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Prefaþã
Puþine cãrþi au avut o distribuire mai largã sau au exercitat o
influenþã mai mare în ridicarea omenirii decât “Calea cãtre Hristos”.
În nenumãrate ediþii, acest mic volum a fost tipãrit în peste 70 de
limbi inspirând sute de mii de bãrbaþi ºi femei din toatã lumea,
chiar ºi mii de oameni care locuiesc în cele mai îndepãrtate colþuri
ale lumii. De la apariþia primei ediþii în 1892, editorii au fost chemaþi
s-o tipãreascã în repetate rânduri pentru a ieºi în întâmpinarea
cererilor susþinute de publicul cititor.
Autoarea acestei lucrãri, Ellen G. White (1827-1915), a fost
un vorbitor ºi scriitor religios binecunoscut pe trei continente.
Nãscutã aproape de Portland Maine, ºi-a petrecut prima parte a
vieþii în statele Noii Anglii ºi atunci cãlãtoriile ºi lucrãrile ei au
condus-o sã-ºi extindã zonele centrale ºi de vest ale Statelor Unite.
Anii 1885 pânã în 1887 i-a devotat lucrãrii în principalele þãri
ale Europei, unde s-a adresat adesea unor auditorii largi ºi ºi-a
continuat scrierile. Dupã aceea ºi-a petrecut nouã ani activi în Australia ºi Noua Zeelandã. Din tocul ei de scris au ieºit patruzeci ºi
cinci de volume, mai mari sau mai mici, în domeniile teologiei,
educaþiei, sãnãtãþii, ale vieþii de familie ºi ale creºtinismului practic,
câteva depãºind suma de un milion de exemplare. Dintre toate
acestea, “Calea cãtre Hristos”, este cea mai popularã ºi mai cititã
dintre ele.
Titlul cãrþii îi numeºte misiunea. Aceasta este de a-l îndruma pe
cititor la Isus Hristos, ca Singurul care este în stare sã satisfacã
nevoile sufletului. Ea îndreaptã paºii celor ºovãielnici ºi care se
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îndoiesc pe calea pãcii. Ea îl conduce pe cel care cautã dreptatea
ºi integritatea caracterului, pas cu pas, de-a lungul cãii vieþuirii
creºtine, la acea experienþã în care sã poatã afla plinãtatea
binecuvântãrii care stã în predarea de sine a eului. Ea îi descoperã
secretul biruinþei desluºindu-i simplitatea harului mântuitor ºi puterea
pãstrãtoare a marelui Prieten al omenirii. Iacov, în vedenie, atunci
când apãsat de teama cã pãcatul Sãu l-a despãrþit de Dumnezeu
s-a lãsat jos sã doarmã, “a visat ºi a vãzut o scarã al cãrui capãt
era pe pãmânt ºi al cãrei vârf ajungea pânã la ceruri”. Legãtura
dintre pãmânt ºi cer i-a fost descoperitã astfel, ºi cãlãtorului i-au
fost adresate cuvinte de mângâiere ºi speranþã, de cãtre Acela care
stãtea în vârful scãrii. Dorinþa sincerã a editorilor este ca aceastã
viziune cereascã sã se repete cu cât mai mulþi, când citesc aceastã
prezentare a cãii ce duce la viaþã.

Editorii
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IUBIREA LUI DUMNEZEU
FA ÞÃ DE OM

N

atura ºi revelaþia mãrturisesc deopotrivã despre
dragostea lui Dumnezeu. Tatãl nostru ceresc este izvorul
vieþii, al înþelepciunii ºi bucuriei. Priviþi la lucrurile minunate ºi
frumoase din naturã! Gândiþi-vã la minunata lor adaptare nu numai
la nevoile ºi fericirea omului, ci ale tuturor creaturilor! Lumina soarelui
ºi ploaia care înveselesc ºi reîmprospãteazã pãmântul, dealurile,
mãrile ºi câmpiile, toate ne vorbesc despre iubirea Creatorului.
Dumnezeu este Acela care are grijã de nevoile zilnice ale tuturor
fãpturilor Sale. În cuvinte frumoase psalmistul spune:
“Ochii tuturor nãdãjduiesc în Tine,
ºi Tu le dai hrana la vreme.
Îþi deschizi mâna,
ºi saturi dupã dorinþã tot ce are viaþã.”
(Ps. 145: 15-16).
Dumnezeu a fãcut pe om sfânt ºi fericit cu desãvârºire; iar
pãmântul, aºa minunat cum a ieºit din mâna Creatorului, nu purta
nici o urmã de decãdere sau umbrã de blestem. Cãlcarea legii lui
Dumnezeu - legea iubirii - aceasta a adus nenorocire ºi moarte. ªi
totuºi, chiar ºi în mijlocul suferinþelor care sunt un rezultat al pãcatului
este descoperitã dragostea lui Dumnezeu. Este scris cã Dumnezeu
a blestemat pãmântul din cauza omului (Genesa 3:17). Spinii ºi
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pãlãmida - dificultãþile ºi încercãrile care au fãcut ca viaþa lui sã fie
plinã de trudã ºi grijã - au fost rânduite însã spre binele sãu, ca o
parte a disciplinei necesare în planul lui Dumnezeu pentru ridicarea
pãcãtosului din ruina ºi degradarea adusã de pãcat. Lumea, deºi
decãzutã, nu este toatã numai necaz ºi mizerie. Chiar ºi în naturã se
aflã solii de nãdejde ºi mângâiere. Mãrãcinii sunt plini de flori, iar
spinii sunt acoperiþi de trandafiri.
“Dumnezeu este iubire” este scris pe fiecare boboc de floare
ce stã sã se deschidã, pe fiecare fir de iarbã ce rãsare. Pãsãrelele
încântãtoare care fac sã rãsune aerul cu trilurile lor înveselitoare,
florile atât de delicat colorate care în desãvârºirea lor
înmiresmeazã aerul, copacii falnici ai pãdurii cu bogatul lor frunziº
de un verde viu - toate mãrturisesc despre grija pãrinteascã ºi
iubitoare a Dumnezeului nostru ºi despre dorinþa Sa de a-i face
pe copiii Sãi fericiþi.
Cuvântul lui Dumnezeu descoperã caracterul Sãu. El Însuºi ªi-a
fãcut de cunoscut iubirea ºi mila Sa infinitã. Când Moise s-a rugat:
“Aratã-mi slava Ta”, Domnul a rãspuns: “Voi face sã treacã pe
dinaintea ta toatã bunãtatea Mea” (Exodul 33:18, 19). Aceasta
este slava Sa. Domnul a trecut pe dinaintea lui Moise “ºi a strigat:
‘Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare ºi milostiv,
încet la mânie, plin de bunãtate ºi credincioºie, care Îºi þine dragostea
pânã la mii de neamuri de oameni, iartã fãrãdelegea, rãzvrãtirea ºi
pãcatul” (Exodul 34:6-7). “El este milos ºi plin de îndurare, îndelung
rãbdãtor ºi bogat în bunãtate”, pentru cã “Îi place îndurarea” (Iona
4:2; Mica 7:18).
Dumnezeu a legat inimile noastre de El prin nenumãrate dovezi
ale iubirii Sale din ceruri ºi de pe pãmânt. El a cãutat sã ni Se
descopere prin lucrurile din naturã ºi prin cele mai profunde ºi gingaºe
legãturi pãmânteºti pe care inimile omeneºti le pot cunoaºte. Totuºi
toate acestea nu oglindesc decât în mod nedesãvârºit iubirea Sa.
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Deºi au fost date toate aceste dovezi, vrãjmaºul a tot binele a orbit
mintea oamenilor, aºa încât ei privesc spre Dumnezeu cu teamã,
închipuindu-ºi-L ca fiind sever ºi neiertãtor. Satana i-a condus pe
oameni sã-L considere pe Dumnezeu ca fiind o fiinþã al cãrei atribut
principal este judecata severã, unul care este un judecãtor aspru,
un creditor brutal ºi neînduplecat. El L-a înfãþiºat pe Creator ca pe
o fiinþã care pândeºte cu un ochi gelos ca sã poatã observa greºelile
ºi pãcatele oamenilor ºi sã poatã aduce asupra lor judecãþile cerului.
Domnul Isus a venit sã trãiascã printre oameni pentru a îndepãrta
aceastã umbrã întunecatã ºi pentru a descoperi lumii iubirea
nemãrginitã a lui Dumnezeu.
Fiul lui Dumnezeu a venit din ceruri ca sã ne descopere pe Tatãl.
“Nimeni n-a vãzut vreodatã pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care
este în sânul Tatãlui, Acela L-a fãcut cunoscut” (Ioan 1:18). “Nimeni
nu cunoaºte deplin pe Tatãl, afarã de Fiul, ºi acela cãruia vrea Fiul
sã i-L descopere” (Matei 11:27). Când unul dintre ucenici I-a
adresat rugãmintea: “Doamne... aratã-ne pe Tatãl”, Domnul Hristos
i-a rãspuns: “De atâta vreme sunt cu voi, ºi nu M-ai cunoscut,
Filipe? Cine M-a vãzut pe Mine a vãzut pe Tatãl. Cum zici tu dar:
‘Aratã-ne pe Tatãl?’” (Ioan 14:8-9).
Descriind scopul misiunii Sale pe pãmânt, Domnul Hristos
spunea: “Dumnezeu M-a uns sã vestesc sãracilor Evanghelia; M-a
trimis sã tãmãduiesc pe cei cu inima zdrobitã, sã propovãduiesc
robilor de rãzboi slobozirea ºi orbilor cãpãtarea vederii; sã dau
drumul celor apãsaþi...” (Luca 4:18). Aceasta a fost lucrarea Sa. El
umbla din loc în loc, fãcând bine ºi vindecând pe toþi cei ce erau
apãsaþi de diavolul. Erau sate întregi unde în nici o casã nu se mai
auzea vreun geamãt datorat bolii, pentru cã Domnul Hristos trecuse
prin ele ºi vindecase toþi bolnavii. Lucrarea Sa dãdea mãrturie despre
ungerea Sa divinã. Dragostea, mila ºi compasiunea erau manifestate
în fiecare act al vieþii Sale, inima Sa se deschidea cu multã simpatie
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fiilor oamenilor. El a luat asupra Sa natura omeneascã, pentru ca în
acest fel sã poatã satisface mai bine nevoile omului. Oamenii cei
mai sãraci ºi cei mai umili nu se temeau sã se apropie de El. Chiar
ºi copilaºii erau atraºi de El. Aceºtia simþeau o plãcere deosebitã
sã stea pe genunchii Sãi ºi sã priveascã chipul Sãu gânditor, blând
ºi iubitor.
Domnul Hristos nu ascundea adevãrul, dar îl rostea întotdeauna
cu iubire. În legãturile Sale cu oamenii, El dãdea pe faþã cel mai
mare tact ºi o atenþie profundã ºi plinã de bunãtate. El n-a fost
niciodatã nepoliticos ºi n-a rostit niciodatã un cuvânt aspru, când
nu a fost nevoie. N-a pricinuit niciodatã unui suflet sensibil o durere
inutilã. Domnul Hristos nu critica slãbiciunea omeneascã. El a rostit
adevãrul, dar întotdeauna cu iubire. A denunþat fãþãrnicia, necredinþa
ºi nedreptatea, dar lacrimile se simþeau în vocea Lui atunci când
rostea mustrãrile Sale tãioase. El a plâns pentru Ierusalim, cetatea
pe care o iubea, dar care a refuzat sã-L primeascã pe El, care este
calea, adevãrul ºi viaþa. Ei L-au lepãdat pe El, Mântuitorul, dar
Domnul îi privea cu o blândeþe plinã de compasiune. Viaþa Sa a
fost o viaþã de renunþare de sine ºi de o atentã purtare de grijã
pentru alþii. Orice suflet era preþios înaintea Sa. În timp ce se purta
întotdeauna cu demnitate divinã, El Se pleca cu cea mai duioasã
consideraþie spre fiecare membru al familiei lui Dumnezeu. Vedea
în toþi oamenii suflete cãzute în pãcat, pentru mântuirea cãrora El
venise.
Acesta este caracterul Domnului Hristos, aºa cum este
descoperit în viaþa Sa. Acesta este caracterul lui Dumnezeu, cãci
din inima Tatãlui se revarsã asupra fiilor oamenilor torentele milei
divine manifestate în Hristos. Isus, Mântuitorul cel iubitor ºi milostiv
era Dumnezeu “arãtat în trup” (1 Timotei 3:16).
Domnul Hristos a trãit, a suferit ºi a murit pentru rãscumpãrarea
noastrã. El a devenit “om al durerii”, pentru ca noi sã putem fi
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pãrtaºi de bucuria veºnicã. Domnul Dumnezeu a îngãduit ca Fiul
Sãu iubit, plin de har ºi adevãr sã vinã dintr-o lume de nedescrisã
slavã într-o lume mânjitã ºi poluatã de pãcat ºi întunecatã de umbra
morþii ºi a blestemului. El I-a îngãduit sã pãrãseascã sânul iubirii
Sale ºi adorarea îngerilor spre a suferi ruºine, insultã, umilinþã, urã
ºi moartea. “Pedeapsa care ne dã pacea a cãzut peste El, ºi prin
rãnile Lui suntem tãmãduiþi” (Isaia 53:5). Priviþi-L în pustie, în
Ghetsimani, pe cruce! Fiul fãrã prihanã al lui Dumnezeu a luat asupra
Sa povara pãcatului. El, care era una cu Dumnezeu Tatãl, a ajuns
sã simtã în sufletul Sãu teribila despãrþire pe care pãcatul o aduce
între Dumnezeu ºi om. Acest fapt a smuls de pe buzele Sale strigãtul
plin de durere: “Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai
pãrãsit?” (Matei 27:46). Povara zdrobitoare a pãcatului, conºtienþa
teribilei lui grozãvii, care desparte sufletul de Dumnezeu - acestea
au fost cele ce au zdrobit inima Fiului lui Dumnezeu.
Dar acest mare sacrificiu n-a fost fãcut pentru a trezi în inima
Tatãlui iubire faþã de pãcãtos ºi nici pentru a-L determina sã fie
binevoitor a-l mântui. O, nu! “Fiindcã atât de mult a iubit Dumnezeu
lumea, cã a dat pe singurul Lui Fiu...” (Ioan 3:16). Tatãl nu ne
iubeºte ca urmare a marii Sale jertfe aduse pentru noi, ci El a adus
aceastã jertfã pentru cã ne iubeºte. Domnul Hristos a fost mijlocul
prin care Tatãl a putut sã-ªi reverse nemãrginita Sa iubire asupra
unei lumi cãzute în pãcat. “Dumnezeu era în Hristos, împãcând
lumea cu Sine” (2 Corinteni 5:19). Dumnezeu Tatãl a suferit
împreunã cu Fiul Sãu. În agonia Ghetsimanilor, în moartea
ispãºitoare de pe crucea Golgotei, inima Iubirii infinite a plãtit preþul
mântuirii noastre.
Domnul Isus spunea: “Tatãl Mã iubeºte, pentru cã Îmi dau viaþa,
ca iarãºi s-o iau” (Ioan 10:17). Sau cu alte cuvinte: “Atât de mult
vã iubeºte Tatãl Meu, încât pe Mine Mã iubeºte mai mult pentru cã
Mi-am dat viaþa pentru mântuirea voastrã. Fãcându-Mã
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Reprezentantul ºi Garantul vostru prin jertfa vieþii Mele, luând asupra
Mea slãbiciunea trupului vostru ºi vinovãþia voastrã, Eu sunt ºi mai
mult iubit de Tatãl Meu; cãci prin sacrificiul Meu, Dumnezeu poate
fi drept ºi totuºi sã îndreptãþeascã pe cel care crede în Hristos”.
Nimeni altul decât Fiul lui Dumnezeu nu putea înfãptui mântuirea
noastrã; cãci numai El, care a fost la sânul Tatãlui, putea sã ni-L
facã cunoscut, numai El care a cunoscut înãlþimea ºi adâncimea
dragostei lui Dumnezeu putea s-o descopere. Nimic mai puþin decât
sacrificiul infinit adus de Domnul Hristos în favoarea omului cãzut
nu putea sã exprime iubirea lui Dumnezeu Tatãl pentru omenirea
pierdutã.
“Fiindcã atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, cã a dat pe singurul
Lui Fiu”. El L-a dat nu numai sã trãiascã printre oameni, sã poarte
pãcatele lor ºi sã moarã ca jertfã pentru ei. El L-a dat omenirii
pierdute. Domnul Hristos trebuia sã Se identifice cu interesele ºi
nevoile omenirii. El, care era una cu Dumnezeu, S-a legat de fiii
oamenilor cu legãturi care nu aveau sã fie rupte niciodatã. Domnului
Hristos “nu-I este ruºine sã ne numeascã fraþi” (Evrei 2:11). El este
Jertfa noastrã, Apãrãtorul nostru, Fratele nostru, purtând chipul
nostru omenesc înaintea tronului Tatãlui ºi care pentru veºnicie este
una cu neamul omenesc pe care l-a rãscumpãrat El, Fiul omului. ªi
toate acestea pentru ca pãcãtosul sã poatã fi ridicat din ruina ºi
degradarea pãcatului spre a putea reflecta iubirea lui Dumnezeu ºi
a se împãrtãºi de bucuria sfinþirii.
Preþul plãtit pentru mântuirea noastrã, sacrificiul infinit pe care
l-a fãcut Tatãl nostru din ceruri dând pe Fiul Sãu sã moarã pentru
noi, trebuie sã trezeascã în noi idei foarte înalte despre ceea ce
putem deveni prin Hristos. Când inspiratul apostol Ioan privea
înãlþimea, adâncimea ºi lãrgimea iubirii lui Dumnezeu Tatãl faþã de
lumea pierdutã, a fost cuprins de adorare ºi veneraþie. Negãsind
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un limbaj mai potrivit în care sã exprime mãreþia ºi gingãºia acestei
iubiri, el a chemat lumea întreagã s-o priveascã. “Vedeþi ce dragoste
ne-a arãtat Tatãl, sã ne numim copii ai lui Dumnezeu” (1 Ioan 3:1).
Ce valoare dã faptul acesta omului! Datoritã pãcatului, fii oamenilor
au ajuns robi ai lui Satana. Prin credinþa în jertfa ispãºitoare a
Domnului Hristos, fiii luiAdam pot deveni fii ai lui Dumnezeu. Luând
asupra Sa natura noastrã omeneascã, Domnul Hristos a înãlþat
omenirea. Cei pãcãtoºi sunt astfel în poziþia în care - prin legãtura
cu Domnul Hristos - pot în adevãr sã devinã vrednici de numele de
“fii ai lui Dumnezeu”.
O astfel de iubire este fãrã egal. Sã fim numiþi copii ai Împãratului
ceresc! Preþioasã fãgãduinþã! Tema celei mai profunde meditaþii!
Iubirea fãrã seamãn a lui Dumnezeu pentru o lume care nu L-a
iubit! Gândul acesta are asupra sufletului o putere ce îl subjugã ºi
aduce raþiunea în supunere faþã de voinþa lui Dumnezeu. Cu cât
vom studia mai mult caracterul divin în lumina crucii de pe Golgota,
cu atât vom vedea mai mult mila, gingãºia ºi iertarea împletite cu
neprihãnirea ºi dreptatea ºi cu atât mai mult ºi mai clar vom discerne
nenumãratele dovezi ale iubirii infinite ºi ale milei pline de gingãºie,
care întrec cu mult dragostea ºi dorul unei mame pentru copilul ei
neascultãtor.
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PÃC ÃTOSUL ARE NEVOIE
DE HRISTOS

L

a început omul a fost înzestrat cu puteri nobile ºi cu o minte
bine echilibratã. Ca fiinþã, el era desãvârºit ºi în deplinã
armonie cu Dumnezeu. Gândurile lui erau curate, iar scopurile sale,
sfinte. Dar prin neascultare, puterile sale au ajuns pervertite, iar
egoismul a luat locul iubirii. Prin pãcat, el a ajuns atât de slab, încât
îi era imposibil, în propria sa putere, sã reziste puterii rãului. El a
devenit rob al lui Satana ºi ar fi rãmas astfel pentru totdeauna, dacã
Dumnezeu n-ar fi intervenit în mod special. A fost scopul ispititorului
de a zãdãrnici planul divin prin crearea omului ºi a umple pãmântul
cu vaiete ºi pustiire, ca apoi, arãtând spre toate aceste rele, sã le
prezinte ca fiind rezultatul faptului cã Dumnezeu a creat pe om.
În starea sa de nevinovãþie, omul trãia într-o fericitã comuniune
cu Acela, “în care sunt ascunse toate comorile înþelepciunii ºi ale
ºtiinþei” (Coloseni 2:3). Dar dupã pãcãtuirea sa, el n-a mai putut
gãsi deloc bucurie în sfinþenie ºi, ca urmare, a cãutat sã se ascundã
de prezenþa lui Dumnezeu. Aceasta este încã starea inimii
nerenãscute. O astfel de inimã nu este în armonie cu Dumnezeu ºi,
deci, nu gãseºte nici o bucurie în comuniunea cu El. Pãcãtosul n-ar
putea fi fericit în prezenþa lui Dumnezeu ºi s-ar da înapoi din
compania fiinþelor sfinte. Dacã i s-ar îngãdui sã intre în ceruri, aceasta
n-ar fi o bucurie pentru el. Spiritul iubirii neegoiste care domneºte
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acolo - fiecare inimã rãspunzând inimii iubirii infinite - n-ar trezi nici
un rãspuns în sufletul sãu. Gândurile, interesele ºi motivele sale ar fi
strãine de cele ce determinã acþiunile fiinþelor fãrã pãcat care locuiesc
acolo. El ar constitui o notã discordantã în melodia cerului. Pentru
el cerul ar fi un loc de torturã ºi ar dori sã se ascundã de acela care
este lumina ºi centrul bucuriei cerului. Nu este deci o hotãrâre
arbitrarã din partea lui Dumnezeu aceea de a exclude pe cei rãi din
ceruri, cãci propria lor nevrednicie face imposibilã prezenþa lor
acolo. Pentru ei, slava lui Dumnezeu ar fi un foc mistuitor. Ei ar
prefera nimicirea numai ca sã poatã fi ascunºi de faþa Celui care a
murit ca sã-i rãscumpere.
Este imposibil sã scãpãm prin noi înºine din prãpastia pãcatului
în care ne-am afundat. Inimile noastre sunt rele ºi nu le putem
schimba. “Cum ar putea sã iasã dintr-o fiinþã necuratã un om curat?
Nu poate sã iasã nici unul” (Iov 14:4). Cãci “umblarea dupã lucrurile
firii pãmânteºti este vrãjmãºie împotriva lui Dumnezeu, cãci ea nu
se supune Legii lui Dumnezeu ºi nici nu poate sã se supunã” (Romani
8:7). Educaþia, cultura, exercitarea voinþei, eforturile omeneºti toate acestea au sfera lor de acþiune, dar aici ele sunt cu totul fãrã
putere. Ele pot produce o corectã comportare exterioarã, dar nu
pot schimba inima; ele nu pot curãþi izvoarele vieþii. Trebuie sã
existe o putere care sã lucreze dinãuntru, o nouã viaþã de sus, mai
înainte ca oamenii sã poatã fi schimbaþi de la pãcat la sfinþenie.
Aceastã putere este Hristos. Numai harul Sãu poate sã învioreze
puterile fãrã viaþã ale sufletului ºi sã-l atragã spre Dumnezeu, spre
sfinþire.
Mântuitorul spunea: “Dacã un om nu se naºte din nou”, adicã
dacã nu primeºte o inimã nouã, dorinþe noi, scopuri ºi motive noi,
care sã ducã la o viaþã nouã, el “nu poate vedea împãrãþia lui
Dumnezeu” (Ioan 3:3). Ideea cã este necesarã numai o dezvoltare
a calitãþilor bune care existã de la naturã în om este o fatalã
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înºelãciune. “Cãci omul firesc nu primeºte lucrurile Duhului lui
Dumnezeu, cãci pentru el sunt o nebunie; ºi nici nu le poate înþelege,
pentru cã trebuie judecate duhovniceºte” (1 Corinteni 2:14). “Nu
te mira cã þi-am zis: ‘Trebuie sã te naºti din nou’” (Ioan 3:7). Despre
Domnul Hristos este scris: “În El era viaþa ºi viaþa era lumina
oamenilor” (Ioan 1:4). El era singurul “nume dat oamenilor, în care
trebuie sã fim mântuiþi” (Fapte 4:12).
Nu este suficient sã-þi dai seama de bunãtatea plinã de iubire a
lui Dumnezeu, sã vezi bunãvoinþa Lui ºi duioºia pãrinteascã a
caracterului Sãu. Nu este de ajuns sã discerni înþelepciunea ºi
dreptatea legii Sale, sã vezi cã este întemeiatã pe principiul veºnic
al iubirii. Apostolul Pavel a vãzut toate acestea când a exclamat:
“... mãrturisesc prin aceasta cã Legea este bunã”. “Aºa cã Legea,
negreºit este sfântã, ºi porunca este sfântã, dreaptã ºi bunã”. Dar
el a adãugat în amãrãciunea ºi disperarea sufletului sãu: “dar eu
sunt pãmântesc, vândut rob pãcatului” (Romani 7:16, 12, 14). El
tânjea dupã curãþia ºi neprihãnirea pe care era neputincios sã le
dobândeascã prin sine însuºi ºi aceasta l-a fãcut sã strige: “O,
nenorocitul de mine! Cine mã va izbãvi de acest trup de moarte?”
(Romani 7:24). Acesta este strigãtul care a izbucnit din inimile
împovãrate ale oamenilor din toate þãrile ºi din toate veacurile. Nu
este decât un singur rãspuns pentru toþi: “Iatã, Mielul lui Dumnezeu,
care ridicã pãcatul lumii”. (Ioan 1:29).
Multe sunt simbolurile, pildele prin care Duhul lui Dumnezeu a
cãutat sã ilustreze acest adevãr ºi sã-l facã clar sufletelor care tânjesc
sã fie eliberate de povara vinovãþiei. Când, dupã ce a pãcãtuit
înºelându-l pe Esau, Iacob a fugit din casa tatãlui sãu, el era apãsat
de un sentiment de vinovãþie. Singur ºi fugar cum era, despãrþit de
tot ceea ce fãcea ca viaþa sã-i fie dragã, singurul gând care, mai
presus de toate celelalte, apãsa asupra sufletului sãu a fost teama
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ca nu cumva pãcatul sãu sã-l fi despãrþit de Dumnezeu, ºi sã fie
pãrãsit de Providenþã. În amãrãciunea sa, el s-a culcat sã se
odihneascã pe pãmântul gol, având în jurul sãu numai dealurile
singuratice, iar deasupra, strãlucirea cerului acoperit de stele. Pe
când dormea, o luminã stranie i-a apãrut în vis. ªi iatã, de pe
pãmântul pe care se odihnea o uriaºã scarã pãrea cã se înalþã chiar
pânã la porþile cerului, ºi pe ea îngerii lui Dumnezeu coborau ºi
urcau, în timp ce de sus, din slava cerului, o voce divinã s-a auzit
rostind o solie de mângâiere ºi speranþã. Astfel s-a fãcut cunoscut
lui Iacob ceea ce rãspundea nevoii ºi dorinþei sufletului sãu - un
Mântuitor. Cu bucurie ºi recunoºtinþã a vãzut descoperindu-i-se o
cale prin care el, un pãcãtos, putea fi readus în comuniune cu
Dumnezeu. Scara tainicã din visul sãu reprezenta pe Domnul Hristos,
singurul mijloc de comunicare dintre Dumnezeu ºi om.
Acesta este acelaºi tablou la care Domnul Hristos S-a referit în
convorbirea Sa cu Natanael, atunci când a spus: “... veþi vedea
cerul deschis ºi pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se ºi pogorându-se
peste Fiul omului” (Ioan 1:51). Prin cãderea sa în pãcat, omul s-a
înstrãinat de Dumnezeu, iar pãmântul a fost despãrþit de cer. Peste
prãpastia aceasta despãrþitoare nu putea exista nici un mijloc de
comunicare. Dar prin Domnul Hristos pãmântul este iarãºi pus în
legãturã cu cerul. Prin meritele Sale, Domnul Hristos a fãcut un
pod de legãturã peste prãpastia fãcutã de pãcat, astfel încât îngerii
slujitori sã intre din nou în relaþie cu oamenii. Domnul Hristos este
acela care leagã pe omul cãzut, în slãbiciunea ºi neputinþa sa, de
Izvorul puterii infinite.
Zadarnice sunt visurile oamenilor despre progres, în zadar sunt
toate silinþele pentru înãlþarea omenirii, atâta timp cât aceºtia
neglijeazã singura sursã a speranþei ºi ajutorului neamului omenesc
cãzut în pãcat. Cãci “orice ni se dã bun ºi orice dar desãvârºit este
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de sus, pogorându-se de la Tatãl luminilor” (Iacob 1:17). Fãrã
Dumnezeu nu existã un caracter creºtin desãvârºit. Iar singura cale
spre Dumnezeu este Domnul Hristos. El spune: “Eu sunt calea,
adevãrul ºi viaþa. Nimeni nu vine la Tatãl decât prin Mine” (Ioan
14:6).
Inima lui Dumnezeu tânjeºte dupã copiii Sãi de pe pãmânt cu o
iubire mai tare decât moartea. Dând pe Fiul Sãu pentru noi, El
ne-a dãruit tot cerul în acest unic dar. Viaþa, moartea ºi lucrarea de
mijlocire a Mântuitorului, lucrarea îngerilor în favoarea noastrã ºi
suspinurile negrãite ale Duhului Sfânt ºi, mai presus de toate, Tatãl
lucrând totul prin toþi, interesul necontenit al fiinþelor cereºti - toate
acestea sunt puse în slujba mântuirii oamenilor.
Sã contemplãm deci sacrificiul uimitor fãcut pentru noi. Sã cãutãm
sã apreciem activitatea ºi energia pe care cerul le depune pentru
câºtigarea celor pierduþi ºi aducerea lor înapoi în casa Tatãlui. Motive
mai bune ºi mijloace mai puternice decât cele folosite nu s-ar putea
pune niciodatã în acþiune; rãsplata cea peste mãsurã de mare pentru
împlinirea în dreptate a datoriei, bucuria cerului, societatea îngerilor,
comuniunea ºi iubirea lui Dumnezeu ºi a Fiului Sãu, înãlþarea ºi
dezvoltarea tuturor facultãþilor noastre de-a lungul tuturor veacurilor
- nu sunt toate acestea puternice stimulente ºi încurajãri care sã ne
determine sã aducem Creatorului ºi Rãscumpãrãtorului nostru o
slujire pornitã dintr-o inimã plinã de iubire?
Pe de altã parte, judecãþile lui Dumnezeu rostite împotriva
pãcatului, o rãsplatã inevitabilã, degradarea caracterului nostru ºi
nimicirea finalã sunt prezentate în Cuvântul lui Dumnezeu spre a ne
avertiza împotriva primejdiei de a sluji lui Satana.
Sã nu þinem seama oare de bunãtatea lui Dumnezeu? Ce ar fi
putut face El mai mult? Sã ne aºezãm deci într-o bunã ºi dreaptã
legãturã cu Acela, care ne-a iubit ºi ne iubeºte cu o dragoste
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uimitoare. Sã ne folosim deci cât mai mult de mijloacele care ne-au
fost puse la dispoziþie pentru ca sã fim transformaþi pânã la deplina
asemãnare cu El ºi pentru a fi readuºi în tovãrãºia îngerilor slujitori,
în armonie ºi comuniune cu Tatãl ºi cu Fiul.
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POCÃINÞA

C

um poate fi un om drept înaintea lui Dumnezeu? Cum poate
pãcãtosul sã fie fãcut neprihãnit? Numai prin Domnul Isus
Hristos putem fi aduºi în armonie cu Dumnezeu, cu sfinþenia Lui.
Dar cum putem veni la Domnul Hristos? Mulþi pun aceeaºi întrebare
ca ºi mulþimea din Ziua Cinzecimii, când, strãpunsã în inimã de
vinovãþia pãcatului, a strigat: “Ce sã facem?” Primul cuvânt al
rãspunsului lui Petru a fost: “Pocãiþi-vã” (Fapte 2:37, 38). Altãdatã,
la scurt timp dupã aceea, el a spus: “Pocãiþi-vã... ºi întoarceþi-vã la
Dumnezeu, pentru ca sã vi se ºteargã pãcatele” (Fapte 3:19).
Pocãinþa cuprinde în sine o adâncã pãrere de rãu de pãcatele
sãvârºite ºi o continuã ferire de a le mai face. Noi nu vom renunþa
pe deplin la pãcat pânã când nu îi vedem pãcãtoºenia, pânã când
nu-l respingem în inima noastrã, nu se va produce adevãrata
schimbare în viaþa noastrã.
Sunt mulþi acei care nu reuºesc sã înþeleagã adevãrata naturã a
pocãinþei. Multora le pare rãu cã au pãcãtuit ºi chiar ajung sã facã
o reformã exterioarã pentru cã se tem cã pãcatele lor vor aduce
asuprã-le suferinþe. Dar nu aceasta este pocãinþa, în sensul biblic.
Unii ca aceºtia deplâng mai degrabã suferinþa decât pãcatul. Aceasta
era amãrãciunea lui Esau atunci când a vãzut cã a pierdut pentru
totdeauna dreptul de întâi nãscut. Balaam, înspãimântat de îngerul
care stãtea în calea sa cu sabia scoasã, ºi-a recunoscut vina de
teamã sã nu-ºi piardã viaþa; dar el nu manifesta o adevãratã pocãinþã,
o realã pãrere de rãu pentru pãcat, nici o întoarcere de la scopurile
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lui, nici scârbã faþã de ceea ce este rãu. Iuda Iscarioteanul, dupã
ce a vândut pe Domnul sãu, a strigat: “Am pãcãtuit cãci am vândut
sânge nevinovat” (Matei 27:4).
Mãrturisirea aceasta a fost smulsã sufletului sãu vinovat datoritã
unui simþãmânt teribil de condamnare ºi a unei teribile aºteptãri a
judecãþii. Urmãrile actului sãu îl umpleau de groazã, dar nu era
pãtruns de o durere profundã, zdrobitoare de inimã pentru faptul
cã a vândut pe Fiul nevinovat al lui Dumnezeu ºi a lepãdat pe Sfântul
lui Israel. Faraon, sub influenþa plãgilor trimise de Dumnezeu, a
recunoscut pãcatul sãu numai pentru a scãpa de continuarea
pedepsei, dar s-a reîntors la poziþia de sfidare a cerului de îndatã
ce plãgile au încetat. Toþi aceºtia deplângeau rezultatele pãcatului,
dar nu erau zdrobiþi pentru pãcatul în sine.
Însã atunci când inima se supune influenþei Duhului Sfânt,
conºtiinþa va fi trezitã, iar pãcãtosul va ajunge sã înþeleagã ceva din
profunzimea ºi sfinþenia legii lui Dumnezeu, care este temelia
guvernãrii Sale în ceruri ºi pe pãmânt. “Lumina aceasta este
adevãrata Luminã care lumineazã pe orice om, venind în lume”,
care lumineazã cãmãrile tainice ale sufletului, iar lucrurile ascunse
ale întunericului sunt aduse la luminã (Ioan 1:9). Simþãmântul
vinovãþiei pune stãpânire pe minte ºi inimã. Pãcãtosul înþelege acum
dreptatea lui Dumnezeu ºi îi este groazã sã aparã, în vinovãþia ºi
întinarea lui, înaintea Celui care cerceteazã inimile. El vede iubirea
lui Dumnezeu, frumuseþea sfinþeniei ºi bucuria curãþiei; el doreºte
atunci din inimã sã fie curãþit ºi readus în legãturã cu cerul.
Rugãciunea lui David dupã cãderea sa, ilustreazã natura
adevãratei cãinþe pentru pãcatul sãvârºit. Pocãinþa sa a fost sincerã
ºi profundã. El n-a fãcut nimic ca sã-ºi micºoreze vina; rugãciunea
sa n-a fost nicidecum inspiratã de dorinþa de a scãpa de ameninþarea
judecãþii. David a vãzut grozãvia pãcatului sãu; ºi-a dat seama de
josnicia sufletului sãu ºi îi era scârbã de pãcatul sãu. El s-a rugat nu
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numai pentru iertare, ci ºi pentru curãþia inimii. El tânjea dupã bucuria
sfinþirii - spre a fi iarãºi în armonie ºi comuniune cu Dumnezeu. Iatã
limbajul sufletului sãu:
“Ferice de cel cu fãrãdelegea iertatã;
ºi de cel cu pãcatul acoperit!
Ferice de omul cãruia nu-i þine în seamã
Domnul nelegiuirea,
ºi în duhul cãruia nu este viclenie!”
(Psalmii 32:1-2)
“Ai milã de mine, Dumnezeule, în bunãtatea Ta!
Dupã îndurarea Ta cea mare,
ºterge fãrãdelegile mele! ...
Cãci îmi cunosc bine fãrãdelegile,
ºi pãcatul meu stã necurmat înaintea mea...
Curãþeºte-mã cu isop, ºi voi fi curat;
spalã-mã ºi voi fi mai alb decât zãpada...
Zideºte în mine o inimã curatã, Dumnezeule,
pune în mine un duh nou ºi statornic!
Nu mã lepãda de la faþa Ta,
ºi nu lua de la mine Duhul Tãu cel Sfânt.
Dã-mi iarãºi bucuria mântuirii Tale;
ºi sprijineºte-mã cu un duh de bunãvoinþã! ...
Izbãveºte-mã de vina sângelui vãrsat,
ºi limba mea va lãuda îndurarea Ta!”
(Psalmii 51: 1-14).
Nu stã în puterea noastrã sã dãm pe faþã o astfel de pocãinþã;
ea se dobândeºte numai prin Domnul Hristos, care S-a înãlþat la
cer ºi a dat daruri oamenilor.
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Dar tocmai aici, în acest punct, mulþi pot greºi, ºi, de aceea nu
mai ajung sã primeascã ajutorul pe care Domnul Hristos doreºte
sã li-l dea. Aceºtia gândesc cã nu pot veni la Domnul Hristos pânã
când mai întâi nu se pocãiesc ºi cã pocãinþa îi pregãteºte pentru
iertarea pãcatelor lor. Este adevãrat cã pocãinþa precede iertarea
pãcatelor; cãci numai inima zdrobitã ºi smeritã va simþi nevoia unui
Mântuitor. Dar oare trebuie ca pãcãtosul sã aºtepte pânã când va
fi pocãit ºi numai dupã aceea sã vinã la Domnul Isus? Trebuie oare
sã facem din pocãinþã un obstacol între pãcãtos ºi Mântuitorul?
Sfânta Scripturã nu ne învaþã cã pãcãtosul trebuie ca mai întâi
sã se pocãiascã ºi numai dupã aceea va putea sã dea curs invitaþiei
Domnului Hristos: “Veniþi la Mine, toþi cei trudiþi ºi împovãraþi ºi Eu
vã voi da odihnã”. (Matei 11:28).
Ceea ce conduce pe pãcãtos la adevãrata pocãinþã este puterea
mântuitoare a Domnului Hristos. Apostolul Petru clarificã aceastã
problemã în cuvântul adresat iudeilor când zice: “Pe acest Isus,
Dumnezeu L-a înãlþat cu puterea Lui, ºi L-a fãcut Domn ºi Mântuitor,
ca sã dea lui Israel pocãinþa ºi iertarea pãcatelor” (Fapte 5:31).
Noi nu putem nicidecum sã ne pocãim fãrã ca Duhul lui Hristos sã
trezeascã conºtiinþa, dupã cum nu putem fi iertaþi de pãcatele noastre
fãrã Domnul Hristos.
Domnul Hristos este izvorul oricãror impulsuri bune. Numai El
poate sãdi în inimã vrãjmãºie faþã de pãcat. Orice dorinþã dupã
adevãr ºi curãþie, convingerea cu privire la propria noastrã
pãcãtoºenie constituie dovada faptului cã Duhul Sãu Sfânt lucreazã
în inimile noastre. Domnul Hristos spunea: “ªi dupã ce mã voi înãlþa
de pe pãmânt, voi atrage la Mine pe toþi oamenii” (Ioan 12:32).
Domnul Hristos trebuie sã fie descoperit pãcãtosului ca Mântuitor
care a murit pentru pãcatele lumii. Privind la Mielul lui Dumnezeu
înãlþat pe crucea Golgotei, taina mântuirii începe sã se descopere
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minþii noastre, iar bunãtatea lui Dumnezeu ne conduce la pocãinþã.
Prin moartea Sa pentru cei pãcãtoºi, Domnul Hristos a dat pe faþã
o iubire mai presus de înþelegerea noastrã. Pe mãsurã ce pãcãtosul
o contemplã, dragostea aceasta îi înduioºeazã inima, îi
impresioneazã mintea ºi îi conduce sufletul la cãinþã.
Este adevãrat cã uneori oamenii încep sã se ruºineze de cãile
lor pãcãtoase ºi se lasã de unele din obiceiurile lor rele, înainte de
a fi conºtienþi de faptul cã sunt atraºi spre Hristos. Dar ori de câte
ori aceºtia depun eforturi de a produce o reformã în viaþa lor dintro dorinþã sincerã de a face ceea ce este drept, puterea lui Hristos
este aceea care-i atrage. O influenþã de care sunt inconºtienþi
lucreazã asupra sufletului, conºtiinþa este trezitã, iar manifestarea
vieþii lor este schimbatã în bine. În timp ce Domnul Hristos îi atrage
sã priveascã la crucea Sa, sã priveascã pe Acela care a fost pironit
pentru pãcatele lor, poruncile lui Dumnezeu revin în conºtiinþã.
Stricãciunea vieþii lor ºi pãcatul adânc înrãdãcinat în suflet le sunt
descoperite. Ei încep atunci sã înþeleagã ceva din neprihãnirea
Domnului Hristos ºi exclamã: “Ce este oare pãcatul, de a fost
necesar un sacrificiu atât de mare pentru mântuirea victimelor lui?
Toatã aceastã dragoste, toatã aceastã suferinþã, toatã aceastã
umilinþã au fost oare necesare pentru ca noi sã nu pierim, ci sã
avem viaþa veºnicã?”
Pãcãtosul se poate opune acestei iubiri divine, el poate refuza
sã se lase atras de Hristos; dar dacã nu se va opune, atunci va fi
atras de Hristos. Înþelegerea Planului de Mântuire îl va conduce la
piciorul crucii în adâncã pocãinþã de pãcatele sale, care au pricinuit
suferinþele Fiului mult iubit al lui Dumnezeu.
Aceeaºi voinþã divinã care lucreazã asupra lucrurilor din naturã
vorbeºte ºi inimilor oamenilor, dând naºtere în fiinþa lor la o dorinþã
inexprimabilã dupã ceva care le lipseºte. Lucrurile lumii nu le pot
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satisface aceastã dorinþã. Duhul lui Dumnezeu îi îndeamnã mereu
sã caute acele lucruri care sunt singurele ce le pot da pace ºi liniºte
- harul lui Hristos, bucuria sfinþirii. Prin influenþe vãzute ºi nevãzute,
Mântuitorul nostru lucreazã continuu ca sã atragã inimile oamenilor
de la plãcerile care nu satisfac, ale pãcatului, la binecuvântãrile
veºnice care le pot primi în Hristos. Tuturor acestor suflete care
cautã în zadar sã bea din fântânile fãrã apã ale acestei lumi li se
adreseazã chemarea divinã: “Celui ce îi este sete, sã vinã, cine
vrea, sã ia apa vieþii fãrã platã.” (Apocalipsa 22:17).
Voi, care simþiþi în inimile voastre dorinþa dupã ceva mai bun
decât poate oferi lumea aceasta, recunoaºteþi aceastã dorinþã ca
fiind vocea lui Dumnezeu vorbind sufletului vostru! Cereþi de la El
sã vã dea pocãinþa, rugaþi-L sã vã descopere pe Domnul Hristos în
nemãrginita Lui dragoste ºi în desãvârºita Lui curãþie. În viaþa
Domnului Hristos principiile legii lui Dumnezeu, iubirea faþã de
Dumnezeu ºi oameni, au fost în mod desãvârºit exemplificate.
Bunãtatea, iubirea neegoistã constituiau viaþa sufletului Sãu. Numai
când privim la El ºi când lumina Mântuitorului nostru se revarsã
asupra noastrã, numai atunci ajungem sã vedem pãcãtoºenia inimilor
noastre.
Ca ºi Nicodim altãdatã, poate cã ºi noi ne amãgim cu ideea cã
viaþa noastrã este dreaptã, iar caracterul nostru moral este corect,
ºi credem cã nu trebuie sã ne mai umilim inima înaintea lui Dumnezeu,
asemenea pãcãtosului de rând. Când însã lumina de la Domnul
Hristos lumineazã sufletele noastre, vom vedea cât suntem de
pãcãtoºi, numai atunci putem recunoaºte egoismul motivelor noastre
ºi vrãjmãºia noastrã împotriva lui Dumnezeu, care au mânjit fiecare
act al vieþii. Atunci vom înþelege cã neprihãnirea noastrã este cu
adevãrat asemenea unei cârpe murdare ºi cã numai sângele
Domnului Hristos ne poate curãþi de întinãciunea pãcatului ºi ne
poate reînnoi inimile fãcându-le ca a Lui.
28

O singurã razã a slavei lui Dumnezeu, o singurã licãrire a curãþiei
Domnului Hristos care pãtrund în suflet fac ca fiecare patã de
necurãþie sã aparã dureros de clar descoperind diformitatea ºi
defectele caracterului omenesc. Aceasta va pune în evidenþã
dorinþele nesfinþite, necredincioºia inimii ºi necurãþia buzelor. Actele
de neascultare ale pãcãtosului, prin care acesta desconsiderã legea
lui Dumnezeu ca fiind fãrã valoare, sunt înfãþiºate privirii sale, iar
spiritul sãu este copleºit ºi mâhnit sub influenþa cercetãtoare a Duhului
lui Dumnezeu. El se dezgustã de sine însuºi atunci când vede
caracterul curat ºi fãrã patã al Domnului Hristos.
Când profetul Daniel a privit slava ce înconjura pe solul ceresc
care a fost trimis la el, a fost copleºit de simþãmântul propriei sale
slãbiciuni ºi imperfecþiuni. Descriind efectul acestei scene minunate
el spune: “Puterile m-au lãsat, culoarea mi s-a schimbat, faþa mi
s-a sluþit ºi am pierdut orice vlagã” (Daniel 10:8). Sufletul miºcat în
acest fel îºi va urî egoismul, îºi va detesta iubirea de sine ºi va cãuta
- prin neprihãnirea Domnului Hristos - acea curãþie a inimii care
este în armonie cu legea lui Dumnezeu ºi cu caracterul Domnului
Hristos.
Apostolul Pavel spune cã “cu privire la neprihãnirea pe care o
dã Legea” - în ceea ce priveºte faptele exterioare - el era “fãrã
prihanã” (Filipeni 3:6); dar atunci când a înþeles caracterul spiritual
al legii, s-a recunoscut ca pãcãtos. Judecând dupã litera legii, aºa
cum oamenii o aplicã manifestãrii exterioare a vieþii, el s-a înfrânat
de la pãcat; dar când a privit în profunzimea preceptelor ei sfinte,
ºi s-a vãzut pe sine aºa cum îl vedea Dumnezeu s-a plecat în umilinþã
ºi ºi-a mãrturisit vina. El a declarat: “Odinioarã, fiindcã eram fãrã
Lege, trãiam; dar când a venit porunca, pãcatul a înviat, ºi eu am
murit” (Romani 7:9). Când a înþeles natura spiritualã a legii, pãcatul
i-a apãrut în toatã hidoºenia lui, iar preþuirea de sine a dispãrut.
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Dumnezeu nu considerã toate pãcatele ca fiind egale; existã
grade de vinovãþie, în aprecierea Sa, ca ºi în cea a omului; dar
oricât de neînsemnat ar pãrea în ochii oamenilor un pãcat sau altul,
nici un pãcat nu este mic înaintea lui Dumnezeu. Judecata omului
este pãrtinitoare, nedesãvârºitã, dar Dumnezeu apreciazã toate
lucrurile aºa cum sunt în realitate. De pildã, un beþiv este dispreþuit
ºi i se spune cã pãcatul sãu îl va exclude din Împãrãþia cerurilor, în
timp ce mândria, egoismul ºi lãcomia rãmân, prea adesea,
nemustrate. Totuºi, aceste pãcate sunt în mod deosebit ofensatoare
pentru Dumnezeu, pentru cã sunt contrare bunãtãþii caracterului
Sãu, contrare acelei iubiri neegoiste care formeazã atmosfera lumilor
necãzute în pãcat. Cel care cade în unele pãcate grele poate ajunge
sã aibã un simþãmânt de ruºine, sã-ºi vadã nimicnicia ºi sã-ºi simtã
nevoia dupã harul lui Hristos, dar mândria nu simte nici o nevoie ºi,
în acest fel, ea închide inima în faþa Domnului Hristos ºi a
binecuvântãrilor nespus de mari pe care El a venit sã ni le dea.
Sãrmanul vameº din parabolã, care se ruga: “Dumnezeule, ai
milã de mine pãcãtosul” (Luca 18:13), se socotea un om foarte rãu
ºi ceilalþi îl vedeau în aceeaºi luminã; dar el a ajuns sã-ºi dea seama
de nevoia lui spiritualã ºi a venit înaintea lui Dumnezeu cu povara
sa de vinovãþie ºi ruºine, implorând mila Sa. Inima sa era deschisã
ca Duhul lui Dumnezeu sã-ªi facã lucrarea ºi sã-l elibereze de sub
puterea pãcatului. Rugãciunea plinã de mândrie ºi îndreptãþire de
sine a fariseului a arãtat cã inima sa era închisã influenþei Duhului
Sfânt. Datoritã depãrtãrii de Dumnezeu, el nu avea simþãmântul
propriei întinãciuni în contrast cu desãvârºirea sfinþeniei divine. El
nu simþea nici o nevoie ºi de aceea n-a primit nimic.
Dacã ajungi sã-þi dai seama de pãcãtoºenia ta, nu aºtepta sã te
faci singur mai bun. Sunt mulþi acei care gândesc cã nu sunt destul
de buni pentru a veni la Domnul Hristos. Aºtepþi sã devi mai bun
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prin propriile tale eforturi? “Poate un etiopean sã-ºi schimbe pielea,
sau un pardos sã-ºi schimbe petele? Tot aºa, aþi putea voi sã faceþi
binele, voi care sunteþi deprinºi sã faceþi rãul?” (Ieremia 13:23).
Ajutorul nostru este numai în Dumnezeu. Noi nu trebuie sã aºteptãm
convingeri mai puternice sau ocazii mai bune sau caractere mai
sfinte. Prin noi înºine nu putem face nimic. Trebuie sã venim la
Hristos aºa cum suntem.
Dar nimeni sã nu se amãgeascã cu gândul cã Dumnezeu, în
marea Sa iubire ºi milã, va mântui chiar ºi pe cei care au respins
harul Sãu. Pãcãtoºenia nespus de mare a pãcatului poate fi înþeleasã
numai în lumina crucii de pe Golgota. Cei care susþin cã Dumnezeu
este prea bun ca “sã arunce afarã” pe cei pãcãtoºi, sã priveascã la
Golgota. Ea a existat pentru cã n-a fost o altã cale prin care omul
sã poatã fi mântuit, pentru cã fãrã acest sacrificiu era imposibil
pentru neamul omenesc sã scape de puterea întinãtoare a pãcatului
ºi sã fie readus în comuniune cu fiinþele sfinte - pentru cã era imposibil
pentru ei sã devinã pãrtaºi vieþii spirituale - de aceea, Domnul
Hristos a luat asupra Sa vinovãþia neascultãrii ºi a suferit în locul
pãcãtosului. Iubirea, suferinþele ºi moartea Fiului lui Dumnezeu
mãrturisesc despre teribila grozãvie a pãcatului ºi declarã cã nu
existã nici o altã scãpare de sub puterea lui, nici o speranþã pentru
o viaþã mai înaltã decât prin supunerea inimii noastre Domnului
Hristos.
Adesea, cei care nu doresc sã vinã la pocãinþã se scuzã spunând
despre cei ce mãrturisesc a fi creºtini: “Eu sunt tot aºa de bun ca ºi
ei. Ei nu sunt mai altruiºti, mai serioºi sau mai prevãzãtori în
comportamentul lor de cum sunt eu. Ei sunt tot atât de mult iubitori
de plãceri ºi îngãduinþã de sine ca ºi mine.” În acest fel ei fac din
greºelile altora o scuzã pentru propria lor neglijare a datoriei. Dar
pãcatele ºi defectele altora nu pot fi o scuzã pentru nimeni, cãci
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Domnul Dumnezeu nu ne-a dat ca model niºte fiinþe omeneºti greºite.
Fiul nepãtat al lui Dumnezeu ne-a fost dat ca exemplu, iar aceia
care se plâng de comportarea rea a celor ce mãrturisesc a fi creºtini
ar trebui sã fie exemple de vieþuire mai bunã ºi mai nobilã. Dacã ei
au o concepþie aºa de înaltã despre ceea ce înseamnã a fi creºtin,
nu este oare pãcatul lor cu atât mai mare? Ei ºtiu ceea ce este
drept ºi totuºi refuzã sã facã.
Feriþi-vã de o îndelungatã amânare! Nu lãsaþi pentru mai târziu
lucrarea de pãrãsire a pãcatelor ºi de cãutare a curãþiei de inimã
prin Domnul Hristos. Aici au greºit mii ºi mii de oameni spre
pierzarea lor veºnicã. Nu vreau sã stãruiesc aici asupra scurtimii ºi
nesiguranþei vieþii; dar existã un teribil pericol - un pericol insuficient
de bine înþeles - în a tot amâna ascultarea de vocea Duhului Sfânt
al lui Dumnezeu ºi a alege a trãi în pãcat, cãci de fapt aceasta
înseamnã în realitate amânarea. Pãcatul, oricât de mic ar fi el
considerat, nu poate fi îngãduit decât cu primejdia pierderii veºnice.
Lucrul pe care nu ajungem sã-l biruim ne va birui el pe noi ºi va
duce la nimicirea noastrã veºnicã.
Adam ºi Eva au cãutat sã-ºi liniºteascã vocea conºtiinþei cã un
lucru de o aºa micã importanþã ca mâncarea din fructul oprit nu putea
avea urmãri aºa de teribile ca cele arãtate de Dumnezeu. Dar acest
lucru mic, neînsemnat a constituit cãlcarea legii sfinte ºi de neschimbat
a lui Dumnezeu ºi l-a separat pe om de Dumnezeu, a deschis porþi
largi morþii ºi a adus vaiuri nespuse asupra lumii noastre. Veac dupã
veac se ridicã de pe pãmântul nostru un strigãt continuu de jale, ºi
întreaga creaþiune geme ºi suspinã de durere ca o consecinþã a
neascultãrii omului. Chiar cerul a simþit efectele rãsculãrii lui împotriva
lui Dumnezeu. Golgota stã ca un monument de amintire a sacrificiului
nespus de mare ce a fost cerut ca ispãºire pentru cãlcarea legii divine.
Sã nu considerãm deci pãcatul ca fiind un lucru neînsemnat.
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Orice faptã de neascultare, orice neglijare sau respingere a harului
lui Hristos are repercursiuni asupra ta; acestea împietresc inima,
pervertesc voinþa, întunecã înþelegerea ºi nu numai cã te fac mai
puþin dispus, dar ºi mai puþin capabil sã te supui blândelor îndemnuri
ale Duhului Sfânt al lui Dumnezeu.
Mulþi cautã sã-ºi liniºteascã conºtiinþa tulburatã gândindu-se cã
pot schimba cursul vieþii lor rele atunci când doresc sã facã acest
lucru, cã pot sã trateze cu uºurinþã invitaþiile harului lui Dumnezeu ºi
totuºi sã fie din nou impresionaþi de ele. Ei cred cã dupã ce au fãcut
în ciuda Duhului harului, dupã ce au ales sã-ºi aºeze influenþa de
partea lui Satana, la un moment dat, constrânºi de împrejurãri extreme,
îºi pot schimba cursul vieþii. Dar acest lucru nu este aºa de uºor de
realizat. Experienþa ºi educaþia din tot cursul vieþii au modelat în aºa
mãsurã caracterul, încât în asemenea împrejurãri puþini mai sunt aceia
care doresc sã fie schimbaþi dupã chipul Domnului Hristos.
Chiar numai o singurã trãsãturã rea de caracter, o singurã dorinþã
pãcãtoasã cultivatã perseverent vor face - în cele din urmã - fãrã
efect puterea Evangheliei. Orice îngãduinþã pãcãtoasã adânceºte
aversiunea sufletului faþã de Dumnezeu. Omul care dã pe faþã o
împietrire sãnãtoasã sau o indiferenþã totalã faþã de adevãrul divin
va culege ceea ce a semãnat. În toatã Biblia nu gãsim un avertisment
mai serios adresat celor care trateazã cu uºurinþã rãul, decât cuvintele
înþeleptului, care spune cã “cel rãu este prins în însãºi nelegiuirea
lui” (Proverbele 5:22).
Domnul Hristos este gata sã ne elibereze de pãcat, dar El nu
forþeazã niciodatã voinþa; ºi dacã prin pãcãtuire continuã, voinþa a
ajuns cu totul înclinatã spre rãu ºi nu dorim sã ne eliberãm ºi nu
vrem sã primim harul Sãu, ce ar putea face El mai mult? Ne-am
nimicit singuri prin respingerea hotãrâtã a iubirii Sale. “Iatã cã acum
este vremea potrivitã; iatã cã acum este ziua mântuirii” (2 Corinteni
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6:2). “Astãzi dacã auziþi glasul Lui, nu vã împietriþi inimile” (Evrei
3:7, 8). “Omul se uitã la ceea ce izbeºte ochii, dar Domnul se uitã
la inimã” (1 Samuel 16:7) - inima omeneascã cu sentimentele ei
contradictorii de bucurie ºi necaz; inima rãtãcitoare ºi schimbãtoare
este sãlaºul multor necurãþii ºi înºelãciuni. Domnul însã cunoaºte
motivele, intenþiile ºi scopurile ei. Veniþi la El cu inimile mânjite, aºa
cum sunt! Asemenea psalmistului, deschideþi larg cãmãrile inimii
voastre înaintea ochiului atoatevãzãtor, spunând: “Cerceteazã-mã,
Dumnezeule, ºi cunoaºte-mi inima! Încearcã-mã ºi cunoaºte-mi
gândurile. Vezi dacã sunt pe o cale rea ºi du-mã pe calea veºniciei”
(Psalmii 139: 23, 24).
Mulþi acceptã religia numai cu mintea, o formã de evlavie în
timp ce inima nu este curãþitã. Rugãciunea noastrã ar trebui sã fie
însã: “Zideºte în mine o inimã curatã, Dumnezeule, pune în mine un
duh nou ºi statornic” (Psalmii 51:10). Ocupaþi-vã în mod sincer de
mântuirea voastrã! Fiþi tot aºa de zeloºi ºi de stãruitori în aceasta,
cum aþi fi dacã viaþa voastrã trecãtoare ar fi în primejdie! Problema
aceasta trebuie rezolvatã între Dumnezeu ºi voi înºivã, rezolvatã
pentru veºnicie. Numai o presupusã speranþã, ºi nimic mai mult va
constitui ruina voastrã.
Studiaþi Cuvântul lui Dumnezeu cu multã rugãciune.Acest Cuvânt
prezintã înaintea voastrã în legea lui Dumnezeu ºi în viaþa Domnului
Hristos, marile principii ale sfinþirii, fãrã de care “nimeni nu va vedea
pe Dumnezeu” (Evrei 12:14). Cuvântul lui Dumnezeu convinge de
pãcat; el descoperã în mod clar calea mântuirii. Daþi-i ascultare,
cãci este vocea lui Dumnezeu care vorbeºte inimii voastre!
Când ajungeþi sã vedeþi grozãvia pãcatului, ºi pe voi înºivã, aºa
cum sunteþi în realitate, nu disperaþi! Domnul Hristos a venit sã
mântuiascã pe cei pãcãtoºi. Noi nu trebuie sã-L împãcãm pe
Dumnezeu cu noi, ci - o, minunatã iubire! - “Dumnezeu era în Hristos,
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împãcând lumea cu Sine” (2 Corinteni 5:19). El doreºte nespus de
mult sã câºtige pentru Sine - prin iubirea Sa - inimile copiilor Sãi
înstrãinaþi de El. Nici un pãrinte pãmântesc n-ar putea fi atât de
rãbdãtor cu greºelile ºi nedesãvârºirile copiilor sãi, aºa cum este
Dumnezeu cu aceia pe care cautã sã-i mântuiascã. Nimeni nu poate
stãrui cu mai multã cãldurã pe lângã cel pãcãtos. Buzele omeneºti
n-au adresat niciodatã invitaþii aºa de iubitoare celor rãtãcitori, aºa
cum face El. Toate fãgãduinþele Sale, toate avertizãrile Sale nu sunt
decât suspinurile iubirii Sale de nedescris.
Când Satana vine sã-þi ºopteascã cã eºti un mare pãcãtos, priveºte
în sus, spre Rãscumpãrãtorul tãu ºi vorbeºte despre meritele Sale!
Privind la lumina Sa vei fi ajutat. Recunoaºte-þi pãcatele dar spune
vrãjmaºului cã “Hristos Isus a venit în lume ca sã mântuiascã pe cei
pãcãtoºi” (1 Timotei 1:15) ºi cã tu vei putea fi mântuit prin iubirea Lui
fãrã pereche. Domnul Isus a pus lui Simon o întrebare cu privire la
doi datornici. Unul datora domnului sãu o micã sumã de bani, iar
altul îi datora o sumã foarte mare, dar el i-a iertat pe amândoi. Domnul
Hristos l-a întrebat apoi pe Simon: “Care dintre cei doi datornici va
iubi mai mult pe domnul sãu?” Simon a rãspuns: “Socotesc cã acela
cãruia i-a iertat mai mult” (Luca 7:43). Noi am fost mari pãcãtoºi,
dar Domnul Hristos a murit pentru ca sã putem fi iertaþi. Meritele
jertfei Sale sunt cu totul îndestulãtoare pentru a fi prezentate Tatãlui
în favoarea noastrã. Aceia cãrora le-a iertat cel mai mult Îl vor iubi
cel mai mult ºi vor sta cel mai aproape de tronul Sãu, lãudându-L
pentru iubirea Sa cea mare ºi pentru sacrificiul Sãu infinit. Numai
atunci când vom înþelege pe deplin dragostea lui Dumnezeu, vom
înþelege mai bine urâciunea pãcatului. Când ajungem sã vedem
lungimea lanþului care a fost coborât pentru noi, când înþelegem ceva
din sacrificiul infinit pe care Domnul Hristos l-a fãcut în favoarea
noastrã, numai atunci inima se topeºte de duioºie ºi cãinþã.
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M Ã RTURISIREA PÃCATELOR

C

ine îºi ascunde fãrãdelegile nu propãºeºte, dar cine le
mãrturiseºte ºi se lasã de ele, capãtã îndurare”
(Proverbele 28:13).
Condiþiile pentru obþinerea milei lui Dumnezeu sunt simple,
drepte ºi raþionale. Domnul nu cere de la noi sã facem vreun lucru
greu de împlinit pentru a putea primi iertarea de pãcat. Nu este
nevoie sã facem pelerinaje lungi ºi obositoare ºi sã ne supunem
unor penitenþe dureroase spre a recomanda astfel sufletele noastre
Dumnezeului cerului sau pentru a ispãºi în acest fel pãcatele noastre;
pentru cã acela care-ºi mãrturiseºte ºi pãrãseºte pãcatul capãtã
îndurare.
Apostolul spune: “Mãrturisiþi-vã unii altora pãcatele ºi rugaþi-vã
unii pentru alþii, ca sã fiþi vindecaþi” (Iacov 5.16). Mãrturisiþi-vã
pãcatele lui Dumnezeu, singurul care le poate ierta, ºi mãrturisiþi-vã
greºelile unii altora! Dacã ai supãrat pe prietenul sau aproapele
tãu, trebuie sã-þi recunoºti greºeala, iar datoria lui este sã te ierte.
Apoi trebuie sã ceri iertare de la Dumnezeu, pentru cã fratele pe
care l-ai rãnit este proprietatea lui Dumnezeu ºi, rãnindu-l, ai pãcãtuit
împotriva Creatorului ºi Rãscumpãrãtorului sãu. Cazul este adus
apoi în faþa singurului ºi adevãratului Mijlocitor, Marele nostru Preot,
care “în toate lucrurile a fost ispitit ca ºi noi, dar fãrã pãcat”, care
are “milã de slãbiciunile noastre” (Evrei 4:15) ºi care poate sã ne
curãþeascã de orice întinãciune.
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Aceia care nu ºi-au umilit inimile înaintea lui Dumnezeu,
recunoscându-ºi vinovãþia, nu au îndeplinit încã prima condiþie spre
a fi primiþi de El. Dacã n-am experimentat acea pocãinþã de care
nimãnui nu-i va pãrea rãu vreodatã ºi dacã nu ne-am mãrturisit
pãcatele cu o umilinþã adevãratã a sufletului ºi cu un spirit zdrobit,
fiind scârbiþi de nelegiuirea noastrã, atunci nu am cãutat cu adevãrat
iertarea pãcatelor; ºi dacã niciodatã n-am cãutat-o, atunci niciodatã
nu vom gãsi pacea lui Dumnezeu. Singurul motiv pentru care noi nu
dobândim iertarea pãcatelor din trecut este acela cã nu suntem
dispuºi sã ne umilim inimile ºi sã ne supunem condiþiilor arãtate în
Cuvântul adevãrului. Cu privire la aceastã problemã ne sunt date
instrucþiuni clare. Mãrturisirea pãcatelor, publicã sau particularã,
ar trebui sã fie o exprimare liberã ºi din toatã inima. Ea nu trebuie
sã fie impusã pãcãtosului. Ea nu trebuie fãcutã într-un mod uºuratic
ºi nepãsãtor ºi nici nu trebuie sã fie obþinutã cu sila de la aceia care
n-au ajuns sã-ºi dea seama de caracterul josnic al pãcatului.
Mãrturisirea care este o revãrsare a adâncului fiinþei noastre gãseºte
calea spre Dumnezeul milei nemãrginite. Psalmistul spune: “Domnul
este aproape de cei cu inima înfrântã, ºi mântuieºte pe cei cu duhul
zdrobit” (Psalmii 34:18).
Adevãrata mãrturisire are totdeauna un caracter explicit ºi
recunoaºte pãcatul pe nume. Pãcatele pot fi de aºa naturã încât
trebuie mãrturisite numai lui Dumnezeu; pot fi din cele ce trebuie sã
fie mãrturisite celor cãrora le-am adus vãtãmare, sau pot avea un
caracter public ºi deci va trebui sã fie mãrturisite public. Dar orice
mãrturisire trebuie sã fie bine definitã ºi la subiect, recunoscând pe
nume pãcatele de care cel greºit s-a fãcut vinovat.
În zilele lui Samuel, israeliþii s-au abãtut de la Dumnezeu. Ei au
ajuns sã sufere consecinþele pãcatului lor; pentru cã au pierdut
credinþa în Dumnezeu, ºi-au pierdut încrederea în puterea ºi
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înþelepciunea Lui de a conduce naþiunea lor, au pierdut încrederea
în priceperea Lui de a apãra ºi a susþine cauza Sa. Ei au întors
spatele Marelui Cârmuitor al universului ºi au dorit sã fie conduºi la
fel cum erau conduse naþiunile din jurul lor. Înainte ca sã afle pace
ei au fãcut aceastã mãrturisire clarã: “... la toate pãcatele noastre
am mai adãugat ºi pe acela de a cere un împãrat pentru noi”
(1 Samuel 12:19). Tocmai pãcatul de care erau convinºi trebuia
mãrturisit. Pãcatul nerecunoºtinþei apãsa asupra sufletelor lor ºi îi
despãrþea de Dumnezeu.
Mãrturisirea pãcatelor nu va fi primitã de Dumnezeu dacã nu
este însoþitã de o pocãinþã sincerã ºi de reformã. Trebuie sã aibã
loc o schimbare hotãrâtã în viaþã; orice lucru care constituie o ofensã
la adresa lui Dumnezeu trebuie dat la o parte. Aceasta va fi urmarea
unei adevãrate pãreri de rãu pentru pãcat. Lucrarea pe care o
avem de fãcut este foarte clar aºezatã înaintea noastrã: “Spãlaþi-vã
deci ºi curãþiþi-vã! Luaþi dinaintea ochilor Mei faptele rele pe care
le-aþi fãcut! Încetaþi sã mai faceþi rãul! Învãþaþi-vã sã faceþi binele,
cãutaþi dreptatea, ocrotiþi pe cel asuprit; faceþi dreptate orfanului,
apãraþi pe vãduvã” (Isaia 1:16, 17). “Dacã dã înapoi zãlogul,
întoarce ce a rãpit, urmeazã învãþãturile care dau viaþã ºi nu
sãvârºeºte nici o nelegiuire, va trãi negreºit ºi nu va muri” (Ezechiel
33:15). Apostolul Pavel, vorbind despre lucrarea pocãinþei, spune:
“Cãci uite, tocmai întristarea aceasta a voastrã dupã voia lui
Dumnezeu, ce frãmântare a trezit în voi! ªi ce cuvinte de
dezvinovãþire! Ce mânie! Ce fricã! Ce dorinþã aprinsã! Ce râvnã!
Ce pedeapsã! În toate voi aþi arãtat cã sunteþi curaþi în privinþa
aceasta!” (2 Corinteni 7:11).
Când pãcatul a distrus în om simþul moral, cel greºit nu va mai
vedea defectele caracterului sãu ºi nici nu-ºi va mai da seama de
grozãvia pãcatului pe care l-a comis. ªi dacã nu se supune puterii
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convingãtoare a Duhului Sfânt, el rãmâne aproape orb faþã de
pãcatul sãu. Atunci mãrturisirea sa nu este sincerã ºi nici serioasã.
Pentru fiecare pãcat recunoscut el prezintã o scuzã, declarând cã
dacã n-ar fi fost anumite împrejurãri, el n-ar fi fãcut aceasta sau
aceea pentru care este mustrat.
Dupã ce Adam ºi Eva au mâncat din pomul oprit, au fost cuprinºi
de un simþãmânt de ruºine ºi teamã. La început, singurul lor gând a
fost cum sã se scuze pentru pãcat ºi cum sã scape de teribila
condamnare la moarte. Când Domnul i-a întrebat cu privire la
pãcatul lor, Adam a rãspuns aruncând vina în parte pe Dumnezeu
ºi în parte asupra tovarãºei lui: “Femeia pe care mi-ai dat-o ca sã
fie lângã mine, ea mi-a dat din pom ºi am mâncat”. Femeia, la
rândul ei, a aruncat vina asupra ºarpelui zicând: “ªarpele m-a amãgit
ºi am mâncat din pom” (Genesa 3:12, 13). De ce ai fãcut ºarpele?
De ce ai îngãduit sã vinã în grãdina Edenului? Acestea au fost
întrebãrile cuprinse în scuza ei pentru pãcatul sãvârºit, aruncând
astfel asupra lui Dumnezeu responsabilitatea cãderii lor în pãcat.
Spiritul îndreptãþirii de sine îºi are originea în tatãl minciunii ºi a fost
dat pe faþã de toþi fiii ºi fiicele lui Adam. Mãrturisirile de acest fel nu
sunt inspirate de Duhul Sfânt ºi nu vor fi primite de Dumnezeu.
Adevãrata pocãinþã va conduce pe pãcãtos sã-ºi vadã vinovãþia ºi
s-o recunoascã fãrã viclenie sau ipocrizie. Asemenea sãrmanului
vameº, neîndrãznind sã-ºi ridice ochii spre cer, el va striga: “Doamne,
ai milã de mine, pãcãtosul”; iar aceia care îºi recunosc vinovãþia
vor fi iertaþi ºi îndreptãþiþi, pentru cã Domnul Hristos va pleda cu
sângele Sãu în favoarea celui cu adevãrat pocãit.
Exemplele de adevãratã pocãinþã ºi umilinþã pe care le gãsim în
Cuvântul lui Dumnezeu dau pe faþã un spirit de realã mãrturisire în
care nu existã nici o scuzã pentru pãcat ºi nici o încercare de
îndreptãþire de sine. Apostolul Pavel n-a încercat sã ascundã nimic;
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el înfãþiºeazã pãcatul sãu în cele mai negre culori, fãrã a încerca
sã-ºi uºureze vina. El spune: “Am aruncat în temniþã pe mulþi sfinþi,
cãci am primit puterea aceasta de la preoþii cei mai de seamã, ºi,
când erau osândiþi la moarte, îmi dãdeam ºi eu votul împotriva lor.
I-am pedepsit adesea în toate sinagogile ºi îmi dãdeam toate silinþele
ca sã-i fac sã huleascã. În pornirea mea nebunã împotriva lor, îi
prigoneam pânã în cetãþile strãine” (Fapte 26:10, 11). El n-a ezitat
sã declare: “Hristos Isus a venit în lume ca sã mântuiascã pe cei
pãcãtoºi, dintre care cel dintâi sunt eu” (1 Timotei 1:15).
Inima smeritã ºi zdrobitã, supusã printr-o pocãinþã adevãratã,
va aprecia iubirea lui Dumnezeu ºi valoarea jertfei de pe Golgota.
Dupã cum un fiu se mãrturiseºte unui tatã iubitor, tot aºa ºi cel ce se
cãieºte cu adevãrat va aduce toate pãcatele sale înaintea lui
Dumnezeu. Este scris: “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).
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ãgãduinþa lui Dumnezeu este: “Mã veþi cãuta, ºi Mã veþi
gãsi, dacã Mã veþi cãuta cu toatã inima”.
(Ieremia 29:13).
Întreaga noastrã inimã trebuie sã fie predatã lui Dumnezeu; altfel
nu se va produce în noi schimbarea prin care sã fim fãcuþi iarãºi
asemenea Lui. Din fire noi suntem înstrãinaþi de Dumnezeu. Duhul
Sfânt descrie starea aceasta a noastrã în urmãtoarele cuvinte: “morþi
în greºelile ºi pãcatele noastre”. “Tot capul este bolnav ºi toatã inima
suferã de moarte.” “Nimic nu-i sãnãtos”. Noi suntem þinuþi cu putere
în cursa lui Satan “de care au fost prinºi ca sã-i facã voia” (Efeseni
2:1; Isaia 1:5, 6; 2 Timotei 2:26). Dumnezeu doreºte sã ne vindece
ºi sã ne elibereze. Dar pentru cã aceasta cere o transformare
completã, o reînnoire a întregii noastre naturi, trebuie sã ne supunem
pe deplin lui Dumnezeu.
Lupta împotriva eului personal este cea mai mare bãtãlie care a
fost datã vreodatã. Supunerea eului, predarea totalã faþã de voinþa
lui Dumnezeu presupune o luptã; dar înainte de a fi schimbat, înnoit
în sfinþenie, sufletul trebuie sã se supunã lui Dumnezeu.
Conducerea lui Dumnezeu nu se bazeazã pe o supunere oarbã,
pe un control lipsit de raþiune, aºa cum ar vrea Satana sã dea impresia,
ci ea apeleazã la raþiune ºi conºtiinþã. “Veniþi totuºi sã chibzuim
împreunã” (Isaia 1:18), sunã invitaþia Creatorului adresatã fiinþelor
create de El. Dumnezeu nu forþeazã voinþa creaturilor Sale. El nu
poate primi o închinare care nu este adusã de bunã voie ºi în mod
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inteligent. O supunere forþatã va fi o piedicã în calea unei adevãrate
dezvoltãri a minþii ºi a caracterului, ceea ce ar face din om un simplu
automat. Nu acesta este scopul Creatorului cu noi. El doreºte ca
omul, lucrarea de încoronare a puterii Sale creatoare, sã ajungã
cea mai înaltã dezvoltare posibilã. El aºeazã înaintea noastrã
înãlþimea binecuvântãrii la care doreºte sã ajungem prin harul Sãu.
El ne invitã sã ne predãm cu totul Lui, pentru ca sã-ºi poatã împlini
voinþa în noi. Rãmâne ca noi sã alegem dacã dorim sã fim eliberaþi
de robia pãcatului ºi sã ne bucurãm de glorioasa libertate a fiilor lui
Dumnezeu.
Predându-ne pe noi înºine lui Dumnezeu, trebuie neapãrat sã
lepãdãm tot ceea ce ne-ar despãrþi de El. Mântuitorul spune: “Tot
aºa oricine dintre voi care nu se leapãdã de tot ce are, nu poate fi
ucenicul Meu” (Luca 14:33). Trebuie sã îndepãrtãm de la noi tot
ceea ce ne-ar despãrþi inima de Dumnezeu. Mamona este încã
idolul multora. Iubirea de bani, dorinþa de îmbogãþire constituie
lanþul de aur care-i leagã de Satana. Renumele ºi onorurile lumeºti
sunt idolii la care se închinã alþii. O viaþã de comoditate egoistã ºi
libertate de rãspundere sunt idolii altora. Dar aceste lanþuri ale robiei
trebuie rupte. Noi nu putem fi jumãtate ai lui Dumnezeu ºi jumãtate
ai lumii. Nu putem fi copii ai lui Dumnezeu, dacã nu suntem cu totul
ai Lui.
Sunt unii care mãrturisesc cã slujesc lui Dumnezeu, în timp ce
se bazeazã numai pe eforturile lor de ascultare a legii Sale de a-ºi
forma un caracter drept ºi a-ºi asigura mântuirea. Inimile lor nu
sunt miºcate de vreun simþãmânt profund al iubirii Domnului Hristos,
ci ei cautã sã-ºi îndeplineascã îndatoririle vieþii de creºtin, ca fiind
cerinþele lui Dumnezeu pentru câºtigarea cerului. O astfel de religie
nu valoreazã nimic. Când Domnul Hristos locuieºte în inimã, sufletul
va fi atât de umplut de iubirea Sa, de bucuria comuniunii cu El,
încât se va alipi în totul de El; ºi în contemplarea Lui, eul va fi uitat.
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Atunci iubirea faþã de Domnul Hristos va fi izvorul acþiunilor noastre.
Aceia care au ajuns sã simtã iubirea constrângãtoare a lui Dumnezeu
nu se vor întreba cât de puþin pot da satisfãcând totuºi cerinþele lui
Dumnezeu; ei nu vor întreba care este cel mai scãzut standard de
vieþuire, ci vor tinde cãtre o desãvârºitã conformare faþã de voinþa
Rãscumpãrãtorului lor. Cu o dorinþã puternicã, ei jertfesc totul ºi
dau pe faþã un interes pe mãsura valorii þintei pe care o urmãresc.
O simplã mãrturisire a credinþei noastre în Hristos, fãrã aceastã
iubire profundã pentru El, nu este decât vorbãrie, un formalism
rece ºi o goanã dupã vânt.
Crezi tu oare cã este un sacrificiu prea mare acela de a jertfi
totul pentru Hristos? Întreabã-te: “Ce a dat Domnul Hristos pentru
mine?” Fiul lui Dumnezeu a dat totul - viaþa, dragostea ºi suferinþele
Sale - pentru mântuirea noastrã. Cum am putea atunci noi - obiecte
nevrednice ale unei iubiri aºa de mari - sã reþinem inimile noastre
spre a nu fi predate Lui? În fiecare clipã a vieþii, noi am fost pãrtaºi
ai binecuvântãrilor harului Sãu ºi tocmai de aceea nu ne putem da
pe deplin seama de adâncimile ignoranþei ºi mizeriei din care am
fost scoºi. Am putea privi la cel pe care pãcatele noastre L-au
rãstignit ºi totuºi prin acþiunile vieþii noastre sã dispreþuim dragostea
ºi sacrificiul Sãu? Având în vedere umilinþa nespus de mare a
Domnului slavei, sã murmurãm oare pentru faptul cã putem intra în
viaþã numai prin luptã ºi lepãdare de sine?
Întrebarea multor inimi pline de mândrie este: De ce este oare
nevoie sã vin la pocãinþã, sã mã umilesc, înainte de a avea asigurarea
primirii mele de cãtre Dumnezeu?” Ca rãspuns la aceastã întrebare
vã trimit la Hristos. El a fost fãrã pãcat, ºi mai mult decât atât, a
fost Prinþul cerului; pentru mântuirea omului, însã, El S-a fãcut pãcat
pentru neamul omenesc. El “a fost pus în numãrul celor fãrãdelege,
pentru cã a purtat pãcatele multora ºi S-a rugat pentru cei vinovaþi”
(Isaia 53:12).
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Dar la ce renunþãm noi, când dãm totul? La o inimã mânjitã de
pãcat, pentru ca Hristos s-o spele, s-o curãþeascã cu propriul Sãu
sânge ºi s-o mântuiascã prin dragostea Sa nemãsuratã! Totuºi
oamenilor li se pare greu sã dea totul. Mi-e ruºine sã aud
vorbindu-se astfel ºi mi-e ruºine sã scriu despre acest lucru.
Dumnezeu nu ne cere sã renunþãm la nici un lucru care ar fi spre
binele nostru sã-l pãstrãm. În tot ceea ce face, El are în vedere
binele copiilor Sãi. O, dacã toþi cei care nu L-au ales încã pe Hristos
ar putea înþelege cã El are ceva mult mai bun sã le ofere decât cele
dupã care aleargã ei înºiºi! Când cel pãcãtos cugetã ºi acþioneazã
contrar voinþei lui Dumnezeu, el aduce prin aceasta cea mai mare
vãtãmare ºi nedreptate propriului sãu suflet. Adevãrata bucurie nu
poate fi gãsitã pe calea interzisã de Acela care ºtie ce este mai bine
ºi plãnuieºte, mai bine decât oricine, spre binele creaturilor Sale.
Calea nelegiuirii este calea mizeriei ºi nimicirii.
Este o greºealã a nutri gândul cã Dumnezeu îºi gãseºte plãcerea
în a-i vedea pe copiii Sãi suferind. Cerul întreg este interesat în
fericirea omului. Pãrintele nostru ceresc nu închide cãile bucuriei
nici uneia din creaturile Sale. Poruncile divine ne cer sã ne oprim
de la acele îngãduinþe care ar aduce suferinþe ºi dezamãgiri ºi care
ar închide pentru noi calea fericirii ºi a cerului. Mântuitorul lumii
primeºte pe oameni aºa cum sunt, cu toate nevoile, nedesãvârºirile
ºi slãbiciunile lor; ºi nu numai cã El îi va curãþi de pãcat, oferindu-le
mântuirea prin sângele Sãu, dar va satisface dorinþa inimii tuturor
acelora care primesc sã ia jugul Sãu ºi sã poarte povara Sa. Este
scopul Sãu acela de a da pace ºi odihnã tuturor care vin la El
pentru pâinea vieþii. El ne cere sã îndeplinim numai acele îndatoriri
care ne vor conduce paºii pe înãlþimile fericirii supreme la care cei
neascultãtori de voinþa Lui nu pot ajunge niciodatã. Adevãrata
bucurie a vieþii celui credincios este ca Hristos sã prindã contur în
lãuntrul sãu, nãdejdea slavei.
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Mulþi îºi pun întrebarea: “Cum sã mã predau lui Dumnezeu?”
Doreºti sã te predai lui Dumnezeu, dar eºti slab, în putere moralã,
eºti rob al îndoielilor ºi stãpânit de obiceiurile vieþii tale pãcãtoase.
Fãgãduinþele ºi hotãrârile tale sunt asemenea unor funii de nisip.
Singur nu-þi poþi controla gândurile, impulsurile ºi simþãmintele.
Amintirea fãgãduielilor cãlcate ºi a angajamentelor neîmplinite îþi
slãbeºte încrederea în propria ta sinceritate ºi te face sã crezi cã
Dumnezeu nu te poate primi; dar nu trebuie sã deznãdãjduieºti.
Ce trebuie sã înþelegi este adevãrata putere a voinþei. Aceasta
este puterea care guverneazã natura omului, puterea de a lua
hotãrâri sau a face alegeri. Totul depinde de dreapta lucrare a
voinþei. Dumnezeu a dat oamenilor puterea alegerii; este a lor
pentru a o exercita. Nu stã în puterea noastrã sã ne schimbãm
inima ºi nici s-I predãm lui Dumnezeu simþãmintele; dar putem
alege sã-i slujim. Putem sã-i dãm voinþa noastrã; atunci el va lucra
în noi ºi voinþa ºi înfãptuirea, dupã buna Sa plãcere. În acest fel,
întreaga noastrã naturã va fi adusã sub controlul Duhului lui Hristos;
simþãmintele noastre vor fi atunci îndreptate numai spre El, iar
gândurile noastre vor fi în armonie cu El.
Dorinþele de bine ºi de sfinþire sunt foarte bune, dar dacã ne
limitãm numai la dorinþe, ele nu ne vor folosi la nimic. Mulþi se vor
pierde deºi au sperat ºi au dorit sã fie creºtini. Ei nu ajung sã-ºi
supunã voinþa lui Dumnezeu. Ei nu aleg chiar acum sã fie adevãraþi
creºtini.
Prin dreapta folosire a voinþei se poate produce o schimbare
totalã în viaþa noastrã. Dacã vã supuneþi voinþa lui Hristos vã aliaþi
cu acea Putere care este mai presus de toate domniile ºi stãpânirile.
Atunci vei primi putere de sus ca sã rãmâi statornic ºi astfel, printr-o
continuã predare de sine lui Dumnezeu, vei fi fãcut în stare sã trãieºti
viaþa nouã, viaþa de credinþã.
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e mãsurã ce conºtiinþa þi-a fost învioratã prin lucrarea Duhului
Sfânt, începi sã înþelegi ceva din rãutatea, puterea, vinovãþia
ºi mizeria pãcatului; aceasta te determinã sã priveºti la el cu scârbã.
Simþi atunci cã pãcatul este acela care te-a despãrþit de Dumnezeu
ºi cã eºti rob al puterii rãului. Cu cât te zbaþi mai mult ca sã scapi,
cu atât mai mult îþi dai seama de neputinþa ta. Aceasta înseamnã cã
motivele faptelor tale sunt necurate, inima este rea. Înþelegi cã viaþa
þi-a fost plinã de egoism ºi pãcat. Doreºti însã din toatã inima sã fi
iertat, sã fi curãþit, eliberat. Armonia cu Dumnezeu, asemãnarea cu
El - ce poþi face oare pentru a le obþine?
Ceea ce îþi trebuie însã este pacea - iertarea, pacea ºi iubirea
cerului în suflet. Banii nu o pot cumpãra, mintea nu o poate procura,
iar înþelepciunea nu poate ajunge pânã la ea; prin propriile tale
eforturi nu vei putea niciodatã nãdãjdui s-o obþii. Dar Dumnezeu
þi-o oferã în dar, “fãrã bani ºi fãrã platã” (Isaia 55:1). Depinde
numai de tine dacã vei dori sã întinzi doar mâna ºi s-o prinzi. Domnul
spune: “De vor fi pãcatele voastre cum e cârmâzul se vor face albe
ca zãpada; de vor fi roºii ca purpura, se vor face ca lâna” (Isaia
1:18). “Vã voi da o inimã nouã, ºi voi pune în voi un duh nou”
(Ezechiel 36:26).
Þi-ai mãrturisit pãcatele ºi te-ai hotãrât sã le îndepãrtezi din
inima ta. Te-ai hotãrât sã te predai cu totul lui Dumnezeu. Mergi
acum la El ºi roagã-L sã te spele de pãcate ºi sã-þi dea o inimã
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nouã. Apoi crede cã El face acest lucru, pentru cã a fãgãduit.
Aceasta este lecþia pe care Domnul Hristos a dat-o când a fost pe
pãmânt, ºi anume cã orice dar pe care Dumnezeu ni-l fãgãduieºte
trebuie sã credem cã îl vom primi cu adevãrat ºi este al nostru.
Domnul Hristos a vindecat pe oameni de boli atunci când ei au
avut credinþã în puterea Lui. El i-a ajutat în lucrurile pe care ei le
puteau vedea, le-a inspirat astfel încredere în El cu privire la lucrurile
pe care nu le puteau vedea - conducându-i sã creadã în puterea
Sa de a ierta pãcatele. Acest lucru este foarte clar exprimat cu
ocazia vindecãrii slãbãnogului: “Dar ca sã ºtiþi cã Fiul omului are
putere pe pãmânt sã ierte pãcatele, - ‘Scoalã-te’, a zis El
slãbãnogului, ‘ridicã-þi patul ºi du-te acasã’” (Matei 9:6). De
asemenea, apostolul Ioan, vorbind despre minunile Domnului spune:
“Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi sã credeþi cã Isus
este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, ºi crezând sã aveþi viaþã în numele
Lui” (Ioan 20:31).
Din simpla relatare a Bibliei cu privire la felul în care Domnul
Isus vindeca pe bolnavi putem învãþa ceva despre modul în care
trebuie sã credem în El pentru iertarea pãcatelor. Sã ne întoarcem
la istoria paraliticului de la Betesda. Sãrmanul suferind era fãrã nici
un ajutor; timp de treizeci ºi opt de ani el nu-ºi folosise picioarele.
Cu toate acestea, Domnul i-a spus: “Scoalã-te, ridicã-þi patul ºi
umblã” (Ioan 5:8). Bolnavul ar fi putut spune Domnului: “Doamne,
dacã ai sã mã faci sãnãtos atunci am sã fac ceea ce-mi spui Tu”.
Dar nu, el a crezut în cuvântul Domnului Hristos, a crezut cã a fost
vindecat ºi imediat a pornit sã se ridice; el a voit sã meargã ºi a
mers. El a acþionat la cuvântul Domnului Hristos, ºi Dumnezeu i-a
dat puterea necesarã. El a fost pe deplin vindecat.
În mod asemãnãtor, ºi tu eºti pãcãtos. Tu nu poþi face ispãºire
pentru pãcatele din trecut. Nu-þi poþi schimba inima ºi nici nu te
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poþi face singur sfânt. Dar Dumnezeu fãgãduieºte cã va face toate
acestea pentru tine, prin Domnul Isus Hristos. Crede aceastã
fãgãduinþã! Mãrturiseºte-þi pãcatele ºi predã-te lui Dumnezeu!
Voieºte sã-L serveºti! La fel de sigur cum tu faci aceasta, Dumnezeu
va împlini faþã de tine Cuvântul Sãu. Dacã crezi fãgãduinþa - crezi
cã eºti iertat ºi curãþit - Dumnezeu realizeazã aceasta; eºti vindecat
aºa cum Domnul Hristos a dat paraliticului puterea de a umbla în
clipa în care acesta a crezut cã a fost vindecat. Tot aºa se va întâmpla
ºi cu tine, dacã crezi acest lucru.
Nu aºtepta sã simþi cã ai fost fãcut sãnãtos, ci spune: “Eu cred
acest lucru ºi este aºa nu pentru cã simt aceasta, ci pentru cã
Dumnezeu a fãgãduit”.
Domnul Isus spune: “Orice lucru veþi cere, când vã rugaþi, sã
credeþi cã l-aþi ºi primit, ºi-l veþi avea” (Marcu 11:24). Existã o
condiþie pentru împlinirea acestei fãgãduinþe, ºi anume ca noi sã
ne rugãm în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Dar voia lui
Dumnezeu este tocmai sã ne curãþeascã de orice pãcat, sã ne
facã copii ai Sãi ºi sã ne facã în stare sã trãim o viaþã sfântã.
Astfel, noi ne putem ruga pentru aceste binecuvântãri ºi sã credem
cã le-am primit, mulþumind lui Dumnezeu pentru cã le-am primit.
Este privilegiul nostru acela de a merge la Domnul Hristos ºi a fi
curãþiþi ºi a sta apoi înaintea legii fãrã ocarã sau remuºcãri. “Acum
dar nu este nici o osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care
nu trãiesc dupã îndemnurile firii pãmânteºti ci dupã îndemnurile
Duhului” (Romani 8:1).
De aici înainte nu mai suntem ai noºtri, pentru cã am fost
cumpãraþi cu un preþ. “Cãci ºtiþi cã nu cu lucruri pieritoare, cu
argint sau cu aur, aþi fost rãscumpãraþi ... ci cu sângele scump al
lui Hristos, Mielul fãrã cusur ºi fãrã prihanã” (1 Petru 1:18, 19).
Prin acest simplu act al credinþei în Dumnezeu, Duhul Sfânt a dat
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naºtere unei vieþi noi în inima ta. Eºti asemenea unui copil nounãscut în familia lui Dumnezeu, ºi El te iubeºte aºa cum iubeºte pe
Fiul Sãu.
Acum, pentru cã te-ai predat astfel Domnului Hristos, sã nu
te dai înapoi, sã nu te îndepãrtezi de El, ci zi de zi sã spui: “Eu
sunt al lui Hristos; m-am consacrat cu totul Lui.” Roagã-L sã-þi
dea Duhul Sãu Sfânt ºi sã te pãstreze în harul Sãu. Dupã cum
consacrându-te în totul lui Dumnezeu ºi crezând în El, devii copilul
Lui, tot astfel trebuie sã ºi trãieºti în El. Apostolul Pavel spune:
“Astfel dar, dupã cum aþi primit pe Hristos Isus, Domnul, aºa sã
ºi umblaþi în El” (Coloseni 2:6).
Unii înclinã sã creadã cã trebuie sã fie puºi la probã, cã trebuie
sã dovedeascã Domnului cã s-au schimbat înainte ca sã poatã
pretinde binecuvântãrile Sale. Dar ei pot sã cearã chiar acum
binecuvântãrile lui Dumnezeu. Ei trebuie sã aibã harul Sãu, Spiritul
lui Hristos, care sã-i ajute în neputinþa lor; dacã nu, ei nu vor rezista
rãului. Domnul doreºte ca noi sã venim la El aºa cum suntem,
pãcãtoºi, neputincioºi, dependenþi. Sã venim la El cu toatã
slãbiciunea noastrã, cu toatã nesocotinþa ºi pãcãtoºenia noastrã ºi
sã cãdem în pocãinþã la picioarele Sale. Este meritul slavei Sale
acela de a ne cuprinde în braþele iubirii Sale, de a ne lega rãnile ºi a
ne curãþi de orice întinãciune.
Tocmai aici greºesc mii de oameni; ei nu cred cã Domnul Isus
îi iartã pe fiecare, în mod individual. Ei nu-L cred pe Dumnezeu
pe cuvânt. Este privilegiul tuturor acelora care împlinesc condiþiile
sã ºtie cã iertarea se acordã în dar, fãrã platã, pentru fiecare
pãcat. Daþi la o parte orice bãnuialã cã fãgãduinþele lui Dumnezeu
n-ar fi pentru noi. Ele sunt pentru fiecare pãcãtos care se pocãieºte.
Puterea ºi harul au fost date prin Domnul Hristos spre a fi duse
de îngerii slujitori fiecãrui suflet credincios. Nimeni nu este aºa de
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pãcãtos, încât sã nu gãseascã putere, curãþie ºi neprihãnire în
Hristos, care a murit pentru el. El aºteaptã sã-l dezbrace de hainele
pãtate ºi mânjite de pãcat ºi sã-l îmbrace cu hainele albe ale
neprihãnirii. El nu doreºte ca cei pãcãtoºi sã moarã, ci sã trãiascã.
Dumnezeu nu se poartã cu noi aºa cum se poartã oamenii
muritori unii cu alþii. Gândurile Sale sunt gânduri de milã, de iubire
ºi compasiune duioasã. El spune: “Sã se lase cel rãu de calea lui,
ºi omul nelegiuit sã se lase de gândurile lui, sã se întoarcã la
Domnul care va avea milã de el, la Dumnezeul nostru, care nu
oboseºte iertând”. “Eu îþi ºterg fãrãdelegile ca un nor ºi pãcatele
ca o ceaþã” (Isaia 55:7; 44:22).
“Eu nu doresc moartea celui ce moare, zice Domnul
Dumnezeu. Întoarceþi-vã dar la Dumnezeu ºi veþi trãi” (Ezechiel
18:32). Satana este gata sã rãpeascã binecuvântatele asigurãri
ale lui Dumnezeu. El doreºte sã ia din suflet orice licãrire de
nãdejde ºi orice razã de luminã; dar nu trebuie sã-i îngãdui sã
facã acest lucru. Nu pleca urechea la ispititor, ci spune: “Domnul
Hristos a murit pentru ca eu sã pot trãi. El mã iubeºte ºi doreºte
sã nu pier. Eu am în cer un Tatã iubitor; ºi deºi am jignit iubirea
Lui, deºi am risipit binecuvântãrile pe care El mi le-a dat mã voi
scula, mã voi duce la Tatãl meu ºi-I voi zice: ‘Tatã am pãcãtuit
împotriva cerului ºi împotriva ta ºi nu mai sunt vrednic sã mã
chem fiul tãu: fã-mã ca pe unul din argaþii tãi’.” Parabola spune
cum are sã fie primit fiul risipitor: “Când era încã departe, tatãl
sãu l-a vãzut, ºi i s-a fãcut milã de el, a alergat de a cãzut pe
grumazul lui ºi l-a sãrutat mult” (Luca 15:18-20).
Dar chiar ºi aceastã parabolã, oricât de plãcutã ºi miºcãtoare
este ea, totuºi nu poate exprima mila de necuprins a Tatãlui nostru
ceresc. Domnul declarã prin profetul Sãu: “Te iubesc cu o iubire
veºnicã, de aceea îþi pãstrez bunãtatea Mea” (Ieremia 31:3). În
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timp ce pãcãtosul este încã departe de casa Tatãlui, cheltuindu-ºi
averea într-o þarã strãinã, inima Tatãlui se topeºte de dor dupã
el, ºi orice dorinþã de întoarcere la Dumnezeu trezitã în suflet nu
este altceva decât chemarea plinã de cãldurã a Duhului Sfânt,
îmbiind, rugând ºi atrãgând pe fiul rãtãcitor spre inima iubitoare a
Tatãlui.
Având în faþa ta binecuvântatele fãgãduinþe ale cuvintelor
Sfintei Scripturi, mai poþi oare sã dai loc îndoielii? Poþi oare crede
cã atunci când sãrmanul pãcãtos doreºte sã se întoarcã, când
doreºte sã se lepede de pãcatele lui, Domnul l-ar opri cu asprime
de a veni la picioarele Sale în pocãinþã? La o parte cu asemenea
gânduri! Nimic nu poate aduce o mai mare vãtãmare sufletului
tãu decât de a avea asemenea concepþii despre Tatãl nostru ceresc.
El urãºte pãcatul, dar iubeºte pe pãcãtos ºi S-a dat pe Sine în
persoana Domnului Hristos, pentru ca toþi cei care vor dori, sã
poatã fi mântuiþi ºi sã aibã parte de binecuvântarea veºnicã în
împãrãþia slavei. Ce limbaj mai puternic ºi mai delicat ar fi putut fi
folosit decât acela pe care l-a ales ºi prin care sã-ºi exprime iubirea
faþã de noi? El declarã: “Poate o femeie sã uite copilul pe care-l
alãpteazã ºi sã n-aibã milã de rodul pântecelui ei? Dar chiar dacã
l-ar uita, totuºi Eu nu te voi uita cu nici un chip” (Isaia 49:15).
O, tu care te îndoieºti ºi tremuri, priveºte în sus, cãci Hristos
trãieºte pururi ca sã mijloceascã pentru noi! Mulþumeºte lui
Dumnezeu pentru darul scumpului Sãu Fiu ºi roagã-te ca El sã nu
fi murit în zadar pentru tine. Duhul Sfânt te invitã astãzi. Vino cu
toatã inima la Hristos ºi vei putea pretinde binecuvântãrile Sale!
Când citeºti fãgãduinþele Lui, adu-þi aminte cã ele sunt expresia
iubirii ºi milei Sale nemãrginite. Inima mare a Iubirii infinite se
îndreaptã spre pãcãtos cu toatã compasiunea. “În El avem
rãscumpãrare, prin sângele Lui, iertarea pãcatelor” (Efeseni 1:7).
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Da! Nu trebuie decât sã crezi cã Dumnezeu este sprijinul tãu. El
doreºte sã restabileascã în om chipul Sãu moral. Cu cât te vei
apropia mai mult de El, mãrturisindu-þi pãcatele ºi pocãindu-te,
El Se va apropia de tine cu mila ºi iertarea Sa.
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ãci dacã este cineva în Hristos, este o fãpturã nouã. Cele
vechi s-au dus; iatã cã toate lucrurile s-au fãcut noi”.
(2 Corinteni 5:17)
Cineva poate cã nu va ºti sã spunã exact timpul, locul sau sã
redea întregul ºir al împrejurãrilor din procesul convertirii sale; dar
faptul acesta nu dovedeºte cã el este neconvertit. Domnul Hristos
spunea lui Nicodim: “Vântul suflã încotro vrea, ºi-i auzi vuietul, dar
nu ºti de unde vine, nici încotro merge. Tot aºa este cu oricine este
nãscut din Duhul” (Ioan 3:8). Asemenea vântului care este invizibil,
dar ale cãrui efecte sunt vãzute ºi simþite în mod neîndoios, tot aºa
este ºi cu Duhul lui Dumnezeu în lucrarea Lui asupra inimii omului.
Puterea aceasta regeneratoare, pe care nici un ochi omenesc nu o
poate vedea, dã naºtere unei vieþi noi în suflet ºi creazã un om nou,
dupã chipul ºi asemãnarea lui Dumnezeu. În timp ce lucrarea Duhului
este tãcutã ºi imperceptibilã, efectele ei sunt vizibile. Dacã inima a
fost reînnoitã prin Duhul lui Dumnezeu, viaþa va da mãrturie despre
acest fapt. În timp ce noi înºine nu putem face nimic pentru
schimbarea inimilor noastre sau pentru a ne aduce în armonie cu
Dumnezeu, în timp ce nu ne putem încrede de loc în noi înºine sau
în faptele noastre bune, viaþa noastrã va dovedi dacã harul lui
Dumnezeu locuieºte sau nu în noi. Se va observa atunci o schimbare
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în caracterul, obiceiurile ºi preocupãrile noastre. Contrastul între
ceea ce am fost ºi ceea ce suntem va fi clar ºi hotãrât. Caracterul
se descoperã nu prin fapte bune sau rele sãvârºite în anumite
ocazii, ci prin tendinþa continuã manifestatã în cuvintele ºi faptele
noastre zilnice.
Este adevãrat cã este cu putinþã sã se dea pe faþã o corectã
purtare exterioarã ºi fãrã puterea reînnoitoare a Domnului Hristos.
Iubirea de influenþã ºi dorinþa de a fi onorat de ceilalþi pot produce
o viaþã ordonatã. Respectul de sine ne poate face sã evitãm orice
ar însemna o aparenþã rea. ªi o inimã egoistã poate face acte de
generozitate. Prin ce mijloace vom putea ºti atunci de partea cui
suntem?
A cui este inima noastrã? Cu cine se ocupã cugetele noastre?
Despre cine ne place sã discutãm? Cui închinãm cele mai calde
sentimente ºi cele mai bune energii ale noastre? Dacã suntem ai
Domnului Hristos, atunci cugetele noastre vor fi pline de El ºi
cele mai plãcute sentimente se vor îndrepta spre El. Atunci tot
ceea ce avem ºi tot ceea ce suntem vor fi consacrate Lui. Atunci
vom dori sã purtãm chipul Lui, sã respirãm spiritul Sãu, sã facem
voia Sa ºi sã-I fim plãcuþi în toate lucrurile.
Aceia care devin oameni noi în Isus Hristos vor da pe faþã în
viaþa lor roadele Duhului Sfânt, ºi anume: dragostea, bucuria,
pacea, îndelunga rãbdare, bunãtatea, facerea de bine,
credincioºia, blândeþea, înfrânarea poftelor” (Galateni 5:22, 23).
Ei nu se vor mai potrivi pe viitor plãcerilor de mai înainte, ci prin
credinþã în Fiul lui Dumnezeu vor cãlca pe urmele Lui, vor reflecta
caracterul Lui, curãþindu-se dupã cum El este curat. Ei gãsesc
plãcere în lucrurile pe care cândva le urau ºi urãsc ceea ce iubeau
cândva. Cei îngâmfaþi ºi încrezãtori în sine devin blânzi ºi smeriþi
cu inima, cei uºuratici ºi încãpãþânaþi devin serioºi ºi gata sã asculte.
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Beþivii devin abstinenþi, iar desfrânaþii curaþi. Obiceiurile deºarte
ºi modele lumii sunt date la o parte. Creºtinii nu vor cãuta “podoaba
de afarã”, ci “omul ascuns al inimii, în curãþia nepieritoare a unui
duh blând ºi liniºtit” (1 Petru 3:3, 4).
Nu existã dovada unei adevãrate pocãinþe dacã aceasta nu se
dã pe faþã prin fapte de schimbare ºi îndreptare a vieþii. Dacã
îndeplineºte ce a fãgãduit, dacã dã înapoi ce a furat, dacã îºi
mãrturiseºte pãcatele ºi iubeºte pe Dumnezeu ºi pe aproapele
sãu, pãcãtosul poate fi atunci sigur cã a trecut de la moarte la
viaþã.
Când, ca fiinþe greºite ºi pãcãtoase, noi venim la Hristos ºi
devenim pãrtaºi ai harului Sãu iertãtor, atunci iubirea inundã inimile
noastre. Atunci orice sarcinã ni se pare uºoarã, cãci jugul pe care
Domnul Hristos îl pune asupra noastrã este uºor. Împlinirea
datoriei devine o desfãtare ºi sacrificiul o plãcere. Calea care
înainte se pãrea învãluitã în întuneric ajunge acum luminatã de
razele strãlucitoare ale Soarelui neprihãnirii.
Frumuseþea caracterului lui Hristos va fi vãzutã în urmaºii Sãi.
Pentru El era o plãcere sã facã voia lui Dumnezeu. Iubirea faþã de
Dumnezeu ºi zelul pentru slava Sa erau puterea ce controla viaþa
Mântuitorului nostru. Iubirea înfrumuseþa ºi înnobila toate acþiunile
Lui. Iubirea este de la Dumnezeu. Inima neconsacratã nu poate fi
izvorul ei ºi deci n-o poate manifesta. O astfel de iubire nu poate fi
gãsitã decât în inima în care domneºte Hristos. “Noi Îl iubim pentru
cã El ne-a iubit întâi” (1 Ioan 4:19). În inima reînnoitã prin harul
divin, iubirea este principiul ce se aflã la baza oricãrei acþiuni. Ea
transformã caracterul, stãpâneºte ºi conduce impulsurile,
controleazã pasiunile, învinge vrãjmãºia ºi înnobileazã afecþiunile.
Aceastã dragoste cultivatã în suflet, face ca viaþa sã fie plãcutã ºi
rãspândeºte o influenþã înnobilatoare asupra tuturor celor din jur.
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Douã sunt greºelile împotriva cãrora copiii lui Dumnezeu - mai
cu seamã aceia care acum au ajuns sã se încreadã în harul Sãu trebuie sã se pãzeascã în mod deosebit. Prima, de care ne-am mai
ocupat, este aceea de a se bizui pe propriile lor fapte, încrezându-se
în ce pot face ei, pentru a se aduce în armonie cu Dumnezeu. Acela
care încearcã sã devinã sfânt prin faptele sale de þinere a legii,
încearcã o imposibilitate. Tot ce poate face omul fãrã Dumnezeu
este mânjit de egoism ºi pãcat. Numai harul Domnului Hristos, prin
credinþã, este acela care ne poate face sfinþi.
În opoziþie cu aceasta, dar nu mai puþin primejdioasã, este
rãtãcirea de a considera cã credinþa în Hristos scuteºte pe oameni
de pãzirea legii lui Dumnezeu; ºi cã, deoarece noi devenim pãrtaºi
harului lui Hristos numai prin credinþã, faptele noastre nu au nimic
de-a face cu mântuirea noastrã.
Dar sã reþinem faptul cã ascultarea nu este numai o supunere
simplã ºi formalã, ci o slujire din iubire. Legea lui Dumnezeu este
însãºi expresia naturii Sale. Ea este întruparea marelui principiu al
iubirii ºi deci este temelia guvernãrii Sale în cer ºi pe pãmânt. Dacã
inima noastrã este reînnoitã dupã chipul lui Dumnezeu, dacã iubirea
divinã este implantatã în suflet, atunci nu va fi oare legea lui Dumnezeu
împlinitã în viaþa noastrã? Când principiul iubirii este sãdit în inimã,
când pãcãtosul este reînnoit dupã chipul Celui care l-a creat, atunci
este împlinitã fãgãduinþa noului legãmânt: “Voi pune Legile Mele în
inimile lor ºi le voi scrie în mintea lor” (Evrei 10:16). ªi dacã legea
este scrisã în inimã, atunci nu va modela ea oare viaþa? Ascultarea
- slujirea ºi supunerea loialã a iubirii - este adevãratul semn al
uceniciei. De aceea spune Sfânta Scripturã: “Cãci dragostea lui
Dumnezeu stã în pãzirea poruncilor”. “Cine zice ‘Îl cunosc’ ºi nu
pãzeºte poruncile Lui, este un mincinos ºi adevãrul nu este în el”
(1 Ioan 5:3; 2:4). În loc de a scuti pe om de ascultarea de legea lui
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Dumnezeu, credinþa, ºi numai ea, este aceea care ne face pãrtaºi
harului lui Hristos, care ne face în stare sã-i dãm ascultare.
Noi nu ne câºtigãm mântuirea prin ascultarea noastrã; pentru
cã mântuirea este darul fãrã platã al lui Dumnezeu, care poate fi
primit prin credinþã. Dar ascultarea este rodul credinþei. “ªtiþi cã El
S-a arãtat ca sã ia pãcatele; ºi în El nu este pãcat”. “Oricine rãmâne
în El, nu pãcãtuieºte; oricine pãcãtuieºte, nu L-a vãzut, nici nu L-a
cunoscut” (1 Ioan 3:5, 6). Iatã adevãrata dovadã! Dacã rãmânem
în Hristos ºi dacã iubirea lui Dumnezeu locuieºte în noi, atunci
simþãmintele, cugetele, planurile ºi acþiunile noastre, toate vor fi în
armonie cu voinþa lui Dumnezeu, aºa cum este ea exprimatã în
perceptele legii Sale sfinte. “Copilaºilor, nimeni sã nu vã înºele!
Cine trãieºte în neprihãnire, este neprihãnit, cum El Însuºi este
neprihãnit” (1 Ioan 3:7). Neprihãnirea este definitã de standardul
legii sfinte a lui Dumnezeu, aºa cum este el exprimat în Cele Zece
Porunci date pe Sinai.
Acea aºa numitã credinþã în Hristos care învaþã cã pãcãtosul
este scutit de obligaþia de a asculta de Dumnezeu nu este credinþã,
ci încumetare. “Cãci prin har aþi fost mântuiþi, prin credinþã. ªi aceasta
nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu” (Efeseni 2:8). “Tot
aºa ºi credinþa; dacã n-are fapte, este moartã în ea însãºi” (Iacob
2:17). Domnul Hristos mãrturisea despre Sine mai înainte ca sã
vinã pe pãmânt: “Vreau sã fac voia Ta, Dumnezeule, ºi Legea Ta
este în fundul inimii mele” (Psalmii 40:8). ªi chiar înainte de a Se
înãlþa iarãºi la ceruri, El a declarat: “Eu am pãzit poruncile Tatãlui
Meu ºi rãmân în dragostea Lui” (Ioan 15:10). Sfânta Scripturã ne
spune: “ªi prin aceasta ºtim cã Îl cunoaºtem, dacã pãzim poruncile
Lui... Cine zice cã rãmâne în El, trebuie sã trãiascã ºi el cum a trãit
Isus (1 Ioan 2:3-6). “Fiindcã ºi Hristos a suferit pentru voi ºi v-a
dat o pildã, ca sã cãlcaþi pe urmele Lui” (1 Petru 2:21).
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Condiþia dobândirii vieþii veºnice este astãzi exact aceeaºi care
a fost întotdeauna - aceeaºi care a fost în grãdina Edenului înainte
de cãderea primilor noºtri pãrinþi - perfecta ascultare de legea lui
Dumnezeu, o desãvârºitã neprihãnire. Dacã viaþa veºnicã s-ar
acorda în alte condiþii, care sã cearã pãcãtosului mai puþin decât
aceasta, atunci fericirea întregului Univers ar fi în primejdie. Atunci
calea pentru pãcat ar fi liberã, cu tot cortegiul lui de vaiuri ºi mizerie,
care ar rãmâne veºnice.
Pentru Adam, a fost posibil, înainte de cãderea sa în pãcat,
sã-ºi formeze un caracter drept prin ascultarea de legea lui
Dumnezeu. Dar el a dat greº în a face aceasta ºi, prin pãcatul sãu,
natura noastrã este decãzutã, iar prin noi înºine nu putem ajunge
neprihãniþi. Deoarece suntem pãcãtoºi, nesfinþi, nu putem pãzi în
mod desãvârºit legea cea sfântã a lui Dumnezeu. Noi nu avem o
neprihãnire a noastrã, cu care sã rãspundem cerinþelor legii lui
Dumnezeu. Dar Domnul Hristos a gãsit o cale de scãpare pentru
noi. El a trãit pe pãmânt în mijlocul încercãrilor ºi ispitelor, aºa cum
trebuie sã trãim ºi noi. El a trãit o viaþã fãrã pãcat. A murit pentru
noi ºi acum Se oferã sã ia pãcatele noastre ºi sã ne dea în schimb
neprihãnirea Sa. Dacã ne predãm Lui ºi-L primim ca Mântuitor
personal, atunci, aºa pãcãtoasã cum ar fi viaþa noastrã, noi suntem
socotiþi neprihãniþi pentru El ºi prin El. Caracterul Domnului Hristos
este pus atunci în locul caracterului nostru, ºi suntem primiþi înaintea
lui Dumnezeu ca ºi când n-am fi pãcãtuit niciodatã.
Mai mult decât atât, Domnul Hristos schimbã inima. El locuieºte
prin credinþã în inima ta. Trebuie sã pãstrezi aceastã legãturã cu
Hristos prin credinþã ºi printr-o continuã consacrare a voinþei tale
Lui ºi, atâta vreme cât faci acest lucru, El va lucra în tine ºi voinþa ºi
înfãptuirea, dupã buna Sa plãcere. Astfel poþi spune: “Viaþa pe
care o trãiesc acum în trup, o trãiesc în credinþa în Fiul lui Dumnezeu,
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care m-a iubit ºi S-a dat pe Sine Însuºi pentru mine” (Galateni
2:20). De aceea spunea Domnul Hristos ucenicilor Sãi: “Fiindcã
nu voi veþi vorbi, ci Duhul Tatãlui vostru va vorbi în voi” (Matei
10:20). Atunci, având pe Hristos lucrând în voi, veþi da pe faþã
acelaºi spirit ºi veþi face aceleaºi fapte bune - fapte ale neprihãnirii
ºi ascultãrii.
Aºadar, noi nu avem nimic în noi înºine cu care sã ne mândrim.
Nu avem nici un motiv pentru înãlþare de sine. Singura noastrã
speranþã este neprihãnirea Domnului Hristos, care ne este atribuitã,
ºi acea lucrare prin care Duhul Sfânt lucreazã în noi ºi prin noi.
Când vorbim despre credinþã, trebuie sã facem totdeauna o
deosebire în mintea noastrã. Existã un fel de credinþã care este cu
totul deosebitã de adevãrata credinþã. Existenþa ºi puterea lui
Dumnezeu, adevãrul Cuvântului Sãu sunt realitãþi pe care nici Satana,
nici îngerii sãi nu le pot tãgãdui. Sfânta Scripturã ne spune cã “... ºi
dracii cred ... ºi se înfioarã” (Iacob 2:19). Dar aceasta nu este
credinþã. Acolo unde este nu numai credinþã în Cuvântul lui
Dumnezeu, ci ºi o supunere a voinþei noastre lui Dumnezeu, acolo
unde inima este consacratã Lui, iar simþãmintele Îi aparþin, acolo
este credinþã - o credinþã care lucreazã prin iubire ºi care curãþeºte
sufletul. Prin aceastã credinþã inima este înnoitã dupã chipul lui
Dumnezeu. Iar inima care, în starea ei nereînnoitã, nu se supunea
legii lui Dumnezeu ºi nici nu se putea supune acum îºi gãseºte
plãcerea în preceptele ei sfinte, exclamând împreunã cu psalmistul:
“Cât de mult iubesc Legea Ta! Toatã ziua mã gândesc la ea” (Psalmii
199:97). Astfel, neprihãnirea pe care o dã legea este împlinitã în
noi, care nu mai trãim “dupã îndemnurile firii pãmânteºti, ci dupã
îndemnurile Duhului” (Romani 8:1).
Mai sunt ºi unii care au cunoscut iubirea plinã de iertare a
Domnului Hristos ºi care în adevãr doresc sã fie copii ai lui
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Dumnezeu ºi totuºi îºi dau seama de nedesãvârºirea caracterului
lor, de viaþa lor plinã de greºeli ºi încep sã se îndoiascã de faptul cã
inimile lor au fost cu adevãrat reînnoite prin Duhul Sfânt. Unora ca
aceºtia le spun: Nu daþi înapoi cuprinºi de disperare! Va trebui
adesea sã ne plecãm ºi sã plângem la picioarele Domnului Hristos
din cauza nedesãvârºirilor ºi greºelilor noastre, dar nu trebuie sã ne
descurajãm. Chiar dacã suntem biruiþi de vrãjmaº, nu suntem
lepãdaþi, nu suntem uitaþi ºi respinºi de Dumnezeu. Nu! Domnul
Hristos este la dreapta lui Dumnezeu, mijlocind pentru noi. Ucenicul
iubit, Ioan, spunea: “Copilaºilor, vã scriu aceste lucruri, ca sã nu
pãcãtuiþi. Dar dacã cineva a pãcãtuit, avem la Tatãl un Mijlocitor,
pe Isus Hristos Cel neprihãnit!” (1 Ioan 2:1). Sã nu uitãm cuvintele
Domnului Hristos: “Cãci Tatãl Însuºi vã iubeºte” (Ioan 16:27). El
vrea sã vã facã iarãºi dupã chipul Sãu ºi sã vadã reflectându-se în
voi curãþia ºi sfinþenia Lui. Dacã vã veþi supune Lui, El, care a
început aceastã bunã lucrare în voi, o va duce mai departe pânã în
ziua revenirii Domnului Hristos. Rugaþi-vã cu mai multã cãldurã;
credeþi mai mult! ªi atunci când vom ajunge sã nu ne mai punem
încrederea în propria noastrã putere, sã ne încredem în puterea
Rãscumpãrãtorul nostru, atunci Îl vom lãuda pe Acela, care este
sãnãtatea fiinþei noastre.
Cu cât te vei apropia mai mult de Hristos, cu atât vei recunoaºte
mai mult pãcãtoºenia ta, cãci atunci vei avea o viziune mai clarã, iar
imperfecþiunile tale vor apãrea mai mari ºi în vãdit contrast cu
desãvârºirea Sa. Aceasta este dovada faptului cã amãgirile lui Satana
ºi-au pierdut puterea ºi cã influenþa dãtãtoare de viaþã a Duhului lui
Dumnezeu lucreazã în tine.
Nu poate fi iubire profundã pentru Domnul Hristos în inima care
nu-ºi dã seama de propria ei pãcãtoºenie. Sufletul care este
transformat prin harul lui Hristos va admira caracterul Sãu divin;
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dar dacã nu ne vedem diformitatea moralã, aceasta este dovada
de netãgãduit cã n-am ajuns sã vedem frumuseþea ºi desãvârºirea
caracterului Domnului Hristos.
Cu cât vom vedea în noi mai puþine lucruri pentru care sã ne
preþuim, cu atât vom cãuta sã preþuim mai mult curãþia ºi dragostea
infinitã a Mântuitorului nostru. O recunoaºtere a pãcãtoºeniei
noastre ne îndreaptã cãtre Acela care poate ierta. Când pãcãtosul,
dându-ºi seama de neputinþa lui, va cãuta pe Hristos, atunci Acesta
i Se va descoperi în toatã puterea. Cu cât recunoaºterea nevoilor
noastre ne va îndrepta mai mult spre El ºi spre Cuvântul lui
Dumnezeu, cu atât mai înalte vor fi convingerile noastre despre
caracterul Sãu ºi cu atât mai clar vom reflecta chipul Sãu.
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chimbarea inimii, prin care devenim copii ai lui Dumnezeu,
este numitã în Biblie naºtere. Ea mai este comparatã ºi cu
încolþirea seminþei bune semãnate de gospodar. Tot la fel cei ce
sunt cu adevãrat convertiþi la Hristos sunt “ca niºte prunci nãscuþi
de curând”, care trebuie sã creascã “în toate privinþele, ca sã
ajungem la Cel care este Capul, Hristos” (1 Petru 2:2; Efeseni
4:15). Asemenea seminþei bune semãnate în þarinã, ei trebuie sã
creascã ºi sã aducã roade. Isaia spune cã ei vor fi numiþi “terebinþi
ai neprihãnirii, un sad al Domnului, ca sã slujeascã spre slava Lui”
(Isaia 61:3). În acest fel se iau ilustraþii din viaþa naturalã, ca sã ne
ajute la o mai bunã înþelegere a adevãrurilor ascunse ale vieþii
spirituale.
Toatã înþelepciunea ºi iscusinþa omului nu sunt în stare sã dea
viaþã nici chiar celui mai mic lucru din naturã. Numai prin viaþa pe
care o dã Dumnezeu pot trãi plantele ºi animalele. Tot astfel, numai
prin viaþa care vine de la Dumnezeu poate lua fiinþã viaþa spiritualã
în inimile oamenilor. Numai cine este nãscut “de sus” (Ioan 3:3),
numai acela poate deveni pãrtaº al vieþii pe care Domnul Hristos a
venit s-o dea.
Aºa cum este cu viaþa, tot la fel este ºi cu creºterea. Dumnezeu
este acela care preface mugurul în floare ºi floarea în fruct. Prin
puterea Sa se dezvoltã sãmânþa, “întâi un fir verde, apoi spic, dupã
aceea grâu deplin în spic” (Marcu 4:28), iar profetul Osea spunea
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despre poporul Israel cã “va înflori asemenea crinului”, “vor da
viaþã grâului ºi vor înflori ca via” (Osea 14:5, 7). Domnul Hristos
ne îndeamnã sã ne uitãm “cu bãgare de seamã cum cresc crinii”
(Luca 12:27). Plantele ºi florile nu cresc prin propria lor grijã, prin
eforturile ºi preocuparea lor, ci primind ceea ce a prevãzut Dumnezeu
cã este spre creºterea ºi viaþa lor. Copilul nu poate prin propria lui
putere ºi grijã, sã adauge nimic la statura lui. Nici tu nu poþi, prin
grija ºi eforturile tale, sã obþii creºterea spiritualã. Planta ºi copilul
cresc datoritã faptului cã primesc din mediul înconjurãtor cele
necesare pentru viaþã - aer, lumina soarelui ºi hranã. Ceea ce aceste
daruri ale naturii sunt pentru animale ºi plante, este Hristos pentru
aceia “care se încred în El”. El este “lumina ta pe vecie”, “un soare
ºi un scut” (Isaia 60:19, Psalmii 84:11). El va fi “ca roua pentru
Israel”. El “va fi ca o ploaie repede, care udã câmpul” (Osea 14:5;
Psalmii 72:6). El este Apa vie, “Pâinea lui Dumnezeu ... care se
pogoarã din cer ºi dã lumii viaþã” (Ioan 6:33).
În darul fãrã egal al Fiului Sãu, Dumnezeu a înconjurat lumea
întreagã cu o atmosferã de har, tot aºa de realã ca ºi aerul care
înconjoarã globul pãmântesc. Toþi aceia care aleg sã respire aceastã
atmosferã dãtãtoare de viaþã vor trãi ºi vor creºte pânã la statura
de bãrbaþi ºi femei în Hristos Isus.
Dupã cum floarea se întoarce dupã soare, pentru ca razele lui
strãlucitoare sã poatã ajuta la desãvârºirea frumuseþii ºi simetriei
ei, tot astfel ºi noi sã ne întoarcem spre Soarele Neprihãnirii, pentru
ca lumina cerului sã lumineze asupra noastrã, iar caracterul nostru
sã se dezvolte asemenea caracterului Domnului Hristos.
Domnul Hristos ne învaþã acelaºi lucru atunci când ne spune:
“Rãmâneþi în Mine, ºi Eu voi rãmânea în voi. Dupã cum mlãdiþa nu
poate aduce roadã de la sine, dacã nu rãmâne în viþã, tot aºa nici
voi nu puteþi aduce roadã, dacã nu rãmâneþi în Mine ... cãci despãrþiþi
de Mine, nu puteþi face nimic” (Ioan 15:4, 5). Voi sunteþi tot atât de
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dependenþi de Domnul Hristos pentru a trãi o viaþã sfântã, dupã
cum este mlãdiþa dependentã de viþã pentru a creºte ºi a aduce
roadã. Despãrþiþi de Hristos nu veþi avea viaþã. Singuri nu veþi avea
putere sã rezistaþi ispitei sau sã creºteþi în har ºi în sfinþenie.
Rãmânând însã în El, veþi putea înflori. Trãgându-vã viaþa din El,
din viaþa Lui, nu veþi putea fi nici leneºi ºi nici neroditori. Veþi fi
atunci asemenea unui pom sãdit lâgã apa unui râu.
Mulþi considerã cã trebuie sã facã singuri o parte din lucrare. Ei
s-au încrezut în Hristos pentru iertarea pãcatelor, dar acum cautã
ca prin propriile lor eforturi sã trãiascã o viaþã neprihãnitã. Orice
efort de felul acesta va da greº. Domnul Hristos spune cã “fãrã
Mine nu puteþi face nimic”. Creºterea noastrã în har, bucuria noastrã,
puterea de a fi folositori - toate acestea depind de unirea noastrã
cu Hristos. Prin comuniunea noastrã cu Hristos, rãmânând în el zi
de zi ºi ceas de ceas, numai aºa vom putea creºte în har. El este nu
numaiAutorul, dar ºi Desãvârºitorul credinþei noastre. Hristos trebuie
sã fie Cel dintâi, Cel de pe urmã ºi întotdeauna. El trebuie sã fie cu
noi, nu numai la începutul ºi sfârºitul cãii noastre, ci la fiecare pas.
David spunea: “Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei: când
este El la dreapta mea, nu mã clatin” (Psalmii 16:8).
Te întrebi: “Cum pot rãmâne în Hristos?” În acelaºi fel cum
L-ai primit la început. “... Dupã cum aþi primit pe Hristos Isus,
Domnul, aºa sã ºi umblaþi în El.” “ªi cel neprihãnit va trãi prin
credinþã” (Coloseni 2:6; Evrei 10:38). Tu te-ai predat cu totul lui
Dumnezeu ca sã fi cu totul al Lui, sã-I slujeºti ºi sã-L asculþi ºi, în
acest scop, ai primit pe Hristos ca Mântuitor al tãu personal. Tu
n-ai putea nici sã faci ispãºire pentru pãcatele tale ºi nici sã-þi
schimbi inima; dar predându-te lui Dumnezeu, crezi cã El, din
dragoste pentru Domnul Hristos, a fãcut toate acestea pentru
tine. Prin credinþã, ai ajuns sã fii al lui Hristos ºi, prin credinþã,
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trebuie sã creºti în El - dând ºi primind. Trebuie sã dai totul inima, voinþa, slujirea ta - sã te dai pe tine însuþi în ascultare deplinã
de cerinþele Lui ºi sã primeºti totul - pe Domnul Hristos, plinãtatea
tuturor binecuvântãrilor, ca El sã domneascã în inima ta, sã fie
tãria ta, neprihãnirea ta, ajutorul tãu veºnic, ca sã-þi dea putere
sã asculþi.
Consacrã-te lui Dumnezeu în fiecare dimineaþã; fã din aceasta
prima ta lucrare! Rugãciunea ta sã fie: “O, Doamne, primeºte-mã
sã fiu cu totul al Tãu. Aºez toate planurile mele la picioarele Tale.
Foloseºte-mã astãzi în serviciul Tãu. Rãmâi cu mine ºi lasã ca tot
ceea ce fac sã fie fãcut în puterea Ta”. Aceasta este o lucrare ce
trebuie sãvârºitã zilnic. Consacrã-te în fiecare dimineaþã lui
Dumnezeu pentru ziua aceea! Supune-I toate planurile tale, ca
ele sã fie aduse la îndeplinire sau abandonate, dupã cum va hotãrî
El, în providenþa Sa. În acest fel, zi de zi sã-þi încredinþezi viaþa în
mâinile lui Dumnezeu ºi astfel viaþa ta va fi din ce în ce mai mult
modelatã dupã viaþa Domnului Hristos.
O viaþã trãitã în Hristos este o viaþã de pace lãuntricã. Nu va
fi extaz sentimental, ci o încredere statornicã, plinã de pace.
Speranþa ta nu se aflã în tine însuþi; ea este în Hristos. Slãbiciunea
ta se uneºte cu puterea Lui, neºtiinþa ta cu înþelepciunea Lui,
nesiguranþa ta cu puterea Lui dãinuitoare. Astfel, tu nu trebuie sã
te bizui pe tine însuþi, nu trebuie sã îngãdui minþii sã se ocupe de
eul tãu, ci sã priveºti la Hristos. Mintea ta sã se ocupe de iubirea
Lui, de frumuseþea ºi desãvârºirea caracterului Sãu. Hristos în
lepãdarea Sa de sine, Hristos în umilinþa Sa, Hristos în toatã
curãþia ºi sfinþenia Sa, Hristos în nespus de marea Sa iubire - iatã
care trebuie sã fie subiectul contemplãrii tale. Numai iubindu-L,
imitându-L ºi depinzând în totul de El vei putea fi transformat
dupã chipul ºi asemãnarea Sa.
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Domnul Hristos spune: “Rãmâneþi în Mine”. Aceste cuvinte
ne transmit ideea de odihnã, de stabilitate, de încredere. El ne
zice iarãºi: “Veniþi la Mine... ºi Eu vã voi da odihnã” (Matei 11:28).
Cuvintele psalmistului exprimã acelaºi gând, când spune:
“Odihneºte-te în Domnul aºteaptã-L cu rãbdare” (Psalmii 37:7).
Iar Isaia ne dã asigurarea cã “în liniºte ºi odihnã va fi mântuirea
voastrã” (Isaia 30:15). Aceastã odihnã însã, nu se capãtã prin
inactivitate; cãci în invitaþia Mântuitorului, fãgãduinþa odihnei este
legatã de chemarea la lucru: “Luaþi jugul Meu asupra voastrã... ºi
veþi gãsi odihnã” (Matei 11:29). Inima care îºi gãseºte cel mai
mult odihna în Hristos va fi cea mai zeloasã ºi cea mai activã în
lucrarea pentru El.
Când mintea se ocupã de eul propriu, ea se înstrãineazã de
Hristos, izvorul puterii ºi al vieþii. De aceea, efortul continuu al lui
Satana este de a abate atenþia pãcãtosului de la Mântuitorul,
împiedicând astfel unitatea ºi comuniunea sufletului cu Hristos. Cu
plãcerile pãcatului, grijile, necazurile ºi problemele încurcate ale
vieþii, greºelile altora sau propriile voastre greºeli ºi nedesãvârºiri cu unele din acestea sau cu toate laolaltã va cãuta el sã abatã mintea
voastrã de la Hristos. Sã nu ne lãsãm înºelaþi de ºiretlicurile lui. Pe
mulþi dintre cei care sunt în adevãr conºtienþi ºi doritori a trãi pentru
Dumnezeu el îi face adesea sã se ocupe de propriile lor greºeli ºi
slãbiciuni; despãrþindu-i astfel de Hristos, el nãdãjduieºte sã câºtige
biruinþa. Sã nu facem din eul nostru personal centrul preocupãrilor
noastre, fãcându-ne temeri ºi griji cu privire la faptul dacã vom fi
mântuiþi sau nu. Toate acestea ne îndepãrteazã sufletul de izvorul
puterii noastre. Încredinþeazã lui Dumnezeu pãstrarea sufletului tãu
ºi încrede-te în El! Cugetã ºi vorbeºte despre Hristos! Fã ca eul
tãu sã disparã în El! Dã la o parte orice îndoialã: elibereazã-te de
teamã! Spune împreunã cu apostolul Pavel: “Trãiesc ... dar nu mai
71

trãiesc eu, ci Hristos trãieºte în mine. ªi viaþa pe care o trãiesc
acum în trup, o trãiesc în credinþã în Fiul lui Dumnezeu, care m-a
iubit ºi S-a dat pe Sine pentru mine” (Galateni 2:20). Rãmâi liniºtit
în Dumnezeu! El este în stare sã pãzeascã ce I-ai încredinþat. Dacã
te vei lãsa în braþele Sale, El te va face sã ajungi mai mult decât
biruitor prin cel care te-a iubit.
Când Domnul Hristos a luat asupra Sa natura noastrã
omeneascã, El a legat omenirea de Sine prin legãturi de iubire ce
nu vor putea fi rupte niciodatã de nici o putere, afarã de cazul cã
omul singur va alege acest lucru. Satana va cãuta întotdeauna sã
aducã tot felul de ademeniri pentru a ne face sã rupem aceastã
legãturã - sã alegem astfel noi înºine sã ne despãrþim de Hristos.
La aceasta trebuie sã veghem, sã luptãm, sã ne rugãm, ca nimeni ºi
nimic sã nu ne facã sã alegem un alt stãpân, cãci noi suntem
întotdeauna liberi sã facem acest lucru. Dar sã pãstrãm totdeauna
ochii noºtri aþintiþi la Hristos ºi El ne va pãstra. Privind la Hristos,
noi suntem în siguranþã. Nimeni nu ne va smulge din mâna Sa.Astfel,
dacã vom privi mereu la El, vom fi “schimbaþi în acelaºi chip al Lui,
din slavã, în slavã prin Duhul Domnului” (2 Corinteni 3:18).
În felul acesta au ajuns primii ucenici sã fie asemenea scumpului
lor Mântuitor. Când au auzit cuvintele Domnului Hristos, au simþit
cã au nevoie de El. L-au cãutat, L-au gãsit, ºi L-au urmat. Au fost
cu El acasã, la masã, în cãmãruþã, în câmp. Ei erau cu El ca niºte
învãþãcei cu Învãþãtorul lor primind zilnic de pe buzele Lui lecþii
despre adevãrul cel sfânt. Au privit la El ca niºte slujitori la stãpânul
lor, spre a ajunge sã cunoascã toate datoriile lor. Ucenicii erau ca
niºte oameni supuºi “aceloraºi slãbiciuni ca ºi noi” (Iacob 5:17). Ei
aveau, ca ºi noi, aceeaºi luptã de dus cu pãcatul ºi aveau nevoie de
acelaºi har pentru a trãi o viaþã sfântã.
Chiar Ioan, ucenicul iubit, cel care a reflectat cel mai mult
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asemãnarea cu Mântuitorul, nu avea de la naturã, aceastã
frumuseþe a caracterului. El nu numai cã era - din fire - încrezut ºi
ambiþios dupã mãrire, ci ºi violent ºi rãzbunãtor când era ofensat.
Dar pe mãsurã ce caracterul divin al Mântuitorului îi era descoperit,
el îºi recunoºtea slãbiciunile ºi aceastã cunoaºtere îl fãcea umil.
Tãria ºi rãbdarea, puterea ºi bunãtatea, maiestatea ºi blândeþea
pe care le-a vãzut zilnic în viaþa Fiului lui Dumnezeu au umplut
sufletul sãu de admiraþie ºi iubire. Zi de zi inima sa a fost atrasã
spre Hristos, pânã când, din iubire pentru Învãþãtorul sãu, el s-a
pierdut din vedere pe sine. Temperamentul sãu rãzbunãtor ºi
ambiþios a fost supus puterii modelatoare a Domnului Hristos.
Influenþa regeneratoare a Duhului Sfânt a reînnoit inima sa. Puterea
iubirii lui Hristos a produs o transformare a caracterului sãu. Acesta
este rezultatul sigur al unirii cu Hristos. Când Domnul Hristos
locuieºte în inimã, întreaga naturã este schimbatã. Spiritul Domnului
Hristos, iubirea Lui înmoaie inima, supune sufletul ºi înalþã cugetele
ºi dorinþele noastre cãtre Dumnezeu, cãtre ceruri.
Dupã ce Domnul Hristos S-a înãlþat la ceruri, simþãmântul
prezenþei Sale era în continuare cu urmaºii Sãi. Aceasta era o
prezenþã personalã, plinã de iubire ºi luminã. Hristos Mântuitorul,
care a umblat, a vorbit ºi S-a rugat cu ei, care a rostit cuvinte de
nãdejde ºi mângâiere inimilor lor, pe când solia pãcii era încã pe
buzele Lui, a fost luat la ceruri din mijlocul lor. În timp ce un nor
de îngeri Îl primeau, sunetul vocii Sale a ajuns înapoi la ei
asigurându-i: “ªi iatã cã Eu sunt cu voi în toate zilele pânã la
sfârºitul veacului” (Matei 28:20). El S-a înãlþat la ceruri în chip
omenesc. Ei ºtiau cã Domnul Hristos stãtea înaintea tronului lui
Dumnezeu, fiind încã Prietenul ºi Mântuitorul lor; ºtiau cã
sentimentele Sale erau neschimbate, cã se identifica încã cu
omenirea suferindã. El a prezentat înaintea Tatãlui meritele sângelui
73

Sãu preþios, arãtând spre rãnile din mâinile ºi picioarele Sale în
amintirea preþului pe care l-a plãtit pentru rãscumpãraþii Sãi. Ei
ºtiau cã El S-a înãlþat la ceruri ca sã le pregãteascã locaºuri ºi cã
va veni din nou ca sã-i ia la Sine.
Adunându-se laolaltã, dupã înãlþarea Domnului la cer, ucenicii
au prezentat cu ardoare cererile lor înaintea Tatãlui, în numele
Domnului Hristos. Cu teamã sfântã ei s-au plecat în rugãciune,
repetând asigurarea: “Orice veþi cere de la Tatãl, în Numele Meu,
vã va da. Pânã acum n-aþi cerut nimic în Numele Meu; cereþi ºi
veþi cãpãta, pentru ca bucuria voastrã sã fie deplinã” (Ioan 16:23,
24). Ei au întins mâna credinþei mai sus ºi tot mai sus prezentând
puternicul argument: “Hristos a murit! Ba mai mult, El a ºi înviat,
stã la dreapta lui Dumnezeu, ºi mijloceºte pentru noi” (Romani
8:34). Ziua Cinzecimii le-a adus apoi prezenþa Mângâietorului,
despre care Domnul Hristos spusese cã “va fi în voi”. În continuare
îi asigurase: “Vã este de folos sã Mã duc; cãci dacã nu Mã duc
Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar dacã Mã duc, vi-L voi
trimite” (Ioan 14:17; 16:7). De atunci înainte, prin Duhul Sfânt,
Domnul Hristos avea sã locuiascã continuu în inimile copiilor Sãi.
Unirea lor cu Hristos era acum mai strânsã decât atunci când era
personal cu ei. Lumina, iubirea ºi puterea lui Hristos, care locuiau
în ei, strãlucea prin ei, aºa cã oamenii “vãzându-i se mirau întrucât
ºtiau cã erau oameni necãrturari ºi de rând; ºi “au priceput cã
fuseserã cu Isus” (Fapte 4:13).
Tot ceea ce Domnul Hristos a fost pentru ucenicii Sãi doreºte
sã fie ºi pentru copiii Sãi de astãzi, pentru cã în ultima Sa rugãciune,
având în jurul Sãu mica grupã de ucenici, spusese: “ªi Mã rog nu
numai pentru ei, ci ºi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul
lor” (Ioan 17:20).
Domnul Isus Se ruga pentru noi, cerând ca noi sã putem fi una
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cu El, aºa cum El este una cu Tatãl. Ce unire minunatã este
aceasta! Mântuitorul spunea despre Sine: “Fiul nu poate face nimic
de la Sine”. “Tatãl care locuieºte în Mine, El face aceste lucrãri
ale Lui” (Ioan 5:19; 14:10). Astfel, dacã Hristos locuieºte în inimile
noastre, El va lucra în noi “ºi voinþa ºi înfãptuirea” (Filipeni 2:13).
Atunci noi vom lucra aºa cum a lucrat El ºi vom da pe faþã acelaºi
spirit. În acest fel, iubindu-L ºi rãmânând în El, noi vom creºte “în
toate privinþele, ca sã ajungem la Cel ce este Capul, Hristos”
(Efeseni 4:15).
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VIAÞA ªI FAPTELE
NOASTRE

D

umnezeu este izvorul vieþii, luminii ºi bucuriei pentru întreg
Universul. Asemenea razelor de luminã de la soare,
asemenea apei care se revarsã dintr-un izvor viu, tot aºa
binecuvântãrile se revarsã de la Dumnezeu peste toate creaturile
Sale. ªi oriunde viaþa lui Dumnezeu se aflã în inimile oamenilor, ea
se revarsã ºi asupra altora în iubire ºi binecuvântare.
Bucuria Mântuitorului nostru consta în înãlþarea ºi rãscumpãrarea
celor cãzuþi în pãcat. Pentru realizarea acestui scop, El nu ºi-a
considerat viaþa ca fiind scumpã înaintea Sa ci a suferit crucea ºi a
dispreþuit ruºinea. Chiar ºi îngerii sunt întotdeauna angajaþi în a lucra
pentru fericirea altora. Aceasta este bucuria lor. Ceea ce inimile
egoiste ar socoti drept un serviciu umilitor, adicã acela de a sluji
celor care sunt nenorociþi ºi din toate punctele de vedere inferiori
lor în caracter ºi rang, este totuºi lucrarea îngerilor fãrã pãcat. Spiritul
iubirii jertfitoare de sine a Domnului Hristos este spiritul care
cuprinde întreg cerul ºi care constituie esenþa fericirii Sale. Acesta
este spiritul pe care urmaºii lui Hristos îl vor avea, lucrarea pe care
ei o vor face.
Când iubirea lui Hristos este pãstratã ca ceva scump în inimã,
asemenea mirosului unui parfum plãcut, ea nu poate fi ascunsã.
Influenþa ei sfântã va fi simþitã de toþi aceia cu care venim în contact.
Spiritul Domnului Hristos în inimã este asemenea unui izvor în deºert,
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curgând ca sã învioreze totul, fãcând pe cei ce sunt gata sã piarã,
doritori sã bea din apa vieþii.
Iubirea faþã de Hristos se va manifesta în dorinþa de a lucra
aºa cum a lucrat El, pentru binecuvântarea ºi înãlþarea omenirii.
Ea ne va face sã avem iubire, bunãtate ºi simpatie faþã de toate
fiinþele create de Tatãl nostru ceresc.
Viaþa Mântuitorului pe pãmânt n-a fost o viaþã comodã,
închinatã Sieºi, ci El a muncit din greu, depunând eforturi serioase,
neobosite pentru mântuirea omenirii pierdute. Din ieslea de la
Betleem pânã la crucea Golgotei, Domnul Hristos a urmat calea
jertfirii de sine ºi n-a cãutat sã fie scutit de sarcini grele, cãlãtorii
istovitoare, de griji ºi lucrãri epuizante. El spunea: “Fiul omului
n-a venit sã I se slujeascã, ci El sã slujeascã ºi sã-ªi dea viaþa ca
rãscumpãrare pentru mulþi” (Matei 20:28). Acesta este singurul
ºi marele scop al vieþii Sale. Toate celelalte erau secundare ºi
subordonate. Mâncarea ºi bãutura Sa erau acelea de a face voia
lui Dumnezeu ºi a sfârºi lucrarea Sa. Eul ºi interesul egoist n-au
avut nici un loc în activitatea Sa.
Tot la fel ºi cei care sunt pãrtaºi harului lui Hristos vor fi gata
sã facã orice sacrificiu pentru ca ºi alþii, pentru care a murit Domnul
Hristos, sã poatã fi pãrtaºi ai darului ceresc. Ei vor face tot ceea
ce pot pentru a face mai bunã lumea în care trãiesc. Acest spirit
este rodul sigur al unui suflet cu adevãrat convertit. De îndatã ce
cineva vine la Hristos, în inima lui se naºte dorinþa de a face
cunoscut ºi altora ce minunat prieten a gãsit în Hristos; cãci
adevãrul mântuitor ºi sfinþitor nu poate fi ascuns în inima sa. Dacã
suntem îmbrãcaþi cu dreptatea lui Hristos ºi suntem umpluþi de
bucuria locuirii Spiritului Sãu în noi, nu vom putea tãcea. Dacã am
gustat ºi am vãzut cã Domnul este bun, vom avea ceva de spus.
Asemenea lui Filip când a gãsit pe Mântuitorul, ºi noi vom invita
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pe alþii sã priveascã faþa Lui. Vom cãuta sã le arãtãm bunãtatea
atrãgãtoare a Domnului Hristos, împreunã cu realitãþile nevãzute
ale lumii viitoare. Atunci vom avea o dorinþã puternicã de a merge
pe aceeaºi cale pe care a mers ºi Domnul Hristos. Vom fi atunci
stãpâniþi de dorinþa plinã de zel ca ºi cei din jurul nostru sã poatã
privi “pe Mielul lui Dumnezeu, care ridicã pãcatul lumii” (Ioan
1:29).
Efortul fãcut pentru binecuvântarea altora va avea ca rezultat
propria noastrã binecuvântare. Acesta a fost de fapt scopul
urmãrit de Dumnezeu atunci când ne-a dat partea noastrã de
lucru în cadrul Planului de Mântuire. El a dat astfel oamenilor
privilegiul de a deveni pãrtaºi de naturã divinã ºi, la rândul lor,
aceºtia sã fie o binecuvântare pentru toþi semenii lor. Aceasta
este cea mai mare onoare, cea mai mare bucurie pe care
Dumnezeu o poate da celor credincioºi. Cei care devin astfel
pãrtaºi la lucrarea iubirii divine sunt aduºi cel mai aproape de
Creatorul lor.
Dumnezeu ar fi putut sã încredinþeze îngerilor din ceruri lucrarea
de vestire a soliei Evangheliei ºi toatã lucrarea slujirii din iubire.
El ar fi putut sã foloseascã alte mijloace pentru împlinirea planurilor
Sale. Dar în iubirea Sa infinitã, a ales sã ne facã conlucrãtori cu
El, cu Domnul Hristos ºi cu îngerii, pentru ca sã putem fi pãrtaºi
binecuvântãrii, bucuriei ºi înãlþãrii spirituale care rezultã din aceastã
slujire neegoistã.
Fãcându-ne pãrtaºi suferinþelor Lui, noi suntem aduºi în relaþii
de împreunã simþire cu Domnul Hristos. Fiecare act de jertfire de
sine pentru binele altora întãreºte spiritul binefacerii în inima
dãtãtorului, legându-l tot mai strâns de Rãscumpãrãtorul lumii,
care, “mãcar cã era bogat, S-a fãcut sãrac pentru noi, pentru ca
prin sãrãcia Lui, noi sã ne îmbogãþim”. (2 Corinteni 8:9). ªi când
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noi împlinim în acest fel scopul divin al existenþei noastre, numai
atunci viaþa poate fi o binecuvântare pentru noi.
Dacã vei lucra aºa cum doreºte Domnul Hristos sã lucreze
ucenicii Sãi, câºtigând suflete pentru El, atunci vei simþi nevoia
unei experienþe spirituale mai profunde, cum ºi a unei cunoaºteri
mai înalte a lucrurilor dumnezeeºti; atunci vei înseta ºi vei flãmânzi
dupã neprihãnire. Vei lupta atunci cu Dumnezeu în rugãciune ºi
credinþa ta va fi întãritã, iar sufletul tãu va bea ºi mai mult din izvoarele
mântuirii. Întâmpinând împotrivire ºi încercãri, acestea te vor face
sã te apropii mai mult de Biblie ºi de rugãciune. Atunci vei creºte în
harul ºi în cunoºtinþa Domnului Hristos ºi vei obþine o experienþã
bogatã.
Spiritul lucrãrii dezinteresate pentru alþii dã caracterului
profunzime, statornicie ºi o bunãtate plinã de iubire asemenea lui
Hristos, care aduce celui ce are un asemenea caracter pace ºi fericire.
Atunci aspiraþiile vieþii sunt mai înalte. Nu mai este loc pentru lenevie
ºi egoism. Aceia care practicã în acest fel virtuþile creºtine vor creºte
ºi vor deveni puternici spre a lucra pentru Dumnezeu. Ei vor dobândi
o înþelegere spiritualã mai clarã ºi o credinþã puternicã, mereu
crescândã, precum ºi o mai mare putere în rugãciune. Duhul lui
Dumnezeu lucrând asupra lor “trezeºte armonii” sfinte în suflet ca
rãspuns la atingerea divinã. Aceia care se consacrã astfel unei lucrãri
dezinteresate, neegoiste, pentru binele altora, lucreazã cu atât mai
sigur la propria lor mântuire.
Singura cale pentru a creºte în har este aceea de a face în mod
dezinteresat lucrarea pe care ne-a încredinþat-o Domnul Hristos a face tot ceea ce stã în puterile noastre ca sã ajutãm ºi sã
binecuvântãm pe aceia care au nevoie de ajutorul pe care li-l putem
da. Puterea vine prin exerciþiu; activitatea este în esenþã condiþia
vieþii. Aceia care se strãduiesc sã menþinã vieþuirea creºtinã,
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acceptând în mod pasiv binecuvântãrile ce vin prin mijloacele
harului, fãrã sã facã nimic pentru Hristos, nu fac altceva decât
încearcã sã trãiascã numai mâncând, fãrã sã ºi munceascã. ªi în
cele spirituale, ca ºi în cele fizice, aceasta are întotdeauna ca rezultat
degenerare ºi decãdere. Un om care va refuza sã-ºi foloseascã
membrele sale nu peste mult timp nu va mai avea putere ca sã le
foloseascã. Tot la fel ºi creºtinul care nu va folosi puterile pe care I
le-a dat Dumnezeu, nu numai cã nu va mai creºte în Hristos, dar va
pierde ºi puterea pe care o avea.
Biserica lui Hristos este instrumentul folosit de Dumnezeu pentru
mântuirea oamenilor. Misiunea ei este de a duce lumii Evanghelia.
Aceastã îndatorire stã asupra tuturor creºtinilor. Fiecare, în limitele
darului sãu ºi ale ocaziilor pe care le are, trebuie sã aducã la
îndeplinire însãrcinarea Mântuitorului. Iubirea lui Hristos,
descoperitã nouã, ne face datori faþã de toþi acei care nu-L cunosc.
Dumnezeu ne-a dat luminã nu numai pentru noi, ci pentru a o revãrsa
ºi asupra altora.
Dacã urmaºii Domnului Hristos ar fi treji la postul datoriei lor,
ar fi mii acolo unde astãzi este numai unul care sã vesteascã
Evanghelia în þãrile pãgâne. Toþi aceia care nu se pot angaja personal
în aceastã lucrare pot totuºi s-o susþinã cu mijloacele lor, cu simpatia
ºi rugãciunile lor. ªi mai este încã mult de lucru pentru suflete chiar
în þãrile creºtine.
Nu este nevoie sã mergem în þãrile pãgâne, nici chiar sã pãrãsim
cercul restrâns al familiei, dacã îndatoririle noastre ne reþin aici, ca
sã lucrãm pentru Hristos. Noi putem face acest lucru în cãmin, în
comunitate, printre cei care au legãturã cu noi, printre cei cu care
lucrãm zilnic.
Cea mai mare parte a vieþii Mântuitorului pe pãmânt a fost
petrecutã lucrând din greu în micul atelier de dulgherie din Nazaret.
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Îngerii slujitori Îl însoþeau pe Domnul vieþii pe când Acesta mergea
printre þãrani ºi meseriaºi, necunoscut ºi neonorat. El îºi îndeplinea
tot atât de conºtiincios chemarea în timp ce lucra în modestul Sãu
meºteºug, ca ºi atunci când vindeca pe bolnavi sau când umbla pe
valurile rãscolite de furtunã ale Mãrii Galileii. Tot aºa ºi noi putem
umbla ºi lucra cu ºi pentru Hristos în cele mai umile îndatoriri ºi în
cele mai de jos poziþii ale vieþii.
Apostolul spune: “Fiecare, fraþilor, sã rãmânã cu Dumnezeu în
starea în care era când a fost chemat” (1 Corinteni 7:24). Omul de
afaceri poate sã-ºi conducã afacerile în aºa fel încât, datoritã cinstei
ºi credinþei sale, Domnul sã fie preamãrit. Dacã el este un adevãrat
urmaº al Domnului Hristos, va demonstra religia lui în tot ce face ºi
va da pe faþã înaintea oamenilor spiritul lui Hristos. Mecanicul poate
fi un reprezentant vrednic ºi credincios al Aceluia care a muncit din
greu în umila Sa viaþã trãitã printre dealurile din Galilea. Toþi aceia
care poartã numele lui Hristos sã lucreze ºi sã se comporte astfel
încât ceilalþi, vãzând faptele lor bune, sã slãveascã pe Creatorul ºi
Rãscumpãrãtorul lor.
Mulþi au gãsit scuze pentru faptul cã n-au pus darurile lor în
slujba lui Hristos, spunând cã alþii au avut daruri ºi ocazii mai bune
ca ei. A existat chiar ideea cã numai cei care sunt în mod deosebit
talentaþi, numai acestora li se cere sã-ºi consacre capacitãþile în
slujba lui Dumnezeu. Unii au înþeles cã talentele au fost date numai
unei anumite clase favorizate excluzând pe ceilalþi care, bineînþeles,
nu sunt chemaþi sã se împãrtãºeascã nici de activitatea acelora, nici
de rãsplata lor. Dar în parabola Domnului lucrurile nu sunt prezentate
în acest fel. Când stãpânul casei a chemat pe slujitori, el a dat
fiecãruia partea sa de lucru.
Cu un spirit plin de iubire, putem îndeplini cele mai umile îndatoriri
ale vieþii “ca pentru Domnul” (Coloseni 3:23). Dacã iubirea lui
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Dumnezeu este în inimã, ea se va manifesta atunci în viaþa de fiecare
zi. Vom fi atunci înconjuraþi de parfumul plãcut al prezenþei lui
Hristos, iar influenþa noastrã va fi spre înãlþare ºi binecuvântare.
Nu trebuie sã aºtepþi ocazii mari, sau talente extraordinare înainte
de a merge sã lucrezi pentru Dumnezeu. Nu trebuie sã te gândeºti
ce va gândi lumea despre tine. Dacã viaþa ta zilnicã este o mãrturie
despre curãþia ºi sinceritatea credinþei tale ºi dacã ºi ceilalþi sunt
convinºi cã dorinþa ta este sã le fii de folos, atunci eforturile tale nu
vor fi în totul zadarnice.
Cei mai umili ºi cei mai sãraci dintre ucenicii Domnului Hristos
pot fi o binecuvântare pentru alþii. Poate cã ei nu-ºi dau seama cã
fac ceva deosebit de bun, dar prin influenþa lor inconºtientã pot
pune în miºcare valuri de binecuvântãri tot mai adânci ºi tot mai
întinse, ale cãror rezultate binecuvântate poate cã nu le vor cunoaºte
decât în ziua rãsplãtirii finale. Ei nu simt ºi nici nu au cunoºtinþã
despre faptul cã fac o lucrare însemnatã. Ei nu sunt chemaþi sã se
împovãreze singuri cu îngrijorarea pentru reuºita lucrãrii. Ei nu trebuie
sã facã altceva decât sã meargã înainte în liniºte, îndeplinind cu
credincioºie lucrarea pe care Dumnezeu le-o încredinþeazã, ºi viaþa
lor nu va fi trãitã în zadar. Chiar sufletele lor se vor dezvolta atunci
mai mult ºi tot mai mult dupã chipul Domnului Hristos; ei sunt atunci
împreunã lucrãtori cu Dumnezeu în viaþa aceasta ºi se pregãtesc
astfel pentru lucrarea cea mai înaltã ºi pentru bucuria neumbritã de
nimic a vieþii viitoare.
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CUNOAªTEREA DE
DUMNEZEU
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ulte sunt cãile prin care Dumnezeu cautã sã ni Se facã
cunoscut ºi sã ne aducã astfel în comuniune cu El. Natura
vorbeºte fãrã încetare simþurilor noastre. Inima care se deschide
larg va fi impresionatã de dragostea ºi slava lui Dumnezeu, aºa
cum sunt ele descoperite în lucrãrile mâinilor Sale. Urechea care
se pleacã sã asculte poate auzi ºi înþelege cele ce Dumnezeu ne
transmite prin lucrurile din naturã. Câmpiile cele verzi, arborii cei
înalþi, mugurii ºi florile, norii cei trecãtori, picurii de ploaie, murmurul
pâraielor, strãlucirea bolþii cereºti - toate acestea vorbesc inimilor
noastre ºi ne invitã sã-L cunoaºtem pe Cel care a fãcut toate aceste
lucruri.
Mântuitorul nostru lega preþioasele Sale învãþãturi de lucrurile
din naturã. Copacii, pãsãrile, florile din vãi, dealurile, lacurile ºi
cerurile frumoase, ca ºi întâmplãrile ºi împrejurãrile vieþii de fiecare
zi, toate erau puse în legãturã cu cuvântul adevãrului pentru ca
astfel, învãþãturile Sale sã poatã fi mereu vii în minte, chiar în mijlocul
grijilor ºi preocupãrilor vieþii de trudã a omului.
Dumnezeu ar dori ca fiii Sãi sã aprecieze lucrãrile Sale ºi sã-ºi
gãseascã plãcerea în frumuseþea simplã ºi liniºtitoare cu care El a
împodobit cãminul nostru pãmântesc. El este un iubitor al frumosului
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ºi, mai presus de orice atracþie exterioarã, iubeºte frumuseþea
caracterului. El ar dori ca noi sã cultivãm curãþia ºi simplitatea,
acest farmec tãcut al florilor.
Dacã vom voi sã ascultãm, atunci lucrãrile create de Dumnezeu
ne vor învãþa lecþii preþioase de ascultare ºi încredere. De la stele,
care în drumul lor fãrã urme prin spaþiu îºi urmeazã de veacuri
cursul rânduit lor, pânã la cel mai mic atom, toate lucrurile din
naturã ascultã de voinþa Creatorului. Iar Dumnezeu Se îngrijeºte
de toate ºi susþine tot ceea ce El a creat. El, care susþine lumile
nenumãrate în imensitatea spaþiului, Se îngrijeºte în acelaºi timp,
de nevoile vrãbiuþei care-ºi ciripeºte fãrã teamã modestul ei cântec.
Când oamenii pornesc la istovitoarea lor muncã zilnicã, ca ºi atunci
când se pleacã în rugãciune, când se culcã seara, sau când se
scoalã dimineaþa, când cel bogat benchetuieºte în palatul sãu,
sau când cel sãrac îºi strânge copiii în jurul mesei lui sãrãcãcioase,
ºi unii ºi alþii sunt în atenþia veghetoare a Tatãlui nostru ceresc. Nu
se varsã nici o lacrimã fãrã ca Dumnezeu sã fi luat cunoºtinþã de
ea. Nu existã zâmbet pe care El sã nu-l fi vãzut.
Dacã noi am crede acestea pe deplin, atunci toate îngrijorãrile
noastre neîntemeiate ar dispãrea. Viaþa noastrã n-ar mai fi plinã
de dezamãgiri, aºa cum este acum; cãci orice lucru, mare sau
mic, ar fi aºezat în mâinile lui Dumnezeu, care nu este nici pus în
încurcãturã de mulþimea grijilor ºi nici copleºit de greutatea lor.
Ne-am bucura atunci de o pace sufleteascã de care mulþi au fost
strãini multã vreme.
Când simþurile tale se desfatã la privirea frumuseþii pline de
atracþie a pãmântului, gândeºte-te la lumea viitoare, care niciodatã
nu va mai cunoaºte atmosfera înãbuºitoare a pãcatului ºi a morþii ºi
unde faþa naturii nu va mai purta deloc umbra blestemului. Lasã ca
imaginaþia sã-þi înfãþiºeze cãminul celor mântuiþi ºi nu uita cã el va fi
86

mult mai mãreþ decât poate cea mai strãlucitã imaginaþie a ta sã ºi-l
închipuie. În diferitele daruri pe care Dumnezeu le-a aºezat în naturã
noi nu putem vedea decât cea mai slabã licãrire a slavei Sale. Cãci
este scris: “Lucruri pe care ochiul nu le-a vãzut, urechea nu le-a
auzit, ºi la inima omului nu s-au suit, aºa sunt lucrurile, pe care le-a
pregãtit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.” (1 Corinteni 2:9).
Poeþii ºi naturiºti au de spus multe lucruri despre naturã, dar
creºtinul este acela care se bucurã pe deplin de frumuseþea
pãmântului ºi o apreciazã la înalta ei valoare, pentru cã el
recunoaºte în toate lucrarea mâinilor lui Dumnezeu ºi vede iubirea
Lui ºi în floare ºi în copac. Nimeni nu poate înþelege deplin
însemnãtatea dealurilor, a vãilor, a râului ºi a mãrii dacã nu le
priveºte ca o expresie a iubirii lui Dumnezeu faþã de om.
Dumnezeu ne vorbeºte prin lucrãrile providenþei Sale ºi prin
influenþa Duhului Sãu asupra inimii. În diferite împrejurãri ºi situaþii
din viaþa noastrã, în schimbãrile ce se produc zilnic în jurul nostru,
noi putem gãsi învãþãturi preþioase dacã inimile noastre vor fi
deschise ca sã le priceapã. Psalmistul, înfãþiºând lucrãrile
providenþei lui Dumnezeu spune cã “bunãtatea Domnului umple
pãmântul... Cine este înþelept sã ia seama la aceste lucruri ºi sã
fie cu luare aminte la bunãtãþile Domnului” (Psalmii 33:5; 107:43).
Dumnezeu ne vorbeºte prin Cuvântul Sãu. Aici noi avem în
modul cel mai clar descoperirea caracterului Sãu, a modului în
care se ocupã de oameni ºi marea lucrare de mântuire. Aici ne
este înfãþiºatã istoria patriarhilor ºi profeþilor precum ºi a altor
bãrbaþi sfinþi din vechime. Aceºtia erau oameni “supuºi aceloraºi
slãbiciuni ca ºi noi” (Iacob 5:17). În Cuvântul Sãu vedem cum ei
se luptau cu descurajãrile, asemenea nouã, cum au cãzut în ispitã,
ca ºi noi ºi totuºi cum au prins iarãºi curaj ºi au ajuns biruitori prin
harul lui Dumnezeu. Vãzând toate acestea, suntem încurajaþi în
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alergarea noastrã dupã neprihãnire. Când citim despre minunatele
experienþe hãrãzite lor, despre lumina, dragostea ºi binecuvântarea
de care s-au bucurat ºi despre lucrarea pe care au fãcut-o prin
harul care le-a fost dat, Duhul care i-a inspirat pe ei aprinde ºi în
noi flacãra unei dorinþe sfinte de a fi asemenea lor în caracter, de a
umbla cu Dumnezeu asemenea lor.
Domnul Hristos spune despre Scripturile Vechiului Testament ºi cu atât mai mult este aceasta valabil pentru cele ale Noului
Testament - cã “ele mãrturisesc despre Mine”, Rãscumpãrãtorul,
Cel spre care sunt îndreptate toate speranþele noastre privind viaþa
veºnicã (Ioan 5:39). Da, întreaga Biblie ne vorbeºte despre Hristos.
De la primul raport cu privire la creaþiune - cãci “nimic din ce a fost
fãcut, n-a fost fãcut fãrã El” - ºi pânã la fãgãduinþa cea mai de pe
urmã - “iatã Eu vin curând”, noi citim despre lucrãrile Sale ºi ascultãm
vocea Sa (Ioan 1:3; Apocalipsa 22:12). Dacã doreºti sã cunoºti
mai bine pe Mântuitorul, studiazã Sfintele Scripturi.
Umple-þi inima cu cuvântul lui Dumnezeu! El este apa vie care
stinge setea ta arzãtoare. El este pâinea vie venitã din cer. Domnul
Hristos declarã: “Dacã nu mâncaþi trupul Fiului omului ºi dacã nu
beþi sângele Lui, n-aveþi viaþã în voi înºivã”. ªi El Se explicã spunând:
“Cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh ºi viaþã” (Ioan 6:53,
63). Corpurile noastre sunt formate din ceea ce mâncãm ºi bem; ºi
aºa cum stau lucrurile în domeniul natural, tot aºa este ºi în cel
spiritual. Lucrurile la care meditãm vor da tonul ºi puterea vieþii
noastre spirituale.
Lucrarea mântuirii este tema pe care îngerii doresc sã o pãtrundã,
ea va constitui ºtiinþa ºi cântul celor mântuiþi de-a lungul veacurilor
nesfârºite. Nu este oare vrednic sã cugetãm profund la ea ºi sã o
studiem acum cu multã luare aminte? Iubirea ºi mila infinitã a
Domnului Hristos, sacrificiul pe care L-a fãcut în favoarea noastrã
cer din partea noastrã cea mai serioasã ºi mai solemnã cugetare.
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Ar trebui sã ne ocupãm mai mult cu caracterul scumpului nostru
Mântuitor ºi Mijlocitor. Sã meditãm mai mult asupra lucrãrii Aceluia
care a venit sã mântuiascã pe poporul Lui de pãcatele sale. Când
contemplãm în acest fel marile teme ale cerului, credinþa ºi iubirea
noastrã vor deveni mai puternice, iar rugãciunile noastre vor fi mai
mult ºi tot mai mult ascultate de Dumnezeu, pentru cã vor fi tot mai
mult pline de credinþã ºi iubire. Ele vor fi inteligente ºi cãlduroase.
Va fi atunci o mai statornicã încredere în Domnul Hristos ºi o
experienþã zilnicã ºi vie a puterii Sale de a mântui în mod desãvârºit
pe toþi aceia care vin la Dumnezeu prin El.
În timp ce cugetãm la desãvârºirea Mântuitorului nostru, vom
dori sã fim cu totul transformaþi ºi reînnoiþi dupã chipul Sãu curat.
Sufletul nostru va înseta ºi va flãmânzi dupã asemãnarea cu Cel pe
care-L adorãm. Cu cât cugetele noastre se vor ocupa mai mult de
Domnul Hristos, cu atât mai mult vom vorbi ºi altora despre El ºi-L
vom reprezenta în lume.
Biblia n-a fost scrisã numai pentru cei învãþaþi; dimpotrivã, ea a
fost destinatã oamenilor de rând. Marile adevãruri necesare pentru
mântuirea noastrã ne sunt prezentate tot aºa de clar ca ºi lumina
zilei; nimeni deci nu va fi dus în rãtãcire ºi nu va pierde cãrarea, cu
excepþia celor care urmeazã propria lor judecatã în loc sã urmeze
voinþa lui Dumnezeu, care este aºa de clar descoperitã.
Nu trebuie sã primim mãrturia cuiva cu privire la ce învaþã
Scripturile, ci trebuie sã studiem personal Cuvântul lui Dumnezeu.
Dacã vom îngãdui altora sã gândeascã pentru noi, atunci vom ajunge
sã avem numai niºte energii intelectuale slabe ºi capacitãþi reduse.
Puterile nobile ale minþii pot fi aºa de pipernicite datoritã lipsei de
preocupare cu acele subiecte vrednice de atenþia lor, încât îºi pierd
puterea de a prinde însemnãtatea profundã a Cuvântului lui
Dumnezeu. Puterea intelectualã se va dezvolta dacã este folositã
spre a înþelege legãtura dintre subiectele Sfintelor Scripturi, spre a
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compara text cu text ºi lucrurile spirituale cu lucrurile spirituale.
Nimic nu este mai puternic pentru întãrirea intelectului ca studierea
Scripturilor. Pentru dezvoltarea noastrã spiritualã nici o altã carte
nu este aºa de puternicã pentru a înãlþa gândurile ºi a da putere
facultãþilor intelectuale, ca adevãrurile vaste ºi înnobilatoare ale
Sfintelor Scripturi. Dacã Cuvântul lui Dumnezeu ar fi studiat aºa
cum ar trebui sã fie, atunci oamenii ar avea vederi atât de largi,
caractere atât de nobile ºi o statornicie a scopului cum rar se vãd în
zilele noastre.
Dar citirea în fugã a Sfintelor Scripturi nu aduce decât foarte
puþin folos. Cineva poate sã citeascã întreaga Biblie ºi totuºi sã nu
vadã frumuseþea ei ºi nici sã nu înþeleagã sensul ei profund ºi ascuns.
Studierea unui pasaj pânã când însemnãtatea lui este pe deplin
lãmuritã, iar legãtura lui cu Planul de Mântuire devine evidentã,
este de o mai mare valoare decât citirea mai multor capitole fãrã
urmãrirea unui anumit scop ºi fãrã a câºtiga o învãþãturã pozitivã
din aceasta. Sã ai totdeauna Biblia cu tine. Ori de câte ori ai ocazia,
citeºte în ea; cautã sã-þi fixezi bine textele ei în minte. Chiar ºi atunci
când mergi pe stradã poþi citi un pasaj ºi sã meditezi asupra lui,
fixându-l astfel bine în minte.
Noi nu putem obþine înþelepciunea cereascã fãrã o cercetare
serioasã ºi fãrã un studiu însoþit de rugãciune. Unele pãrþi ale Sfintelor
Scripturi sunt cu adevãrat prea clare pentru a putea fi înþelese greºit,
dar sunt ºi alte pãrþi al cãror înþeles nu se aflã la suprafaþã spre a fi
vãzut dintr-o singurã privire. Atunci trebuie sã comparãm text cu
text. Trebuie sã cercetãm totul cu grijã, reflectând cu multã rugãciune
asupra celor citite. Un astfel de studiu va fi rãsplãtit din belºug.
Dupã cum minerul descoperã filoanele de metal preþios ascunse în
sânul pãmântului, tot astfel cel care cerceteazã cu perseverenþã
Cuvântul lui Dumnezeu, ca dupã o comoarã ascunsã, va gãsi
90

adevãrurile de o mare valoare, ce sunt ascunse de vederea
cercetãtorului neglijent. Cuvintele inspiraþiei divine, bine cumpãnite
în inimã vor fi asemenea unor pâraie curgând din izvorul vieþii.
Sfânta Scripturã sã nu fie niciodatã studiatã fãrã rugãciune.
Înainte de a deschide paginile ei, trebuie sã ne rugãm pentru
iluminarea Duhului Sfânt ºi ea ne va fi datã. Când Natanael a venit
la Domnul Hristos, Mântuitorul a exclamat: “‘Iatã cu adevãrat un
israelit în care nu este vicleºug’. ‘De unde mã cunoºti?’ a întrebat
Natanael. Drept rãspuns Isus i-a zis: ‘Te-am vãzut mai înainte ca
sã te cheme Filip, când erai sub smochin’” (Ioan 1:47, 48). Domnul
Hristos ne va vedea ºi pe noi în locurile tainice de rugãciune, dacã
Îl vom cãuta cerând de la El luminã pentru ca sã cunoaºtem ce este
adevãrul. Îngerii din sferele de luminã vor fi cu aceia care în umilinþã
de inimã cautã cãlãuzirea divinã.
Duhul Sfânt înalþã ºi preamãreºte pe Mântuitorul. Este lucrarea
Lui aceea de a prezenta pe Hristos, curãþia neprihãnirii Lui ºi
mântuirea cea mare pe care o avem prin El. Hristos spune: “El Mã
va proslãvi, pentru cã va lua din ce este al Meu ºi vã va descoperi”
(Ioan 16:14). Duhul adevãrului este singurul învãþãtor eficient al
adevãrului divin. Cât de mult trebuie cã preþuieºte Dumnezeu neamul
omenesc, cã a dat pe unicul Sãu Fiu sã moarã pentru noi ºi apoi a
lãsat Duhul Sãu Sfânt sã fie Învãþãtorul ºi Cãlãuzitorul permanent
al omului!
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ÎNALTUL PRIVILEGIU AL
RUGÃCIUNII
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umnezeu ne vorbeºte prin naturã ºi revelaþie, prin providenþa
Sa ºi prin influenþa Duhului Sãu Sfânt. Dar toate acestea nu
sunt suficiente. ªi noi trebuie sã ne vãrsãm inimile înaintea Lui. Pentru
a avea viaþã spiritualã ºi putere, trebuie sã avem o legãturã continuã
ºi personalã cu Tatãl nostru ceresc. Inimile noastre pot fi atrase
spre El; putem medita la lucrãrile Sale, la mila Sa, la binecuvântãrile
Sale; dar toate acestea nu înseamnã a avea comuniune cu Dumnezeu
în adevãratul sens al cuvântului. Pentru a avea comuniune cu
Dumnezeu, noi trebuie sã avem sã-I spunem ceva cu privire la
viaþa noastrã de fiecare zi.
Rugãciunea este deschiderea inimii noastre lui Dumnezeu, ca
unui prieten. Aceasta nu pentru cã este necesar sã informãm pe
Dumnezeu cu privire la persoana noastrã, cine suntem noi, ci pentru
ca sã putem fi capabili sã-L primim. Rugãciunea nu coboarã pe
Dumnezeu la noi, ci ne înalþã pe noi la El.
Când Domnul Hristos a fost pe pãmânt, El i-a învãþat pe ucenici
cum sã se roage. El i-a sfãtuit sã prezinte nevoile lor zilnice înaintea
lui Dumnezeu ºi sã arunce toatã grija lor asupra Lui. Asigurarea pe
care El le-a dat-o, cã cererile lor vor fi ascultate, este deasemenea
ºi asigurarea noastrã.
Însuºi Domnul Hristos în timp ce Se afla printre oameni, Se
ruga foarte des, Mântuitorul nostru S-a identificat cu nevoile ºi
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slãbiciunile noastre ºi, fãcând astfel, el a devenit un rugãtor, un
petiþionar zelos ce cãuta sã primeascã de la Tatãl Sãu energii noi,
ca sã fie pregãtit pentru împlinirea datoriei ºi pentru a face faþã
încercãrilor. În toate lucrurile El este exemplul nostru. În necazurile
noastre El este asemenea unui frate “care în toate lucrurile a fost
ispitit ca ºi noi”; dar, fiind fãrã pãcat, fiinþa Sa se dãdea înapoi cu
dezgust de la tot ceea ce era rãu. Într-o lume plinã de pãcat, El a
trecut prin lupte ºi chinuri sufleteºti. Natura sa omeneascã fãcea ca
rugãciunea sã devinã o necesitate ºi un privilegiu. El gãsea mângâiere
ºi bucurie în comuniunea cu Tatãl Sãu. Dacã Mântuitorul lumii, Fiul
lui Dumnezeu, a simþit nevoia rugãciunii, cu cât mai mult trebuie sã
simtã fiinþele muritoare, slabe ºi pãcãtoase nevoia de rugãciune
continuã ºi stãruitoare.
Tatãl noastru ceresc aºteaptã sã-ºi reverse asupra noastrã
plinãtatea binecuvântãrilor Sale. Este privilegiul nostru acela de a
bea cu îndestulare din izvorul Iubirii nemãrginite. Cu toate acestea
este de mirare cã ne rugãm prea puþin. Dumnezeu este binevoitor
ºi gata sã asculte rugãciunea sincerã a celui mai umil dintre copiii
Sãi; cu toate acestea, se dã pe faþã o mare lipsã de tragere de
inimã din partea noastrã de a face cunoscut lui Dumnezeu nevoile
noastre. Ce vor gândi îngerii cerului despre noi, sãrmanele ºi
neajutoratele fiinþe omeneºti, care suntem supuse ispitei ºi care totuºi
ne rugãm aºa de puþin ºi avem atât de puþinã credinþã, în timp ce
inima iubirii infinite a lui Dumnezeu se pleacã spre noi gata sã ne
dea mai mult decât cerem sau gândim noi? Îngerii gãsesc o mare
plãcere sã se plece înaintea lui Dumnezeu ºi sã stea lângã El. Ei
considerã comuniunea cu Dumnezeu ca fiind cea mai mare bucurie
a lor; totuºi, fiii acestui pãmânt, care au aºa de multã nevoie de
ajutorul pe care numai Dumnezeu îl poate da, se simt parcã mulþumiþi
sã umble fãrã lumina Duhului Sfânt ºi fãrã însoþirea prezenþei Sale.
94

Întunericul celui rãu învãluie pe aceia care neglijeazã rugãciunea:
ºoaptele ispititoare ale vrãjmaºului îi amãgesc la pãcat. ªi toate
acestea pentru cã ei nu folosesc privilegiile rugãciunii pe care
Dumnezeu li le-a dat în aceastã rânduialã divinã. De ce oare fiii ºi
fiicele lui Dumnezeu sã fie atât de întârzietori în a se ruga, ºtiind cã
rugãciunea este cheia în mâna credinþei care deschide tezaurul
cerului, unde se gãsesc depozitate resursele inepuizabile ale Celui
Atotputernic? Fãrã rugãciuni stãruitoare ºi continuã veghere, noi
suntem în primejdia de a deveni din ce în ce mai nepãsãtori ºi de a
devia de la calea dreaptã. Vrãjmaºul mântuirii noastre cautã mereu
sã punã piedici în calea spre tronul milei, pentru ca noi sã nu putem
obþine - prin rugãciuni stãruitoare ºi credinþã - harul ºi puterea de a
rezista ispitei.
Sunt anumite condiþii de îndeplinit, în baza cãrora noi putem
aºtepta ca Dumnezeu sã asculte ºi sã rãspundã rugãciunilor noastre.
Una dintre primele condiþii este aceea ca noi sã simþim nevoia dupã
ajutorul Sãu. El ne-a fãgãduit cã “va turna ape peste pãmântul
însetat ºi râuri pe pãmântul uscat” (Isaia 44:3). Aceia care
flãmânzesc ºi înseteazã dupã neprihãnire, care tânjesc dupã
Dumnezeu, pot fi siguri cã vor fi sãturaþi. Inima trebuie deschisã
influenþei Duhului Sfânt, cãci altfel binecuvântarea lui Dumnezeu nu
poate fi primitã.
Marea noastrã nevoie de ajutor este ea însãºi un argument care
pledeazã în modul cel mai elocvent în favoarea noastrã. Dar
Dumnezeu trebuie cãutat ºi rugat ca sã facã toate aceste lucruri
pentru noi. El spune: “Cereþi ºi vi se va da; cãutaþi ºi veþi gãsi”. De
asemenea: “El, care n-a cruþat nici chiar pe Fiul Sãu, ci L-a dat
pentru noi toþi, cum nu ne va da fãrã platã, împreunã cu El, toate
lucrurile?” (Matei 7:7; Romani 8:32).
Dacã pãstrãm nelegiuire în inimile noastre, dacã stãruim într-un
pãcat cunoscut, Dumnezeu nu ne va auzi; dar rugãciunea inimii
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cãite ºi zdrobite va fi totdeauna ascultatã. Când am îndreptat tot
ceea ce ºtim cã a fost rãu, atunci putem avea încredere cã
Dumnezeu va rãspunde cererilor noastre. Propriile noastre merite
nu ne vor recomanda niciodatã bunãvoinþei lui Dumnezeu; ci numai
meritele Domnului Hristos, numai acelea ne vor mântui; sângele
Sãu va fi acela care ne va curãþi. Totuºi, noi avem o lucrare de
fãcut, ºi anume aceea de a împlini condiþiile ce se cer pentru a fi
primiþi de Dumnezeu.
Un alt element al rugãciunii cu succes este credinþa. “Cãci cine
se apropie de Dumnezeu trebuie sã creadã cã El este ºi cã
rãsplãteºte pe cei ce-L cautã” (Evrei 11:6). Domnul Hristos a spus
ucenicilor Sãi: “... orice lucru veþi cere, când vã rugaþi, sã credeþi
cã l-aþi ºi primit ºi-l veþi avea” (Marcu 11:24). Credem noi oare pe
Dumnezeu pe cuvânt?
Asigurarea aceasta este cuprinzãtoare ºi nelimitatã, ºi Cel care
a dat-o este credincios în îndeplinirea ei. Dacã nu primim lucrurile
pe care le-am cerut chiar atunci când ne-am rugat, trebuie totuºi sã
credem cã Dumnezeu aude ºi cã El va rãspunde rugãciunilor noastre.
Noi suntem aºa de greºiþi ºi înguºti la vedere, încât uneori cerem
lucruri care n-ar fi o binecuvântare pentru noi; dar Tatãl nostru
ceresc, pentru cã ne iubeºte, rãspunde rugãciunilor noastre
dându-ne acele lucruri care sunt în adevãr spre binele nostru cel
mai mare ºi pe care noi înºine am dori sã le avem dacã ochii noºtri,
luminaþi fiind de Duhul Sfânt, ar putea vedea lucrurile aºa cum sunt
în realitate. Când ni se pare cã nu primim rãspuns la rugãciunile
noastre, trebuie totuºi sã ne prindem tare de fãgãduinþele care ne
sunt date, cãci timpul rãspunsului va veni cu siguranþã, ºi vom primi
binecuvântarea de care avem cea mai mare nevoie. Dar a pretinde
ca rugãciunea sã fie totdeauna împlinitã chiar în felul dorit de noi ar
fi o încumetare. Dumnezeu este prea înþelept ca sã poatã greºi ºi
prea bun ca sã reþinã vreun bine de la cei ce umblã în neprihãnire.
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Deci nu trebuie sã ne temem a ne încrede în El, chiar dacã nu
vedem imediat un rãspuns la rugãciunile noastre. Sã ne bizuim pe
fãgãduinþa Lui, care este sigurã: “Cereþi ºi vi se va da” (Matei 7:7).
Dacã ne lãsãm cãlãuziþi de îndoielile ºi temerile noastre, sau
dacã încercãm sã rezolvãm orice lucru pe care nu-l vedem aºa clar
înainte de a avea o credinþã deplinã, atunci greutãþile ºi încurcãturile
vor creºte ºi se vor adânci tot mai mult. Dar dacã venim la
Dumnezeu, dându-ne seama de neputinþa ºi dependenþa noastrã,
aºa cum suntem în adevãr, ºi în credinþã plinã de umilinþã ºi încredere
îi facem de cunoscut lui Dumnezeu dorinþele noastre, El, a cãrui
cunoaºtere este fãrã margini, care vede toate în creaþiunea Sa ºi
care conduce totul prin voinþa ºi cuvântul Sãu, poate ºi va asculta
strigãtele noastre ºi va face ca lumina sã lumineze în inimile noastre.
Prin rugãciuni sincere, suntem aduºi în legãturã cu inima Celui
Atotputernic. Poate cã nu vom avea - în momentul acela - dovada
clarã cã faþa Mântuitorului nostru este aplecatã asupra noastrã în
nespusã milã ºi dragoste. Totuºi lucrurile aºa stau. Poate cã nu
simþim atingerea Sa vizibilã, dar mâna dragostei Sale este asupra
noastrã plinã de bunãtate milostivã.
Când venim sã cerem mila ºi binecuvântarea lui Dumnezeu,
trebuie sã avem un spirit iubitor ºi iertãtor în inimile noastre. Cum
ne putem oare ruga: “ºi ne iartã nouã greºelile noastre, precum ºi
noi iertãm greºiþilor noºtri” (Matei 6:12), ºi totuºi sã nutrim un spirit
neiertãtor? Dacã dorim ca rugãciunile noastre sã fie ascultate, atunci
trebuie sã iertãm pe alþii în acelaºi fel ºi în aceeaºi mãsurã în care
sperãm sã fim ºi noi iertaþi.
Stãruinþa în rugãciune este de asemenea o condiþie a ascultãrii
ei. Noi trebuie sã ne rugãm necurmat, dacã dorim sã creºtem în
credinþã ºi experienþã. Noi trebuie sã fim “stãruitori în rugãciune”,
“sã stãruim în rugãciune, veghind în ea cu mulþumiri” (Romani 12:12;
Coloseni 4:2). Apostolul Petru sfãtuia pe credincioºi sã fie “înþelepþi
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ºi sã vegheze în vederea rugãciunii” (1 Petru 4:7). Pavel sfãtuia
astfel: “În orice lucru aduceþi cererile voastre la cunoºtinþa lui
Dumnezeu prin rugãciuni ºi cereri, cu mulþumiri” (Filipeni 4:6). “Dar
voi, prea iubiþilor”, spunea apostolul Iuda, “... rugaþi-vã prin Duhul
Sfânt ºi þineþi-vã în dragostea lui Dumnezeu” (Iuda 20, 21).
Rugãciunea continuã este legãtura sufletului cu Dumnezeu, legãturã
ce nu poate fi ruptã, astfel încât viaþa de la Dumnezeu se revarsã în
viaþa noastrã, apoi din viaþa noastrã curãþia ºi sfinþenia se reîntorc
la Dumnezeu.
Este necesarã silinþa în rugãciune; nimeni ºi nimic sã nu te
împiedice de la aceasta. Trebuie sã depui orice efort spre a pãstra
deschisã comuniunea dintre Domnul Hristos ºi fiinþa ta. Cautã sã
foloseºti orice ocazie de a merge unde se fac rugãciuni. Aceia care
cautã cu adevãrat comuniunea cu Dumnezeu vor fi vãzuþi în adunãrile
de rugãciune, îndeplinindu-ºi cu credincioºie datoria, fiind plini de
zel ºi dornici sã culeagã toate binecuvântãrile care le sunt oferite.
Ei vor folosi orice ocazie pe care o au spre a se aºeza în acel loc în
care pot primi razele luminii cereºti.
Noi trebuie sã ne rugãm în cercul familiei ºi, mai presus de toate
nu trebuie sã neglijãm rugãciunea în tainã, pentru cã aceasta este
viaþa sufletului nostru. Este imposibil ca sufletul sã prospere dacã
rugãciunea este neglijatã. Rugãciunea înãlþatã în familie sau în public
nu este suficientã. În tãcerea singurãtãþii sã deschidem întreaga
noastrã fiinþã ochiului cercetãtor al lui Dumnezeu. Rugãciunea
înãlþatã în tainã trebuie sã fie auzitã numai de Dumnezeu, Cel care
ascultã rugãciunile. Nici o ureche curioasã nu trebuie sã se încarce
cu povara unor astfel de cereri. În rugãciunea în tainã sufletul se
elibereazã de influenþele înconjurãtoare, se elibereazã de orice
frãmântare. Liniºtitã ºi totuºi fierbinte, rugãciunea se va înãlþa astfel
la Dumnezeu. Plãcutã ºi durabilã va fi influenþa care porneºte de la
Cel care vede în ascuns, a Cãrui ureche este deschisã sã audã
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rugãciunea care porneºte dintr-o astfel de inimã. Printr-o credinþã
simplã ºi liniºtitã, sufletul pãstreazã comuniunea cu Dumnezeu ºi îºi
adunã raze de luminã dumnezeiascã ca sã-l întãreascã ºi sã-l susþinã
în conflictul cu Satana. Dumnezeu este cetãþuia puterii noastre.
Roagã-te în cãmãruþa ta ºi, mergând la lucrul tãu zilnic, lasã ca
inima sã fie adesea înãlþatã la Dumnezeu. Astfel a umblat Enoh cu
Dumnezeu. Aceste rugãciuni în tainã se înalþã la tronul harului
asemenea mirosului de tãmâie preþioasã. Satana nu poate sã înfrângã
pe acela a cãrui inimã se sprijinã astfel pe Dumnezeu.
Nu existã timp sau loc care sã fie nepotrivit a înãlþa rugãciuni lui
Dumnezeu. Nu existã nimic care sã ne poatã împiedica a înãlþa
inimile noastre în rugãciuni stãruitoare. În învãlmãºeala strãzii, în
mijlocul ocupaþiilor zilnice, noi putem aduce cererile noastre înaintea
lui Dumnezeu, pentru ca El sã ne acorde cãlãuzirea divinã, aºa cum
a fãcut Neemia atunci când a adresat cererea sa împãratului
Artaxerxe. Un loc retras pentru rugãciune poate fi gãsit oriunde
ne-am afla. Trebuie sã avem totdeauna uºa inimii deschisã, adresând
mereu invitaþia ca Domnul Hristos sã vinã ºi sã locuiascã în inima
noastrã ca un oaspete ceresc.
Deºi în jurul nostru s-ar putea sã fie o atmosferã infectatã,
coruptã, noi nu trebuie sã respirãm miasmele ei otrãvitoare, ci putem
sã trãim respirând aerul curat al cerului. Putem închide orice intrare
închipuirilor necurate ºi gândurilor nesfinte, înãlþând sufletul nostru
în prezenþa lui Dumnezeu prin rugãciuni sincere. Cei ale cãror inimi
sunt deschise ca sã primeascã sprijinul ºi binecuvântarea lui
Dumnezeu vor umbla într-o atmosferã mai sfântã decât cea a
pãmântului ºi vor avea o continuã comuniune cu cerul.
Noi trebuie sã ajungem sã avem convingeri mai clare despre
Domnul Hristos ºi o înþelegere mai bunã a valorii realitãþilor veºnice.
Frumuseþea sfinþeniei trebuie sã umple inimile copiilor lui Dumnezeu;
iar pentru ca lucrul acesta sã se realizeze, trebuie sã ne rugãm ca
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Dumnezeu sã ne descopere lucrurile cereºti.
Sã ne înãlþãm sufletul spre cer, pentru ca Dumnezeu sã ne dea
posibilitatea sã respirãm atmosfera cerului. Ne putem þine aºa de
aproape de Dumnezeu încât în fiecare din încercãrile neaºteptate,
cugetele noastre se vor întoarce spre El tot aºa de natural dupã
cum se întorc florile spre soare.
Adu înaintea lui Dumnezeu nevoile tale, bucuriile, necazurile, grijile
ºi temerile tale. Poverile tale nu-L vor împovãra ºi nici nu-L vor obosi.
El, care þine socotealã pânã ºi de perii capului tãu, nu rãmâne indiferent
faþã de nevoile copiilor Sãi. “Domnul este plin de milã ºi de îndurare”
(Iacob 5:11). Inima Sa iubitoare este miºcatã de necazurile noastre
ºi chiar de strigãtul nostru de durere. Sã aducem înaintea Lui tot
ceea ce ne apasã. Nimic nu este prea greu pentru El, pentru cã El
este Cel care þine lumile ºi guverneazã întregul univers. Nimic din
ceea ce, într-un fel oarecare, are legãturã cu pacea noastrã nu este
prea neînsemnat pentru ca El sã-l ia în seamã. În experienþa noastrã
nu existã vreun capitol prea întunecat pentru ca El sã nu-l poatã citi ºi
nici încurcãturi aºa de dificile pe care El sã nu le poatã rezolva. Nici
o nenorocire nu se poate abate asupra celui mai neînsemnat dintre
copiii Sãi, nici o îngrijorare care sã le chinuie sufletul, nici o bucurie
care sã-i încânte ºi nici o rugãciune sincerã care sã le iasã de pe
buze pe care Tatãl nostru ceresc sã nu le observe, ºi pentru care sã
nu manifeste imediat un interes viu. Cãci El “tãmãduieºte pe cei cu
inima zdrobitã, ºi le leagã rãnile” (Psalmii 147:3). Legãturile dintre
Dumnezeu ºi fiecare fiinþã sunt aºa de intime ºi profunde ca ºi când
n-ar mai fi alt om pe pãmânt pentru care El sã fi dat pe Fiul Sãu mult
iubit.
Domnul Hristos a spus: “În ziua aceea, veþi cere în Numele
Meu, ºi nu vã zic cã voi ruga pe Tatãl pentru voi. Cãci Tatãl Însuºi
vã iubeºte, pentru cã M-aþi iubit ºi aþi crezut cã am ieºit de la
Dumnezeu”. “...Eu v-am ales pe voi ... pentru ca orice veþi cere de
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la Tatãl, în numele Meu, sã vã dea” (Ioan 16:26, 27; 15:16). Dar a
te ruga în numele Domnului Hristos înseamnã ceva mai mult decât
simpla rostire a numelui Sãu la începutul ºi la sfârºitul unei rugãciuni.
A ne ruga în numele Domnului Hristos înseamnã a ne ruga în spiritul
ºi cu gândul lui Hristos, ca unii care credem în fãgãduinþele Sale, ne
bizuim pe harul Sãu ºi înfãptuim lucrãrile Sale.
Dumnezeu nu doreºte ca vreunul dintre noi sã se facã pustnic
sau cãlugãr ºi sã se retragã din lume pentru a face numai rugãciuni.
Viaþa noastrã trebuie sã se asemene vieþii Domnului Hristos, ºi anume
pe munte în rugãciune ºi apoi în mijlocul mulþimii. Cel care nu va
face altceva decât sã se roage va înceta curând sã se mai roage,
sau rugãciunile lui vor deveni o simplã rutinã. Când oamenii se
retrag din viaþa socialã, departe de sfera îndatoririlor creºtine ºi de
purtarea crucii, când înceteazã sã mai lucreze cu zel pentru Domnul,
care a lucrat cu zel pentru ei, atunci nu mai au pentru ce sã se roage
ºi pierd simþãmântul nevoii de rugãciune. Rugãciunile lor devin
personale ºi egoiste. Ei nu se pot ruga pentru nevoile omenirii sau
pentru înãlþarea edificiului Împãrãþiei lui Dumnezeu, cerând putere
pentru aceastã lucrare.
Noi suferim pierderi atunci când neglijãm privilegiul de a ne
aduna laolaltã spre a ne întãri ºi a ne încuraja unul pe altul în serviciul
lui Dumnezeu. Adevãrurile Cuvântului Sãu îºi pierd atunci din
însufleþire ºi importanþã pentru noi. Inimile noastre înceteazã sã mai
fie iluminate ºi trezite prin influenþa lor sfinþitoare ºi puterea noastrã
spiritualã scade. În legãturile noastre, ca creºtini, noi pierdem foarte
mult prin lipsa de simpatie unul faþã de altul. Cine se închide în sine
ca sã trãiascã numai pentru el nu se aflã în poziþia pe care Dumnezeu
a dorit ca el s-o ocupe. Cultivarea simþãmintelor sociale din fiinþa
noastrã ne face în stare sã simþim cu alþii ºi constituie mijlocul de
dezvoltare ºi de întãrire a noastrã în serviciul lui Dumnezeu.
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Dacã creºtinii s-ar aduna unii cu alþii, vorbind unul altuia despre
iubirea lui Dumnezeu ºi despre preþioasele adevãruri ale mântuirii,
atunci inimile lor s-ar reînviora ºi ei s-ar întãri unul pe altul. Noi
putem zilnic sã învãþãm din ce în ce mai mult despre Tatãl nostru
ceresc, cãpãtând o nouã experienþã a harului Sãu; atunci vom dori
sã vorbim despre iubirea Lui ºi fãcând astfel inimile noastre vor fi
încãlzite ºi încurajate. Dacã vom gândi ºi vom vorbi mai mult despre
Domnul Hristos ºi mai puþin despre noi înºine, vom simþi mai mult
prezenþa Sa.
Dacã ne-am gândi la Dumnezeu ori de câte ori vedem dovezile
grijii Sale pentru noi, L-am pãstra totdeauna în cugetele noastre ºi
am simþi o plãcere deosebitã sã-i vorbim ºi sã-i aducem laudã. Noi
vorbim despre lucrurile trecãtoare, pentru cã ne intereseazã. Vorbim
despre prietenii noºtri, pentru cã îi iubim ºi împãrþim bucuriile ºi
necazurile cu ei. Totuºi avem infinit mai multe ºi mai mari motive sã
iubim pe Domnul Dumnezeu decât pe prietenii noºtri pãmânteºti.
Trebuie sã fie lucrul cel mai natural din lume acela de a-L face pe El
obiectul principal al gândurilor noastre, de a vorbi despre bunãtatea
Lui ºi de a spune altora despre puterea Sa. Darurile Sale bogate pe
care le-a revãrsat asupra noastrã n-au fost date cu scopul de a absorbi
atât de mult gândurile ºi iubirea noastrã încât sã nu mai rãmânã nimic
pentru Dumnezeu; dimpotrivã ele ar trebui sã ne reaminteascã
totdeauna de El ºi sã ne lege cu legãturile iubirii ºi mulþumirii de
Binefãcãtorul nostru ceresc. Noi ne ocupãm prea mult de cele de
jos. Sã ne ridicãm ochii spre uºa deschisã a Sanctuarului de sus,
unde lumina slavei lui Dumnezeu strãluceºte pe faþa Domnului Hristos
care “poate sã mântuiascã în chip desãvârºit pe cel care se apropie
de Dumnezeu prin El” (Evrei 7:25).
Noi trebuie sã lãudãm mai mult pe Dumnezeu pentru “bunãtatea
Lui ºi pentru minunile Lui faþã de fiii oamenilor” (Psalmii 107:8).
Rugãciunile noastre sã nu constea numai în a cere ºi a primi. Sã nu
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ne gândim numai la nevoile noastre ºi niciodatã la binecuvântãrile
pe care le primim. Niciodatã nu putem spune cã ne-am rugat prea
mult, dar suntem prea zgârciþi atunci când trebuie sã mulþumim.
Noi suntem continuu primitori ai îndurãrilor lui Dumnezeu ºi, cu
toate acestea, cât de puþinã recunoºtinþã Îi arãtãm, cât de puþin Îi
aducem laudã pentru ceea ce a fãcut ºi face pentru noi.
În vremurile de demult, Dumnezeu a poruncit poporului Israel
atunci când se aduna pentru serviciul divin: “Sã mâncaþi înaintea
Domnului, Dumnezeului vostru ºi sã vã bucuraþi împreunã cu familiile
voastre de toate lucrurile cu care vã va fi binecuvântat Domnul
Dumnezeul vostru” (Deuteronomul 12:7). Ceea ce este fãcut pentru
slava lui Dumnezeu trebuie fãcut cu bucurie, cu cântece de laudã ºi
mulþumire ºi nu cu tristeþe ºi posomorâre.
Dumnezeul nostru este un Tatã bun ºi milostiv; serviciul pe care
I-l aducem sã nu fie privit ca o activitate împovãrãtoare ºi
chinuitoare. Trebuie sã fie o plãcere sã ne închinãm lui Dumnezeu
ºi sã luãm parte la lucrarea Sa. Dumnezeu nu doreºte ca poporul
Sãu, pentru care a lucrat o mântuire atât de mare, sã se comporte
ca ºi când El ar fi un supraveghetor aspru ºi neînduplecat. El este
cel mai bun prieten al lor ºi, când ei se închinã înaintea Lui, El vrea
sã fie cu ei, sã-i binecuvânteze ºi sã-i mângâie, umplându-le inimile
cu bucurie ºi dragoste. Dumnezeu doreºte ca fiii ºi fiicele Sale sã
gãseascã mângâiere în serviciul Sãu, ca ei sã aibã mai multe bucurii
decât necazuri în lucrarea Sa. El doreºte ca aceia care vin sã I se
închine sã aducã cu ei gândurile preþioase ale iubirii ºi purtãrii Sale
de grijã, pentru ca sã fie astfel întãriþi în toate problemele vieþii de
fiecare zi, pentru ca sã primeascã har ºi sã îndeplineascã în mod
cinstit ºi cu credincioºie, toate lucrurile.
Trebuie sã ne strângem în jurul crucii Domnului Hristos. Domnul
Hristos, ºi El rãstignit, sã fie obiectul cugetãrii, al conversaþiei ºi al
bucuriei noastre. Noi trebuie sã pãstrãm aducerea aminte a fiecãrei
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binecuvântãri pe care o primim de la Dumnezeu ºi, atunci când
vom ajunge conºtienþi de marea Lui iubire faþã de noi, vom fi gata
sã ne încredem cu totul în mâna care a fost pironitã pe cruce pentru
noi.
Sufletul nostru poate sã urce mai aproape de cer, pe aripile
imnurilor de laudã. În curþile cereºti, Dumnezeu este adorat cu cântãri
de laudã ºi, atunci când îi aducem mulþumirile noastre, serviciul
nostru divin se aseamãnã cu adorarea oºtilor cereºti. “Cine aduce
mulþumiri ca jertfã, acela proslãveºte pe Dumnezeu” (Psalmii 50:23).
Sã venim deci înaintea Creatorului nostru cu bucurie ºi adâncã
închinare, cu “mulþumiri ºi cântãri de laudã” (Isaia 51:3).
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CE S Ã FACEM CU
ÎNDOIALA

M

ulþi, îndeosebi aceia care sunt la începutul vieþii de creºtin,
sunt adesea tulburaþi de unele îndoieli. În Sfânta Scripturã
se aflã multe lucruri pe care ei nu le pot explica sau înþelege, iar
Satana se serveºte de aceste lucruri ca sã zdruncine credinþa lor în
Scripturã ca descoperire a lui Dumnezeu. Ei se întreabã: “Cum pot
eu cunoaºte care este calea cea dreaptã? Dacã în adevãr Biblia
este Cuvântul lui Dumnezeu, cum pot sã mã eliberez de aceste
îndoieli ºi nedumeriri?”
Dumnezeu niciodatã nu ne cere sã credem fãrã sã ne dea
suficiente dovezi pe care sã întemeiem credinþa noastrã. Existenþa
Sa, caracterul Sãu, adevãrul Cuvântului Sãu - toate acestea sunt
întemeiate pe dovezi care apeleazã la raþiunea noastrã, iar dovezile
acestea sunt din abundenþã. Cu toate acestea, Dumnezeu n-a exclus
posibilitatea îndoielii. Credinþa noastrã trebuie sã se întemeieze pe
dovezi ºi nu pe demonstraþii. Aceia care doresc sã se îndoiascã
vor avea prilej, în timp ce aceia care în mod sincer doresc sã
cunoascã adevãrul vor gãsi o mulþime de dovezi pe care sã-ºi
întemeieze credinþa.
Este imposibil pentru o minte mãrginitã sã înþeleagã deplin
caracterul lucrãrilor Celui Infinit. Pentru inteligenþa cea mai ascuþitã,
pentru mintea cea mai cultivatã, Cel Prea Înalt trebuie sã rãmânã
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totdeauna învãluit în tainã. “Poþi spune tu cã poþi pãtrunde adâncimile
lui Dumnezeu, cã poþi ajunge la cunoºtinþa desãvârºitã a Celui
Atotputernic? Cât cerurile-i de înaltã; ce poþi face? Mai adâncã
decât Locuinþa morþilor; ce poþi ºti?” (Iov 11:7, 8).
Apostolul Pavel exclamã uimit: “O, adâncul bogãþiei, înþelepciunii
ºi ºtiinþei lui Dumnezeu! Cât de nepãtrunse sunt judecãþile Lui, ºi
cât de neînþelese sunt cãile Lui” (Romani 11:33). Dar deºi “norii ºi
negura Îl înconjoarã, dreptatea ºi judecata sunt temelia scaunului
Sãu de domnie” (Psalmii 97:2). Modul în care El se comportã cu
noi, cum ºi motivele care-L determinã la aceasta pot fi înþelese atât
cât este necesar ca sã putem discerne mila ºi iubirea Sa nemãrginite,
unite cu puterea Lui nespus de mare. Din planurile Lui noi putem
înþelege atât cât este spre binele nostru sã ºtim; dar dincolo de
aceasta, noi trebuie sã ne încredem totuºi în braþul Celui Atotputernic
ºi în inima Lui care este plinã de iubire.
Cuvântul lui Dumnezeu, asemenea caracterului divinului sãu
Autor, cuprinde taine care niciodatã nu vor putea fi pe deplin înþelese
de fiinþele mãrginite. Intrarea pãcatului în lume, întruparea Domnului
Hristos, naºterea din nou, învierea ºi multe alte subiecte prezentate
în Sfânta Scripturã sunt taine prea adânci ca sã poatã fi explicate
de mintea omului sau sã poatã fi înþelese pe deplin. Dar nu avem
nici un motiv ca sã ne îndoim de Cuvântul lui Dumnezeu numai
pentru faptul cã nu putem înþelege tainele providenþei Sale. În lumea
naturalã suntem în permanenþã înconjuraþi de taine, pe care nu le
putem aprofunda. Cele mai simple forme de viaþã prezintã probleme
pe care nici chiar cel mai înþelept gânditor nu le poate explica.
Pretutindeni întâlnim minuni care trec peste puterea priceperii
noastre. Ne mai mirãm atunci aflând cã în lumea spiritualã sunt
taine pe care de asemenea nu le putem cuprinde? Dificultatea stã
numai în slãbiciunea ºi îngustimea minþii omeneºti. Dumnezeu ne-a
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dat în Sfintele Scripturi suficiente dovezi despre caracterul lor divin
ºi nu trebuie sã punem la îndoialã Cuvântul Sãu pentru motivul cã
nu putem înþelege toate tainele providenþei Sale.
Apostolul Petru spune cã în Sfintele Scripturi “sunt lucruri grele
de înþeles, pe care cei neºtiutori ºi nestatornici le rãstãlmãcesc ...
spre pierzarea lor” (2 Petru 3:16). Pãrþile mai dificile, mai grele ale
Sfintelor Scripturi au fost folosite de sceptici ca un argument
împotriva Bibliei; dar tocmai aceste pãrþi constituie o puternicã
dovadã despre inspiraþia divinã a Bibliei. Dacã Sfânta Scripturã nu
ne-ar spune nimic altceva despre Dumnezeu, decât ceea ce putem
înþelege cu uºurinþã, dacã mãreþia ºi maiestatea Sa ar putea fi uºor
înþelese de minþile noastre mãrginite, atunci Biblia n-ar mai purta
dovada de netãgãduit a autoritãþii ei divine.
Însãºi grandoarea ºi misterul temelor prezentate ar trebui sã ne
inspire credinþã în ea, ca fiind Cuvântul lui Dumnezeu. Biblia
dezvãluie adevãrul cu o simplitate ºi adaptare perfectã la nevoile ºi
dorinþele inimii omeneºti, care a uimit ºi a încântat chiar ºi minþile
cele mai cultivate, în timp ce îl face în stare pe cel umil ºi needucat
sã afle calea mântuirii, ºi totuºi aceste adevãruri spuse atât de simplu
trateazã subiecte atât de înalte, de vaste, care depãºesc atât de
mult puterea înþelegerii omeneºti, încât le putem accepta numai
pentru cã au fost spuse de Dumnezeu. Astfel ne este deschis planul
de mântuire, aºa încât fiecare suflet sã poatã vedea paºii pe care
trebuie sã-i facã în cãinþã spre Dumnezeu ºi în credinþã spre Domnul
nostru Isus Hristos, pentru a fi mântuit în felul stabilit de Dumnezeu;
totuºi, dincolo de aceste adevãruri care sunt atât de uºor de înþeles
stau taine care îi ascund slava - taine care sunt mai presus de puterile
minþii, ºi care inspirã totuºi pe cãutãtorul sincer al adevãrului cu
reverenþã ºi credinþã. Cu cât cerceteazã Biblia mai mult, cu atât
mai adâncã este convingerea cã aceasta este cuvântul viului
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Dumnezeu ºi raþiunea omeneascã se apleacã în faþa maiestãþii
descoperirii divine.
A recunoaºte faptul cã noi nu putem înþelege pe deplin marile
adevãruri ale Bibliei înseamnã a admite numai cã mintea noastrã
mãrginitã este neînstare sã priceapã nemãrginirea, cã omul, cu
cunoaºterea lui omeneascã limitatã, nu poate pãtrunde planurile
Celui Atotºtiutor.
Pentrucã nu pot aprofunda toate tainele Cuvântului lui Dumnezeu,
cei sceptici ºi necredincioºi resping Cuvântul lui Dumnezeu; ºi nu
toþi cei care mãrturisesc a crede în Biblie sunt scutiþi de aceastã
primejdie. Apostolul spune: “Luaþi seama dar, fraþilor, ca nici unul
dintre voi sã nu aibã o inimã rea ºi necredincioasã, care sã vã
despartã de Dumnezeul cel viu”(Evrei 3:12). Este numai bine ºi
drept sã studiem cu atenþie învãþãturile Sfintelor Scripturi ºi sã
cercetãm “lucrurile adânci ale lui Dumnezeu” (1 Corinteni 2:10), în
mãsura în care sunt descoperite în Scripturi. În timp ce “lucrurile
ascunse sunt ale Domnului, Dumnezeului nostru”, “lucrurile
descoperite sunt ale noastre ºi ale copiilor noºtri, pe vecie”
(Deuteronomul 29:29). Dar lucrarea lui Satana este aceea de a
perverti puterea de înþelegere a minþii omeneºti. În procesul de
cercetare a Scripturii, o oarecare mândrie este amestecatã cu
consideraþie faþã de adevãrul biblic, astfel încât oamenii încearcã
un simþãmânt de nerãbdare ºi înfrângere dacã nu pot sã explice
fiecare pasaj al Sfintelor Scripturi spre deplina lor satisfacþie. Este
prea umilitor pentru ei sã recunoascã faptul cã nu pot înþelege
Cuvântul inspirat. Ei nu sunt dispuºi sã aºtepte cu rãbdare pânã
când Dumnezeu va gãsi de bine sã le descopere adevãrul. Ei
considerã cã înþelepciunea lor proprie este suficientã sã-i facã în
stare sã înþeleagã Scripturile ºi, nereuºind aceasta, ei ajung sã le
tãgãduiascã autoritatea. Este adevãrat cã multe teorii ºi învãþãturi
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socotite în popor ca provenind din Biblie nu-ºi au temelia în
învãþãturile ei ºi sunt, de fapt, contrare Cuvântului inspirat. Asemenea
lucruri au fost motive de îndoialã ºi nedumerire pentru mulþi. Totuºi,
vina nu trebuie pusã în seama Cuvântului lui Dumnezeu, ci a
oamenilor care au denaturat acest Cuvânt.
Dacã ar fi fost posibil pentru fiinþele create sã ajungã la o
completã înþelegere a lui Dumnezeu ºi a lucrãrii Lui, atunci odatã
ajunºi la acest punct pentru ei n-ar mai exista posibilitatea unor noi
descoperiri ale adevãrului, de creºtere a cunoºtinþei ºi nici o mai
mare dezvoltare a minþii ºi caracterului. Atunci Dumnezeu n-ar mai
fi nicidecum Fiinþa Supremã; iar omul, ajungând la limitele
cunoaºterii ºi dezvoltãrii, ar înceta sã mai progreseze. Sã mulþumim
lui Dumnezeu cã lucrurile nu stau astfel. Dumnezeu este de necuprins;
“în El sunt ascunse toate comorile înþelepciunii ºi ale ºtiinþei”
(Coloseni 2:3). ªi în veacurile nesfârºite cei mântuiþi vor cerceta
continuu, vor învãþa întruna; totuºi niciodatã comorile înþelepciunii,
ale bunãtãþii ºi puterii Sale nu se vor epuiza.
Dorinþa lui Dumnezeu este ca, începând chiar din aceastã viaþã,
adevãrurile Cuvântului Sãu sã se descopere mereu poporului Sãu.
Existã numai o singurã cale pe care poate fi obþinutã aceastã
cunoºtinþã. Noi putem ajunge la o înþelegere a Cuvântului lui
Dumnezeu numai prin iluminarea Duhului Sfânt, prin care acest
Cuvânt a fost dat, cãci “nimeni nu cunoaºte lucrurile lui Dumnezeu,
afarã de Duhul lui Dumnezeu... Cãci Duhul cerceteazã totul, chiar
ºi lucrurile adânci ale lui Dumnezeu” (1 Corinteni 2:11, 10). Iar
fãgãduinþa Mântuitorului fãcutã urmaºilor Sãi a fost: “Când va veni
Mângâietorul, Duhul adevãrului, are sã vã cãlãuzeascã în tot
adevãrul, pentru cã va lua din ce este al Meu, ºi vã va descoperi”
(Ioan 16:13, 14).
Dumnezeu doreºte ca omul sã-ºi foloseascã facultãþile minþii,
iar studiul Sfintelor Scripturi va întãri ºi înãlþa mintea cum n-o poate
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face nici un alt studiu. Cu toate acestea, noi trebuie sã ne ferim de
a zeifica raþiunea, care, de fapt, este supusã slãbiciunii ºi neputinþei
naturii noastre omeneºti. Dacã dorim ca Scriptura sã nu fie ascunsã
înþelegerii noastre, aºa încât chiar ºi cele mai clare adevãruri sã
rãmânã neînþelese pentru noi, atunci trebuie sã dãm pe faþã
simplitatea ºi credinþa unui copilaº care este gata sã înveþe ºi care
totdeauna cere ajutorul Duhului Sfânt. Simþãmântul puterii ºi
înþelepciunii lui Dumnezeu, cum ºi al neputinþei noastre de a înþelege
mãreþia Lui ar trebui sã ne inspire umilinþã ºi, atunci când deschidem
Cuvântul Sãu, sã facem lucrul acesta cu o veneraþie sfântã, ca ºi
cum am sta în prezenþa Lui. Atunci când stãm în faþa Cuvântului lui
Dumnezeu, raþiunea noastrã trebuie sã recunoascã o autoritate
superioarã ei, iar inima ºi mintea noastrã trebuie sã se plece înaintea
marelui Eu Sunt.
Sunt multe lucruri care, în aparenþã, sunt dificile sau neclare dar
pe care Dumnezeu le va face simple ºi pe înþelesul acelora care
cautã cu ajutorul Sãu sã le înþeleagã. Dar fãrã cãlãuzirea Duhului
Sfânt, noi vom fi mereu predispuºi fie sã sucim Scripturile, fie sã le
interpretãm greºit. Foarte mulþi citesc Biblia, dar fãrã vreun folos
ºi, în multe cazuri chiar spre rãul lor. Când Cuvântul lui Dumnezeu
este deschis fãrã cuvenita veneraþie ºi fãrã rugãciune, când gândurile
ºi simþãmintele noastre nu sunt fixate asupra lui Dumnezeu, sau nu
sunt în armonie cu voinþa Sa, atunci mintea este întunecatã de îndoieli
ºi chiar studiul Bibliei ajunge sã hrãneascã scepticismul. Vrãjmaºul
sufletelor pune atunci stãpânire pe gânduri ºi sugereazã interpretãri
care nu sunt corecte. Ori de câte ori cei credincioºi nu cautã sã fie
în cuvânt ºi în faptã în armonie cu Dumnezeu, atunci, oricât de
cultivaþi ar fi ei, sunt predispuºi sã greºeascã în înþelegerea Scripturilor
ºi nu este sigur sã ne încredem în explicaþiile pe care ei le dau.
Aceia care cautã în Sfânta Scripturã contraziceri ºi nepotriviri sunt
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lipsiþi de discernãmânt spiritual. Având o viziune neclarã, ei vor
gãsi multe motive de îndoialã ºi necredinþã în acele lucruri care de
fapt sunt clare ºi simple.
Oricât de deghizatã ar fi, adevãrata cauzã a îndoielii ºi
scepticismului este în marea majoritate a cazurilor iubirea pãcatului.
Învãþãturile ºi restricþiile înfãþiºate în Cuvântul lui Dumnezeu nu sunt
plãcute inimii pline de mândrie ºi iubitoare de pãcat, iar cei care nu
vor sã asculte de cerinþele lui sunt gata sã se îndoiascã de autoritatea
sa. Ca sã putem înþelege adevãrul, noi trebuie sã avem o dorinþã
sincerã de a cunoaºte acest adevãr ºi o bunãvoinþã a inimii de a-l
asculta. ªi toþi aceia care se apropie în acest spirit de studiul Sfintelor
Scripturi vor gãsi o mulþime de dovezi cã ele sunt Cuvântul lui
Dumnezeu ºi vor ajunge la o înþelegere a adevãrurilor lui care îi va
face înþelepþi spre mântuire.
Domnul Hristos a spus: “Dacã vrea cineva sã facã voia Lui, va
ajunge sã cunoascã dacã învãþãtura este de la Dumnezeu” (Ioan
7:17). În loc de a pune la îndoialã ºi a critica ceea ce nu înþelegi, ia
aminte la lumina care strãluceºte deja asupra ta ºi atunci vei primi o
mai mare luminã. Prin harul lui Hristos, îndeplineºte-þi orice îndatoriri
care sunt deja clare înþelegerii tale ºi vei fi atunci în stare sã înþelegi
ºi sã îndeplineºti pe cele de care te îndoieºti acum.
Existã o dovadã care este la îndemâna tuturor - atât a celor mai
cultivaþi, cât ºi a celor mai neînvãþaþi - ºi anume dovada experienþei.
Dumnezeu ne invitã sã experimentãm pentru noi realitatea Cuvântului
Sãu, adevãrul fãgãduinþelor Sale. El ne îndeamnã “sã gustãm ºi sã
vedem ce bun este Domnul” (Psalmul 34:8). În loc de a ne baza pe
cuvântul altora, sã gustãm ºi sã vedem noi înºine. El declarã “Cereþi
ºi veþi cãpãta” (Ioan 16:24). Fãgãduinþele Sale vor fi împlinite. Ele
n-au dat greº niciodatã, nici nu pot da greº vreodatã. Pe mãsurã ce
ne apropiem de Domnul Hristos ºi ne bucurãm de plinãtatea iubirii
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Sale, îndoiala ºi întunericul vor dispãrea în lumina prezenþei Sale.
Apostolul Pavel spune cã Dumnezeu “ne-a izbãvit de sub puterea
întunericului ºi ne-a strãmutat în împãrãþia Fiului dragostei Lui”
(Coloseni 1:13). ªi oricine a trecut de la moarte la viaþã este în
stare sã adevereascã faptul cã “Dumnezeu spune adevãrul” (Ioan
3:33). Unul ca acesta poate mãrturisi în mod sigur: “Eu am avut
nevoie de ajutor ºi l-am gãsit în Domnul Hristos. Orice nevoie mi-a
fost împlinitã ºi foamea sufletului meu a fost satisfãcutã; acum Biblia
este pentru mine, în adevãr, descoperirea Domnului Hristos. Te
întrebi de ce cred eu în Domnul Hristos? Pentru cã El este pentru
mine un Mântuitor divin. De ce cred eu în Sfânta Scripturã? Pentru
cã ea este vocea lui Dumnezeu vorbind sufletului meu”. Noi putem
sã avem în noi înºine dovada cã Biblia este adevãratã ºi cã Domnul
Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Noi ºtim cã nu urmãrim niºte poveºti
nãscocite de iscusinþa omeneascã.
Apostolul Petru îndeamnã pe fraþii sãi sã creascã “în harul ºi
cunoºtinþa Domnului ºi Mântuitorului nostru Isus Hristos” (2 Petru
3:18). Când copiii lui Dumnezeu vor creºte în har, vor avea o
continuã ºi clarã înþelegere a Cuvântului Sãu. Ei vor discerne atunci
o nouã luminã ºi o nouã frumuseþe în adevãrurile ei sfinte. Acest
lucru a fost valabil în istoria bisericii de-a lungul tuturor veacurilor
ºi va continua sã fie astfel pânã la sfârºit. Cãci “cãrarea celor
neprihãniþi este ca lumina strãlucitoare, a cãrei strãlucire merge
mereu crescând pânã la miezul zilei” (Proverbele 4:18).
Prin credinþã noi putem privi în viitor ºi sã ne prindem de
fãgãduinþa lui Dumnezeu pentru creºterea puterii noastre intelectuale,
unind facultãþile noastre omeneºti cu cele divine, aducând întreaga
putere a fiinþei noastre în legãturã directã cu izvorul luminii. Sã ne
bucurãm de faptul cã tot ceea ce ne-a nedumerit în lucrurile
providenþei lui Dumnezeu va fi clarificat atunci, iar lucrurile care
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erau greu de înþeles vor fi atunci explicate; iar acolo unde mintea ºi
înþelegerea noastrã limitatã vedeau numai confuzie ºi planuri
zãdãrnicite vom ajunge sã vedem cea mai perfectã ºi cea mai
frumoasã armonie. “Acum vedem ca într-o oglindã, în chip
întunecos; dar atunci vom vedea faþã în faþã. Acum cunosc în parte;
dar atunci voi cunoaºte deplin, aºa cum am fost ºi eu cunoscut pe
deplin” (1 Corinteni 13:12).
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BUCURIA ÎN DOMNUL
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opiii lui Dumnezeu sunt chemaþi sã fie reprezentanþi ai
Domnului Hristos, pentru a înfãþiºa tuturor bunãtatea ºi mila
lui Dumnezeu. Dupã cum Domnul Hristos ne-a descoperit
adevãratul caracter al Tatãlui, tot astfel ºi noi trebuie sã descoperim
pe Domnul Hristos unei lumi care nu cunoaºte iubirea Lui plinã de
milã ºi bunãtate. “Cum M-ai trimis Tu pe Mine în lume”, spunea
Domnul Hristos, “aºa i-am trimis ºi Eu pe ei în lume”. “Eu în ei ºi Tu
în Mine; pentru ca ei sã fie în chip desãvârºit una, ca sã cunoascã
lumea cã Tu M-ai trimis” (Ioan 17:18, 23). Apostolul Pavel spune
ucenicilor Domnului Hristos: “Voi sunteþi arãtaþi ca fiind epistola lui
Hristos ... cunoscutã ºi cititã de toþi oamenii” (2 Corinteni 3:3, 2).
Prin fiecare dintre copiii Sãi, Domnul Hristos trimite câte o epistolã
lumii. Dacã eºti urmaº al Domnului Hristos, atunci prin tine El trimite
o epistolã familiei, localitãþii ºi strãzii unde locuieºti. Domnul Hristos
locuind în tine doreºte sã vorbeascã inimilor acelora care nu-L
cunosc. Poate cã ei nu citesc Sfânta Scripturã sau n-au ajuns sã
audã vocea Lui care le vorbeºte de pe paginile ei; poate ei nu vãd
dragostea lui Dumnezeu manifestatã în lucrãrile Sale. Dar dacã eºti
un adevãrat reprezentant al Domnului Hristos, atunci este posibil
ca prin tine ei sã poatã fi conduºi sã înþeleagã ceva din bunãtatea
Lui ºi sã fie câºtigaþi ca sã-L iubeascã ºi sã-L slujeascã.
Creºtinii sunt puºi ca purtãtori de luminã pe calea spre ceruri. Ei
trebuie sã reflecte lumii lumina pe care o primesc de la Hristos.
Viaþa ºi caracterul lor trebuie sã fie astfel încât prin ei ºi alþii sã
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ajungã sã aibã o concepþie dreaptã despre Hristos ºi lucrarea Sa.
Dacã noi reprezentãm cum se cuvine pe Hristos, atunci noi vom
face ca slujirea Sa sã aparã cât mai atrãgãtoare, cum de fapt ºi
este. Creºtinii care adunã întunecime ºi tristeþe în sufletele lor ºi
care murmurã ºi se plâng dau celorlalþi o falsã înfãþiºare a lui
Dumnezeu ºi a vieþii creºtine. Ei lasã impresia cã Dumnezeu nu are
plãcere sã vadã pe copiii Sãi fericiþi ºi prin aceasta dau o mãrturie
falsã despre Tatãl nostru ceresc.
Satana tresaltã de bucurie atunci când poate duce pe copiii lui
Dumnezeu la necredinþã ºi descurajare. El gãseºte plãcere în a vedea
cã am ajuns sã nu ne mai încredem în Dumnezeu ºi sã ne îndoim de
bunãvoinþa ºi puterea Lui de a ne mântui. Celui rãu îi face plãcere
atunci când noi ajungem sã credem cã Dumnezeu ne vrea rãul prin
acþiunile providenþei în favoarea noastrã. Este lucrarea lui Satana
aceea de a înfãþiºa pe Dumnezeu ca lipsit de orice milã ºi înþelegere
pentru noi, oamenii. El rãstãlmãceºte adevãrul cu privire la
Dumnezeu. El umple imaginaþia cu idei false despre Dumnezeu, ºi
astfel în loc sã cugetãm la adevãrul despre Tatãl nostru ceresc, noi
înºine ocupãm prea adesea mintea noastrã cu ideile false ale lui
Satana ºi dezonorãm pe Dumnezeu prin neîncredere în El ºi
murmurare împotriva Sa. Satana cautã întotdeauna sã facã din viaþa
religioasã o viaþã plinã de tristeþe. El doreºte ca ea sã parã
apãsãtoare ºi foarte grea. Atunci când creºtinul prezintã în propria
sa viaþã, o astfel de perspectivã a religiei, el susþine prin necredinþa
sa minciunile lui Satana.
Mulþi, mergând pe calea vieþii, se ocupã prea mult cu greºelile,
cãderile ºi dezamãgirile lor, încât inimile le sunt pline de tristeþe ºi
descurajare. În timp ce mã aflam în Europa, o sorã care era tocmai
în aceastã situaþie ºi care ajunsese la disperare, mi-a scris,
cerându-mi un cuvânt de încurajare. Dupã ce am citit scrisoarea,
în noaptea aceea am visat cã mã aflam într-o grãdinã ºi cineva care
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pãrea cã este proprietarul acelei grãdini mã conducea pe diferitele
ei cãrãri. Eu culegeam flori ºi mã bucuram de parfumul lor, când
aceastã sorã, care mergea alãturi de mine, mi-a atras atenþia asupra
unor tufe de mãrãcini urâþi la vedere, care îi închideau drumul. Din
aceastã cauzã, era amãrâtã ºi plângea. Ea nu mergea pe cãrare
urmând pe stãpânul grãdinii care ne conducea, ci se miºca numai
printre spini ºi mãrãcini. “O”, se plângea ea, “nu este oare pãcat cã
aceastã frumoasã grãdinã este stricatã de mãrãcini?” Atunci cel ce
ne cãlãuzea îi spuse: “Lasã mãrãcinii, nu te mai ocupa cu ei, pentru
cã ei numai te rãnesc. Culege trandafiri, crini ºi garoafe.”
Oare n-ai avut ºi momente luminoase în experienþa ta? N-ai
avut oare ocazii preþioase când inima þi-a tresãltat de bucurie
rãspunzând lucrãrii Duhului lui Dumnezeu? Când priveºti înapoi ºi
rãsfoieºti capitolele experienþei vieþii tale, nu gãseºti oare ºi pagini
plãcute? Nu cresc oare fãgãduinþele lui Dumnezeu, asemenea florilor
plãcut mirositoare, pretutindeni de-a lungul cãrãrii tale? Nu vei lãsa
tu oare ca frumuseþea ºi dulceaþa lor suavã sã-þi umple inima de
bucurie?
Spinii ºi mãrãcinii nu vor face decât sã te rãneascã ºi sã-þi
producã durere; ºi dacã îi culegi numai pe aceºtia ºi îi prezinþi ºi
altora, atunci, pe lângã faptul cã dispreþuieºti bunãtatea lui
Dumnezeu, nu împiedici tu oare ºi pe cei din jurul tãu sã umble pe
calea vieþii?
Nu este un lucru înþelept acela de a strânge toate amintirile
neplãcute ale trecutului, cu nedreptãþile ºi dezamãgirile lui, de a
vorbi despre ele ºi a ne plânge din pricina lor pânã când ajungem
copleºiþi de descurajare. Un suflet descurajat este plin numai de
întuneric, excluzând din sufletul sãu lumina lui Dumnezeu ºi aruncând
o umbrã asupra cãrãrii altora.
Mulþumim lui Dumnezeu pentru tabloul luminos pe care ni l-a
dat! Sã adunãm laolaltã binecuvântatele asigurãri ale iubirii Sale,
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ca sã le putem avea totdeauna înaintea ochilor; Fiul lui Dumnezeu
pãrãsind tronul Tatãlui Sãu, îmbrãcând divinitatea Sa în haina naturii
omeneºti, pentru ca sã poatã rãscumpãra pe pãcãtos de sub puterea
lui Satana; biruinþa câºtigatã de El în favoarea noastrã, deschizând
astfel cerul înaintea oamenilor ºi înfãþiºând privirii noastre locul în
care Dumnezeirea Îºi descoperã slava; neamul omenesc-cãzut, dar
ridicat din ruina în care îl aruncase pãcatul ºi adus iarãºi în legãturã
cu Dumnezeul cel infinit, trecând cu bine încercarea divinã prin
credinþa în Mântuitorul nostru - îmbrãcat în neprihãnirea Domnului
Hristos ºi înãlþat la tronul mãririi Sale - iatã tablouri pe care Dumnezeu
doreºte ca noi sã le contemplãm.
Când începem sã punem la îndoialã iubirea lui Dumnezeu ºi sã
nu ne mai încredem în fãgãduinþele Lui, atunci Îl dezonorãm ºi
întristãm pe Duhul Sãu Sfânt. Cum s-ar simþi o mamã dacã copiii ei
s-ar plânge tot mereu de ea, ca ºi când ea nu le-ar vrea binele, deºi
eforturile întregii ei vieþi au fost fãcute spre binele ºi mângâierea
lor? Dacã copiii s-ar îndoi de iubirea ei, atunci inima ei ar fi zdrobitã.
Cum s-ar simþi oare un pãrinte dacã ar fi tratat astfel de copiii sãi?
Cum ne priveºte oare Tatãl nostru ceresc atunci când dãm pe faþã
neîncredere faþã de iubirea Lui care L-a determinat sã dea pe unicul
Sãu Fiu ca noi sã trãim prin El? Apostolul Pavel scrie: “El, care n-a
cruþat nici chiar pe Fiul Sãu, ci L-a dat pentru noi toþi, cum nu ne va
da fãrã platã, împreunã cu El toate lucrurile?” (Romani 8:32). Cu
toate acestea, cât de mulþi sunt aceia care, dacã nu prin cuvintele
lor, atunci prin faptele lor spun cã “Domnul n-a spus lucrurile acestea
pentru mine. Poate cã El iubeºte pe alþii, dar nu mã iubeºte pe
mine”!
Toate acestea aduc vãtãmare propriului tãu suflet, cãci orice
cuvânt de îndoialã pe care îl rosteºti este o invitaþie adresatã ispitelor
lui Satana; el întãreºte în tine tendinþa spre îndoialã ºi îndepãrteazã
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de la tine pe îngerii slujitori. Când Satana te ispiteºte, nu rosti nici
un cuvânt de îndoialã sau tristeþe. Dacã alegi sã deschizi uºa în faþa
ispitelor Lui, atunci mintea þi se va umple de neîncredere ºi întrebãri
de rãzvrãtire. Dacã-þi faci cunoscut sentimentele atunci orice
îndoialã pe care ai exprimat-o nu numai cã te va influenþa pe tine,
dar va fi o sãmânþã care va încolþi ºi va aduce roade în viaþa altora,
astfel cã va fi imposibil sã lupþi împotriva influenþei cuvintelor rostite
de tine. Poate cã vei fi în stare sã îþi revii din acea perioadã de
ispitire ºi te eliberezi din cursa lui Satana, dar alþii care au fost
clãtinaþi de influenþa ta poate cã nu vor putea sã scape de necredinþa
pe care le-ai sugerat-o. Cât de important este deci ca noi sã rostim
numai acele cuvinte care vor da putere spiritualã ºi viaþã.
Îngerii ascultã cu atenþie ca sã audã ce fel de mãrturisire dai, ce
spui tu lumii despre Stãpânul tãu ceresc. Conversaþia ta sã-L aibã
ca subiect pe Acela, care trãieºte ca sã mijloceascã pentru tine
înaintea Tatãlui. Când dai mâna cu un prieten, pe buzele tale ºi în
inima ta sã fie laude la adresa lui Dumnezeu. Faptul acesta va
îndrepta cugetele lui la Domnul Hristos.
Noi toþi avem de fãcut faþã încercãrilor; toþi avem dureri greu
de suportat, ispite cãrora cu greu se poate rezista. Dar nu trebuie
sã-þi spui necazurile semenilor tãi, ci prezintã totul în rugãciune lui
Dumnezeu. Trebuie sã-þi faci ca regulã de viaþã de a nu rosti vreodatã
un cuvânt de îndoialã sau descurajare. Poþi face foarte mult pentru
iluminarea vieþii altora ºi pentru susþinerea eforturilor lor prin cuvinte
dãtãtoare de nãdejde ºi bucurie sfântã.
Multe suflete curajoase sunt asaltate teribil de ispite, aproape
gata sã se prãbuºeascã în conflictul lor cu sine ºi cu puterile rãului.
Nu descuraja un astfel de suflet în lupta lui cea grea. Încurajeazã-l
prin cuvinte de mângâiere, pline de nãdejde, care sã-l susþinã în
drumul sãu. În acest fel, lumina lui Hristos pornind de la tine va
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ilumina pe alþii. “Nici unul din noi nu trãieºte pentru sine” (Romani
14:7). Chiar fãrã sã ne dãm seama prin influenþa noastrã alþii pot fi
încurajaþi ºi întãriþi, sau pot fi descurajaþi ºi îndepãrtaþi de la Domnul
Hristos ºi de la adevãr.
Sunt mulþi aceia care au o idee greºitã despre viaþa ºi caracterul
Domnului Hristos. Ei gândesc cã El a fost lipsit de cãldurã ºi
seninãtate ºi cã a fost neînduplecat, sever ºi lipsit de bucurie. În
foarte multe cazuri întreaga experienþã creºtinã este influenþatã de
aceste vederi întunecate.
Se spune adesea despre Domnul Hristos cã a plâns dar cã
niciodatã n-a fost vãzut zâmbind. În adevãr, Mântuitorul nostru a
fost un Om al durerilor ºi obiºnuit cu suferinþa, pentru cã ºi-a deschis
inima pentru toate durerile oamenilor. Dar deºi viaþa Sa a fost o
viaþã de lepãdare de sine ºi umbritã de dureri ºi griji, spiritul Sãu
n-a fost însã niciodatã zdrobit. Faþa Sa nu purta expresia durerii ºi
nemulþumirii, ci era totdeauna expresia pãcii ºi seninãtãþii. Inima Sa
era un izvor de viaþã ºi oriunde mergea, ducea cu Sine odihna ºi
pacea, bucuria ºi fericirea.
Mântuitorul nostru era de o profundã seriozitate ºi de un zel
intens, dar nu era niciodatã întunecat ºi ursuz. Viaþa acelora care Îi
urmeazã exemplul va fi plinã de planuri serioase; ei vor avea un
simþãmânt adânc al rãspunderii personale. Uºurãtatea va dispãrea;
nu vor mai fi plãceri zgomotoase ºi nici glume nepoliticoase, cãci
religia Domnului Hristos aduce pacea asemenea unui râu. Ea nu
stinge lumina bucuriei; nu scade amabilitatea ºi nici nu întunecã faþa
luminoasã ºi zâmbitoare. Hristos n-a venit sã I se slujeascã, ci sã
slujeascã; ºi când iubirea Lui domneºte în inimile noastre, atunci Îi
vom urma exemplul.
Dacã pãstrãm în mintea noastrã cu precãdere faptele nedrepte
ºi lipsite de bunãvoinþã ºi nedreptate ale altora, atunci vom gãsi cã
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este imposibil sã-i iubim aºa cum Hristos ne-a iubit pe noi; dar
dacã cugetele noastre se vor ocupa de iubirea minunatã ºi de mila
Domnului Hristos manifestate faþã de noi, atunci acelaºi spirit îl
vom da ºi noi pe faþã în legãturile cu alþii. Trebuie sã ne iubim ºi sã
ne respectãm unii pe alþii, în ciuda greºelilor ºi imperfecþiunilor pe
care nu putem sã nu le observãm. Atunci va fi cultivatã umilinþa ºi
neîncrederea în sine ºi se va da pe faþã o rãbdãtoare delicateþe faþã
de greºelile altora. Aceasta va nimici în noi orice egoism ºi ne va
face sã avem o inimã largã ºi generoasã.
Psalmistul spune: “Încrede-te în Domnul ºi fã binele; locuieºte
în þarã, ºi umblã în credincioºie” (Psalmii 37:3). “Încrede-te în
Domnul”. Fiecare zi îºi are poverile, grijile ºi încurcãturile ei, iar
când ne întâlnim, cât de gata suntem noi sã vorbim despre încercãrile
ºi greutãþile noastre. Astfel lãsãm sã pãtrundã în inimile noastre
atâtea necazuri de împrumut, atâtea temeri; dãm glas unei asemenea
poveri de neliniºte, încât se poate crede cã noi n-avem un Mântuitor
iubitor ºi plin de milã, gata sã rãspundã tuturor cererilor noastre ºi
sã ne fie un ajutor totdeauna prezent în caz de nevoie.
Unii sunt totdeauna cuprinºi de teamã ºi de griji închipuite. Ei
sunt zilnic înconjuraþi de dovezile iubirii lui Dumnezeu ºi în fiecare zi
se bucurã de bunãtãþile providenþei Sale; dar ei nu iau seama la
toate aceste binecuvântãri. Mintea lor se ocupã continuu de ceva
neplãcut, de care se tem cã li s-ar putea întâmpla, sau de unele
dificultãþi care în adevãr pot exista, dar care, deºi foarte mici, le
orbesc ochii ca sã nu vadã mulþimea lucrurilor pentru care ar trebui
sã fie mulþumitori lui Dumnezeu. Greutãþile pe care unii ca aceºtia
le întâmpinã, în loc sã-i apropie de Dumnezeu, singurul izvor al
ajutorului pentru ei, îi îndepãrteazã de El, pentru cã trezesc în ei
neliniºte ºi murmurare.
ªi atunci este bine sã fim aºa de necredincioºi? De ce sã fim
oare nerecunoscãtori ºi fãrã încredere? Domnul Hristos este
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Prietenul nostru; cerul întreg este interesat de bunul nostru mers.
N-ar trebui sã îngãduim ca problemele ºi îngrijorãrile vieþii de fiecare
zi sã ne tulbure sufletul ºi sã ne întunece faþa. Dacã totuºi facem
acest lucru, atunci totdeauna vom avea ceva care sã ne tulbure ºi
sã ne necãjeascã. N-ar trebui sã ne complacem în griji care nu fac
altceva decât sã ne chinuiascã ºi sã ne istoveascã, dar care nu ne
ajutã sã suportãm încercãrile.
Este posibil sã ajungi în mari greutãþi în activitatea ta;
perspectivele poate cã devin din ce în ce mai întunecate ºi eºti
ameninþat cu pierderi mari; nu trebuie sã te descurajezi; aruncã
grijile tale asupra lui Dumnezeu, rãmâi calm ºi plin de voie bunã.
Roagã-te pentru înþelepciunea de a rezolva problemele vieþii tale
cu tact, prevenind astfel pierderi ºi dezastre. Fã tot ceea ce poþi
din partea ta pentru a avea rezultate bune. Domnul Hristos a fãgãduit
ajutorul Sãu, dar nu fãrã eforturile noastre. Atunci când,
sprijinindu-te pe Hristos - Ajutorul nostru - ai fãcut tot ce ai putut,
primeºte cu bucurie rezultatele.
Nu este voia lui Dumnezeu ca poporul sãu sã fie doborât de
grijile vieþii. Dar Domnul nu ne amãgeºte. El nu ne spune: “Nu vã
temeþi cãci pe calea vieþii voastre nu sunt primejdii”. El ºtie cã sunt
încercãri ºi primejdii ºi Se poartã cu noi sincer ºi deschis. El nu
plãnuieºte sã scoatã acum pe copiii Sãi din lumea de pãcat ºi rãutate,
ci îi îndreaptã spre un loc sigur de scãpare. Rugãciunea Sa pentru
ucenicii Sãi era: “Nu Te rog sã-i iei din lume ci sã-i pãzeºti de cel
rãu”. “În lume” spunea Mântuitorul, “veþi avea necazuri; dar
îndrãzniþi, Eu am biruit lumea” (Ioan 17:15; 16:33).
În predica Sa de pe munte, Domnul Hristos a învãþat pe ucenicii
Sãi lecþii preþioase cu privire la necesitatea încrederii în Dumnezeu.
Învãþãturile acestea erau rânduite sã încurajeze pe copiii lui
Dumnezeu din toate veacurile ºi au ajuns pânã la noi, astãzi, pline
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de învãþãturã ºi mângâiere. Mântuitorul îndreaptã atenþia urmaºilor
Sãi la pãsãrile cerului, cum îºi ciripesc cântecele de laudã, libere de
orice grijã, cãci “ele nici nu seamãnã, nici nu secerã”. Cu toate
acestea, Atotputernicul Tatã ceresc Se îngrijeºte de nevoile lor. ªi
Mântuitorul întreabã: “Oare nu sunteþi voi cu mult mai de preþ decât
ele?” (Matei 6:26). Marele Purtãtor de grijã al oamenilor ºi al
animalelor Îºi deschide mâna ºi îndestuleazã trebuinþele tuturor
fãpturilor Sale. Pãsãrile cerului nu sunt nici ele trecute cu vederea.
Dumnezeu nu le pune hrana direct în cioc, dar Se îngrijeºte de
nevoile lor. Ele trebuie sã strângã însã singure grãunþele de care El
S-a îngrijit sã fie împrãºtiate pentru ele. Ele trebuie sã pregãteascã
materialul necesar pentru micuþele lor cuiburi. Ele trebuie sã-ºi
hrãneascã puiºorii. ªi ele merg cântând la lucrul lor, cãci “Tatãl ...
ceresc le hrãneºte”. ªi oare “nu sunteþi voi cu mult mai de preþ
decât ele?” Nu suntem noi oare închinãtori inteligenþi ºi spirituali,
de o mai mare valoare decât pãsãrile cerului? Oare Creatorul nostru,
Pãstrãtorul vieþii noastre, Cel care ne-a fãcut dupã chipul ºi
asemãnarea Sa, nu Se va îngriji de toate trebuinþele noastre, dacã
ne vom încrede în El?
Domnul Hristos a îndreptat atenþia ucenicilor Sãi la florile de pe
câmp care cresc într-o bogatã varietate, strãlucind în simplitatea
frumuseþii pe care le-a dat-o cerescul nostru Tatã, ca expresie a
iubirii Sale faþã de om. El spune: “Uitaþi-vã cu bãgare de seamã
cum cresc crinii de pe câmp”. Frumuseþea ºi simplitatea florilor din
naturã întrec cu mult splendoarea lui Solomon. Cea mai strãlucitã
îmbrãcãminte, produs al artei ºi iscusinþei omeneºti, nu se poate
compara cu graþia naturalã ºi frumuseþea încântãtoare a florilor
creaþiunii lui Dumnezeu. Domnul Hristos întreabã: “... Dacã astfel
îmbracã Dumnezeu iarba de pe câmp, care astãzi este iar mâine va
fi aruncatã în cuptor, nu vã va îmbrãca El cu mult mai mult pe voi,
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puþini credincioºilor?” (Matei 6:28, 30). Dacã Dumnezeu, Artistul
divin, dã frumuseþea ºi varietatea culorilor unor simple flori care
pier într-o zi, cu cât mai multã grijã va avea El de aceia care sunt
creaþi dupã chipul ºi asemãnarea Sa? Aceastã lecþie a Domnului
Hristos este o mustrare pentru teama, neliniºtea ºi îndoielile inimii
lipsite de credinþã.
Dumnezeu doreºte sã vadã pe toþi fiii ºi fiicele Sale fericiþi, plini
de pace ºi ascultãtori. Domnul spune: “Vã las pacea Mea, vã dau
pacea Mea. Nu v-o dau cum o dã lumea. Sã nu vi se tulbure inima,
nici sã nu se înspãimânte”. “V-am spus aceste lucruri, pentru ca
bucuria Mea sã rãmânã în voi, ºi bucuria voastrã sã fie deplinã”
(Ioan 14:27; 15:11).
Fericirea care este cãutatã din motive egoiste, în afara cãilor
datoriei, este o fericire nesigurã, îndoielnicã ºi temporarã; ea trece,
ºi sufletul rãmâne gol ºi trist; dar în slujirea lui Dumnezeu gãsim
bucurie ºi satisfacþie; cel credincios nu este lãsat sã meargã pe
cãrãri nesigure; el nu este expus unor regrete ºi dezamãgiri zadarnice.
Chiar dacã nu gustãm plãcerile acestei vieþi, putem totuºi sã fim
bucuroºi privind dincolo, spre bucuria vieþii veºnice.
Dar chiar ºi aici, cei credincioºi pot avea bucuria comuniunii cu
Hristos; ei pot avea lumina iubirii Sale ºi mângâierea continuã a
prezenþei Sale. Fiecare pas în viaþã ne poate aduce mai aproape
de Hristos, ne poate da o experienþã mai profundã a iubirii Sale ºi
ne poate aduce un pas mai aproape de cãminul binecuvântat al
pãcii. De aceea, sã nu ne pãrãsim încrederea noastrã, ci sã avem o
convingere de nestrãmutat, mai tare ca oricând. “Pânã aici Domnul
ne-a ajutat” ºi ne va ajuta ºi pânã la sfârºit (1 Samuel 7:12). Sã ne
aducem aminte de dovezile monumentale ale iubirii lui Dumnezeu,
de ceea ce a fãcut pentru a ne mângâia ºi a ne salva din mâna
nimicitorului. Sã pãstrãm vii în memoria noastrã toate dovezile
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îndurãrii lui Dumnezeu, pe care le-a manifestat faþã de noi, lacrimile
pe care le-a ºters, durerile pe care le-a alinat, necazurile ºi temerile
pe care le-a îndepãrtat, nevoile pe care le-a satisfãcut ºi
binecuvântãrile pe care le-a revãrsat asupra noastrã - întãrindu-ne
astfel pentru tot ceea ce mai avem de întâmpinat în pelerinajul nostru.
Ne putem aºtepta la noi greutãþi în lupta ce ne stã în faþã, dar
putem privi la cele din trecut, ca ºi la cele ce vor veni ºi sã spunem:
“Pânã aici ne-a ajutat Dumnezeu”. “ªi puterea ta sã þinã cât zilele
tale” (Deuteronomul 33:25). Încercãrile nu vor fi mai mari decât
puterea care ne-a fost datã sã le suportãm. De aceea, sã punem
mâna la lucru, acolo unde se aflã, având încredinþarea cã, orice ar
veni, ne va fi datã puterea necesarã, proporþionalã cu încercãrile
prin care trecem.
În curând, porþile cerului vor fi deschise pentru a primi pe copiii
lui Dumnezeu, iar de pe buzele Regelui mãririi va rãsuna în urechile
lor, asemenea unei melodii armonioase, binecuvântarea: “Veniþi
binecuvântaþii Tatãlui Meu, de moºteniþi Împãrãþia care v-a fost
pregãtitã de la întemeierea lumii” (Matei 25:34).
Atunci, cei rãscumpãraþi vor fi primiþi în cãminul pe care Domnul
Hristos îl pregãteºte pentru ei. Acolo cei cu care vor fi împreunã nu
vor mai fi cei rãi de pe pãmânt, mincinoºii, idolatri, cei necuraþi, cei
lipsiþi de credinþã, ci ei vor fi laolaltã cu cei care au biruit pe Satana
ºi care prin harul divin ºi-au format niºte caractere desãvârºite.
Orice tendinþã spre pãcat, orice nedesãvârºire care îi întristeazã
aici, pe pãmânt, au fost spãlate prin sângele Domnului Hristos ºi
acum ei au ajuns sã aibã parte de strãlucirea slavei Sale, care întrece
cu mult strãlucirea soarelui. Iar frumuseþea moralã, desãvârºirea
caracterului Sãu strãluceºte în ei, întrecând cu mult strãlucirea
exterioarã. Ei sunt fãrã vinã înaintea înaltului tron alb al lui Dumnezeu,
fiind pãrtaºi ai demnitãþii ºi privilegiilor îngerilor.
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Având în vedere aceastã moºtenire glorioasã, care poate fi a
sa, “ce ar da un om în schimb pentru sufletul sãu?” (Matei 16:26).
El poate fi sãrac ºi totuºi sã posede în el o valoare ºi o demnitate
pe care lumea nu le poate da. Sufletul rãscumpãrat ºi eliberat de
pãcat, cu toate puterile sale nobile consacrate slujirii lui Dumnezeu,
este de o valoare neîntrecutã, iar în ceruri este bucurie înaintea lui
Dumnezeu ºi a sfinþilor îngeri chiar ºi pentru un singur suflet mântuit,
bucurie exprimatã prin cântãri de sfântã biruinþã.
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