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Prefaţă
Predica de pe Munte este binecuvântarea cerului adresatã lumii
- o voce de la tronul lui Dumnezeu. A fost datã oamenilor pentru a
le fi legea datoriei ºi lumina cerului, speranþa ºi mângâierea lor în
întristare, bucuria ºi mângâierea lor în toate greutãþile ºi cãile vieþii.
Aici Marele Predicator, Învãþãtorul Maestru rosteºte cuvintele pe
care Tatãl I le-a dat sã le vorbeascã.
Fericirile sunt salutul lui Hristos nu doar pentru cei care cred, ci
pentru întreaga familie omeneascã. El pare sã fi uitat pentru moment
cã era pe pãmânt ºi nu în cer; ºi El foloseºte salutul obiºnuit în
împãrãþia luminii. Binecuvântãrile curg de pe buzele Sale ca
revãrsarea unui bogat râu de viaþã care a fost oprit multã vreme.
Hristos nu ne lasã în îndoialã cu privire la trãsãturile de caracter pe
care le va recunoaºte ºi le va binecuvânta întotdeauna.
El Se întoarce de la cei favorizaþi din lumea aceasta spre aceia
pe care aceºtia îi desconsiderã, binecuvântându-i pe toþi care
primesc lumina ºi viaþa Sa. Celor sãraci cu duhul, celor blânzi, celor
umili ºi dispreþuiþi, celor prigoniþi El le deschide braþele Sale zicând:
“Veniþi la Mine ... ºi Eu vã voi da odihnã.”
Domnul Isus poate sã se uite la mizeria lumii fãrã o umbrã de
regret pentru cã l-a creat pe om. În inima omeneascã El vede mai
mult decât pãcat, mai mult decât mizerie. În înþelepciunea ºi iubirea
Sa infinitã El vede posibilitãþile omenirii, înãlþimea la care acesta
poate ajunge. El ºtie cã, deºi fiinþele omeneºti au abuzat de îndurãrile
pe care le-au primit ºi au distrus demnitatea datã lor de Dumnezeu,
totuºi Creatorul va fi slãvit în rãscumpãrarea lor.
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Cuvintele pe care Hristos le-a rostit pe Muntele Fericirilor îºi
pãstreazã puterea lor de-a lungul veacurilor. Fiecare propoziþie este
o perlã din visteria adevãrului. Principiile enunþate în acest discurs
sunt valabile pentru toate veacurile ºi toate clasele de oameni. Cu
energie divinã Hristos ºi-a exprimat credinþa ºi speranþa când numea
o clasã de oameni dupã alta ca fiind fericite fiindcã ºi-au format
caractere drepte. Trãind viaþa dãtãtorului de viaþã, prin credinþã în
El fiecare poate ajunge standardul prezentat în cuvintele Sale.
E.G.White.
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Pe coasta muntelui

C

u mai bine de paisprezece veacuri înainte de naºterea Domnului
Isus în Betleem, copiii lui Israel s-au adunat în frumoasa vale a
Sihemului ºi, de pe munþii din ambele pãrþi, se auzeau glasurile
preoþilor care vesteau binecuvântãrile ºi blestemele, “binecuvântarea dacã veþi asculta de poruncile Domnului,
Dumnezeului vostru... blestemul, dacã nu veþi asculta de poruncile
Domnului, Dumnezeului vostru” (Deut. 11:27-28). ªi astfel, muntele
de pe care au fost rostite cuvintele de binecuvântare a ajuns sã fie
cunoscut sub numele de Muntele Fericirilor. Dar cuvintele care au
ajuns o binecuvântare pentru o lume pãcãtoasã ºi truditã n-au fost
rostite pe Garizim. Israel nu a atins idealul cel înalt, care-i fusese
pus înainte. Altcineva decât Iosua trebuia sã-l conducã pe poporul
Sãu la adevãrata odihnã a credinþei. Garizim nu mai este cunoscut
ca Muntele Fericirilor, ci acel munte fãrã nume, de lângã lacul
Ghenezaret, unde Isus a rostit cuvintele de binecuvântare în auzul
ucenicilor Sãi ºi al mulþimii.
Sã ne întoarcem cu imaginaþia la scena aceea ºi, aºa cum stãm
împreunã cu ucenicii pe coasta muntelui, sã pãtrundem în
simþãmintele ºi gândurile care le-au umplut inimile. Înþelegând ce
însemnau cuvintele Domnului Isus pentru aceia care le auzeau, putem
sã vedem în ele o nouã viaþã ºi frumuseþe ºi sã primim ºi noi
învãþãturile lor adânci.
Când Mântuitorul ªi-a început lucrarea de slujire, credinþa
popularã despre Mesia ºi lucrarea Sa era de aºa naturã, încât fãcea
ca poporul sã fie cu totul nepregãtit sã-L primeascã. Spiritul
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adevãratei devoþiuni se pierduse în tradiþii ºi ceremonii, iar profeþiile
fuseserã tâlcuite dupã dorinþa inimii trufaºe ºi iubitoare de lume.
Iudeii aºteptau venirea Cuiva, nu ca un Mântuitor din pãcat, ci ca
un mare prinþ, care sã aducã toate naþiunile sub stãpânirea Leului
din seminþia lui Iuda. În zadar îi chemase Ioan Botezãtorul, la
pocãinþã cu puterea cercetãtoare de inimi a profeþilor de pe vremuri.
În zadar li-L arãtase el, lângã Iordan, pe Isus, ca Mielul lui
Dumnezeu, care ridicã pãcatele lumii. Dumnezeu cãuta sã îndrepte
inimile lor spre profeþia lui Isaia, care vorbea despre suferinþele
Mântuitorului, dar ei nu voiau sã asculte.
Dacã învãþãtorii ºi conducãtorii lui Israel ar fi fost gata sã se
predea harului Sãu transformator, Isus ar fi fãcut din ei reprezentanþii
Sãi în mijlocul oamenilor. În Iudea se vestise prima datã venirea
Împãrãþiei ºi acolo se adresase chemarea la pocãinþã. Prin gestul
izgonirii profanatorilor din templul din Ierusalim, Isus Se anunþase
ca Mesia - Acela care avea sã cureþe sufletul de întinãciunea
pãcatului ºi sã facã din poporul Sãu un templu sfânt pentru Domnul.
Dar conducãtorii iudei nu voiau sã se smereascã ºi sã-L primeascã
pe umilul Învãþãtor din Nazaret. Cu prilejul celei de-a doua vizite a
Sa la Ierusalim, El a fost târât înaintea Sinedriului ºi numai teama
de norod i-a fãcut pe aceºti demnitari sã nu încerce sã-i ia viaþa.
Atunci, pãrãsind Iudea, Isus ªi-a început lucrarea în Galilea.
Lucrarea Sa a continuat aici câteva luni, înainte de a se fi þinut
Predica de pe Munte. Solia pe care El o vestise prin þarã, “Împãrãþia
cerurilor este la uºi”(Matei 4:17), reþinuse atenþia tuturor categoriilor
de oameni ºi aprinsese ºi mai mult flacãra nãdejdilor lor ambiþioase.
Vestea despre noul Învãþãtor se rãspândise pânã dincolo de hotarele
Palestinei ºi, cu toatã atitudinea mai marilor, multã lume era cuprinsã
de simþãmântul cã Acesta ar putea fi Eliberatorul fãgãduit. Mulþimi
nenumãrate se îmbulzeau pe urmele lui Isus ºi însufleþirea poporului
creºtea tot mai mult.
Pentru ucenicii care fuseserã într-o legãturã mai strânsã cu
Domnul Hristos, venise prilejul sã se implice ºi mai mult în lucrarea
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Sa, pentru ca aceste mulþimi sã nu fie lãsate fãrã îngrijire, ca oile
fãrã pãstor. Unii dintre ucenici I se alãturaserã, la începutul lucrãrii
Sale, ºi aproape toþi doisprezece se legaserã ca membrii ai familiei
lui Isus. Dar chiar ºi ei, amãgiþi de învãþãtura rabinilor, împãrtãºeau
aºteptarea generalã a unei împãrãþii pãmânteºti. Ei nu puteau sã
înþeleagã ce fãcea Isus. Fuseserã chiar nedumeriþi ºi tulburaþi cã El
nu fãcea nici un efort ca sã-ªi întãreascã lucrarea prin câºtigarea
sprijinului preoþilor ºi rabinilor; cã El n-a fãcut nimic ca sã-ºi
întemeieze autoritatea, ca împãrat pãmântesc. Era încã o mare
lucrare de fãcut pentru aceºti ucenici, înainte ca ei sã fie pregãtiþi
pentru sfânta însãrcinare, care avea sã li se dea atunci când Isus
avea sã Se înalþe la cer. Totuºi, ei rãspunserã la iubirea lui Isus ºi,
deºi erau zãbavnici cu inima când era vorba sã creadã, Isus a vãzut
cã putea sã-i pregãteascã ºi sã-i disciplineze pentru marea Sa lucrare.
ªi acum, dupã ce fuseserã destul de mult cu Isus, pentru a-ºi întãri,
într-o mãsurã oarecare, credinþa în caracterul divin al misiunii Sale,
ºi dupã ce poporul primise, de asemenea dovada puterii Lui, pe
care nimeni n-o putea pune la îndoialã, calea era pregãtitã pentru o
mãrturisire a principiilor Împãrãþiei Sale, care avea sã le ajute sã
priceapã adevãrata ei naturã.
Singur, pe un munte aproape de marea Galileii, Isus petrecuse
toatã noaptea în rugãciune pentru aceºti aleºi ai Sãi. În zorii zilei, El
îi chemã la Sine ºi, rostind cuvinte de rugãciune ºi învãþãturã, Îºi
aºezã mâinile pe capetele lor pentru binecuvântare, punându-i la o
parte pentru lucrarea Evangheliei. Apoi Se arãtã împreunã cu ei pe
þãrmul mãrii, unde începuse sã se adune din zorii zilei o mare mulþime.
În afarã de gloata obiºnuitã venitã de prin satele Galileii, mai
erau mulþi din Iudea ºi chiar din Ierusalim; din Perea ºi din populaþia
pe jumãtate pãgânã a þinutului Decapole; din Idumeia, de departe
de sudul Iudeii, din Tir ºi Sidon, cetãþile feniciene de pe þãrmul
mãrii Mediterane. “Când au auzit tot ce fãcea, au venit la El ca
sã-L asculte ºi sã fie vindecaþi de bolile lor; ºi... din El ieºea o
putere, care-i vindeca pe toþi” (Marcu 3:8; Luca 6:17-19).
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Atunci, pentru cã îngustul þãrm al mãrii nu era încãpãtor pentru
toatã mulþimea care venise sã-L asculte pe Isus, chiar dacã ar fi
stat în picioare, Isus apucã drumul înapoi, spre coasta Muntelui.
Ajungând la un loc mai ridicat, care îngãduia un loc plãcut pentru o
mare adunare, El Se aºezã pe iarbã, iar ucenicii ºi mulþimea fãcurã
la fel.
Cuprinºi de simþãmântul cã se puteau aºtepta la ceva neobiºnuit,
ucenicii se adunarã cu toþii aproape de Învãþãtorul lor. Din
întâmplãrile care avuseserã loc în dimineaþa aceea, ei cãpãtaserã
asigurarea cã în curând avea sã fie anunþat ceva deosebit cu privire
la Împãrãþia pe care, dupã cum doreau din toatã inima, El avea s-o
întemeieze peste puþin timp. Un simþãmânt de aºteptare a cuprins
mulþimea ºi feþele doritoare dãdeau dovadã de un adânc interes.
ªi, cum ºedeau pe coasta înverzitã a muntelui, aºteptând
cuvintele divinului Învãþãtor, inimile lor erau pline de gânduri despre
slava viitoare. Erau de faþã cãrturari ºi farisei, care aºteptau ziua
când aveau sã stãpâneascã peste romanii atât de urâþi de ei ºi peste
bogãþiile ºi splendoarea marelui imperiu al lumii. Sãrmanii þãrani ºi
pescari nãdãjduiau sã audã asigurarea cã nenorocitele lor cocioabe,
hrana sãrãcãcioasã, viaþa de trudã ºi teama de lipsã, aveau sã fie
înlocuite cu case îmbelºugate ºi zile de viaþã plãcutã. În locul acelui
veºmânt aspru, care era acoperãmântul lor în timpul zilei ºi aºternutul
lor în timp de noapte, trãgeau nãdejde cã Hristos avea sã le dea
veºmintele bogate ºi costisitoare ale cuceritorilor lor.
Toate inimile palpitau de trufaºã nãdejde cã, în curând, Israel
avea sã fie onorat în faþa naþiunilor, ca popor ales al Domnului, iar
Ierusalimul urma sã fie înãlþat la rangul de capitalã a unui imperiu
universal.
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Fericirile
“Apoi a început sã vorbeascã ºi sã-i înveþe
astfel: ‘Ferice de cei sãraci cu duhul, cãci a
lor este împãrãþia cerurilor’.” Matei 5:2-3.

a

ceste cuvinte veneau ca ceva straniu ºi nou la urechile mulþimii
uimite. O astfel de învãþãturã era cu totul deosebitã de tot ce
auziserã oamenii vreodatã din gura vreunui preot sau rabin. Nu
vedeau în ea nimic care sã le linguºeascã mândria sau sã le hrãneascã
nãdejdile ambiþioase. Dar acest nou Învãþãtor avea o putere care-i
fermeca. Dulceaþa iubirii divine se revãrsa, din prezenþa Sa, ca
parfumul dintr-o floare. Cuvintele Sale cãdeau ca o “ploaie pe un
pãmânt cosit, ca o ploaie repede care udã câmpia” (Ps. 72:6). Toþi
simþeau în mod instinctiv cã în faþa lor era Unul care cunoºtea tainele
sufletului ºi care, totuºi, Se apropia de ei cu o milã plinã de duioºie.
Inimile I se deschideau ºi, în timp ce ascultau, Duhul Sfânt le
dezvãluia ceva din înþelesul acelei învãþãturi pe care oamenii din
toate timpurile au nevoie s-o înveþe.
În zilele lui Hristos, conducãtorii religioºi ai poporului îºi închipuiau
cã sunt bogaþi în lucrurile spirituale. Rugãciunea fariseului:
“Dumnezeule, Îþi mulþumesc cã nu sunt ca ceilalþi oameni” (Luca
18:11), exprimã simþãmântul clasei sale ºi, într-o mare mãsurã, al
întregii naþiuni, dar în gloata din jurul Domnului Isus erau unii care
îºi dãdeau seama de sãrãcia lor spiritualã. Atunci când s-a descoperit
puterea divinã a Domnului Isus, cu prilejul pescuirii minunate, Petru
a cãzut la picioarele Mântuitorului, exclamând: “Doamne, pleacã
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de la mine, cãci sunt un om pãcãtos”(Luca 5:8). Tot aºa, în mulþimea
adunatã pe munte, erau mulþi care, în prezenþa curãþiei Sale, simþeau
cã sunt “ticãloºi, nenorociþi, sãraci, orbi ºi goi” (Apoc. 3:17) ºi
doreau din toatã inima “harul lui Dumnezeu care aduce mântuirea”
(Tit 2:11). În aceste suflete cuvintele de întâmpinare ale Domnului
Hristos au trezit nãdejde; ei au vãzut cã viaþa lor era sub
binecuvântarea lui Dumnezeu.
Isus prezentase cupa binecuvântãrilor înaintea acelora care îºi
închipuiau cã sunt “bogaþi ºi nu duc lipsã de nimic” (Apoc. 3:17),
dar ei s-au întors cu dispreþ de la darul plin de milã. Acela care
crede cã are de toate, care gândeºte cã este destul de bun, ºi este
mulþumit cu starea sa, nu cautã sã devinã pãrtaº al harului ºi
neprihãnirii lui Hristos. Mândria nu simte nici o nevoie ºi astfel ea
închide inima în faþa lui Hristos ºi a infinitelor binecuvântãri pe care
El vine sã le dea. În inima unei asemenea persoane nu este loc
pentru Isus. Aceia care sunt bogaþi ºi cinstiþi în ochii lor nu cer în
credinþã ºi nici nu primesc binecuvântarea lui Dumnezeu. Ei au
impresia cã sunt plini ºi, de aceea pleacã goi. Aceia care îºi dau
seama cã nu se pot mântui cu nici un chip prin ei înºiºi, sau cã nu
sunt în stare sã facã nici un lucru bun prin ei înºiºi, sunt cei ce
preþuiesc ajutorul pe care poate sã-l dea Hristos. Ei sunt cei sãraci
în duh, pe care Hristos îi numeºte fericiþi.
Pe cel pe care îl iartã, Hristos îl face mai întâi sã se pocãiascã ºi
Duhul Sfânt este Cel care-l convinge de pãcat. Aceia ale cãror
inimi au fost miºcate de Duhul convingãtor al lui Dumnezeu vãd cã
nu este nimic bun în ei. Ei vãd cã tot ce au fãcut este amestecat cu
iubire de sine ºi pãcat. Ca ºi bietul vameº, ei stau la o parte,
neîndrãznind sã-ºi ridice ochii spre ceruri, ºi strigã: “Dumnezeule,
ai milã de mine, pãcãtosul” (Luca 18:13). ªi sunt binecuvântaþi.
Existã iertare pentru pãcãtos, pentru cã Hristos este “Mielul lui
Dumnezeu, care ridicã pãcatele lumii” (Ioan 1:29). Fãgãduinþa lui
Dumnezeu este: “De vor fi pãcatele voastre cum e cârmâzul, se
vor face albe ca zãpada; de vor fi roºii ca purpura, se vor face ca
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lâna”, “Vã voi da o inimã nouã. Voi pune Duhul Meu în voi”. (Is.
1:18; Ez. 36:26-27).
Despre cei sãraci în duh, Isus zice: “A lor este Împãrãþia
cerurilor”. Împãrãþia aceasta nu este, aºa cum sperau ascultãtorii
lui Hristos, o stãpânire trecãtoare ºi pãmânteascã. Hristos le
deschide oamenilor Împãrãþia spiritualã a iubirii Sale, a harului Sãu,
a dreptãþii Sale. Semnul domniei lui Mesia se distinge prin
asemãnarea cu Fiul omului. Supuºii Sãi sunt sãraci în duh, blânzi,
prigoniþi pentru dreptate. Împãrãþia cerurilor este a lor. Deºi nu
este încã pe deplin realizatã, se începe în ei o lucrare care îi va face
sã aibã parte “de moºtenirea sfinþilor în luminã” (Col. 1:12).
Toþi aceia care au un simþãmânt al marii lor sãrãci sufleteºti,
care simt cã nu au nimic bun în ei înºiºi, pot afla neprihãnire ºi tãrie,
privind la Isus. El zice: “Veniþi la Mine toþi cei trudiþi ºi împovãraþi”
(Matei 11:28). El vã invitã sã schimbaþi sãrãcia voastrã cu bogãþiile
harului Sãu. Noi nu suntem vrednici de iubirea lui Dumnezeu, dar
Hristos, siguranþa noastrã, este vrednic, este cu totul în stare sã-i
mântuiascã pe toþi aceia care vin la El. Oricare ar fi fost experienþa
din trecut, oricât de descurajatoare ar fi situaþia ta prezentã, dacã
vei veni la Isus aºa cum eºti, slab, fãrã speranþã ºi disperat, milostivul
nostru Mântuitor te va întâmpina încã de departe, te va cuprinde
cu braþele Sale iubitoare ºi te va îmbrãca cu mantia neprihãnirii Lui.
El ne prezintã Tatãlui îmbrãcaþi în veºmântul alb al propriului Sãu
caracter ºi mijloceºte înaintea lui Dumnezeu în favoarea noastrã
zicând: ‘Eu am luat locul pãcãtosului. Nu privi la acest fiu
încãpãþânat, ci priveºte la Mine.’ Dacã Satana încearcã sã
vorbeascã tare împotriva sufletelor noastre, acuzându-ne de pãcat
ºi pretinzându-ne ca pradã a sa, sângele lui Hristos mijloceºte cu o
ºi mai mare putere.
“Numai în Domnul am neprihãnirea ºi puterea... În Domnul vor fi
fãcuþi neprihãniþi ºi proslãviþi toþi urmaºii lui Israel.” (Isaia 45:24-25).
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“Ferice de cei ce plâng, cãci ei vor fi
mângâiaþi.” Matei 5:4.
Plângerea despre care e vorba aici este sincera întristare a inimii
din cauza pãcatului. Isus a zis: “ªi, dupã ce voi fi înãlþat de pe
pãmânt, voi atrage la Mine pe toþi oamenii” (Ioan 12:32). ªi când
cineva este atras sã-L priveascã pe Isus înãlþat pe cruce, atunci
vede pãcãtoºenia firii omeneºti. El vede cã pãcatul a fost cel care
L-a biciuit ºi L-a rãstignit pe Domnul slavei. Vede cã, în timp ce a
fost iubit cu o iubire de negrãit, viaþa sa a fost o continuã priveliºte
de nerecunoºtinþã ºi rãzvrãtire. El a pãrãsit pe Cel mai bun Prieten
al sãu ºi a abuzat de cel mai preþios dar al cerului. L-a rãstignit din
nou, pentru sine pe Fiul lui Dumnezeu ºi a strãpuns din nou inima
aceea însângeratã ºi lovitã. Este despãrþit de Dumnezeu printr-un
abis de pãcat, larg, întunecos ºi adânc; ºi plânge cu inima zdrobitã.
Cel ce plânge aºa “va fi mângâiat”. Dumnezeu ne descoperã
vinovãþia, ca sã putem alerga la Hristos ºi, prin El, sã fim eliberaþi
din robia pãcatului, ºi sã ne bucurãm de slobozenia fiilor lui
Dumnezeu. În sincerã pocãinþã, putem sã venim la piciorul crucii ºi
sã depunem poverile noastre.
Cuvintele Mântuitorului au o solie de mângâiere pentru aceia
care trec prin dureri ºi lipsuri. Întristãrile noastre nu ies din pãmânt.
Dumnezeu “nu necãjeºte cu plãcere, nici nu mâhneºte bucuros pe
fiii oamenilor” (Plâng. 3:33). Când El îngãduie sã vinã încercãri ºi
greutãþi, face aceasta “pentru binele nostru, ca sã ne facã pãrtaºi
sfinþeniei Lui” (Evrei 12:10). Dacã este primitã în credinþã,
încercarea care pare aºa de amarã ºi greu de suportat se va dovedi
o binecuvântare. Lovitura nemiloasã, care veºtejeºte bucuriile de
pe pãmânt, va fi mijlocul de a ne întoarce privirile spre ceruri. Cât
de mulþi sunt aceia care nu L-ar fi cunoscut niciodatã pe Isus, dacã
întristãrile nu i-ar fi fãcut sã caute mângâiere în El!
Încercãrile vieþii sunt uneltele prin care Dumnezeu îndepãrteazã
necurãþiile ºi pãrþile aspre din caracterul nostru. Tãierea, nivelarea
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ºi cizelarea, arderea ºi lustruirea lor, sunt o lucrare dureroasã. E
greu sã fii ºlefuit pe tocilã. Dar piatra iese astfel pregãtitã pentru
a-ºi lua locul în templul ceresc. Maestrul nu lucreazã cu atâta atenþie
ºi grijã la un material fãrã valoare. Numai pietrele Sale preþioase
sunt lustruite ca pentru un palat.
Domnul va lucra pentru toþi aceia care îºi pun încrederea în El.
Vor fi învãþate lecþii preþioase. Vor fi fãcute experienþe preþioase.
Tatãl nostru ceresc nu-i uitã niciodatã pe aceia care sunt loviþi
de întristare. Când “David a suit dealul mãslinilor plângând ºi cu
capul acoperit, ºi mergea cu picioarele goale” (2 Sam. 15:30),
Domnul a privit îndurãtor asupra lui. David era îmbrãcat în sac ºi
avea mustrãri de conºtiinþã. De fapt, semnele exterioare ale umilinþei
lui mãrturiseau despre cãinþa sa. Cu inima zdrobitã ºi cu lacrimi, el
Îi prezenta cazul sãu lui Dumnezeu ºi, de aceea, Domnul nu l-a
pãrãsit pe servul Sãu. Niciodatã n-a fost David mai scump inimii
Iubirii infinite ca atunci când, biciuit de conºtiinþã, fugea sã-ºi scape
viaþa de duºmanii sãi, care fuseserã aþâþaþi la rãzvrãtire de propriul
sãu fiu. Domnul zice: “Eu mustru ºi pedepsesc pe toþi aceia pe
care-i iubesc. Fii plin de râvnã dar, ºi pocãieºte-te”. (Apoc. 3:19).
Hristos ridicã inima zdrobitã ºi înalþã sufletul întristat, pânã când
devine locuinþa Sa.
Dar când vine asupra noastrã strâmtorarea, câþi dintre noi nu
facem ca Iacov! Noi credem cã este mâna unui vrãjmaº ºi ne luptãm
orbeºte în întuneric, pânã ce puterile ne pãrãsesc ºi nu gãsim nici o
mângâiere sau liberare. Atingerea divinã de la revãrsatul zorilor i
L-a descoperit lui Iacov pe Acela cu care se luptase, Îngerul
legãmântului; plângând ºi neajutorat, el a cãzut pe pieptul Iubirii
infinite, ca sã primeascã binecuvântarea dupã care dorea atât de
mult sufletul sãu. ªi noi, la rândul nostru, trebuie sã învãþãm cã
încercãrile sunt spre bine, sã învãþãm sã nu dispreþuim pedeapsa
Domnului ºi nici sã nu slãbim când suntem mustraþi de El.
“Ferice de omul pe care-l ceartã Dumnezeu!... El face rana ºi
tot El o leagã; El rãneºte ºi mâna Lui tãmãduieºte. De ºase ori te va
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izbãvi de necaz ºi de ºapte ori nu te va atinge rãul.” (Iov 5:17-19).
Isus vine sã vindece pe oricine e lovit. Viaþa de lipsã, chin ºi suferinþã,
poate fi luminatã prin preþioasele descoperiri ale prezenþei Sale.
Dumnezeu nu doreºte ca noi sã rãmânem apãsaþi sub povara
durerii mute, cu inima rãnitã ºi zdrobitã. El vrea ca noi sã ne uitãm
în sus ºi sã privim scumpa Sa faþã plinã de iubire. Mântuitorul iubit
stã alãturi de mulþi oameni ai cãror ochi sunt aºa de orbiþi de lacrimi,
încât nu-L pot distinge. El doreºte sã ne ia de mânã, sã privim spre
El în simplã încredere, dându-I voie sã ne conducã. Inima Sa este
deschisã pentru necazurile, întristãrile ºi încercãrile noastre. El ne-a
iubit cu o iubire veºnicã ºi ne-a înconjurat cu îndurare. Noi putem
sã ne punem încrederea în El ºi sã meditãm la bunãtatea Lui toatã
ziua. El ne va ridica sufletul mai presus de întristãrile ºi frãmântãrile
zilei, în Împãrãþia pãcii.
Gândiþi-vã la aceasta, copii ai suferinþei ºi întristãrii, ºi bucuraþi-vã
în nãdejde. “Ceea ce câºtigã biruinþã asupra lumii este credinþa
noastrã” (1 Ioan 5:4).
Fericiþi sunt ºi aceia care împreunã cu Isus, plâng durerile lumii
ºi sunt adânc mâhniþi din cauza pãcatelor ei. Într-un astfel de plâns,
nu este amestecat nici un gând egoist. Isus era omul durerilor,
îndurând un chin sufletesc aºa de mare, încât nici o limbã omeneascã
nu l-ar putea descrie. Spiritul Sãu era sfâºiat ºi zdrobit de nelegiuirile
oamenilor. El muncea din rãsputeri, ca sã uºureze lipsurile ºi
suferinþele omenirii, ºi inima sa era adânc întristatã când vedea cã
mulþi refuzã sã vinã la El, ca sã aibã viaþã. Toþi urmaºii lui Hristos se
vor împãrtãºi de aceastã experienþã. Împãrtãºindu-se de iubirea
Sa, ei vor intra în lucrarea Lui pentru mântuirea celor pierduþi. Ei
iau parte la suferinþele lui Hristos ºi vor lua parte ºi la slava care se
va descoperi. Fiind una cu El în lucrarea Sa ºi bând împreunã cu El
din cupa durerilor, ei sunt pãrtaºi ºi la bucuria Sa.
Prin suferinþã a cãpãtat Isus lucrarea de mângâiere. În toate
durerile omenirii, El era Cel care suferea. ªi “prin faptul cã El Însuºi
a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate sã vinã în ajutorul celor ce
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sunt ispitiþi” (Is. 63:9; Evrei 2:18). Fiecare suflet care a intrat în
aceastã lucrare are privilegiul de a se împãrtãºi de suferinþele Sale.
“Cãci, dupã cum avem parte din belºug de suferinþele lui Hristos,
tot aºa, prin Hristos, avem parte ºi de mângâiere” (2 Cor. 1:5).
Domnul are o milã deosebitã pentru cel ce plânge ºi puterea Sa va
topi inimi, ºi va câºtiga suflete. Iubirea Sa deschide o cale cãtre
sufletul rãnit ºi zdrobit ºi devine un balsam vindecãtor pentru cei
care suferã. “Pãrintele îndurãrilor ºi Dumnezeul oricãrei mângâieri...
sã ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca, prin mângâierea
cu care noi înºine suntem mângâiaþi de Dumnezeu, sã putem mângâia
pe cei ce se aflã în vreun necaz” (2 Cor. 1:3-4).
“Ferice de cei blânzi” Matei 5:5.
În fericiri descoperim o cale crescândã de experienþã creºtinã.
Aceia care au simþit nevoia de Hristos, aceia care au plâns din
cauza pãcatului ºi au stat împreunã cu Hristos în ºcoala durerii, vor
învãþa blândeþea de la Divinul Învãþãtor.
Rãbdarea ºi bunãtatea, atunci când cineva era nedreptãþit, nu
erau însuºiri preþuite de pãgâni sau de iudei. Declaraþia fãcutã de
Moise sub inspiraþia Duhului Sfânt, cã el era cel mai blând om de
pe pãmânt, n-a fost socotitã, ca fiind o laudã, de cãtre cei din
vremea sa, ci mai degrabã a stârnit milã sau dispreþ. Dar Isus pune
blândeþea printre cele dintâi însuºiri pentru Împãrãþia Sa. Chiar în
viaþa ºi caracterul Sãu se descoperã frumuseþea dumnezeiascã a
acestei virtuþi.
Isus, strãlucirea slavei Tatãlui, “n-a crezut ca un lucru de apucat
sã fie deopotrivã cu Dumnezeu, ci S-a dezbrãcat pe Sine Însuºi ºi
a luat chip de rob, fãcându-se asemenea oamenilor” (Filipeni 2:6-7).
El a consimþit sã treacã prin toate experienþele umilitoare ale vieþii,
umblând printre fiii oamenilor nu ca un împãrat, ca sã pretindã
omagiu, ci ca Unul a cãrui misiune era de a sluji altora. Nu era în
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purtarea Sa nici o patã de bigotism, nici o asprime. Rãscumpãrãtorul
lumii avea o naturã mai presus decât cea a îngerilor; totuºi blândeþea
ºi umilinþa care îi atrãgeau pe toþi la El, erau strâns legate de
maiestatea Sa dumnezeiascã.
Isus S-a golit pe Sine ºi, în tot ce fãcea, eul nu se arãta. El
supunea totul voinþei Tatãlui Sãu. Când misiunea Sa pe pãmânt era
aproape de încheiere, El putea sã zicã: “Eu Te-am proslãvit pe
pãmânt, am sfârºit lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac” (Ioan
17:4). ªi tot El ne dã îndemnul: “Învãþaþi de la Mine, cãci Eu sunt
blând ºi smerit cu inima”. “Dacã voieºte cineva sã vinã dupã Mine,
sã se lepede de sine” (Matei 11:29; 16:24), eul sã fie detronat ºi sã
nu mai aibã domnia în suflet.
Acela care priveºte la Hristos în tãgãduirea Sa de Sine, în smerenia
inimii Sale, va fi constrâns sã zicã, aºa cum zicea ºi Daniel când L-a
vãzut pe Acela care era asemenea Fiului omului: “Frumuseþea puterii
mele se schimbã în sluþenie” (Dan. 10:8). Independenþa ºi dominaþia
sinelui, cu care ne preamãrim de multe ori, sunt vãzute în adevãrata
lor ticãloºie, ca fiind semnele robiei lui Satana. Firea omeneascã se
luptã întotdeauna pentru întâietate, este întotdeauna gata de ceartã,
dar acela care Îl aflã pe Isus este golit de eu, de mândrie, de iubire
de întâietate ºi în sufletul lui este pace. Eul este pus în slujba Duhului
Sfânt. Atunci nu mai ardem de dorinþa de a avea locul cel mai de
frunte. Nu mai avem dorinþa de a da buzna ºi a da din coate croindu-ne
drum spre a fi observaþi, ci simþim cã locul nostru cel mai înalt este la
picioarele Mântuitorului. Privim la Isus, aºteptând ca mâna Sa sã ne
conducã ºi glasul Sãu sã ne cãlãuzeascã. Apostolul Pavel a simþit
aceasta ºi a zis: “Am fost rãstignit împreunã cu Hristos ºi trãiesc...
dar nu mai trãiesc eu, ci Hristos trãieºte în mine. ªi viaþa pe care o
trãiesc acum în trup, o trãiesc în credinþa în Fiul lui Dumnezeu, care
m-a iubit ºi S-a dat pe Sine Însuºi pentru mine” (Gal. 2:20).
Când Îl primim pe Hristos ca pe un oaspete în suflet, pacea lui
Dumnezeu, care întrece orice pricepere, va pãzi inimile ºi minþile
noastre prin Hristos Isus. Viaþa Mântuitorului pe pãmânt, deºi trãitã
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în mijlocul luptei, a fost o viaþã de pace. În timp ce vrãjmaºii furioºi Îl
urmãreau continuu, El zicea: “Cel ce M-a trimis este cu Mine, Tatãl
nu M-a lãsat singur, pentru cã totdeauna fac ce-i este plãcut” (Ioan
8:29). Nici o furtunã de mânie omeneascã sau satanicã nu era în
stare sã tulbure liniºtea acelei desãvârºite comuniuni cu Dumnezeu.
ªi El ne spune: “Vã las pacea Mea”, “Luaþi jugul Meu asupra voastrã
ºi învãþaþi de la Mine, cãci Eu sunt blând ºi smerit cu inima ºi veþi gãsi
odihnã pentru sufletele voastre” (Matei 11:29). Purtaþi împreunã cu
Mine jugul servirii pentru slava lui Dumnezeu ºi pentru ridicarea
omenirii ºi veþi vedea cã jugul e uºor ºi povara este uºoarã.
Iubirea de sine ne distruge pacea. Câtã vreme mai trãieºte eul,
suntem gata sã-l ferim de umilire sau insultã; dar, dacã a murit, iar
viaþa noastrã este ascunsã cu Hristos în Dumnezeu, atunci nu ne va
mai durea, dacã nu vom fi bãgaþi în seamã sau vom fi dispreþuiþi.
Atunci vom fi surzi faþã de reproºuri ºi orbi faþã de dispreþ sau
insultã. “Dragostea este îndelung rãbdãtoare, este plinã de bunãtate;
dragostea nu se laudã, nu se umflã de mândrie, nu se poartã
necuviincios, nu cautã folosul sãu, nu se mânie, nu se gândeºte la
rãu, nu se bucurã de nelegiuire, ci se bucurã de adevãr, acopere
totul, crede totul, nãdãjduieºte totul, sufere totul. Dragostea nu va
pieri niciodatã” (1 Cor. 13:4-8).
Fericirea izvorâtã din bucuriile pãmânteºti este tot aºa de
schimbãtoare ca ºi împrejurãrile care o produc; dar pacea lui Isus
este o pace continuã ºi durabilã. Ea nu depinde de nici una dintre
împrejurãrile vieþii, nici de mulþimea bogãþiilor, nici de numãrul
prietenilor pãmânteºti. Hristos este izvorul de apã vie, ºi fericirea
primitã de la El nu va pieri niciodatã.
Blândeþea Domnului Hristos manifestatã în cãmin îi va face fericiþi
pe cei ce-l locuiesc; ea nu provoacã ceartã, nu dã nici un rãspuns
aspru, ci liniºteºte firea aprinsã, rãspândind o amabilitate care va fi
simþitã de toþi cei care se gãsesc în cercul lui încântãtor. Oriunde
este nutritã, ea face ca familiile de pe pãmânt sã fie o parte a marii
familii de sus.
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E mult mai bine pentru noi sã suferim sub o învinuire falsã, decât
sã ne împovãrãm cu chinul rãzbunãrii împotriva vrãjmaºilor noºtri.
Duhul de urã ºi rãzbunare a luat naºtere în Satana ºi nu poate aduce
decât rãu aceluia care îl nutreºte. Smerenia inimii, blândeþea aceea,
care este rodul rãmânerii în Hristos, este adevãrata tainã a
binecuvântãrii. “El slãveºte pe cei blânzi, mântuindu-i” (Ps. 149:4).
Cei blânzi “vor moºteni pãmântul”. Prin dorinþa de înãlþare de
sine a intrat pãcatul în lume ºi primii noºtri pãrinþi au pierdut
stãpânirea asupra acestui pãmânt frumos, împãrãþia lor. Numai prin
tãgãduire de sine, a rãscumpãrat Hristos ce era pierdut. El spune
cã noi trebuie sã biruim aºa cum a biruit El (Apoc. 3:12). Prin
umilinþã ºi predare de sine, putem deveni moºtenitori împreunã cu
El atunci când “cei blânzi vor moºteni pãmântul” (Ps. 37:11).
Pãmântul fãgãduit celor blânzi nu va fi ca acesta, întunecat de
umbra morþii ºi a blestemului. “Dar noi, dupã fãgãduinþa Lui,
aºteptãm ceruri noi ºi un pãmânt nou, în care va locui
neprihãnirea”. “Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo.
Scaunul de domnie al lui Dumnezeu ºi al Mielului va fi în ea. Robii
Lui Îi vor sluji”. (2 Petru 3:13; Apoc. 22:3).
Nu mai este nici dezamãgire, nici întristare, nici pãcat, nimeni care
sã zicã: “Sunt bolnav”, nu mai sunt nici cortegii de înmormântare, nici
plâns, nici moarte, nici despãrþiri, nici inimi zdrobite; ci Isus va fi
acolo, pacea va fi acolo. Acolo “nu le va fi foame, nici nu le va fi sete;
nu-i va bate arºiþa, nici soarele; cãci Cel ce are milã de ei, îi va
cãlãuzi ºi-i va duce la izvoare de ape.” (Is. 49:10).
“Ferice de cei flãmânzi ºi însetaþi
dupã neprihãnire, cãci ei vor fi
sãturaþi” Matei 5:6.
Neprihãnirea este sfinþenie, asemãnare cu Dumnezeu, ºi
“Dumnezeu este iubire” (1 Ioan 4:16). Ea este trãirea Legii lui
Dumnezeu, pentru cã “toate poruncile Tale sunt drepte” (Ps. 119:172)
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ºi “iubirea este împlinirea legii” (Romani 13:10). Neprihãnirea este
iubire ºi iubirea este lumina ºi viaþa lui Dumnezeu. Neprihãnirea lui
Dumnezeu este întrupatã în Hristos. Noi primim neprihãnirea,
primindu-L pe El.
Dreptatea sau neprihãnirea nu se capãtã nici prin lupte
chinuitoare sau munci istovitoare, nici prin daruri sau sacrificii, ci
ea este datã în dar oricãrui suflet care flãmânzeºte ºi înseteazã
dupã ea. “Voi toþi cei însetaþi, veniþi la ape, chiar ºi cel ce n-are
bani! Veniþi ºi cumpãraþi bucate... fãrã bani ºi fãrã platã.”
“Neprihãnirea lor este de la Mine, zice Domnul”, ºi “Iatã Numele
pe care I-L vor da: “Domnul, neprihãnirea noastrã” (Isaia 55:1;
54:17; Ieremia 23:6).
Nimeni de pe pãmânt nu poate sã dea ceea ce va potoli foamea
ºi setea sufletului. Dar Isus zice: “Iatã, Eu stau la uºã ºi bat; dacã
aude cineva glasul Meu ºi deschide uºa, voi intra la el, voi cina cu
el ºi el cu Mine.” “Eu sunt Pâinea vieþii. Cine vine la Mine, nu va
flãmânzi niciodatã, ºi cine crede în Mine nu va înseta niciodatã”
(Apoc. 3:20; Ioan 6:35).
Dupã cum avem nevoie de hranã, pentru susþinerea puterii noastre
corporale, tot aºa avem nevoie de Hristos, pâinea din ceruri, pentru
a ne susþine viaþa spiritualã ºi a ne da putere sã facem faptele lui
Dumnezeu. Dupã cum corpul primeºte continuu mâncarea care
susþine viaþa ºi vigoarea, tot aºa ºi sufletul trebuie sã comunice
continuu cu Hristos, supunându-se Lui ºi depinzând în totul de el.
Dupã cum cãlãtorul obosit cautã izvorul în pustie ºi, când îl
gãseºte, îºi potoleºte setea arzãtoare, tot aºa ºi creºtinul, când
înseteazã dupã apa curatã a vieþii, o va cãpãta de la Hristos, care
este izvorul de apã vie.
Când recunoaºtem desãvârºirea caracterului Mântuitorului
nostru, vom dori sã fim cu totul schimbaþi ºi reînnoiþi dupã chipul
curãþiei Sale. Cu cât Îl cunoaºtem mai mult pe Dumnezeu, cu atât
mai înalt va fi idealul nostru în ce priveºte caracterul ºi cu atât mai
serioasã dorinþa noastrã de a ne asemãna cu El. Când sufletul se
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prinde de Dumnezeu, un element divin se uneºte cu cel omenesc, ºi
inima doritoare poate sã zicã: “Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu,
cãci de la Dumnezeu îmi vine nãdejdea” (Ps. 62:5).
Dacã ai un simþãmânt de lipsã în sufletul tãu, dacã flãmânzeºti ºi
însetezi dupã neprihãnire, aceasta este o dovadã cã Hristos a lucrat
asupra inimii tale, ca sã poatã fi cãutat spre a face pentru tine, prin
darul Duhului Sfânt, ceea ce tu singur nu eºti în stare sã faci. Nu
trebuie sã cãutãm a ne potoli setea la niºte pârâiaºe, pentru cã
marele izvor este chiar deasupra noastrã ºi din apele lui îmbelºugate
putem sã bem dupã voie, numai dacã ne ridicãm puþin mai sus pe
calea credinþei.
Cuvintele lui Dumnezeu sunt izvoarele vieþii. Dacã veþi cãuta
aceste izvoare de apã vie, veþi fi aduºi prin Duhul Sfânt, în comuniune
cu Hristos. Adevãruri foarte cunoscute vor fi înfãþiºate într-o luminã
nouã; textele din Scripturã vã vor izbi privirile cu un nou înþeles, ca
un fulger de luminã; veþi vedea legãtura altor adevãruri ale lucrãrii
de mântuire ºi atunci veþi ºti cã Hristos vã conduce; un Învãþãtor
divin este alãturi de voi.
Isus zicea: “Apa pe care i-o voi da Eu se va preface în el într-un
izvor de apã, care va þâºni în viaþa veºnicã” (Ioan 4:14). Când
Duhul Sfânt vã descoperã adevãrul, veþi strânge drept comoarã
cele mai preþioase experienþe ºi veþi avea dorinþa de a vorbi ºi
altora despre lucrurile aducãtoare de mângâiere, care v-au fost
descoperite. Când veþi veni în legãturã cu ei, le veþi împãrtãºi idei
noi cu privire la caracterul sau lucrarea lui Hristos. Veþi avea o
nouã descoperire despre iubirea Sa milostivitoare, spre a o împãrtãºi
ºi acelora care-L iubesc ºi care nu-L iubesc.
“Daþi ºi vi se va da” (Luca 6:38), deoarece Cuvântul lui
Dumnezeu este “o fântânã din grãdini, un izvor de ape vii, ce curge
din Liban” (Cânt. Cânt. 4:15). Inima care a gustat o datã iubirea lui
Hristos doreºte fãrã încetare un torent ºi mai adânc ºi, dacã veþi
da, veþi primi într-o mãsurã mai bogatã ºi mai abundentã. Orice
descoperire a lui Dumnezeu pentru suflet mãreºte puterea de a
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cunoaºte ºi de a iubi. Strigãtul neîntrerupt al inimii este: “Mai mult
din Tine” ºi totdeauna rãspunsul Scripturii este: “Cu mult mai mult”
(Rom. 5:9-10), pentru cã lui Dumnezeu Îi place sã facã “nespus
mai mult decât cerem sau gândim noi” (Efeseni 3:20). Lui Isus care
S-a golit pe Sine pentru mântuirea omenirii pierdute, I S-a dat
Duhul Sfânt fãrã mãsurã. Tot astfel el va fi dat oricãrui urmaº al lui
Hristos atunci când toatã inima este predatã pentru ca Isus sã
locuiascã în ea. Însuºi Domnul nostru a dat porunca: “Fiþi plini de
Duh” (Efeseni 5:18) ºi aceastã poruncã este ºi o fãgãduinþã cã ea
va fi împlinitã. Tatãl a avut buna plãcere ca în Hristos “sã locuiascã
toatã plinãtatea” ºi “în El aveþi totul deplin” (Col. 1:19; 2:10).
Dumnezeu a revãrsat iubirea Sa fãrã mãsurã, ca ºi picãturile de
ploaie care rãcoresc pãmântul. El zice: “Sã picure cerurile de sus ºi
sã ploaie norii neprihãnirea! Sã se deschidã pãmântul, sã dea din el
mântuirea ºi sã iasã totdeauna din el izbãvirea”. Cei nenorociþi ºi cei
lipsiþi cautã apã ºi nu este; li se usucã limba de sete. Eu, Domnul, îi
voi asculta; Eu, Dumnezeul lui Israel, nu-i voi pãrãsi. Voi face sã izvorascã râuri pe dealuri ºi izvoare în mijlocul vãilor; voi preface pustia
în iaz ºi pãmântul uscat în ºuvoaie de apã” (Is. 45:8; 41:17-18).
“ªi noi toþi am primit din plinãtatea Lui ºi har dupã har” (Ioan 1:16).
“Ferice de cei milostivi, cãci ei vor
avea parte de milã.” Matei 5:7.
Inima omului este rece din fire, întunecatã ºi lipsitã de iubire.
Ori de câte ori cineva dã pe faþã un spirit de milã ºi iertare, nu face
aceasta de la sine, ci prin influenþa Duhului lui Dumnezeu, care
planeazã asupra inimii sale. “Noi Îl iubim, pentru cã El ne-a iubit
mai întâi” (1 Ioan 4:19).
Dumnezeu este izvorul oricãrei îndurãri. “Numele Lui este
îndurãtor ºi milostiv” (Ex. 34:6). El nu Se poartã faþã de noi dupã
cum meritãm. Nici nu întreabã dacã suntem vrednici de iubirea
Lui, ci revarsã asupra noastrã bogãþiile iubirii Sale, pentru ca sã ne
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facã vrednici. El nu este rãzbunãtor. Nu cautã sã pedepseascã, ci sã
rãscumpere. Însãºi asprimea pe care El o manifestã prin providenþa
Sa este manifestatã pentru mântuirea celui abãtut. El doreºte din
toatã inima sã uºureze vaiurile oamenilor ºi sã punã balsamul Sãu pe
rãnile lor. Este adevãrat cã Dumnezeu “nu socoteºte pe cel vinovat
drept nevinovat” (Ex. 34:7), dar îi va îndepãrta vinovãþia.
Cei milostivi sunt “pãrtaºi de fire dumnezeiascã” ºi prin ei se
exprimã iubirea plinã de compãtimire a lui Dumnezeu. Toþi aceia
ale cãror inimi sunt unite cu inima Iubirii Nemãrginite vor cãuta sã
îndrepte ºi nu sã osândeascã. Hristos, locuind în suflet, este un
izvor care nu seacã niciodatã. Oriunde locuieºte El, va fi belºug de
binefacere. La strigãtul celor rãtãciþi, la strigãtul victimelor naufragiate
din cauza lipsei ºi pãcatului, creºtinul nu întreabã: Meritã ei oare?,
ci: Cum pot sã le vin în ajutor? În cei mai înrãiþi, în cei mai decãzuþi,
el vede suflete pentru care Hristos a murit, ca sã le mântuiascã ºi
pentru care Isus le-a încredinþat copiilor Sãi slujba împãcãrii.
Milostivi sunt aceia care dau dovadã de împreunã simþire cu cei
sãrmani, suferinzi ºi apãsaþi. Iov spune: “Cãci scãpam pe sãracul
care cerea ajutor ºi pe orfanul lipsit de sprijin. Binecuvântarea
nenorocitului venea peste mine, umpleam de bucurie inima vãduvei.
Mã îmbrãcam cu dreptate ºi-i slujeam de îmbrãcãminte; neprihãnirea
îmi era manta ºi turban. Orbului îi eram ochi ºi ºchiopului picior.
Celor nenorociþi le eram tatã ºi cercetam pricina celui necunoscut”
(Iov 29:12-16).
Existã mulþi oameni pentru care viaþa este o luptã plinã de chin.
Aceºtia îºi dau seama de lipsurile lor ºi sunt nenorociþi ºi
neîncrezãtori; ei îºi închipuie cã n-au nici un motiv sã fie
recunoscãtori. Cuvinte amabile, priviri pline de iubire, cuvinte de
preþuire ar fi pentru mulþi dintre aceºti luptãtori singuratici ca un
pahar de apã rece pentru un suflet însetat. Un cuvânt de simpatie,
o faptã de amabilitate ar ridica poverile care apasã greu pe umerii
istoviþi. ªi fiecare cuvânt sau faptã de amabilitate dezinteresatã este
o expresie a iubirii lui Hristos pentru omenirea pierdutã.
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Cel milostiv “va cãpãta îndurare”, “sufletul binefãcãtor va fi sãturat
ºi cel ce udã pe alþii va fi udat ºi el” (Prov. 11:25). Omul milos are
parte de pace dulce, iar cel ce slujeºte cu dezinteres binele altora, va
avea o mulþumire binecuvântatã în viaþã. Duhul Sfânt, care rãmâne în
suflet ºi este învederat în viaþã, va îndulci inimile aspre ºi va da naºtere
la simpatie ºi duioºie. Veþi secera ceea ce aþi semãnat. “Ferice de cel
ce îngrijeºte de cel sãrac... Domnul îl pãzeºte ºi-l þine în viaþã. El este
fericit pe pãmânt ºi nu-l laºi la bunul plac al vrãjmaºilor lui. Domnul îl
sprijineºte când este pe patul de suferinþã; îi uºureazã durerile în toate
bolile lui” (Ps. 41:1-3).
Cel ce îºi predã viaþa lui Dumnezeu, în servire pentru copiii Sãi,
este legat de Acela care are toate resursele universului, la porunca
Sa. Viaþa sa este legatã de viaþa lui Dumnezeu prin lanþul de aur al
fãgãduinþelor neschimbãtoare. Domnul nu-l va lãsa în ceasul
suferinþei ºi al strâmtorãrii. “ªi Dumnezeul meu are sã îngrijeascã
de toate trebuinþele voastre, dupã bogãþia Sa, în slavã, în Isus
Hristos” (Filipeni 4:19). ªi, în ceasul strâmtorãrii finale, cel milostiv
va afla scãpare în harul Mântuitorului plin de îndurare ºi va fi primit
în locaºurile veºnice.
“Ferice de cei cu inima curatã, cãci ei
vor vedea pe Dumnezeu” Matei 5:8.
Iudeii erau aºa de grijulii în ce priveºte curãþia ceremonialã, încât
orânduirile lor erau extrem de împovãrãtoare. Mintea lor era
ocupatã cu reguli ºi restricþii ºi, de teama de a nu se mânji pe
dinafarã, nu observau murdãria pe care egoismul ºi rãutatea le-o
lãsau în suflet.
Isus nu pomeneºte despre aceastã curãþie ceremonialã ca fiind
una dintre condiþiile de a intra în Împãrãþia Sa, ci scoate în evidenþã
nevoia de curãþie a inimii. Înþelepciunea care vine de sus este “mai
întâi curatã” (Iacov 3:17). În cetatea lui Dumnezeu, nu va intra
nimic care este mânjit.Toþi aceia care vor locui acolo trebuie sã
23

ajungã sã aibã aici o inimã curatã. În acela care învaþã de la Domnul
Isus se va arãta un dezgust crescând pentru o purtare neatentã,
pentru cuvinte necuviincioase ºi pentru cugete murdare. Când
Hristos locuieºte în inimã, va fi curãþie ºi nobleþe atât în cugete cât
ºi în fapte.
Însã cuvintele lui Isus, “Ferice de cei cu inima curatã”, au un
înþeles mai adânc, referindu-se nu numai la curãþie în sensul în care
o înþelege lumea, adicã de a fi neatins de senzualitate sau poftã, ci
ºi la faptul cã trebuie sã aibã un suflet curat; sã fie neatins de mândrie
sau egoism; umil, dezinteresat ºi la fel ca un copil.
Numai cei care se aseamãnã se pot preþui unii pe alþii. Dacã nu
primiþi în însãºi viaþa voastrã principiul iubirii pline de sacrificiu de
sine, care este principiul caracterului Sãu, nu Îl puteþi cunoaºte pe
Dumnezeu. Inima care este amãgitã de Satana Îl socoteºte pe
Dumnezeu o fiinþã tiranicã, neînduplecatã; însuºirile egoiste ale firii
omeneºti, chiar ale lui Satana, sunt atribuite Creatorului plin de
iubire. “Þi-ai închipuit”, zice El, “cã Eu sunt ca tine” (Ps. 50:21).
Purtarea Sa cu oamenii este rãstãlmãcitã ca fiind expresia unei naturi
arbitrare, rãzbunãtoare. Tot aºa ºi Biblia, tezaurul bogãþiilor harului
Sãu. Slava adevãrurilor ei, care sunt tot aºa de înalte ca ºi cerul ºi
cuprind veºnicia, nu este înþeleasã. Pentru cea mai mare parte a
omenirii, Hristos Însuºi este “ca un lãstar care iese dintr-un pãmânt
uscat” ºi nu vãd în El “nici o frumuseþe... care sã atragã privirile”
(Isaia 53:2). Când Isus era printre oameni, ca descoperire a lui
Dumnezeu în fire omeneascã, fariseii ºi cãrturarii I-au spus în faþã:
“Eºti Samaritean ºi ... ai drac” (Ioan 8:48). Pânã ºi ucenicii erau
aºa de orbiþi de egoismul inimilor lor, încât nu puteau sã-L înþeleagã
pe Acela care venise sã le arate iubirea Tatãlui. Acesta este motivul
pentru care Isus umbla în singurãtate, neînþeles de oameni. Numai
în ceruri era El înþeles pe deplin.
Când va veni Hristos în slava Sa, nelegiuiþii nu vor putea sã-L
priveascã. Lumina prezenþei Sale, care este viaþã pentru cei care Îl
iubesc, este moarte pentru cei nelegiuiþi. Aºteptarea venirii Sale
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este pentru ei “o aºteptare înfricoºatã a judecãþii ºi vãpaia unui foc”
(Evrei 10:27). Când se va arãta El, ei se vor ruga sã fie ascunºi de
la faþa Aceluia care a venit sã-i rãscumpere.
Dar pentru inimile care au ajuns sã fie curãþite prin prezenþa
Duhului Sfânt, lucrurile stau cu totul altfel. Aceºtia pot sã-L cunoascã
pe Dumnezeu. Moise a fost ascuns în crãpãtura stâncii când i s-a
descoperit slava lui Dumnezeu; tot aºa, numai când suntem ascunºi
în Hristos putem sã vedem iubirea lui Dumnezeu.
“Cine iubeºte curãþia inimii ºi are bunãvoinþa pe buze este prieten
cu împãratul” (Prov. 22:11). Prin credinþã, noi Îl vedem aici ºi acum.
În experienþa vieþii noastre de toate zilele, putem sã vedem bunãtatea
ºi milostivirea Sa în manifestarea purtãrii Sale de grijã. Îl recunoaºtem
în caracterul Fiului Sãu. Spiritul Sfânt ia adevãrul cu privire la
Dumnezeu ºi la Acela pe care L-a trimis El ºi îl dezvãluie priceperii
ºi inimii. Cei curaþi cu inima Îl vãd pe Dumnezeu într-o nouã ºi
duioasã legãturã, ca Rãscumpãrãtor al lor; ºi, când vãd curãþia ºi
frumuseþea caracterului Sãu, doresc sã reflecte chipul Sãu. Ei Îl
vãd pe Tatãl, care doreºte din toatã inima sã cuprindã în braþele
Sale un fiu care se întoarce, ºi inima lor este plinã de o bucurie
negrãitã ºi de slavã.
Cei curaþi cu inima Îl vãd pe Dumnezeu în lucrãrile mâinilor
Sale, în lucrurile frumoase care se aflã în universul acesta. În Cuvântul
Sãu, ei citesc în rânduri clare descoperirea îndurãrii Sale, bunãtatea
Sa ºi harul Sãu. Adevãrurile care sunt ascunse de cei înþelepþi ºi
pricepuþi sunt descoperite copiilor. Frumuseþea ºi valoarea
adevãrurilor, care sunt ascunse de cei înþelepþi în felul lumii, sunt
desfãºurate fãrã încetare înaintea acelora care au o dorinþã
încrezãtoare, copilãreascã, de a cunoaºte ºi a face voia lui
Dumnezeu. Noi înþelegem adevãrul numai atunci când noi înºine
ajungem pãrtaºi de fire dumnezeiascã.
Cei curaþi cu inima trãiesc ca ºi cum s-ar afla chiar în prezenþa
lui Dumnezeu, în timpul, pe care El li-l îngãduie în lumea aceasta ºi
Îl vor vedea faþã în faþã în viaþa viitoare, nemuritoare, aºa cum Îl
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vedea ºi Adam când umbla ºi vorbea cu Dumnezeu în Eden. “Acum
vedem ca într-o oglindã, în chip întunecos; dar atunci vom vedea
faþã în faþã” (1 Cor. 13:12).
“Ferice de cei împãciuitori, cãci ei vor fi
chemaþi fii ai lui Dumnezeu” Matei 5:9.
Hristos este “Prinþul pãcii” (Isaia 9:6), iar misiunea Lui este de a
restabili pe pãmânt ºi în ceruri pacea pe care pãcatul a nimicit-o.
“Deci, fiindcã suntem socotiþi neprihãniþi prin credinþã, avem pace
cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos” (Romani 5:1).
Oricine consimte sã renunþe la pãcat ºi îºi deschide inima în faþa
iubirii lui Hristos, se face pãrtaº al acestei pãci cereºti.
Nici nu existã o altã pace în afarã de aceasta. Harul lui Hristos
primit în inimã supune vrãjmãºia; el potoleºte lupta ºi umple sufletul
cu iubire. Acela care este în pace cu Dumnezeu ºi cu semenii sãi nu
poate sã fie nenorocit. Invidia nu se va afla în inima sa; bãnuielile
rele nu-ºi vor gãsi loc acolo; ura nu poate sã existe. Inima care este
în armonie cu Dumnezeu este pãrtaºã la pacea cereascã ºi va
rãspândi influenþa ei binecuvântatã în jur. Spiritul pãcii se va odihni
ca roua pe inimile obosite ºi tulburate de luptã lumeascã.
Urmaºii lui Hristos sunt trimiºi în lume cu solia pãcii. Acela care,
prin influenþa liniºtitã ºi neºtiutã a unei vieþi sfinte, va descoperi iubirea
lui Hristos, acela care, prin cuvânt ºi faptã, îl va conduce pe altul sã
renunþe la pãcat ºi sã-ºi predea inima lui Dumnezeu este un fãcãtor
de pace.
“Ferice de cei împãciuitori, pentru cã ei vor fi chemaþi fii ai lui
Dumnezeu”. Spiritul pãcii este dovada legãturii lor cu cerul. Atmosfera
plãcutã a lui Hristos îi înconjoarã. Parfumul vieþii, al frumuseþii
caracterului, descoperã lumii faptul cã ei sunt copii ai lui Dumnezeu.
Vãzându-i, oamenii recunosc cã ei au fost cu Isus. “Oricine iubeºte
este nãscut din Dumnezeu”. “Dacã n-are cineva Duhul lui Hristos, nu
este al Lui”, dar “toþi cei care sunt cãlãuziþi de Duhul lui Dumnezeu
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sunt fii ai lui Dumnezeu” (1 Ioan 4:7; Rom. 8:9-14).
“Rãmãºiþa lui Iacov va fi în mijlocul multor popoare, ca o rouã
care vine de la Domnul, ca ploaia mãruntã pe iarbã, care nu se
bizuie pe nimeni ºi nu atârnã de copiii oamenilor” (Mica 5:7).
“Ferice de cei prigoniþi din pricina
neprihãnirii, cãci a lor este Împãrãþia
cerurilor.” Matei 5:10.
Isus nu prezintã urmaºilor Sãi speranþa de a ajunge la slavã ºi
bogãþii pãmânteºti ºi de a avea parte de o viaþã feritã de încercãri, ci
El le prezintã privilegiul de a umbla împreunã cu Învãþãtorul lor pe
calea tãgãduirii de sine ºi a ocãrii, din pricinã cã lumea nu-i cunoaºte.
El, care a venit sã rãscumpere omenirea pierdutã, a fost primit
cu împotrivire de cãtre forþele unite ale vrãjmaºilor lui Dumnezeu ºi
ai omului. Uniþi într-o confederaþie fãrã milã, oamenii rãi ºi îngerii
rãi s-au ridicat împotriva Prinþului Pãcii. Cu toate cã fiecare cuvânt
ºi faptã a Sa erau pline de milã dumnezeiascã, faptul cã nu se
potrivea cu lumea dãdea naºtere la cea mai dârzã împotrivire. Din
cauzã cã nu voia sã dea nici o îngãduinþã pasiunilor rele ale firii
noastre, El a trezit cea mai aprigã împotrivire ºi vrãjmãºie. Tot aºa
se întâmplã cu toþi cei care trãiesc cu evlavie în Hristos Isus. Între
neprihãnire ºi pãcat, iubire ºi urã, adevãr ºi minciunã, este o luptã
ce nu poate fi opritã.
Când cineva prezintã iubirea lui Hristos ºi frumuseþea sfinþeniei,
îi atrage pe supuºii împãrãþiei lui Satana, iar prinþul rãutãþii se simte
provocat sã se împotriveascã. Prigoana ºi ocara îi aºteaptã pe toþi
aceia care sunt pãtrunºi de spiritul lui Hristos. Caracterul prigoanei
se schimbã în timp; dar principiul, spiritul care stã la temelia ei, este
acelaºi care i-a ucis întotdeauna pe cei aleºi ai Domnului, încã din
zilele lui Abel.
Când oamenii cautã sã fie în armonie cu Dumnezeu, vor vedea
cã ocara crucii n-a încetat. Domniile, puterile ºi spiritele rele din
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locurile cereºti se ridicã la luptã împotriva tuturor acelora care dau
ascultare legii cerului. De aceea, departe de a le produce mâhnire,
prigoana trebuie sã aducã bucurie ucenicilor lui Hristos, pentru cã
aceasta este o dovadã cã ei merg pe urmele Maestrului lor.
Este adevãrat cã Domnul n-a fãgãduit poporului Sãu scutire de
încercãri ºi greutãþi, dar El a fãgãduit ceva ce e cu mult mai de preþ.
El a zis: “ªi puterea ta sã þinã cât zilele tale”. “Harul Meu îþi este de
ajuns; cãci puterea Mea în slãbiciune este fãcutã desãvârºitã”. (Deut.
33:25; 2 Cor. 12:9). Dacã sunteþi chemaþi sã treceþi prin cuptorul
de foc din pricina Numelui Sãu, Isus va fi alãturi de voi, aºa cum a
fost ºi cu cei trei credincioºi din Babilon. Aceia care Îl iubesc pe
Rãscumpãrãtorul lor se vor bucura de fiecare ocazie de a lua parte
împreunã cu El la umilire ºi ocarã. Iubirea pe care o au faþã de
Domnul lor face ca suferinþa pentru Numele Lui sã fie dulce.
În toate veacurile, Satana a prigonit poporul lui Dumnezeu. El
i-a chinuit ºi i-a dat la moarte, dar în moarte ei au ajuns biruitori.
Prin credinþa lor statornicã, ei au descoperit pe Cineva mult mai
puternic decât Satana. Satana putea sã chinuiascã ºi sã ucidã trupul,
dar nu se putea atinge de viaþa care era ascunsã cu Hristos în
Dumnezeu. El putea sã-i arunce în închisori, dar nu putea sã
încãtuºeze spiritul. Ei puteau sã priveascã dincolo de întuneric ºi sã
vadã slava, zicând: “Eu socotesc cã suferinþele din vremea de acum
nu sunt vrednice sã fie puse alãturi cu slava viitoare, care are sã fie
descoperitã faþã de noi”. “Cãci întristãrile noastre uºoare de-o clipã
lucreazã pentru noi tot mai mult o greutate veºnicã de slavã.” (Rom.
8:18; 2 Cor. 4:17).
Prin încercãri ºi persecuþie, slava - caracterul - lui Dumnezeu
este descoperitã în cei aleºi ai Sãi. Biserica lui Dumnezeu, urâtã ºi
persecutatã de lume, este educatã ºi disciplinatã în ºcoala lui Hristos.
Pe pãmânt, ei umblã pe calea cea strâmtã ºi sunt curãþiþi în cuptorul
suferinþei. Ei Îl urmeazã pe Hristos prin lupte dârze, dau dovadã de
tãgãduire de sine ºi suferã dezamãgiri amarnice, dar experienþa lor
chinuitoare îi învaþã cã vina ºi nenorocirile sunt aduse de pãcat ºi
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privesc la el cu groazã. Fiind pãrtaºi la suferinþele lui Hristos, ei
sunt sortiþi sã fie ºi pãrtaºi ai slavei Sale. În viziune sfântã, profetul
a vãzut triumful poporului lui Dumnezeu. El zice: “ªi am vãzut ca o
mare de sticlã amestecatã cu foc; ºi pe marea de sticlã, cu alãutele
lui Dumnezeu în mânã, stãteau biruitorii fiarei... Ei cântau cântarea
lui Moise, robul lui Dumnezeu, ºi cântarea Mielului ºi ziceau: ‘Mari
ºi minunate sunt lucrãrile Tale, Doamne, Dumnezeule,
Atotputernice! Drepte ºi adevãrate sunt cãile Tale, Împãrate al
Neamurilor...’” “Aceºtia vin din necazul cel mare; ei ºi-au spãlat
hainele ºi le-au albit în sângele Mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea
scaunului de domnie al lui Dumnezeu ºi-I slujesc zi ºi noapte în
templul Lui. Cel ce ºade pe scaunul de domnie Îºi va întinde peste
ei cortul Lui” (Apoc. 15:2-3; 7:14-15).
“Ferice va fi de voi... când oamenii vã
vor ocãrî” Matei 5:11.
Încã de la cãderea sa, Satana a lucrat prin amãgire. Dupã cum
L-a prezentat în chip fals pe Dumnezeu, tot aºa, prin agenþii sãi, îi
înfãþiºeazã fals pe copiii lui Dumnezeu. Mântuitorul zice: “Ocãrile
celor ce Te ocãrãsc pe Tine, cad asupra Mea” (Ps. 69:9). În acelaºi
fel, ele cad asupra ucenicilor Sãi.
N-a existat niciodatã un om care sã fi umblat printre oameni ºi
sã fi fost ocãrât cu mai mare cruzime ca Fiul omului. El a fost luat în
râs ºi batjocorit din cauza ascultãrii Sale neclintite de principiile
sfintei Legi a lui Dumnezeu. Ei L-au urât fãrã temei. Cu toate acestea,
El a stat liniºtit în faþa vrãjmaºilor Sãi, declarând cã ocara este o
parte din moºtenirea creºtinului, sfãtuindu-i pe urmaºii Sãi cum sã
þinã piept sãgeþilor rãutãþii ºi îndemnându-i sã nu slãbeascã atunci
când sunt prigoniþi.
Chiar dacã batjocura ar putea ponegri bunul nume, ea nu poate
sã pãteze caracterul. Acesta este în mâna lui Dumnezeu. Atâta
timp cât nu consimþim sã pãcãtuim, nici o putere - nici omeneascã,
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nici diavoleascã - nu este în stare sã aducã o patã asupra sufletului.
Un om a cãrui inimã îºi pune încrederea în Dumnezeu rãmâne
acelaºi în ceasul celor mai dureroase încercãri ºi celor mai
descurajatoare împrejurãri, ca ºi atunci când toate îi merg bine,
când lumina ºi bunãvoinþa lui Dumnezeu par a fi asupra lui.
Cuvintele sale, motivele sale, faptele sale pot fi rãstãlmãcite ºi
falsificate, dar el nu se întristeazã pentru aceasta, întrucât are
interese mai înalte în joc. Ca ºi Moise, el rabdã “ca ºi cum ar fi
vãzut pe Cel ce este nevãzut” (Evrei 11:27), privind nu “la lucrurile
care se vãd, ci la cele ce nu se vãd” (2 Cor. 4:18).
Hristos cunoaºte de aproape tot ceea ce este rãu înþeles ºi
rãstãlmãcit de oameni. Copiii Sãi pot sã-ºi îngãduie sã aºtepte cu
rãbdare ºi încredere liniºtitã, oricât de defãimaþi sau de dispreþuiþi
ar fi, pentru cã nu este nimic ascuns, care sã nu fie descoperit, iar
aceia care-l onoreazã pe Dumnezeu vor fi onoraþi de El înaintea
oamenilor ºi a îngerilor.
“Ferice va fi de voi când... oamenii vã vor ocãrî, vã vor prigoni”,
zicea Isus. “Bucuraþi-vã ºi veseliþi-vã”. Apoi, El a îndreptat atenþia
ascultãtorilor Sãi cãtre profeþii care au vorbit în Numele Domnului,
“ca pildã de suferinþã ºi rãbdare” (Iacov 5:10). Abel, cel dintâi
creºtin dintre fiii lui Adam, a murit ca martir. Enoh a umblat cu
Dumnezeu ºi lumea nu l-a cunoscut. Noe a fost batjocorit, ca fanatic
ºi alarmist. “Alþii au suferit batjocuri, bãtãi, lanþuri ºi închisoare”.
“Unii, ca sã dobândeascã o înviere mai bunã, n-au vrut sã primeascã
izbãvirea care li se dãdea ºi au fost chinuiþi” (Evrei 11:36, 35).
În toate timpurile, solii aleºi ai lui Dumnezeu au fost batjocoriþi
ºi persecutaþi; totuºi, prin suferinþa lor, cunoaºterea de Dumnezeu
a fost rãspânditã pretutindeni. Fiecare urmaº al lui Hristos trebuie
sã ocupe poziþie în linia de luptã ºi sã ducã mai departe aceeaºi
lucrare, ºtiind cã duºmanii ei nu pot sã facã nimic împotriva
adevãrului, ci doar pentru el. Dumnezeu vrea sã spunã prin aceasta
cã adevãrul va ieºi la ivealã ºi va ajunge subiect de cercetare ºi
discuþie chiar prin ocara aruncatã asupra lui. Mintea oamenilor
30

trebuie sã fie pusã în miºcare. Orice luptã, orice ocarã, orice efort
de a restrânge libertatea de conºtiinþã constituie mijlocul lui
Dumnezeu de a trezi spiritele, care altfel ar putea adormi.
Cât de adesea s-a vãzut aceasta în viaþa solilor lui Dumnezeu!
Când ªtefan, nobil ºi iscusit în vorbire, a fost omorât cu pietre din
porunca Sinedriului, n-a fost nici o pierdere pentru cauza
Evangheliei. Lumina din ceruri, care strãlucea pe faþa sa, ºi mila
dumnezeiascã, doveditã în ultima sa rugãciune, au fost ca o sãgeatã
ascuþitã a convingerii pentru Saul, fanaticul membru al Sinedriului,
care stãtea alãturi. Mai târziu, prigonitorul fariseu, a devenit un vas
ales sã poarte Numele lui Hristos înaintea Neamurilor, înaintea
împãraþilor ºi înaintea fiilor lui Israel. La multã vreme dupã aceea,
bãtrânul Pavel a scris din închisoarea din Roma: “Unii, este adevãrat,
propovãduiesc pe Hristos din pizmã ºi din duh de ceartã... nu cu
gândul curat, ci ca sã mai adauge un necaz la lanþurile mele. Ce ne
pasã? Oricum: fie de ochii lumii, fie din toatã inima, Hristos este
propovãduit” (Filipeni 1:15-18). Prin întemniþarea lui Pavel,
Evanghelia a fost vestitã în lung ºi-n lat, ºi sufletele au fost câºtigate
pentru Hristos chiar în palatul cezarilor. Prin eforturile Satanei de a
o nimici, “sãmânþa care nu putrezeºte” a Cuvântului “care este viu
ºi care rãmâne în veac” (1 Petru 1:23) este semãnatã în inimile
oamenilor; prin defãimarea ºi prigonirea copiilor Sãi, Numele lui
Hristos este mãrit ºi sufletele sunt mântuite.
“Mare este rãsplata în ceruri” a acelora care sunt martori pentru
Hristos, prin prigoane ºi ocãri. În timp ce oamenii cautã bunuri
pãmânteºti, Isus le îndreaptã atenþia spre rãsplata cereascã. Dar El
nu pune toatã rãsplata aceasta asupra vieþii viitoare, ea începe aici.
Domnul i S-a arãtat lui Avraam în vremea de demult ºi i-a zis: “Eu
sunt scutul tãu ºi rãsplata ta cea foarte mare” (Gen. 15:1). Aceasta
este rãsplata tuturor acelora care Îl urmeazã pe Isus Hristos. Sã
ajungi în armonie cu Iehova Emanuel - Acela “în care sunt ascunse
toate comorile înþelepciunii ºi ale ºtiinþei”... “în El locuieºte... toatã
plinãtatea dumnezeirii” (Col. 2:3, 9), sã-L cunoºti, sã-L ai în inima
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ta, atunci când ea se deschide tot mai mult, ca sã primeascã
însuºirile Sale, sã cunoºti iubirea ºi puterea Sa, sã ai bogãþiile de
nepãtruns ale lui Hristos, sã înþelegi tot mai mult “care este
lãrgimea, adâncimea ºi înãlþimea ºi sã cunoºti dragostea lui Hristos,
care întrece orice cunoºtinþã, ca sã ajungi plin de toatã plinãtatea
dumnezeirii” (Efes. 3:18-19), - “Aceasta este moºtenirea robilor
Domnului, aºa este mântuirea care vine de la Mine, zice Domnul”
(Isaia 54:17).
Aceasta era bucuria care umplea inima lui Pavel ºi a lui Sila,
când se rugau ºi Îi aduceau laudã lui Dumnezeu la miezul nopþii,
în închisoarea din Filipi. Hristos era alãturi de ei ºi lumina feþei
Sale fãcea sã se împrãºtie întunericul, umplând locul cu slava
curþilor cereºti. Din Roma, Pavel scria, fãrã sã-i pese de lanþurile
sale, când vedea cum înainteazã lucrarea Evangheliei: “Eu mã
bucur de lucrul acesta ºi mã voi bucura” (Filipeni 1:18). Însãºi
cuvintele lui Hristos de pe Munte rãsunã iarãºi în solia lui Pavel
cãtre comunitatea din Filipi, în mijlocul persecuþiilor: “Bucuraþi-vã
totdeauna în Domnul! Iarãºi zic: Bucuraþi-vã!” (Filipeni 4:4).
“Voi sunteþi sarea pãmântului”.
Matei 5:13.
Sarea este preþuitã pentru însuºirile ei de a conserva. Când
Dumnezeu îi numeºte pe copiii Sãi sare, El vrea sã-i înveþe cã
scopul pentru care a fãcut din ei supuºi ai harului Sãu este ca ei
sã ajungã mijloace pentru mântuirea altora. Scopul lui Dumnezeu,
când a ales un popor în faþa întregii lumi, a fost nu numai ca sã-i
poatã adopta ca fii ºi fiice, ci pentru ca, prin ei, lumea sã poatã
primi “harul care aduce mântuire” (Tit 2:11). Când Domnul l-a
ales pe Avraam, a fãcut aceasta nu numai pentru ca el sã fie un
prieten ales al Sãu, ci ca sã fie ºi un mijlocitor al privilegiilor
deosebite, pe care Domnul dorea sã le reverse asupra naþiunilor.
Isus, în acea ultimã rugãciune împreunã cu ucenicii Sãi, înainte de
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rãstignirea Sa, zicea: “ªi Eu Însumi Mã sfinþesc pentru ei, ca ºi ei
sã fie sfinþiþi prin adevãr” (Ioan 17:19). Tot aºa ºi creºtinii, care
sunt curãþiþi prin adevãr, vor avea calitãþi mântuitoare, care vor
feri lumea de o totalã decãdere moralã.
Sarea trebuie sã fie amestecatã cu substanþa cãreia i se adaugã;
ea trebuie sã pãtrundã ºi sã strãbatã, pentru ca sã conserve. Tot
aºa, prin legãturi personale ºi tovãrãºie, se întâmplã ca oamenii
sã fie atinºi de puterea mântuitoare a Evangheliei. Ei nu sunt
mântuiþi cu grãmada, ci fiecare în parte. Influenþa personalã este
o putere. Noi trebuie sã ne apropiem mai mult de aceia cãrora
vrem sã le ajutãm.
Gustul sãrii reprezintã puterea de viaþã a creºtinului, iubirea lui
Isus în inimã, neprihãnirea lui Hristos, care strãbate viaþa. Iubirea
lui Hristos este molipsitoare ºi impunãtoare. Dacã locuieºte în
noi ea se va revãrsa ºi asupra altora. Noi ne vom apropia de ei,
pânã ce inimile lor vor fi încãlzite de interesul ºi iubirea noastrã,
lipsite de orice egoism. Credincioºii sinceri împrãºtie în jurul lor
energie plinã de viaþã, care pãtrunde ºi dã puteri morale sufletelor
pentru care ei lucreazã. Nu puterea omului ci puterea Spiritului
Sfânt e cea care sãvârºeºte lucrarea transformatoare.
Isus a adãugat solemna avertizare: “Dacã sarea îºi pierde
gustul, prin ce îºi va cãpãta iarãºi puterea de a sãra? Atunci nu
mai este bunã la nimic, decât sã fie lepãdatã afarã ºi cãlcatã în
picioare de oameni” (Matei 5:13).
În timp ce asculta cuvintele lui Hristos, norodul putea sã vadã
sarea albã, lucind pe cãrãrile unde fusese aruncatã, din cauzã cã
îºi pierduse puterea de a sãra ºi, prin urmare, ajunsese
nefolositoare. Ea înfãþiºa foarte bine starea fariseilor ºi efectul
religiei lor asupra societãþii. Ea reprezintã viaþa fiecãrui suflet de
la care s-a depãrtat puterea harului lui Dumnezeu ºi care a devenit
rece ºi lipsit de Hristos. Oricare ar fi mãrturisirea sa, unul ca
acesta este privit de oameni ºi de îngeri ca fãrã gust ºi neplãcut.
Unora ca aceºtia Domnul Isus le spune: “O, dacã ai fi rece sau în
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clocot! Dar, fiindcã eºti cãldicel, nici rece, nici în clocot, am sã te
vãrs din gura Mea! (Apoc. 3:15-16).
Fãrã o credinþã vie în Domnul Hristos, ca Mântuitor personal,
este cu neputinþã sã facem ca influenþa noastrã sã fie simþitã într-o
lume plinã de îndoialã. Noi nu putem sã dãm altora ceea ce noi
înºine nu avem. Numai în mãsura devoþiunii ºi consacrãrii noastre
faþã de Hristos putem sã exercitãm o influenþã pentru binecuvântarea
ºi înãlþarea omenirii. Dacã nu existã nici un serviciu real, nici o iubire
sincerã, nici o experienþã trainicã, în viaþã nu va exista nici o putere
care sã ajute, nici o legãturã cu cerul, nici o aromã a lui Hristos în
viaþã. Dacã Spiritul Sfânt nu ne poate folosi ca factori, prin care sã
vesteascã lumii adevãrul aºa cum este în Isus, noi suntem ca ºi
sarea care ºi-a pierdut gustul ºi este cu totul fãrã valoare. Prin
faptul cã ne lipseºte harul lui Hristos, noi spunem lumii cã adevãrul
pe care pretindem a-l crede, n-are nici o putere sfinþitoare ºi astfel,
pânã acolo unde merge influenþa noastrã, facem Cuvântul lui
Dumnezeu fãrã nici o putere. “Chiari dacã aº vorbi în limbi omeneºti
ºi îngereºti ºi n-aº avea dragoste, sunt o aramã sunãtoare sau un
chimval zângãnitor. ªi chiar dacã aº avea darul prorociei ºi aº
cunoaºte toate tainele ºi toatã ºtiinþa, chiar dacã aº avea toatã
credinþa, aºa încât sã mut ºi munþii, ºi n-aº avea dragoste, nu-mi
foloseºte la nimic. ªi chiar dacã mi-aº împãrþi toatã averea pentru
hrana sãracilor, chiar dacã mi-aº da trupul sã fie ars, ºi n-aº avea
dragoste, nu-mi foloseºte la nimic.” (1 Cor. 13:1-3).
Atunci când iubirea ne umple inima, ea se va revarsã asupra
altora, nu din pricina avantajelor primite de la ei, ci pentru cã
iubirea este principiul acþiunii. Iubirea schimbã caracterul, stãpâneºte
pornirile, supune vrãjmãºia ºi înnobileazã sentimentele. Iubirea
aceasta este tot aºa de întinsã ca ºi universul ºi este în armonie cu
aceea a îngerilor slujitori. Nutritã în inimã, ea îndulceºte întreaga
viaþã ºi revarsã binecuvântarea ei asupra tuturor celor din jur.
Aceasta ºi numai aceasta poate sã facã din noi sarea pãmântului.
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“Voi sunteþi lumina lumii”.
Matei 5:14.
Când Isus învãþa norodul, fãcea ca învãþãturile Sale sã fie pline
de interes ºi atrãgea atenþia ascultãtorilor prin ilustraþii obiºnuite,
luate din scenele naturii din jurul lor. Norodul se adunase încã de
cu zori. Soarele maiestuos, urcând tot mai sus pe cerul albastru,
alunga umbrele care se mai ascundeau prin vãi ºi prin defileele
înguste ale munþilor. Slava cerului oriental nu pãlise încã. Lumina
soarelui inunda pãmântul cu splendoarea ei, faþa liniºtitã a lacului
reflecta lumina de aur ºi oglindea norii trandafirii ai dimineþii. Fiecare
mugur, fiecare floare ºi mlãdiþã înfrunzitã scânteiau sub picurii de
rouã. Natura zâmbea sub binecuvântarea unei zile noi, iar pãsãrelele
cântau dulce printre copaci. Mântuitorul a privit la ceata din faþa
Sa ºi la soarele care rãsãrea ºi le-a zis ucenicilor: “Voi sunteþi lumina
lumii”. Dupã cum soarele se avântã în misiunea sa de iubire,
împrãºtiind umbrele nopþii ºi trezind lumea la viaþã, tot aºa trebuie
sã se avânte ºi urmaºii lui Hristos în misiunea lor, revãrsând lumina
cerului asupra acelora care sunt în întunericul rãtãcirii ºi a pãcatului.
În lumina strãlucitoare a dimineþii, oraºele ºi satele de pe colinele
din împrejurimi se vedeau clar, fãcând ca scena sã fie ºi mai
atrãgãtoare. Arãtând spre ele Isus a zis: “O cetate aºezatã pe un
munte nu poate sã rãmânã ascunsã”. Apoi a adãugat: “ªi oamenii
n-aprind lumina ca s-o punã sub obroc, ci o pun în sfeºnic ºi
lumineazã tuturor celor din casã.” Cea mai mare parte dintre cei
care ascultau cuvintele lui Isus erau þãrani ºi pescari, ale cãror
locuinþe umile nu aveau decât o încãpere, în care o singurã luminã,
pusã în sfeºnic, lumina tuturor din casã. “Tot aºa”, zicea Isus, “sã
lumineze ºi lumina voastrã înaintea oamenilor, ca ei sã vadã faptele
voastre bune ºi sã slãveascã pe Tatãl vostru, care este în ceruri.”
Nici o altã luminã n-a luminat vreodatã ºi nici nu va lumina asupra
omului cãzut în pãcat, afarã de aceea care izvorãºte de la Hristos.
Isus, Mântuitorul, este singura luminã care poate sã împrãºtie
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întunericul unei lumi care zace în pãcat. Despre Domnul Isus stã
scris: “În El era viaþa ºi viaþa era lumina oamenilor” (Ioan 1:4).
Numai primind din viaþa Sa, puteau ucenicii Sãi sã devinã purtãtori
de luminã. Viaþa lui Hristos în suflet ºi iubirea Sa descoperitã în
caracter vor face din ei lumina lumii.
Omenirea nu are în sine nici o luminã. Despãrþiþi de Hristos, noi
suntem ca o fãclie neaprinsã, ca luna, atunci când faþa ei este întoarsã
de la soare. Noi nu avem nici o singurã razã de strãlucire, pe care
sã o revãrsãm în întunericul lumii. Dar când ne întoarcem spre
Soarele Neprihãnirii, când venim în atingere cu Hristos, tot sufletul
se lumineazã de strãlucirea perzenþei Sale divine.
Urmaºii lui Hristos trebuie sã fie mai mult decât o luminã în
mijlocul oamenilor. Ei sunt lumina lumii. Isus le spune tuturor acelora
care poartã Numele Sãu: Voi v-aþi predat Mie ºi Eu v-am dat lumii
ca reprezentanþi ai Mei. “Dupã cum Tatãl M-a trimis pe Mine în
lume, tot aºa”, zice El, “i-am trimis ºi Eu pe ei în lume” (Ioan 17:18).
Dupã cum Hristos este calea prin care Se descoperã Tatãl, tot aºa
ºi noi trebuie sã fim mijlocul prin care se descopere Hristos. Chiar
dacã Mântuitorul nostru este marele Izvor de luminã, sã nu uiþi
creºtine, cã el este descoperit prin oameni. Binecuvântãrile lui
Dumnezeu sunt revãrsate prin unelte omeneºti. Hristos Însuºi a venit
în lume ca Fiul al omului. Natura omeneascã, unitã cu natura
dumnezeiascã, trebuia sã vinã în contact cu omenirea. Biserica
Domnului Hristos, fiecare ucenic al Mântuitorului, este mijlocul
hotãrât de cer pentru descoperirea lui Dumnezeu faþã de oameni.
Îngeri ai mãririi aºteaptã sã dea prin noi, sufletelor care sunt aproape
sã piarã, lumina ºi puterea cerului. Oare omul se va da înapoi de la
lucrarea care i-a fost încredinþatã? O, atunci lumea va fi jefuitã în
aceeaºi mãsurã de influenþa fãgãduitã a Duhului Sfânt!
Dar Isus nu-i îndeamnã pe ucenicii Sãi: “Siliþi-vã sã faceþi lumina
voastrã sã lumineze”, ci El le zice: “Lãsaþi sã lumineze”. Dacã Hristos
locuieºte în inimã, este cu neputinþã sã ascundem lumina prezenþei
Sale. Dacã aceia care pretind a fi urmaºi ai lui Hristos nu sunt
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lumina lumii, aceasta se întâmplã din cauzã cã puterea dãtãtoare
de viaþã i-a pãrãsit; dacã nu au de dat luminã, înseamnã cã nu mai
au legãturã cu Izvorul de luminã.
În toate timpurile, “Duhul lui Hristos care era în ei” (1 Petru
1:11), a fãcut din adevãraþii copii ai lui Dumnezeu lumina
contemporanilor lor. Iosif a fost un purtãtor de luminã în Egipt.
Prin curãþia, bunãtatea ºi iubirea sa de fiu, el L-a reprezentat pe
Hristos în mijlocul unui neam de idolatri. În timp ce Israeliþii se
aflau în cãlãtoria lor din Egipt spre þara fãgãduitã, cei credincioºi,
dintre ei, erau o luminã pentru neamurile din jur.
Prin ei, Dumnezeu a fost descoperit lumii. De la Daniel ºi tovarãºii
lui din Babilon ºi de la Mardoheu din Persia, raze strãlucitoare de
luminã au luminat în întunericul de la curþile împãrãteºti. În acelaºi
chip, urmaºii lui Hristos sunt puºi ca purtãtori de luminã pe calea
spre ceruri. Prin ei, îndurarea ºi bunãtatea Tatãlui sunt înfãþiºate
unei lumi cufundate în întunericul unei greºite cunoaºteri de
Dumnezeu. Vãzând faptele lor bune, ºi alþii ajung sã-L mãreascã
pe Tatãl care este în ceruri, deoarece se vede clar cã existã un
Dumnezeu care ºade pe tronul universului, al Cãrui caracter este
vrednic de laudã ºi imitare. Lumina divinã, care strãluceºte în inimã,
ºi armonia creºtinã, datã pe faþã în viaþã, sunt ca o întrezãrire a
cerului, acordatã oamenilor din lumea aceasta, pentru ca ei sã-ºi
poatã da seama de frumuseþea lui.
În felul acesta, oamenii ajung sã creadã “dragostea pe care o
are Dumnezeu faþã de noi” (1 Ioan 4:16). În felul acesta, inimile,
care altãdatã erau pãcãtoase ºi stricate, sunt curãþite ºi schimbate,
ca sã ne putem înfãþiºa “fãrã prihanã ºi plini de bucurie înaintea
slavei Sale” (Iuda 24).
Cuvintele Mântuitorului: “Voi sunteþi lumina lumii” aratã cã El
le-a încredinþat urmaºilor Sãi o misiune mondialã. În zilele Domnului
Hristos, egoismul, mândria ºi prejudecata înãlþaserã un mare ºi
puternic zid de despãrþire între cei rânduiþi sã fie pãzitorii
descoperirilor sfinte ºi orice altã naþiune din lume. Dar Mântuitorul
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venise sã schimbe toate acestea. Cuvintele pe care norodul le
auzea de pe buzele Sale se deosebeau de tot ce au auzit vreodatã
de la preoþi ºi rabini. Domnul dãrâma zidul de despãrþire, iubirea
de sine, prejudecata naþionalã separatistã ºi predica iubirea pentru
toatã familia omeneascã. El îi înãlþã pe oameni din cercul strâmt
de egoism, desfiinþeazã orice hotar teritorial ºi orice deosebire
artificialã de clasã socialã. Nu face nici o deosebire între vecini ºi
strãini, între prieteni ºi duºmani. El ne învaþã sã privim pe oricine
se aflã în nevoie, ca fiind aproapele nostru, iar lumea, ca fiind
câmpul nostru de lucru.
Dupã cum razele soarelui pãtrund pânã în cele mai îndepãrtate
locuri ale pãmântului, tot astfel bunul Dumnezeu urmãreºte ca
lumina Evangheliei sã ajungã la fiecare suflet de pe faþa pãmântului.
Dacã biserica lui Hristos ar fi împlinit planul Domnului nostru,
atunci lumina s-ar fi revãrsat supra tuturor acelora care se aflã în
întuneric ºi în þinutul umbrei morþii. În loc sã se adune laolaltã ºi sã
fugã de rãspundere ºi de purtarea crucii, membrii bisericii ar trebui
sã se împrãºtie în toate þãrile, lãsând ca lumina lui Hristos sã
lumineze prin ei, lucrând aºa cum a lucrat ºi El pentru mântuirea
sufletelor, ºi “Evanghelia Împãrãþiei” ar fi dusã cu repeziciune în
toatã lumea.
Numai astfel poate fi adus la îndeplinire planul lui Dumnezeu
prin chemarea poporului Sãu, de la Avraam, pe câmpiile
Mesopotamiei, ºi pânã la noi, cei de azi. El zice: “Te voi
binecuvânta... ºi vei fi o binecuvântare” (Gen. 12:2). Cuvintele
Domnului Hristos, vestite prin profetul evanghelist, repetate în
Predica de pe Munte, sunt pentru noi, cei care trãim în aceastã
generaþie de pe urmã: “Scoalã-te, lumineazã-te! Cãci lumina ta
vine ºi slava Domnului rãsare peste tine” (Isaia 60:1). Dacã peste
duhul vostru a rãsãrit slava Domnului, dacã aþi privit frumuseþea
Sa, neîntrecutã între zeci ºi mii, ºi pe Acela care este cu totul plãcut,
dacã sufletul vostru a ajuns sã oglindeascã în afarã prezenþa Sa,
atunci vouã vã este trimis acest cuvânt din partea Mântuitorului.
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Aþi stat voi împreunã cu Domnul pe Muntele schimbãrii la faþã?
Jos, în câmpie, sunt suflete robite de Satana; ele aºteaptã un avânt
de credinþã ºi rugãciune, ca sã le elibereze.
Noi nu trebuie sã ne mulþumim numai contemplând slava
Domnului Hristos, ci trebuie sã ºi vorbim despre mãreþia Sa. Isaia
nu numai cã a privit slava Domnului Hristos, dar a ºi vorbit despre
El. În timp ce David cugeta, focul ardea; apoi, inspirat, el Îl lãuda
pe Dumnezeu cu gura. Pe mãsurã ce cugeta la iubirea cea minunatã
a lui Dumnezeu, el nu putea sã facã altceva decât sã vorbeascã
despre ce a vãzut ºi simþit. Cine poate sã priveascã prin credinþã
minunatul plan de mântuire, slava Fiului singur nãscut al lui
Dumnezeu, ºi sã nu vorbeascã despre ea? Cine poate contempla
iubirea nepãtrunsã, care a fost arãtatã pe crucea de pe Golgota
prin moartea Domnului Hristos, pentru ca noi sã nu pierim, ci sã
avem viaþa veºnicã. Cine poate sã priveascã aceasta ºi sã nu aibã
cuvinte prin care sã-I aducã slavã Mântuitorului?
“În locaºul Lui, totul strigã, slavã!” (Ps. 29:9). Plãcutul cântãreþ
al lui Israel Îl lãudã cu harfa sa, zicând: “Voi spune strãlucirea
slãvitã a mãreþiei Tale ºi voi cânta minunile Tale. Oamenii vor
vorbi de puterea Ta cea înfricoºatã ºi eu voi povesti mãrimea Ta”
(Ps. 145:5-6).
Crucea de pe Golgota trebuie sã fie înãlþatã sus, deasupra
oamenilor, preocupând cu totul mintea lor ºi concentrând gândurile
lor. Atunci toate facultãþile spirituale vor fi încãrcate cu putere divinã,
direct de la Dumnezeu. Atunci va avea loc o lucrare sincerã pentru
Maestrul. Lucrãtorii vor trimite în lume raze de luminã, ca facle vii,
care sã lumineze pãmântul.
O, Domnul Hristos primeºte aºa de bucuros pe orice om predat
Lui! El aduce natura omeneascã în legãturã cu cea divinã, pentru
ca sã poatã împãrtãºi lumii tainele iubirii întrupate. Vorbiþi despre
ea în discuþiile voastre, rugaþi-vã pentru ea, cântaþi despre ea, vestiþi
peste tot solia slavei Sale ºi mergeþi înainte pânã la marginile
pãmântului!
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Încercãrile suportate cu rãbdare, binecuvântãrile primite cu
recunoºtinþã, ispitele biruite cu bãrbãþie, umilinþa, bunãtatea, mila ºi
dragostea, date pe faþã în chip natural, sunt luminile care strãlucesc
în caracter, în contrast cu întunericul inimii egoiste, în care lumina
vieþii n-a luminat niciodatã.
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Spiritualitatea legii
“Am venit nu sã stric, ci sã
împlinesc.” Matei 5:17.

d

omnul Hristos a fost Cel care a vestit Legea pe Muntele Sinai,
în mijlocul tunetelor ºi vãpãilor de foc. Slava lui Dumnezeu,
asemenea unui foc mistuitor, se odihnea deasupra vârfului muntelui,
ºi muntele se cutremura de prezenþa Domnului. Oºtile lui Israel,
zãcând cu faþa la pãmânt, au ascultat înmãrmurite cuvintele Legii.
Ce contrast între scena aceasta ºi aceea de pe Muntele Fericirilor!
Sub cerul de varã, fãrã nici un sunet care sã tulbure liniºtea, afarã
doar de cântecul pãsãrelelor, Isus înfãþiºa principiile Împãrãþiei Sale.
Totuºi, vorbind poporului în ziua aceea, cu glasul plin de iubire, le
descoperea principiile Legii vestite pe Sinai.
Când a fost datã Legea, Israel, decãzut din cauza îndelungatei
robii în Egipt, trebuie sã fi fost uimit de arãtarea puterii ºi maiestãþii
lui Dumnezeu. Totuºi, El S-a descoperit ºi ca un Dumnezeu al iubirii.
“Domnul a venit din Sinai
ªi a rãsãrit peste ei din Seir,
A strãlucit din Muntele Paran,
ªi a ieºit din mijlocul zecilor de mii de sfinþi,
Având în dreapta Lui focul Legii.
Da, El iubeºte popoarele;
Toþi sfinþii sunt în mâna Ta.
Ei au stãtut la picioarele Tale,
Au primit cuvintele Tale”
(Deuteronomul 33:2-3).
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Dumnezeu i-a descoperit lui Moise slava Sa, în aceste cuvinte
minunate, care au rãmas ca o moºtenire preþioasã tuturor timpurilor:
“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).
Legea datã pe Sinai era o enunþare a principiului iubirii, o
descoperire a Legii cerului pentru pãmântul acesta. Ea a fost datã
prin mâna unui Mijlocitor - rostitã prin Acela, prin a Cãrui putere
inimile oamenilor puteau fi aduse în armonie cu principiile ei.
Dumnezeu a descoperit scopul Legii atunci când i-a spus lui Israel:
“Sã-Mi fiþi niºte oameni sfinþi” (Exodul 22:31).
Dar Israel n-a pãtruns natura spiritualã a Legii ºi, deseori,
pretinsa lor ascultare nu era decât o înºiruire de forme ºi ceremonii,
ºi nu o predare a inimii în braþele iubirii suverane. Când Isus, prin
caracterul ºi lucrarea Sa, le înfãþiºa oamenilor însuºirile sfinte, pline
de bunãtate ºi pãrinteºti ale lui Dumnezeu ºi prezenta deºertãciunea
unei ascultãri ceremoniale, conducãtorii iudei nici n-au primit, nici
n-au înþeles cuvintele Sale. Ei îºi închipuiau cã El trateazã prea uºor
cererile Legii; iar când El le-a înfãþiºat însãºi adevãrurile care erau
sufletul slujbei date lor de Dumnezeu, ei privind numai la cele
exterioare, L-au acuzat cã vrea s-o strice.
Cuvintele Domnului Hristos, deºi erau pronunþate liniºtit, erau
rostite cu seriozitate ºi cu o putere care rãscolea inimile oamenilor.
Ei se aºteptau sã asculte repetarea tradiþiilor fãrã viaþã ºi a
pretenþiilor rabinilor, dar a fost în zadar. Erau “uimiþi de învãþãtura
Lui; cãci El îi învãþa ca Unul care avea putere, nu cum îi învãþau
cãrturarii lor” (Matei 7:29). Fariseii au observat marea deosebire
dintre metoda lor de a învãþa ºi cea a Domnului. Au vãzut cã mãreþia,
curãþia ºi frumuseþea adevãrului, cu adânca ºi delicata lui influenþã,
punea stãpânire pe multe suflete. Iubirea dumnezeiascã a
Mântuitorului ºi blândeþea Lui atrãgeau inimile oamenilor la El.
Rabinii au vãzut cã, prin învãþãtura Lui, toatã învãþãtura pe care o
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dãduserã ei norodului era fãcutã de nimic. El dãrâma zidul de
despãrþire care fusese aºa de mãgulitor pentru mândria ºi
exclusivismul lor ºi ei se temeau cã, dacã are sã fie lãsat aºa, are sã
ducã norodul departe de ei. Din cauza aceasta, ei L-au urmãrit cu
o urã neîmpãcatã, nãdãjduind sã gãseascã vreun prilej oarecare
pentru a-L face sã cadã în dizgraþia mulþimilor ºi, în felul acesta, sã
dea ocazie Sinedriului sã determine osândirea ºi uciderea Lui.
Pe Munte, Isus era pândit de aproape de iscoade ºi, când explica
principiile neprihãnirii, fariseii au început sã ºopteascã încoace ºi
încolo cã învãþãtura Sa era în opoziþie cu preceptele pe care le
dãduse Dumnezeu pe Sinai. Mântuitorul nu spusese nimic care sã
zdruncine credinþa în religia ºi rânduielile care fuseserã date prin
Moise, pentru cã fiecare razã de luminã pe care marele conducãtor
al lui Israel o transmisese poporului sãu fusese primitã de la Domnul
Hristos. În timp ce mulþi ziceau în inima lor cã El a venit sã înlãture
Legea, printr-o vorbire limpede, Isus, le-a descoperit atitudinea
Sa faþã de rânduielile dumnezeeºti. “Sã nu credeþi”, zicea El, “cã
am venit sã stric Legea sau Proorocii”.
Cel care declarã cã nu are de gând sã strice preceptele ei, este
Creatorul oamenilor, Dãtãtorul Legii. Tot ce este în naturã, de la
firicelul de praf, care pluteºte în raza de soare, ºi pânã la lumile de
sus, totul este sub lege. ªi de ascultarea acestor legi depinde ordinea
ºi armonia în lumea naturalã. Tot aºa sunt ºi marile principii de
neprihãnire, care cârmuiesc viaþa tuturor fiinþelor inteligente, ºi bunul
mers al universului depinde de ascultarea de aceste principii. Legea
lui Dumnezeu exista înainte ca pãmântul acesta sã fi fost chemat la
viaþã. Îngerii se conduc dupã principiile ei ºi, pentru ca pãmântul sã
fie în armonie cu cerul, ºi omul trebuie sã asculte de legile dumnezeieºti.
Domnul Hristos i-a fãcut cunoscut omului în Eden învãþãturile Legii,
“atunci când stelele dimineþii izbucneau în cântãri de bucurie ºi când
toþi fiii lui Dumnezeu scoteau strigãte de veselie” (Iov 38:7). Misiunea
Domnului Hristos pe pãmânt a fost nu de a desfiinþa Legea, ci, prin
harul Sãu, de a-l aduce pe om înapoi, la ascultare de învãþãturile ei.
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Ucenicul iubit, care ascultase cuvintele lui Isus pe munte, scriind
la un timp dupã aceea sub inspiraþia Duhului Sfânt, vorbeºte despre
Lege, ca fiind o îndatorire veºnicã. El spune cã “pãcatul este
cãlcarea Legii” ºi cã “oricine face pãcat, calcã Legea” (1 Ioan
3:4). El spune limpede cã Legea la care se referã este “o poruncã
veche, pe care aþi avut-o de la început” (1 Ioan 2:7). El vorbeºte
despre Legea care exista la creaþiune ºi care a fost repetatã pe
Muntele Sinai.
Vorbind despre Lege, Isus zicea: “Am venit nu sã stric, ci sã
împlinesc”. El folosea aici cuvântul “împlinesc” cu acelaºi înþeles ca
ºi atunci când îi declara lui Ioan Botezãtorul scopul Sãu “de a împlini
toatã dreptatea” (Matei 3:15), adicã de a împlini mãsura cererii
Legii, o pildã de deplinã ascultare de voinþa lui Dumnezeu.
Misiunea Lui era “sã vesteascã o Lege mare ºi minunatã” (Is. 42:21).
El trebuia sã arate natura spiritualã a Legii, sã prezinte principiile ei mult
mai cuprinzãtoare ºi sã lãmureascã obligaþia ei veºnicã.
În comparaþie cu frumuseþea divinã a caracterului Domnului
Hristos, cei mai nobili ºi mai buni dintre oameni sunt doar o slabã
licãrire. Solomon, prin Duhul inspiraþiei, scria: El este “deosebit din
zece mii... toatã fiinþa Lui este plinã de farmec” (Cânt. Cânt. 5:1016); David, când l-a vãzut în viziune profeticã, zicea despre El: “Tu
eºti cel mai frumos dintre oameni” (Ps. 45:2); Isus, expresia chipului
Tatãlui Sãu, strãlucirea Slavei Sale; Mântuitorul cel plin de jertfire
de Sine în tot peregrinajul Sãu de iubire pe pãmânt, a fost o
reprezentare vie a caracterului Legii lui Dumnezeu. În viaþa Sa se
învedereazã cã iubirea nãscutã din cer, principiile creºtineºti stau la
temelia legilor dreptãþii veºnice.
“Câtã vreme nu va trece cerul ºi pãmântul”, zice Isus, “nu va
trece o iotã sau o frânturã de slovã din Lege, înainte ca sã se fi
întâmplat toate lucrurile”. Prin propria Sa ascultare de Lege, Domnul
Hristos a dat mãrturie de caracterul ei neschimbãtor ºi a dovedit
cã, prin harul Sãu, ea poate sã fie împlinitã în chip desãvârºit de
cãtre orice fiu sau fiicã a lui Adam. Pe munte, El a declarat cã nici
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cea mai micã iotã nu avea sã treacã din Lege, pânã ce se vor
împlini toate lucrurile care privesc neamul omenesc, tot ce este în
legãturã cu Planul de mântuire. El nu învaþã cã Legea trebuie
desfiinþatã vreodatã, ci Îºi aþinteºte privirile asupra celei mai
îndepãrtate margini a orizontului omului ºi ne asigurã cã pânã atunci
Legea îºi va pãstra autoritatea ei, aºa cã nimeni sã nu poatã crede
cã El a avut misiunea de a desfiinþa preceptele Legii. Atât cât va
dãinui cerul ºi pãmântul, sfintele principii ale Legii lui Dumnezeu
vor rãmâne. Dreptatea Sa, care e “ca munþii cei înalþi” (Ps. 36:6),
va continua sã existe ºi va fi un izvor de binecuvântare, revãrsând
torente înviorãtoare asupra pãmântului.
Din cauzã cã Legea Domnului este desãvârºitã, ºi de aceea
neschimbãtoare, este cu neputinþã ca oamenii pãcãtoºi, prin ei înºiºi,
sã facã faþã mãsurii cerinþelor ei. Acesta este motivul pentru care
Hristos a venit ca Rãscumpãrãtor al nostru. Misiunea Sa era ca,
fãcându-i pe oameni pãrtaºi la natura divinã, sã-i aducã în armonie
cu principiile Legii cerului. Când ne lãsãm de pãcate ºi Îl primim pe
Hristos ca Mântuitor al nostru personal, Legea este înãlþatã.
Apostolul Pavel întreabã: “Prin credinþã, desfiinþãm noi Legea?
Dimpotrivã, noi întãrim Legea” (Rom. 3:31).
Fãgãduinþa noului legãmânt este: “Voi pune legile Mele în inimile
lor ºi le voi scrie în mintea lor” (Evrei 10:16). În timp ce sistemul
jertfelor, care aratã spre Hristos ca Miel al lui Dumnezeu, care
ridicã pãcatele lumii, avea sã înceteze la moartea Sa, principiile
dreptãþii cuprinse în Decalog sunt tot aºa de neschimbãtoare ca ºi
tronul veºnic. Nici o singurã poruncã n-a fost desfiinþatã, nici o iotã
sau frânturã de literã n-a fost schimbatã. Principiile care i-au fost
aduse la cunoºtinþã omului, în Paradis, ca formând marea Lege a
vieþii, vor exista neschimbate, în Paradisul restatornicit. Atunci când
Edenul va înflori iarãºi pe pãmânt, Legea iubirii lui Dumnezeu va fi
ascultatã de toþi cei de sub soare.
“Cuvântul Tãu, Doamne, dãinuieºte în veci, în ceruri!” “Toate
poruncile Lui sunt adevãrate, întãrite pentru veºnicie, fãcute cu
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credincioºie ºi neprihãnire”. “De multã vreme ºtiu din învãþãturile
Tale, cã le-ai aºezat pentru totdeauna” (Ps. 119:89; 111:7-8;
119:152).
“Aºa cã oricine va strica una din cele mai
mici din aceste porunci ºi va învãþa pe
oameni aºa, va fi chemat cel mai mic în
Împãrãþia cerurilor”. Matei 5:19.
Cu alte cuvinte, nu se va gãsi loc pentru el acolo. Pentru cã
acela care de bunã voie calcã o poruncã, în spirit ºi adevãr, nu
pãzeºte nici una din ele. “Cine pãzeºte toatã Legea ºi greºeºte într-o
singurã poruncã, se face vinovat de toate” (Iacov 2:10).
Nu mãrimea faptei de neascultare este pãcat, ci însãºi neascultarea
de voinþa lãmurit arãtatã a lui Dumnezeu în cel mai mic amãnunt,
pentru cã aceasta aratã cã mai este încã legãturã între suflet ºi pãcat.
Inima este împãrþitã în slujirea ei. Este tot o tãgãduire a lui Dumnezeu,
o rãzvrãtire împotriva legilor guvernãrii Sale.
Dacã oamenii ar fi fost liberi sã nu mai asculte de cererile
Domnului ºi sã-ºi fãureascã ei reguli de purtare, ar fi fost o mulþime
de reguli, care sã se potriveascã la toate minþile, iar stãpânirea ar fi
fost luatã din mâinile Domnului. Voinþa omului ar fi ajuns supremã,
iar înalta ºi sfânta voie a lui Dumnezeu, planul Sãu de iubire faþã de
fãpturile Sale, ar fi fost dezonoratã ºi cãlcatã în picioare.
Ori de câte ori oamenii îºi aleg propria lor cale, sunt în vrajbã
cu Dumnezeu. Ei nu vor avea nici un loc în Împãrãþia cerurilor
pentru cã sunt în rãzboi cu însãºi principiile cerului. Neluând în
seamã voia lui Dumnezeu, se dau de partea Satanei, vrãjmaºul lui
Dumnezeu ºi al omului. Nu printr-un cuvânt, nici prin mai multe
cuvinte, ci prin orice cuvânt pe care l-a rostit Dumnezeu va trãi
omul. Noi nu putem sã desconsiderãm vreun cuvânt, oricât de
neînsemnat ni s-ar pãrea, ºi sã mai fim în siguranþã. Nu este nici o
poruncã în Lege care sã nu fie pentru binele ºi fericirea omului, atât
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în viaþa aceasta, cât ºi în viaþa viitoare. În ascultare de Legea lui
Dumnezeu, omul este înconjurat ca de un zid ºi este pãzit de orice
rãu. Acela care dã la o parte într-un loc oarecare acest zid ridicat
de Dumnezeu a nimicit puterea lui de a-l ocroti, pentru cã a deschis
calea pe care vrãjmaºul poate intra sã pustiascã ºi sã ruineze.
Cutezând sã nesocoteascã voia lui Dumnezeu doar într-un singur
punct, primii noºtri pãrinþi au deschis zãgazurile unui potop de vaiuri,
care au inundat lumea. ªi oricine urmeazã pilda lor va culege aceleaºi
roade. Iubirea lui Dumnezeu se aflã la temelia oricãrui precept al
Legii Sale, ºi acela care se depãrteazã de poruncã îºi fãureºte propria
sa nefericire ºi ruinã.
“Dacã, neprihãnirea voastrã nu va întrece
neprihãnirea cãrturarilor, a fariseilor, cu
nici un chip nu veþi intra în Împãrãþia
cerurilor”. Matei 5:20.
Cãrturarii ºi fariseii învinuiserã nu numai pe Isus, ci ºi pe ucenici,
ca fiind pãcãtoºi din cauzã cã nu þineau seama de ritualurile ºi
rânduielile rabinice. Adesea ucenicii fuseserã puºi în încurcãturã ºi
tulburaþi de critica ºi învinuirile acelora, pe care fuseserã obiºnuiþi
sã-i respecte în calitatea lor de învãþãtori religioºi. Isus ªi-a dat pe
faþã dezamãgirea. El a declarat cã neprihãnirea pe care fariseii
puneau aºa de mare preþ era fãrã valoare. Poporul iudeu avusese
pretenþia cã este deosebit, poporul credincios, favorizat de
Dumnezeu; dar Domnul a înfãþiºat religia lor ca fiind lipsitã de
credinþa mântuitoare. Toate pretenþiile lor de evlavie, nãscocirile ºi
ceremoniile lor, ºi chiar mult trâmbiþata lor împlinire a pretenþiilor
exterioare ale Legii, nu puteau fi de folos spre a-i face sfinþi. Ei nu
aveau inimi curate, nu erau nobili ºi nici asemenea lui Hristos în
caracter.
O religie legalistã este neîndestulãtoare spre a aduce sufletul în
armonie cu Dumnezeu. Aspra ºi rigida stricteþe a fariseilor, lipsitã
de zdrobirea inimii, de duioºie sau iubire, nu era decât o piatrã de
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poticnire pentru pãcãtoºi. Ei erau ca sarea care îºi pierde gustul,
pentru cã influenþa lor nu avea nici o putere de a feri lumea de
stricãciune. Numai adevãrata credinþã este aceea care “lucreazã
prin dragoste” (Gal. 5:6) ºi curãþã sufletul. Ea este ca un aluat care
transformã caracterul.
Iudeii ar fi trebuit sã înveþe toate acestea din învãþãturile profeþilor.
Cu veacuri mai înainte, strigãtul sufletului dupã neprihãnire de la
Dumnezeu gãsise expresie ºi rãspuns în cuvintele profetului Mica:
“Cu ce voi întâmpina oare pe Domnul ºi cu ce mã voi pleca înaintea
Dumnezeului Celui Prea Înalt? Îl voi întâmpina oare cu arderi de
tot, cu viþei de un an? Dar primeºte oare Domnul mii de berbeci
sau zeci de mii de râuri de untdelemn?... Þi s-a arãtat, omule, ce
este bine ºi ce alta cere Domnul de la tine, decât sã faci dreptate,
sã iubeºti mila ºi sã umbli smerit cu Dumnezeul tãu?” (Mica 6:6-8).
Profetul Osea arãtase care era însãºi temelia fariseismului, în
cuvintele: “Israel este o vie stearpã, el aduce roade pentru sine”
(Osea 10:1). Iudeii pretindeau cã Îi slujesc lui Dumnezeu, dar în
realitate îºi slujeau lor înºiºi. Neprihãnirea lor era roada propriilor
eforturi de a pãzi Legea dupã mintea lor ºi spre folosul lor egoist.
Din cauza aceasta, neprihãnirea lor nu putea sã fie mai bunã decât
erau ei înºiºi. În râvna lor de a se face sfinþi, încercau sã scoatã un
lucru curat dintr-unul necurat. Legea lui Dumnezeu este tot aºa de
sfântã, dupã cum ºi El este sfânt; tot aºa de desãvârºitã, dupã cum
ºi El este desãvârºit. Ea le aratã oamenilor neprihãnirea lui
Dumnezeu. Omului îi este cu neputinþã sã pãzeascã Legea aceasta,
prin propria sa putere, deoarece firea omeneascã este coruptã,
stricatã ºi cu totul deosebitã de caracterul lui Dumnezeu. Faptele
inimii egoiste sunt “ca un lucru necurat” ºi “toatã dreptatea noastrã,
ca o hainã mânjitã” (Isaia 64:6).
Cu toate cã Legea este sfântã, iudeii nu puteau sã ajungã la
neprihãnire prin propriile lor eforturi de a pãzi Legea. Ucenicii lui
Hristos trebuie sã capete o neprihãnire deosebitã de cea a fariseilor,
dacã vor sã intre în Împãrãþia cerurilor. Dumnezeu le oferise prin
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Fiul Sãu neprihãnirea desãvârºitã a Legii. Dacã ei ºi-ar fi deschis
cu totul inimile, ca sã-L primeascã pe Hristos, atunci însãºi viaþa lui
Dumnezeu, iubirea Sa, ar fi rãmas în ei, fãcându-i dupã chipul Sãu.
ªi astfel, prin darul de bunã voie al lui Dumnezeu, ei ar fi avut
neprihãnirea pe care o cere Legea. Dar fariseii L-au lepãdat pe
Hristos; necunoscând neprihãnirea pe care o dã Dumnezeu, au
cãutat sã-ºi punã înainte o neprihãnire a lor înºiºi” (Rom. 10:3) ºi
n-au vrut sã se supunã neprihãnirii pe care a dat-o Dumnezeu.
Isus a continuat sã le arate ascultãtorilor Sãi ce înseamnã sã
pãzeascã poruncile lui Dumnezeu, cã aceasta este o reproducere
în ei a caracterului lui Hristos, pentru cã, în El, Dumnezeu a fost
înfãþiºat zilnic înaintea lor.
“Oriºicine se mânie pe fratele sãu va cãdea
sub pedeapsa judecãþii.” Matei 5:22.
Domnul spune prin Moise: “Sã nu urãºti pe fratele tãu în inima
ta... Sã nu te rãzbuni ºi sã nu þii necaz pe copiii poporului tãu. Sã
iubeºti pe aproapele tãu ca pe tine însuþi” (Lev. 19:17). Adevãrurile
pe care le prezenta Isus erau aceleaºi care fuseserã date prin profeþi,
dar acestea fuseserã întunecate prin împietrirea inimii ºi prin iubirea
pãcatului.
Cuvintele Mântuitorului le descopereau ascultãtorilor Sãi faptul
cã, în timp ce îi osândeau pe alþii ca fiind cãlcãtori ai Legii, ei înºiºi
erau tot aºa de vinovaþi, deoarece cultivau ura ºi rãutatea.
Dincolo de locul unde erau adunaþi ei, peste mare, era þinutul
Basanului, o regiune pustie, ale cãrei trecãtori sãlbatice ºi coline
împãdurite fuseserã vreme îndelungatã locul de ascunziº al tâlharilor
ºi al criminalilor de toate felurile. Veºtile despre tâlhãriile ºi crimele
sãvârºite acolo erau proaspete în mintea oamenilor ºi mulþi ardeau
de nerãbdare sã-i denunþe pe aceºti rãufãcãtori. În acelaºi timp, ei
înºiºi erau pãtimaºi ºi plini de duh de ceartã; în inimile lor nutreau
cea mai aprigã urã împotriva asupritorilor romani ºi se simþeau liberi
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sã îi urascã ºi sã dispreþuiascã toate celelalte neamuri ºi chiar pe
proprii lor concetãþeni, care nu se conformau în totul ideilor lor. În
toate acestea, ei cãlcau Legea care spune: “Sã nu ucizi”.
Duhul urii ºi al rãzbunãrii a luat naºtere pentru întâia oarã în
Satana; acesta l-a fãcut sã-L dea la moarte pe Fiul lui Dumnezeu.
Oricine nutreºte rãutate sau lipsã de amabilitate în inima sa, cultivã
acelaºi duh, ºi rodul acestuia va fi spre moarte. În gândul de
rãzbunare stã fapta rea, aºa dupã cum planta se aflã în sãmânþã.
“Oricine urãºte pe fratele sãu este un ucigaº ºi ºtiþi cã nici un ucigaº
n-are viaþã veºnicã, rãmânând în el” (1 Ioan 3:15).
“Oricine va zice fratelui sãu ‘Prostule!’ va cãdea sub pedeapsa
Soborului!” Dându-L pe Fiul Sãu pentru rãscumpãrarea noastrã,
Dumnezeu a arãtat cât de mult preþuieºte El fiecare suflet omenesc;
ºi El nu dã voie nimãnui sã vorbeascã cu dispreþ despre altul. Vom
vedea greºeli ºi slãbiciuni la cei din jurul nostru, dar Dumnezeu
pretinde fiecare suflet, ca proprietate a Sa prin creaþiune ºi, mai
mult încã, a Sa prin rãscumpãrarea cu sângele preþios a lui Hristos.
Toþi au fost creaþi dupã chipul Sãu ºi chiar cei mai decãzuþi trebuie
trataþi cu respect ºi duioºie. Dumnezeu ne va trage la rãspundere
chiar ºi pentru un singur cuvânt de dispreþ spus unui suflet pentru
care Hristos ªi-a dat viaþa.
“Cãci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care sã nu-l fi primit?
ªi dacã l-ai primit, de ce te lauzi ca ºi cum nu l-ai fi primit?”...
“Cine eºti tu, care judeci pe robul altuia? Dacã stã în picioare sau
cade este treaba stãpânului sãu” (1 Cor. 4:7; Rom. 14:4).
“Oricine va zice ‘Nebunule’ va cãdea sub pedeapsa focului
gheenei.” În Vechiul Testament, cuvântul ‘nebun’ este folosit pentru
a numi un apostaziat sau pe cineva care s-a dedat la rãutate. Isus
zice cã oricine îl osândeºte pe fratele sãu ca apostaziat sau ca pe
unul care Îl necinsteºte pe Dumnezeu aratã cã el însuºi este vrednic
de aceeaºi pedeapsã.
Domnul Însuºi, când S-a certat cu Satana pentru corpul lui Moise,
“n-a îndrãznit sã rosteascã împotriva lui o judecatã” (Iuda 9). Dacã
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ar fi fãcut aceasta, S-ar fi aºezat pe terenul Satanei, deoarece
învinuirea este arma celui rãu. El este numit în Scripturã “Învinuitorul
fraþilor noºtri” (Apoc. 12:10). Isus n-ar fi întrebuinþat niciodatã
vreuna dintre armele Satanei. El l-a înfruntat doar prin cuvintele:
“Domnul sã te mustre!” (Iuda 9).
El ne-a dat o pildã. Când suntem aduºi în conflict cu vrãjmaºii
Domnului Hristos, nu trebuie sã spunem nici un cuvânt din spirit de
rãzbunare sau care sã aibã chiar numai aparenþa unei judecãþi de
ocarã. Acela care are misiunea de a fi purtãtorul de cuvânt al lui
Dumnezeu nu trebuie sã rosteascã cuvinte pe care nici chiar
Maiestatea cerului nu le-a folosit când S-a înfruntat cu Satana.
Trebuie sã lãsãm pe seama lui Dumnezeu lucrarea de judecatã ºi
osândire.
“Împacã-te cu fratele tãu.” Matei 5:24.
Iubirea lui Dumnezeu este ceva cu mult mai mult decât o simplã
negaþie; ea este un principiu pozitiv ºi activ, un izvor de viaþã, curgând
mereu spre binecuvântarea altora. Dacã iubirea lui Hristos locuieºte în
noi, nu numai cã nu vom cultiva urã faþã de semenii noºtri, dar vom
cãuta pe orice cale sã arãtãm iubire faþã de ei.
Isus zicea: “Aºa cã dacã îþi aduci darul la altar ºi acolo îþi aduci
aminte cã fratele tãu are ceva împotriva ta, lasã-þi darul acolo,
înaintea altarului, ºi du-te întâi de te împacã cu fratele tãu; apoi vino
ºi adu-þi darul!” Darurile aduse ca jertfã exprimau credinþa cã, prin
Hristos, dãruitorul se fãcea pãrtaº al harului ºi iubirii lui Dumnezeu.
Dar, pentru acela care îºi exprimã credinþa în iubirea iertãtoare a lui
Dumnezeu, în timp ce se lasã condus de un spirit lipsit de iubire,
totul nu e decât o simplã amãgire.
Atunci când cineva, care mãrturiseºte cã Îi serveºte lui
Dumnezeu, îi face rãu sau îl vatãmã pe un frate, el reprezintã în
mod fals caracterul lui Dumnezeu faþã de acel frate, ºi acel rãu
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trebuie sã fie mãrturisit, iar el trebuie sã-l recunoascã drept pãcat,
pentru ca sã fie în armonie cu Dumnezeu. Poate cã fratele nostru
ne-a fãcut un rãu mai mare decât i-am fãcut noi, dar aceasta nu
micºoreazã cu nimic rãspunderea noastrã. Dacã atunci când venim
înaintea lui Dumnezeu ne aducem aminte cã cineva are ceva
împotriva noastrã, trebuie sã lãsãm darul nostru de rugãciune, de
mulþumire, darul de bunãvoie, ºi sã mergem la fratele cu care
suntem în conflict, sã ne mãrturisim pãcatul cu umilinþã ºi sã-i
cerem iertare.
Dacã am pãgubit sau insultat pe fratele nostru, în vreun mod
oarecare, trebuie sã-l despãgubim. Dacã am adus mãrturie
mincinoasã fãrã sã ºtim, dacã i-am rãstãlmãcit cuvintele, dacã i-am
pãgubit influenþa în vreun fel, trebuie sã mergem la cel cu care am
vorbit despre el ºi sã ne retragem toate cuvintele acuzatoare.
Dacã neînþelegerile dintre fraþi n-ar fi descoperite înaintea altora,
ci ar fi discutate deschis între ei, în spiritul iubirii creºtine, cât rãu
s-ar putea evita! Când rãdãcinile de amãrãciune, prin care mulþi au
fost pãtaþi, ar fi nimicitecât de strâns ºi duios ar fi urmaºii lui Hristos,
uniþi în iubirea Sa!
“Oricine se uitã la o femeie, ca s-o
pofteascã, a ºi preacurvit cu ea în inima
lui.” Matei 5:28.
Iudeii se mândreau cu moralitatea lor ºi priveau cu oroare la
practicile senzuale ale pãgânilor. Prezenþa ofiþerilor romani, pe care
cârmuirea imperialã îi adusese în Palestina, era o continuã ofensã
pentru popor, pentru cã, odatã cu aceºti strãini, nãvãlise în þarã un
potop de obiceiuri pãgâne, de plãcere ºi risipã. În Capernaum,
slujbaºii romani, cu însoþitoarele lor vesele, frecventau aleile ºi
locurile de plimbare ºi adesea, sunetul cântecelor uºuratice tulburau
liniºtea lacului, când bãrcile lor de distracþie alunecau pe apele
liniºtite. Poporul aºtepta sã audã de la Isus o asprã denunþare a
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acestei categorii de oameni; dar nu micã le-a fost mirarea când au
auzit cuvinte care dezvãluiau chiar rãul din propriile lor inimi!
Când gândul la rãu este iubit ºi nutrit, oricât ar fi de ascuns,
zicea Isus, aceasta aratã cã pãcatul încã stãpâneºte în inimã.
Sufletul este încã plin de fiere amarã ºi se aflã încã în lanþurile
fãrãdelegii. Acela care îºi gãseºte plãcere în a stãrui sã priveascã
scene murdare, care îngãduie gânduri lipsite de curãþie ºi priviri
pofticioase, poate vedea în pãcatul pe faþã, cu toatã povara sa
de ruºine ºi chinuri sfâºietoare - adevãrata naturã a rãului care a
fost þinut ascuns în cãmãruþele inimii. Clipa ispitei în care cineva
sãvârºeºte un pãcat greu, nu dã naºtere rãului care iese la ivealã,
ci numai dezvoltã sau dã pe faþã ce a fost ascuns ºi tãinuit în
inimã. Ce cugetã un om în inima sa, aceea ºi este, pentru cã “din
inimã ies izvoarele vieþii” (Prov. 23:7; 4:23).
“Dacã mâna ta cea dreaptã te face
sã cazi în pãcat, taie-o ºi leapãdã-o
de la tine.” Matei 5:30.
Pentru a opri boala de a se întinde în tot corpul, ºi de a nimici
viaþa, omul ar fi gata sã se lipseascã chiar de mâna sa cea dreaptã.
Cu cât mai mult ar trebui sã fie gata sã arunce de la el cea ce îi pune
în primejdie sufletul.
Sufletele care au fost degradate ºi robite de Satana trebuie sã
fie rãscumpãrate prin Evanghelie, spre a se împãrtãºi de mãreaþa
libertate a fiilor lui Dumnezeu. Scopul lui Dumnezeu nu este doar
cel de a-l elibera pe om de suferinþa care este rezultatul inevitabil al
pãcatului, ci de a-l scãpa de însuºi pãcatul lui.
Sufletul stricat ºi denaturat trebuie sã fie curãþit, transformat, ca
sã poatã fi îmbrãcat în “frumuseþea Domnului Dumnezeului nostru”,
asemenea chipului Fiului Sãu. “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 ce-i ce-L iubesc” (Ps. 90:17;
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Rom. 8:29; 1 Cor. 2:9). Numai veºnicia va putea sã descopere destinul
mãreþ la care poate sã ajungã omul, refãcut dupã chipul lui Dumnezeu.
Pentru ca noi sã atingem acest ideal înalt, trebuie sã sacrificãm
tot ceea ce face ca sufletul sã se poticneascã. Pãcatul ne poate þine
în stãpânire numai cu voia noastrã. Predarea voinþei este ilustratã
prin scoaterea ochiului sau tãierea mâinii. Adeseori, ni se pare cã a
ne preda voinþa lui Dumnezeu înseamnã a consimþi sã trecem prin
viaþã schilodiþi sau mutilaþi. Dar este mai de folos, zice Domnul, ca
eul sã fie schilodit, rãnit, ciuntit, dacã prin aceasta se poate intra în
viaþã. Ceea ce vi se pare a fi un adevãrat dezastru este chiar poarta
spre cel mai mare câºtig.
Dumnezeu este Izvorul vieþii ºi noi putem sã avem viaþa numai
dacã suntem în comuniune cu El. Se poate sã ne bucurãm de
existenþã pentru un timp, chiar despãrþiþi de Dumnezeu, dar nu avem
viaþã. “Dar cea dedatã la plãcere, mãcar cã trãieºte este moartã”
(1 Tim. 5:6). Numai prin predarea voinþei noastre lui Dumnezeu
este posibil ca El sã ne dea viaþã. Numai, primind viaþa Sa, prin
predarea eului, “este cu putinþã”, zice Isus, “ca aceste pãcate
ascunse, pe care vi le-am arãtat, sã fie biruite.” Este cu putinþã sã
le înmormântaþi în inimile voastre ºi sã le ascundeþi de ochii oamenilor,
dar cum veþi sta în faþa lui Dumnezeu?
Dacã vã lipiþi cu putere de eul personal, refuzând sã-I predaþi
voinþa voastrã lui Dumnezeu, alegeþi moartea. Dumnezeu este un
foc mistuitor pentru pãcat, oriunde s-ar gãsi acesta. Dacã alegeþi
pãcatul ºi refuzaþi sã vã despãrþiþi de el, prezenþa lui Dumnezeu
care mistuie pãcatul, vã va mistui ºi pe voi.
Va fi un sacrificiu ca sã vã predaþi pe voi înºivã lui Dumnezeu;
dar aceasta este o sacrificare a celor de jos pentru cele de sus, a
celor pieritoare pentru cele veºnice. Dumnezeu nu are de gând sã
ne distrugã voinþa, deoarece numai prin lucrarea ei putem sã
îndeplinim ceea ce doreºte El sã facem. Voinþa noastrã trebuie sã-I
fie predatã Lui, ca s-o putem primi înapoi, curãþitã ºi înnobilatã; ºi
aºa de unitã prin dragoste cu Cel sfânt, încât El sã poatã revãrsa
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prin noi torentele iubirii ºi puterii Sale. Oricât de amarã ºi chinuitoare
poate pãrea aceastã predare pentru inima încãpãþânatã ºi
învârtoºatã, totuºi “îþi este de folos”.
Iacov n-a cunoscut biruinþa credinþei învingãtoare ºi n-a fost
numit luptãtor cu Dumnezeu, pânã când n-a cãzut lovit ºi fãrã ajutor
pe pieptul Îngerului Legãmântului. Numai atunci când el “ºchiopãta
din coapsã” (Gen. 32:31), cetele înarmate ale lui Esau au fost
îmblânzite înaintea lui, iar Faraon, mândrul moºtenitor de neam
împãrãtesc, s-a umilit sã cearã binecuvântarea sa. Tot astfel,
“Cãpetenia mântuirii noastre” a fost fãcut “desãvârºit prin suferinþe”
(Evrei 2:10), iar copiii credinþei “au fost puternici în slãbiciune” ºi
“au pus pe fugã oºtile vrãjmaºe” (Evrei 11:34). Astfel, “ologul ia
parte la pradã” (Is. 33:23) ºi cel slab ajunge ca David, “ºi casa lui
David ca îngerul Domnului” (Zah. 12:7).
“Oare este îngãduit unui bãrbat sã-ºi
lase nevasta?” Matei 19:3.
La iudei, unui bãrbat îi era îngãduit sã-ºi lase nevasta pentru cea
mai neînsemnatã nemulþumire ºi femeia era atunci liberã sã se mãrite
din nou. Obiceiul acesta ducea la mari nenorociri ºi pãcate. În
predica de pe Munte, Isus a spus lãmurit cã legãtura cãsãtoriei nu
se poate desface decât în caz de cãlcare a legãmântului de cãsãtorie.
El a zis: “Oriºicine îºi va lãsa nevasta, afarã numai din pricinã de
curvie, îi dã prilej sã preacurveascã; ºi cine va lua de nevastã pe
cea lãsatã de bãrbat, preacurveºte”.
Mai târziu, când farisei L-au întrebat despre legalitatea divorþului,
Isus le-a atras atenþia ascultãtorilor Sãi, la instituþia cãsãtoriei, aºa
cum a fost rânduitã la creaþiune. “Din pricina împietririi inimilor
voastre”, le-a zis El, “a îngãduit Moise sã vã lãsaþi nevestele; dar
de la început n-a fost aºa” (Matei 19:8). El le-a reamintit de zilele
binecuvântate ale Edenului, când Dumnezeu a declarat cã toate
lucrurile erau “foarte bune”. De atunci îºi au începutul cãsãtoria ºi
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Sabatul, cele douã instituþii create pentru slava lui Dumnezeu ºi
spre binele omenirii. Atunci când a unit mâinile perechii sfinte prin
cãsãtorie, zicând: “Va lãsa omul pe tatãl sãu ºi pe mama sa ºi se va
lipi de nevasta sa ºi se vor face un singur trup” (Gen. 2:24), Creatorul
a enunþat legea cãsãtoriei pentru toþi urmaºii lui Adam pânã la sfârºitul
timpului. Ceea ce Însuºi Tatãl cel veºnic declarase ca fiind bun era
legea celei mai înalte binecuvântãri ºi dezvoltãri pentru om.
La fel ca toate darurile bune pe care le-a dat Dumnezeu oamenilor
spre a fi pãstrate, ºi cãsãtoria a fost stricatã prin pãcat. Dar scopul
Evangheliei este de a restatornici curãþia ºi frumuseþea ei. Atât în
Vechiul Testament, cât ºi în Noul Testament, legãtura cãsãtoriei este
folositã spre a reprezenta duioasa ºi sfânta unire care exista între Isus
ºi poporul Sãu, cei mântuiþi, pe care El i-a rãscumpãrat cu preþul
Calvarului. “Nu te teme”, zicea El, “Cãci Fãcãtorul tãu este bãrbatul
tãu: Domnul este Numele Lui; ºi Rãscumpãrãtorul tãu este Sfântul lui
Israel” (Is. 54:4-5). “Întoarceþi-vã copii rãzvrãtiþi, zice Domnul, cãci
Eu sunt cãsãtorit cu voi” (Ier. 3:14). În Cântarea Cântãrilor, auzim
vocea miresei, zicând: “Prea iubitul meu este al meu ºi eu sunt a Lui”.
ªi Cel care este al ei, “deosebindu-se din zece mii”, le spune aleºilor
Sãi: “eºti frumoasã de tot, iubito ºi n-ai nici un cusur” (Cânt. Cânt.
2:16; 5:10; 4:7).
Mai târziu, apostolul Pavel, scriindu-le creºtinilor din Efes, declara
cã Domnul a rânduit ca bãrbatul sã fie capul nevestei, sã fie ocrotitorul
ei, legãtura casei, legându-i pe membrii familiei laolaltã, tot aºa cum
Hristos este Capul bisericii, Mântuitorul trupului ei. De aceea El zice:
“ªi dupã cum Biserica este supusã lui Hristos, tot aºa ºi nevestele sã
fie supuse bãrbaþilor lor în toate lucrurile. Bãrbaþilor, iubiþi-vã nevestele
cum a iubit ºi Hristos Biserica ºi S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o
sfinþeascã, dupã ce a curãþit-o prin botezul cu apã, prin Cuvânt, ca
sã înfãþiºeze înaintea Lui aceastã Bisericã slãvitã, fãrã patã, fãrã
sbârciturã sau altceva de felul acesta, ci sfântã ºi fãrã prihanã. Tot
aºa trebuie sã-ºi iubeascã ºi bãrbaþii nevestele, ca pe trupurile lor”
(Efes. 5:24-28).
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Harul Domnului Hristos, ºi numai acesta, poate sã facã din aceastã
instituþie ceea ce Dumnezeu a avut de gând sã fie - un factor de binecuvântare ºi înãlþare a omenirii. Numai astfel familiile de pe pãmânt,
prin unirea, pacea ºi dragostea lor, pot sã reprezinte familia din ceruri.
În zilele noastre, ca ºi pe vremea Domnului, starea societãþii
prezintã un contrast trist faþã de idealul dorit de cer, în ce priveºte
aceastã relaþie sfântã. Totuºi, chiar acelora care au gãsit amãrãciune
ºi dezamãgire acolo unde nãdãjduiau sã afle tovãrãºie ºi bucurie,
Evanghelia Domnului Hristos le oferã o mângâiere. Rãbdarea ºi
bunãtatea pe care Spiritul Sãu le poate da vor îndulci soarta amarã.
Inima în care locuieºte Hristos va fi aºa de plinã, aºa de mulþumitã,
de iubirea Sa, încât nu se va mistui de dorinþa de a atrage simpatia
ºi atenþia asupra ei. ªi când sufletul este predat lui Dumnezeu,
înþelepciunea Sa poate sã sãvârºeascã ceea ce înþelepciunea
omeneascã nu este în stare. Prin descoperirea harului Sãu, inimi
care odinioarã era nepãsãtoare, sau înstrãinate, pot fi unite prin
legãturi care sunt mai tari ºi mai durabile decât cele pãmânteºti legãturile de aur ale iubirii, care vor suporta proba încercãrii.
“Sã nu juraþi nicidecum” Matei 5:34.
Motivul pentru care se dã aceastã poruncã este: sã nu jurãm
“nici pe cer pentru cã este scaunul de domnie al lui Dumnezeu; nici
pe pãmânt pentru cã este aºternutul picioarelor Lui; nici pe
Ierusalim, pentru cã este cetatea Marelui Împãrat. Sã nu juri nici
pe capul tãu, cãci nu poþi face un singur fir alb sau negru.”
Toate lucrurile vin de la Dumnezeu. Noi nu avem nimic pe care
sã nu-l fi primit; mai mult, nu avem nimic care sã nu fi fost cumpãrat
pentru noi, prin sângele Domnului Hristos. Tot ce avem ajunge la
noi, purtând pecetea crucii, ºi fiind cumpãrat cu sânge mai preþios
decât orice, pentru cã este viaþa lui Dumnezeu. Prin urmare, nu
dispunem de nici un lucru asupra cãruia sã avem dreptul de garanþie
cã ne vom þine cuvântul.
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Iudeii credeau cã porunca a treia opreºte folosirea în chip
uºuratic a numelui lui Dumnezeu, dar îºi închipuiau cã sunt liberi sã
foloseascã alte jurãminte. Rostirea unui jurãmânt era ceva obiºnuit
între ei. Prin Moise, li se interzisese sã jure strâmb, dar ei aveau o
mulþime de mijloace de a scãpa de obligaþia impusã de un jurãmânt.
Nu se temeau sã se dedea la cea ce de fapt însemna profanare,
nici nu se dãdeau înapoi de la cãlcarea jurãmântului, atâta timp cât
era învãluitã în vreo ocolire tehnicã a legii.
Isus a osândit practicile lor, declarând cã obiceiul lor de a jura
era o cãlcare a poruncii lui Dumnezeu. Cu toate acestea, Mântuitorul
n-a oprit cu desãvârºire folosirea jurãmântului în justiþie, în care
Dumnezeu este luat ca martor cã ceea ce se spune este adevãrul
curat. Isus Însuºi, cu prilejul judecãrii Sale înaintea Sinedriului, n-a
refuzat sã depunã mãrturie sub jurãmânt. Marele preot I-a zis: “Te
jur pe Dumnezeul cel viu, sã ne spui dacã eºti Hristosul, Fiul lui
Dumnezeu”. Isus a rãspuns: “Tu ai zis”, adicã “Da, sunt!” (Matei
26:63-64). Dacã, în Predica de pe Munte, ar fi osândit jurãmântul
înaintea instanþelor judecãtoreºti, Hristos, l-ar fi mustrat pe marele
preot cu ocazia judecãrii Sale, iar în felul acesta, pentru binele
urmaºilor Sãi, ar fi întãrit propria Sa învãþãturã.
Sunt foarte mulþi oameni care nu se tem sã-i înºele pe semenii
lor, dar au fost învãþaþi ºi impresionaþi de Duhul lui Dumnezeu cã
e ceva îngrozitor sã-L mintã pe Fãcãtorul lor. Atunci când sunt
puºi sã jure, ei îºi dau seama cã nu dau mãrturie numai înaintea
oamenilor, ci ºi înaintea lui Dumnezeu; cã, dacã dau o mãrturie
mincinoasã, aceasta se face înaintea Aceluia care citeºte în inimã
ºi care cunoaºte exact adevãrul. Cunoaºterea judecãþilor
îngrozitoare, care au urmat acest pãcat, are o influenþã de înfrânare
asupra lor.
Dar, dacã este cineva care poate sã mãrturiseascã cu hotãrâre
sub jurãmânt, apoi acesta este creºtinul adevãrat. El trãieºte
continuu ca ºi în prezenþa lui Dumnezeu, ºtiind cã orice gând este
descoperit înaintea ochilor Aceluia cu care avem de a face; ºi,
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când i se cere sã facã aceasta înaintea Legii, este drept ca el
sã-L ia pe Dumnezeu ca martor cã ceea ce spune este adevãrul
ºi numai adevãrul.
Isus a mers mai departe ºi a statornicit o regulã care sã facã sã
nu mai fie necesar jurãmântul. El învaþã cã adevãrul exact trebuie
sã fie legea vorbirii. “Felul vostru de vorbire sã fie: ‘Da, da ºi nu,
nu’ ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rãu.”
Aceste cuvinte osândesc toate acele fraze fãrã înþeles ºi de
umpluturã, care sunt vecine cu profanarea. Ele condamnã
complimentele înºelãtoare, ocolirea adevãrului, frazele linguºitoare,
exagerãrile, falsurile în comerþ, care sunt atât de obiºnuite în
societate ºi în lumea afacerilor. Ele mai învaþã cã nici un om care
încearcã sã parã ceea ce nu este, sau ale cãrui cuvinte nu exprimã
adevãratele simþãminte ale inimii sale, nu poate fi numit sincer.
Dacã aceste cuvinte ale Domnului ar fi luate în seamã, ele ar
pune capãt bãnuielilor rele ºi neplãcutelor vorbiri de rãu; pentru
cã, vorbind despre faptele ºi motivele altuia, cine poate fi sigur
cã spune exact adevãrul? Cât de des mândria, patima, ºi
resentimentele personale, coloreazã impresia fãcutã! O privire,
un cuvânt, chiar un accent al vocii, pot fi însufleþite de neadevãr.
ªi faptele pot fi în aºa fel înfãþiºate, încât sã dea o impresie greºitã.
ªi “ce trece peste aceste cuvinte, vine de la cel rãu”.
Tot ce fac creºtinii trebuie sã fie transparent ca lumina soarelui.
Adevãrul este de la Dumnezeu; înºelãciunea, în oricare din
miliardele ei de forme, este de la Satana, ºi oricine se îndepãrteazã
în vreun fel oarecare de linia cea dreaptã a adevãrului se vinde
singur puterii celui rãu. Totuºi, nu este un lucru uºor sã spui exact
adevãrul. Nu putem sã spunem adevãrul, dacã nu cunoaºtem
adevãrul. ªi cât de adesea se întâmplã cã pãreri preconcepute,
scãpãri din minte, o cunoaºtere incompletã, greºeli de judecatã,
ne împiedicã sã avem o dreaptã înþelegere a lucrurilor cu care
avem de-a face. Noi nu putem sã rostim adevãrul, dacã minþile
noastre nu sunt cãlãuzite continuu de Acela care este Adevãrul.
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Prin sfântul apostol Pavel, Domnul Hristos ne îndeamnã:
“Vorbirea voastrã sã fie totdeauna cu har” (Col. 4:6). “Nici un
cuvânt stricat sã nu vã iasã din gurã; ci unul bun, pentru zidire,
dupã cum e nevoie, ca sã dea har celor ce-l aud” (Efes. 4:29). În
lumina acestor texte din Sfânta Scripturã, se poate vedea cum
cuvintele rostite de Domnul, pe munte, osândesc vorbirea glumeaþã,
uºuraticã ºi neruºinatã. Ele cer ca vorbirea noastrã sã fie nu numai
sincerã, ci ºi curatã.
Aceia care au învãþat de la Hristos nu vor lua deloc parte “la
lucrãrile neroditoare ale întunericului” (Efes. 5:11). În vorbire, ca ºi
în viaþã, ei vor fi simpli, cinstiþi ºi credincioºi, cãci se pregãtesc
pentru societatea celor sfinþi, în gura cãrora “nu s-a gãsit minciunã”
(Apoc. 14:5).
“Sã nu vã împotriviþi celui ce vã face rãu,
ci oricui te loveºte peste obrazul drept,
întoarce-i ºi pe celãlalt.” Matei 5:39.
Prilejuri de aþâþare se iveau întruna la iudei din cauza contactului
lor cu oastea romanã. Detaºamentele militare staþionau în diferite
puncte, în toatã Iudea ºi Galilea, iar prezenþa acestora aducea
mereu aminte poporului de decãderea sa ca naþiune. Cu multã
amãrãciune în inimã, iudeii auzeau puternicul sunet de trâmbiþã ºi
vedeu cetele de soldaþi, rânduindu-se în jurul stindardului Romei ºi
salutând cu mult respect acest simbol al puterii ei. Ciocnirile dintre
localnici ºi ostaºi erau dese ºi aprindeau ura poporului. Adesea,
când vreun slujbaº roman, însoþit de garda sa de ostaºi, se grãbea
sã meargã dintr-un loc în altul, el punea mâna pe þãranii iudei, care
lucrau la câmp, ºi îi silea sã poarte poveri pe drumuri de munte sau
sã facã oricare alt serviciu de care era nevoie. Lucrul acesta era în
armonie cu legea ºi obiceiul roman, iar împotrivirea la astfel de
cereri dãdea naºtere la umilinþe ºi cruzimi. În fiecare zi, în sufletele
oamenilor se adâncea dorul de a scutura jugul roman. Mai cu seamã
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printre galileenii îndrãzneþi ºi aspri, spiritul revoltei era vãdit.
Capernaumul fiind un oraº de graniþã era sediul unei garnizoane
romane ºi, chiar în timpul când Isus învãþa norodul, vederea unei
companii de ostaºi le reamintea ascultãtorilor Sãi gândul amar al
umilirii lui Israel. Norodul privea cu nerãbdare la Isus, nãdãjduind
cã El era Cel care avea sã umileascã mândria Romei.
Isus privea cu tristeþe feþele întoarse spre El. El observã spiritul
de rãzbunare, care-ºi întipãrise pecetea cea rea asupra lor ºi ºtia
cât de fierbinte dorea poporul puterea de a-i zdrobi pe asupritori.
Plin de întristare, El îi îndemnã: “Nu vã împotriviþi celui ce vã face
rãu. Ci, cui te loveºte peste obrazul drept, întoarce-i ºi pe celãlalt.”
Aceste cuvinte nu erau decât o repetare a învãþãturii Vechiului
Testament. E adevãrat cã regula “ochi pentru ochi ºi dinte pentru
dinte” (Lev. 24:20), fãcea parte din legile date prin Moise, dar
aceasta era o lege civilã. Nimeni nu avea dreptul sã se rãzbune,
pentru cã aveau cuvintele Domnului: “Nu zice: ‘Îi voi întoarce eu
rãul!’” “nu zice: ‘Cum mi-a fãcut el, aºa am sã-i fac ºi eu.’” “Nu te
bucura de cãderea vrãjmaºului tãu.” “Dacã este flãmând vrãjmaºul
tãu, dã-i pâine sã mãnânce, dacã-i este sete, dã-i apã sã bea.”
(Prov. 20:22; 24:17, 29; 25:21, 22).
Toatã viaþa pãmânteascã a Domnului Isus a fost o trãire a acestui
principiu. Mântuitorul nostru a pãrãsit locaºul Sãu ceresc spre a le
aduce vrãjmaºilor Sãi pâinea vieþii. Deºi calomnia ºi prigoana au
fost îngrãmãdite asupra Lui, de la leagãn ºi pânã la mormânt, ele
n-au scos de la El decât expresia unei iubiri iertãtoare. Iatã ce zice
El prin profetul Isaia: “Mi-am dat spatele înaintea celor ce Mã
loveau ºi obrajii înaintea celor ce-Mi smulgeau barba; nu Mi-am
ascuns faþa de ocãri ºi de scuipãri” (Is. 50:6). “Când a fost chinuit
ºi asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la
mãcelãrie ºi ca o oaie mutã înaintea celor ce o tund: n-a deschis
gura” (Is. 53:7). Iar de pe crucea de la Golgota strãbate prin veacuri
rugãciunea Sa pentru ucigaºii Sãi ºi solia dãtãtoare de nãdejde
pentru tâlharul muribund.
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Prezenþa Tatãlui L-a cuprins pe Hristos ºi nu I s-a întâmplat
nimic altceva decât ce a îngãduit iubirea nemãrginitã, pentru
binecuvântarea omenirii. Acesta a fost izvorul Sãu de mângâiere
ºi este ºi pentru noi. Acela care este pãtruns de Spiritul Domnului
Hristos rãmâne în Hristos. Lovitura îndreptatã spre el cade asupra
Mântuitorului, care îl înconjoarã cu prezenþa Sa. ªi orice vine
asupra lui, vine de la Hristos. El n-are nevoie sã se împotriveascã
rãului, deoarece Domnul este apãrarea sa. Nimic nu-l poate
atinge, decât cu îngãduinþa Domnului, ºi “toate lucrurile” îngãduite
“lucreazã împreunã spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu”
(Rom. 8:28).
“Oriºicui vrea sã se judece cu tine ºi sã-þi ia haina, lasã-i ºi
cãmaºa. Dacã te sileºte cineva sã mergi cu el o milã de loc, mergi
cu el douã.”
Isus îi îndeamnã pe ucenicii Sãi ca, în loc sã se împotriveascã
cererilor acelora care aveau puterea, sã facã chiar mai mult decât
li se pretindea. ªi, pe cât era cu putinþã, sã se achite de orice
obligaþie, chiar dacã aceasta depãºea ceea ce cereau legile þãrii.
Legea, aºa cum fusese datã prin Moise, recomanda o deosebitã
consideraþie faþã de cel sãrac. Când un om sãrac îºi dãdea haina
ca zãlog sau garanþie pentru vreo datorie, creditorului nu-i era
îngãduit sã pãtrundã în locuinþa acestuia, ca s-o ia. El trebuia sã
aºtepte în uliþã pânã i se aducea zãlogul. ªi, oricare ar fi fost
împrejurãrile, obiectul trebuia înapoiat stãpânului sãu pânã seara
(Deut. 24:10-13). În zilele Domnului Hristos, aceste prevederi pline
de îndurare erau prea puþin luate în seamã; dar Isus i-a învãþat pe
ucenicii Sãi sã se supunã hotãrârii judecãþii, chiar dacã aceasta ar fi
cerut mai mult decât îngãduia legea lui Moise. Chiar dacã li s-ar fi
cerut o parte din îmbrãcãmintea lor, trebuia sã o dea. Mai mult,
trebuia sã-i dea creditorului dreptul sãu ºi, dacã era nevoie, chiar
mai mult decât prevedea tribunalul. “Oricui vrea sã se judece cu
tine”, zicea El, “ºi sã-þi ia haina, lasã-i ºi cãmaºa”. ªi dacã curierul
îþi cere sã mergi cu el o distanþã de o milã, mergi douã.
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Isus a adãugat: “Celui ce-þi cere, dã-i; ºi nu întoarce spatele
celui ce vrea sã împrumute de la tine”. Aceeaºi învãþãturã a fost
datã prin Moise: “Sã nu-þi împietreºti inima ºi sã nu-þi închizi mâna
înaintea fratelui celui lipsit. Ci sã-þi deschizi mâna ºi sã-l împrumuþi
cu ce-i trebuie ca sã facã faþã nevoilor lui” (Deut. 15:7-8).
Textul acesta lãmureºte înþelesul cuvintelor Mântuitorului. Domnul
nu ne învaþã sã dãm fãrã nici o socotealã tuturor acelora care cer
milã, ci zice: “Sã-l împrumuþi cu ce-i trebuie, ca sã facã faþã nevoilor
lui”; ºi aceasta trebuie sã fie un dar, mai degrabã decât un împrumut;
noi trebuie “sã dãm cu împrumut, fãrã sã nãdãjduim ceva în schimb”
(Luca 6:35). “Cine-ºi face milã ºi ajutã, pe trei îi hrãneºte bine:
pe cel lipsit, pe sine ºi pe Mine.”
“Iubiþi pe vrãjmaºii voºtri” Matei 5:44.
Învãþãtura Mântuitorului: “Sã nu vã împotriviþi celui ce vã face
rãu” a fost un cuvânt greu pentru iudeii rãzbunãtori, care au murmurat
între ei împotriva Lui. Dar Isus a fãcut o declaraþie ºi mai tare:
“Aþi auzit cã s-a zis: ‘Sã iubeºti pe aproapele tãu ºi sã urãºti pe
vrãjmaºul tãu’.” Dar Eu vã spun: ‘Iubiþi pe vrãjmaºii voºtri,
binecuvântaþi pe cei ce vã blastãmã, faceþi bine celor ce vã urãsc ºi
rugaþi-vã pentru cei ce vã asupresc ºi vã prigonesc, ca sã fiþi fii ai
Tatãlui vostru care este în ceruri’.”
Acesta era spiritul Legii pe care rabinii o rãstãlmãciserã, fãcând
din ea un ºir de îndatoriri reci ºi aspre. Ei se socoteau a fi mai buni
decât ceilalþi oameni ºi având dreptul la deosebita favoare a lui
Dumnezeu, în virtutea naºterii lor ca israeliþi; dar Isus le-a îndreptat
mintea spre spiritul iubirii iertãtoare, care ar fi dovedit cã ei erau
însufleþiþi de motive mai nobile decât vameºii ºi pãcãtoºii pe care îi
dispreþuiau.
El le-a îndreptat apoi atenþia ascultãtorilor Sãi spre
Conducãtorul universului, pe care El Îl numi cu numele nou de
“Tatãl nostru”. Isus dorea sã-i facã sã înþeleagã cu câtã duioºie
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tânjeºte inima lui Dumnezeu dupã ei. El îi învaþã cã Dumnezeu poartã
de grijã fiecãrui suflet pierdut; cã aºa “cum se îndurã un tatã de
copiii lui, aºa se îndurã Domnul de cei ce se tem de El” (Ps. 103:13).
O astfel de concepþie despre Dumnezeu n-a fost datã niciodatã
lumii de vreo altã religie, în afarã de cea biblicã. Pãgânismul îi învaþã
pe oameni sã priveascã Fiinþa Supremã ca fiind ceva de temut,
nicidecum de iubit, o zeitate duºmãnoasã, care trebuie sã fie
îmblânzitã prin sacrificii, nicidecum un Pãrinte care revarsã asupra
copiilor Sãi darul iubirii Sale. Chiar poporul Israel ajunsese aºa de
orb faþã de preþioasa învãþãturã a profeþilor cu privire la Dumnezeu,
încât aceastã descoperire a iubirii Sale pãrinteºti era un subiect
original, un nou dar fãcut lumii.
Iudeii susþineau cã Dumnezeu îi iubeºte numai pe aceia care Îi
slujesc - dupã pãrerea lor, pe aceia care împlinesc pretenþiile
rabinilor - iar toþi ceilalþi oameni zac sub osânda ºi sub blestemul
Lui. Nu aºa, zicea Isus; ci toatã lumea - atât cel rãu, cât ºi cel bun
- stã în lumina strãlucitoare a iubirii Sale. Voi trebuie sã învãþaþi
adevãrul acesta chiar din naturã; pentru cã Dumnezeu “face sã
rãsarã soarele Sãu peste cei rãi ºi peste cei buni ºi dã ploaie ºi
peste cei drepþi ºi peste cei nedrepþi”.
Nu pentru cã ar avea în sine o putere produce pãmântul, an
dupã an, bunãtãþile sale ºi îºi continuã miºcarea de rotaþie în jurul
soarelui. Mâna lui Dumnezeu cãlãuzeºte planetele ºi le poartã de
grijã în mersul lor ordonat prin Cosmos. Tot prin puterea Sa, vara
ºi iarna, timpul semãnatului ºi timpul seceratului, ziua ºi noaptea
urmeazã una alteia într-o succesiune ordonatã. Prin Cuvântul Sãu,
cresc plantele, apar frunzele, înfloresc florile. Orice lucru bun, pe
care îl avem, fiecare razã de soare ºi picãturã de ploaie, fiecare
bucatã de pâine, fiecare clipã de viaþã, toate sunt un dar al iubirii.
Tatãl nostru cel ceresc a avut milã de noi chiar atunci când eram
rãi ºi aveam un caracter neplãcut, fiind “vrednici sã fim urâþi ºi
urându-ne unii pe alþii”. “Dar când s-a arãtat bunãtatea lui
Dumnezeu, Mântuitorul nostru, ºi dragostea Lui de oameni, El ne-a
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mântuit nu pentru faptele fãcute de noi în neprihãnire, ci pentru
îndurarea Lui” (Tit 3:3-5). Iubirea Sa, odatã primitã în inimã, ne va
face amabili ºi iubitori nu numai faþã de aceia care ne plac, ci ºi faþã
de oamenii cei mai greºiþi, mai decãzuþi ºi mai pãcãtoºi.
Numai aceia care sunt pãrtaºi de fire dumnezeiascã sunt copii
ai lui Dumnezeu. Nici clasa socialã, nici naºterea, nici naþionalitatea,
nici vreun privilegiu religios nu pot fi o davadã cã suntem membri ai
familiei lui Dumnezeu; ci adevãrata dovadã este iubirea - o iubire
care îmbrãþiºeazã întreaga omenire. Chiar pãcãtoºii, ale cãror inimi
nu sunt cu totul închise faþã de Duhul lui Dumnezeu, vor rãspunde
la bunãtate; aºa cum sunt gata sã arate urã pentru urã, vor fi gata sã
dea pe faþã ºi iubire pentru iubire. Dar numai Duhul lui Dumnezeu
rãspunde cu iubire la urã. Sã fii amabil faþã de cel nemulþumitor ºi
faþã de cel rãu, sã faci binele fãrã sã nãdãjduieºti cã vei fi rãsplãtit
este deviza casei regale cereºti, semnul sigur prin care copiii Celui
Prea Înalt îºi descoperã poziþia lor înaltã.
“Voi fiþi, dar, desãvârºiþi, dupã cum ºi Tatãl
vostru cel ceresc este desãvârºit.” Matei 5:48.
Cuvântul “dar” implicã o concluzie, o urmare a ceea ce s-a
spus mai înainte. Isus descrisese înaintea ascultãtorilor Sãi îndurarea
ºi iubirea dãinuitoare a lui Dumnezeu ºi, de aceea, îi îndeamnã sã
fie desãvârºiþi. Pentru cã Tatãl vostru cel ceresc “este bun ºi cu cei
nemulþumitori ºi cu cei rãi” (Luca 6:35), pentru cã S-a plecat ca sã
vã înalþe, de aceea, zicea Isus, puteþi deveni ca El în caracter ºi
puteþi sã staþi în picioare fãrã vinã, înaintea oamenilor ºi a îngerilor.
Condiþiile vieþii veºnice, sub har, sunt tot cele care erau în Eden
- o neprihãnire desãvârºitã, armonie cu Dumnezeu, o perfectã
ascultare de principiile Legii Sale. Mãsura de caracter prezentatã
în Vechiul Testament este aceeaºi ºi în Noul Testament. ªi aceasta
nu este o mãsurã pe care sã n-o putem ajunge. În orice poruncã
sau îndemn pe care-l dã Dumnezeu este o fãgãduinþã care, se aflã
65

la temelie. Dumnezeu a luat toate mãsurile ca sã putem ajunge
asemenea Lui ºi El va face aceasta pentru toþi cei care nu se
împotrivesc printr-o voinþã stricatã, care sã facã fãrã putere harul
Sãu.
Dumnezeu ne-a iubit cu o iubire negrãitã, ºi iubirea noastrã se
trezeºte faþã de El pe mãsurã ce înþelegem ceva din lungimea,
lãrgimea, adâncimea ºi înãlþimea acestei iubiri care întrece orice
cunoºtinþã. Prin cunoaºterea iubirii Sale, doveditã faþã de noi pe
când eram încã pãcãtoºi, inima împietritã se înmoaie, se supune,
iar pãcãtosul este transformat ºi ajunge un fiu al cerului. Dumnezeu
nu Se foloseºte de mãsuri constrângãtoare; mijlocul pe care îl
întrebuinþeazã El pentru a izgoni pãcatul din inimã este iubirea. Cu
ajutorul ei, El transformã mândria în umilinþã, iar vrãjmãºia ºi
necredinþa în iubire ºi credinþã.
Iudeii se chinuiserã îngrozitor ca sã ajungã la desãvârºire prin
propriile lor eforturi, dar dãduserã greº. Domnul le spusese cã,
având neprihãnirea lor, cu nici un chip nu vor intra în Împãrãþia
cerurilor. Acum, El le arãta caracterul neprihãnirii pe care o vor
avea toþi aceia care vor intra în ceruri. În toatã Predica de pe Munte
El descrie roadele ei ºi acum, printr-o propoziþie, aratã izvorul ºi
natura ei: Fiþi desãvârºiþi, dupã cum ºi Dumnezeu este desãvârºit.
Legea nu este altceva decât o copie a caracterului lui Dumnezeu.
Priviþi la Tatãl vostru cel ceresc ºi veþi vedea în El manifestarea
desãvârºitã a principiilor care stau la temelia cârmuirii Sale.
Dumnezeu este iubire. Ca ºi razele de luminã ce vin de la soare,
iubirea, lumina ºi bucuria izvorãsc de la El peste toate fãpturile
Sale. Natura Sa este de a da. Viaþa Sa însãºi este revãrsarea iubirii
neegoiste; slava Sa este binele fiilor Sãi, iar bucuria Sa o pãrinteascã
grijã pentru ei.
El ne spune sã fim desãvârºiþi dupã cum este ºi El. Noi trebuie
sã fim izvoare de luminã ºi binecuvântare în sfera noastrã, dupã
cum este El pentru tot universul. Noi nu avem nimic de la noi înºine,
ci lumina iubirii Sale strãluceºte asupra noastrã, iar noi trebuie sã
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reflectãm razele ei. Cu multã bunãtate din bunãtatea Sa, ºi noi putem
sã fim desãvârºiþi în sfera noastrã, dupã cum Dumnezeu este
desãvârºit în sfera Lui.
Isus a spus: “Fiþi desãvârºiþi, dupã cum ºi Tatãl vostru este
desãvârºit”. Dacã sunteþi copii ai lui Dumnezeu, sunteþi pãrtaºi ai
naturii Sale ºi nu puteþi fi altfel, decât asemenea Lui. Orice copil
trãieºte prin viaþa tatãlui sãu. Dacã sunteþi copii ai lui Dumnezeu nãscuþi prin Duhul Sãu - trãiþi prin viaþa lui Dumnezeu. În Hristos,
“locuieºte trupeºte toatã plinãtatea Dumnezeirii” (Col. 2:9) ºi viaþa
lui Isus se aratã “în trupul nostru muritor” (2 Cor. 4:11). Avândo în voi, aceastã viaþã va da naºtere la acelaºi caracter ºi va da
pe faþã aceleaºi fapte pe care le-a arãtat ºi în El. În felul acesta,
veþi fi în armonie cu orice învãþãturã a Legii Sale, pentru cã “Legea
Domnului este desãvârºitã ºi învioreazã sufletul” (Ps. 19:7). Prin
iubire, “neprihãnirea Legii” va fi “împlinitã în noi, care trãim nu
dupã îndemnurile firii pãmânteºti, ci dupã îndemnurile Duhului”
(Rom. 8:4).
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Adevăratul motiv în slujire
“Luaþi seama sã nu vã îndepliniþi
neprihãnirea voastrã înaintea oamenilor,
ca sã fiþi vãzuþi de ei.” Matei 6:1.

C

uvintele rostite de Domnul pe Munte erau o expresie a
învãþãturii nerostite a vieþii Sale, pe care oamenii nu ajunseserã
s-o priceapã. Ei nu puteau sã înþeleagã cum, având o aºa mare
putere, a neglijat s-o foloseascã pentru a câºtiga ceea ce ei
socoteau ca fiind lucrul cel mai bun. Spiritul, motivele ºi metodele
lor erau cu totul contrare celor ale Sale. Cu toate cã pretindeau a
fi foarte plini de râvnã pentru cinstirea Legii, mândria deºartã era
adevãrata þintã pe care o urmãreau, ºi Domnul avea sã le arate
cã iubitorul de sine este, de fapt, un cãlcãtor al Legii.
Dar principiile nutrite de farisei au fost caracteristice omenirii
în toate timpurile. Spiritul fariseismului este spiritul firii omeneºti.
ªi, cum Mântuitorul a arãtat deosebirea dintre spiritul ºi metodele
Sale ºi acelea ale rabinilor, învãþãtura Sa este tot aºa de potrivitã
pentru oamenii tuturor timpurilor.
Pe vremea Domnului Hristos, fariseii cãutau sã câºtige favoarea
cerului, pentru ca sã-ºi asigure onoarea lumii ºi profitul personal,
lucruri pe care le priveau ca o rãsplatã a virtuþii. În acelaºi timp,
ei fãceau paradã de faptele lor de milostenie înaintea norodului,
ca sã atragã atenþia ºi sã câºtige reputaþie pentru sfinþenia lor.
Isus le-a mustrat lãudãroºenia, spunând cã Dumnezeu nu
recunoaºte o asemenea slujire ºi cã linguºirea ºi admiraþia
poporului, pe care ei le cãutau cu atâta ardoare, erau singura
rãsplatã pe care aveau sã o primeascã vreodatã.
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“Tu, dar, când faci milostenie”, zicea Domnul, “sã nu ºtie stânga
ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta sã fie fãcutã în ascuns; ºi
Tatãl tãu, care vede în ascuns, îþi va rãsplãti”.
Prin aceste cuvinte, Isus n-a învãþat cã faptele de milostenie
trebuie þinute totdeauna în ascuns. Apostolul Pavel, scriind prin
Duhul Sfânt, n-a ascuns generosul sacrificiu al creºtinilor din
Macedonia, ci a vorbit despre harul pe care Domnul îl lucrase în ei
ºi, în felul acesta, ºi alþii au fost însufleþiþi de acelaºi duh. Tot el scria
ºi bisericii din Corint ºi zicea: “Râvna voastrã a îmbãrbãtat pe foarte
mulþi dintre ei” (2 Cor. 9:2).
Chiar cuvintele Domnului lãmuresc ce a vrut sã spunã, anume cã
faptele de milostenie nu trebuie sã aibã scopul de a câºtiga laudã ºi
cinste de la oameni. Adevãrata evlavie nu face nimic pentru a fi privitã
de oameni. Aceia care umblã dupã cuvintele de laudã ºi linguºire ºi
se hrãnesc cu ele, ca ºi cu ceva dulce, sunt creºtini numai cu numele.
Prin faptele lor bune, urmaºii lui Hristos trebuie sã aducã slavã
nu lor înºile, ci Aceluia prin a Cãrui har ºi putere au fãcut toate
acestea. Orice faptã bunã este adusã la îndeplinire numai prin Spiritul
Sfânt, ºi Spiritul este dat pentru proslãvirea Celui ce l-a dat, nu
pentru a celui ce l-a primit. Când lumina lui Hristos strãluceºte în
suflet, gura va fi plinã de laudã ºi mulþumire faþã de Dumnezeu.
Rugãciunile voastre, împlinirea datoriei, bunãtatea voastrã,
tãgãduirea de sine nu vor alcãtui niciodatã tema gândurilor sau
conversaþiilor voastre. Isus va fi mãrit, eul va fi ascuns, ºi Hristos
Se va arãta ca totul în toate.
Noi trebuie sã dãruim în sinceritate, nu spre a face paradã de
faptele noastre bune, ci din milã ºi dragoste faþã de cei aflaþi în
suferinþã. Sinceritatea scopului, adevãrata bunãtate a inimii, este
motivul care are preþ în ochii cerului. Sufletul sincer în iubirea sa, cu
inima întreagã în devoþiunea sa, este privit de Dumnezeu ca fiind
mai de preþ decât mult aur din Ofir.
Nu trebuie sã ne gândim la rãsplatã, ci la slujire; cu toate acestea,
bunãtatea arãtatã în acest spirit nu va rãmânea nerãsplãtitã. “Tatãl
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tãu, care vede în ascuns, îþi va rãsplãti pe faþã”. Dacã este adevãrat
cã Dumnezeu Însuºi este marea Rãsplatã, care le cuprinde pe toate
celelalte, atunci sufletul Îl primeºte ºi se bucurã de El numai în mãsura
în care se face asemenea cu El în caracter. Numai cele ce sunt
asemenea se pot preþui unele pe altele. Când ne dãruim pe noi înºine
lui Dumnezeu pentru binele omenirii, ºi El ni Se dãruieºte nouã.
Nimeni nu poate sã facã loc în propria sa inimã ºi viaþã, ca
ºuvoiul binecuvântãrii lui Dumnezeu sã curgã spre alþii, fãrã ca sã
primeascã el însuºi o bogatã rãsplatã. Colinele ºi câmpiile care
oferã o albie, pentru ca pâraiele de munte sã ajungã la mare, nu
suferã nici o pierdere prin aceasta. Ceea ce dau ele este rãsplãtit
însutit, pentru cã torentul care curge, murmurând în drumul sãu,
lasã în urmã darul sãu de verdeaþã ºi rodnicie. Iarba de pe malurile
sale este de un verde viu, copacii sunt plini de frunziºi verde, florile
sunt mai îmbelºugate. Când pãmântul rãmâne sterp ºi scorojit de
arºiþa dogoritoare a soarelui de varã, un brâu de verdeaþã indicã
cursul râului; iar câmpia care îºi deschide sânul, ca sã poarte
comoara muntelui spre mare, este îmbrãcatã cu prospeþime ºi
frumuseþe - o dovadã a rãsplãtirii pe care harul lui Dumnezeu le-o
dã tuturor celor care se predau, ca sã fie canale prin care El sã-ºi
reverse binecuvântãrile Sale asupra lumii.
Aceasta este binecuvântarea de care au parte cei care aratã milã
faþã de nevoiaºi. Profetul Isaia zice: “Împarte-þi pâinea cu cel flãmând
ºi adu în casa ta pe nenorociþii fãrã adãpost; dacã vezi un om gol,
acoperã-l ºi nu întoarce spatele semenului tãu. Atunci lumina ta va
rãsãri ca zorile ºi vindecarea ta va încolþi repede... Domnul te va
cãlãuzi neîncetat, îþi va sãtura sufletul chiar în locuri fãrã apã; ... Vei fi ca
o grãdinã bine udatã, ca un izvor ale cãrui ape nu seacã” (Is. 58:7-11).
Lucrarea de binefacere este de douã ori binecuvântatã. În timp
ce acela care dã celui lipsit îi face fericiþi pe alþii, el însuºi este
binecuvântat într-o mãsurã mult mai mare. Harul lui Hristos dezvoltã
în suflet trãsãturi de caracter, care sunt opusul egoismului - trãsãturi
care vor curãþi, înnobila ºi îmbogãþi viaþa. Faptele de milostenie
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sãvârºite în tainã, vor lega inimile laolaltã ºi le vor apropia tot mai
mult de inima Aceluia din care izvorãºte orice impuls bun. Micile
atenþii, micile fapte de iubire ºi sacrificiul de sine, care se revarsã
din viaþã tot aºa de tãcut ca ºi parfumul dintr-o floare - toate
acestea alcãtuiesc o parte deloc micã din binecuvântarea ºi fericirea
vieþii. Se va vedea la urmã cã tãgãduirea de sine pentru binele ºi
fericirea altora, oricât de umilã ºi nelãudatã aici pe pãmânt, este
recunoscutã în cer ca un semn al unirii noastre cu Împãratul slavei,
care a fost bogat ºi, totuºi, S-a fãcut sãrac pentru noi.
Se poate ca faptele de binefacere sã fi fost sãvârºite în tainã,
dar influenþa celui ce le-a sãvârºit nu poate fi ascunsã. Dacã lucrãm
din toatã inima ca urmaºi ai lui Hristos, inima va fi în strânsã simpatie
cu Dumnezeu, iar Duhul lui Dumnezeu, impresionând spiritul nostru,
va scoate la ivealã sfintele armonii ale sufletului, ca rãspuns la
atingerea divinã.
Acela care dã talente sporite celor care au folosit cu înþelepciune
darurile ce le-au fost încredinþate, are plãcere sã recunoascã lucrarea
poporului Sãu credincios în Cel Iubit, prin al cãrui har ºi putere au
lucrat. Aceia care au urmãrit dezvoltarea ºi desãvârºirea unui caracter
creºtin, punându-ºi puterile la lucru în fapte bune, vor culege în lumea
viitoare ceea ce au semãnat. Lucrarea începutã pe pãmânt va ajunge
la perfecþiune în acea viaþã mai înaltã ºi mai sfântã, care va dura cât
veºnicia.
“Când vã rugaþi, sã nu fiþi ca
fãþarnicii.” Matei 6:5.
Fariseii hotãrâserã anumite ore pentru rugãciune; ºi, dacã se
aflau în altã parte la timpul hotãrât, dupã cum se întâmpla adesea,
se opreau oriunde ar fi fost - fie în stradã, fie în piaþã, în mijlocul
mulþimilor de oameni ce alergau încoace ºi încolo - ºi, aºa cu voce
tare, îºi înãlþau rugãciunile lor formale. O astfel de închinare, adusã
numai pentru înãlþare de sine, a atras mustrarea necruþãtoare a lui
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Isus. Cu toate acestea, El n-a oprit rugãciunea publicã, pentru cã El
Însuºi Se ruga împreunã cu ucenicii Sãi, în prezenþa mulþimilor. Dar
El învãþa cã rugãciunile particulare nu trebuie sã fie fãcute în public.
În devoþiune tainicã, rugãciunile noastre nu trebuie sã ajungã la urechile
altcuiva decât la Dumnezeul care ascultã rugãciunile. Nici o ureche
curioasã nu trebuie sã primeascã povara unor astfel de cereri.
“Când te rogi, intrã în odãiþa ta”. Sã avem un loc stabilit pentru
rugãciunea tainicã. Isus alesese locuri anume pentru comuniunea cu
Dumnezeu ºi tot aºa trebuie sã facem ºi noi. Adesea, trebuie sã ne
retragem într-un loc anume, oricât de umil ar fi, unde putem sã fim
singuri cu Dumnezeu.
“Roagã-te Tatãlui tãu, care este în ascuns”. În numele lui Isus, putem
sã venim în prezenþa lui Dumnezeu cu încrederea unui copil. Nu este
nevoie de nici un om ca mijlocitor. Prin Isus, ne putem deschide inimile
lui Dumnezeu, ca înaintea Unuia care ne cunoaºte ºi ne iubeºte.
În locul tainic al rugãciunii, unde nici un ochi nu ne vede, decât
ochiul lui Dumnezeu, nici o ureche nu ne aude, decât urechea lui
Dumnezeu, putem sã aducem cele mai tainice dorinþe ºi frãmântãri
ale noastre înaintea Tatãlui îndurãrii nemãrginite; ºi, în tãcerea ºi
liniºtea sufletului, vocea aceea care nu zãboveºte niciodatã sã
rãspundã la strigãtul nevoilor omeneºti va vorbi inimilor noastre.
“Domnul este plin de milã ºi de îndurare” (Iacov 5:11). El
aºteaptã cu o iubire neobositã sã audã mãrturisirile celor abãtuþi ºi
sã le primeascã pocãinþa. Aºteaptã un semn de recunoºtinþã din
partea noastrã, cum aºteaptã mama zâmbetul de recunoaºtere de
la odrasla ei. Domnul vrea ca noi sã înþelegem cât de arzãtor ºi
duios ne doreºte inima Sa. El ne invitã sã ducem încercãrile noastre
înaintea înþelegerii Lui, întristãrile noastre înaintea iubirii Lui, rãnile
noastre înaintea vindecãrii Lui, slãbiciunea noastrã înaintea tãriei
Lui, goliciunea noastrã înaintea plinãtãþii Lui. Niciodatã cel care a
venit la El n-a fost dezamãgit. “Când îþi întorci privirile spre El, te
luminezi de bucurie ºi nu þi se umple faþa de ruºine.” (Ps. 34:5).
Aceia care-L cautã pe Dumnezeu în ascuns, aducând înaintea
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Domnului nevoile lor ºi cerând ajutor, nu vor striga în zadar. “Tatãl
tãu, care vede în ascuns, îþi va rãsplãti”. Dacã facem din Domnul
tovarãºul nostru zilnic, vom simþi cã puterile unei lumi nevãzute sunt
în jurul nostru; privind la Isus, vom deveni asemenea chipului Sãu.
Privind, vom fi schimbaþi. Caracterul este îmblânzit, curãþit ºi înnobilat
pentru Împãrãþia cereascã. Rezultatul sigur al comuniunii ºi pãrtãºiei
cu Domnul nostru va fi creºterea evlaviei, curãþiei ºi ardoarei. Va fi o
înþelegere crescândã a rugãciunilor noastre. Noi primim o educaþie
divinã ºi aceasta este doveditã printr-o viaþã de sârguinþã ºi zel.
Sufletul care se întoarce spre Dumnezeu dupã ajutor, sprijin ºi
putere, prin rugãciune zilnicã ºi serioasã, va avea aspiraþii nobile, o
înþelegere lãmuritã a adevãrului ºi datoriei, planuri mari de acþiune ºi
o continuã foame ºi sete dupã neprihãnire. Pãstrând legãtura cu
Dumnezeu, vom ajunge în stare sã le dãm ºi altora, cu care venim în
legãturã, lumina, pacea ºi seninãtatea care domnesc în sufletele noastre.
Tãria câºtigatã prin rugãciune, unitã cu efortul stãruitor de a ne educa
mintea pentru meditaþie ºi chibzuinþã, ne pregãteºte pentru îndatoririle
zilnice ºi ne pãstreazã un duh liniºtit în toate împrejurãrile.
Dacã ne apropiem de Dumnezeu, El va pune în gura noastrã un
cuvânt ca sã vorbim pentru El, chiar o laudã pentru Numele Sãu. Ne
va da un ton din cântarea îngerilor, un imn de mulþumire pentru Tatãl
nostru ceresc. În fiecare fapt al vieþii, se va da pe faþã lumina ºi
iubirea unui Mântuitor care locuieºte în inimã. Tulburãrile din afarã
nu pot atinge viaþa care este trãitã prin credinþa în Fiul lui Dumnezeu.
“Când vã rugaþi, sã nu bolborosiþi
aceleaºi vorbe, ca pãgânii.” Matei 6:7.
Pãgânii îºi închipuiau cã rugãciunile au meritul de a face ispãºire
pentru pãcat. Altfel spus, cu cât rugãciunea era mai lungã, cu atât
meritul era mai mare. Dacã ar fi putut deveni sfinþi prin propriile lor
eforturi, pãgânii ar fi avut în ei înºiºi ceva de care sã se bucure, o
pricinã de laudã. Aceeastã idee despre rugãciune este expresia
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principiului îndreptãþirii prin merite personale, care stã la temelia tuturor
sistemelor de religii false. Fariseii adoptaserã aceastã idee pãgânã
despre rugãciune ºi nimic n-a înlãturat-o pânã în zilele noastre, chiar
printre aceia care se pretind a fi creºtini. Repetarea de fraze obiºnuite
ºi tipice, când inima nu simte nici o nevoie de Dumnezeu, e la fel cu
“bolboroselile” pãgânilor.
Rugãciunea nu este o ispãºire pentru pãcat. Ea nu are nici o virtute,
nici vreun merit în sine. Toate cuvintele înflorite, pe care le folosim,
nu pot fi echivalente nici chiar cu o singurã dorinþã sfântã. Rugãciunile
cele mai elocvente nu sunt decât cuvinte fãrã rost, dacã nu exprimã
adevãratele sentimente ale inimii. Numai rugãciunea care izvorãºte
dintr-o inimã dornicã, în care sunt exprimate nevoile simple ale
sufletului, ca ºi cum am cere o favoare unui prieten pãmântesc,
aºteptând ca ea sã fie împlinitã, doar aceasta este rugãciunea credinþei.
Dumnezeu nu doreºte complimentele noastre ceremoniale, dar strigãtul
negrãit al unei inimi zdrobite ºi stãpânite de simþãmântul pãcatului ºi
al completei slãbiciuni îºi gãseºte drum la Tatãl oricãrei îndurãri.
“Când postiþi sã nu vã luaþi o
înfãþiºare posomorâtã, ca
fãþarnicii.” Matei 6:16.
Postul pe care îl recomandã Cuvântul lui Dumnezeu este mult
mai mult decât o formã. El nu constã numai în a lãsa la o parte
mâncarea, în a te îmbrãca în sac ºi în a-þi presãra cenuºã pe cap.
Acela care posteºte, având adevãrata pãrere de rãu din cauza
pãcatului, nu va face aceasta pentru a fi vãzut.
Þinta postului pe care Dumnezeu ne îndeamnã sã-l þinem nu este
de a ne chinui trupul pentru pãcatul sufletului, ci a ne ajuta sã ne dãm
seama de caracterul grav al pãcatului, umilindu-ne inima înaintea lui
Dumnezeu ºi primind harul Sãu iertãtor. Porunca Sa cãtre Israel era
aceasta: “Sfâºiaþi-vã inimile, nu hainele, ºi întoarceþi-vã la Domnul,
Dumnezeul vostru.” (Ioel 2:13).
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Postul nu ne va fi de nici un folos pentru a ne face pocãinþã sau a ne
mãguli cã, prin propriile noastre fapte, vom merita sau vom cumpãra o
moºtenire între cei sfinþi. Când I s-a adresat Domnului întrebarea: “Ce
sã facem, ca sã sãvârºim lucrãrile lui Dumnezeu?”, El a rãspuns:
“Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta: sã credeþi în Acela
pe care L-a trimis El.” (Ioan 6:28-29). Pocãinþa este întoarcerea de la
eul personal spre Hristos, ºi, dacã Îl primim pe Hristos aºa încât, prin
credinþã, El sã-ºi poatã trãi viaþa în noi, faptele bune se vor vedea.
Isus zicea: “Tu, când posteºti, unge-þi capul ºi spalã-þi faþa, ca sã
arãþi cã posteºti, nu oamenilor, ci Tatãlui tãu, care este în ascuns”
(Matei 6:17-18). Ceea ce se face pentru slava lui Dumnezeu trebuie
sã se facã cu bucurie, nu cu inima tristã ºi posomorâtã. În religia
Domnului Isus nu este nimic posomorât. Dacã printr-o atitudine de
posomorâre, creºtinii lasã impresia cã au fost dezamãgiþi de Domnul
lor, ei dau o mãrturie falsã despre caracterul Sãu ºi pun argumente în
gura vrãjmaºilor Sãi. Deºi prin cuvinte au pretenþia cã Dumnezeu
este Tatãl lor, totuºi, printr-o înfãþiºare tristã ºi posomorâtã ei se
prezintã lumii ca niºte orfani.
Domnul doreºte sã facem ca serviciul Sãu sã aparã atrãgãtor, cum
ºi este în realitate. Tãgãduirea de sine ºi frãmântãrile ascunse ale inimii
sã fie descoperite numai Mântuitorului milostiv. Poverile sã fie aduse
la piciorul crucii ºi sã mergi înainte pe cãrare, bucurându-te în iubirea
Aceluia care te-a iubit cel dintâi. Poate cã oamenii nu vor cunoaºte
niciodatã lucrarea care se sãvârºeºte în ascuns între un suflet ºi
Dumnezeu, dar urmarea lucrãrii Duhului asupra inimii va fi vãzutã de
toþi, pentru cã “Acela care vede în ascuns, îþi va rãsplãti pe faþã”.
“Nu vã strângeþi comori pe
pãmânt.” Matei 6:19.
Comoara adunatã pe pãmânt nu dãinuieºte; hoþii o sapã ºi o
furã; moliile ºi rugina o stricã; focul ºi furtuna ne nimicesc averile.
“ªi unde este comoara voastrã, acolo va fi ºi inima voastrã”.
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Comoara adunatã pe pãmânt va acapara mintea, dând cu totul la o
parte lucrurile cereºti.
Iubirea de bani era pasiunea cea mai mare pe vremea iudeilor.
Spiritul lumesc luase locul lui Dumnezeu ºi al religiei în suflet. Tot
aºa stau lucrurile ºi în zilele noastre. Goana dupã îmbogãþire are o
influenþã aºa de seducãtoare ºi fermecãtoare asupra vieþii, încât
nobleþea ºi armonia sunt pervertite, pânã când se pierd. Slujirea
Satanei este plinã de grijã, frãmântare ºi muncã istovitoare, iar
bogãþia pe care oamenii se strãduiesc s-o adune pe pãmânt, nu e
decât pentru scurtã vreme.
Domnul zicea: “Strângeþi-vã comori în ceruri unde nu le mãnâncã
moliile ºi rugina ºi unde hoþii nu le sapã, nici nu le furã. Pentru cã
unde este comoara voastrã, acolo va fi ºi inima voastrã”.
Sfatul este: “Sã vã strângeþi comori în cer”. Este în interesul
vostru personal sã vã asiguraþi bogãþiile cereºti. Numai acestea
sunt cu adevãrat ale voastre, din tot ce aveþi. Comoara adunatã în
cer este nepieritoare. Nici focul sau apele n-o pot nimici, nici hoþii
n-o pot jefui, nici moliile sau rugina n-o pot strica, pentru cã
Dumnezeu este Cel care o pãstreazã.
Aceastã comoarã, pe care Domnul o socoteºte mai de preþ
decât tot ce are preþ, este “bogãþia slavei moºtenirii Lui între sfinþi”
(Efes. 1:18). Ucenicii Domnului Hristos sunt numiþi giuvaerurile Sale,
comoara Sa preþioasã ºi deosebitã. El zice: “Ei sunt pietrele cununii
împãrãteºti” (Zah. 9:16). “Voi face pe oameni mai preþioºi decât
aurul curat, mai scump decât aurul din Ofir” (Is. 13:12). Domnul
Hristos priveºte la poporul Sãu, în curãþia ºi desãvârºirea sa, ca la
rãsplata suferinþelor Sale, a umilinþei ºi iubirii Sale, completarea
strãlucirii Sale fiind Hristos, marele Centru, de la care radiazã toatã
strãlucirea.
Nouã ne este îngãduit sã ne unim cu El în marea lucrare de
rãscumpãrare ºi sã ne împãrtãºim cu El de bogãþiile câºtigate prin
moartea ºi suferinþele Sale. Sfântul apostol Pavel le scria creºtinilor
din Tesalonic: “Cãci cine este în adevãr nãdejdea sau bucuria, sau
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cununa noastrã de slavã? Nu sunteþi voi, înaintea Domnului nostru
Isus Hristos, la venirea Lui? Da, voi sunteþi slava ºi bucuria noastrã”
(1 Tes. 2:19-20). Aceasta este comoara în vederea cãreia ne
îndeamnã Domnul sã lucrãm. Caracterul este marele seceriº al vieþii.
Fiecare cuvânt sau faptã care, prin harul lui Hristos, va da naºtere,
într-un suflet, la un impuls îndrumãtor spre cer, fiecare efort care
tinde spre formarea unui caracter creºtin, înseamnã adunarea unei
comori în cer.
Unde este comoara, acolo va fi ºi inima. Prin fiecare efort fãcut
în folosul altora, noi înºine avem un mare folos. Acela care sacrificã
bani sau timp pentru rãspândirea Evangheliei se înscrie, cu propriul
sãu interes ºi cu rugãciuni, pentru lucrare ºi pentru sufletele care
trebuie sã fie miºcate prin ea, sentimentele sale de iubire i se revarsã
asupra altora, iar el este îndemnat la o mai mare devoþiune pentru
Dumnezeu, ca sã poatã ajunge în stare sã le facã ºi mai bine.
Iar în ziua cea din urmã, când bogãþiile pãmântului vor pieri,
acela care ºi-a adunat o comoarã în cer, va privi ce a câºtigat,
viaþa sa. Dacã am ascultat de cuvintele Domnului Hristos, atunci
când ne vom aduna în jurul marelui tron alb, vom vedea sufletele
care au fost mântuite prin lucrarea noastrã ºi vom ºti cã unul i-a
câºtigat pe alþii, iar aceºtia pe alþii - o mare ceatã adusã în limanul
pãcii, ca rezultat al strãdaniilor noastre; acolo ne vom depune
coroanele la picioarele lui Isus ºi-L vom lãuda de-a lungul veacurilor
nesfârºite ale veºniciei. Cu ce bucurie îi va privi atunci lucrãtorul
pentru Hristos pe aceºti rãscumpãraþi, care se împãrtãºesc de slava
Mântuitorului! Cât de preþios va fi cerul pentru aceia care au fost
credincioºi în lucrarea de câºtigare de suflete!
“Dacã deci, aþi înviat împreunã cu Hristos, sã umblaþi dupã
lucrurile de sus, unde Hristos ºade la dreapta lui Dumnezeu”
(Coloseni 3:1).
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“Dacã ochiul tãu este sãnãtos, tot trupul
tãu va fi plin de luminã” Matei 6:22.
Sinceritatea intenþiei, consacrarea din toatã inima faþã de
Dumnezeu, sunt condiþia indicatã de Mântuitorul în cuvintele Sale.
Intenþia sã fie sincerã ºi neºovãielnicã, în a discerne adevãrul ºi a
asculta de el, oricât ar costa aceasta ºi vei primi atunci lumina divinã.
Adevãrata evlavie începe atunci când s-a pus capãt oricãrui
compromis cu pãcatul. Atunci limbajul inimii va fi acela al apostolului
Pavel: “Fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea ºi aruncându-mã
spre ce este înainte, alerg spre þintã, pentru premiul chemãrii cereºti
a lui Dumnezeu, în Hristos Isus”. “Ba încã ºi acum privesc toate
aceste lucruri ca o pierdere, faþã de preþul nespus de mare al
cunoaºterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate
ºi le socotesc ca un gunoi, ca sã câºtig pe Hristos”(Filipeni3:13-14,8).
Dar, dacã ochiul este orbit de iubirea de sine, atunci nu e decât
întuneric. “Dacã ochiul tãu este rãu, tot trupul tãu va fi plin de
întuneric”. Întunericul acesta îngrozitor i-a învãluit pe iudei într-o
necredinþã încãpãþânatã, fãcându-i neînstare sã preþuiascã misiunea
ºi caracterul Aceluia care venise sã-i salveze din pãcate.
Cedarea în faþa ispitei începe prin a-i îngãdui minþii sã ºovãie,
prin a fi nestatornic în încrederea ta în Dumnezeu. Dacã nu alegem
sã ne predãm pe deplin lui Dumnezeu, atunci suntem în întuneric.
Dacã pãstrãm vreo rezervã oarecare, atunci lãsãm o uºã deschisã,
prin care Satana poate sã intre sã ne rãtãceascã prin ispitele sale.
El ºtie cã, dacã poate sã ne întunece viziunea, aºa încât ochiul
credinþei sã nu-L mai poatã vedea pe Dumnezeu, nu va mai fi nici
o piedicã împotriva pãcatului.
Preferinþa pentru vreo dorinþã pãcãtoasã dovedeºte rãtãcirea
sufletului. Fiecare îngãduinþã faþã de acea dorinþã întãreºte aversiunea
sufletului faþã de Dumnezeu. Mergând pe calea doritã de Satana,
suntem împresuraþi de umbrele rãului ºi fiecare pas duce la întuneric
din ce în ce mai des, fãcând sã creascã tot mai mult orbirea inimii.
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Aceeaºi lege conduce atât lumea spiritualã, cât ºi lumea naturalã.
Cel care locuieºte în întuneric va ajunge în cele din urmã sã-ºi piardã
puterea de a vedea. El este acoperit de un întuneric mai des decât
acela de la miezul nopþii; razele strãlucitoare de la miezul zilei nu-i
pot aduce unuia ca acesta, nici o luminã. “El umblã în întuneric ºi nu
ºtie încotro merge, pentru cã întunericul i-a orbit ochii” (1 Ioan
2:11). Nutrind mereu pãcatul în inimã, desconsiderând în chip voit
apelurile iubirii divine, pãcãtosul pierde plãcerea de a face binele,
dorul dupã Dumnezeu, însãºi putinþa de a primi lumina cerului.
Invitaþia harului este încã plinã de iubire, lumina strãluceºte tot atât
de puternic ca ºi atunci când s-a revãrsat pentru prima datã asupra
sufletului sãu, dar glasul întâmpinã urechi surde, lumina cade pe
niºte ochi orbiþi.
Nici un suflet nu este pânã în cele din urmã pãrãsit de Dumnezeu,
lãsat în propriile sale cãi, atâta timp cât mai este o speranþã pentru
mântuirea lui. “Omul se îndepãrteazã de Dumnezeu, nu Dumnezeu
de om”. Tatãl nostru ceresc ne urmãreºte cu apeluri, avertizãri ºi
asigurãri de iubire, pline de compãtimire, pânã când alte ocazii ºi
privilegii vor fi cu totul în zadar. Rãspunderea rãmâne asupra
pãcãtosului. Împotrivindu-se astãzi Duhului lui Dumnezeu, el
pregãteºte calea pentru o altã împotrivire, când lumina va veni cu o
putere ºi mai mare. În felul acesta, pornirea lui spre împotrivire
ajunge din ce în ce mai puternicã, pânã ce, în cele din urmã, lumina
nu-l va mai putea impresiona ºi el va înceta sã rãspundã în vreun fel
Duhului lui Dumnezeu. Atunci “chiar lumina care este în tine”, s-a
fãcut întuneric. Însuºi adevãrul pe care îl cunoaºtem a ajuns aºa de
pervertit, încât face sã creascã ºi mai mult orbirea sufletului.
“Nimeni nu poate sluji la doi
stãpâni”. Matei 6:24.
Domnul Hristos nu zice cã omul nu vrea sau nu trebuie sã
slujeascã la doi stãpâni, ci cã nu poate sã facã aceasta. Între
interesele lui Dumnezeu ºi interesele lui Mamona nu existã nici o
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legãturã sau atracþie. Chiar unde conºtiinþa îi avertizeazã pe creºtini
sã se fereascã, sã se lepede de sine, sã se opreascã, acolo, cel
lumesc trece hotarul, spre a-ºi satisface pornirile sale egoiste. De o
parte a hotarului este umilul urmaº al lui Hristos; de cealaltã parte
este uºuraticul iubitor de lume, sclavul modei, dedat la frivolitate,
rãsfãþându-se în plãceri oprite. De acea parte creºtinul nu poate
trece.
Nimeni nu poate sã ia o poziþie neutrã; nu existã nici o clasã de
mijloc, care sã nu-L iubeascã pe Dumnezeu ºi nici sã nu slujeascã
vrãjmaºului dreptãþii. Hristos trebuie sã locuiascã în agenþii Sãi
omeneºti, sã lucreze prin aptitudinile lor ºi sã acþioneze prin
capacitãþile lor. Voinþa lor trebuie sã fie supusã voinþei Lui; ei trebuie
sã lucreze dupã îndemnurile Duhului Sãu. Atunci nu mai trãiesc ei,
ci Hristos trãieºte în ei. Acela care nu se predã cu totul lui Dumnezeu
se aflã sub controlul unei alte puteri, ascultând de un alt glas, ale
cãrui ºoapte au un caracter cu totul diferit. Serviciul pe jumãtate îl
aºeazã pe om de partea vrãjmaºului, ca aliat plin de succes al oºtilor
întunericului. Când cei ce pretind a fi urmaºi ai lui Hristos se
angajeazã în confederaþia Satanei ºi-i dau ajutor, ei dau dovadã cã
sunt vrãjmaºi ai lui Hristos. Ei calcã jurãmântul cel sfânt ºi formeazã
o legãturã între Satana ºi adevãraþii ostaºi, astfel cã, prin aceºti
agenþi, vrãjmaºul lucreazã mereu, ca sã rãtãceascã inimile ostaºilor
lui Hristos.
Cea mai puternicã fortãreaþã a viciului în lumea aceasta nu este
viaþa nelegiuitã a pãcãtosului învederat sau a omului decãzut ºi
lepãdat de lume, ci viaþa aceea care, altfel, pare virtuoasã, onorabilã
ºi nobilã, dar în care este nutrit un pãcat, este îngãduit un viciu.
Pentru sufletul care se luptã în tainã împotriva unei ispite uriaºe,
tremurând chiar pe pragul prãpastiei, un astfel de exemplu este
unul dintre cele mai puternice îndemnuri spre pãcat. Acela care,
fiind înzestrat cu înalte concepþii despre viaþã, adevãr ºi onoare,
calcã totuºi cu bunã ºtiinþã o regulã a sfintei Legi a lui Dumnezeu, a
stricat darurile sale nobile, prefãcându-se într-o momealã pentru
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pãcat. Geniul, talentul, iubirea, chiar faptele generoase ºi pline de
simpatie pot deveni momeli ale Satanei, ca sã atragã sufletele în
prãpastia ruinei, atât pentru viaþa aceasta, cât ºi pentru viaþa viitoare.
“Nu iubiþi lumea, nici lucrurile din lume. Dacã iubeºte cineva
lumea, dragostea Tatãlui nu este în el. Cãci tot ce este în lume:
pofta firii pãmânteºti, pofta ochilor ºi lãudãroºenia vieþii, nu sunt de
la Tatãl, ci din lume” (1 Ioan 2:15-16).
“Nu vã îngrijoraþi.” Matei 6:25.
Acela care v-a dat viaþa cunoaºte nevoia voastrã de hranã pentru
a o întreþine. Acela care a creat corpul nu este nepãsãtor faþã de
nevoile voastre de îmbrãcãminte. Cel ce a dat un dar mare nu va
da ºi tot ce mai trebuie, ca sã-l facã deplin?
Isus a îndreptat gândul ascultãtorilor Sãi la pãsãrile cerului, care
îºi ciripesc imnurile lor de laudã, fãrã sã fie stânjenite de îngrijorãri;
ele “nici nu seamãnã, nici nu secerã”, ºi totuºi Pãrintele cel veºnic
Se îngrijeºte de nevoile lor. ªi Isus întreabã: “Oare nu sunteþi voi cu
mult mai de preþ decât ele?
“Nu te uita la tine cã eºti atât de slab,
Nici la duºmanul care te-ar nimici de grab;
Cãci nici un pãr nu-þi cade ºi nici o clipã nu-i
ªi nu-i nici o-ncercare decât cu voia Lui.”
Colinele ºi câmpiile strãluceau de mulþimea florilor ºi, atrãgând
atenþia spre ele, în rãcoarea dimineþii, Isus a zis: “Uitaþi-vã cu bãgare
de seamã cum cresc crinii de pe câmp”. Formele pline de graþie ºi
culorile plãcute ale pomilor ºi florilor pot fi copiate de iscusinþa
oamenilor, dar ce mânã poate sã dea viaþã mãcar unei flori sau unui
firicel de iarbã? Fiecare floare de pe marginea drumului îºi datoreazã
existenþa aceleiaºi puteri care a întocmit lumile înstelate din înãlþimi.
Prin toate lucrurile create, vibreazã un puls de viaþã din inima mult
cuprinzãtoare a lui Dumnezeu. Florile de pe câmp sunt înveºmântate
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de mâna Sa în haine mai bogate decât au avut vreodatã cei mai
bogaþi regi de pe pãmânt. ªi “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, puþin credincioºilor?”
Cel ce a fãcut florile ºi i-a dat pãsãrelei ciripitul, zice: “Uitaþi-vã
cu bãgare de seamã cum cresc crinii”. “Uitaþi-vã la pãsãrile
cerului”. Privind la minunãþia lucrurilor naturii, puteþi sã învãþaþi
mai mult din înþelepciunea lui Dumnezeu decât ºtiu învãþaþii cei
mari. Pe petalele crinului, Dumnezeu a scris o solie pentru voi - o
solie scrisã într-un limbaj pe care inimile voastre îl pot citi numai
dacã înlãturã neîncrederea, egoismul ºi grijile chinuitoare. De ce
v-a dãruit El pãsãrele cântãtoare ºi flori gingaºe? Oare nu ca o
revãrsare a iubirii din inima unui Pãrinte, care sã lumineze ºi sã
înveseleascã drumul vieþii voastre? Tot ce vã era necesar pentru
existenþã, v-ar fi putut fi dãruit, fãrã flori ºi pãsãri, dar Dumnezeu
nu era mulþumit doar sã vã asigure ceea ce ar fi fost îndeajuns
pentru întreþinerea vieþii. El a umplut pãmântul, vãzduhul ºi cerul
cu frumuseþi care sã vã vorbeascã despre intenþia Lui plinã de
iubire pentru voi. Frumuseþea tuturor lucrurilor create nu este decât
o razã din strãlucirea slavei Sale. Dacã a folosit o asemenea
iscusinþã nemãrginitã pentru lucrurile naturii ºi pentru fericirea ºi
bucuria voastrã, vã mai puteþi îndoi cã va da fiecãruia orice
binecuvântare de care are nevoie?
“Uitaþi-vã cu bãgare de seamã la crinii de pe câmp”. Fiecare
floare, care-ºi deschide petalele la lumina soarelui, ascultã de
aceeaºi mare lege, care cãlãuzeºte stelele. ªi cât de simplã ºi
frumoasã, cât de plãcutã este viaþa ei!
Prin flori, Dumnezeu ne atrage atenþia la frumuseþea caracterului
ce seamãnã cu cel al lui Hristos. El, care a dat aºa frumuseþe
florilor, doreºte cu atât mai mult ca sufletul sã fie îmbrãcat cu
frumuseþea caracterului lui Hristos.
“Priviþi”, a zis Isus, “cum cresc crinii”; cum rãsar din pãmântul
rece ºi negru sau din noroiul din albia râului ºi îºi revarsã frumuseþea
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ºi parfumul lor plãcut. Cine s-ar gândi la o asemenea frumuseþe,
dacã ar privi bulbul gloduros ºi cenuºiu al crinului? Însã, când
viaþa ascunsã de Dumnezeu în aceastã plantã se dezvoltã, la
porunca Lui, sub influenþa ploii ºi a luminii soarelui, oamenii rãmân
uimiþi, privindu-i graþia ºi frumuseþea. Tot astfel se va dezvolta ºi
viaþa lui Dumnezeu în fiecare suflet omenesc, care se va supune
lucrãrii harului Sãu, care vine cu binecuvântãrile ei la toþi, asemenea
ploii ºi luminii soarelui în naturã. Prin Cuvântul lui Dumnezeu au
fost create florile, ºi acelaºi Cuvânt va produce în voi frumuseþea
Spiritului Sãu.
Legea lui Dumnezeu este legea iubirii. El v-a înconjurat cu
frumuseþe, ca sã vã înveþe cã nu sunteþi aduºi pe lume doar ca sã
munciþi pentru voi înºivã, sã sãpaþi ºi sã zidiþi, sã vã obosiþi ºi sã
plãnuiþi, ci sã faceþi ca viaþa voastrã sã fie strãlucitoare, veselã ºi
frumoasã, prin iubirea lui Hristos, ca ºi florile, pentru a face fericite
ºi alte vieþi, prin lucrarea iubirii.
Taþi ºi mame, îndemnaþi-i pe copiii voºtri sã înveþe de la flori.
Luaþi-i împreunã cu voi în grãdinã ºi pe câmp, sub pomii înverziþi
ºi deprindeþi-i sã citeascã în naturã solia iubirii lui Dumnezeu.
Faceþi ca gândul despre El sã fie legat de pãsãri, flori ºi copaci,
îndrumaþi-i pe copii sã vadã în fiecare lucru plãcut ºi frumos, un
cuvânt al iubirii lui Dumnezeu pentru ei. Recomandaþi-le religia
voastrã, prin însuºirile ei plãcute. Faceþi ca legea bunãtãþii sã fie
scrisã pe buzele voastre.
Învãþaþi-i pe copii cã, prin iubirea cea mare a lui Dumnezeu,
firea lor poate fi schimbatã ºi adusã în armonie cu El. Spuneþi-le
cã El doreºte ca viaþa sã le fie frumoasã ca florile. Când culeg
florile delicate, învãþaþi-i cã Cel care a fãcut florile este mult mai
frumos decât ele. În felul acesta, vrejul inimii lor se va înfãºura în
jurul Lui, va ajunge ca viþa în jurul unui arac. Cel care e “cu totul
plãcut” va ajunge pentru ei un tovarãº zilnic ºi un prieten intim, iar
viaþa lor va fi schimbatã dupã chipul curãþiei Sale.
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“Cãutaþi mai întâi Împãrãþia lui
Dumnezeu.” Matei 6:33.
Norodul care asculta Cuvintele Domnului Hristos aºtepta cu
mare nerãbdare proclamarea împãrãþiei pãmânteºti. În timp ce Isus
le descoperea comorile cerului, întrebarea care se ridica din multe
inimi era: Cum am putea sã ajungem la cele urmãrite de noi în
lumea aceasta, folosindu-ne de El? Isus le-a arãtat cã, dacã fac din
cele lumeºti grija lor cea mai de seamã, atunci ei seamãnã cu
neamurile pãgâne din jurul lor, trãind ca ºi când n-ar exista un
Dumnezeu a Cãrui grijã iubitoare este îndreptatã spre fãpturile Sale.
“Toate aceste lucruri”, zice Domnul, “neamurile lumii le cautã.
Tatãl vostru cel ceresc ºtie cã aveþi trebuinþã de ele. Cãutaþi mai
întâi Împãrãþia lui Dumnezeu ºi neprihãnirea Lui; ºi toate aceste
lucruri vi se vor da pe deasupra” (Luca 12:30; Matei 6:33). “Eu
am venit sã vã înfãþiºez Împãrãþia dragostei, a neprihãnirii ºi a pãcii.
Deschideþi-vã inimile ca sã primiþi aceastã Împãrãþie ºi faceþi din
servirea ei interesul vostru principal. Cu toate cã este o împãrãþie
spiritualã, sã nu vã îngrijoraþi, crezând cã nevoile voastre vremelnice
nu vor mai fi luate în seamã. Dacã vã predaþi în slujba lui Dumnezeu,
Acela care are toatã puterea în cer ºi pe pãmânt, va purta de grijã
nevoilor voastre.”
Isus nu ne scuteºte de obligaþia de a munci, dar ne sfãtuieºte sã-L
facem pe El Cel dintâi, Cel din urmã ºi Cel mai bun în orice. Sã nu întreprindem nici o lucrare, sã nu urmãrim nici un plan, sã nu cãutãm nici
o plãcere, care ar împiedica lucrarea neprihãnirii Sale în caracterul ºi
viaþa noastrã. Tot ce facem sã fie fãcut din toatã inima, ca pentru Domnul.
În timpul lucrãrii Sale pe pãmânt, Domnul Isus a dat demnitate vieþii
în toate amãnuntele ei, înfãþiºându-le oamenilor slava lui Dumnezeu ºi
supunând totul voinþei Tatãlui Sãu. Dacã urmãm pilda Sa, avem asigurarea
cã toate lucrurile de care avem nevoie în viaþa aceasta “ni se vor da pe
deasupra”. Sãrãcia sau bogãþia, boala sau sãnãtatea, naivitatea sau
înþelepciunea - toate sunt prevãzute în fãgãduinþele harului Sãu.
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Braþul cel veºnic al lui Dumnezeu cuprinde sufletul care vine la
El dupã ajutor, oricât de slab ar fi acel suflet. Cele preþioase de pe
pãmânt vor pieri; dar sufletul care trãieºte pentru Dumnezeu va
dãinui împreunã cu El. “Lumea ºi pofta ei trec, dar cine face voia
lui Dumnezeu rãmâne în veac” (1 Ioan 2:17). Cetatea lui Dumnezeu
îºi va deschide porþile de mãrgãritar ca sã-L primeascã pe acela
care, în timpul vieþuirii Sale pe pãmânt, a învãþat sã se încreadã în
Dumnezeu pentru cãlãuzire ºi înþelepciune, pentru mângâiere ºi
nãdejde, chiar în mijlocul lipsurilor ºi necazurilor. El va fi primit
acolo cu cântãri îngereºti ºi va mânca din pomul vieþii. “Pot sã se
mute munþii, pot sã se clatine dealurile, dar dragostea Mea nu se
va muta de la tine ºi legãmântul Meu de pace nu se va clãtina, zice
Domnul, care are milã de tine” (Isaia 54:10).
“Nu vã îngrijoraþi de ziua de mâine...
Ajunge zilei necazul ei.” Matei 6:34.
Dacã te-ai predat lui Dumnezeu, ca sã faci lucrarea Lui, nu
trebuie sã te îngrijorezi de ziua de mâine. Acela al cãrui slujitor eºti,
cunoaºte sfârºitul de la început. Întâmplãrile zilei de mâine, care
sunt ascunse de ochii tãi, sunt descoperite ochilor Aceluia care
este Atotputernic.
Dacã luãm noi conducerea lucrurilor pe care trebuie sã le facem ºi
ne bizuim pe priceperea noastrã ca sã izbutim, ne luãm o sarcinã pe
care Domnul nu ne-a dat-o ºi încercãm s-o purtãm fãrã ajutorul Sãu.
Noi luãm asupra noastrã o responsabilitate care Îi aparþine lui Dumnezeu,
aºezându-ne în felul acesta în locul Sãu. Se poate sã ne îngrijorãm ºi sã
bãnuim primejdia ºi pierderea fiindcã nu vom fi scutiþi de asemenea
lucruri. Dar, dacã credem într-adevãr cã Domnul ne iubeºte ºi vrea sã
ne facã bine, vom înceta sã ne mai frãmântãm în ce priveºte viitorul.
Ne vom încrede în Dumnezeu, aºa cum se încrede un copil într-un
pãrinte iubitor.Atunci frãmântãrile ºi chinurile noastre vor pieri, pentru
cã voinþa noastrã este cuprinsã în voinþa lui Dumnezeu.
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Domnul Hristos nu ne-a fãgãduit ajutor ca sã purtãm azi poverile
de mâine. El a zis: “Harul Meu îþi este de ajuns” (2 Cor. 12:9). Dar,
ca ºi mana datã în pustie, harul Sãu este dãruit zilnic, ca sã facem
faþã nevoilor acelei zile. Ca ºi oºtile lui Israel în peregrinajul vieþii
lor, ºi noi putem sã gãsim, dimineaþã de dimineaþã pâinea din ceruri,
atât cât trebuie pentru fiecare zi.
Numai o zi este a noastrã, ºi în timpul acestei zile trebuie sã
trãim pentru Domnul. Pentru aceastã singurã zi, trebuie sã punem
în mâinile lui Isus, într-o servire solemnã, toate intenþiile ºi planurile
noastre, aruncând toate îngrijorãrile noastre asupra Lui, pentru cã
El ne poartã de grijã. “Cãci ºtiu gândurile pe care le am cu privire
la voi, zice Domnul, gânduri de pace ºi nu de nenorocire, ca sã vã
dau un viitor ºi o nãdejde” (Ier. 29:11). “În liniºte ºi odihnã va fi
mântuirea voastrã, în seninãtate ºi încredere va fi tãria voastrã”
(Isaia 30:15).
Dacã vei cãuta pe Domnul ºi te vei întoarce spre El în fiecare zi,
dacã prin propria ta alegere spiritualã, vei fi liber ºi plin de bucurie
în Domnul, dacã vei veni cu bucuroasã consimþire a inimii, la
chemarea sa plinã de iubire, ca sã porþi jugul lui Hristos - jugul
ascultãrii ºi servirii - toate murmurãrile tale vor fi potolite, toate
greutãþile tale vor fi îndepãrtate, toate problemele grele cu care te
confrunþi vor fi dezlegate.
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Rugăciunea Domnului
“Iatã cum trebuie sã vã rugaþi.” Matei 6:9.

r

ugãciunea domneascã a fost datã de douã ori de Mântuitorul,
prima datã mulþimii, în Predica de pe Munte, ºi a doua oarã, la
câteva luni dupã aceea, numai ucenicilor. Ucenicii plecaserã pentru
scurtã vreme de lângã Domnul, iar la întoarcere L-au gãsit cufundat în
comuniune cu Dumnezeu. Fãrã sã þinã seama de prezenþa lor, El continua sã Se roage cu voce tare. Faþa Mântuitorului era luminatã de o
strãlucire cereascã. El pãrea a fi chiar în prezenþa Celui nevãzut, iar în
cuvintele Sale era o putere vie, ca a unuia care vorbea cu Dumnezeu.
Inimile ucenicilor care ascultau erau adânc miºcate. Ei au observat
cât de des petrecea El ore lungi în singurãtate, în comuniune cu Tatãl
Sãu. El Îºi petrecea zilele, slujind mulþimilor care se îngrãmãdeau în
jurul Lui ºi dezvãluind gândurile perfide ale rabinilor. Munca aceasta
neîncetatã îl ostenea adesea aºa de mult, încât mama ºi fraþii Sãi, ºi
chiar ucenicii Sãi, se temeau cã-ªi va primejdui viaþa. Dar, când se
întorcea de la orele de rugãciune, care încheiau obositoarea zi, ei
vedeau cã faþa Sa era plinã de pace ºi un suflu de reînviorare pãrea
cã strãbate fiinþa Sa. El venea dimineaþã dupã dimineaþã, de la orele
petrecute cu Dumnezeu, ca sã le aducã oamenilor lumina din ceruri.
Ucenicii ajunseserã sã facã o legãturã între orele Sale de rugãciune ºi
puterea cuvintelor Sale. Acum, când ascultau rugãciunea Sa fierbinte,
inimile lor erau pline de respect ºi smerenie. Când El a încetat sã Se
mai roage, pãtrunºi de marea lor lipsã, ucenicii I-au zis: “Doamne,
învaþã-ne sã ne rugãm” (Luca 11:1).
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Isus nu le-a dat un nou model de rugãciune, ci o repetã pe
aceea pe care le-o spusese mai înainte: “Trebuie sã pricepeþi ce
v-am dat mai înainte. Rugãciunea aceea are un înþeles adânc, pe
care încã nu l-aþi pãtruns”.
Totuºi, Mântuitorul nu ne mãrgineºte numai la folosirea acestor
cuvinte. Ca Unul care este strâns legat de omenire, El prezintã
idealul Sãu de rugãciune - cuvinte aºa de simple, cã pot fi folosite
ºi pricepute chiar de un copilaº, ºi totuºi atât de cuprinzãtoare,
încât însemnãtatea lor nu poate fi niciodatã cuprinsã, nici chiar de
minþile cele mai agere. Suntem îndemnaþi sã venim înaintea Tatãlui
cu prinosul nostru de mulþumire, sã Îi facem cunoscute dorinþele
noastre, sã ne mãrturisim pãcatele ºi sã cerem harul Sãu, potrivit
cu fãgãduinþa Sa.
“Când vã rugaþi, sã ziceþi: ‘Tatãl
nostru’.” Luca 11:2.
Isus ne învaþã sã-L numim pe Tatãl Sãu, Tatãl nostru. Lui nu-I
este ruºine sã ne numeascã fraþi. (Evrei 2:11). Atât de voioasã, atât
de dornicã este inima Mântuitorului sã ne spunã bun venit, ca
membrii ai familiei lui Dumnezeu, încât, din primele cuvinte pe care
trebuie sã le folosim când ne apropiem de Domnul, el pune
asigurarea rudeniei noastre divine: “Tatãl nostru”.
Aici se dezvãluie minunatul adevãr, plin de încurajare ºi
mângâiere, cã Dumnezeu ne iubeºte ca pe Fiul Sãu. Aceasta ºi
spunea Domnul Isus în ultima Sa rugãciune pentru ucenicii Sãi: “Tu
i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine” (Ioan 17:23).
Lumea aceasta, despre care Satana zisese cã este a lui ºi pe
care o stãpânise cu asprã tiranie, era acum înconjuratã de iubirea
Fiului lui Dumnezeu ºi, printr-o mare înfãptuire, legatã iarãºi de
tronul lui Dumnezeu. Heruvimii ºi Serafimii, precum ºi oºtile
nenumãrate ale tuturor lumilor necãzute au cântat imnuri de laudã
la adresa lui Dumnezeu ºi a Mielului, în clipa când a fost asiguratã
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biruinþa aceasta. Ei s-au bucurat cã s-a deschis o cale de scãpare
pentru neamul omenesc decãzut ºi cã pãmântul are sã fie
rãscumpãrat de sub blestemul pãcatului. Dar cât de mult se vor
bucura aceia care sunt obiectul unei aºa iubiri de neînchipuit!
Cum am putea sã ne îndoim vreodatã ºi sã fim în nesiguranþã,
cum am putea sã ne simþim orfani? Isus a luat asupra Sa natura
omeneascã, tocmai pentru a veni în ajutorul acelora care au cãlcat
Legea. El S-a fãcut asemenea nouã, ca sã putem avea pacea ºi
siguranþa veºnicã. Avem în ceruri un Apãrãtor ºi oricine Îl primeºte
ca Mântuitor personal nu este lãsat orfan, ca sã poarte povara
propriilor sale pãcate.
“Prea iubiþilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu”. “ªi, dacã
suntem copii, suntem ºi moºtenitori: moºtenitori ai lui Dumnezeu ºi
împreunã moºtenitori cu Hristos, dacã suferim cu adevãrat împreunã
cu El ca sã fim ºi proslãviþi împreunã cu El”. “ªi ce vom fi nu s-a
arãtat încã. Dar ºtim cã atunci când Se va arãta El vom fi ca El,
pentru cã Îl vom vedea aºa cum este” (1 Ioan 3:2; Romani 8:17).
Cel dintâi pas pe care-l facem pentru a ne apropia de Dumnezeu
este acela de a cunoaºte ºi crede iubirea pe care El o are faþã de
noi (1 Ioan 4:16), deoarece suntem îndemnaþi sã venim la El,
constrânºi de iubirea Sa.
Înþelegerea iubirii lui Dumnezeu aduce dupã sine renunþarea la
egoism. Dându-I lui Dumnezeu numele de Tatãl nostru, îi
recunoaºtem pe toþi copiii Sãi ca fiind fraþii noºtri. Suntem toþi o
parte din marea þesãturã a omenirii, toþi suntem membrii ai unei
singure familii. În rugãciunile noastre trebuie sã-i cuprindem pe toþi
semenii noºtri, ca pe noi înºine. Acela care cautã binecuvântãri
numai pentru sine nu se roagã cum trebuie.
Dumnezeul nemãrginit, zicea Isus, îþi dã privilegiul de a te apropia
de El, numindu-L Tatã. Trebuie sã înþelegem tot ce se cuprinde în
aceasta. Nici un pãrinte pãmântesc n-a lucrat vreodatã atât de
stãruitor pentru un copil rãtãcit, cum lucreazã Fãcãtorul tãu pentru
cãlcãtorul de Lege. Nici un interes omenesc plin de iubire, n-a
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urmãrit vreodatã pe cel nepocãit cu aºa duioase chemãri. Dumnezeu
locuieºte în orice casã; El aude orice cuvânt care se rosteºte, ascultã
orice rugãciune care se înalþã spre El, ia parte la întristãrile ºi
dezamãgirile fiecãrui suflet, vede cum sunt trataþi tatãl, mama, sora,
prietenul ºi apoapele. El are grijã de trebuinþele noastre, iar iubirea,
îndurarea ºi harul Sãu se revarsã necontenit, ca sã împlineascã
nevoile noastre.
Dacã te adresezi lui Dumnezeu cu numele de Tatã al tãu, te
recunoºti ca fiind copilul Sãu, spre a fi condus la înþelepciunea Sa ºi
a fi ascultãtor în toate lucrurile, ºtiind cã iubirea Sa nu se schimbã.
Vei accepta ºi planul Sãu pentru viaþa ta. Ca fiu al lui Dumnezeu, vei
socoti onoarea, caracterul, familia ºi lucrarea Sa, ca fiind de cea mai
mare însemnãtate pentru tine. Va fi o mare bucurie pentru tine sã
recunoºti ºi sã cinsteºti legãtura ta cu Tatãl tãu ºi cu fiecare membru
al familiei Sale. Te vei bucura cã poþi face un lucru oricât de simplu,
dar care sã ducã la proslãvirea Sa sau la binele semenilor tãi.
“Care eºti în ceruri”. Acela spre care Domnul Isus ne îndeamnã
sã privim ca spre “Tatãl nostru” “este în cer; El face tot ce vrea”
(Ps. 115:3). Putem sã ne punem toatã încrederea în El, zicând:
“Ori de câte ori mã tem, eu mã încred în Tine” (Ps. 56:3).
“Sfinþeascã-se Numele Tãu.”
Matei 6:9.
A sfinþi Numele Domnului înseamnã ca toate cuvintele pe care
le spunem despre Fiinþa Supremã sã fie rostite cu respect. “Numele
Lui este sfânt ºi înfricoºat” (Ps. 111:9). Nu trebuie ca în vreun chip
oarecare sã tratãm cu uºurinþã titlurile sau denumirile Divinitãþii.
Prin rugãciune, intrãm în camera de audienþã a Celui Prea Înalt; de
aceea, trebuie sã venim înaintea Lui plini de o teamã sfântã. Îngerii
îºi acoperã faþa când stau înaintea Sa. Heruvimii ºi serafimii sfinþi ºi
strãlucitori se apropie de tronul Sãu plini de respect solemn. Cu
cât mai mult noi, niºte fiinþe mãrginite ºi pãcãtoase, ar trebui sã
venim într-un mod respectuos înaintea Domnului, Creatorul nostru!
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Dar a sfinþi Numele Domnului înseamnã mult mai mult decât
aceasta. Se poate ca ºi noi, asemenea iudeilor de pe vremea
Domnului, sã dãm dovadã de cel mai mare respect exterior pentru
Dumnezeu, ºi totuºi sã profanãm continuu Numele Sãu. “Numele
Domnului” este “plin de îndurare ºi milostiv, încet la mânie, plin
de îndurare ºi credincioºie”, “care iartã fãrãdelegea, rãzvrãtirea
ºi pãcatul” (Ex. 34:5-7). Despre Biserica Domnului Hristos stã
scris: “ªi iatã cum Îl vor numi: ‘Domnul, Neprihãnirea noastrã’.”
(Ier. 33:16). Numele acesta este dat fiecãrui urmaº al lui Hristos.
Este moºtenirea copiilor lui Dumnezeu. Membrii familiei sunt numiþi
cu numele Tatãlui lor... Profetul Ieremia, în timpul strâmtorãrii ºi
dureroasei apãsãri a lui Israel, se ruga astfel: “Suntem numiþi cu
numele Tãu. De aceea nu ne pãrãsi” (Ier. 14:9).
Acest Nume este sfinþit de îngerii din ceruri, de locuitorii lumilor
necãzute. Când te rogi: “sfinþeascã-se Numele Tãu”, tu ceri ca El
sã poatã fi sfinþit în lumea aceasta, sfinþit în tine însuþi. Dumnezeu
te-a recunoscut înaintea oamenilor ºi înaintea îngerilor, ca fiind un
copil al Sãu. Roagã-te sã nu aduci nici o dezonoare frumosului
nume pe care-L porþi. (Iac. 2:7). Dumnezeu te trimite în lume ca
reprezentant al Sãu. În fiecare faptã a vieþii tale, trebuie sã se
dea pe faþã Numele lui Dumnezeu. Aceastã cerere te obligã sã ai
caracterul Lui. Nu poþi sã sfinþeºti Numele Lui, nu poþi sã-L
reprezinþi în faþa lumii, decât dacã, prin viaþa ºi caracterul tãu,
reprezinþi însãºi viaþa ºi caracterul lui Dumnezeu. Poþi face aceasta
numai dacã primeºti harul ºi neprihãnirea Domnului Hristos.
“Vie Împãrãþia Ta.”
Matei 6:10.
Dumnezeu este Tatãl nostru, care ne iubeºte ºi ne îngrijeºte ca
pe copiii Sãi; dar El este ºi Marele Împãrat al universului. Interesele
Împãrãþiei Sale sunt interesele noastre ºi noi trebuie sã lucrãm pentru
propãºirea ei.
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Ucenicii Domnului aºteptau grabnica venire a Împãrãþiei slavei
Sale; dar, dându-le aceastã rugãciune, Isus le aratã cã Împãrãþia
aceasta nu avea sã fie întemeiatã atunci. Ucenicii aveau datoria sã
se roage pentru venirea ei, ca pentru un eveniment care urma sã
aibã loc în viitor. Însã aceastã rugãciune era ºi o asigurare pentru
ei. Deºi nu trebuia sã aºtepte atunci venirea Împãrãþiei, faptul cã
Isus îi îndemna sã se roage pentru ea, era o dovadã cã ea avea sã
vinã la timpul hotãrât de Dumnezeu.
Împãrãþia harului lui Dumnezeu se statorniceºte acum, când, zi
dupã zi, inimile care au fost pline de pãcat ºi rãzvrãtire, se predau
atotputerniciei iubirii Sale. Dar deplina statornicire a Împãrãþiei slavei
Sale nu va avea loc pânã la a doua venire a Domnului Hristos în
aceastã lume. “Domnia, stãpânirea ºi puterea tuturor împãrãþiilor
care sunt pretutindeni sub ceruri, se vor da poporului sfinþilor Celui
Prea Înalt” (Daniel 7:27). Ei vor moºteni Împãrãþia care le-a fost
pregãtitã de la întemeierea lumii (Matei 25:34). ªi Domnul va lua
asupra Sa puterea cea mare ºi va domni.
Porþile cerului se vor ridica din nou ºi, cu de zece mii de ori zece
mii ºi mii de mii de sfinþi, Mântuitorul nostru va veni ca Împãrat al
împãraþilor ºi Domn al domnilor. Iehova Emanuel “va fi Împãrat peste
tot pãmântul. În ziua aceea, Domnul va fi singurul Domn ºi Numele
Lui va fi singurul Nume” (Zaharia 14:9). “Cortul lui Dumnezeu” va fi
cu oamenii, “ºi El va locui cu ei ºi ei vor fi poporul Lui ºi Dumnezeu
Însuºi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor” (Apoc. 21:3).
Dar Isus a spus cã, înainte de venirea Sa, “Aceastã Evanghelie
a Împãrãþiei va fi propovãduitã în toatã lumea, ca sã slujeascã de
mãrturie tuturor neamurilor” (Matei 24:14). Împãrãþia Sa nu va
veni pânã când vestea bunã a harului Sãu nu va fi dusã peste tot
pãmântul. Aºadar, dacã ne predãm lui Dumnezeu ºi câºtigãm suflete
pentru El, grãbim venirea Împãrãþiei Sale. Numai aceia care se
consacrã în slujba Sa, zicând: “Iatã-mã, trimite-mã”, ca sã deschidã
ochii orbilor, sã-i întoarcã pe oameni de la întuneric la luminã ºi de
sub puterea Satanei la Dumnezeu, “ca sã primeascã, prin credinþa
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în Mine, iertarea de pãcate ºi moºtenirea împreunã cu cei sfinþi” (Fapte
26:18), - numai ei se roagã cu sinceritate “Vie Împãrãþia Ta”.
“Facã-se voia Ta, precum în cer, ºi pe
pãmânt.” Matei 6:10.
Voia lui Dumnezeu este exprimatã prin preceptele sfintei Sale
Legi, iar principiile acestei Legi sunt principiile cerului. Îngerii din
ceruri nu ajung la o ºtiinþã mai înaltã decât cunoaºterea voinþei lui
Dumnezeu; iar îndeplinirea voinþei Sale este cel mai înalt serviciu în
care pot fi angajate puterile lor.
Dar, în ceruri, serviciul nu este fãcut din spirit de legalism. Atunci
când Satana s-a rãzvrãtit împotriva Legii lui Iehova, ideea cã existã
o Lege a apãrut înaintea îngerilor ca ceva la care aproape nu se
gândiserã. În lucrarea lor, îngerii nu se purtau ca servi, ci ca fii.
Între ei ºi Creatorul lor este o unire desãvârºitã. Ascultarea nu este
o muncã grea pentru ei. Iubirea faþã de Dumnezeu face din serviciul
lor o bucurie. Tot aºa, în fiecare suflet în care locuieºte Hristos,
nãdejdea slavei, cuvintele Lui rãsunã mereu, mereu: “Îmi place sã
fac voia Ta, Dumnezeule, ºi Legea Ta este în adâncul inimii mele”
(Ps. 40:8).
Cererea “Facã-se voia Ta, precum în cer, aºa ºi pe pãmânt”
este o rugãciune ca domnia rãului pe pãmântul acesta sã se
sfârºeascã, pãcatul sã fie nimicit pentru totdeauna ºi Împãrãþia
dreptãþii sã fie statornicitã. Atunci, pãmântul ca ºi cerul va fi plin
“cu toatã plãcerea bunãtãþii Sale” (2 Tes. 1:11).
“Pâinea noastrã cea de toate zilele,
dã-ne-o nouã astãzi.” Matei 6:11.
Prima jumãtate a rugãciunii pe care am învãþat-o de la Isus, se
referã la Numele, Împãrãþia ºi voia lui Dumnezeu - Numele Sãu sã
fie onorat, Împãrãþia Sa sã fie întemeiatã ºi voia Sa sã fie împlinitã.
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Dacã în felul acesta ai pus pe primul loc slujirea lui Dumnezeu, poþi
sã ceri cu încredere sã fie împlinite ºi propriile tale nevoi. Dacã ai
renunþat la eul personal ºi te-ai predat lui Hristos, eºti un membru
al familiei lui Dumnezeu ºi tot ce este în casa Tatãlui este pentru
tine. Toate comorile lui Dumnezeu îþi sunt deschise, atât în lumea
aceasta, cât ºi în lumea viitoare. Lucrarea îngerilor, darul Spiritului
Sfânt, lucrarea slujitorilor Sãi, toate sunt pentru tine. Lumea, cu tot
ce este în ea, este a ta, în mãsura în care poate sã-þi facã bine,
Chiar vrãjmãºia celui rãu va fi o binecuvântare, pregãtindu-te pentru
ceruri. Dacã “sunteþi ai lui Hristos”, “Toate lucrurile sunt ale voastre”
(1 Cor. 3:23, 21).
Acum tu eºti ca un copil cãruia nu i s-a dat încã moºtenirea,
dar Dumnezeu nu-þi încredinþeazã preþioasa ta avere, ca nu cumva
sã te amãgeascã Satana prin ºiretlicurile sale meºteºugite, aºa
cum a fãcut cu prima pereche în Eden. Hristos o pãstreazã pentru
tine într-un loc unde uzurpatorul nu poate pune mâna pe ea.
Asemenea unui copil, vei primi ºi tu zi de zi tot ce-þi trebuie pentru
nevoia zilei. În fiecare zi, trebuie sã te rogi: “Pâinea noastrã cea
de toate zilele, dã-ne-o nouã astãzi”. Sã nu te descurajezi dacã
nu ai deajuns pentru ziua de mâine. Ai asigurarea fãgãduinþei Sale:
“Am fost tânãr ºi am îmbãtrânit, dar n-am vãzut pe cel neprihãnit
pãrãsit, nici pe urmaºii lui cerºindu-ºi pâinea” (Ps. 37:25).
Dumnezeu care a trimis corbii sã-l hrãneascã pe Ilie lângã pârâul
Cherit, nu va trece cu vederea pe nici unul dintre credincioºii ºi
umilii Sãi copii. Despre acela care umblã în neprihãnire stã scris:
“I se va da pâine ºi apa nu-i va lipsi” (Is. 33:16). “Ei nu rãmân de
ruºine în ziua nenorocirii, ci au de ajuns în zilele de foamete” (Ps.
37:19). “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?” (Rom. 8:32). El, care a uºurat grijile ºi necazurile mamei
Sale vãduve, ºi a ajutat-o ca sã îngrijeascã de gospodãria din
Nazaret, simpatizeazã cu fiecare mamã, în strãdania ei de a oferi
rost de hranã copiilor sãi. Acela, care a avut milã de gloate, pentru
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cã erau “necãjite ºi risipite” (Matei 9:36), încã mai are milã de
sãrmanii suferinzi. Mâna Sa este întinsã spre ei, binecuvântându-i;
ºi chiar în rugãciunea pe care a dat-o ucenicilor Sãi, El ne învaþã
sã ne aducem totdeauna aminte de cei sãraci.
Când ne rugãm: “Pâinea noastrã cea de toate zilele, dã-ne-o
nouã astãzi”, cerem ºi pentru alþii ºi pentru noi. ªi recunoaºtem cã
ceea ce ne dã Dumnezeu nu este numai pentru noi. Dumnezeu
pune asupra noastrã grija de a-l hrãni pe cel flãmând. În bunãtatea
Sa, El a pregãtit hranã pentru cei sãrmani. (Ps. 68:10). ªi mai departe
zice: “Când dai un prânz sau o cinã, sã nu chemi pe prietenii tãi,
nici pe fraþii tãi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogaþi... Ci,
când dai o masã, cheamã pe sãraci, pe schilozi, pe ºchiopi, pe
orbi. ªi va fi ferice de tine, pentru cã ei n-au cu ce sã-þi rãsplãteascã;
dar þi se va rãsplãti la învierea celor neprihãniþi” (Luca 14:12-14).
“ªi, Dumnezeu poate sã vã umple cu orice har, pentru ca, având
totdeauna, în toate lucrurile din destul, sã prisosiþi în orice faptã
bunã”. “Sã ºtiþi: cine seamãnã puþin, puþin va secera; iar cine seamãnã
mult, mult va secera” (2 Cor. 9:8, 6).
Rugãciunea pentru pâinea cea de toate zilele cuprinde nu numai
hrana pentru întreþinerea trupului, ci ºi pâinea spiritualã, care va
hrãni sufletul pentru viaþa veºnicã. Isus ne îndeamnã: “Lucraþi nu
pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rãmâne pentru
viaþa veºnicã” (Ioan 6:27). El mai zice: “Eu sunt Pâinea vie, care
S-a pogorât din cer. Dacã mãnâncã cineva din pâinea aceasta, va
trãi în veac” (Vers. 51). Mântuitorul nostru este pâinea vieþii ºi,
numai contemplând iubirea Sa, primind-o în inimã, ne hrãnim cu
pâinea care se coboarã din cer.
Noi Îl primim pe Domnul prin cuvântul Sãu, iar Duhul Sfânt ne
este dat ca sã descopere acest Cuvânt priceperii noastre ºi sã
sãdeascã adevãrurile Lui în inimile noastre. Trebuie sã ne rugãm zi
de zi, ca, atunci când citim Cuvântul Sãu, Dumnezeu sã trimitã
Duhul Sãu, spre a ne descoperi adevãrul care va întãri sufletele
noastre pentru nevoile fiecãrei zile.
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Învãþându-ne sã cerem în fiecare zi ce ne trebuie, atât binecuvântãrile
materiale, cât ºi cele spirituale, Dumnezeu are de adus la îndeplinire un
scop spre binele nostru. El doreºte sã ajungem sã ne dãm seama de
faptul cã depindem de necontenita Sa purtare de grijã, deoarece El
cautã sã ne atragã în comuniune cu Sine. În aceastã comuniune cu
Hristos, prin rugãciune ºi studierea marilor ºi preþioaselor adevãruri ale
cuvântului Sãu, vom fi hrãniþi ca unii care suntem flãmânzi, iar ca unii
care suntem însetaþi, vom fi reînvioraþi din Izvorul vieþii.
“ªi ne iartã nouã greºelile noastre,
precum ºi noi iertãm greºiþilor noºtri.”
Luca 11:4.
Isus ne învaþã cã putem primi iertare de la Dumnezeu numai
dacã îi iertãm ºi noi pe alþii. Iubirea lui Dumnezeu ne atrage spre El
ºi aceastã iubire nu poate atinge inimile noastre fãrã sã dea naºtere
la iubire pentru fraþii noºtri.
Dupã ce încheie rugãciunea domneascã, Isus adãugã: “Dacã iertaþi
oamenilor greºelile lor ºi Tatãl vostru cel ceresc vã va ierta greºelile
voastre. Dar, dacã nu iertaþi oamenilor greºelile lor, nici Tatãl vostru
nu vã va ierta greºelile voastre”. Acela care are un spirit neiertãtor,
se desparte chiar de izvorul prin care poate primi harul lui Dumnezeu.
Nu trebuie sã credem cã, dacã aceia care ne-au vãtãmat nu vin sã-ºi
mãrturiseascã rãul, noi suntem îndreptãþiþi sã nu-i iertãm. E datoria
lor, fãrã îndoialã, sã-ºi umileascã inima prin pocãinþã ºi mãrturisire;
dar noi trebuie sã avem un spirit de compãtimire faþã de cei care
ne-au rãnit fie cã îºi mãrturisesc greºelile sau nu. Oricât de adânc
ne-ar fi rãnit, nu trebuie sã cultivãm nemulþumirile noastre ºi sã ne
autocompãtimim pentru ceea ce ni s-a fãcut. Dimpotrivã, dupã cum
sperãm sã fim iertaþi de greºelile noastre faþã de Dumnezeu ºi noi
trebuie sã iertãm tuturor acelora care ne-au greºit.
Dar iertarea are un înþeles mai cuprinzãtor decât îºi închipuie
mulþi. Atunci când Dumnezeu fãgãduieºte cã “nu oboseºte iertând”,
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ca ºi când înþelesul acelei fãgãduinþe ar întrece tot ce putem noi
pricepe, adaugã: “Cãci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre ºi
cãile voastre nu sunt cãile Mele, zice Domnul. Ci, cât sunt de sus
cerurile faþã de pãmânt, atât sunt de sus cãile Mele faþã de cãile
voastre ºi gândurile Mele faþã de gândurile voastre” (Isaia 55:7-9).
Iertarea lui Dumnezeu nu este un simplu act juridic, prin care ne
scapã de osândã. Nu este numai iertare de pãcat, ci smulgere din
pãcat. Este revãrsarea iubirii rãscumpãrãtoare, care transformã
inima. David avea adevãrata idee despre iertare, când se ruga:
“Zideºte în mine o inimã curatã Dumnezeule, pune în mine un duh
nou ºi statornic” (Ps. 51:10). ªi iarãºi zice: “Cât este de departe
rãsãritul de apus, atât de mult îndepãrteazã El fãrãdelegile noastre
de la noi” (Ps. 103:12).
Prin Domnul Hristos, Dumnezeu S-a jertfit pentru pãcatele noastre.
El a suferit moartea cea mai grozavã pe cruce, a purtat pentru noi
povara vinovãþiei, “Cel drept pentru nedrepþi”, ca sã ne poatã
descoperi iubirea Sa ºi sã ne atragã la Sine. El zice: “Fiþi buni unii cu
alþii, miloºi, ºi iertaþi-vã unul pe altul, cum v-a iertat ºi Dumnezeu pe
voi, în Hristos” (Efes. 4:32). Faceþi ca Hristos, Viaþa cea divinã, sã
locuiascã în voi ºi, prin voi, sã se descopere iubirea aceea divinã,
care va aduce nãdejde celui deznãdãjduit ºi pacea cerului în inima
zdrobitã de pãcat. Când venim la Dumnezeu, condiþia care ne
întâmpinã în prag este aceea cã, dupã ce am primit harul Sãu, trebuie
sã ne consacrãm spre a le descoperi ºi altora harul Sãu.
Singurul lucru esenþial pentru noi, spre a putea primi ºi împãrtãºi
ºi altora iubirea iertãtoare a lui Dumnezeu, este sã cunoaºtem ºi sã
credem iubirea pe care o are El faþã de noi (1 Ioan 4:16). Satana
lucreazã prin orice amãgire pe care o poate folosi, ca sã nu putem
vedea aceastã iubire. El ne va face sã credem cã greºelile ºi pãcatele
noastre au fost aºa de grele, încât Domnul nu va da nici o atenþie
rugãciunilor noastre, nici nu ne va binecuvânta ºi nici nu ne va mântui.
În noi înºine nu putem vedea altceva decât slãbiciune, nici un merit
care sã ne recomande lui Dumnezeu, ºi Satana ne spune cã aceasta
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nu e de nici un folos; nu ne putem remedia nedesãvârºirile noastre de
caracter. Când încercãm sã venim la Dumnezeu, vrãjmaºul ne ºopteºte:
“Nu e de nici un folos pentru tine sã te rogi; n-ai fãcut tu cutare lucru
rãu? N-ai pãcãtuit tu împotriva lui Dumnezeu ºi nu þi-ai cãlcat tu
propria conºtiinþã?” Atunci însã îi putem spune vrãjmaºului cã
“sângele lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne curãþeºte de orice pãcat”
(1 Ioan 1:7). Când ne dãm seama cã am pãcãtuit ºi nu putem sã ne
rugãm, atunci e timpul sã ne rugãm. Oricât de ruºinaþi ºi de adânc
umiliþi am fi, trebuie sã ne rugãm ºi sã credem. “O, adevãrat ºi cu
totul vrednic de primit este cuvântul care zice: ‘Hristos Isus a venit în
lume ca sã mântuiascã pe cei pãcãtoºi, dintre care cel dintâi sunt
eu’” (1 Tim. 1:15). Iertarea, împãcarea cu Dumnezeu, vine asupra
noastrã nu ca o rãsplatã pentru faptele noastre; ea nu este datã pentru
vreun merit al oamenilor pãcãtoºi, ci este un dar fãcut nouã, având
temelia dãruirii în neprihãnirea lui Hristos.
Nu trebuie sã cãutãm sã ne micºorãm vinovãþia, scuzând pãcatul.
Trebuie sã vedem pãcatul aºa cum îl vede Dumnezeu, cu adevãrat
oribil. Numai Golgota poate sã descopere marea grozãvie a
pãcatului. Dacã ar fi sã ne purtãm propria vinovãþie, ne-ar zdrobi.
Dar Cel fãrã pãcat a luat locul nostru; deºi nu merita aceasta, El a
purtat fãrãdelegile noastre. “Dacã ne mãrturisim pãcatele”,
Dumnezeu “este credincios ºi drept ca sã ne ierte pãcatele ºi sã ne
curãþeascã de orice nelegiuire” (1 Ioan 1:9). Mãreþ adevãr! Drept
faþã de propria Sa Lege ºi totuºi Îndreptãþitorul tuturor acelora
care cred în Isus. “Care Dumnezeu este ca Tine, care ierþi nelegiuirea
ºi treci cu vederea pãcatele rãmãºiþei moºtenirii Tale? El nu-ªi þine
mânia pe vecie, ci Îi place îndurarea” (Mica 7:18).
“ªi nu ne duce în ispitã, ci izbãveºte-ne
de cel rãu.” Matei 6:13.
Ispita este ademenirea spre pãcat ºi aceasta nu vine de la
Dumnezeu, ci de la Satana ºi din rãul care se aflã în propriile noastre
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inimi. “Dumnezeu nu poate fi ispitit ca sã facã rãu ºi El Însuºi nu
ispiteºte pe nimeni” (Iacov 1:13).
Satana cautã sã ne ducã în ispitã, pentru ca rãul din caracterele
noastre sã poatã fi descoperit înaintea oamenilor ºi a îngerilor ºi apoi
el sã ne pretindã ca proprietate a sa. În profeþia simbolicã a lui Zaharia,
Satana este vãzut stând la dreapta Îngerului Domnului, învinuindu-l
pe Iosua, marele preot, care este îmbrãcat în veºminte murdare, ºi
împotrivindu-se lucrãrii pe care Îngerul dorea s-o facã pentru Iosua.
Aceasta reprezintã atitudinea Satanei faþã de fiecare suflet pe care
Domnul cautã sã-l atragã la Sine. Vrãjmaºul ne duce în pãcat ºi apoi
ne învinuieºte înaintea întregului univers, ca fiind nevrednici de iubirea
lui Dumnezeu. Dar “Domnul a zis Satanei: ‘Domnul sã te mustre Satano!
Domnul sã te mustre, El care a ales Ierusalimul! Nu este el, Iosua, un
tãciune scos din foc?’” ªi lui Iosua i-a zis: “Iatã cã îndepãrtez de la tine
nelegiuirea ºi te îmbrac cu haine de sãrbãtoare” (Zaharia 3:1-4).
Dumnezeu, în marea Sa iubire, cautã sã dezvolte în noi
preþioasele daruri ale Duhului Sãu. Dumnezeu îngãduie sã
întâmpinãm piedici, persecuþii ºi greutãþi, nu ca un blestem, ci ca
cea mai mare binecuvântare a vieþii noastre. Fiecare ispitã învinsã,
fiecare încercare suportatã cu bãrbãþie ne dã o nouã experienþã ºi
ne face sã progresãm în lucrarea de formare a caracterului. Sufletul,
care prin puterea lui Dumnezeu rezistã în faþa ispitei, descoperã
lumii ºi universului întreg puterea harului lui Hristos.
Dar, deºi nu trebuie sã ne descurajãm din cauza încercãrii, oricât
de amarã ar fi ea, noi trebuie sã ne rugãm ca Dumnezeu sã nu ne
lase sã fim duºi acolo unde am fi târâþi departe de El, din cauza
dorinþelor propriilor noastre inimi rele. Înãlþând rugãciunea pe care
ne-a dat-o Domnul, ne predãm inimile spre a fi cãlãuzite de
Dumnezeu, cerându-I sã ne conducã pe cãi sigure. Nu putem înãlþa
aceastã rugãciune dintr-o inimã sincerã ºi totuºi sã ne hotãrâm sã
umblãm pe o cale aleasã dupã plãcerea noastrã. Trebuie sã aºteptãm
sã fim conduºi de mâna Sa, ºi sã ascultãm de glasul Sãu, care zice:
“Iatã drumul, mergeþi pe el” (Is. 30:21).
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Nu este deloc sãnãtos pentru noi sã stãm sã ne gândim la
foloasele pe care le-am putea avea, dacã am ceda ºoaptelor Satanei.
Pãcatul înseamnã ruºine ºi nimicire pentru orice suflet care are
plãcere de el; dar el este orbitor ºi amãgitor prin natura sa ºi ne va
atrage prin înfãþiºãri linguºitoare. Dacã ne aventurãm pe terenul
Satanei, n-avem siguranþa ocrotirii în faþa puterii sale. Atât cât ne
stã în puteri, trebuie sã închidem orice cale prin care ispititorul ar
putea gãsi intrare la noi.
Rugãciunea “Nu ne duce în ispitã” este ea însãºi o fãgãduinþã.
Dacã ne încredinþãm în braþul lui Dumnezeu, avem asigurarea: “El,
care este credincios, nu va îngãdui sã fiþi ispitiþi peste puterile voastre;
ci, împreunã cu ispita, a pregãtit ºi mijlocul sã ieºiþi din ea, ca s-o
puteþi rãbda” (1 Cor. 10:13).
Singura apãrare împotriva rãului este locuirea lui Hristos în inimã,
prin credinþa în dreptatea Sa. Ispita are putere asupra noastrã,
pentru cã în inimile noastre este egoism. Dar, dacã contemplãm
marea iubire a lui Dumnezeu, egoismul ni se înfãþiºeazã în caracterul
lui hidos ºi respingãtor ºi dorim sã fie îndreptat din suflet. Când
Duhul Sfânt Îl proslãveºte pe Hristos, inimile noastre sunt îmblânzite
ºi supuse, ispita îºi pierde puterea, iar harul lui Hristos ne transformã
caracterul.
Hristos nu va pãrãsi niciodatã sufletul pentru care ªi-a dat viaþa.
Sufletul poate sã-L pãrãseascã ºi sã fie copleºit de ispitã, dar Hristos
nu poate sã Se întoarcã niciodatã de la cineva pentru care a dat ca
preþ de rãscumpãrare propria Sa viaþã. Dacã viziunea noastrã
spiritualã ar fi mai clarã, am vedea suflete încovoiate sub apãsare ºi
mâhnite de durere, împovãrate ca o cãruþã sub greutatea snopilor
ºi aproape sã moarã din cauza descurajãrii. Am vedea îngeri zburând
iute, ca sã vinã în ajutorul celor ispitiþi, care se aflã pe marginea
prãpastiei. Îngerii din ceruri resping oºtile celui rãu, care împresoarã
aceste suflete, ºi tot ei cãlãuzesc aceste suflete, ca sã le întãreascã
picioarele pe temelia cea sigurã. Luptele care se dau între cele
douã oºtiri sunt tot aºa de reale ca ºi acelea care se dau de cãtre
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oºtirile lumii acesteia, iar de rezultatul acestui conflict spiritual
depinde soarta veºnicã a tuturor.
Nouã, ca ºi lui Petru, ne este dat acest cuvânt: “Satana v-a
cerut sã vã cearnã ca grâul. Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca sã
nu se piardã credinþa ta” (Luca 22:31-32). Mulþumiri fie aduse lui
Dumnezeu cã nu suntem lãsaþi singuri. Acela, care “atât de mult a
iubit lumea, cã a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în
El sã nu piarã, ci sã aibã viaþa veºnicã” (Ioan 3:16), nu ne va lãsa
singuri în lupta cu vrãjmaºul lui Dumnezeu ºi al omului. “Iatã”, zice
El, “v-am dat putere sã cãlcaþi peste ºerpi ºi peste scorpi ºi peste
toatã puterea vrãjmaºului ºi nimic nu vã va vãtãma” (Luca 10:19).
Trãiþi în legãturã cu Hristos cel viu ºi El vã va þine tare cu o mânã
care nu vã va lãsa. Sã cunoaºtem ºi sã credem iubirea pe care o
are Dumnezeu faþã de noi ºi atunci vom fi în siguranþã. Iubirea
aceasta este o fortãreaþã de neînvins împotriva tuturor înºelãciunilor
ºi asalturilor Satanei. “Numele Domnului este un turn tare, cel
neprihãnit fuge în el ºi stã la adãpost” (Prov. 18:10).
“Cãci a Ta este Împãrãþia ºi
puterea ºi slava.” Matei 6:13.
Ultima, ca ºi prima propoziþie din rugãciunea Domnului, Îl aratã
pe Tatãl nostru ca fiind mai presus de orice putere ºi autoritate ºi
orice nume care este numit. Mântuitorul vedea anii care urmau sã
vinã peste ucenici, nu fiind scãldaþi în lumina strãlucitoare a belºugului
ºi a onoarei lumeºti, aºa cum visaserã ei, ci întunecaþi de furtunile
urii omeneºti ºi furiei satanice. În mijlocul luptelor ºi prãbuºirii
naþiunilor, paºii ucenicilor aveau sã fie pândiþi de primejdii ºi adesea
inimile lor aveau sã fie cuprinse de teamã. Urma ca ei sã vadã
Ierusalimul pustiit, templul dãrâmat pânã în temelii, închinarea lui
încheiatã pentru totdeauna ºi pe Israel împrãºtiat în toatã lumea, ca
sfãrâmãturile unui vas naufragiat pe un þãrm pustiu. Isus zicea: “Veþi
auzi de rãzboaie ºi veºti de rãzboaie”. “Un neam se va scula
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împotriva altui neam ºi o împãrãþie împotriva altei împãrãþii; ºi pe
alocurea vor fi cutremure de pãmânt, foamete ºi ciumi. Dar toate
aceste lucruri nu vor fi decât începutul durerilor” (Matei 24:6-8).
Totuºi, urmaºii lui Hristos nu trebuiau sã se teamã cã nãdejdea
lor avea sã fie înºelatã sau cã Dumnezeu îi va fi pãrãsit pe pãmânt.
Puterea ºi slava aparþin Aceluia, ale cãrui planuri merg drept înainte
spre împlinirea lor. În rugãciunea care exprimã dorinþele lor zilnice,
ucenicii lui Hristos erau îndemnaþi sã priveascã dincolo de orice
putere ºi stãpânire a rãului, la Domnul Dumnezeul lor, a cãrui
Împãrãþie cârmuieºte peste tot ºi care este Tatãl ºi Prietenul lor
veºnic.
Dãrâmarea Ierusalimului era un simbol al ruinei finale, care va
cuprinde lumea întreagã. Profeþiile care s-au împlinit în parte la
dãrâmarea Ierusalimului se potrivesc mai bine pentru zilele din urmã.
Acum ne aflãm chiar în pragul unor evenimente mari ºi solemne. În
faþa noastrã stã o crizã aºa cum nu s-a mai vãzut. Ca ºi primii
ucenici, avem ºi noi plãcuta asigurare cã Împãrãþia lui Dumnezeu
cârmuieºte peste tot. Programul derulãrii evenimentelor este în
mâinile Creatorului nostru. Maiestatea Cerului are în grija Sa soarta
naþiunilor, precum ºi interesele Bisericii Sale. Divinul Învãþãtor îi
zice fiecãrui sol, angajat în împlinirea planurilor Sale, aºa cum îi
zicea lui Cir: “Eu te-am încins înainte ca tu sã Mã cunoºti” (Is.
45:5).
În viziunea profetului Ezechiel, era înfãþiºarea unei mâini sub
aripile heruvimului. De aici, servii lui Dumnezeu pot învãþa cã puterea
divinã este aceea care le asigurã succesul. Aceia pe care Dumnezeu
îi foloseºte ca soli ai Sãi nu trebuie sã-ºi închipuie cã lucrarea Lui
depinde de ei. Fiinþele mãrginite nu sunt lãsate sã poarte aceastã
povarã a rãspunderii. Acela care nu doarme, care este continuu la
lucru pentru înfãptuirea planurilor Sale, Îºi va duce lucrarea mai
departe. El va dejuca uneltirile oamenilor nelegiuiþi ºi va strica
planurile acelora care unelteau lucruri rele împotriva poporului Sãu.
Cel care este Împãratul, Domnul oºtirilor, troneazã între heruvimi
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ºi, în mijlocul luptei ºi învãlmãºelii neamurilor, El îi pãzeºte încã pe
copiii Sãi. Acela care domneºte în ceruri este Mântuitorul nostru.
El cântãreºte fiecare încercare ºi supravegheazã cuptorul de foc
care trebuie sã încerce fiecare suflet. Când întãriturile împãraþilor
vor fi nimicite, când sãgeþile mâniei vor strãpunge inimile vrãjmaºilor
Sãi, poporul Sãu va fi în siguranþã în mâinile Sale.
“A Ta este, Doamne, mãrirea, puterea ºi mãreþia, veºnicia ºi
slava, cãci tot ce este în cer ºi pe pãmânt este al Tãu... În mâna Ta
este tãria ºi puterea, ºi mâna Ta poate sã mãreascã ºi sã întãreascã
toate lucrurile” (1 Cronici 29:11-12).
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Nu judecând, ci lucrând
“Nu judecaþi, ca sã nu fiþi
judecaþi.” Matei 7:1.

S

trãduinþa de a câºtiga mântuirea prin fapte proprii, îi face
negreºit pe oameni sã îngrãmãdeascã datini omeneºti, ca
baricadã împotriva pãcatului. Vãzând cã nu sunt în stare sã þinã
Legea, ei vor nãscoci reguli ºi rânduieli care sã-i sileascã la ascultare.
Toate acestea abat mintea de la Dumnezeu la eul personal. Iubirea
Sa din inima omului se stinge ºi, o datã cu ea, piere ºi iubirea faþã
de aproapele. Un sistem nãscocit de mintea omeneascã, cu
nenumãratele sale pretenþii, îi va face pe cei care-l susþin sã-i judece
pe toþi aceia care nu împlinesc mãsura prescrisã. Atmosfera criticii
egoiste ºi strâmte înãbuºã sentimentele nobile ºi generoase ºi îi face
pe oameni sã devinã niºte judecãtori egoiºti ºi iscoditori josnici.
Fariseii fãceau parte din aceastã categorie de oameni. Ei nu
ieºeau de la serviciile religioase cu un simþãmânt de umilinþã, din
cauza propriei lor slãbiciuni, ºi nici recunoscãtori pentru marile
privilegii primite de la Dumnezeu. Ieºeau însã de acolo plini de
mândrie spiritualã iar subiectul lor de conversaþie era: “Eu însumi,
sentimentele mele, cunoºtinþa mea, cãile mele”. Faptele lor erau
mãsura dupã care îi judecau pe alþii. Îmbrãcând veºmintele înãlþãrii
de sine, urcau pe scaunul de judecãtor, ca sã critice ºi sã
osândeascã.
Poporul se împãrtãºea în mare mãsurã de acelaºi spirit,
amestecându-se în probleme de conºtiinþã ºi judecându-se unii pe
alþii în lucrurile care privesc doar pe om ºi pe Dumnezeu. Tocmai
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despre spiritul ºi obiceiul acesta Isus zicea: “Nu judecaþi ca sã nu
fiþi judecaþi”. Adicã sã nu vã socotiþi voi înºivã ca o unitate de
mãsurã. Nu faceþi din pãrerile voastre, din vederile voastre asupra
datoriei, din felul vostru de a interpreta Scriptura, o trestie de mãsurat
pentru alþii ºi nu-i osândiþi în inima voastrã, dacã nu ajung la înãlþimea
voastrã. Nu-i criticaþi pe alþii, rãstãlmãcindu-le motivele ºi dând
sentinþe.
“De aceea, sã nu judecaþi nimic înainte de vreme, pânã va veni
Domnul, care va scoate la luminã lucrurile ascunse în întuneric ºi va
descoperi gândurile inimilor” (1 Cor. 4:5). Noi nu putem citi inima.
Fiind noi înºine plini de greºeli, nici nu suntem în mãsurã sã-i judecãm
pe alþii. Omul mãrginit poate judeca numai dupã cele de afarã.
Numai Acela care cunoaºte motivele ascunse ale faptelor, care Se
poartã cu duioºie ºi compãtimire, poate sã decidã asupra cazului
fiecãrui suflet.
“Aºadar, omule, oricine ai fi tu, care judeci pe altul, nu te poþi
dezvinovãþi; cãci, prin faptul cã judeci pe altul, te osândeºti singur;
fiindcã tu, care judeci pe altul, faci aceleaºi lucruri” (Rom. 2:1). Astfel,
aceia care îi osândesc sau îi criticã pe alþii, se declarã ei înºiºi vinovaþi,
pentru cã sãvârºesc aceleaºi lucruri. Osândindu-i pe alþii, ei îºi dau
propria lor sentinþã ºi Dumnezeu declarã cã aceastã sentinþã este
dreaptã. El le primeºte propriul lor verdict împotriva lor înºiºi.
“De ce vezi tu paiul din ochiul
fratelui tãu?” Matei 7:3.
Nici chiar fraza: “Tu care judeci pe altul, faci aceleaºi lucruri”,
nu ne redã întocmai mãrimea pãcatului aceluia care se încumetã
sã-l vorbeascã de rãu ºi sã-l osândeascã pe fratele sãu. Isus zicea:
“De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tãu ºi nu te uiþi cu bãgare de
seamã la bârna din ochiul tãu?”
Cuvintele Sale îl descriu pe acela care este gata în orice moment
sã vadã defecte la alþii. ªi atunci când crede cã a descoperit o patã
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în caracterul sau viaþa unui om, este foarte zelos sã o trâmbiþeze ºi
altora; dar Isus spune cã aceastã trãsãturã de caracter, dezvoltatã
prin sãvârºirea acestei lucrãri necreºtineºti, este în comparaþie cu
fapta criticatã, ca o bârnã faþã de un pai. Numai lipsa spiritului
îngãduinþei ºi iubirii îl poate împinge pe om sã facã dintr-un þânþar
armãsar. Aceia care n-au simþit niciodatã pocãinþa deplinei predãri
pe altarul lui Hristos nu dau pe faþã, în viaþa lor, influenþa îmblânzitoare
a iubirii Mântuitorului. Ei înfãþiºeazã fals spiritul delicat ºi curtenitor al
Evangheliei ºi rãnesc sufletele preþioase, pentru care a murit Hristos.
Potrivit cu ilustraþia pe care o foloseºte Domnul, acela care se lasã
stãpânit de un spirit de criticã se face vinovat de un pãcat mai mare
decât cel pe care-l învinuieºte, pentru cã nu numai cã face acelaºi
pãcat, dar mai adaugã pe deasupra bãnuialã ºi spirit de criticã.
Domnul Hristos este singura mãsurã adevãratã a caracterului,
ºi acela care se aºeazã ca mãsurã pentru alþii ia locul lui Hristos.
ªi, cum Tatãl “a încredinþat toatã judecata Fiului” (Ioan 5:22),
oricine se încumetã sã judece motivele altora uzurpã dreptul Fiului
lui Dumnezeu. Aceºti aºa-ziºi judecãtori ºi critici se aºeazã de
partea lui anticrist, “potrivnicul care se înalþã mai presus de tot ce
se numeºte Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare. Aºa
cã se va aºeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept
Dumnezeu” (2 Tes. 2:4).
Un spirit rece, dedat la criticã ºi neiertãtor, care caracterizeazã
fariseismul, este pãcatul care aduce cele mai nefericite urmãri.
Atunci când viaþa religioasã a cuiva este lipsitã de iubire, Isus nu
este în ea; lumina prezenþei Sale nu este acolo. Nici activitatea
deosebit de mare sau zelul lipsit de spiritul lui Hristos nu pot sã
umple golul. Poate cã cineva, înzestrat cu o uimitoare ascuþime
de minte, descoperã defectele altora, dar tuturor acelora care se
lasã târâþi de acest spirit, Isus le zice: “fãþarnicule, scoate întâi
bârna din ochiul tãu, ºi atunci vei vedea desluºit sã scoþi paiul din
ochiul fratelui tãu”. Cel care este vinovat de fapte rele este cel
dintâi care bãnuieºte fapta rea. Osândind pe altul, el încearcã sã
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ascundã ºi sã dezvinovãþeascã rãul din propria sa inimã. Prin pãcat
oamenii au cãpãtat cunoºtinþa rãului. Prima pereche de oameni
n-a început sã se învinovãþeascã reciproc înainte de a fi pãcãtuit.
ªi firea omeneascã va face aceasta în mod inevitabil atunci când
nu este stãpânitã de harul lui Hristos.
Atunci când îngãduie acest spirit de învinuire, oamenii nu se
mulþumesc numai cu trâmbiþarea a ceea ce îºi închipuie cã este o
slãbiciune în fratele lor. Dacã mijloace mai blânde nu reuºesc sã-l
facã a sãvârºi ce cred ei cã trebuie sã facã, vor recurge la
constrângere. Pe cât le stã în putere, îi vor sili pe oameni sã se
conformeze felului lor de a aprecia ceea ce este drept. Aºa se purtau
iudeii în zilele lui Hristos ºi aºa s-a purtat întotdeauna biserica, ori de
câte ori a pierdut harul lui Hristos. Vãzându-se lipsitã de puterea
iubirii, ea s-a agãþat de braþul cel tare al statului, ca sã-ºi întãreascã
dogmele ºi sã-ºi punã în aplicare decretele. Aici este taina tuturor
legilor religioase, care au fost decretate vreodatã, ºi taina tuturor
persecuþiilor, din zilele lui Abel pânã astãzi.
Hristos nu-i constrânge, ci îi atrage pe oameni la Sine. Singura
forþã pe care o exercitã El este iubirea constrângãtoare. Când
Biserica începe sã caute sprijinul puterii lumeºti, este vãdit cã a
pierdut puterea lui Hristos - constrângerea iubirii divine.
Dar problema este legatã de fiecare membru al bisericii ºi aici
trebuie sã se producã vindecarea. Isus îl îndeamnã pe vorbitorul
de rãu sã-ºi scoatã mai întâi bârna din ochiul sãu, adicã sã renunþe
la spiritul de criticã, sã mãrturiseascã ºi sã lepede propriul pãcat,
înainte de a încerca sã-i îndrepte pe alþii. Pentru cã “nu este nici
un pom bun, care sã facã roadã rea; ºi nici un pom rãu, care sã
facã roadã bunã” (Luca 6:43). Acest spirit de învinuire, pe care îl
îngãduie inima ta, este o roadã rea ºi dovedeºte cã pomul este
rãu. Nu-þi foloseºte la nimic sã clãdeºti pe îndreptãþirea de sine;
ceea ce-þi trebuie este o schimbare a inimii. Înainte de a fi pregãtit
sã-i îndrepþi pe alþii, trebuie sã ajungi tu însuþi la aceastã experienþã,
pentru cã “din prisosul inimii vorbeºte gura” (Matei 12:34).
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Când vine o crizã în viaþa unui suflet oarecare ºi încerci sã dai
un sfat sau o avertizare, cuvintele tale vor avea numai atâta greutate
ºi influenþã spre bine, cât propriul tãu exemplu ºi spirit au câºtigat
pentru tine. Trebuie sã fii bun, mai înainte de a fi în stare sã faci
binele. Nu poþi avea o influenþã care sã-i schimbe pe alþii, pânã
ce propria ta inimã n-a fost umilitã, curãþitã ºi îmblânzitã prin harul
lui Hristos. Dacã s-a sãvârºit în inima ta aceastã schimbare, va fi
aºa de natural pentru tine sã trãieºti spre binecuvântarea altora,
cum este ºi pentru trandafir sã rãspândeascã parfumul sãu mirositor
sau pentru viþa de vie sã rodeascã ciorchinele purpuriu.
Dacã Hristos este în tine “nãdejdea slavei”, nu vei gãsi plãcerea
sã-i pândeºti pe alþii, spre a le trâmbiþa greºelile. În loc sã cauþi sã
învinuieºti ºi sã osândeºti, scopul tãu va fi sã ajuþi, sã binecuvântezi
ºi sã salvezi. Lucrând cu aceia care sunt în rãtãcire, vei asculta de
îndemnul: “Ia seama la tine, ca sã nu fi ispitit ºi tu” (Gal. 6:1). Îþi
vei aduce aminte de câte ori te-ai rãtãcit tu însuþi ºi cât de greu
þi-a fost sã gãseºti drumul cel bun, dupã ce l-ai pãrãsit. N-ai sã-l
împingi pe fratele tãu într-un întuneric mai mare, ci, cu o inimã
plinã de milã, îi vei atrage atenþia asupra primejdiei care îl pândeºte.
Acela care priveºte adesea la crucea de pe Calvar, amintindu-ºi
cã pãcatele sale L-au adus acolo pe Mântuitorul, nu va încerca
niciodatã sã compare mãsura vinei sale cu a altora. El nu se va urca
pe scaunul de judecatã spre a aduce învinuire împotriva altora. În
inima aceluia care umblã în umbra crucii de pe Calvar, nu poate locui
spiritul de criticã sau de înãlþare de sine.
Abia când simþi cã þi-ai putea jertfi eul propriu, ba chiar viaþa
ta, spre a-l salva pe un frate rãtãcit, abia atunci ai scos bârna din
propriul tãu ochi ºi eºti în stare sã-l ajuþi pe fratele tãu. Atunci vei
putea sã te apropii de el ºi sã-i miºti inima. Niciodatã n-a fost
cineva întors din calea sa greºitã prin mustrãri ºi reproºuri; dar, în
felul acesta, mulþi au fost îndepãrtaþi de Hristos ºi ºi-au închis
inimile în faþa convingerii. Un spirit de iubire, o purtare amabilã ºi
atrãgãtoare poate sã-i salveze pe cei rãtãciþi ºi sã acopere o
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mulþime de pãcate. Descoperirea lui Hristos în propriul tãu caracter
va avea o putere transformatoare asupra tuturor acelora cu care vii
în contact. Îngãduie ca Hristos sã se manifeste zilnic în tine ºi El va
descoperi prin tine energia creatoare a Cuvântului Sãu - o influenþã
blândã, convingãtoare ºi totodatã puternicã, pentru a re-crea alte
suflete dupã frumuseþea Domnului Dumnezeului nostru.
“Sã nu aruncaþi câinilor lucrurile
sfinte.” Matei 7:6.
Domnul Isus aminteºte aici de anumiþi oameni care n-au dorinþa
sã scape de sclavia pãcatului. Fiind în neîntreruptã legãturã cu
rãul ºi cu viciile, natura lor a fost atât de mult degradatã, încât se
þin strâns de rãu ºi nu vor sã fie despãrþiþi de el. Slujitorii Domnului
Hristos n-ar trebui sã se lase împiedicaþi de cei care dispreþuiesc
ºi batjocoresc Evanghelia.
Mântuitorul însã n-a trecut niciodatã pe lângã un suflet, oricât
de cufundat în pãcat ar fi fost care era gata sã primeascã
adevãrurile preþioase ale cerului. Cuvintele Sale erau începutul
unei vieþi noi pentru vameºi ºi desfrânate. Maria Magdalena, din
care El a scos ºapte demoni, a rãmas cea din urmã la mormântul
Mântuitorului ºi a fost cea dintâi pe care Domnul Isus a salutat-o
în dimineaþa învierii Sale. Saul din Tars, unul dintre cei mai aprigi
duºmani ai Evangheliei, a devenit Pavel, slujitorul devotat al
Domnului Hristos. Sub înfãþiºarea urii ºi a dispreþului, chiar sub
aceea a crimei ºi a degradãrii, poate fi ascuns un suflet pe care
harul Domnului Hristos sã-l salveze, ca sã strãluceascã întocmai
ca o piatrã scumpã în coroana Mântuitorului.
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“Cereþi ºi vi se va da; cãutaþi ºi veþi
gãsi; bateþi ºi vi se va deschide.”
Matei 7:7.
Pentru a nu da prilej neîncrederii, neînþelegerii sau unor
interpretãri greºite ale Cuvântului Sãu, Domnul repetã o fãgãduinþã
datã de trei ori. El doreºte ca aceia care Îl cautã pe Dumnezeu sã
creadã în El, care este în stare sã facã totul. De aceea, adaugã:
“Cãci oriºicine cere capãtã; cine cautã gãseºte ºi celui ce bate i
se deschide.”
Domnul nu pune nici o altã condiþie decât aceea de a flãmânzi
dupã harul Sãu de a dori ºi a tânji dupã iubirea Sa.
“Cereþi”. Cererea aratã cã îþi dai seama de nevoia ta; ºi dacã
ceri în credinþã, vei primi. Domnul ªi-a dat Cuvântul Sãu ºi deci
acesta nu poate da greº. Dacã vii cu adevãratã pocãinþã, nu ar
trebui sã ai simþãmântul cã ar fi o îndrãznealã din partea ta sã ceri
ceea ce a fãgãduit Domnul. Atunci când ceri binecuvântãrile de
care ai nevoie pentru desãvârºirea unui caracter dupã asemãnarea
lui Hristos, Domnul te asigurã cã ceri conform unei promisiuni
care poate fi verificatã. Dacã simþi ºi ºtii cã eºti pãcãtos, este
destul de justificat sã ceri iertarea ºi mila Sa. Condiþia în baza
cãreia poþi veni la Dumnezeu nu este aceea de a fi sfânt, ci aceea
de a-L ruga pe El sã te cureþe de orice pãcat ºi întinãciune.
Argumentul pe care-l putem invoca acum ºi oricând este marea
noastrã nevoie, starea noastrã cu totul lipsitã de ajutor, care face
din El ºi din puterea Sa mântuitoare o necesitate pentru noi.
“Cãutaþi”. Sã nu dorim numai binecuvântãrile Sale, ci pe El,
personal. “Împrieteneºte-te dar cu Dumnezeu ºi vei avea pace”
(Iov 22:21). Cautã ºi vei gãsi. Dumnezeu te cautã ºi chiar dorinþa
pe care o simþi de a veni la El se datoreºte Spiritului Sãu, care te
îndeamnã. Ascultã de acest îndemn. Hristos mijloceºte pentru
cel ispitit, rãtãcit ºi lipsit de credinþã. El cautã sã te aducã în
tovãrãºia Sa. “Dacã Îl vei cãuta, Îl vei gãsi” (1 Cron. 28:9).
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“Bateþi”. Noi venim la Dumnezeu printr-o invitaþie specialã ºi El
aºteaptã sã ne ureze bun venit în camera Sa de audienþã. Primii
ucenici care L-au urmat pe Domnul nu erau mulþumiþi cu o
convorbire grãbitã în timp ce mergeau; ei L-au întrebat: “Rabi,
unde locuieºti?... S-au dus ºi au vãzut unde locuia ºi în ziua aceea
au rãmas la El” (Ioan 1:38-39). Tot aºa putem ºi noi sã fim admiºi
în cea mai strânsã intimitate ºi legãturã cu Dumnezeu. “Cel ce stã
sub ocrotirea Celui Prea Înalt se odihneºte la umbra Celui
Atotputernic” (Ps. 91:1). Fie ca aceia care doresc binecuvântarea
lui Dumnezeu sã batã ºi sã aºtepte la uºa harului cu deplinã asigurare,
zicând: “Pentru cã Tu, o, Doamne! ai zis: ‘Cine cere, capãtã, cine
cautã, gãseºte; celui ce bate, i se va deschide’”.
Isus privea la cei adunaþi sã asculte cuvintele Sale ºi dorea din
toatã inima ca mulþimea aceea numeroasã sã preþuiascã harul ºi
bunãtatea lui Dumnezeu. Ca sã ilustreze nevoia lor ºi bunãvoinþa lui
Dumnezeu de a dãrui, El le înfãþiºeazã un copil înfometat, care cere
pâine de la tatãl sãu pãmântesc. “Cine este tatãl acela dintre voi”,
zice El, “care, dacã-i cere fiul sãu o pâine, sã-i dea o piatrã?” El
face apel la iubirea duioasã ºi fireascã a pãrintelui faþã de copilul
sãu ºi adaugã: “Deci, dacã voi, care sunteþi rãi, ºtiþi sã daþi daruri
bune copiilor voºtri, cu cât mai mult Tatãl vostru, care este în ceruri,
va da lucruri bune celor ce I le cer.” Nici un om cu inimã de tatã nu
îi va întoarce spatele fiului sãu flãmând, care cere pâine. Oare l-ar
crede cineva în stare sã glumeascã cu copilul sãu, sã-i trezeascã
dorinþele numai cu scopul de a-l dezamãgi? Sã-i promitã cã îi dã
mâncare bunã ºi hrãnitoare ºi apoi sã-i dea o piatrã? ªi ar îndrãzni
oare cineva sã-L dezonoreze pe Dumnezeu, închipuindu-ºi cã El
n-ar rãspunde la apelurile copiilor Sãi?
“Deci, dacã voi, care sunteþi rãi, ºtiþi sã daþi daruri bune copiilor
voºtri, cu cât mai mult Tatãl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt
celor ce I-L cer” (Luca 11:13). Duhul Sfânt, locþiitorul Sãu, este
cel mai mare dintre toate darurile. Toate “lucrurile bune” sunt
cuprinse în acest dar. Nici Creatorul nu ne poate da altceva mai
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mare sau mai bun. Când Îl rugãm fierbinte pe Domnul sã aibã milã
de noi în strâmtorare ºi sã ne cãlãuzeascã prin Duhul Sãu cel Sfânt,
El nu ne va lãsa niciodatã fãrã rãspuns. Este cu putinþã ca un pãrinte
sã se întoarcã de la copilul sãu flãmând, dar Dumnezeu nu poate
lepãda niciodatã strigãtul unei inimi lipsite, care tânjeºte dupã El.
Cu ce duioºie minunatã ªi-a descris El iubirea! Iatã solia izvorâtã
din inima Tatãlui pentru aceia care, în zilele de întuneric, cred cã
Dumnezeu nu ia seama la ei: “Sionul zicea: ‘M-a pãrãsit Domnul ºi
m-a uitat Domnul!’ 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, Eu
nu te voi uita cu nici un chip. Iatã cã te-am sãpat pe mâinile mele”
(Isaia 49:14-16).
Fiecare fãgãduinþã din Cuvântul lui Dumnezeu ne oferã un subiect
de rugãciune, prezentând garanþia lui Iehova ca asigurare pentru
noi. Este privilegiul nostru sã-I cerem, prin Isus, orice binecuvântare
de care avem nevoie. Putem sã-I spunem Domnului, cu simplitatea
unui copil, chiar lucrul de care avem nevoie. Putem sã-I aducem la
cunoºtinþã toate nevoile noastre vremelnice, cerându-I atât pâine
ºi îmbrãcãminte, cât ºi pâinea vieþii ºi haina neprihãnirii lui Hristos.
Tatãl tãu ceresc ºtie cã ai nevoie de toate lucrurile acestea ºi eºti
invitat sã I le ceri. În numele Domnului Isus, poate fi primit orice
dar bun. Dumnezeu va onora acest Nume ºi va împlini trebuinþele
tale din bogãþiile dãrniciei Sale.
Dar sã nu uiþi cã, dacã vii înaintea lui Dumnezeu ca înaintea unui
Tatã, recunoºti cã eºti un fiu al Sãu. Nu trebuie numai sã te încrezi
în bunãtatea Sa, dar ºi sã te supui voinþei Sale în toate, ºtiind cã
iubirea Sa este neschimbãtoare. Tu trebuie sã te consacrii lucrãrii
Sale. Isus a dat fãgãduinþa: “cereþi ºi veþi cãpãta” (Ioan 16:24)
numai acelora pe care El i-a îndemnat sã caute mai întâi Împãrãþia
cerurilor ºi neprihãnirea Lui.
Darurile Aceluia care are toatã puterea în cer ºi pe pãmânt sunt
puse la îndemâna copiilor lui Dumnezeu. Daruri atât de preþioase,
deoarece ne vin prin jertfa nespus de mare a sângelui Mântuitorului;
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daruri care vor satisface dorul cel mai profund al inimii omeneºti;
daruri care dãinuiesc veºnic - vor fi primite ºi gustate cu bucurie de
toþi aceia care vin la Dumnezeu ca niºte copilaºi. Însuºeºte-þi
fãgãduinþele lui Dumnezeu, pune-le înaintea Lui ca fiind propriul
Sãu cuvânt ºi atunci vei avea o bucurie deplinã.
“Tot ce voiþi sã vã facã vouã oamenii,
faceþi-le ºi voi la fel.” Matei 7:12.
La asigurarea iubirii lui Dumnezeu faþã de noi, Isus adaugã
iubirea unul faþã de altul, într-un principiu larg, care cuprinde toate
legãturile societãþii omeneºti.
Iudeii erau preocupaþi de ceea ce aveau sã primeascã; problema
cu care îºi bãteau capul era cum sã-ºi asigure puterea, respectul ºi
serviciul care credeau cã li se cuvine. Dar Domnul Hristos ne învaþã
cã preocuparea noastrã nu trebuie sã fie: cât de mult vom primi, ci
cât de mult putem sã dãm. Mãsura datoriei noastre faþã de alþii se
gãseºte în ceea ce noi înºine am socotit ca datorie a lor faþã de noi.
În asocierea ta cu alþii, aºeazã-te în locul lor. Pãtrunde în
simþãmintele lor, în greutãþile lor, în dezamãgirile lor, în bucuriile ºi
întristãrile lor. Identificã-te cu ei, apoi poartã-te cu ei aºa cum ai
dori sã se poarte ei cu tine, dacã ar fi sã schimbi locul cu ei. Aceasta
este adevãrata regulã de sinceritate. Este o altã expresie a Legii.
“Sã iubeºti pe aproapele tãu ca pe tine însuþi” (Matei 22:39). ªi
aceasta este ºi esenþa învãþãturii profeþilor. Este principiul cerului ºi
va fi împlinit în toþi cei ce sunt pregãtiþi pentru societatea lui sfântã.
Regula de aur este principiul adevãratei curtenii, ºi ilustrarea ei
cea mai adevãratã se vede în viaþa ºi caracterul lui Isus. O, ce raze
de blândeþe ºi frumuseþe strãluceau în viaþa zilnicã a Mântuitorului
nostru! Câtã dulceaþã se revãrsa din însãºi prezenþa Sa! Acelaºi
spirit va fi manifestat ºi în copiii Sãi. Aceia în care locuieºte Hristos
vor fi înconjuraþi de o atmosferã divinã. Veºmintele lor albe de
curãþie vor fi îmbibate cu un parfum din grãdinile Domnului. Feþele
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lor vor strãluci de lumina Sa, luminând calea pentru picioarele care
ºovãie ºi sunt istovite.
Nici un om care are adevãratul ideal, cu privire la un caracter
desãvârºit, nu va da greº în a manifesta simpatia ºi iubirea lui Hristos.
Influenþa harului trebuie sã înmoaie inima, sã înnobileze ºi sã cureþe
sentimentele, dând o delicateþe de sus ºi un simþ de bunãcuviinþã.
Dar aceastã regulã de aur are o semnificaþie ºi mai adâncã.
Oricine a devenit ispravnic al feluritelor daruri ale lui Dumnezeu
este chemat sã le împãrtãºeascã sufletelor care zac în necunoºtinþã
ºi întuneric, tot aºa cum ar dori sã i se împãrtãºeascã ºi lui, dacã ar
fi în locul lor. Apostolul Pavel zicea: “Eu sunt dator ºi grecilor, ºi
barbarilor, ºi celor învãþaþi ºi celor neînvãþaþi” (Romani 1:14). Prin
faptul cã ai ºtiut mai mult despre iubirea lui Dumnezeu, prin faptul
cã ai primit mai mult din darurile bogate ale harului Sãu decât sufletul
cel mai întunecat ºi mai decãzut de pe faþa pãmântului, eºti dator
faþã de el sã-i faci parte de aceste daruri. Tot aºa stau lucrurile ºi cu
bunurile ºi binecuvântãrile vremelnice: tot ce ai mai mult decât semenii
tãi, te face la fel de dator faþã de cei mai puþin favorizaþi. Dacã
suntem înstãriþi sau chiar dacã viaþa ne e ceva mai înlesnitã, avem
cea mai solemnã îndatorire sã îngrijim de sãrac, de bolnav, de vãduvã
ºi orfan, aºa cum am dori sã se îngrijeascã ºi ei de noi, dacã situaþia
noastrã ºi a lor ar fi inversate.
Regula de aur cuprinde acelaºi adevãr pe care îl susþine Predica
de pe Munte: “Cu ce mãsurã veþi mãsura, cu acea vi se va mãsura”.
Ce le facem altora, fie bine, fie rãu, se întoarce sigur la noi, ca
binecuvântare sau ca blestem. Tot ce dãm, primim iarãºi.
Binecuvântãrile pãmânteºti din care le facem parte ºi altora, pot fi,
ºi adesea chiar sunt, rãsplãtite în aceeaºi mãsurã. Ceea ce dãm în
vreme de nevoie ne este înapoiat, adesea împãtrit, împãrãteºte.
Dar, în afarã de aceasta, darurile sunt rãsplãtite chiar în viaþa aceasta
ºi printr-o revãrsare mai deplinã a iubirii Sale, care cuprinde toatã
slava cerului ºi comoara Lui. Chiar ºi rãul se întoarce la cel ce la
sãvârºit. Oricine a fost gata sã condamne sau sã descurajeze va
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ajunge sã treacã în viaþã prin aceleaºi împrejurãri prin care i-a fãcut
pe alþii sã treacã; el va simþi ce au suferit ei din cauza lipsei sale de
simpatie ºi de amabilitate.
Iubirea lui Dumnezeu faþã de noi a hotãrât astfel: El vrea sã ne
aducã în situaþia de a ne fi silã de asprimea propriilor noastre inimi
ºi de a le deschide pentru a-L lãsa pe Isus sã locuiascã în ele.
Astfel, dintr-un rãu iese binele ºi ceea ce pãrea blestem ajunge
binecuvântare.
Mãsura regulei de aur este adevãrata mãsurã a creºtinismului.
Tot ce este mai puþin înseamnã amãgire. O religie care îi face pe
oameni sã punã un preþ mai mic pe fiinþele omeneºti pe care Hristos
le-a preþuit atât de mult, încât ªi-a dat viaþa pentru ele, o religie
care ne face sã fim nepãsãtori faþã de nevoile, suferinþele sau
drepturile omului este o religie greºitã, falsã. Dispreþuind cerinþele
celui sãrman, suferind ºi plin de pãcate, ne dovedim trãdãtori faþã
de Hristos. Creºtinismul are o putere atât de micã în lume pentru
cã oamenii se fãlesc cu numele lui Hristos, dar viaþa lor Îi tãgãduieºte
caracterul. Numele Domnului este dezonorat din aceastã cauzã.
Despre biserica apostolicã din zilele acelea pline de strãlucire,
când slava Mântuitorului înviat lumina asupra lor, stã scris cã nimeni
nu zicea cã “averile sunt ale lui”. “Nu era nici unul printre ei care
sã ducã lipsã”. “Apostolii mãrturiseau cu multã putere despre
învierea Domnului Isus. ªi un mare har era peste toþi”. “Toþi
împreunã erau nelipsiþi de la templu în fiecare zi, frângeau pâinea
acasã ºi luau hrana cu bucurie ºi curãþie de inimã. Ei lãudau pe
Dumnezeu ºi erau plãcuþi înaintea întregului norod. ªi Domnul
adãuga în fiecare zi la numãrul lor pe cei ce erau mântuiþi” (Fapte
4:32, 34, 33; 2:46-47).
Poþi sã rãscoleºti cerul ºi pãmântul ºi nu vei gãsi un adevãr
descoperit mai puternic decât acela care se dovedeºte prin faptele
de milostenie faþã de cei care au nevoie de simpatia ºi ajutorul
nostru. Acesta este adevãrul aºa cum este în Isus. Când cei care
mãrturisesc Numele lui Hristos vor trãi în viaþa lor principiile regulii
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de aur, lucrarea Evangheliei va fi însoþitã iarãºi de aceeaºi putere
ca pe vremea apostolilor.
“Strâmtã este poarta, îngustã este
calea care duce la viaþã.” Matei 7:14.
Pe vremea Domnului, locuitorii Palestinei trãiau în cetãþi
înconjurate de ziduri ºi cele mai multe erau aºezate pe dealuri ºi
munþi. Ca sã ajungã cineva la porþi, care se închideau la apusul
soarelui, trebuia sã meargã pe potecuþe prãpãstioase ºi stâncoase.
Cãlãtorul care venea spre casã la sfârºitul zilei trebuia adesea sã
strãbatã urcuºul cel greu în cea mai mare grabã, spre a ajunge la
poartã înainte de cãderea nopþii. Cel care întârzia rãmânea afarã.
Calea cea îngustã, care ducea în sus, spre casã ºi odihnã, I-a
oferit Domnului Isus o ilustrare împresionantã a drumului pe care
trebuie sã meargã creºtinul. Calea pe care þi-o arãt Eu, zicea El,
este îngustã; poarta este greu de trecut, pentru cã regula de aur
exclude orice mândrie sau egoism. Este adevãrat cã existã o cale
mai largã, dar sfârºitul ei înseamnã nimicire. Dacã urci pe calea
vieþii spirituale, trebuie sã urci fãrã încetare, pentru cã este o cale
care urcã. Trebuie sã mergi cu cei puþini, deoarece mulþimea va
alege calea care duce în jos.
Pe drumul morþii poate sã meargã omenirea întreagã, cu tot
spiritul ei lumesc, cu tot egoismul, cu toatã mândria, necinstea ºi
decãderea ei. Aici este loc pentru pãrerile ºi învãþãturile fiecãruia.
Fiecare are ocazia de a urma ºi de a face orice i-ar spune iubirea
de sine. Pentru a merge pe calea care duce la pierzare, nu este
nevoie sã cauþi drumul, fiindcã poarta este largã ºi calea este latã,
aºa cã paºii se îndreaptã fãrã multã greutate spre cãrarea care se
terminã cu moartea.
Însã drumul care duce la viaþã este îngust, iar poarta este strâmtã.
Dacã mai þii la vreun pãcat favorit, vei vedea cã drumul este prea
îngust, ca sã-l poþi pãstra. Cãile tale proprii, voinþa, obiceiurile ºi
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faptele tale rele trebuie pãrãsite, dacã doreºti sã umbli pe calea
Domnului. Acela care vrea sã-I slujeascã Domnului Hristos, nu
poate sã se ia dupã pãrerile lumii, sau sã aibã aceleaºi standarde
ca ea. Cãrarea care duce spre cer este prea îngustã, ca sã încapã
pe ea ranguri sau bogãþii, este prea îngustã pentru ambiþii egoiste,
este prea gloduroasã ºi stâncoasã, ca sã urce pe ea aceia care
iubesc o viaþã uºoarã. Truda, rãbdarea, sacrificiul de sine, ocara,
sãrãcia, împotrivirea din partea pãcãtoºilor au fost partea Domnului
Hristos ºi trebuie sã fie ºi partea noastrã, dacã vrem sã intrãm o
datã în Paradisul lui Dumnezeu.
Totuºi nu trebuie sã tragem concluzia cã drumul care duce în
sus este greu, iar acela care duce în jos este uºor. De-a lungul
drumului care duce la moarte sunt chinuri ºi pedepse, sunt dureri ºi
dezamãgiri - avertizãri de a nu merge pe el. Iubirea lui Dumnezeu a
fãcut sã fie aºa de greu pentru ca cei nesocotiþi ºi încãpãþânaþi, sã
se nimiceascã. Este adevãrat cã drumul Satanei este fãcut sã parã
foarte atrãgãtor, dar nu este decât o amãgire. Pe calea celui rãu nu
sunt decât remuºcãri amare ºi griji chinuitoare. Am putea crede cã
este un lucru plãcut sã ne purtãm cu mândrie ºi sã alergãm dupã
ambiþii; dar sfârºitul nu este decât chin ºi mâhnire. Planurile egoiste
pot sã dea fãgãduinþe mãgulitoare ºi sã ofere nãdejdea bucuriei,
dar curând vom descoperi cã fericirea noastrã este otrãvitã ºi viaþa
noastrã este amãrâtã de nãdejdi, care au ca singurã preocupare
eul personal. Pe calea care duce la pierzare, poarta poate sã fie
împodobitã frumos cu flori, dar de-a lungul ei sunt spini. Lumina
speranþei, care lumineazã la intrare, dispare în întunericul deznãdejdii;
iar sufletul care urmeazã calea aceasta coboarã în umbrele unei
nopþi fãrã sfârºit.
“Calea celor stricaþi este pietroasã”, dar “cãile înþelepciunii sunt
niºte cãi plãcute ºi toate cãrãrile ei sunt niºte cãrãri paºnice”
(Proverbele 13:15; 3:17). Fiecare faptã a ascultãrii de Hristos,
fiecare faptã de tãgãduire de sine, din pricina Numelui Sãu, fiecare
încercare suportatã cum trebuie, fiecare biruinþã câºtigatã asupra
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ispitei este încã un pas înainte în marºul spre biruinþa finalã. Dacã Îl
luãm pe Domnul ca îndrumãtor al nostru, El ne va conduce în
siguranþã. Nici cel mai slab pãcãtos nu va greºi drumul. Nici un
cãutãtor sfios nu va da greº în a umbla în lumina cea curatã ºi
sfântã. Deºi calea este aºa de strâmtã, încât pãcatul nu poate fi
îngãduit pe ea, totuºi tuturor le-a fost asiguratã primirea ºi nici un
suflet îndoielnic sau sfios nu trebuie sã zicã: Lui Dumnezeu nu-i
pasã de mine.
Drumul poate fi aspru ºi urcuºul stâncos; pot fi prãpãstii în
dreapta ºi în stânga; putem avea parte de multã trudã pe drumul
nostru; când suntem istoviþi, când tânjim dupã odihnã, trebuie sã
ne strãduim mai departe; când suntem slãbiþi, trebuie sã luptãm;
când suntem descurajaþi, încã trebuie sã nãdãjduim; cu Hristos, ca
Îndrumãtor al nostru, vom ajunge în cele din urmã în cerul atât de
mult dorit. Hristos Însuºi a mers pe drumul cel aspru, care stã înaintea
noastrã, ºi a netezit calea pentru picioarele noastre. Pe tot parcursul
drumului prãpãstios, care duce spre viaþa veºnicã, sunt izvoare de
bucurie, care sã-l învioreze pe cel istovit. Aceia care umblã în cãile
înþelepciunii, chiar în vremuri de strâmtorare, se bucurã peste
mãsurã, pentru cã Cel pe care Îl iubeºte sufletul lor merge, nevãzut,
alãturi de ei. Pe mãsurã ce înainteazã, ei vãd ºi mai lãmurit atingerea
mâinii Sale; la fiecare pas, raze ºi mai strãlucitoare, de slavã, de la
Cel nevãzut le lumineazã calea, iar cântãrile lor de laudã, din ce în
ce mai puternice, se înalþã spre a se alãtura melodiilor îngerilor
dinaintea tronului. “Cãrarea celor neprihãniþi este ca lumina
strãlucitoare, a cãrei strãlucire merge mereu crescând pânã la miezul
zilei” (Prov. 4:18).
“Nevoiþi-vã sã intraþi pe poarta
cea strâmtã.” Luca 13:24.
Drumeþul întârziat care se grãbea sã ajungã la poarta cetãþii, la
apusul soarelui, nu putea sã se abatã din drum pentru vreun lucru
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care l-ar fi putut atrage. Mintea lui era stãpânitã de un singur gând
- sã intre pe poarta cetãþii. Acelaºi gând puternic, zicea Isus, se
cere ºi de la un creºtin. Eu v-am descoperit strãlucirea caracterului,
care este adevãrata strãlucire a Împãrãþiei Mele. Ea nu vã oferã
nici o fãgãduinþã de stãpânire pãmânteascã; totuºi meritã cea mai
mare dorinþã ºi strãduinþã. Eu nu vã chem sã luptaþi pentru stãpânirea
marilor împãrãþii ale lumii acesteia; cu toate acestea nu trebuie sã
credeþi cã nu este nici o luptã de dat sau nici o biruinþã de câºtigat.
Vã îndemn sã vã strãduiþi, sã vã luptaþi cu disperare, ca sã intraþi în
Împãrãþia Mea spiritualã.
Viaþa creºtinului este o bãtãlie ºi un marº. Dar biruinþa despre
care e vorba aici nu poate fi câºtigatã de puterea omeneascã.
Câmpul de bãtaie este inima omeneascã. Bãtãlia pe care trebuie
sã o dãm - cea mai mare bãtãlie care a fost datã vreodatã de om este predarea eului personal în faþa voinþei lui Dumnezeu, predarea
inimii în faþa suveranitãþii iubirii. Omul cel vechi, nãscut din sânge ºi
prin voinþa firii pãmânteºti, nu poate sã moºteneascã Împãrãþia lui
Dumnezeu. Înclinaþiile moºtenite, obiceiurile vechi trebuie sã fie
lepãdate.
Acela care se hotãrãºte sã intre în Împãrãþia spiritualã va constata
cã toate puterile unei firi nerenãscute, sprijinite de forþele împãrãþiei
întunericului, se ridicã împotriva lui. Egoismul ºi mândria vor lua
poziþie împotriva oricãrei încercãri de a le arãta cã sunt pãcãtoase.
Prin noi înºine, nu suntem în stare sã ne înfrângem dorinþele ºi
obiceiurile rele, care se luptã pentru supremaþie. Nu putem avea
biruinþã asupra puternicului duºman care ne þine în sclavia sa. Numai
Dumnezeu poate sã ne dea aceastã biruinþã. El doreºte sã avem
stãpânire asupra noastrã înºine, asupra voinþei ºi cãilor noastre.
Dar nu poate lucra în noi, fãrã consimþãmântul ºi conlucrarea noastrã.
Duhul Sfânt lucreazã prin facultãþile ºi puterile date omului. Puterile
noastre trebuie sã lucreze împreunã cu Dumnezeu.
Biruinþa nu este câºtigatã fãrã multã rugãciune stãruitoare, fãrã
îngenuncherea eului la fiecare pas. Voinþa noastrã nu trebuie sã fie
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silitã sã conlucreze cu uneltele divine, ci trebuie sã se supunã de
bunã voie. Dacã ar fi cu putinþã ca influenþa Duhului lui Dumnezeu
sã vã forþeze cu o putere de o sutã de ori mai mare, aceasta n-ar
face din voi adevãraþi creºtini, niºte buni cetãþeni ai cerului. Reduta
Satanei n-ar fi sfãrâmatã în felul acesta. Voinþa noastrã trebuie sã
fie aºezatã de partea voinþei lui Dumnezeu. Prin voi înºivã nu sunteþi
în stare sã vã aduceþi planurile, dorinþele ºi înclinaþiile în ascultare
de voinþa lui Dumnezeu; dar, dacã vreþi sã aveþi voinþã, Dumnezeu
va lucra pentru voi, “rãsturnând izvodirile minþii ºi orice înãlþime,
care se ridicã împotriva cunoºtinþei lui Dumnezeu; ºi orice gând îl
face rob ascultãrii de Hristos” (2 Cor. 10:5). Atunci veþi duce
“pânã la capãt mântuirea voastrã, cu fricã ºi cutremur. Cãci
Dumnezeu este Acela care lucreazã în voi ºi vã dã, dupã plãcerea
Lui, ºi voinþa ºi înfãptuirea” (Filipeni 2:12-13).
Mulþi sunt atraºi de frumuseþea lui Hristos ºi de strãlucirea
cerului, dar dau înapoi când este vorba de condiþiile prin care
pot sã ºi le însuºeascã. Sunt mulþi oameni pe calea cea largã, care
nu sunt pe deplin mulþumiþi de drumul pe care merg. Ei doresc sã
se smulgã din sclavia pãcatului ºi cautã, în propria lor putere, sã
se împotriveascã obiceiurilor pãcãtoase. Privesc spre calea cea
strâmtã ºi spre poarta cea îngustã, dar plãcerile egoiste, iubirea
de lume, mândria ºi ambiþia nesfiinþitã pun un zid de despãrþire
între ei ºi Mântuitorul. Dacã ar fi sã renunþe la propria lor voinþã,
la pasiunile sau la idealurile lor, li s-ar cere un sacrificiu în faþa
cãruia ei ºovãie, se clatinã ºi dau înapoi. Mulþi “vor cãuta sã intre
ºi nu vor putea” (Luca 13:24). Ei doresc binele ºi se ostenesc
sã-l facã; dar nu se lipesc de el cu toatã inima; nu sunt hotãrâþi sã
ºi-l asigure cu orice preþ.
Dacã dorim sã biruim, singura nãdejde pentru noi este sã unim
voinþa noastrã cu voinþa lui Dumnezeu ºi sã lucrãm împreunã cu
El, orã de orã ºi zi de zi. Nu putem sã pãstrãm eul personal ºi
totuºi sã nãdãjduim a intra în Împãrãþia lui Dumnezeu. Dacã vom
ajunge vreodatã la sfinþenie, aceasta va fi cu putinþã numai prin
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renunþarea la eul personal ºi prin primirea gândului lui Hristos.
Mândria ºi îngâmfarea trebuie sã fie rãstignite. Suntem noi gata
sã plãtim preþul care ni se cere? Suntem noi gata sã aducem voinþa
noastrã în perfectã armonie cu Dumnezeu? Pânã când nu vom fi
dispuºi la aceasta, harul transformator al lui Dumnezeu nu se va
putea manifesta în noi.
Lupta pe care trebuie s-o ducem este “lupta cea bunã a
credinþei”. “Iatã la ce lucrez eu”, zicea sfântul apostol Pavel, “ºi
mã lupt dupã lucrarea puterii Lui, care lucreazã cu tãrie în mine”
(Col. 1:29).
Iacov, în timpul marii strâmtorãri a vieþii sale, s-a îndreptat
spre rugãciune. El avea o þintã principalã - sã ajungã la
transformarea caracterului. Dar, în timp ce se ruga stãruitor lui
Dumnezeu, un vrãjmaº, cum îºi închipuia el, a pus mâna pe el ºi,
toatã noaptea, Iacov s-a luptat sã-ºi scape viaþa. Dar nici chiar
primejdia care-i ameninþa viaþa nu l-a fãcut sã se abatã de la þinta
pe care ºi-o pusese în sufletul lui. Când puterea îi era pe sfârºite,
Îngerul S-a folosit de puterea Sa divinã ºi, printr-o singurã atingere,
Iacov ºi-a dat seama cu cine se luptase. Rãnit ºi fãrã ajutor, el a
cãzut pe pieptul Mântuitorului ºi I-a cerut binecuvântarea. El nu
voia sã-L lase sã plece, nici sã înceteze cu ruga sa ºi Domnul a
împlinit cererea acestui suflet pocãit ºi fãrã ajutor, potrivit cu
fãgãduinþa Sa: “Sã caute ocrotirea Mea ºi sã facã pace cu Mine;
da, sã facã pace cu Mine” (Isaia 27:5). Iacov s-a rugat cu o
inimã hotãrâtã: “Nu te voi lãsa, pânã nu mã vei binecuvânta” (Gen.
32:26). Duhul stãruinþei fusese inspirat de Acela care Se luptase
cu patriarhul. El a fost Cel care i-a dat biruinþa ºi i-a schimbat
numele din Iacov în Israel, zicând: “Ai luptat cu Dumnezeu ºi cu
oamenii ºi ai fost biruitor” (Gen. 32:28). Lucrul pentru care Iacov
se luptase în zadar, prin propriile sale puteri, a fost câºtigat prin
predarea eului ºi prin credinþã stãruitoare. “ªi ceea ce câºtigã
biruinþa asupra lumii este credinþa noastrã” (1 Ioan 5:4).
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“Pãziþi-vã de proroci mincinoºi.”
Matei 7:15.
Se vor ivi învãþãtori mincinoºi, ca sã vã abatã de la calea cea
îngustã ºi de la poarta cea strâmtã. Feriþi-vã de ei; deºi sunt îmbrãcaþi
cu piei de oaie, pe dinãuntru sunt lupi rãpitori. Isus ne aratã cum
pot fi deosebiþi învãþãtorii mincinoºi de cei adevãraþi. “Îi veþi cunoaºte
dupã roadele lor”. Apoi adaugã: “Culeg oamenii struguri din spini
sau smochine din mãrãcini?”
Nu suntem sfãtuiþi sã-i apreciem dupã vorbirile lor frumoase
sau mãrturisirile lor lãudãroase. Ei urmeazã sã fie judecaþi dupã
Cuvântul lui Dumnezeu. “La Lege ºi la mãrturie! Cãci dacã nu vor
vorbi aºa, este pentru cã n-au nici o luminã în ei” (Is. 8:20 ed.
engl.). “Înceteazã, fiule, sã mai asculþi învãþãtura, care te depãrteazã
de învãþãturile înþelepte” (Prov. 19:27). Ce fel de solie aduc aceºti
învãþãtori? Vã învaþã ea sã-L onoraþi pe Dumnezeu ºi sã vã temeþi
de Numele Lui? Vã îndeamnã ea sã vã arãtaþi iubirea faþã de El,
prin credincioºie faþã de poruncile Sale? Dacã oamenii nu vãd
însemnãtatea Legii morale, dacã privesc cu neseriozitate învãþãturile
lui Dumnezeu; dacã desfiinþeazã una dintre cele mai mici din
poruncile Sale ºi îi învaþã pe oameni astfel, ei vor fi fãrã valoare
înaintea cerului. Putem sã ne dãm seama cã susþinerile lor sunt fãrã
temei. Ei sãvârºesc lucrarea care-ºi are originea în prinþul
întunericului, vrãjmaºul lui Dumnezeu. Nu toþi cei care mãrturisesc
Numele Sãu sau poartã semnul Sãu, sunt ai lui Hristos. “Mulþi dintre
aceia care au învãþat în Numele Meu”, zicea Isus, “la sfârºit vor fi
gãsiþi prea uºori”. “Mulþi Îmi vor zice în ziua aceea: ‘Doamne,
Doamne, n-am prorocit noi în Numele Tãu? N-am scos noi demoni
în Numele Tãu?’ Atunci le voi spune curat: ‘Niciodatã nu v-am
cunoscut; depãrtaþi-vã de la Mine, voi toþi cei care lucraþi
fãrãdelegea’”.
Existã oameni care cred cã sunt drepþi, când de fapt nu au
dreptate. Deºi susþin cã Hristos e Domnul lor ºi pretind cã sãvârºesc
122

lucrãri mari în Numele Sãu, de fapt, sunt lucrãtori ai fãrãdelegii.
“Cu gura vorbesc dulce de tot, dar cu inima umblã tot dupã poftele
lor”. Acela care vesteºte Cuvântul lui Dumnezeu este pentru ei ca
“un cântãreþ plãcut, cu un glas frumos ºi iscusit la cântare pe coarde.
Ei Îþi ascultã cuvintele, dar nu le împlinesc deloc.” (Ez. 33:31-32).
Numai mãrturisirea de ucenicie n-are nici o valoare. Credinþa în
Hristos, acea credinþã care mântuieºte sufletul, nu este aºa cum o
prezintã mulþi. “Crede, crede”, zic ei, “ºi n-ai nevoie sã þii Legea”.
Dar o credinþã care nu duce la ascultare nu este decât încumetare.
Apostolul Ioan zice: “Cine zice: ‘Îl cunosc’ ºi nu pãzeºte poruncile
Lui este un mincinos ºi adevãrul nu este în el.” (1 Ioan 2:4). Nimeni
sã nu aibã impresia cã intervenþii speciale sau manifestaþii miraculoase
trebuie sã constituie dovada cã lucrarea lor sau ideile pe care le
susþin sunt adevãrate. Când îi vom auzi pe unii vorbind cu uºurinþã
despre Cuvântul lui Dumnezeu ºi-i vom vedea cã pun impresiile,
sentimentele ºi faptele lor mai presus de mãsura dumnezeiascã, putem
fi siguri cã unii ca aceºtia nu au nici o luminã în ei înºiºi.
Ascultarea este dovada uceniciei. Pãzirea poruncilor dovedeºte
sinceritatea mãrturisirii noastre de iubire. Când învãþãtura pe care
o primim ucide pãcatul din inimã, curãþã sufletul de orice necurãþie
ºi aduce roadã pentru sfinþire, putem ºti cã acesta este adevãrul lui
Dumnezeu. Când bunãvoinþa, amabilitatea, compãtimirea, ºi
simpatia se dovedesc în viaþa noastrã, când bucuria de a face binele
este în inimile noastre, când Îl înãlþãm pe Hristos ºi nu eul personal,
putem fi siguri cã avem credinþa cea adevãratã. “Prin aceasta ºtim
cã Îl cunoaºtem, dacã pãzim poruncile Lui” (1 Ioan 2:3).
“Ea nu s-a prãbuºit pentru cã avea
temelia ziditã pe stâncã.” Matei 7:25.
Norodul fusese adânc miºcat de cuvintele Domnului.
Frumuseþea dumnezeiascã a principiilor adevãrului îi atrãsese pe
toþi, iar solemnele avertizãri ale Domnului Hristos veniserã la ei ca
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vocea cercetãtoare de inimi a lui Dumnezeu. Cuvintele Sale izbiserã
la rãdãcinã ideile ºi pãrerile lor vechi. Ca sã asculte de învãþãtura
Sa, se cerea o schimbare în toate deprinderile lor de a gândi ºi
lucra. Aceasta avea sã îi aducã în conflict cu învãþãtorii lor religioºi,
deoarece însemna rãsturnarea întregului sistem pe care rabinii îl
înãlþaserã timp de veacuri. De aceea, cu toate cã inimile ascultãtoare
fuseserã miºcate de cuvintele Sale, puþini erau gata sã le accepte
ca îndrumare în viaþã.
Isus a încheiat Predica de pe Munte cu o ilustraþie care prezenta
uimitor de riguros însemnãtatea practicãrii cuvintelor pe care El le
rostise. În mijlocul mulþimilor care se îmbulzeau în jurul Mântuitorului,
erau mulþi care îºi petrecuserã viaþa pe lângã Marea Galileii. În
timp ce ºedeau pe coasta muntelui, ascultând cuvintele Domnului
Hristos, ei puteau sã vadã vãile ºi râpele prin care ºuvoaiele de
munte îºi gãseau drum spre mare. În timpul verii, aceste ºuvoaie
dispãreau adesea cu totul, lãsând în urma lor numai un vad uscat ºi
plin de nisip. Dar când furtunile iernii bãteau peste coline, râurile
deveneau torente ameninþãtoare ºi turbate, ieºind uneori din matcã
ºi mãturând totul din calea lor. Adesea, colibele înãlþate de þãrani în
poienile înverzite, în aparenþã ferite de orice primejdie, erau târâte
la vale. Dar sus, pe coline, se vedeau case clãdite în întregime din
piatrã ºi multe din ele rezistaserã sute de ani furtunilor.
Casele acestea fuseserã ridicate cu trudã ºi greutate. Nu era
uºor sã ajungi pânã la ele ºi aºezarea lor apãrea mai puþin atrãgãtoare
decât câmpia înverzitã. Dar ele aveau temelia pusã pe stâncã, iar
vântul, valurile ºi furtuna izbeau în ele în zadar.
Ca ºi ziditorii acestor case de pe stâncã, zicea Isus, este ºi acela
care va primi cuvintele Sale ºi îºi va face din ele temelia caracterului
ºi a vieþii. Cu veacuri mai înainte, profetul Isaia scrisese: “Cuvântul
Dumnezeului nostru rãmâne în veac” (Isaia 40:8). ªi Petru, la multã
vreme dupã rostirea Predicii de pe Munte, citând aceste cuvinte
ale profetului Isaia zicea. “Acesta este Cuvântul care v-a fost
propovãduit prin Evanghelie” (1 Petru 1:25). Cuvântul lui Dumnezeu
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este singurul lucru dãinuitor, pe care-l cunoaºte lumea aceasta. El
este temelia cea sigurã. “Cerurile ºi pãmântul vor trece”, zicea
Domnul, “dar cuvintele Mele nu vor trece” (Matei 24.35).
Marile principii ale Legii, izvorâte din însãºi natura lui Dumnezeu,
sunt cuprinse în cuvintele Domnului Hristos de pe Munte. Oricine
clãdeºte pe ele, clãdeºte pe Hristos, Stânca veacurilor. Primind
Cuvântul, Îl primim pe Hristos. ªi numai aceia care primesc astfel
cuvintele Sale, clãdesc pe El. “Cãci nimeni nu poate pune o altã
temelie decât cea care a fost pusã ºi care este în Isus Hristos”
(1 Cor. 3:11). “Nu este sub cer nici un nume dat oamenilor în care
trebuie sã fim mântuiþi” (Fapte 4:12). Hristos, Cuvântul,
descoperirea lui Dumnezeu - manifestarea caracterului Sãu, a Legii
Sale, a iubirii Sale, a vieþii Sale - este singura temelie pe care putem
clãdi un caracter durabil. Noi clãdim pe Hristos, dacã ascultãm de
Cuvântul Sãu. Nu este neprihãnit cel care are doar plãcere de
neprihãnire, ci acela care împlineºte neprihãnirea. Sfinþenia nu este
numai o rãpire sufleteascã; ea este rezultatul supunerii noastre faþã
de Dumnezeu; ea înseamnã a face voia Tatãlui nostru ceresc. Când
copiii lui Israel au tãbãrât la hotarele þãrii fãgãduite, nu era deajuns
din partea lor sã aibã o cunoaºtere oarecare despre Canaan sau sã
cânte cântãrile Canaanului. Numai lucrul acesta n-avea sã le dea
dreptul sã stãpâneascã viile ºi livezile de mãslini din þara cea
minunatã. Ei puteau sã punã stãpânire pe ea numai prin ocupaþie,
conformându-se condiþiilor, dând dovadã de credinþã vie în
Dumnezeu, însuºindu-ºi fãgãduinþele Sale.
Religia înseamnã a împlini cuvintele lui Hristos nu pentru a câºtiga
favoarea lui Dumnezeu, ci din cauzã cã, deºi cu totul nevrednici,
am primit darul iubirii Sale. Hristos întemeiazã mântuirea omului nu
pe simpla mãrturisire, ci pe credinþa care se dovedeºte prin faptele
de neprihãnire. Ce se aºteaptã din partea urmaºilor lui Hristos este
sã ºi facã, nu numai sã zicã. Caracterul se formeazã prin acþiune.
“Cãci toþi cei ce sunt cãlãuziþi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui
Dumnezeu” (Romani 8:14). Nu sunt fii ai lui Dumnezeu aceia ale
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cãror inimi sunt atinse de Spiritul lui Dumnezeu, nici aceia care se
predau când ºi când puterii Sale, ci aceia care sunt cãlãuziþi de El.
Vreþi sã fiþi urmaºi ai lui Hristos ºi nu ºtiþi cum sã începeþi? Vã
aflaþi în întuneric ºi nu ºtiþi cum sã gãsiþi lumina? Umblaþi potrivit
cu lumina pe care o aveþi. Hotãrâþi-vã sã împliniþi ce cunoaºteþi
din Cuvântul Sãu.Chiar puterea Sa, viaþa Sa se regãseºte în
Cuvântul Sãu. Când primiþi Cuvântul în credinþã, acesta vã va da
putere sã ascultaþi. Dacã urmaþi lumina pe care o aveþi, o luminã
ºi mai mare se va revãrsa asupra voastrã. Voi clãdiþi pe Cuvântul
lui Dumnezeu ºi caracterul vostru va fi format dupã chipul
caracterului lui Hristos.
Hristos, adevãrata temelie, este o piatrã vie; viaþa Sa este
împãrtãºitã tuturor acelora care clãdesc pe El. “ªi voi, ca niºte
pietre vii, sunteþi zidiþi ca sã fiþi o casã duhovniceascã” (1 Petru
2:5). “În El, toatã clãdirea bine închegatã creºte ca sã fie un templu
sfânt în Domnul” (Efeseni 2:21). Pietrele ajung sã fie una cu
temelia, pentru cã aceeaºi viaþã locuieºte în toate. Nici o furtunã
nu poate dãrâma clãdirea aceasta, cãci cine împãrtãºeºte viaþa
lui Dumnezeu, va trece prin toate cu El.
Dar orice zidire înãlþatã pe o altã temelie decât aceea a
Cuvântului lui Dumnezeu se va prãbuºi. Cel care, asemenea
iudeilor din zilele Domnului Hristos, clãdeºte pe temelia ideilor ºi
pãrerilor omeneºti, pe formele ºi ceremoniile nãscocite de mintea
omeneascã sau pe alte lucrãri, pe care le poate face fãrã sã aibã
nevoie de harul lui Hristos, înalþã casa caracterului sãu pe nisip
miºcãtor. Furtunile grozave ale ispitei vor mãtura ºi îndepãrta
temelia de nisip ºi vor lãsa casa lui ca o epavã pe þãrmurile vremii.
“De aceea, aºa vorbeºte Domnul Dumnezeu... ‘Voi face din
neprihãnire o lege ºi din dreptate o cumpãnã ºi grindina va surpa
locul de scãpare al neadevãrului ºi apele vor îneca adãpostul
minciunii’.” (Isaia 28:16-17).
Dar astãzi harul pledeazã la inima celui pãcãtos. “Pe viaþa Mea,
zice Domnul, Dumnezeu, cã nu doresc moartea pãcãtosului, ci
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sã se întoarcã de la calea lui ºi sã trãiascã. Întoarceþi-vã,
întoarceþi-vã de la calea voastrã cea rea! Pentru ce vreþi sã muriþi,
voi, casa lui Israel?” (Ez. 33:11). Glasul care vorbeºte celui
nepocãit din zilele noastre este glasul Aceluia care, cu inima plinã
de durere, vãzând cetatea pe care o iubea, a exclamat:
“Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci ºi ucizi cu pietre
pe cei trimiºi la tine; de câte ori am vrut sã strâng pe fii tãi cum îºi
strânge gãina puii sub aripi ºi n-aþi vrut! Iatã cã vi se lasã casa
pustie” (Luca 13:34-35).
În Ierusalim, Isus vedea un simbol al lumii care lepãdase ºi
dispreþuise harul Sãu. El plânge, o, inimã împietritã, pentru tine!
Chiar atunci când lacrimile lui Isus curgeau, cu ocazia Predicii de
pe Munte, Ierusalimul ar fi putut sã se întoarcã ºi sã scape de o
asemenea soartã. Încã puþinã vreme, Darul cerului aºtepta ca
aceastã cetate sã-L primeascã. Tot aºa, iubite suflet, Isus încã îþi
vorbeºte, pe un ton plin de iubire. “Iatã, Eu stau la uºã ºi bat.
Dacã aude cineva glasul Meu ºi deschide uºa, voi intra la el, voi
cina cu el ºi el cu Mine” (Apoc. 3:20). “Iatã cã acum este vremea
potrivitã; iatã cã acum este ziua mântuirii” (2 Cor. 6:2).
Voi, care vã puneþi nãdejdea în voi înºivã, clãdiþi pe nisip. Dar
încã nu este prea târziu ca sã scãpaþi de ruina care vã ameninþã.
Înainte de a izbucni furtuna, alergaþi la temelia cea sigurã. “De aceea
aºa vorbeºte Domnul Dumnezeu: ‘Iatã pun ca temelie în Sion o
piatrã, o piatrã încercatã, o piatrã de preþ, piatra din capul unghiului
clãdirii, temelie puternicã; cel ce o va lua ca sprijin nu se va grãbi
sã fugã’.” (Isaia 28:16). “Întoarceþi-vã la Mine, ºi veþi fi mântuiþi,
toþi cei ce sunteþi la marginile pãmântului! Cãci eu sunt Dumnezeu
ºi nu este altul” (Isaia 45:22). “Nu te teme, cãci eu sunt cu tine; nu
te uita cu îngrijorare, cãci eu sunt Dumnezeul tãu; Eu te întãresc,
tot Eu îþi vin în ajutor, Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare”
(Isaia 41:10). “Voi nu veþi fi nici ruºinaþi, nici înfruntaþi, în veci de
veci.” (Isaia 45:17).
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