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MEDITAŢIA 101 

,,Cîntap, Domnului o cîntare nouă." (Psalmul 96:1) 

Salvarea tineretului este cu mult mai importantă decît 
salvarea felului traditional de închinăciune, sau decît vechile 
cîntări cu care am fost deprinşi. Trăim într-o lume în care 
mintile şi inimile au fost revolutionate. Au apărut cîntece noi 
şi moduri noi de închinare. Creştinii din vechea generatie se 
simt frustrati, de parcă Dumnezeu S-ar fi legat pe vecie de 
singurul mod de liturghie însuşit de ei în copilărie. Ei uită că 
ceea ce e vechi acum, a fost cîndva nou. 

„Patimile după Matei" a lui Bach n-a fost bine primită de 
contemporanii săi. După cîteva prezentări a fost dată uitării 
pentru o sută de ani. La fel, marea „Mesă pentru orgă" a lui 
Haydn a fost socotită „sacrilegiu" de către fondatorul or
dinului german al Cecilienilor, care a declarat despre ea: • .A 
o pune alături de pura muzică bisericească e ca şi cum ai 
alătura o prostituată unei regine sau un vals - mortii lui 
Hristos." Acest preot, Witt, îi scria Papei că el personal 
consideră această muzică mult mai potrivită pentru saloane: 
„Ritmurile militare şi cele de petrecere nu corespund 
seriozitătii serviciilor religioase şi nici jertfei de pe cruce." 

Misionarii din Africa povestesc că inimile credincioşilor 
sînt mult mai impresionate de ritmul tobelor lor, decît de 
muzica de orgă. 

Deschide-ţi inima pentru muzica şi practicile bisericii, 
chiar dacă pe tine personal nu te satisfac. S-ar putea ca ele 
să fie de folos cuiva cu un alt mod de gîndire. S-ar putea 
chiar, ca ele să ajute pe cineva să laude pe Domnul mai bine. 



MEDITAŢIA 102 

,,Iubeşte pe aproapele tău ca pe tine însu1i." (Matei 22:39) 

Nu te mărgini la simpla admirare a acestei frumoase 
porunci, şi nici la a o predica altora. Mai degrabă aşează-te 
şi scrie pe o foaie de hîrtie numele celor ce au nevoie de 
dragoste. 

Cine e disperat? Cine e singur? Cine e părăsit de soţ sau 
de copii? Cine e alungat? 

Squeaky Fromm, membră a odiosului cult al lui Manson, 
fusese alungată de părinţii ei care, dealtfel, nici pînă atunci 
nu-i arătaseră vreodată dragoste. Manson, viitorul ucigaş, o 
găsi p�răsită şi lipsită de ajutor pe o străduţă mizerabilă şi o 
întrebă: ,,Ai nevoie de dragoste; Ti-o pot dărui. \tino după 
mine." Ea-l urmă şi deveni membră a „bisericii" sataniste 
care ştie să se ascundă în spatele unor cuvinte de „iubire." 
Mai tîrziu a început să se drogheze şi a atentat la viaţa 
fostului preşedinte Ford. Io prezent e arestată pe viaţă. Cît 
de deosebită ar fi fost viaţa ei dacă un creştin s-ar fi oprit 
lîngă ea şi, ocrotind-o, i-ar fi arătat dragostea lui Hristos! 

Aproapele care are nevoie de dragostea ta e, poate, un 
refugiat din altă ţară, sau unul din milioanele de înfometaţi 
din Africa ori India, sau un locuitor al vreunei insule din 
Pacific, al vreunei ţări comuniste ori musulmane, sau chiar 
din pasămite creştina ta patrie. Nu te mulţumi să priveşti cu 
o încîntare de moment, ca la o pictură dintr-o galerie de 
artă, porunca: ,,Iubeşte-ţi aproapele" ci începe să-l iubeşti în 
realitate, cu fapta. 



MEDITAŢIA 103 

,, Ceea ce Dumnezeu a împreunat, omul să nu despartă." 
(Matei 19:6) 

Dumnezeu urăşte divortul (Maleahi 2:16). De fapt există 
un singur motiv real pentru divorţ - acela că cei doi nu au un 
motiv real pentru căsnicie: fie că n-au înteles de la bun 
început să-şi sacrifice viata pentru binele pămîntesc şi etern 
al partenerului, fie că undeva, pe drumul vietii, au părăsit 
acest ideal. 

Ar fi totuşi neralist să nu admitem uneori divortul ca 
solutie optimă pentru anumite cupluri. 

Isus citează cazul adulterului, prin care el nu întelege un 
păcat izolat, un accident ci, mai degrabă, stilul de viată 
permanent al unuia dintre soţi. Iar noi nu putem limita justi
ficarea divorţului la acest păcat. Căci am risca, astfel, să ne 
asemănăm celor care, citînd versetul: ,,Daţi zeciuiala din 
izmă, din mărar şi din chimen," (Matei 23:23) vor să-şi pună 
la adăpost tocmai sursele principale de cîştig. Produsele 
mentionate aici de Biblie sînt doar exemple ale unor 
cîştiguri de alt fel. 

1n mod asemănător, Isus mentionează adulterul pentru a 
ne face să întelegem că un motiv de divorţ, pentru a fi luat în 
considerare, trebuie să fie cel putin la fel de grav ca 
infidelitatea în căsătorie. Ce poate face cineva al cărui sot e 
un cartofor înrăit, un drogat incurabil sau un alcoolic ce 
pune sub amenintare creşterea copiilor; cînd îşi părăseşte 
familia, sau cînd cruzimea ori homosexualitatea i-au devenit 
mod de viată? Cînd cel vinovat refuză să se îndrepte, el nu 
poate să-şi oblige sotul să fie părtaş la nebunia lui. Eu, 
personal, n-aş mai trăi cu cineva care m-ar obliga să-i fiu 
complice la crimă. 

Cea mai bună prevenire a divortului e rugăciunea sinceră 
şi vointa de a-ti deschide ochii şi de a te angaja într-o 
reflectare matură asupra problemei şi, în acelaşi timp, 
consultarea cu specialişti în domeniul căsătoriei şi al 
creşterii copiilor. Statisticile arată că fetele căsătorite înainte 
de vîrsta de 20 de ani au o „şansă" de trei ori mai mare de a 



divorţa faţă de cele ce s-au căsătorit mai tîrziu. Conform 
unei cercetări, 31% din fetele măritate între 14 şi 18 ani erau 
deja însărcinate în momentul căsătoriei. 

Părinţi, iubiţi-vă şi respectaţi-vă unul pe altul nu doar de 
dragul fericirii proprii şi al prevenirii divorţului, dar şi 
pentru a da copiilor voştri un exemplu de căsnicie, pentru ca 
familia lor proprie să nu sfirşească în divorţ. 



MEDITAŢIA 104 

,,Cercetafi Scripturile." (Ioan 5:39) 

In timpul persecuţiei dintre 1836 şi 1861, creştinii din 
Madagascar nu numai că şi-au păstrat vie credinta citind în 
ascuns Biblia dar au şi provocat, în felul acesta, o mărire de 
zece ori a numărului lor. Triburile montane Formosan, 
aproape neatinse de creştinism înainte de cel de-al doilea 
război mondial, au rezistat presiunii japoneze şi s-au unit cu 
puternicele comunităti creştine a căror singură bază era 
studiul Bibliei. In Kenya, sub amenintarea lui Mau Mau, 
creştinii puternic înrădăcinati în Biblie au fost aceia care s
au opus cu străşnicie practicării jurămîntului păgîn Kikuyu. 
Vigoare bisericilor indigene depinde de măsura în care ele 
sînt legate de Biblie. Biserica, în calitate de organizatie, sau 
chiar preotii şi misionarii ei, pot fi zdrobite dar nu 
desfiinţate atîta vreme cît creştinii au şi citesc Biblia. 

Nu pretutindeni în lume este persecutie, dar pretutindeni 
lumea se opune cu duşmănie creştinismului adevărat. 
Trebuie să fim buni cunoscători ai Scripturii dacă vrem ca 
credinta noastră să supravietuiască. 

In China Roşie, oamenii sînt fortati să recite, în case şi pe 
străzi, cartea aşa-zisei „gîndiri" a lui Mao, cel mai odios 
volum vomitat vreodată de gura otrăvită a iadului. Pe de altă 
parte, Erasmus, unul din cei mai mari traducători ai Bibliei. 
spunea: ,,Aş dori ca orice om să poată cînta părti din 
Scriptură în timp ce-şi ară pămîntul." Vorbiti între voi cu 
psalmi şi Versete de Aur. In aceasta stă salvarea Bisericii. 

Multumeşte lui Dumnezeu că aparţii acelei elite de 40% 
din populaţia lumii, care ştie să citească. Mulţumeşte lui 
Dumnezeu că apartii cercului şi mai restrîns al celor care 
pot avea o Biblie (inaccesibilă pentru jumătate din omenire). 
Eşti privilegiat şi prin faptul că poţi să-ti cumperi o Biblie 
(Mulţi creştini din America Latină, Africa şi India îşi doresc 
o Biblie dar n-au bani să şi-o cumpere). Fă din cercetarea 
Scripturii preocuparea ta zilnică de căpetenie. 



MEDITAŢIA 105 

„ Trăiesc ... dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în 
mine." (Galateni 2:20) 

Dintre toti scriitorii biblici, ceel mai mult îi iubesc pe 
aceia ale căror nume au rămas necunoscute. 1n Numeri 
21:14, Moise citează „Cartea războaielor Domnului." Cine e 
autorul ei? Iosua (10:13) mentionează „Cartea lui Yasher" 
(sau a „Dreptului"). Cine o va fi scris? Pavel citează un poet 
grec, care a spus: ,,Sîntem din neamul lui" (al lui 
Dumnezeu) (Fapte 17:28). Afirmatia lui este atît de formida
bilă încît depăşeşte importanta autorului. 

Cînd oamenii îti cîntă versurile, ei devin însăşi poezia, dar 
cînd un apostol al lui Hristos citează un poet pentru a-şi 
sprijini alirmatiile, importanta numelor omeneşti dispare. 

Astfel este gloria celor ce scriu cîntece adevărate despre 
Dumnezeu. De parcă ele n-ar fi scrise de nişte simpli 
oameni. O legendă budistă povesteşte cum un om a realizat 
o atît de minunată pictură a lui Buddha încît, la terminarea 
capodoperei sale, pictorul însuşi a dispărut. A rămas doar 
pictura. Acelaşi lucru e adevărat şi pentru creştinul aflat în 
pozitie de autor, poet, predicator sau laic care mărturiseşte 
simplu, ca de la om la om, credinţa sa creştină. El trebuie să 
înceteze a fi el însuşi şi, devenit una cu Isus despre care scrie 
sau vorbeşte, să se identifice cu sufletul ascultătorului care 
începe să creadă. 

Cînd scrii, vorbeşti sau actionezi pentru Isus, lasă-L să-ti 
umple inima cu Duhul Său sfint. Prin aceasta s-ar putea să-ti 
pierzi numele, dar vei cîştiga veşnicia. Vei fi citat de 
Dumnezeu fără ca numele să-ti fie pomenit, datorită unei 
uniri sfinte care a avut loc: tu şi El ati devenit una. 



MEDITAŢIA 106 

,,Cea mai mare este dragostea." (1 Corinteni 13:13) 

O veche legendă povesteşte că la început au fost 
Dumnezeu şi două rîndunele. O rîndunică a şoptit la ure
chea lui Dumnezeu: ,,Creează ceva. Ar trebui să avem 
copaci unde să ne aşezăm cuiburile, aer prin care să zburăm, 
ţări spre care să călătorim şi patrii în care să ne întoarcem. 
E plictisitoare viaţa în nimic." Cealaltă rîndunică ciripi: ,,O, 
nu, nu crea nimic, Domnul meu. Odată ce vei fi creat 
materia, energia, mişcarea, cine ştie ce moleculă cu ce 
moleculă se va uni! S-ar putea să apară păsări răpitoare care 
să ne înghitâ de vii, sau poate se vor isca furtuni năpraznice 
care ne vor aduce pieirea, sau cine ştie ce alt rău se va abate 
asupra noastră. Lasă totul aşa cum e." Domnul răspunse: 
,,Aş dori să creez. Aş dori să am fiinţe în care să-mi torn 
dragostea şi care la rîndul lor să mă iubească." 

Si din nou L-a prevenit rîndunica: ,,Odată ce vei fi creat 
fiinţe cu sentimente, gînduri şi stări sufleteşti atît de 
schimbăteare, s-ar putea ca într-o bună zi dragostea lor faţă 
de Tine să se preschimbe-n ură. Căci nici chiar un 
Dumnezeu n-ar putea prevedea toate posibilităţile implicate 
într-o creaţie uriaşă. Hai să rămînem aşa cum sîntem. Tu şi 
două rîndunici." Dar cealaltă pasăre insistă: ,,Fă o lume. Iţi 
promit că voi continua să cînt chiar şi dacă toate lucrurile se 
vor schimba în rău. Voi ciripi chiar şi dacă păsări răpitoare 
vor încerca să mă înghită, sau copii răi îmi vor întinde 
curse." 

Si aşa Domnul S-a hotărît să facă lumea. Şi-a asumat 
riscul de a iubi, riscul pe care fiecare trebuie să şi-l ia cînd 
începe o prietenie sau îşi întemeiază o familie, riscul pe care 
fiecare şi-l asumă atunci cînd lansează o idee nouă. S-a 
hotărît să iubească şi, pentru că El iubeşte, noi învăţăm să 
credem, să sperăm şi să ajutăm. 

Singura alternativă a dragostei este non-existenţa. Dacă 
dragostea ar pieri cu totul din lume, lumea ar înceta să 
existe. Gîndeşte-te la aceasta. 



MEDITAŢIA 107 

,,Faceti toate lucrnrile fără ... cerluri." (Filipeni 2:14) 

Sase orbi voiau să ştie ce şi cum e un elefant. Pipăindu-l 
într-o parte, unul zise: ,,Elefantul e un zid." Altul, atingîndu
i urechea, trase concluzia: ,,E un evantai." Un altul declară: 
„Elefantul e un stîlp," căci îi pipăise piciorul. Atingîndu-i 
coada, altul zise: ,,E un şarpe." Si aşa mai departe. Noi toti 
cunoaştem în parte (1 Corinteni 13:12). 

Se spune că la o petrecere, şase foşti orbi povesteau cum 
au fost vindecati de Isus. Unul zise: .. lti spun din experientă: 
pur şi simplu mi-a zis ,Credinta ta te-a vindecat'." Celălalt 
replică: ,,Numai protestantii neagă importanta faptelor. 
Credinţa singură nu e suficientă. Cînd vindecă ochii unui 
orb, Isus îi atinge." Un al treilea adăugă: ,,Mai mult chiar: 
sînt necesare două atingeri. Dacă te atinge o singură dată, 
vezi oamenii înalti cît copacii." Cel dinaintea lui nu se dădu 
bătut: el văzuse perfect după o singură atingere. Luă, apoi, 
cuvîntul un al patrulea: ,, Vorbiţi prostii" zise el. ,,Isus face 
noroi din praf şi scuipat, îti unge ochii şi te trimite la o 
anumită scăldătoare din Israel să te speli. Dacă te duci la 
alta, mergi degeaba - nu te vindeci. Tot ce-aţi spus pînă 
acum sînt aiureli." 

Discutia celor patru orbi degeneră într-o adevărată 
gîlceavă. Fiecare din ei îşi formă partida lui. Mai tîrziu Isus 
convocă pe şefii celor patru grupări şi le zise: ,, V-am vin
decat pe fiecare în alt mod. N-ar fi fost mai bine să vă uniti 
în multumiri pentru ceea ce v-am făcut? N-am Eu oare 
dreptul să hotărăsc modul cel mai potrivit de a-l vindeca pe 
fiecare?" 

Ceea ce tu condamni ca greşală la fratele tău, s-ar putea 
dovedi foarte bine a fi experienţa sa adevărată cu Domnul 
Isus. 



MEDITAŢIA 108 

„Nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu, zise 
Domnul oştirilor." (Zaharia 4:6) 

Intr-un ziar englez, un admirator al artei moderne scria: 
,,Această artă este democratică. O poate face oricine." Tragi 
la nimereală două linii galbene şi alte trei în albastru; faci în 
jurul lor un cerc roşu, care nici măcar nu trebuie să fie 
rotund; deasupra lipeşti un nas şi un ochi de fată tăiate 
dintr-un ziar, şi-ti botezi „capodopera": ,,Viitorul glorios al 
omenirii." Criticii o vor elogia şi o vor califica drept in
teresantă. Si este într-adevăr interesantă. Interesantă prin 
ce? 

Oameni netalentati şi lipsiti de cultură produc aşa-numite 
opere de artă. Uneori, predică predicatori netalentati. 
Făcînd din predică centrul slajbei de închinăciune, Luther o 
situa puţin deasupra Sfintei lmpărtăşanii. Uitase că lumea 
nu are prea multi predicatori buni. 

Priveşte „Pieta". Două statui uriaşe formînd un singur 
grup. Michelangelo a săpat în piatră, aşezînd trupul unui 
bărbat în poala unei fecioare. Ea arată mai tînără decît fiul 
ei - şi-a păstrat frumusetea fecioriei. El era Omul Suferintei. 
Fata ei e calmă. Aflase despre Înviere. 

Asemenea artişti nu găseşti la orice colt. Si nici nu poţi 
face predicatori ca Ioan Gură de Aur, trecîndu-i pe 
vorbitorii plictisitori prin examene teologice. 

Isus trebuie să trăiască în inimă înainte de a deveni 
subiectul unei predici sau al unei mărturii personale. ,,Din 
prisosul inimii vorbeşte gura" (Matei 12:34). 

Predicatorii netalentati ar trebui să se re-orienteze 
profesional sau să se nască din nou, de data asta cu darul de 
a predica. Chiar şi un analfabet sau un om lipsit de talent 
poate vorbi interesant despre persoana pe care o iubeşte cel 
mai mult. Mamele ştiu să vorbească despre ceea ce e bun în 
copiii lor. Doar cei ce-L iubesc enorm pe Isus ar trebui să 
vorbească despre El. 1n caz contrar, mărturia noastră despre 
el va arăta ca arta modernă. O poate face oricine. Dar nu 
este nici minunată şi nici semnificativă. 



Elocventa în mărturia personală sau în predică nu 
depinde de eruditie ci de ardoarea Duhului Sfînt înlăuntrul 
tău. 



MEDITAŢIA 109 

„Ziua Domnului ... este ... o zi de întuneric şi negură 
mare." (Ioel 2:1,2) 

Domnul ne-a învătat să ne rugăm: ,,Vie Împărătia Ta." N
a înteles să o spunem în chip uşuratic. Pentru multi venirea 
astăzi a Împărătiei Lui ar însemna intrarea în focul veşnic. 
„Cine va crede, va fi mîntuit" (Marcu 16:16). Cei ce cred în 
Hristos sînt într-o minoritate infinitezimală. Unde-şi vor 
petrece ceilalti veşnicia? Ce va însemna venirea Impărătiei 
pentru cei pe care îi iubeşti? 

Va avea loc o cernere. Unii vor merge la dreapta iar altii 
la stînga. S-ar putea ca cel pe care-l iubeşti cel mai mult să 
fie la stînga. Poti tu să spui din toată inima: ,,Vie Impărătia 
Ta"? Chiar vrei ca cei mai muJti din familia şi poporul tău 
să-şi petreacă veşnicia în iad? 

Rugăciunea „Vie Impărătia Ta" ne-a fost dată tocmai 
pentru a ne face conşlienti de im portanta şi urgenta 
momentului. Faptul că ştim despre Venire şi o dorim ar 
trebui să ne facă să depunem toate eforturile şi 
întelepciunea noastră întru răspîndirea Evangheliei. 

Fii atent la cărtile legale de profeţiile biblice. Personal am 
ob servat că fiecare carte de acest gen, mai veche de 20 de 
ani, s-a dovedit neadevărată. Luther credea că extinderea 
Imperiului Otoman însemna Sfirşitul. Despre Mussolini se 
credea că va fi omul ales pentru restabilirea Imperiului 
Roman, aşa cum profeţise Daniel că se va întîmpla. Hitler a 
fost considerat fiara din Apocalipsă purtînd numărul 666 
(Apocalipsa 13:18). 

Avem de multe ori, în noi, o curiozitate bolnăvicioasă. 
Cînd Isus spunea despre clădirile din Ierusalim că nu va 
rămîne piatră pe piatră din ele (Marcu 13:2), ucenicii voiau 
amănunte în legătură cu momentul împlinirii acelei profetii, 
în loc să fi mijlocit, ca odinioară Avraam şi Moise, ca această 
catastrofă să nu aibe loc. 

Mare bucurie produce azi, în multe locuri, revărsarea de 
Duh Sfint. Si totuşi, cei ce primesc darurile Lui ar trebui să 
nu uite de profctia imediat următoare (Ioel 2:28,29) legată 



de groaznicele judecăţi ce vor veni peste omenire. Datoria 
noastră nu este pur şi simplu să interpretăm profeţiile ci, 
mai degrabă, cunoscîndu-le, să devenim mijlocitori fervenţi 
pentru prevenirea catastrofelor prezise. Decretele lui 
Dumnezeu nu sînt de neschimbat. 



MEDITAŢIA 110 

. ,, Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu." 
(2 Timotei 3:16) 

1n timpul Reformei, Thomas Milntzer îşi bătea joc de 
Luther numindu-l „scrib aservit literei moarte a Bibliei." 11 
poreclise „Infulecă-Biblie" adăugînd că ". . . n-are nici un 
rost să înghiti Biblia de o sută de mii de ori." Religia lui 
Milntzer se axa pe ideea posedării Duhului Celui Viu. 
Răspunsul lui Luther veni prompt: nu va asculta nicicînd de 
Milntzer, deşi primise Duhul Sfint pe deplin, decît dacă 
acesta îi aducea dovezi din Scriptură! 

Luther avea dreptate. Mult înaintea lui, Sf. Ieronim 
scrisese: ,,A nu cunoaşte Scriptura înseamnă a nu-L cu
noaşte pe Hristos. Un om bine înrădăcinat în Scriptură este 
un bastion al Bisericii." 

Contradictia dintre ideea de a fi condus de Duhul şi aceea 
de a fi condus de Scriptură este artificială, căci cei conduşi 
dinlăuntru de Duhul Sfint sînt în asentimentul ei şi o percep 
ca fiind „adevărată şi dovedindu-şi prin sine însăşi au
tenticitatea" {Calvin). 

Dacă un om, care pretinde că vorbele îi sînt inspirate de 
Duhul Sfint trebuie să o şi dovedească, nu la fel stau 
lucrurile cu Biblia. Ea n-ar trebui să constituie subiect de 
discuţii şi argumentări rationale. Am primit-o din gura lui 
Dumnezeu prin intermediul slujitorilor Săi, ceea ce o 
situează deasupra oricărui rationament uman. Citind-o cu 
credinţă, 11 percepi pe însuşi Dumnezeu. Si este greşit să o 
crezi doar datorită argumentelor care îi dovedesc adevărul. 
Nu noi judecăm Cuvîntul lui Dumnezeu, ci cuvîntul ne 
judecă pe noi. El este Adevărul de nebiruit căruia creştinii I 
se subordonează total. Nu îngădui vreunui duh străin să te 
despartă de El. 



MEDITAŢIA 111 

,,Mai întîi iudeului." (Romani 1:16) 

„Soarele n-a strălucit niciodată deasupra unui popor mai 
sîngeros şi mai răzbunător decît evreii, care dintotdeauna au 
cultivat ideea uciderii şi sugrumării păgînilor. Nicicînd nu 
vor exista sub soare oameni mai avari decît au fost şi vor fi 
ei întotdeauna, aşa cum bine se poate vedea din cămătăria 
lor blestemată." 

Sînt cuvintele lui Martin Luther. Si mai există şi alte 
asemenea afirmaţii în scrierile unor distinse feţe bisericeşti, 
papi şi părinti ai Bisericii. 

Sentimentele au depăşit însă vorbele. Descrişi ca fiind atît 
de mîrşavi, evreii au fost măcelăriti secole de-a rîndul de cei 
ce se auto-intitulează creştini. Hitler fusese dat la o şcoală 
primară catolică. De multe ori trebuie să fi auzit, el acolo 
povestea despre „evreii - ucigaşi ai Domnului." Nu-i de 
mirare că pe nedrept urîtii evrei nu cred în Hristos. 

Pe de altă parte însă, Scriptura declară că Evreii au dat 
lumii pe Fiul lui Dumnezeu (Romani 9:5). 

Rătăcind prin furtună, un om se înfăşura tot mai strîns în 
mantaua-i ponosită. O lepădă, însă, îndată ce se ivi soarele. 
Doar dragostea caldă, creştinească va face ca poporul ales 
de Dumnezeu să-şi lepede prejudecăţile legate de persoana 
lui Isus şi să-L accepte ca Mîntuitor. Haideţi ca noi, creştinii, 
să începem să reflectăm asupra lor lumina şi căldura 
Soarelui dreptătii. 



MEDITAŢIA 112 

,,Adu-Ji aminte de ziua de odihnă ca s-o sfinJeşti." 
(Exodul 20:8) 

Multi oameni de afaceri îşi petrec viata într-o alergare 
nebună după bani, de care în mare parte nici µiăcar nu au 
nevoie (cea mai bună dovadă fiind faptul că îi tin la bancă). 
Acumularea aceasta de bogătii le dă posibilitatea să 
achizitioneze lucruri fără de care ar putea foarte bine trăi, 
dar pe care le cumpără pentru a-şi impresiona adversarii. 

Ce rost are goana asta după înavutire? 

Una din cele mai importante porunci ale lui Dumnezeu 
este aceea de a te bucura de odihnă: Nu uita să tii Ziua de 
Odihnă. Opreşte-te din fuga după bani. Incetează zbaterea 
asta continuă pentru îmbogătire. Anulează-ţi auto
promisiunile şi hotărîrile. U şurează-ti povara vietii. Vino 
deoparte şi te odihneşte. 

Ziua de odihnă, Sabatul, este cea mai veche instituţie a lui 
Dumnezeu. Chiar şi păgînii îi înţeleg importanţa. Să o fi 
moştenit, oare, chiar de la Avraam? Incearcă să te relaxezi 
după muncă, chiar şi după cea foarte importantă. Socrate 
obişnuia să se joace cu copiii pentru a se reface după în
cercările deosebite. Călugării iezuiti aveau o regulă conform 
căreia după fiecare două ore de studiu luau cite o pauză de 
15 minute în care trebuiau să facă ceva cu totul diferit. 
Cardinalul Richelieu se relaxa făcînd exerciţii fizice grele; de 
exemplu se întrecea cu servitorul său la sărituri în înălţime. 

Nu te lăsa devorat de dorinţa cîştigului bănesc. Mărirea 
veniturilor s-ar putea să nu-ţi fie necesară, mai ales dacă îţi 
sporeşte grijile. 

Fă-ţi timp pentru liniştea şi pacea Zilei de Odihnă. 
Relaxează-te."Veniţi la Mine," zicea Isus, ,,voi cei trudiţi şi 
împovăraţi şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre" 
(Matei 11:28,29). In timp ce tu te odihneşti, Cel ce-l 
ocroteşte pe Israel nu doarme şi nici nu dormitează 
(Psalmul 121:4). 



MEDITAŢIA 113 

,, Unde fti este biruin{a, moarte?" (1 Corinteni 15:55) 

Cei ce acceptă viziunea materialistă asupra vietii cred că 
individul îşi încetează existenta la moarte. Aceasta 
contrazice principiul conservării energiei, piatra unghiulară 
a ştiinţei. Energia condensată în atomii corpului meu nu 
dispare la moarte. Pe măsură ce trupul se descompune, 
atomii intră în combinatii nou. Energia calorică pe care o 
am nu dispare. Rămîne parte din totalul constant de energie 
universală. and se răceşte soba, căldura ei s-a transmis 
mediului în care se află ea - camera. La fel se întîmplă şi 
atunci cînd corpul meu devine un biet cadavru rece. Eu am 
însă şi energie spirituală: putere de a voi; sentimente; 
conştiintă. Nu cunoaştem nici o formă de energie care să 
dispară din Univers.Si nu există nici cea mai mică dovadă_ că 
energia spirituală ar fi exceptia de la regulă. Moartea poate 
doar să o transforme într-o dimensiune nouă, dar nicidecum 
s-o distrugă. 

Renumitul fizician Maxwell scria: ,,Progresul ştiinţific ... 
mă obligă să fac o distinctie profundă între partea vizibilă a 
fiintei umane, care se deteriorează în mod evident, şi ,EU' -
ul nostru, pe de altă parte, şi să adopt o pozitie conform 
căreia personalitatea umană, prin natura şi chemarea ei, se 
situează dincolo de limitele sferei ştiinţei." Faptul că nu 
pricepem cum mai poate exista conştiintă chiar şi după ce 
moartea i-a tăiat legăturile cu creierul ( căci în noi, ca fiinte 
vii, mintea este legată de creier) nu dovedeşte că după 
moarte conştiinta ar dispare. 

Scriitorul german Goethe spunea: ,,Convingerea mea că 
noi vom trăi veşnic se bazează pe notiunea de activitate. 
Dacă voi fi activ, din punct de vedere energetic, pînă la 
moarte, natura, văzînd că trupul meu nu mai poate purta 
povara spiritului, va fi obligată să-mi asigure o altă formă de 
existentă." 

Continu-ti munca cu hărnicie şi nu te nelinişti din pricina 
mortii. Dumnezeu, care ti-a dat un trup pentru activitatea ta 
prezentă. îti va da un altul la moarte, dacă va găsi plăcere în 
munca ta. 



MEDITAŢIA 114 

,,Un suflet din cinci sute." (Numeri 31:28) 

În Numeri 31 ni se prezintă modul în care Dumnezeu a 
dat o mare victorie evreilor asupra madianitilor. Prada de 
război luată de evrei a fost enormă. Dumnezeu le-a cerut să 
dea Templului a cincisuta parte din ea. Dumnezeu e modest. 
Uneori El cere atît de putini 

Cînd Fiul lui Dumnezeu a luat chip de om, El Şi-a ales un 
grajd ca loc de naştere, suferinta ca fel de viată şi 
crucificarea ca mod de a muri. 

Drept ucenici Şi-a ales doisprezece oameni simpli şi 
dispreţuiţi. Uneori El îngăduie ca lumea să fie condusă de 
monştri şi Işi păstrează sieşi o mică turmă. Cei răi triumfă, 
iar creştinii trec prin suferinţe. 

Dacă întrebi: .,De ce atîta modestie la Dumnezeu?" 
răspunsul ar putea fi: .,E lipsit de modestie să-I pui întrebări 
lui Dumnezeu. Nu întreba ,De ce?', ci aşează-te smerit lîngă 
Dumnezeu." 

Biserica lui Hristos şi creştinii adevărati nu se vor lăuda 
nicicînd cu realizări deosebite. Împărătia Lui nu aeartine 
acestei lumi. Aic� marile succese apartin tiranilor şi 
şarlatanilor. Succesele lui Dumnezeu vor fi totdeauna 
modeste în această lume, căci Impărătiei Spiritului Şi-a 
destinat El biruinta. 

Fii fericit cu realizările tale modeste. 



MEDITAŢIA 115 

,,Căci Eu, Domnu� Dumnezeul tău, 
sînt un Dumnezeu gelos." (Exodul 20:5) 

Bolnav fiind, marele pictor Van Gogh i-a scris fratelui 
său: .,Mi-am jurat să consider boala ca inexistentă. Arta este 
geloasă. Nu vrea să îi preferăm boala, ca atare, eu îi 
împlinesc dorinta. Am irosit timp destul; nici urmă de 
vopsea nu mai vezi pe mîinile mele. Altfel spus, oameni ca 
mine n-au dreptul la boală. Am hotărît, deci, să pictez cu 
regularitate de dimineata pînă seara." 

Ca şi arta, Dumnezeu este gelos. Nu e intenţia Lui să ne 
scape de probleme, dezamăgiri, insuccese, încurcături, 
prăbuşiri nervoase sau boli mintale. Dar nici nu îngăduie 
creştinilor să-şi părăsească munca sub pretextul bolii. Iar 
notiunea de „Boli spirituale" nici n-ar trebui să existe. 

Un om îl privea pe Michelangelo sculptînd o statuie şi îl 
întrebă: 

\,Ce faci dacă dalta ta ciopleşte prea mult din nas?" 

\Michelangelo răspunse: ,,Aşa ceva nu se întîmplă." 

Omul insistă: ,,Să presupunem că se întîmplă. Poţi să 
repari greşeala?" 

Sculptorul îi dădu acelaşi răspuns: ,,Asta nu se întîmplă." 

Omul nu înţelegea . .,Ce faci dacă, totuşi, se întîmplă?" 

Supărat, Michelangelo se răsti la el: ,,Mai taci odată şi 
lasă-mă în pace! Aşa ceva nu se întîmplă!" 

.,Oricine rămîne în El (Isus) nu păcătuieşte" (1 Ioan 3:6), 
în sensul că nu-şi va permite niciodată luxul de a-şi părăsi 
arta, chemarea, de dragul problemelor sau al păcatului, ci îşi 
va continua mersul pe Calea Domnului. Dumnezeu e gelos. 
El nu acceptă şi nici nu ne permite să ne bălăcim, cu bună 
ştiintă. în păcate, dureri sau lene. 



MEDITAŢIA 116 

„Iar noi . .. sîntem înconjurafi cu un nor aşa 
de mare de martori." (Evrei 12:1) 

Arestat pentru credintă, unui creştin din Cuba i s-a cerut 
să semneze o declaratie care continea acuzatii împotriva 
fratilor săi, semnătură care ar fi dus la întemnitarea 
acestora. El spuse: ,,Nu pot din pricina lantului." 

Ofiterul comunist replică: ,,Dar nu eşti în lanturi." 
„Sînt, " răspunse creştinul. ,,Sînt legat de lantul martirilor 

care, de-a lungul secolelor, şi-au dat viata pentru Hristos. Eu 
sînt o verigă din lantul lor. Şi n-am să-l rup." 

Toma de Aquino, după ce declară că martirajul este cea 
mai mare dovadă a iubirii absolute, adaugă: ,,Cuvintele 
rostite de martiri în fata autoritătilor nu sînt cuvinte 
omeneşt� simple exprimări ale unor convingeri umane, ci 
cuvinte rostite de Duhul Sfint prin gura martorilor lui Isus." 

lnvată de la martiri. Şi tu eşti o verigă din lantul lor. 
Rămîi credincios! 

O tînără creştină din Lituania, Nijola Sadunaite, spunea 
în fata tribunalului ce o condamna pentru credinta ei: 
,,Aceasta este cea mai fericită zi din viata mea. Sînt judecată 
pentru cauza adevărului şi a dragostei pentru oameni ... 
Destinul meu este glorios. Soarta mea de invidiat. 
Condamnarea mea va fi victoria mea. Singurul meu regret 
este că am făcut aşa putin pentru oameni ... Haideti să ne 
iubim unii pe altii şi vom fi fericiti. Doar cel ce nu iubeşte e 
nefericit. Datoria noastră este să condamnăm răul, dar 
trebuie să iubim un om chiar şi cînd a greşit. Iar aceasta o 
poti învăta doar la şcoala lui Isus Hristos." 

Aceasta e învătătura pe care Duhul Sfint ti-o dă prin gura 
unuia care suferă pentru Hristos. Pune-o în aplicare în viata 
ta. 



MEDITAŢIA 117 

,,Roada Duhului este dragostea ... împotriva ei nu este lege." 
(Galateni 5:22,23) 

Mai mult de o treime din lume se află sub dominatie 
comunistă. Una din tintele comunismului este desfiintarea 
religiei. 1n cele mai multe din tările blocului comunist, 
bibliile trebuiesc introduse prin contrabandă. Se naşte 
întrebarea: este, oare, corect ca uneori creştinii să comită 
acte ilegale sau să facă lucruri care s-ar abate de la normele 
general acceptate? 

Marii preoti evrei aveau promisiunea că Dumnezeu le va 
vorbi _dintre cei doi heruvimi aflati în Templu, pe capacul 
chivotului. In felul acesta, ei erau în sigurantă: nicicînd n-ar 
fi îndrăznit Mesia să vină fără să le-o fi spus dinainte. 

Un conducător de stat nu vizitează niciodată o altă tară 
fără să se anunte. Guvernatorul roman era astfel în 
sigurantă: nicicînd regele iudeilor n-ar fi apărut fără ca el să 
fi fost înştiintat. 

Intr-o noapte, Lumina lumii S-a auto-introdus în mod 
ilegal în Palestina, ca prunc, după ce fusese purtat de 
pîntecele unei sfinte fecioare, contrar standardelor morale 
general acceptate şi contrar legilor biologice. 

Apoi a fost răstignit şi înmormîntat. Mormîntul I-a fost 
sigilat de autorităti. Si e lucru bine cunoscut că un sigiliu 
guvernamental nu poate fi rupt. Dar îngerii nu se supun le
gilor pămînteşti. Un înger a rostogolit pur şi simplu piatra, 
fără să-i pese de sigiliu. 

Ar li trebuit, oare, să-L sfătuim pe Isus să se supună legii 
şi să rămînă în mormîntul sigilat de autorităti? Prin „auto
contrabandă" Isus a ieşit din nou din mormînt la viată. 

Unii cred că noi, creştinii, n-ar trebui să călcăm legile 
tiranilor comunişti. Dar Isus a călcat legea gravitatiei 
înăltîndu-Se la cer! 

Augustin ne-a învătat un principiu: ,,Iubeşte şi fă cum te 
îndeamnă cugetul!" 



MEDITAŢIA 118 

,,Mîniati-vă şi nu păcătui/i" (Efeseni 4:26) 

Anatoli Krasnov-Levitin, un scriitor sovietic, spunea: 
„Dragostea şi mînia sînt surori. Unde nu este mînie nu este 
nici dragoste. Cuvintele profetilor din vechime clocoteau de 
mînie, deoarece inimile lor erau pline de o dragoste 
puternică fată de poporul lor, iar dragostea le-a stîrnit mînia 
nu numai împotriva asupritorilor, ci şi împotriva poporului 
însU§i, deoarece acesta nu urma adevărul. Si tot minie era şi 
în cuvintele Mîntuitorului cînd privea la farisei şi cărturari 
... " Cine nu simte groază şi mînie fată de păcat nu are nici 
sentimente creştine, şi nici umane. 

Bunătatea fată de criminali nu este totdeauna cea mai 
bună atitudine. Absalom ucisese. Işi îndemnase slujitorii să-l 
ucidă pe fratele său Amnon (2 Samuel 13:28). După omor, 
Absalom a fugit din faţa regelui David. Exilul este 
binemeritata pedeapsă pentru unul care ia legea în propriile 
mîini şi ucide pe cineva care nu fusese condamnat la moarte 
de către singurul judecător îm drept, regele. Absalom ar fi 
trebuit să rămînă în auto-exilul pe care şi-l hotărîse. 

Si, totU§i, David ascultă un sfat rău şi iertă pe ucigaş, deşi 
acesta nu arătase nici un semn de pocăintă şi schimbare a 
vieţii. Nici măcar nu se umilise să ceară iertare. Intors din 
exil, Absalom deveni din nou mare la Ierusalim şi, 
nestingherit de nimeni, începu să organizeze o revoltă 
sîngeroasă împotriva tatălui său, regele David. Mult sînge 
nevinovat a curs şi multă durere a umplut tara! Si ce U§Or ar 
fi putut fi evitat totul dacă, în cazul acesta, David ar fi arătat 
minie sfintă, şi nu ne-sfintă blîndeţe. 

Fiecare trebuie să plătească pentru păcatul propriu, 
exceptie făcînd doar cel ce, prin naştere din nou, a devenit o 
fiinţă nouă prin credinţa că Isus a plătit pentru păcatul său; 
după .cum este scris: ,,pedeapsa care ne dă pacea a căzut 
asupra Lui" (Isaia 53:5). Doar aşa avem noi garanţia că 
bunătatea nu este folosită greşit. 



MEDITAŢIA 119 

,,Isus a zis: Daţi piatra la o parle ... " (Ioan 11:39) 

Undeva, într-un orăşel, vizitiul carului funerar era un 
necredincios. De multe ori încercase pastorul bisericii să-l 
aducă la Dumnezeu, dar nici un rezultat. Intr-o zi, maşina 
pastorului era la reparat. S-a întîmplat ca tot în acea zi să fie 
şi o înmormîntare. Si aşa se face că pastorul luă loc pe capra 
dricului, lîngă vizitiu. Bun prilej, gîndea pastorul, pentru o 
nouă încercare de a-l aduce la pocăinţă pe împietritul vizitiu. 

,,Domnule, zise pastorul, n-ai vrea să-mi faci un serviciu? 
Există în Biblie un verset legat de profesia Dumitale. Ajută
mă să-l înţeleg. Domnul nostru Isus a spus: ,Lasă mortii să-şi 
îngroape morţii.' Dar e clar că un gropar mort n-ar putea 
îngropa un mort, un vizitiu mort n-ar putea mîna carul 
funerar, iar un pastor mort n-ar putea tine un serviciu de 
înmormîntare. Care să fie înţelesul vorbelor lui Isus?" 

Vizitiul rîse: ,,Nu ţi-am spus, Domnule pastor, că Biblia e 
o prostie şi nimic mai mult? Chiar vorbele astea ale lui Isus 
o dovedesc. E o prostie Biblia Dumitale!" 

Pastorul răspunse: ,,Inainte de a o lepăda, hai s-o judecăm 
niţel. Ai auzit-o pe nevasta mortului cum plîngea, cînd l-am 
scos din casă: ,George, nu mă lăsa singură! Intoarce-te!' Si 
copiii, la fel, se rugau de tatăl lor să rămînă cu ei. 1n zadar; 
mortul nu le răspundea pentru că era mort. La fel şi cu 
Dumneata. De ani de zile Hristos, îngerii, creştinii te 
îndeamnă la pocăinţă, dar nu răspunzi, căci şi dumneata eşti 
mort - mort spiritual. Nu crezi, totuşi, că vorbele lui Isus au 
dreptate." 

Orice om care nu-L are pe Hristos este mort spiritual. 
Trupeşte el poate trăi într-o casă frumoasă. Spiritual, însă, 
locuinţa lui e un mormînt. Isus ar vrea să-l învieze, ca pe 
Lazăr odinioară. Invierile fizice au fost întotdeauna rare, dar 
Isus doreşte învierea spirituală a tuturor celor morţi în 
păcate şi greşeli. El ne cere nouă, credincioşilor, să fim 
ajutoarele Sale în acest domeniu. Singur El poate învia 
mortu, dar ne cere nouă să rostogolim pietrele de la uşile 
mormintelor. 



MEDITAŢIA 120 

„Scriptura, deasemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va 
socoti neprihănite neamurile, prin credintă, a adus dinainte 

lui Avraam această veste bund: Toate neamurile vor fi 
binecuvfntate în tine." (Galateni 3:8) 

Ce Scriptură i-a predicat lui Avraam Evanghelia? Prima 
carte a Sfintei Scripturi, aşa cum o posedăm noi azi, a fost 
scrisă la cîteva sute de ani după moartea lui Avraam. Atunci 
cum de i-a dat lui o Scriptură ştirea că el va deveni o 
binecuvîntare pentru toate popoarele? 

Scriptura i-a explicat lui Avraam că această promisiune va 
fi împlinită într-un urmaş al său. Isus Hristos. Si i-a spus-o 
cu atîta putere încît el s-a bucurat cu mii de ani înainte de a 
vedea ziua lui Hristos (Ioan 8:56). 

Dar ce Scriptură i-a vorbit lui Avraam? El nu avea 
Scripturile noastre. Biblia noastră ne spune că ea se bazează 
pe scrieri mult mai vechi, că este o transpunere în vorbe 
simple, omeneşti, a unor valori veşnice pentru a căror 
exprimare ne lipseşte, de fapt, limbajul potrivit. 1n Daniel 
10:21, o fiintă din ceruri i-a spus profetului: ,,Vreau să-ti fac 
cunoscut ce este scris în Cartea Adevărului" şi i-a arătat 
lucruri necuprinse în nici o Carte sfintă scrisă de oameni 
pînă atunci. In Numeri 21:14 este mentionată „Cartea 
războaielor lui Dumnezeu." iar „Cartea lui Iasher" (sau. în 
evreieşte, a „Dreptului") este citată în Iosua 10:13. 

1n împrejurări speciale, oamenilor deosebit de înzestrati 
de Dumnezeu. li s-a făcut uneori favoarea de a citi aceste 
cărti. Aşa s-a întîmplat cu Avraam. Biblia noastră pune în 
cuvinte omeneşti, pe înţelesul tuturor, gînduri inspirate de 
Dumnezeu. Celelalte cărti contin aceleaşi gînduri, fortate 
parcă să intre, cu tot dinadinsul, în tiparul îngust al 
limbajului uman. 

Urcă pe înăltimile spirituale! Atunci nu vei mai rămîne 
doar la Biblie, ci vei atinge tainele lui Dumnezeu. atît de 
imperfect exprimate de cuvintele omeneşti. Le înţelegem 
doar în clipe de extaz. 



MEDITAŢIA 121 

,,Atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul 
Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă 

viata vecinică." (Ioan 3:16) 

Un pastor încerca fără succes să aducă la credinţă pe 
şeful uniunii sindicale locale. Cam în acelaşi timp a fost 
declanşată o grevă care s-a prelungit. Greviştii şi-au strîns 
curelele şi şi-au susţinut cu îndîrjire drepturile, deşi foamea 
şi datoriile creşteau. 

Predicatorul a făcut o vizită şefului uniunii sindicale şi i-a 
spus: .,Eu ştiu cum aţi putea cîştiga. Ai putea să atragi 
întreaga opinie publică de partea ta." 

Pentru prima dată liderul sindical deveni atent la vorbele 
predicatorului şi-i ascultă propunerea. Predicatorul urmă: 
„Ca să demonstrezi condiţia disperată a muncitorilor şi ca să 
trezeşti mila faţă de ei, ia-l pe fiul tău, leagă-l pe linia trenu
lui şi treci cu locomotiva peste el. Aşa vei învinge." 

Indignat, şeful uniunii ripostă: .,Nici dacă lumea întreagă 
moare de foame nu mi-aş sacrifica singurul fiu!" 

Dumnezeu putea trimite un sfînt din vechime, sau un 
înger să moară pentru noi, dar El a dat ce-a avut mai bun în 
ceruri, pe Isus Hristos. Întelegînd dimensiunea sacrificiului, 
inimile noastre sînt împinse spre pocăinţă. Intr-o zi de 
vineri, Vinerea Mare, Isus a murit pentru păcatele noastre. 
Dar moartea nu l-a putut ţine. Moartea e un fenomen de 
calitate inferioară. N-ar putea conţine ce este mai bun. Isus 
a fost înviat. Aceasta este ceea ce sărbătorim noi în 
Dumineca Paştilor - Victoria lui Hristos asupra morţii. 

Dumnezeu a dat ce a avut mai bun. Iar nouă ni se cere de 
asemenea ceea ce avem mai bun. Legile severe ale templului 
evreiesc pretindeau ca jertfele aduse Domnului să fie din cea 
mai bună făină - din floarea ei. 



MEDITAŢIA 122 

,, Cine are două, haine să fmpartă cu cel ce n-are niciuna." 
(Luca 3:11) 

„Să se încalte cu sandale şi să nu se îmbrace cu două 
haine" (Marcu 6: 9). 

1n timpul prigoanei anticreştine condusă de împăratul 
roman Diocletian, un creştin cu numele Eustrat a fost 
încălţat cu nişte bocanci de fier care aveau cuie lungi şi 
ascutite pe dinăuntru. 1n bocanii aceştia şi bătut ca să fugă 
mai repde, aşa a fost dus la locul martiriului. Biserica îi 
onorează memoria. 

Noi nu sîntem chemati la asemenea suferinte. Martiriul e 
o exceptie. Nu ni se dau tuturor bocanci cu cuie care să ne 
sfişie carnea. 

Totuşi, Dumnezeu Se uită la garderoba noastră. El i-a 
învătat pe primii ucenici să se îmbrace modest. Unii dintre 
creştinii de azi sînt preocupati să aibe o doctrină dreaptă şi 
un ritual corect. Ce se întîmplă însă cu numărul corect de 
pantofi, rochii şi costume? 

Creştinii ar trebui să dea Domnului tot ce au, socotindu
se pe ei înşişi nu stăpîni, ci administratori ai bogăţiilor 
materiale. Să se dezbrace chiar şi de ei înşişi pentru a-L 
urma pe Hristos cel gol şi descult în drumul Său spre 
Golgota. 

Ar trebui să fie foarte grijulii creştinii cu cantitatea de 
hrană şi haine pe care le au. Miliarde de suflete au nevoie de 
Evanghelie. În viitor, copiii lui Dumnezeu vor fi îmbrăcaţi în 
glorie. 



MEDITAŢIA 123 

,,Dumnezeu a ales ... lucrurile care nu sint." 
(1 Corinteni 1:28) 

,,A luat cele şapte pîini şi după ce a multumit lui 
Dumnezeu le-a frînt şi le-a dat ucenicilor Săi să le împartă 
... Si au mîncat şi s-au săturat" (Marcu 8:6,8). 

Să presupunem că apostolii n-ar fi avut şapte pîini ci 
numai trei sau una; ce s-ar fi întîmplat? Multimile ar fi fost 
săturate la fel de bine şi numai cu atîtea. De fapt, altădată 
Isus a avut doar cinci pîini, nu şapte. 1n ciuda acestui fapt, El 
a hrănit atunci o mulţime şi mai mare, iar numărul coşurilor 
cu fărîmituri (firimituri) rămase a fost şi el mai mare 
(Marcu 6:41-43). 

Tu Îi poţi oferi lui Dumnezeu putinul de care dispui ai. 
Binecuvîntările Sale nu depind de cantitatea pe care o ai, ci 
de faptul de a o aduce la El. 

Să presupunem că nu ai nimic să-I aduci. Ce faci? Aşa 
ceva este imposibil, căci un om care să nu aibe nimic de adus 
lui Isus nici nu există. Nici cuvîntul „Zero" şi nici simbolul 
său scris „O" nu se găsesc în Biblie. 

Un astfel de om îşi poate aduce persoana proprie, 
persoană care să spună: .,Nu am nimic - nu sînt nimic." Si, 
totuşi, el are ceva de preţ: pe el şi sărăcia lui. Işi poate aduce 
păcatele la Isus. De la păcatul de a fi un prigonitor înrăit, 
Saul din Tars a fost făcut de Dumnezeu unul din apostolii 
Săi înflăcăraţi. Dintr-o păcătoasă pierdută, Maria 
Magdalena a fost schimbată într-o sfintă cu credinta de 
neclintit. 

Adu-ti slăbiciunea ta la Hristos. Aşa ceva ai în mod sigur. 
Puterea Lui în slăbiciunea ta se arată desăvîrşită. 

Incepe cu putin dar, în loc să foloseşti acest puţin, adu-l 
mai bine la Isus. Iar El îl va înmulţi şi binecuvînta nespus. 



MEDITAŢIA 124 

,, . . .  prin viclenia oamenilor şi prin şiretenia lor în mijloacele 
de amăgi.re." (Efeseni 4:14) 

Creştinii ar trebui să studieze operele lui Mao Tse-tung. 
Inainte de a se certa cu tovarăşii săi ruşi, el expusese tacticile 
tuturor comuniştilor în cartea sa „Despre Războiul 
Permanent": ,,Derutarea voluntară a inamicului şi organiza
rea de atacuri surpriză cu scopul unic . . . al dobîndirii unei 
poziţii mai avantajoase şi a iniţiativei. Ce este derutarea? ... 
A simula o mişcare spre Est şi a ataca spre Vest e un mod 
de a deruta adversarul. Niciodată nu va fi prea multă 
înşelăciune într-un război." 

Adaugă la aceasta faptul că pentru maoişti luptele de 
clasă şi războaiele revoluţionare sînt o starea de lucruri 
permanentă şi de dorit pentru secolele următoare, şi atunci 
vei întelege că, potrivit învătăturii lor, minciuna şi 
prefăcătoria trebuie să fie principala trăsătură de caracter a 
omului. 

Isus ne învaţă: ,,Felul vostru de a vorbi să fie: da, da; nu. 
nu" (Matei 5:37). Sîntem obligaţi să alegem între o viaţă de 
minciuni şi o viaţă înrădăcinată în adevăr. 



MEDITAŢIA 125 

,, Cînd s-au pogon"/ pe Jănn, au vă.zuf acolo jăratic de cărbuni, 
peşte pus deasupra şi pîine." (Ioan 21:9) 

Ucenicii erau flămînzi şi Domnul Isus le-a pregătit 
prînzul. De data aceasta l-a pregătit El însuşi. Altă dată a 
însărcinat un înger să-i poarte de grijă unui sfint. Profetul 
Ilie dormea sub un pom. Deodată un înger l-a atins şi i-a 
spus: ,,Scoală-te şi mănîncă. Cînd s-a uitat, la căpătîiul lui 
era o turtă coaptă pe nişte pietre încălzite şi un ulcior cu 
apă" (1 Regi 19:6). 

Este uşor să crezi aceste minuni după ce ai mîncat bine 
dar, în unele părţi ale lumii, sînt creştini în închisori unde 
singura hrană e supa făcută din intestine nespălate. Şi nu 
trebuie să priveşti prea atent pentru a vedea excrementele 
plutind prin ea. Eşti fortat zilnic la o muncă de sclav fără a 
primi altă mîncare. 

Fratii noştri întemnitati nu suferă doar fizic. Si credinta 
lor e încercată. Apare îndoiala. ,,Dumnezeu este atotpu
ternic. El Şi-a hrănit primii ucenici. L-a hrănit şi pe Ilie. De 
ce nu-mi dă şi mie ceva pîine şi nişte peşte fript? De ce 
trebuie eu să mănînc mate nespălate?" 

Dumnezeu S-a îngrijit de hrana necesară creştinilor în
temnitati. Numai că, de data aceasta, n-a mai însărcinat 
îngeri să le-o dea, ci pe fratii lor creştini. Aşa cum altădată a 
îns�cinat un înger să hrănească pe Ilie, tot aşa El încre
dinţează acum creştinilor din lumea liberă sarcina hrănirii 
fratilor lor din închisori. Este tragic să vezi cum cei cărora 
Dumnezeu le-a dat nobila misiune de hrănire a martirilor, 
pur şi simplu fură ceea ce a pregătit El şi îşi privează fratii
martiri de cele necesare. 

Eşti cumva şi tu unul din aceşti hoti? 

Dumnezeu S-a îngrijit şi de libertatea creştinilor din tările 
conduse de anti-creştini. Dar acei Moise şi Iosua moderni, 
cărora Dumnezeu le-a încredintat libertatea lumii şi a 
aleşilor Săi sînt în grevă. Faraon i-a mituit şi ei au trecut de 
partea lui. 

N-ai vrea să faci ceva pentru libertatea lumii? 



MEDITAŢIA 126 

,, Un înger al lui Dumnezeu i s-a arătat în vis şi i-a zis: losife." 
(Matei 1:20) 

Un poet chinez spunea: ,,Noaptea trecută am visat că 
eram fluture şi acum nu ştiu dacă sînt omul care a visat că 
era fluture sau, poate, fluturele care visează că e om." 

Biblia dă un înţeles bogat viselor. Ea relatează treizeci şi 
şase de vise şi le dă şi interpretarea. A fost, oare, Iosif cel 
din Vechiul Testament un ciobănaş care se visa rege, sau un 
om de caracter şi cu însuşiri de conducător care, treaz fiind, 
a visat că era păstor? A fost oare Nabucodonosor un rege 
care, într-o noapte, a visat că era animal, sau o adevărată 
„fiară sălbatecă" ce-şi imagina, ziua-n amiaza mare, că e 
demn de onoruri regale? 

Cel ce vrea să se cunoască pe sine şi să-i cunoască pe cei 
din jur, ar trebui să fie atent la visele sale. Dacă Iosif cel din 
Noul Testament ar fi desconsiderat visele ca sursă de 
cunoaştere, el n-ar fi ascuns lumii neobişnuita cauză a 
sarcinii Fecioarei Maria. Ea ar fi fost ucisă cu pietre sub 
acuzaţia de a fi fost necinstită ca mireasă. 

Qnd mergi la culcare, aşează pe noptieră un creion şi o 
hîrtie. Aşterne pe hîrtie visele pe care le vei avea. Nu uita să 
pui data. Curînd vei observa că lucruri care, citite în Biblie, 
ţi s-au părut de necrezut, devin întîmplări obişnuite în visele 
tale. Continuă practica aceasta şi vei ajunge să-ti înţelegi 
propriile vise. Talmudul spune: ,,Visele netălmăcite sînt ca 
scrisorile nedesfăcute." 



MEDITAŢIA 127 

,, Oare din priceperea ta îşi ia uliul zborul?" (Iov 39:26) 

în sălbateca Alaska, unde castorii n-au mai văzut oameni 
şi nu se tem de e� te poti delecta ore în şir privindu-i cum 
doboară cu dintii lor ascutiti, ca de fierăstrău. copaci uriaşi 
şi, prin nişte jgheaburi create de ei înşişi, le cară crengile 
pînă la lac, unde castelele lor umede răsar chiar din apă. 
Ceea ce fac ei e un miracol. Nici un ateu n-ar putea explica 
în ce fel aceste aşa-zise „produse" ale evolutiei oarbe pot 
regla nivelul apei, în lacurile artificiale create de ei, exact la 
înăltimea corespunzătoare necesitătilor lor. 

Lacurile acestea sînt „prevăzute" cu baraje care se 
deschid şi închid în funcţie de nivelul variabil de apă care le 
alimentează. exact cum se întîmplă în cazul barajelor făcute 
de mîna omului. Astfel, nivelul apei rămîne constant pe tot 
parcursul anului. Cum îşi programează castorii actiunile? 
Pentru a crea canale şi diguri ca cele construite de castori, 
am avea nevoie de o echipă de ingineri de mina întîi. 



MEDITAŢIA 128 

,, Voi sînteJi arătaJi ca fiind epistola lui Hristos." 
(2 Corinteni 3:3) 

Una din dovezile existentei lui Dumnezeu este existenta 
oamenilor buni. Un gînditor ateu spunea că universul este 
un accident uriaş, datorat unei succesiuni infinite de 
întîmplări norocoase. 

Să presupunem că aceasta ar fi putut da naştere 
universului material. Nici o fiinţă raţională nu va accepta 
faptul că bunătatea, caracterul nobil, auto-dăruirea, iertarea, 
generozitatea sînt rezultatul întîlnirii întîmplătoare a unor 
particule elementare. Aruncă în aer simbolurile notelor 
muzicale: ele nu vor cădea la pămînt sub forma Simfoniei a 
noua de Beethoven. 

De ce s-ar angaja cineva în cea mai grea luptă - aceea de a 
deveni o fiintă umană bună - dacă el nu e decît o aglomerare 
întîmplătoare de molecule, care mîine se vor descompune şi 
despre care nimeni nu-şi va mai aduce vreodată aminte? Noi 
am fost destinaţi să fim buni, de aceea sînt unii buni: ei şi-au 
înţeles chemarea. 

Devino bun tu însuţi, după modelul Maestrului Divin. şi 
atunci viaţa ta va deveni o dovadă a existenţei lui Dumnezeu. 



MEDITAŢIA 129 

,,Atit de mult a iubit Dumnezeu lumea incit a dat pe singurul 
Său Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă 

viaJă veşnică." (Ioan 3:16) 

Acest verset este inima Bibliei. Contine mesajul e1 
principal. Fiecare cuvînt al lui este grandios: 

,,Dumnezeu" - El este izvorul măret al oricărui lucru bun; 

„atît de mult a iubit" - aceasta este dragostea pe culmea ei 
cea mai înaltă; 

„lumea" - este cel mai mare obiect pe care dragostea îl 
poate cuprinde. 

,,încît a dat" - dăruirea este expresia perfectă a dragostei; 

„pe singurul Său Fiu" - cel mai mare dar care s-ar putea 
face; 

„pentru ca oricine" - ,,oricine" este cel mai mare număr 
care poate fi înteles; 

,,crede" - este cea mai simplă conditie posibilă; 

„în El" - El este cel mai demn de încredere; credinta în El 
nu pune probleme; 

„să nu piară" - scăpare din fata celui mai îngrozitor 
destin; 

„ci" - cea mai minunatî alternativă pentru „pieire"; ,,să 
aibă" - cea mai mare asigurare - posedarea reală, nu doar 
speranţa; 

,,viată veşnică" - nu există alta mai lungă sau mai bună. 

Cînd fiul meu avea şase ani, l-am întrebat dacă nu găseşte 
că acest verset este minunat. El mi-a răspuns: ,,De loc. 11 

�ăsesc noimâ.l. Pentru un om bogat este normal să dea mult, 
iar pentru Dumnezeu este normal să dea nu mai putin decît 
pe Fiul Său şi nu o altfel de viaţă decît una veşnică." 



MEDITAŢIA 130 

,, Veşnicului, nemuritorului şi nevăzutului Dumnezeu." 
(1 Timotei 1:17) 

De ce este Dumnezeu invizibil? Pentru acelaşi motiv, 
pentru care este invizibil un fulg de zăpadă căzut pe o pătură 
albă. Dumnezeu este foarte bun ...... tot ce făcuse ... era 
foarte bun" (Geneza 1: 31). Cum poti deosebi foarte bun de 
foarte bun. N-a rămas nici cea mai mică părticică din 
bunătatea Lui care să nu fi fost transmisă creaturilor Sale. 

El nu stă în fata unei oglinzi, ca regina cea haină din fer
mecătoarea poveste Albă-ca-Zăpada, întrebînd: .,Olglindă. 
oglinjoară, cine-i cea mai frumoasă din tară?" El nu poate fi 
cel mai frumos, nu i se poate atribui nici un superlativ, 
pentru că nu există minunătie sau frumusete, pe care El să 
n-o fi împărtăşit cu cu păsările cîntătoare, cu izvoarele, cu 
piscurile muntilor, cu copiii. 

Cît de multe eforturi trebuie să facă o fată pentru a se 
îndrăgosti de un print minunat? Nici unul. Tot aşa, orice 
străduintă de a-L iubi pe Dumnezeu din toată inima este 
artificială. Dragostea pentru El nu are nevoie de ajutor. 
Îngerii i-au spus profetului: .,Tot pămîntul este plin de 
mărirea Lui." (Isaia 6.39), de nu mai putină mărire decît îi 
împodobeşte tronul. 

„Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe 
Dumnezeu" (Matei 5:8). Dumnezeu este vizibil în toate 
lucrurile şi în toate evenimentele. Pricina pentru care El ne 
pare nevăzut, este propria noastră necurătie. Lasă-te spălat 
de sîngele lui Hristos, primeşte Duhul Sfînt, şi vei privi cu 
.. fata descoperită, ca într-o oglindă, slava lui Dumnezeu"; 
da, vei fi transformat „după chipul şi asemănarea Lui" (2 
Corinteni 3:18). 



MEDITAŢIA 131 

,,Ne bucurdm în nddejde" (Romani 5:2) 

Cea mai neîntemeiată speranţă este cu mult mai 
întemeiată decît cea mai întemeiată deznădejde. O ştiu din 
propria-mi experienţă. 

Fusesem condamnat la douăzeci şi cinci de ani muncă 
silnică. În închisoare m-am îmbolnăvit şi eram pe moarte -
doctorii pierduseră orice nădejde că mă voi însănătoşi. In 
aceste împrejurări fiind, nutream speranţa, cu totul 
neîntemeiată, că în viitor voi conduce o organizaţie 
misionară de talie mondială, al cărei scop urma să fie 
ajutorarea creştinilor persecutaţi din ţările comuniste. 
Disperarea şi sinuciderea ar fi avut un mai bun suport logic. 
Revederea fiului meu părea o speranţă deşartă. Astăzi îmi 
ţin în brate strănepotul. 

Nu-ti părăsi niciodată speranţa. Talmudul declară 
necredincios pe omul care, condamnat la moarte fiind, şi 
avînd deja capul pe butuc şi securea călăului ridicată asupra 
sa, gata să lovească, îşi spune: ,,Sînt pierdut." S-ar putea ca 
securea să cadă din mîna călăului, aşa cum i s-a întîmplat lui 
Mihai Viteazul. 

Euthanasia greşeşte fundamental.Se întîmplă ca oameni 
,,condamnaţi" de toţi doctorii din lume să trăiască. 
Nădăjduieşte în legătură cu serviciul tău şi pentru copiii tăi. 
Nădăjduieşte pentru caracterul tău care, în ciuda a mii de 
străduinţe, încă nu s-a îmbunătăţit. Speranţa noastră este un 
Dumnezeu care a atîrnat „pămîntul de nimic" (Iov 26:7). 
Speranţa pe care ne-o dă El este bună chiar şi atunci cînd nu 
are nici un temei. 



MEDITAŢIA 132 

„Eu sînt Domnu� Dumnezeul tău, care te-a scos din /ara 
Egiptului, din casa robiei." (Exodul 20:2) 

Unii creştini cred că noi n-ar trebui să ne ocupăm de 
politică. 

Se poate oare spune că Livingstone nu cunoştea 
Evanghelia? Pe vremea cînd a ajuns el în Africa, comertul cu 
sclavi era în floare. Trebuia oare Livingstone să îngăduie ca 
sclavii să rămînă sclavi? Citise în Biblie cum Dumnezeu îi 
dezrobise. Nu putea rămîne indiferent la tabloul turmelor de 
nevinovati, legati de mîini cu lanţuri lungi şi biciuiţi, exact 
aşa cum se procedează azi cu convoaiele de prizonieri în 
multe tări. 

Aceste practici odioase l-au făcut pe Dr. Livingstone să se 
aprindă de mînie. Mulţi creştini şi-au pierdut azi virtutea de 
a se minia împotriva sclaviei. Unii nu se mai minie decît ara
reori, şi numai împotriva celor ce se mînie împotriva 
sclaviei. 

Livingstone n-a uitat niciodată să implore poporul englez 
să abandoneze cumplitul comerţ de carne şi sînge uman. Şi a 
reuşit. Sclavia a fost abolită în Imperiul Britanic. Trupul lui 
Livingstone se odihneşte între regi, în Catedrala West
minster din Londra. 

Chivotul evreilor nu era doar un obiect de ritual ci şi un 
semn de luptă. Cînd evreii, foşti sclavi, au trecut Iordanul ca 
să cucerească o ţară în care trebuiau să fie liberi, chivotul 
era purtat de leviţi aşa cum este purtat astăzi un steag. El 
era simbolul luptei pentru libertate. 

Creştinii nu sînt doar luptători pentru drepturile 
personale; ei luptă şi pentru dreptate în relaţiile sociale. 



MEDITAŢIA 133 

,,Noi, fiindcă am crezut, intrăm în odihnă." (Evrei 4:3) 

Oamenii nu au fost creaţi pentru a deveni călăi şi ucigaşi. 
A fi criminal este împotriva naturii. De aceea criminalii sînt 
propriii lor călăi nemiloşi. Doar un om chinuit îi poate 
chinui pe alţii. 

In „Cartea albă despre procesul Siniavski - Daniel," Lenin 
ne este descris într-un mod pe care niciodată nu l-am fi 
bănuit. Primul lider sovietic îşi făcuse un obicei din a ieşi în 
curte noaptea, la ora două. Stînd în zăpadă, urla la lună. O 
făcea noapte de noapte. Urla puţin, se oprea să asculte dacă 
nu cumva venea cineva, şi apoi îşi relua ciudata activitate 
pînă cînd simţea că îngheaţă de frig. După aceea se întorcea 
în camera lui, unde continua să facă planuri pentru soarta 
viitoare a Rusiei. 

Aceste lucruri au fost relatate de cineva care făcuse parte 
din garda personală a lui Lenin. 

Nu fiecare om este un călău mare, de anvergură, ca Lenin 
sau Hitler, dar multi au stofă de bolşevic. Ne chinuim sotii, 
părinţii, prietenii, angajaţii. Sîntem brutali, sadici. 

Ne face plăcere să chinuim pe alţii dar, în realitate, ne 
chinuim pe noi înşine. Doar un om tulburat tulbură pe cei 
din jurul său. 

Există o soluţie pentru nebunia ta, şi i-ai putea elibera şi 
pe cei din jur de răutatea ta. Este glasul blînd al lui Isus: 
„Veniţi la Mine toţi cei trudiţi şi împovăraţi, şi Eu vă voi da 
odihnă" (Matei 11:28). Ascultă-I gingaşa chemare. 



MEDITAŢIA 134 

,,Să nu ucizi." (Exodul 20:13) 

1n închisori ai ocazia să auzi hoţii condamnîndu-i aspru pe 
ucigaşi. ,,Noi ne putem pocăi şi putem înapoia lucrurile 
furate" zic ei. ,,Si chiar dacă nu-i mai putem despăgubi, cei 
pe care i-am prădat pot cîştiga alţi bani. Dar voi nu mai 
puteţi înapoia viata pe care aţi luat-o unui om. Voi sînteţi 
criminali." 

Si există un adevăr în aceasta. Orice păcat distruge relaţia 
dintre un om şi altul. Si orice păcat te face tot mai insensibil 
la chemarea lui Dumnezeu. Dar omorul este păcatul unui 
iresponsabil. A ruina pe un om sau a-i distruge bunul nume 
nu înseamnă pierderea lui totală. Cel în cauză mai poate să
şi redobîndească poziţia anterioară. Moartea este, însă, 
definitivă. II duce pe om în faţa Marelui Judecător şi, dacă 
nu este pregătit pentru judecată, îl duce în iadul veşnic. 
Acest „păcat de moarte" este un păcat deosebit. 

De aceea preoţii care trec cu vederea violenta şi 
încurajează revoluţiile sînt pe o cale greşită. Şi greşesc şi 
guvernele care îşi conduc propriile ţări la război, în cazuri în 
care acesta ar putea fi evitat. Şi la fel şi aceea care provoacă 
revolte sîngeroase. 

De ce-ar fi necesare revoluţiile? 
1n cartea „Veşti Dintru-un Azil", autorul sovietic V.Tarsis 

prezintă cazul unui om considerat nebun de către 
autorităţile comuniste. ,,Am început să citesc Biblia în 
fiecare zi," zicea omul. ,,Trebuie să vă mărturisesc că este 
cea mai înşelătoare şi mai periculoasă carte. Nu mă mir că 
tovarăşii au depistat-o şi au interzis-o. Căci, după ce i-ai citit 
înţeleptele vorbe, nu poţi decît să rîzi în hohote cînd te 
gîndeşti la revoluţii." 

Dacă atunci cînd eşti sărac şi asuprit mai păstrezi înca 
bucurie şi pace dulce în inimă, şi dacă ai siguranţa unei vieţi 
minunate şi veşnice în paradis, nu-ti va mai trece prin minte 
ideea de a vărsa sînge pentru a schimba ordinea socială în 
lumea asta trecătoare. 

Creştinii nu iau parte la aceste lucruri. Ei îşi amintesc 
cuvintele lui Dumnezeu: ,,Să nu ucizi." 



MEDITAŢIA 135 

„Nunul . . .  l-a chemat pe mire şi i-a zis: Orice om pune la 
masă întîi vinul cel bun; şi, după ce oamenii au băut bine, 

atunci îl pune pe cel mai pu/in bun; dar tu ai pnut vinul cel 
bun pînă acum." (Ioan 2:9,10) 

Uneori diavolul aduce mai întîi lucrurile cele mai bune: 
promisiuni minunate, plăceri egoiste. Unei vieti de betii îi 
urmează un vin mai puţin bun: o viată ratată, remuşcări, 
orbire spirituală; încheierea o face vinul cel mai prost: 
osînda veşnică. 

Dragostea ştie că lucrurile cele mai bune încă n-au sosit. 
Ele sînt rezervate viitorului. Mai mult, ea aduce cu sine în 
prezent bucuria împlinirii poruncilor lui Dumnezeu, părtăşia 
cu Hristos, cu îngerii Săi din cer, şi binecuvîntata legătură cu 
sfinţii. In prezent, bucuria aceasta este amestecată cu 
amărăciunea crucii. În toiul încercărilor, suferinţelor, a 
prigoanei şi a goliciunii, bucuria constă în aceea că, în 
mijlocul lacrimilor şi al vărsării de sînge, Mireasa lui Hristos 
nu încetează să nădăjduiască. 

Ea ştie că Mirele a pregătit în odaia Sa de nuntă cele mai 
bune vinuri pentru veacul ce va să vină. Ea nu se grăbeşte ca 
cei ce cred că au de trăit doar această scurtă viaţă. 
Dragostea nu se grăbeşte să obţină rezultate ci îndură cu 
răbdare eşecurile, suferinţele şi înf rîngerile. Victoria finală 
este a ei. 

Neclintiţi în luptă, ba chiar inspiraţi de ea, creştinii merg 
înainte. Duşmanii noştri nu cunosc bucuria de nespus pe 
care Hristos a rezervat-o celor ce sînt de partea Lui, atunci 
cînd El suferă. Noi iubim şi credem că dragostea va învinge. 

Biserica lui Hristos nu este în primejdie în lumea de păcat 
în care trăieşte. Nici chiar portile iadului nu o pot birui. Mai 
degrabă lumea păcatului este ameninţată prin existenta 
Bisericii, căci victoria finală este a noastră. 



MEDITAŢIA 136 

,, ... să vă îmbrăcaţi în omul cel nou, făcut după chipul şi 
asemănarea lui Dumnezeu, de o neprihănire şi sfinţenie pe 

care o dă adevărul." (Efeseni 4:24) 

În mod obişnuit, oamenii confundă sfintenia cu bunătatea, 
deşi sînt virtuti diferite. ,,Dumnezeu S-a uitat la tot ce 
făcuse; şi iată că erau foarte bune" (Geneza 1:31). După 
acest „foarte bune" urmează ceva total diferit. 

,,Dumnezeu a binecuvîntat ziua a şaptea şi a sfintit-o" 
(Geneza 2:3). Sfinţenia aparţine unei alte sfere decît 
bunătatea. 

Un om poate fi foarte bun fără să fie sfint şi pus deoparte 
pentru Dumnezeu. Există şi cazuri extreme, în care oameni 
sfinţi nu sînt neapărat şi buni. Unde este bunătatea lui Ghe
deon, a lui Iael, a lui Iosua? Ei au luptat pentru cauza popo
rului ales. În aceasta a stat sfintienia lor. Iar cei ce citesc 
vieţile lui Atanasie, Luther şi Calvin, cu greu ar putea vedea 
vreo urmă de bunătate în ei. În lupta aprigă pentru adevărul 
care li s-a încredintat, aceşti viteji au lovit fără milă în adver
sar. Adevărul trebuie să fie triumfător. 

Hrănindu-ne cu bucate spirituale alese, aşa devenim noi 
sfinti. 

S-a stabilit experimental că viermi obişnuiţi să trăiască în 
întu-neric au putut fi conditionati să-şi părăsească mediul 
natural de viaţă şi să se adapteze la mediul luminos. De fie
care dată cînd încercau să se retragă în zonele întunecate ale 
cîmpului experimental, li se aplica un şoc electric şi, pe de 
altă parte, de fiecare dată cînd veneau la lumină erau 
răsplătiţi cu hrană din abundentă. Cu timpul aceste fiinte 
„s-au îmbrăcat în viermele cel nou," ca să folosim expresia 
biblică. 

Contrar normelor speciei lor, din acel moment ei au 
început să prefere întotdeauna lumina. Apoi aceşti viermi au 
fost tăiaţi în bucăti şi adăugati la hrana altor viermi din 

aceeaşi specie; şi iată că şi aceştia din urmă şi-au schimbat 
obiceiurile. Primind carnea varietăţii noi de viermi, ei şi-au 
schimbat acidul ribonucleic, depozitarul memoriei. Ei evitau 



întunerecul şi preferau lumina întocmai ca fiinţele cu care 
au fost hrăniţi. Experienţe similare au fost făcute şi cu alte 
animale. 

Dacă vrei să te îmbraci cu omul cel nou, un om al 
dreptăţii şi al sfinţeniei, hrăneşte-te cu Hristos. El a luat trup 
pentru a putea deveni hrana ta zilnică. 



MEDITAŢIA 137 

,,Domnul a făcut să crească un curcubete, care s-a ridicat pe
ste Iona, ca să-i facă umbră capului lui . .. Iona s-a bucurat 

foarte mult de curcubetele acesta." (Iona 4:6) 

Pentru a sugera ideea de „vremelnic" sau „trecător," 
Biblia foloseşte imaginea umbrei. ,,Zilele noastre pe pămînt 
nu sînt decît o umbră," spune Bildad (Iov 8:9). Iov însuşi 
spune „Omul ... fuge şi piere ca o umbră" (14:2). 

„Ca o umbră petrece omul ... toate zilele lui de vietuire 
deşartă" (Ecleziastul 6:12), spune Solomon, care moştenise 
de la tatăl său, David, acest mod de a gîndi. ,,Zilele noastre 
pe pămînt sînt ca umbra şi fără nici o nădejde" (1 Cronici 
29:15). 

Uneori chiar şi profeti ca Iona „se bucură foarte mult" de 
ceea ce e vremelnic. 

Mai întîi Iona şi-a făcut un umbrar ca să se adăpostească 
la umbra lui, uitînd că tot ceea ce construieşte omul este 
trecător. A doua zi, un vînt puternic i-a distrus umbrarul. Ni
mic din ceea ce facem pentru noi înşine nu va rămîne ne
distrus. Nimic nu durează veşnic. Nici civilizatiile şi nici noi 
nu durăm veşnic. 

Apoi Iona s-a bucurat de umbra dăruită de un copac, dar 
a doua zi un vierme a întepat copacul, care îndată s-a şi 
uscat. Orice pom moare într-o zi. Moare şi viermele care i-a 
ros rădăcina, moare şi profetul care s-a odihnit la umbra lui. 
Peste Ninive, care se pocăise în zilele lui Iona, s-a aşternui 
de mult praful uitării. 

Credincioşii şi necredincioşii, şi unii şi alţii mor. Este 
lipsit de înţelepciune să te bucuri de o umbră. Mîine vei voi 
să mori pentru că ţi-ai pierdut bucuria. Dar nici 
dezamăgirea sau disperarea nu vor dura veşnic, căci şi ele 
sînt trecătoare ca orice sentiment. Şi, în cele din urmă, va 
arde şi pămîntul acesta, pe care oamenii au fost uneori atît 
de fericiţi, iar alteori atît de trişti. 

Veşnic este doar Dumnezeu care spune „Să nu crut Eu 
oare?" (Iona 4:ll). El nu va cruţa veşnic Ninive. Pe pămîntul 
acesta, El nu cruţă veşnic pe nimeni. 



Lazăr, ca şi alţii pe care i-a înviat Isus, a trebuit să moară 
din nou mai tîrziu. Doar Dumnezeu rămîne pe veci. Şi pe 
veci rămîn şi cuvintele Sale ,,Să nu cruţ Eu oare?" Să nu crut 
eu, pentru vecie, sufletul care mi s-au încredinţat Mie? 



MEDITAŢIA 138 

„N-am mfncat de pomană pfinea nimănui; ci, lucrind şi 
ostenindu-ne, am muncit zi şi noapte . . .  " 

(2 Tesaloniceni 3:8) 

Personajul principal al epistolelor lui Pavel este Cel a 
cărui înfăţişare este ca a mii de sori în toată splendoarea lor, 
Cel ai cărui ochi sînt curaţi şi a Cărui întreagă fiinţă este mai 
strălucitoare decît a celor mai preţioase nestemate. 

Hristos este personajul principal, dar nu şi singurul 
personaj. Adesea, Pavel scrie despre sine însuşi şi despre 
fraţii săi, ca în versetul citat mai sus. 

Si pentru noi preocuparea principală este Acela ale Cărui 
calităţi seamănă cu oceanul nesfirşit în care au fost adunate 
infinite giuvaere minunate. Cînd II cunoşti pe El, gîndurile 
triste iau sfirşit, pentru a face loc bucuriei. 

Si totuşi, nu putem să nu ne gîndim la pastori şi să le 
adresăm şi lor o vorbă. Ar trebui, poate, să le amintim că 
celor ce trăiesc din Evanghelie li se cere: 

l) Să nu mănînce de pomană pîinea credincioşilor. Un 
medic poate raporta la sfirşitul anului cîti bolnavi a tratat şi 
pe cîti i-a vindecat. Un pantofar poate raporta cîti pantofi a 
reparat. Un pastor trebuie să fie în stare să raporteze despre 
munca lui de răspîndire a Evangheliei şi despre eficienta ei. 

2) Să muncească zi şi noapte. Ziua singură nu este de 
ajuns. ,,Ferice de omul care zi şi noapte cugetă la legea Lui" 
(Psalmul 1:2). Roadele apar doar după o muncă susţinută 
ziua şi noaptea. 

Creştinii trebuie să fie păstorii păstorilor lor. 



MEDITAŢIA 139 

,,El a fost zdrobit pentru fărădelegi.le noastre." (Isaia 53:5) 

Intr-una din tările în care domneşte persecuţia religioasă, 
un ofiter a mers să aresteze un pastor. In timp ce îşi 
îndeplinea misiunea, el îl întrebă pe predicator: ,,Nu-i aşa că 
şi tu, ca toti cei aflati în situatia ta, mă socoteşti o fiară?" 

Pastorul îi răspunse: ,,Fiară? Nicidecum. Eşti doar un biet 
nefericit care crede că nimeni nu-l iubeşte. Dumnezeu, însă, 
te iubeşte în mod deosebit. Pentru oamenii răi S-a făcut El 
om. N-a venit pe pămînt pentru că eram drăgălaşi ca nişte 
copilaşi de altar, ci pentru că eram murdari. Cu cît sîntem 
mai murdari, cu atît avem mai mult dreptul la mila Sa." 

Ofiterul începu să se apere: ,,Eu nu sînt chiar aşa de rău. 
Nu sînt hot." 

„Ba eşti," răspunse pastorul, ,,şi ai furat chiar de la 
Dumnezeu." 

,,Ce vrei să spui?" 
„L-ai prădat pe Dumnezeu de păcatele tale. Păcatele 

noastre Îi apartin Lui. Sînt proprietatea Lui. El S-a născut ca 
Fiu al omului pentru a-i lua păcatele. Toată murdăria fap
telor noastre rele Îi aparţine Lui, nu nouă. Eşti un hoţ dacă 
refuzi să I le dai Lui,Mielului lui Dumnezeu, care ridică 
păcatul lumii şi are dreptul să le ridice pentru că ele sînt 
proprietatea Lui şi a nimănui altcuiva. Tu îti păstrezi ceea ce 
aparţine altuia." 

Ofiţerul nu l-a mai arestat pe pastor. In loc să-l aresteze, 
i-a mărturisit păcatele. 

Eşti cumva un hot? Ai declarat cumva şi tu că păcatele pe 
care le-ai comis sînt ale tale, cînd ele aparţin, de drept, lui 
Isus? 



MEDITAŢIA 140 

„La miezul nopţii s-a auzit o strigare: /at4 Mirele, ieşiJi-i fn 
fntîmpinare." (Matei 25:6) 

Pămîntul se învîrte în jurul axei sale. Miezul noptii este 
momentul de maximă depărtare a pămîntului fată de soare. 
Noaptea spirituală este momentul de maximă depărtare a 
oamenilor faţă de Dumnezeu. Ne apropiem cu paşi repezi 
de acest miez de noapte şi de evenimentele lui îngrozitoare. 

Dar miezul nopţii nu este aşteptat cu aceleaşi sentimente 
de către copiii lui Dumnezeu şi de către lume. La miezul 
nopţii au murit întîii născuţi ai egiptenilor, în timp ce, 
poporului Său, Dumnezeu îi dăruia libertatea. 

Dumnezeu a spus: ,.Vine noaptea, cînd nimeni nu mai 
poate să lucreze" (Ioan 9:4). Dar un lucru pe care Biblia îl 
declară imposibil nu se referă la cei credincioşi, căci Isus a 
spus: ,,Toate lucrurile îi stau în putere celui ce crede" 
(Marcu 9:23). 

Poporul sfint poate lucra chiar şi la miezul nopţii. Era 
miez de noapte cînd a luat Samson portile cetăţii Gaza 
(Judecători 16:3). La miezul noptii a primit Rut promisiunea 
lui Boaz „lti voi face tot ce vei zice" (Rut 3:11). Si era tot 
miez de noapte cînd Pavel şi Silas l-au cîştigat pe temnicerul 
din Filipi pentru Dumnezeu (Fapte 16:25). 

La miezul nopţii, oamenii lui Dumnezeu fac cele mai mari 
fapte de vitejie. De aceea psalmistul spune: ,.Mă scol la 
miezul nopţii să Te laud" (Psalmul 119:62). 

Noi nu ne temem de întunericul lumii, ci ne continuăm 
lucrul. Mirele vine curînd. Să nu-L aşteptăm cu mîinile 
goale. 



MEDITAŢIA 141 

,, Uitap-vd, dispreţuitori-lor, mirap-vă şi pieri fi ... " 
(Faptele Apostolilor 13:41) 

Pavel îl citează aici pe Habacuc 1:5, adăugînd la profeţia 
acestuia, cu autoritatea sa de apostol, cuvîntul „pierit�" un 
cuvînt de blestem adresat duşmanilor Evangheliei. Domnul 
rostise sentinţa asupra Ierusalimului. Blestemase smochinul 
şi acesta se uscase. Aici Pavel avertizează statul evreu că va 
pier� ceea ce s-a şi întîmplat curînd după aceea. 

Doar în ultimii ani Şi-a arătat Dumnezeu din nou mila, 
adunînd turma risipită a lui Israel într-un nou stat evreiesc. 

Ni se pare ciudat să-l auzim pe un apostol rostind către 
duşmani cuvîntul „pieriţi." Noi ştim că Dumnezeu este 
Dragoste. Şi acesta este adevărul. Dar nicăieri în Biblie nu ni 
se spune că El este numai dragoste. Nu poţi limita 
descrierea lui Dumnezeu la un singur cuvînt: ,,dragoste." 

Nu poţi descrie un om printr-un singur cuvînt. Eu sînt 
creştin, dar sînt şi bărbat, înalt, pastor, păcătos, tată, şi aşa 
mai departe. 

Tot aşa, dragostea este doar una din însuşirile lui 
Dumnezeu. Mai există şi dreptatea, mînia, groaza lui 
Dumnezeu. Şi ele sînt la fel de bine arătate în Biblie ca şi 
dragostea Lui. 

După ce scrisese 1 Corinteni 13, ,,imnul dragostei," în 
aceeaşi epistolă, Pavel scrie. ,,Dacă nu iubeşte cineva pe 
Domnul nostru Isus Hristos, să fie blestemat" {16:22). 

Creştinii au puterea să lege şi să dezlege, să binecuvinteze 
şi să blesteme. Ei îşi iubesc duşmanii ca oameni şi fac tot ce 
le stă în putinţă pentru mîntuirea lor, dar rostesc profetic 
cuvîntul „pieriţi" asupra institutiilor de care sînt prigoniti, şi 
acestea pier. 

Amintiti-vă de Gingis Han şi vitejii lui tătari. 1n secolul al 
treisprezecelea, fără avioane cu reactie şi fără tancuri, ei au 
înaintat năpraznic din China pînă la mijlocul Europei. Şi 
aceasta doar în jumătate timpul de care au avut nevoie 
sovieticii pentru cucerirea aceloraşi teritorii. Dar Genghis 
Khan a dispărut. 



Noi nu ne temem de depozitele de bombe meş�erite de 
duşmanii Evangheliei. Amintiti-vă de Suleiman Strălucitorul 
şi turcii săi înfricoşători. Creştinii s-au rugat şi au rostit 
sentinta „pieriţi." Duşmanul a pierit. Armele spirituale sînt 
puternice. Sînt mortale. Un cuvînt al lui Petru a provocat 
moartea lui Anania şi Safira, creştini necredincioşi. 



MEDITAŢIA 142 

,,Păzifi ce este drept." (Isaia 56:1) 

Scriitorul evreu creştin A. Krasnov-Levitin. care a 
petrecut zece ani în închisorile sovietice, a descris o discuţie 
pe care a avut-o cu un creştin pacifist. Levitin îl întrebase: 
„Dacă un bandit îţi atacă familia, de ce nu i-ai smulge 
securea din mînă şi nu l-ai lovi în cap?" 

Pacifistul răspunse: ,,Îţi interzice Scriptura. Isus ne-a 
învăţat să întoarcem celălalt obraz celui care ne loveşte." 

Levitin replică: ,,Dar Isus n-a spus niciodată să-ţi laşi 
copiii omorîti de bandiţi. Căci ceea ce e înţelept să faci cînd 
eşti atacat numai tu, devine o nebunie cînd sînt implicaţi şi 
alţii. Un om care priveşte liniştit cum este bătut un alt om, 
lipsit de apărare, este laş şi egoist. Atitudinea lui nu poate fi 
justificată prin doctrina non-rezistentei. Un om care poate 
sta liniştit cînd triumfă făţărnicia este şi el laş şi egoist .. . 
Blîndetea şi iertarea sînt necesare numai atunci cînd este 
vorba de insulte care ti-au fost adresate ţie personal. Ele îţi 
dau putinţa să-ti concentrezi voinţa în lupta împotriva 
nedreptătii. a minciunii şi a răului în care trăieşte lumea." 

Cuvintele „ferice de cei flămînzi şi însetaţi după 
neprihănire" sînt văzute de Levitin ca o binecuvîntare nu 
numai pentru cei ce fac ca dreptatea să triumfe în lume. 
Iuda scrie despre „mîntuirea de obşte." Orice om mîntuit 
luptă pentru a face mîntuirea „de obşte": principiile lui 
Hristos să guverneze lumea. 

Toti creştinii adevărati sînt luptători împotriva nedreptăţii 
şi a cruzimii. De aceea sînt ei persecutati. Nu te mulţumi 
doar cu mîntuirea ta. Mîntuieşte-i şi pe alţii. 



MEDITAŢIA 143 

,,Dragostea nu se poartd necuviincios." (1 Corinteni 13:5) 

De obicei aceste cuvinte sînt înţelese în sensul că un 
creştin nu este nepoliticos. Dar Pavel însuşi a fost uneori 
teribil de nepoliticos. La fel şi Isus. Şi de asemenea re
formatorii, faţă de oponenţii lor. Cînd este în joc soarta 
bisericii, politeţea poate pricinui foarte mult rău. 

Cuvîntul grecesc tradus · prin „necuviincios" este 
„aschemon". Traducerea lui literală a citatului ar fi 
,,dragostea nu se poartă ne-schematic." 

Hristos categoriseşte oamenii asemeni zoologilor, 
punîndu-i într-un tipar, într-o schemă. Unii din ei sînt „oi," 
altii „lupi," alţii „cîini," alţii „vulpi." Pe unii El îi numeşte 
nebuni, făţarnici sau vipere. Alţii sînt ucenici preaiubiţi. El 
ştie de existenta unei fiare, a unui balaur roşu şi a unui 
porumbel ales. Dragostea nu se poartă ne-schematic, adică 
fără să tină seama de aceste tipare. 

Toţi oamenii trebuiesc iubiţi, dar eu nu pot să mă port la 
fel cu tipul „oaie" şi cu tipul „lup." Nu mă pot purta cu 
făţarnicii ca şi cu ucenicii preaiubiţi, cu tiranii la fel ca şi cu 
victimele. V ai de păstorul care n-ar şti să facă deosebirea în
tre oi, cîini şi lupi, şi s-ar purta cu toţi la fel. Dragostea nu se 
poartă cu un bărbat rău ca şi cu unul bun, cu un copil 
ascultător ca şi cu unul neascultător. Atitudinea dragostei 
depinde de situatie. 

Să zicem că nişte gangsteri atacă un om nevinovat; eu pot 
să-i iubesc pe toţi dar voi încerca să apăr pe cel nevinovat 
trăgînd, la nevoie, în gangsteri. În caz contrar, m-aş purta 
necuviincios, adică „aschemon", prin faptul că n-aş lua în 
consideraţie pozitiile diferite pe care le ocupă ei în lume. 
Acelaşi lucru este adevărat şi în ceea ce priveşte atitudinea 
noastră fată de cei ce slujesc biserica şi cei ce o distrug. sau 
fată de cei ce-şi apără patria şi cei ce o atacă. 

Dragostea nu se poartă necuviincios. Ea este diferenţiată 
corespunzător locului pe care îl ocupă fiecare om în schemă. 



MEDITAŢIA 144 

,,Lasă, să vedem ... " (Matei 27:49) 

Există o indiferentă, o insensibilitate şi o invincibilă 
nepăsare fată de suferintă. 

O mare multime de oameni au asistat la curcificarea de 
pe Golgota. Au auzit strigătele de durere ale celor răstigniti 
atunci cînd mîinile şi picioarele le-au fost străpunse de cuie. 
Ar fi trebuit să ştie măcar despre unul dintre cei trei cru
cificati în Vinerea Mare că era cel mai bun om. Altfel nu 
s-ar fi rugat pentru călăii Săi şi nici nu S-ar fi gîndit să 
întoarcă la Dumnezeu pe un tîlhar, în timp ce El Însuşi 
trecea prin suferinte de nespus. Acum, deznădăjduit parcă, 
Isus strigă: ,,Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce 
M-ai părăsit?" 

Şi care a fost reactia multimii? Îşi spuneau unul celuilalt: 
„Lasă,.�ă vedem ... " Nu le trecea prin cap să-I uşureze 
suferinţele dîndu-i măcar un strop de apă sau un cuvînt de 
milă. ,,Lasă, să vedem dacă va veni Ilie să-l scape." 

Ilie nu este doar numele unui profet din vechime. El este 
şi o scurtă propozitie care înseamnă „Iehova este Dumnez
eul meu." În acest sens fiecare poate fi un Ilie. În acest sens 
a spus Domnul că Ioan Botezătorul era Ilie. Fiecare din noi 
trebuie să-l aibă pe Iehova ca Dumnezeu al său. Dacă mila 
lui Dumnezeu-Iehova este stăpînul vietii noastre, atunci nu 
vom rămîne nicicînd pasivi în fata suf erintelor celor 
nevinovati. 

Atitudinea „Lasă, să vedem" este caracteristică pentru cei 
ce nu-L au pe Dumnezeu. Oameni ca aceştia asistă la 
răstignirea de pe Golgota fără să fie mişcati, Astfel de 
oameni nu vor fi tulburati nici de mesajul suferintelor de azi. 
Ei sînt osînditi. Nu le pasă de micii frati ai lui Isus aflati în 
închisori sau flămînzi. Pe aceşti oameni îi lăsăm să-i judece 
Dumnezeu. 

M uită nepăsare şi inertie trebuie învinsă chiar şi printre 
cei aleşi. Nu rămîne nepăsător atunci cînd este nevoie de 
tine; dacă pot� ajută. 



MEDITAŢIA 145 

,,El este bun şi cu cei muliumitori şi cu cei rdi." (Luca 6:35) 

Una din cele mai mari frumuseti ale Bibliei este faptul că 
ea nu cuprinde două versete. 

În primul rînd, nu vei găsi în Biblie nici un verset în care 
Isus să întrebe: ,,Ce păcate ai făcut? CTte? În ce împrejurări? 
Cu cine? Spune-mi dacă au fost scuzabile, abateri mărunte 
sau crime uriaşe." 

Dimpotrivă, Biblia ne prezintă un Isus care mergea de la 
unul la altul, spunîndu-le: ,,Fruntea sus, fiule; fii fericită, 
fiică; păcatele ţi-au fost iertate" şi fără a întreba ce păcate 
fuseseră. Şi nu te întreabă nici despre trecutul tău. 

În al doilea rînd, nu există nici un loc în Biblie, în care 
cineva să se fi scuzat sau să-şi fi cerut iertare de la Isus. 

După Cina cea de Taină, toţi apostolii, cu excepţia lui 
Ioan, fugiseră; Petru se lepădase. După înviere, cînd s-au 
întîlnit cu Isus, ar fi fost frumos să-I spună: ,,Ne pare rău." 

Dar n-au făcut-o. Aceasta pentru că oricine se uită în 
ochii lui Isus citeşte în ei atîta înţelegere şi dragoste încît 
poate fi sigur dinainte că „El iartă tot." 

Hristos doreşte mîntuirea mea mai mult decît o doresc eu 
însumi. El mă vrea în cer mai mult decît vreau eu să ajung 
acolo. Dumnezeu aleargă după noi cu binecuvîntările Sale. 
Pentru a nu fi ajuns, un om ar trebui să alerge tare repede. 

Bizuie-te pe aceste două versete care nu există în Biblie. 
Crede că El nu-ţi va pomeni nicicînd păcatele trecute şi că 
dorinţa Lui cea mai înaltă este să te ierte. 



MEDITAŢIA 146 

„ Voi sînteJi . .. un popor pe care Dumnezeu Şi l-a ales ca sd 
fie al Lui." (1 Petru 2:9) 

:Regele Lear spunea: ,,and ne naştem, plîngem pentru că 
venim pe scena acestui mare teatru de nebuni." Avea 
dreptate. El însuşi fusese un nebun cînd a încredintat 
copiilor, înainte de vreme, tot ce avea. Ar fi trebuit să ştie că 
sîntem născuti în nelegiuire şi zămisliti în păcat (Psalmul 
51:5). 

Trăim într-o lume de nebuni, care vorbeşte de rău pe Cel 
mai Bun. L-au numit diavol. Hamlet avea dreptate: ,,De-ai fi 
neprihănit, curat ca zăpada, cast ca un sloi de ghiată, de 
bîrfa lumii tot n-ai scăpa." Pe neprihănita Desdemona, 
Othello a numit-o „tîrfă." 

Nebuneşte s-a purtat şi Julieta. Avea, desigur, tot dreptul 
să se îndrăgostească la paisprezece ani. Atîta doar, că n-a 
iubit întelept. Ea i-a spus lui Romeo: ,,Fiinta ta minunată 
este Dumnezeul meu." E o nebunie să faci un idol din 
obiectul dragostei tale. Dacă ar mai fi trăit un an, şi-ar fi 
schimbat, poate, idolul. 

Hamlet i-a spus Ofeliei: ,,Mărită-te cu un nebun. căci 
oamenii cuminti ştiu ce monştri ai face din ei." ati oameni 
sînt înţelepţi şi prevăzători? 

Despre Cassius, Iago spunea: ,,Doar un păhărel să-i dau şi 
îl înfurii ca pe căţeaua mea." Producătorii de băuturi 
alcoolice ştiu să ne dea multe pahare. Lumea întreagă e 
beată. 

Ce bine că Isus ne-a pus că noi nu apartinem acestei lumi! 
Sîntem doar străini şi călători prin ea. Şi nu luăm parte la 
nebunia ei. 



MEDITAŢIA 147 

,,Orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleJească." 
. (Filipeni 4:8) 

Cleopas cu un prieten al său călătoreau spre un sat numit 
Emaus. Isus S-a apropiat şi mergea pe drum împreună cu ei. 
Dar ei nu L-au recunoscut, căci înfătişarea Lui se schimbase. 
Cleopas L-a întrebat: ,, ,Tu eşti singurul străin aici, în Ieru
salim, de nu ştii ce s-a întîmplat în zilele acestea?' - ,Ce?' 
i-a întrebat el?" (Luca 24:18,19) 

Isus voia să ştie. Atît de multe se întîmplaseră în 
Ierusalim în ultimele trei zile! Fuseseră răstigniti doi tîlhari. 
Se vor fi dus, oare, ucenicii Săi să mîngîie mamele lor 
îndurerate? Se va fi îngrijit vreunul din ucenici să meargă la 
Pilat şi să le ceară trupurile, ca să nu fie sfişiate de corbi? 

Unul dintre cei doi tîlhari le devenise frate de credintă. 
Ucenicii ar fi trebuit măcar să-i facă o îrunormîntare cum se 

cuvine. Dar soldatu care L-au răstignit? Se purtaseră cu atîta 
sălbăticie! Aveau nevoie de mîntuire. Va fi fost în stare unul 
din ucenicii lui Isus să-i iubească şi să le arate calea spre 
iertare? 

Trecuseră trei zile. Cîte lucruri se vor fi întîmplat în 
Ierusalim în acest răstimp? Se vor fi distrus familii, oameni 
vor fi fost răniti; va fi fost multă durere. Unii vor fi ucis. Unii 
vor fi scris imnuri de laudă lui Iehova. Mame vor fi îngrijit 
de copiii lor. Altii se vor fi îngrijit de pîinea semenilor lor. 

Multe lucruri se întîmplă în trei zile. ,,Ce?" - întrebă Isus, 
„Ce lucruri?" Pe el Îl interesează viata umană sub toate 
aspectele ei - virtuti şi păcate, bucurii şi dureri. Dorinta Sa 
este să împărtăşească totul cu noi. 

Vorbind despre lucrurile care se înţîmplaseră în 
Ierusalim, ucenicii erau cu adevărat preocupaţi doar de unul 
singur: ce se întîmplase cu Isus, Fiinţa pe care o iubeau. 

Multi creştini sînt preocupaţi doar de relatia lor 
personală cu Isus Cel înăltat, care le poate da pacea aici şi în 
paradisul care va urma. Dar Isus este viata, viaţa din jurul 
lor. El este Cel pe care Îl poţi vedea în fraţii Săi, în cei 
flămînzi, însetaţi, goi, bolnavi, şi în omenirea înrobită. Ori 



de cîte ori întîlneşti un copil al lui Dumnezeu, pe El 11 
întîlneşti. 



MEDITAŢIA 148 

,, Unii s-au îndoit." (Matei 28:17) 

Îndoiala are o valoare pozitivă. Unde ar fi azi ştiinta dacă 
un Copernic nu s-ar fi îndoit de adevărul teoriei general 
acceptate că pămîntul ar fi centrul universului? Sau dacă 
Einstein nu s-ar fi îndoit de valoarea absolută a geometriei 
lui Euclid, sau de mecanica celestă a lui Newton? 

Unde ar fi religia dacă Avram nu s-ar fi îndoit de religia 
politeistă pe care o moştenise de la străbunii săi? Sau dacă 
apostolii n-ar fi pus la îndoială judecata pronuntată de marii 
preoti ai natiunii lor, că Isus ar fi fost un hulitor? 

Îndoiala este legitimă şi necesară. Este mai multă 
întelepciune în îndoiala sinceră decît în certitudini 
înşelătoare. Multi oameni religioşi, care aici se arată peste 
măsură de siguri în legătură cu locul lor din cer, nu vor 
ajunge niciodată acolo! 

Şi vor fi multi predicatori care la venirea lui Isus Îi vor 
spune: ,,Doamne, Doamne! N-am proorocit noi în Numele 
Tău?" Iar Isus le va răspunde: ,,Niciodată nu v-am cunoscut; 
depărtati-vă de la Mine voi toti care lucrati fără de lege" 
(Matei 7:22,23). 

1n loc să afirmi cu insistentă că-L cunoşti pe Dumnezeu 
cînd, de fapt, Îl ai doar în închipuire, fii mai bine un 
căutător. Căutătorii de Dumnezeu sînt în sigurantă. 

Augustin, marele învătător al Creştinismului, a scris: ,,Nu 
Te-aş căuta dacă nu Te-aş fi găsit deja în adîncul inimii 
mele." Îndoiala sinceră nu este nimic altceva decît căutarea 
sinceră a adevărului. În spatele ei, însă, este agonia spiri
tului. 

„Cum doreşte un cerb izvoarele de apă, aşa Te doreşte 
sufletul meu pe Tine, Dumnezeule" (Psalmul 42:1). Nu după 
predici şi cărti despre apă aleargă cerbul. Nu discutiile 
despre potolirea setei îl interesează pe el. Pe omul însetat 
nu-l satisfac nici cele mai înalte notiuni despre apă, nici cele 
mai poetice fraze despre prospetimea şi minunătia e� şi nici 
măcar analiza ei exactă din punct de vedere chimic. El 
doreşte apa însăşi. 



Aşa este căutătorul de Dumnezeu. Oamenii varsă rîuri de 
lacrimi cînd îşi pierd bogăţiile sau vreun copil. Cîti au vărsat 
vreodată o lacrimă pentru că nu L-au găsit pe Dumnezeu? 
Cîţi pot spune din inimă cuvintele psalmistului: ,,Sufletul 
meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu ... 
Cu lacrimi mă hrănesc zi şi noapte" (Psalmul 42:2). 



MEDITAŢIA 149 

,,IntăriJi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui." 
(Efeseni 6:10) 

Cel putin zece la sută dintre elevii şcolilor elementare din 
S.U A. suferă de dislexie, un defect de perceptie, care le blo
chează capacitatea de a scrie şi citi corect. Procentajul este, 
probabil cam acelaşi şi în celelalte tări civilizate. Optzeci la 
sută din prizonierii închisorilor americane sînt şi ei afectati 
de dislexie, stare a mintii uneori moştenită, care îi face să 
confunde literele şi numerele. Plafonul poate fi confundat cu 
podeaua, cuvîntul „Ostil" cu cuvîntul „Ospitalier," litera ,,A" 
poate fi înlocuită cu „D" iar un şir de numere ca 1-2-3, poate 
deveni 2-1-3. 

Mînia şi frustrarea care rezultă din eşecul şcolar continuu 
se manifestă adesea printr-un comportament delincvent şi 
antisocial. 

Da.· nu trebuie să fie totdeauna aşa. Nelson Rockefeller, 
fost vicepreşedinte al S.U A., spunea că a avut această 
problemă toată viata. ,,Citesc invers. Văd numerele invers. 
Mai mult, ceea ce e încă şi mai rău, le gîndesc invers." El nu 
şi-a perfectionat niciodată scrisul, dar şi-a învins handicapul 
găsind modalităti diferite de rezolvare a problemelor legate 
de scris-citit. Şi Edison a fost dislexic, fapt care nu l-a 
împiedicat însă să devină un mare inventator. Generalul 
Patton a reuşit să citească literele tipărite abia după vîrsta de 
doisprezece ani. Şi preşedintele Wilson a suferit de dislexie. 
La fel Albert Einstein, fizicianul în fata căruia se înclină 
universul. 

Ar trebui să li se dea copiilor două medicamente 
importante: vitaminele M şi R, care lipsesc azi din ali
mentatia lor. Sînt initialele cuvintelor Moralitate şi Religie. 
Ei ar trebui învătati că au obligatia morală de a nu deveni 
rebuturi, că trebuie să învete ceva util pentru viată. Şi ar 
trebui învătati, deasemenea, că există Unul care îi poate 
ajuta să învingă acest handicap şi şi altele. 

Şi tu îti poti învinge handicapurile. 



MEDITAŢIA 150 

,,L-ai făcut cu puiin mai prejos decît îngerii." (Psalmul 8:5) 

Sigmund Freud, fondatorul psihanalizei, ob�nuia să se 
laude că a încheiat opera de „descoronare a omului." 

Omul a fost considerat dintotdeauna coroana creaţiunii 
lui Dumnezeu. 1n Evul Mediu însă, a apărut Copernic care a 
arătat că locuinţa omului, Pămîntul, nu era centrul 
Universului, cum se credea pînă atunci. Soarele nostru este 
doar una din miliardele de stele, cele mai multe dintre ele 
fiind mai mari decît el. Copernic era un creştin autentic şi a 
rămas aşa şi după descoperirile sale; dar alţii au tras 
concluzia că, micşorînd importanta Pămîntului în Univers, 
omul îşi pierde dreptul de a se auto-considera ca avînd o 
valoare specială. 

Se spune că Darwin ar fi demonstrat că nici chiar pe 
Pămînt omul nu este ceva unic şi, prin urmare, nu poate fi 
considerat rezultatul dorinţei lui Dumnezeu de a avea un 
prieten. o fiinţă cu care să comunice. Conform ipotezelor lui 
Darwin. omul ar fi rezultatul evoluţiei la întîmplare, 
asemenea gorilelor şi cimpanzeilor. Aceasta a fost o a doua 
lovitură dată ideii de superioritate a omului. 

Dacă noi sîntem doar produsul întîmplării, doar materie 
şi nu spirit, simple animale a căror preocupare unică este 
hrana şi reproducerea, de unde se ridică rezistenţa faţă de 
aceste teorii? Să se simtă oare ofensate micuţele furnici că 
nu sînt considerate elefanţi? De unde auto-proclamarea 
omului, pretenţia sa că el este creatura preaiubită a lui 
Dumnezeu, superioară şi diferită de orice animal? De unde 
vocea conştiinţei şi dorul după culmile spirituale? 

„Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său" (Geneza 
1:27). Nimic asemănător nu este afirmat despre nici o altă 
creatură din Univers. ,,(Dumnezeu) l-a încununat cu slavă şi 
cu cinste" (Psalmul 8:5). Omul este coroana creaţiunii. 

Ond Dumnezeu a dorit să Se încarneze, El a devenit om 
pe Pămîntul nostru. 1n numele Omului s-a născut un Copil; 
omului i-a fost dat Fiul, şi printre numele Lui se aflau şi 



următoarele: .,Dumnezeu atotputernic" ş1 „Părintele 
veşniciilor." (Isaia 9:6) 

Crede în chemarea ta măreată şi unică, şi împlineşte-o! 
Lasă chipul lui Dumnezeu să se vadă în tine. Lasă ca lumina 
ta să lumineze în aşa fel, încît oamenii să-L laude pe 
Dumnezeu. 



MEDITAŢIA 151 

,,Iată, vor fi şapte ani de mare belşug în toatd Jara Egi,ptului." 
(Geneza 41:29) 

De ce aceste binecuvîntări deosebite peste Egipt? De ce 
trebuia el să aibe mare belşug şi să fie avertizat despre anii 
neroditori care urmau să vină? Sînt trei motive pentru acea
sta, motive care sînt totodată şi secretul oricărei munci 
misionare de succes. 

1. Faraonul ;icelui timp era rege în toată puterea 
cuvîntului. El actiona ca un rege nu numai cînd era treaz. 
Subconştientul său era plin de grijă pentru bunăstarea 
poporului său, la care visa şi noaptea în somn. 

Orice creştin este un rege. Luther spunea: ,,Creştinul este 
domnul tuturor şi supusul nimănui." Dar creştinul este un 
rege iubitor. De aceea, Luther adăuga: ,,Creştinul este sluji
torul conştiincios al tuturor, supusul tuturor." 

Creştinul nu trebuie să se f orJeze pentru a fi un cîştigător 
de suflete; lui nu i se cere să pună bunăstarea bisericii pe 
primul loc. Credinta sa creştină i-a inundat subconştientul. 
El pur şi simplu este un cîştigător de suflete, un om care 
pune Impărătia lui Dumnezeu mai presus de orice. 

2. Faraon, cel care visează binele, întîlneşte un alt visător, 
Ioasaf, şi se uneşte cu el. Fă şi tu la fel. 

3. Faraon era cu totul lipsit de prejudecăti. Fusese sfătuit 
să cheme la curtea sa un străin a cărui piele era de altă 
culoare, un om a cărui religie i se părea, probabil, ciudată, 
un om care se închina unui Dumnezeu nevăzut, un prizonier 
cu o reputatie proastă. Fusese învinuit şi arestat pentru a fi 
atacat o femeie, pentru tentativă de viol. 

Dar pentru Faraon fiecare om era, în primul rînd, om. 
Orice om putea fi de folos pentru binele tării. Oameni care 
ieri au comis fapte rele pot deveni oameni buni azi. Şi apoi, 
cine ştie dacă învinuirile aduse lui Iosif erau chiar 
adevărate? De multe ori stăpînii de sclavi, ca Potifar, îşi 
întemnitau sclavii fără o judecată dreaptă. 

Îndeplinirea acestor conditii a favorizat Egiptul cu 
strîngerea de provizii uriaşe pentru ei şi vecinii lor, în 



vremurile de foamete care au urmat. Aceste conditii vor face 
din tine un cîştigător de suflete. 



MEDITAŢIA 152 

,, Totul este deşerlăciune." (Eclesiastul 1:2) 

Cînd Corintul a fost asediat de Filip Macedoneanµ!, 
fiecare cetătean a fost mobilizat în lupta de apărare a cetătii. 
Unii reparau zidurile, altii aruncau lănci sau trăgeau cu 
arcul în inamic. 

Diogene, filozoful, s-a pus şi el în mişcare. Îşi rostogolea 
vestitu-i butoi, fără vreo noimă, pe străzi. Întrebat de ce, el 
răspunse: ,,Păi, n-aş vrea să fiu singurul leneş între atîtia 
care lucrează." 

„Dar ceilalti fac ceva util pentru cetate, ceea ce nu e cazul 
tău," i se răspunse. 

Solemn, Diogene continuă să-şi rostogolească butoiul. 
Considera activitatea celorlalti la fel de lipsită de sens ca şi a 
lui. Corintul şi Imperiul Macedonean vor trece, indiferent 
cine va învinge în această anume bătălie. Soldatu ambelor 
tabere, învingători sau învinşi, vor muri curînd. 

După cîteva secole, cui îi va mai păsa de amănuntele 
acestei bătălii? Există azi cineva care să-şi amintească 
numele luptătorilor? Locuitorii cetătii erau foarte ocupati cu 
lucruri care, în perspectiva eternitătii, s-au dovedit la fel de 
deşarte ca şi rostogolirea unui butoi. 

În lumea aceasta, în care toate lucrurile trec, există un 
singur lucru care rămîne: este ceea ce a făcut pentru noi, pe 
Golgota, Hristos cel veşnic. Celelalte lucruri nu vor fi, în cele 
din urmă, de nici un folos. Crucea lui Hristos salvează pe 
păcătoş� dîndu-le veşnicia Fiului lui Dumnezeu. 

Despre crucea lui Hristos, Ioan Gură de Aur spunea: ,,Ea 
este vointa Tatălui, meritul Fiului, bucuria Duhului, comoara 
îngerilor, siguranta credinciosului, lauda lui Pavel." 

Nu dispretui pe cei care îşi petrec timpul cu distractii 
dacă munca cinstită cu care te lauzi tu nu va aduce rezultate 
mai bune pentru veşnicie. Slujeşte-L pe Hristos cel crucificat 
şi înviat. Aceasta este singura muncă ne-deşartă. 
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,,Au adus înaintea mea pe întelep[i şi pe cititorii în stele, ca să 
citească scrierea aceasta şi să mi-o tîlcuiască; dar n-au putut 

să tîlcuiască aceste cuvinte." (Daniel 5:15) 

1n timp ce regele Belşatar petrecea vesel în mijlocul 
curtenito săi şi a femeilor, pe peretele sălii de ospăt apăru 
un mesaj scris în limba aramaică. Înfricoşat, şi uitînd brusc 
de petrecere, el îşi convocă la repezeală sfetnicii în speranţa 
că va afla de la ei tîlcul neobişnuitei întîmplări. Spre 
dezamăgirea lui, nici unul din ei n-a fost în stare să-i dea 
vreun răspuns. Atunci regele îl chemă pe Daniel, acuzîndu-şi 

. totodată sfetnicii de necunoaşterea limbii aramaice. 
Aramaica era vorbită de evrei. Aceşti prizonieri israeliţi 

deveniseră o minoritate naţională importantă pentru 
Babilon. dînd imperiului un prim-ministru şi alţi multi 
conducători politici. Totuşi, niciunul din înţeleptu 
Babilonului nu-şi făcuse timp pentru a cunoaşte limba, 
religia şi mentalitatea evreilor. S-a întîmplat atunci că 
duşmanii Babilonului, mezii şi perşii au pătruns pe ascuns în 
cetate în timp ce regele chefuia în mijlocul boierilor săi. 
Chiar în noaptea aceea, regele Belşaţar a fost ucis şi măretul 
său imperiu căzu în mîini străine. ,,Înteleptilor" săi le lipsise 
înţelepciunea. Necunoscînd apropierea pericolului, nu-şi 
putuseră avertiza regele. 

Vedem astăzi repetîncJu-se aceeaşi dureroasă ignorantă. 
Înteleptii moderni - multi dintre ei conducători ai bisericii 
universale - sînt suficient de inteligenti pentru a-şi asigura 
pozitii înalte şi faima pe care o aduce rangul. Le lipseşte însă 
întelegerea pentru oamenii pe care ar trebui să-i aducă la 
Hristos; şi nici nu recunosc Cortele destructive care amenintă 
biserica. ,,Înteleptii" de azi, conducătorii spirituali, par in
conştienti de pericolul grav pe care îl reprezintă pentru 
c�eştinism islamul, comunismul şi atît de răspînditul secula
nsm. 

Avertismentul dat regelui Belşatar fusese scris de o mînă 
pe perete. Avertismentul dat astăzi lumii libere este scris cu 
sînge, şi totuşi, înteleptii zilelor noastre nu ştiu să-l 
descifreze. 
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,,Şi top frafii care sînt împreund cu mine." (Galateni 1:2) 

Pavel hotărîse să scrie bisericii din Galatia o epistolă 
instructivă. Ceea ce aşternea el pe hîrtie era Cuvîntul veşnic 
al lui Dumnezeu, care urma să servească spre zidirea 
creştinilor pînă la sfirşitul lumii. În situaţii ca aceasta nu îţi 
prezinţi părerile personale. Faci corp comun cu toţi fratii. 
Există o credintă a tuturor, dată o dată pentru totdeauna 
sfintilor: credinta tinută de toti creştinii de pretutindeni şi 
dintotdeauna. Doar în comuniune cu toti sfintii poate cineva 
rosti adevăruri veşnice. De aceea, Pavel scria galatenilor în 
părtăşie fiind cu „toţi fraţii" care erau cu el. 

Cel pe care se bizuia Pavel cel mai mult, era Fratele său 
Isus. În El ne încredem noi. 

Hristos, fratele şi Domnul nostru, are multi îngeri sfinti. 
Şi ei sînt fratii noştri. 

Şi apoi, sfintii glorificati sînt şi ei cu noi. 
Pe Muntele Schimbării la fată, Isus a stat de vorbă cu 

Moise şi Ilie.Isus a vrut ca şi noi să ne considerăm într-o 
părtăşie neîntreruptă cu cei ce-au adormit. 

Sîntem împotriva spiritismului, a chemării mortilor; nu 
dorim să le simtim apropierea. Dar credem că sfintii care au 
plecat la Domnul nu sînt prea departe. 

Biblia spune: ,,Şi noi, dar, fiind înconjurati cu un nor aşa 
de mare de martori" (Evrei 12:1). 

Se povesteşte în biografia lui Ioan Gură de Aur că pe cînd 
acest cel mai mare predicator pe care creştinismul l-a cu
noscut vreodată îşi scria predicile, un credincios i-a văzut pe 
Pavel şi Ioan stînd alături de el şi şoptindu-i ideile la ureche. 
Cei ce au devenit asemenea copilaşilor, pot crede această în
tîmplare. Asemenea experiente nu sînt relatate prea 
frecvent, deoarece prea multă vorbă ar demonstra că noi nu 
considerăm miraculosul drept normal în viata noastră 
creştină şi, cu atît mai putin facem din părtăşia cu sfintii o 
cxperientă de zi cu zi. Haideti să scriem scrisori „împreună 
cu toti sfintii care sînt cu noi." 
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,,Un om bogat avea ... "(Luca 15:11) 

Biblia este descoperirea, revelatia lui Dumnezeu. Cuvîntul 
,,revelatie" este de origine latină şi are două întelesuri. Re
velatia descoperă lucruri ascunse, necunoscute mai înainte 
şi, totodată, ascunde sub un văl altele. 

La început, cuvintele lui Dumnezeu ne-au fost transmise 
în greacă, o limbă diferită de cea pe care a vorbit-o Isus. 
Astfel, cuvintele Sale ne apar înconjurate de vălul traducerii 
care nu ne va transmite niciodată întelesul deplin al origi
nalului. Chiar şi ebraica Vechiului Testament înconjoară cu 
un văl gîndurile lui Dumnezeu, îmbrăcîndu-le în limbajul 
sărac al oamenilor. 

Scopul Bibliei, prin aceasta, este să trezească în noi dorul 
după acea binecuvîntată stare cînd Creatorul nu era 
despărtit de creatura Sa, cînd exista numai Dumnezeu iar 
noi eram una în El - cînd nu exista între oameni 
comunicarea prin cuvinte care să nu poată exprima cele mai 
înalte gînduri - aşa cum va fi din nou la sfirşitul veacurilor. 

Isus a vorbit aramaica, un dialect al limbii ebraice. Nici 
aramaica şi nici ebraica nu contin cuvîntul „a avea." Isus n-a 
pronuntat niciodată acest cuvînt. Isus n-a spus niciodată că 
are ceva. 

De aceea bucuria Lui a rămas neştirbită cînd L-au 
dezbrăcat spre a-l biciui. I-au luat hainele despre care nicio
dată nu zisese: ,,Sînt ale Mele." Şi niciodată nu zisese El „Eu 
am un trup." Trupul pe care I l-au chinuit nu era al Lui. El 
nu avea nimic. Isus Îşi predase Tatălui trupul, ca pe o jertfă 
vie, înainte să fi fost ucis. 

Pe primii Săi ucenici, Isus i-a învătat să gîndească în 
acelaşi mod. ,,Niciunul nu zicea despre averile lui că sînt ale 
lui" (Fapte 4:32). Totul apartine lui Dumnezeu, iar noi 
sîntem ispravnicii, administratorii averilor Sale. El are 
dreptul să ia înapoi oricînd bogătiile materiale, sănătatea, un 
copil preaiubit, un nume bun, un prieten. Toate aceste 
lucruri ne,sînt doar încredintate. Dacă ne sînt luate, nu pier
dem nimic. 



Aceasta constituie una din bucuriile vietii creştine. Orice 
creştin este un „nu am" şi nu doreşte să devină un „am." Cei 
ce au, se îngrijorează de posibile pierderi. Lucrul acesta este 
imposibil pentru noi. Viata noastră este plină de seninătate. 
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,,Aşa cd nu mai eşti rob, ci fiu, şi dacd eşti fiu, eşti şi 
moştenitor, prin Dumnezeu." (Galateni 4:7) 

De cînd cu descoperirea genelor şi a ADN-ului, am ajuns 
să cunoaştem o multime de lucruri despre ereditate. Ştim, 
printre altele, că forte irezistibile ale binelui sau ale răului 
ne-au fost transmise ereditar, de la strămoşii noştri. 

Există şi o ereditate a spiritului. Dumnezeu este 
adevăratul nostru Tată; Ierusalimul ceresc este mama 
noastră. De la Dumnezeu moştenim nu numai Împărătia Sa 
ci şi caracterul Lui. Sămînta lui Dumnezeu este în noi (1 
Ioan3:9). 

Copiii englezilor vorbesc englezeşte, copiii românilor 
vorbesc româneşte. În prima sa epistolă, Petru spune: ,,Dacă 
vorbeşte cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu" 
(4:11). Dacă un om este moştenitorul lui Dumnezeu, 
cuvintele sale ar trebui să fie, în mod logic, cuvintele lui 
Dumnezeu atît în scris cît şi în viu grai. Dacă n-are cuvinte 
de la Dumnezeu, n-ar trebui să scrie şi să vorbească. 

Noi toti ar trebui să putem spune, împreună cu Pavel: 
„M-ati primit ca pe un înger al lui Dumnezeu, ca pe însuşi 
Isus Hristos." (Galateni 4:14). Acesta este modul normal de 
a primi pe cineva care vorbeşte cuvintele lui Dumnezeu. 

O soră din Suedia povesteşte că atunci cînd a terminat 
traducerea unei cărti creştine, i s-a arătat un înger care i-a 
multumit. S-ar putea ca unii creştini să zîmbească. Dar eu 
nu mi-aş pierde timpul cu creştinismul dacă n-aş crede cel 
putin prima pagină din Noul Testament, unde ne este 
relatată aparitia unor îngeri. Ai încuviintarea lor şi a 
creştinilor cînd vorbeşti cuvintele lui Dumnezeu. 



MEDITAŢIA 157 

,,Isus a spus. Faceţi ucenici din toate neamurile . .. 
şi învăJaJi-i." (Matei 28:19) 

Dacă un om ar sta pe marginea drumului şi ar privi cum 
toată populatia Chinei trece pe lîngă el cu o frecvenţă de un 
om pe secundă, s-ar scurge mai mult de douăzeci de ani 
înainte să-i fi venit rîndul ultimului chinez. 

Poporul acesta este condus după cele mai stricte reguli 
leniniste. Lenin scrisese: ,,Orice este moral dacă este 
necesar pentru distrugerea vechii orînduiri exploatatoare." 
După el, religia aparţine acestei categorii şi trebuie distrusă. 

Si, totuşi, în China sînt creştini care nu se tem de moarte. 
Ea este calea pe care ajungi în îmbrăţişarea Mirelui Ceresc 
şi Primeşti sărutarea lui sfîntă. 

Din provincia chineză Hunan ne-a sosit un raport cu totul 
deosebit. Comuniştii spînzuraseră un predicator. S-au grăbit, 
însă, şi au plecat prea curînd. Creştinii au venit şi au tăiat 
funia de care tocmai fusese spînzurat pastorul şi iată că era 
încă viu. El le-a povestit cum, atunci cînd funia i-a fost 
strînsă în jurul gîtului şi a fost ridicat la înălţimea crengii de 
care avea să fie spînzurat, singurul lucru la care se putuse 
gîndi a fost momentul ridicării pe cruce a Mîntuitorului 
nostru. 

Roagă-te pentru acest minunat popor al Chinei şi pentru 
credincioşii lui. Dumnezeu iubeşte foarte mult pe chinezi. A 
făcut atîţia - peste un miliard. 
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,,FaceJi bine celor ce vă urăsc." (Luca 6:27) 

Sfintul Patrick îşi începe „Confesiunea" cu cuvintele: ,,Eu, 
Patrick, un păcătos, cel mai grosolan şi cel mai mic dintre cei 
credincioşi." 

În secolul al patrulea el, un britanic, fusese luat sclav înt 
vremea unui raid. al irlandezilor. A fost obligat de stăpînii lui 
să pască vitele. II ţineau înfometat şi gol. Cruzimea lor a 
aprins în tînărul creştin o dragoste nebună pentru stăpînii 
săi. 

În cele din urmă, el a reuşit să fugă. Ajungînd în Anglia, 
în libertate, el a avut un vis. Se făcea că s-a apropiat de el un 
om care avea în mînă o scrisoare. Patrick citi: ,,Vocea 
irlandezilor." Apoi el auzi o mare multime de voci irlandeze 
strigînd: ,,Te rugăm stăruitor, tinere sfint, întoarce-te şi mai 
umblă încă odată printre noi." 

Ca sclav fugit de la stăpîn, prinderea lui putea să însemne 
moartea. Dar Patrick era plin de dragoste, aşa că pericolul 
nu mai conta. Îşi mărturisi unui preot păcatul comis. Acesta 
l-a făcut cunoscut public astfel încît biserica n-a vrut să-l 
trimită în Irlanda. El s-a întors acolo pe propria-i socoteală 
şi a adus la Hristos pe foştii săi stăpîni. 

Să-i aducem pe prigonitori la Mîntuitorul. Gîndeşte-te la 
omul care te-a rănit cel mai mult şi fă o chestiune de onoare 
din a-l aduce la mîntuire. 



MEDITAŢIA 159 

,,Intră în cămăruJa ta." (Matei 6:6) 

U oele din sfaturile pe care ni le dau filozofii sînt cu totul 
împotriva firii. Marc Aureliu a scris: ,,Oamenii caută odihnă 
la sate, pe plaje, în munti. Asta e vulgar, căci e mult mai 
simplu să te retragi în tine însuti, ori de cite ori vrei. Nicăieri 
nu găseşte omul mai multă pace şi linişte decît în lăuntrul 
sufletului său." 

Fără îndoială că poti găsi pace interioară în mijlocul 
zgomotului, dar aceasta presupune un efort uriaş. De ce o
am urma mai bunul exemplu şi învătătura Maestrului, care 
mergea în locuri pustii şi în munti ca să se roage? Iar dacă 
aceasta nu e la îndemînă, de ce să nu recurgi la liniştea 
cămărutei tale? 

Zgomotul acestei ere tehnologice în care trăim, este parte 
din complotul împotriva spiritualitătii. Televizorul şi radioul, 
printre altele, fac totul ca să n-ai un pic de linişte. 
lndrăgostitii şi prietenii au uitat arta de a se plimba sau a 
şedea alături în linişte. Mai mult de 80% din cuvintele scrise 
sau rostite sînt lipsite de importantă. 

Evreii, cărora Dumnezeu le-a dat întîia Sa revelatie, nu 
au cuvîntul „cuvînt." Prin ei ne-a fost dat Cuvîntul lui 
Dumnezeu, dar nu ai cum exprima aceasta în limba ebraică. 
Ca să spună „cuvînt" ei folosesc „davar," care înseamnă 
„lucru real." Să spunem şi să ascultăm cuvinte numai dacă 
ele nu sînt vorbărie goală, ci realităti. 

În evreieşte, introducerea Evangheliei după Ioan declară: 
„La început a fost lucrul real (,,davar"), şi lucrul real era cu 
Dumnezeu, şi lucrul real era Dumnezeu." 

În loc să ne pierdem vremea în discutii inutile despre 
lucruri care nu sînt de importantă reală, haideti, mai 
degrabă, să petrecem mult timp în cămărutele noastre, în 
părtăşie liniştită cu Dumnezeu. 
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,,Adevărat vă spun că dacă va zice cineva muntelui acestuia: 
,Ridică-te şi aruncă-te în mare� şi dacă nu se va îndoi în 
inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul 

cerut." (Marcu 11:23) 

Cînd spunea aceste lucruri, Isus se afla pe· drumul dintre 
Ierusalim şi Betania. Terenul acolo e şes, nu-i nici un munte. 
Spunînd „acest munte," El nu pute arăta spre nici un 
obstacol de pe drum. 

Muntii de greutăti şi obstacole se află în imaginatia 
noastră. Avem promisiunea: ,,Toate lucrurile lucrează 
împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu"· 
(Romani 8:28) şi „Nimic nu vă va putea vătăma" (Luca 
10:19). 

Lucrurile şi evenimentele nu ating niciodată sufletele 
noastre ci rămîn afară, la uşă. Ceea ce ne tulbură sînt 
părerile noastre şi atitudinile noastre fată de lucruri şi 
evenimente. Dar noi avem putere asupra lor. Le putem 
arunca în mare. 

Împrejurările în care a rostit Isus aceste cuvinte arată că 
ele nu se referă la munţi materiali. Cum ar arăta lumea dacă 
milioanele de urmaşi ai lui Isus s-ar apuca să mute muntii la 
drepta şi la stînga, după bunul lor plac? Fiecare ucenic ar 
avea o părere diferită despre locul unde ar trebui să stea un 
munte. Cînd ne învătă să mutăm muntii, Isus vorbeşte 
despre lucruri spirituale. 

Lasă lucrurile să se întîmple! Lasă oamenii să-ti facă ce 
vor. Nu privi nimic drept munte în calea ta. Doi şi cu doi fac 
patru. Fructele sînt zemoase. Oamenii se poartă uneori 
foarte rău. Întîmplările pot fi neplăcute. Şi, totuşi, toate 
lucrurile vor lucra împreună spre binele meu. Greutătile pe 
drumul meu spre cer apartin imaginatiei. Am puterea să le 
înlătur. 



MEDITAŢIA 161 

,,Simon I-a zis: Invăfătorule, toată noaptea ne-am trudit şi n
am prins nimic: totuşi, la cuvîntul Tău, voi arunca mrejite." 

(Luca 5:5) 

În anul 1847, William Chalmers a plecat în China ca 
misionar. După şapte ani scria cu amărăciune: ,,Nu cunosc 
nici măcar un singur suflet care să fi venit la Hristos prin 
mine." Dumnezeu îl trecuse prin şcoala stăruintei. 

1n Orientul Mijlociu se mai practică încă pescuitul cu 
năvodul, ca acum două mii de ani. Am mai arunca noi 
năvodul după o noapte de încercări zadarnice? Ratiunea şi 
nevoia de odihnă s-ar opune cu îndîrjire. Există, însă, pe 
lume un cuvînt magnific: ,,totuşi." 

La cuvîntul lui Isus, Simon Petru a aruncat din nou 
năvodul şi, copleşit de pescuirea minunată, a uitat să se mai 
odihnească: şi el, şi tovarăşii săi şi-au tras bărcile la mal şi, în 
loc să se ducă la culcare, ,, .. . au mers după El" (Luca 5:11). 

Există un lucru de căpetenie, pe care trebuie să ni-l 
amintim întotdeauna. În ciuda experientelor nefericite şi a 
rezultatelor uneori nesatisfăcătoare, să nu ne părăsim 
munca. 

Arhiepiscopul Fenelon scria: ,,Cel pe care credinta nu-l 
ajută să-şi continue munca chiar şi atunci cînd nu vede nici 
un rod, va cădea curînd în deznădejde, iar rezultatele 
strădaniilor lui vor fi cu adevărat neînsemnate, indiferent că 
e vorba de cîştigarea altora sau de îndreptarea personală." 

Prin harul lui Dumnezeu, eu sînt preşedintele unei 
societăti misionare mondiale. Am fost adus la Hristos de un 
tîmplar, Wolfkes, care se rugase fără nici un rezultat, ani în 
şir, să nu moară înainte de a aduce la Hristos pe un evreu. 
In cele din urmă, Dumnezeu i-a dăruit doi: pe sotia mea şi 
pe mine. La rîndul nostru şi noi am adus la Mîntuitorul alti 
cîtiva evrei. Aceştia au adus pe altii. Rezultatele se pot vedea 
acum, în multele comunităâi iudeo-creştine din multe oraşe 
din israel. Multi din credincioşii lor vin din România, patria 
lui Wolfkes. 



Predicînd odată într-un sat românesc, şi istorisind 
întoarcerea mea la Domnul, am observat în adunare un 
bătrîn care plîngea. La sfirşit, omul mi-a spus: ,,Dumnezeu 
S-a folosit de mine ca să-l aducă la mîntuire pe tîmplarul 
acela. Credeam că m-am trudit în zadar toată viaţa. Aud 
însă, acum, că de fapt sînt străbunicul în credinţă al multor 
evrei." 

Nu-ti părăsi nici tu postul, aminteşte-ţi cuvîntul minunat: 
,,totuşi." 
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,,Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine." 
(Galateni 2:20) 

Legătura dintre Isus şi sufletul unui credincios este unică 
şi nu vei găsi în lume cuvinte care, încercînd s-o descrie, să 
se ridice la înăltimea întelesului ei. În cadrul unei transfuzii, 
sîngele unui om - donatorul - devine sîngele altui om - primi
torul. Dacă îndată după transfuzie primitorul devine v�ctima 
unui accident, în cazul eventualei hemoragii, sîngele SAU se 
scurge afară din trupul său, nu sîngele donatorului. Sîngele 
aceluia devenise sîngele său. În cadrul unei transplantări 
cardiace, inima nu mai este a unui cadavru ci a unui om viu. 
La fel se întîmplă între Isus şi sufletul credinciosului. Are loc 
o transfuzie, o transplantare, un schimb de personalităti. 

Vorbind despre aceste lucruri, Luther spune: ,,Tatăl I-a 
spus lui Hristos: ,Vei deveni Petru care se leapădă, Saul care 
persecută, luda care vinde, Magdalena care păcătuieşte.' 
Apoi legea Îl va vedea pe Isus plin de aceste păcate şi Îi va 
spune că trebuie să moară. Isus este cel mai mare ucigaş, 
hot, mincinos, desfrînat pe care l-a cunoscut vreodată 
omenirea. Nu în sensul că El ar fi comis toate aceste crime, 
ci prin faptul că Si le-a însuşit." El a devenit personalitatea 
mea păcătoasă. fn schimb mi-a dat personalitatea Lui. În 
comentariul la Epistola către Galateni, Luther declara cu 
îndrăzneală: ,,Creştinul este Hristos." 

Luther se întemeiază pe Biblie cînd face această 
afirmatie. Cel mai mare învătător al creştinismului afirma 
acelaşi lucru. Ignatie scria. ,,Hristos este însăşi viata noastră, 
inseparabilă de noi înşine." Thomas de Aqino declara că 
Hristos şi creştinul sînt „ca şi o singură mistică persoană." 
Catechismul scotian (Catechismul lui Craig) învată: ,,Hristos 
nu este o persoană diferită de urmaşii Săi." 

Isus a fost dat să fie răstignit. Şi tot El continuă să fie dat 
la moarte pe cruce astăzi, în persoana ucenicilor Săi. Toate 
suferintele tale sînt ale Lui. 



MEDITAŢIA 163 

,,Doamne, învafă-ne să ne rugăm." (Luca 11:1) 

Sfintul Francisc d'Assisi se ruga astfel: 

DOAMNE: 
Fă-mă unealta păcii; 
Să semăn dragoste acolo unde este ură, 
Credinţă acolo unde este îndoială, 
Nădejde acolo unde este deznădejde, 
Lumină acolo unde este întuneric, 
Bucurie acolo unde este întristare. 

O, Învăţător Sfint, fă-mă să doresc 
nu să fiu mîngîiat ci să mingii, 
nu să fiu înţeles ci să înţeleg, 
nu să fiu iubit ci să iubesc; 
căci dăruind, sîntem dăruiţi, 
iertînd, sîntem iertaţi, 
murind sîntem născuţi spre viată veşnică. 

De ce, oare, cei mai multi dintre noi nu facem aşa? Din 
cauza„Eu,,-lui nostru."Eu,,-1 ne aduce multă nefericire; lipsă 
de dragoste şi tulburare ne dă acest „Eu." Ce rău poate veni 
asupra ta dacă tu nu ai „Eu"? 

De aceea spune Domnul: ,,Dacă voieşte cineva să vină 
după Mine, să se lepede de sine," adică să se lepede de 
propriul „Eu." Voi fi salvat doar după ce nu va mai fi un 
,,Eu" de salvat. 



MEDITAŢIA 164 

,, Un singur lucru trebuieşte." (Luca 10:42) 

Lucrul de care se plîng oamenii cel mai adesea, este 
faptul că nu au timp. Şi într-adevăr nu au căci, precum 
odinioară Marta, ei se ocupă de prea multe lucruri. N-ai fi 
putut nicicînd s-o auzi pe Maria plîngîndu-se că nu are timp. 
Un singur lucru îi trebuia ei: să-L asculte pe Preaiubitul ei 
şi, din cînd în cînd, să împlinească o singură poruncă a Lui. 

El nu ne pretinde niciodată să facem două lucruri în 
acelaşi timp. Există o singură sarcină pentru fiecare din 
momentele vieţii noastre. Nu mi se cere să fac şi altceva în 
timp ce îmi îndeplinesc această singură sarcină. De aceea 
creştinii au totdeauna timp. 

Abia sosit într-un sat, un evanghelist îşi uimi ascultătorii 
cu predica sa plină de putere. Vestea despre minunatul 
predicator se răspîndi ca fulgerul şi, duminica următoare, tot 
satul se adună la biserică. Pastorul ţinu exact aceeaşi 
predică. A treia duminică se adunară la biserică nu numai 
localnicii, ci şi oameni din satele de prin împrejurimi. Şi, din 
nou, evanghelistul repetă predica. La fel şi în a patra 
duminică. Drept care, bătrînii bisericii îşi spuseră: ,,Individul 
ăsta e fără doar-şi-poate un şarlatan care a venit la noi cu o 
predică învăţată pe de rost." 

,,Alte predici nu mai ştii?" îl întrebară ei. 

„Nu v-am văzut împlinind ceea ce v-am învăţat în prima 
predică," răspunse el. ,,De ce v-aş împovăra cu încă una?" 

De ce trebuie noi oare să citim atîtea ziare şi să ascultăm 
atîtea buletine de ştiri, în loc să ne ocupăm de tragedia de 
lîngă noi, oferindu-ne ajutorul? De ce trebuie să citim atîtea 
cărţi noi, cînd încă n-am pus în practică bunele lucruri deja 
citite? De ce aş răspunde din nou la telefon, dacă nu mi-am 
luat timp să răspund cu atenţie, înţelegere şi amabilitate 
omului care mă sunase mai întîi? 

Ce puţine lucruri a zis şi a făcut Mîntuitorul! Strîngi 
esenţa lor în cele şaisprezece capitole ale Evangheliei după 
Marcu. Dar fiecare faptă şi fiecare cuvînt a fost aur curat, 
avînd pecetea desăvîrşirii. 



Examinează-ti vorbele şi acţiunile! Vei constata îndată că 
cele mai multe dintre ele erau ne-necesare. Controlează-le şi 
vei cîştiga timp, stăpîneşte-le şi vei dobîndi întelepciune. 
Verifică-ti conştiinta în fiecare seară. Priveşte peste faptele 
zilei şi întreabă-te, pas cu pas, dacă lucrurile pe care le-ai 
făcut au fost într-adevăr necesare. Elimină toate gîndurile şi 
faptele nefolositoare. 



MEDITAŢIA 165 

,, Tuturor celor care L-au primit, adică celor ce cred în Nu
mele Lui, le-a dat dreptul să devină copii ai lui Dumnezeu." 

(Ioan 1:12) 

Odată, pe cînd se afla la o paradă, calul lui Napol<;on se 
ridică furios în două picioare, smucindu-se sălbatec. Văzînd 
că împăratul era gata să fie trîntit la pămînt, un infanterist, 
cu riscul propriei vieti, sări, prinse calul de dîrlogi şi, cu 
măiestrie, reuşi să-l potolească. 

Napoleon spuse: ,,Multumesc, căpitane." 

Noul căpitan întelese mesajul şi merse direct la popota 
ofiterilor . .Aşezîndu-se, începu să se adreseze ofiterilor de la 
egal la egal. 

,,Cum îndrăzneşti?" întrebară ei . 

.,De ce nu?" fu răspunsul. ,,Sînt căpitan." 

Ei începură să-l ia peste picior: ,,Căpitan? Tu? Dar nu ai 
trese de căpitan, nici pregătire de căpitan şi nici o companie 
pe care să o comanzi." 

„Nu am nimic din toate acestea încă," răspunse el cu 
sigurantă în glas, ,,dar sînt căpitan, pentru că Napoleon m-a 
numit aşa." 

Nici un copil al lui Dumnezeu n-ar trebui să fie dezamăgit 
de comportamentul său de ne-sfint, de faptul că nu are 
cunoştintele necesare sau că nu este recunoscut drept 
credincios de cei din jurul său. El a fost numit „copil al lui 
Dumnezeu" de însuşi Regele Regilor. Aceasta e deajuns. 

Cel ce ti-a dat acest nume te va conduce prin viată, pe 
suişuri şi coborîşuri, chiar şi prin moarte, spre împlinirea 
înaltei talc chemări. Crede doar că eşti un copil al lui 
Dumnezeu. Restul va veni de la sine. 



MEDITAŢIA 166 

,,Icoana aceasta închipuitoare vă mîntuieşte acum pe voi, 
şi anume botezul." (1 Petru 3:21) 

Ioan Gură de Aur spunea: ,,Dacă nu am fi avut trupuri. 
Dumnezeu ne-ar fi dat lucrurile spirituale în simplitatea lor, 
fără formă. Dar deoarece sufletele noastre locuiesc în tru
puri, El ne dă daruri spirituale în forma lucrurilor vizibile." 
Se referea la ritualuri. Viata creştină nu ar fi posibilă fără 
ele. 

Augustin scria: ,,Nu poţi aduna oamenii în numele unei 
religii adevărate sau greşite, dacă nu-i uneşti prin 
practicarea în comun a unor semne vizibile sau a Cinei." 

Botezul, Cina cea de taină, punerea mîinilor - toate sînt 
semne vizibile ale harului nevăzut care ti-a fost dat. 

Un inel ieftin dat miresei dobîndeşte o valoare nouă. La 
fel se întîmplă cu orice bucată de metal care, transformată 
în monedă, poartă stema statului. Si la fel se întîmplă cu 
botezul în apă: devine simbolul spălării păcatelor. 

In mod asemănător, la Cina cea de taină pîinea şi vinul 
dobîndesc valoarea trupului şi sîngelui lui Dumnezeu. 

Aflîndu-te la Cină, este o greşală să te uiţi în jur pentru a 
vedea dacă nu cumva cineva o ia în chip nevrednic. 
Cercetează-te pe tine însuti! Fiecare se împărtăşeşte pe 
propria-i răspundere. Nu ezita să iei Cina de la un pastor 
despre a cărui viată ştii că este rea. Valoare ceremoniei nu 
depinde de viata celui care o administrează mai mult decît 
ar depinde scrisoarea iubitei de caracterul poştaşului. 

Să nu-ti închipui că ceremoniile în sine te vor ajuta. Ele 
ne întăresc pe drumul spre cer doar dacă sînt făcute cu 
credintă. 

Privindu-le corect, ele îti pot deveni adevărată hrană 
spirituală. 



MEDITAŢIA 167 

,,Atunci a venit Isus din Gali/ea la Iordan, la Ioan, pentru a 
fi botezat de el." (Matei 3:13) 

Sfintul Ignatie spunea că Isus a fost botezat „pentru a 
curăti apele." Cei mai multi teologi ar spune că a făcut-o 
pentru a-Şi arăta compătimirea fată de păcătoşi. S-a simţit, 
oare, Isus păcătos? A dorit El să fie curăţit? 

Prin genele ovulului Mariei, din care a fost zămislit, Isus a 
dobîndit caracteristicile multor strămoşi păcătoşi. Şaptezeci 
la sută din caracterul omului este moştenit. Dacă Isus
Dumnezeu a devenit om în toată puterea cuvîntului, El a fost 
supus legilor eredităţii. Ca om, El a putut fi influentat. ,,El 
fusese crescut ... "(Luca 4:16). 

Învătătorii Lui şi toţi cei din jurul Său erau păcătoşi. El a 
fost ispitit ca şi noi. A avut instinctele şi impulsurile noastre. 
Ca om, cunoştinţele Lui au fost limitate. Pentru a face 
dreptate celor umili, a trebuit să lovească pe zarafi şi pe 
farisei. 

Nu a comis nici un păcat, niciodată, dar a simţit asupra Sa 
toate păcatele comise împotriva Sa încă din copilărie, în
cepînd cu ereditatea care i-a fost impusă şi cu măcelărirea 
pruncilor în Betleem. A simtit drept ale Sale durerile celor 
ce au ucis cîndva. Nimeni nu s-a simtit vreodată atît de 
vinovat ca El. Luînd toate păcatele noastre asupra Sa, El a 
devenit cel mai mare criminal al istoriei. 

Cu cît eşti mai nevinovat, cu atîta sentimentul vinovăţiei 
este mai ascuţit. Pavel se autointitulează cel mai mare dintre 
păcătoşi. Noi am fi spus că cei mai păcătoşi au fost Caiafa, 
Pilat şi Iuda. Cel complet nevinovat a simţit paroxismul vinei. 

De aceea a simţit Isus nevoia de a fi botezat. 
Nu te bălăci în nevinovăţia dăruită de Isus. Tocmai fiindcă 

ai devenit mai alb decît zăpada, ia asupra ta păcatele celor 
din jur. 



MEDITAŢIA 168 

,,Fiecare îşi va purla sarcina lui însuşi." (Galateni 6:5) 

S-a întîmplat că un episcop a căzut în desfrîu. Nu o ştia 
nimeni. Si totuşi, el şi-a mărturisit păcatul în fata întregii 
biserici. Şi-a aşezat mantaua de prelat pe altar, declarînd: 
.,Nu vă mai pot fi episcop." 

Plîngînd, credincioşii îl implorară: .,Luăm asupra noastră 
păcatul tău, dar nu-ţi părăsi slujba." 

Episcopul se lungi de-a curmezişul pe pragul uşii bisericii, 
spunîndu-le: .,Oricine va ieşi din biserică fără să mă calce în 
picioare, să nu aibă parte de Dumnezeu." Toţi credincioşii 
se supuseră. Ond ultimul din ei îl lovi cu piciorul, din cer se 
auzi o voce: .,Pentru marea lui smerenie şi pocăinţă, i-am 
iertat păcatul." 

Lucrurile acestea s-au întîmplat în secolul al patrulea. Pe 
vremea aceea creştinii erau o adunare de sfinti. Astăzi însă, 
n-aş recomanda niciunui om cu pozitie în biserică, şi nici
unui slujitor al ei, să facă ceea ce a făcut acel episcop. 

Cunosc cazul unei eroine a credinţei din Uniunea 
Sovietică. Se afla în închisoare pentru „crima" de a fi învătat 
pe copii despre Hristos. Dăduse dovadă de mare curaj în 
fata călăilor şi a judecătorilor. În celulă cu ea se mai afla o 
creştină, pe care eroina credintei o considerase un mare 
conducător al bisericii. Şi iată că această mare personalitate 
a credinţei îi confesă noii prizoniere un anume păcat al ei, 
păcat de care nimeni nu ştia. Efectul a fost îngrozitor: noua 
arestată îşi pierdu credinţa. Nu se aşteptase ca o soră 
creştină să păcătuiască atît de grav. Iodată după săvîrşirea 
pedepsei, fosta eroină părăsi biserica şi se căsători cu un 
comunist. 

Sînt momente cînd, mărturisindu-ţi păcatul, ai putea răni 
pe cineva. 

Mărturiseşte-te Domnului. Dă-i Lui povara ta. Fii însă 
atent ca fratii şi surorile tale să te considere un simplu 
păcătos şi nu un sfint. Iar Dumnezeu îţi va ierta păcatul 
datorită umilintei tale. 



MEDITAŢIA 169 

,,Dacd nu spui celui rău sd se întoarcd de la calea lui . . .  
voi cere sîngele lui din mîna ta." (Ezechiel 33:8) 

Intr-o zi furtunoasă, în plină iarnă, pe lacul Michigan, nu 
departe de ţărm, se scufunda o corabie. Un bun înotător 
reuşi să salveze, una după alta, zece persoane. Tovarăşii săi 
îi pregătiră un foc pe tărm. Istovit, salvatorul se încălzea la 
foc, cînd văzu alţi cîţiva oameni zbătîndu-se în valuri. Se 
grăbi să intre în apa învolburată ca să-i salveze. 

Prietenii săi îl avertizară: ,,Eşti prea obosit, ziceau ei. Ai 
să te îneci şi tu." 

,,Nu pot să văd oameni pierind," răspunse el. 
Strîngîndu-şi puterile, el salvă încă cinci. Dăduse tot. El 

însuşi fu tras din apă cu greutate. 
Extenuat, stătea acum lingă foc, cînd deodată văzu doi 

oameni care încercau din răsputeri să se ţină la suprafaţa 
apei agăţaţi de o scîndură. ,,Trebuie să-i salvez," exclamă el. 

,,E o nebunie," se alarmară ceilalti. ,,Te sinucizi!" 
Ce-a făcut înotătorul? Nu-i ascultă şi, sărind în apă, îi 

salvă şi pe cei doi. 
Acum îl părăsiseră şi ultimele puteri, dar el nu-şi găsea 

pacea. În agonie, în delirul febrei, se întreba mereu: ,,Cum 
mă voi prezenta în fata Mîntuitorului cu doar şaptesprezece 
salvaţi? Oare n-aş mai fi putut salva unul?" 

Sîntem răspunzători de sîngele fiecăruia dintre cei pe 
care i-am fi putut salva fizic sau spiritual şi nu am făcut-o. 
Nu sîntem toţi nişte ucigaşi? 

Văzînd un criminal dus la spînzurătoare, Filip Neri 
declară: ,,De n-ar fi fost harul Domnului, aş fi meritat să fiu 
în locul acestui nenorocit." 



MEDITAŢIA 170 

,,Dumnezeu dă tuturor cu mînă largă." (Iacov 1:5) 

1n pretioasa sa carte „Puterea Şi Gloria", Graham 
Greene îl pune pe unul din personajele sale să spună preotu
lui a cărui poveste face obiectul acestei lucrări: ,,Nu înteleg 
cum un om ca dumneata poate să creadă asemenea lucruri. 
De indieni nu mă mir. De îndată ce văd o lumină electrică, 
ei cred că e o minune." 

Preotul răspunse: ,,Iar eu îndrăznesc să cred că şi 
dumneata ai numi minune învierea unui mort. O, ce nostim. 
De fapt n-am putea spune că nu se întîmplă minuni, ci doar 
că oamenii nu le numesc aşa. Nu vezi doctorii învîrtindu-se, 
uneori, în jurul vreunui cadavru? Nu mai respiră, nu-i mai 
bate inima, nu mai are puls: e mort. Apoi cineva îl readuce 
la viată iar ei îşi mentin pozitiile: nu o numesc ,minune,' căci 
cuvîntul acesta nu le place. 

,,Apoi aceasta se repetă din nou şi din nou - poate pentru 
că Dumnezeu se află pe pămînt - iar ei spun: nu sînt 
miracole toate acestea ci doar ,expresia lărgirii conceptiei 
noastre despre viată'! Acum ştim că poti fi ,viu' fără puls, re
spiratie, bătăi ale inimii, şi ei inventează un cuvînt nou, care 
să descrie această stare a vietii, declarînd totodată că ştiinta 
a mai ,dezmintit' o minune. Si nu-i poti convinge nicicum." 

lnvată să vezi minuni ale lui Dumnezeu în munca zilnică a 
doctorilor, inginerilor, tehnicienilor, psihologilor, inventa
torilor, agricultorilor, muncitorilor din fabrici, a tuturor 
celor care îmbunătătesc şi uşurează viaţa pe pămînt. Ei sînt 
uneltele. Izvorul, împlinitorul minunii, e Dumnezeu. 



MEDITAŢIA 171 

,,Nu puteţi servi lui Dumnezeu şi lui Mamona." (Matei 6:24) 

S-a întîmplat că un creştin primise mari daruri de la 
Dumnezeu. A ajuns vestit pentru viata lui sfintă. Faima sa a 
ajuns curînd şi la urechile împăratului, care l-a chemat la 
curte, dornic să-i audă învătăturile. Foarte încîntat de ele, 
împăratul îşi răsplăti sfintul supus, cu aur. 

Cînd s-a întors acasă, creştinul îmbogătit îşi cumpără 
pămînt şi case. 

Şi, cum se mai întîmplase de atîtea ori şi în trecut. fu adus 
la sfint un om posedat de duhuri necurate. Creştinul porunci 
demonului: ,,leşi afară din omul acesta!" 

Batjocoritor, demonul răspunse: ,,Eu nu mă supun ţie." 
Neobişnuit cu asemenea răspuns, creştinul îl întrebă: ,,De 

ce nu mi te supui?" 
Iar demonul răspunse: ,,Părăsindu-ti singura ta 

îndeletnicire - căutarea de Dumnezeu, tu ai devenit ca unul 
din noi. De aceea nu mă mai supun ţie." 

O biserică bogată este fără putere în lupta împotriva 
diavolului. La fel e şi un creştin bogat. Creştinul poate mînui 
mari bogătii, dar numai cu conditia ca ele să nu-i apartină 
lui, ci lui Dumnezeu, care i-a dat darul înmultirii şi a folosirii 
lor spre gloria Lui. 

În momentul cînd consideri bogăţiile ca fiind ale tale, cazi 
sub blestemul rostit de Domnul: ,,Este mai uşor să treacă o 
cămilă prin urechea acului, decît să intre un bogat în 
Împărătia Domnului" (Matei 19:24). 

Gîndeşte-te bine la aceste lucruri înainte de a începe să 
lucrezi cu bani pe care, în mod greşit. îi consideri ca fiind ai 
tăi! 



MEDITAŢIA 172 

,,La.sd . . .  acum, căci aşa se cade . . .  " (Matei 3: 15) 

Evanghelistul Luca a înregistrat şi ne-a transmis cuvintele 
rostite de Isus la vîrsta de doisprezece ani. Despre următorii 
optsprezece ani din viaţa Mîntuitorului nu ştim însă nimic. 
Tăcerea s-a rupt cînd El împlinea treizeci de ani. Primul Său 
cuvînt a fost. ,,Lasă." Sensul era: ,,îngăduie," sau „acceptă." 

Ioan Botezătorul nu putea concepe ca Mîntuitorul să fie 
botezat de el, la un loc cu păcătoşii. Isus i-a spus: ,,Lasă să 
fie aşa; îngăduie acest lucru." 

„Lăsaţi copiii" să vină la serviciile de închinăciune chiar 
dacă le tulbură (Matei 19:14). ,,Lăsaţi" (în originalul grecesc 
se foloseşte acelaşi cuvînt: ,,afiemi") neghina să crească 
împreună cu grîul" (Matei 13:30). 

„Orbii conduc alţi orbi." Noi am fi adăugat: ,,Nu îngăduiţi 
acest lucru." Isus spune: ,,Lăsaţi-i în pace" (Matei 15:14). 

Un om voia să taie un smochin pentru că nu dădea rod. 
Îngrijitorul viei, care în parabolă Îl reprezintă pe Isus, mij
loceşte: ,,Mai lasă-l şi anul acesta" (Luca 13:8). 

Îngăduiţi oamenii şi lucrurile! Lăsaţi-le în pace! 
În loc să vă îngrijoraţi de faptele rele ale altora, mai bine 

învăţaţi de la albine: nu le pasă de nimeni şi hrănesc 
omenirea cu miere. Faceti şi voi la fel. 



MEDITAŢIA 173 

,,Duhul lui Dumnezeu se mişca pe deasupra apelor." 
(Geneza 1:2) 

Augustin scria. ,,Dacă ni s-ar fi poruncit să construim din 
pietre şi lemn un templu pentru Duhul, am fi avut dovada 
clară a Divinităţii- Spiritului, căci închinarea este datorată 
numai lui Dumnezeu. Dar avem o evidenţă şi mai clară în 
faptul că trebuie nu să înlâţăm, ci să fim un templu pentru 
El." 

Duhul este cu siguranţă Dumnezeu, din moment ce 
singurul păcat care nu se iartă este hula împotriva Lui. 

Prezenţa Duhului în viaţa cuiva trebuie să fie crucială. 
Evreii care mergeau în Samaria îşi riscau vieţile, deoarece 
erau urîţi de samariteni. În ciuda acestui fapt, cu riscul 
propriilor lor vieţi, Petru şi Ioan au rmers acolo cu singurul 
scop de a împărţi Duhul credincioşilor de acolo. 

Fără Duhul, toate actele religioase sînt la fel de 
nefolositoare ca şi lumina pentru orbi sau cîntecele pentru 
surzi. Hristos s-a botezat ştiind că, după aceea, Duhul va po
gorî peste El. Acesta trebuie să fie şi scopul nostru în 
împlinirea fiecărui act religios. 

,,Dacă cineva nu are Duhul lui Hristos, nu este al Lui" 
(Romani 8:9). Pe de altă parte, ,,nu este nici o osîndire 
pentru cei ce sînt în Hristos Isus şi care umblă nu după în
demnurile firii pămînteşti, ci după îndemnurile Duhului" 
(Romani 8.1). 



MEDITAŢIA 174 

,,Amin." (Apocalipsa 22:21) 

După botezul Său, Isus a dorit ca Duhul Sfînt să coboare 
peste El. Şi aşa s-a întîmplat: Duhul Sfînt a pogorît peste 
Isus. 

Atunci cînd ceri ceva de la Dumnezeu, nu-ti abandona 
rugăciunea pînă cînd nu dobîndeşti confirmarea interioară, 
pînă cînd nu vezi răspunsul coborînd asupra ta într-o formă 
aproape materială şi nu auzi aprobarea dată de Dumnezeu 
cererii tale. 

Acesta e înţelesul cuvîntului ,,Amin." Tu i-ai vorbit lui 
Dumnezeu, dar Dumnezeu trăieşte în tine şi foloseşte gura 
ta pentru a răspunde rugăciunii tale. ,,Amin" este aprobarea 
cererii tale. 

O fetiţă trăgea cu urechea la discuţia dintre tatăl ei şi un 
doctor, care tocmai spune�. ,,Nu mai e nici o speranţă 
pentru soţia dumitale." Fetiţa a mers în camera alăturată, a 
îngenunchiat şi a început să se roage pentru însănătoşirea 
mamei ei. 

Apo� cu o voce schimbată, adăugă: ,,Bine, Maria. o voi 
vindeca pe mama ta." 

Schimbîndu-şi vocea din nou, ea îşi încheie rugăciunea: 
,,Doamne, îţi mulţumesc." 

Se duse apoi în camera alăturată şi îi spuse tatălui ei: 
„Dumnezeu mi-a promis chiar acum că o va vindeca pe 
mama." 

Mama a fost vindecată. Acesta este înţelesul ,,Amin" -ului 
nostru. Este sigiliul aprobării rugăciunii noastre, pronunţat 
chiar de gura noastră, confirmarea că rugăciunea a fost 
aprobată. 

Orice rugăciune trebuie încheiată cu ,,Amin." 
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,,Aşa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit." 
(Matei 3:15) 

Nici o poruncă din Vechiul Testament nu obligă pe un 
evreu să fie botezat. Isus spune că se cade să împlinim toată 
neprihănirea, făcînd lucruri ne-poruncite. 

Nu există în Legea lui Dumnezeu porunci care ne interzic 
să fumăm sau să purtăm bijuterii - Pentru ce va fi făcut 
Dumnezeu smaralde şi rubine? - să vizităm magazinele şi c�
binetele de cosmetică, sau să petrecem ore în şir în fata 
televizorului. Nici o lege a lui Dumnezeu nu ne interzice 
răsfăţul şi drogurile. 

Neprihănirea se împlineşte nu prin supunerea la porunc� 
ci întrebîndu-ne: ,,l-ar place aceasta lui Isus? Oare el ar 
face-o?" 

N-o să-l deranjeze prea mult pe un om faptul că arunci cu 
praf în el. Si nici n-o să sufere dacă torni apă peste el sau 
arunci paie spre el. Dar din pămînt, apă şi paie amestecate 
laolaltă se fac cărămizi. Aruncînd cu una în el, îl poţi ucide. 

Sînt multe lucruri mărunte care, în sine, sînt 
neprimejdioase. Cînd, însă, se îngrămădesc în viata noastră, 
ele ne-ar putea distruge sufletele prin greutatea lor: ,,Vulpile 
mici ... distrug viile" (Cîntarea Cîntărilor 2:15). 

Nu există în Legea lui Dumnezeu nici o poruncă în 
legătură cu stîrpirea vulpilor, dar ar fi spre folosul stăpînului 
unei vii să o facă. Este spre folosul tău să te laşi de anumite 
vicii. Fiecare din ele, luat separat, este, poate, un fleac. Adu
nate la un loc însă, ele îti pot deveni o povară care să-ti 
îngreuieze viata spirituală. 



MEDITAŢIA 176 

„Şi a văzut Duhul lui Dumnezeu pogorîndu-se 
în chip de porumbel." (Matei 3:16) 

Porumbelul este gingaş, prietenos cu oamenii, ca şi Duhul 
Sfînt şi, de aceea, el este un simbol potrivit pentru Hristos. 
Duhul sfînt şi porumbelul au unele lucruri în comun. 

Dacă vrei să observi un porumbel, trebuie să fii foarte 
atent şi liniştit. Aceste mici creaturi ale lui Dumnezeu nu-şi 
dezvăluie identitatea omului zgomotos. Cel ce doreşte să le 
cunoască, trebuie să-şi dezvolte calităţi speciale de a observa 
fără a fi observat, şi de a auzi fără să fie auzit. 

La fel se întîmplă cu Duhul. Trebuie să stai liniştit şi tăcut 
înaintea Lui (Habacuc 2:20). Duhul Sfînt nu se manifestă la 
fel atunci cînd Se simte observat şi atunci cînd este în largul 
Său. 

1n primul caz, El este suspicios, preocupat de modul în 
care Ii vor fi interpretate acţiunile. Dumnezeu le spune 
evreilor: ,,Voiam să zic că îi voi lua cu o suflare, le voi şterge 
pomenirea dintre oameni. Dar Mă tem de ocările 
vrăjmaşilor, Mă tem ca nu cumva vjrăjmaşii lor să se 
amăgească şi să zică: ,Mîna noastră cea puternică şi nu 
Domnul a făcut toate aceste lucruri' ... " (Deuteronom 
32:26,27). 

Duhul ştie că este observat de duşmani şi Se arată a fi 
temător să nu fie interpretat greşit. Domnul a declarat: 
,,Vorbesc astfel pentru norodul care stă aici" (Ioan 11:42). 
Pentru a înţelege ce ar fi spus Isus dacă nu era influenţat de 
cei ce se aflau în imediata Lui apropiere, ar trebui să ne 
plasăm noi înşine la o oarecare distanţă. 

Cînd este observat de duşmani, de cei care mereu se 
plîng, sau de curioşi, Duhul, ca şi un porumbel, nu mai 
reacţionează normal. 

Stai liniştit, nu interveni în nici un fel şi lasă Duhul să facă 
ceea ce doreşte. 
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,,Pe alJii salvap-i cu frică." (Iuda 23) 

Dacă vezi pe cineva înecîndu-se, aruncă-i o funie şi 
încearcă să-l tragi afară din aeă. Dacă e prea greu pentru 
tine, abandonează-ti strădania. În caz contrar, s-ar putea să 
te tragă el pe tine în apă şi astfel vor pieri doi în loc de unul 
singur. 

Drumul încercărilor de a aduce oameni la salvarea 
veşnică este şi el plin de pericole. Efortul multor tineri de a 
aduce vreo fată la pocăintă a sfîrşit prin căderea amîndurora 
în păcat. 

Mulţi misionari au mers în ţările asiatice pentru a spune 
locuitorilor lor despre Hristos. Unii din ei însă, au trecut la 
budhism iar alţii au sfîrşit prin amestecarea creştinismului 
cu religiile locale. Societătile misionare s-au născut din 

dorinta ca Evanghelia să fie vestită şi altor popoare; unii 
creştini au devenit însă atît de preocupati de problemele 
financiare ale institutiilor misionare pe care le reprezentau, 
încît Hristos a dispărut treptat din viata lor. 

Unii creştini şi-au stabilit domiciliul în mahalale, aceste 
cartiere ale săracilor, pentru a le aduce dragostea tu· 
Hristos; rezultatul a fost opus - s-au contaminat ei înşişi de 
atotstăpînitorul duh de revoltă al cartierelor de mahala, şi au 
devenit membri ai unor organizaţii revoluţionare. Există 
întotdeauna pericolul să cobori nivelul discuţiei la nivelul 
celui cu care vorbeşti; dacă acesta e un om din lume, te vei 
trezi curînd discutînd la fel de lumeşte ca şi el. 

Cum vei salva sufletele altora, dacă nu eşti atent la 
păstrarea curătiei propriului tău suflet? Doar din cînd în 
cînd, şi numai după multă pregătire personală în rugăciune, 
îţi poţi permite să părăseşti sanctuarul părtăşiei tale de 
dragoste cu Mîntuitorul. 

Fii atent la fiecare manevră a adversarului! Evită bătăliile 
prea periculoase pentru tine! lndrăzneala nesăbuită nu este 
curaj. Salvează cu frică! 
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,,Iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii." 
(Ioan 1:29) 

Dacă dai copilului tău un leu şi îl trimiti la Alimentara să
ti cumpere alimente .în valoare de doi lei, n-o să-l poti 
pedepsi pentru neîndeplinirea cererii tale. La fel, un 
învăţător nu poate pretinde unui elev din clasele primare să 
rezolve probleme complicate de algebră. 

Nici Dumnezeu nu ne pretinde să ne auto-salvăm 
sufletele. Nu avem puterea aceasta. Nu avem vină pentru că 
nu ne mîntuim noi înşine. Vina noastră constă în faptul de a 
nu veni la Isus, care are puterea nemăsurată de a salva 
întreaga lume. Şi, dacă întreaga lume, de ce nu şi pe mine? 

Augustin a scris: ,.Dacă ar fi existat un singur păcătos în 
întreaga lume, Isus ar fi adus cu bucurie pentru salvarea lui 
aceeaşi jertfă pe care a adus-o pentru salvarea întregii ome-
. .  '' 

run. 

Isus nu ţi-a pretins niciodată să faci pentru tine însuţi ceea 
ce nu poţi face. Dă-I numai sufletul. Restul îl face El. 

Pictînd scena în care Ioan Botezătorul exclama: ,,Iată 
Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii," Leonardo 
da Vinci i-a dat lui Ioan ochi de om beat. Asemănarea e atît 
de mare, încît unii au crezut că nu Ioan, ci Bacchus, zeul 
vinului, e reprezentat acolo. 

Ioan Botezătorul trebuie să fi fost beat de bucurie cînd a 
descoperit ce minunat Mîntuitor a venit. 

Cere lui Isus mîntuirea tuturor păcatelor tale! 
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,,Poate ieşi ceva bun din Nazaretul?" (Ioan 1:46) 

Nazaretul era un orăşel cu un renume prost. Dar 
Natanael, autorul întrebării din textul nostru, se făcea 
vinovat de cel mai distrugător păcat: dispretul fată de un 
întreg grup de oameni. Fiecare grup social conţine indivizi 
dif eriti unii de altii sub aspectul personalităţii şi 
caracteristicilor lor. 

Un pastor luteran îmi spune: ,,Am un complex emotional 
contra baptiştilor şi penticostalilor." Nu-şi dădea seama că 
se făcea vinovat de un păcat mai mare decît dacă ar fi trăit 
ani întregi în desfrîu. Ar fi fost de datoria lui să renunte în
dată la orice prejudecată, căci noi sîntem datori să ne 
lepădăm de fiecare păcat. 

Chiar şi cea mai mică prejudecată îţi fură orice 
posibilitate de a gîndi corect. 

Unii nu-L acceptă pe Isus pentru că a fost evreu, altii 
pentru că era alb. 

Fariseii nu puteau accepta ideea că un profet ar putea 
veni din Galilea (Ioan 7:52). 

Alţii i-au găsit cusurul în apartenenţa Lui la o clasă 
socială inferioară şi întrebau zeflemitor: ,,Nu este el fiul 
tîmplarului?" (Matei 13:55). 

Unii se întreabă dacă biserica, despre care se spun atîtea 
lucruri rele, ar putea da ceva de valoare. 

Dumnezeu este părintele tuturor oamenilor. Orice grup 
omenesc conţine şi valori. 

Moabiţii, în general, se purtaseră rău cu evreii. Totuşi, din 
ei se trăgea Rut, una din femeile sfinte ale Bibliei. 

Samaritenii se depărtaseră de religia adevărată, dar Isus 
vorbeşte despre un bun samaritean. 

Fugi de prejudecăţi rasiale, nationale sau confesionale. 
Judecă pe fiecare pe baza meritelor sale personale. 
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,, . .. fn smerenie, fiecare sd priveascd pe altul mai 
pe sus de el fnsuşi." (Filipeni 2:3) 

Într-o zi, pe cînd se ruga în chilia sa. Sfintul Anton auzi 
un glas: ,,Antoane, tu n-ai ajuns încă la înăltimea 
tăbăcarului." Îndată, Anton se duse la tăbăcar să-l întrebe 
despre calea sfinţeniei. 

Tăbăcarul se înclină pînă la pămînt în fata sfintului, 
surprins de cinstea unei asemenea vizite. 

Anton îl întrebă: ,,În ce constă viata ta creştină?" 
,,În fiecare dimineată, cînd mă scol, zise tăbăcarul, îmi 

spun că toţi locuitorii cetătii sînt mai buni decît mine. Ei sînt 
plăcuţi Domnului, în timp ce eu sînt cel mai mare păcătos, 
vrednic de pedeapsă." 

Păcatele altora nu sînt treaba noastră. Cine sînt eu ca să 
judec? Doar cei trufaşi judecă şi îşi condamnă semenii. 

Un om veni la pastorul său şi i se mărturisi: ,,Ce să mă 
fac? Sînt foarte ispitit de mîndrie." 

Pastorul răspunse: ,,Accept-o. Ai atîtea motive să fii 
mîndru: n-ai creat tu cerurile şi pămîntul." 

Tînărul nu pricepu. 
Pastorul îl lăsă să plece, zicîndu-i: ,,Dacă Cel prin care a 

fost făcută lumea a venit în umilintă, de ce ai putea tu, care 
nu eşti decît praf şi cenuşă, să fii mîndru? Care sînt lucrările 
tale, ne-fericitule?" 



MEDITAŢIA 181 

„Si chiar dacd am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuşi 
acum nu-L mai cunoaştem în felul acesta." 

(2 Corinteni 5:16) 

Augustin scrie: ,,Faţa pe care o avea Isus cită vreme a fost 
în trup ia diferite înfăţişări în mina pictorilor. Dar nu ştim 
cum a arătat ea în realitate." 

Din sculpturi şi de pe vechile monede ştim cu exactitate 
cum arăta fata lui Iulius Caesar şi feţele împăraţilor din 
vremea lui Isus: Octavian Augustus şi Tiberiu, dar nu şi cea 
a Regelui Regilor. Providenţa lui Dumnezeu a aranjat astfel 
lucrurile. Şi aceasta pentru că cezarii erau doar personalităti 
istorice. Isus este Dumnezeul cel care pentru scurtă vreme a 
păşit în timp. Nu ar trebui să-L asociem cu o anume fată 
care să exprime trăsături specifice unei anumite vîrste, rase, 
sex, temperament. 

Isus trăieşte în multi oameni: unii sînt cerşetori, altii 
împăraţi; unii albi, alţii negri, sau roşii, sau galbeni; unii sînt 
copii, iar altii bătrîni; unii sfinti, altii începători întru 
sfintenie, iar altii căzuti în păcate grosolane pe care le 
regretă. Trebuie să ne deprindem a-L vedea pe Isus în toti 
aceştia. 

De aceea introducerea icoanelor în biserică a stîrnit mare 
împotrivire. Obişnuindu-te cu o anumită imagine a lui Isus 
începi să nu-L mai recunoşti în nevoiaşul de lingă tine. 
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,,Iată legea cînd va muri un om ... "(Numeri 19:14) 

Toti cei cinci misionari trimişi la tribul indian Auca din 
Ecuador au fost ucişi într-o singură zi. Vestea a fost primită 
cu calm de către sotiile lor. Conditia vietii creştine este să 
mori pentru credintă. Nimeni nu recunoaşte o lege ca venind 
de la Dumnezeu dacă nu este gata să moară pentru ea. 

Nu fiecăruia îi este acordată favoarea mortii de martir, 
dar fiecare creştin trebuie să moară înainte de a muri. El 
trebuie să fie mort fată de lume cu legile şi păcatele ei. 
înainte de a muri. 

Macarie a fost întrebat: ,,Ce înseamnă să fii mort fată de 
lume?" 

El a răspuns: ,,Mergi la cimitir şi laudă sau blesteamă un 
mort. Apoi vino şi spune-mi ce s-a întîmplat." 

Ucenicul împlini porunca şi se întoarse la Macarie 
zicîndu-i: ,,Nu mi-a răspuns nimic." 

,,Fă şi tu la fel," răspunse sfîntul. 

Cei cinci martiri aveau pistoale asupra lor cînd au murit. 
Ar fi putut să se apere, dar au preferat să moară decît să 
tragă în indieni. Muriseră înainte de a muri. Cum ar putea 
un cadavru să împuşte pe cineva? Ei trăiau doar pentru 
Dumnezeu. 

Aceşti martiri şi-au dat viaţa pentru a aduce Evanghelia la 
un trib care pe atunci număra doar cincizeci şi şase de 
oameni. Oamenii din toate triburile, chiar şi din cele mai 
mici, trebuiesc mîntuiţi. 

Sîngele martirilor a adus rod. Indienii Auca au fost 
creştinaţi după aceia şi au dat primul lor martir: unul dintre 
ei, care se dusese să evanghelizeze un trib vecin. 

Să ne rugăm cu regularitate pentru nenumăraţii oameni 
care trăiesc încă în epoca de piatră, neatinşi de civilizaţie! 
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,, . . . Sîntem înconjurap. cu un nor aşa de mare de martori." 
(Evrei 12:1) 

Să învătăm de la marii sfinti. 

Jean de la Salle este părintele pedagogiei moderne. El a 
înfiintat primul liceu gratuit şi şcoala pedagogică din Franta. 
Pentru că a iubit mult, a făcut mult. Adeseori spunea: ,,Nu 
pot să nu vărs lacrimi cînd mă gîndesc la atîtia copii care 
pier din lipsă de cunoştinte." 

Aşa de mult ne deranjează pe noi fleacurile şi lucrurile 
neesentiale din viată; citi din noi sînt însă gata să plîngă 
pentru cei ignoranti? Pentru că nu putea asista la tabloul 
nefericirii celor multi fără să facă ceva, Jean de la Salle şi-a 
împărtit uriaşa avere celor multi şi nevoiaşi din jurul său şi 
s-a făcut el însuşi învăţător sărac pentru cei săraci. 

Aş compara spiritul lui cu cel al profesorilor de azi, veşnic 
nemultumiţi de salariile lor, veşnic în grevă pentru eventuale 
măriri, adevărate exemple de egoism pentru elevii lor. 
Catastrofa pe care lăcomia lor o produce în mintile copiilor 
nu va putea fi niciodată ştearsă, în ciuda frumusetilor pe 
care le predau. 

De la Salle a avut mult de suferit de la alti creştini şi de la 
profesorii care n-aveau devotamentul lui. 

Pacificus de San Severino era obsedat de cuvintele 
Mîntuitorului: ,,Mare e secerişul, putini secerătorii." Işi 
spunea: ,,Lumea asta are nevoie de apostoli, nu de doctori în 
teologie," şi s-a hotărît să devină unul din ei, mergînd ca 
misionar printre păgîni. 

Dar Dumnezeu îl destinase unui alt fel de apostolat, acela 
al suferintei. Picioarele i s-au umflat atît de mult încît n-a 
mai fost în stare să meargă la cei pe care îi iubea. Apoi a 
fost lovit de orbire. Sufletul său era răvăşit de lupte 
lăuntrice. Prietenii îl insultau spunîndu-i că e blestemat de 
Dumnezeu, convinşi de aceasta la vederea suferintelor prin 
care trecea. 

Pacificus a răbdat eroic, ştiind că nu voia lui, ci voia lui 
Dumnezeu trebuia să se facă în toate acestea. Acum, la trei 



secole de la moartea lui, el încă aduce roade. Prin istoria 
suferinţelor sale îndurate cu dragoste, s-au întors la Domnul 
mai multe suflete decît s-ar fi întors dacă mergea să predice 
printre păgîni. 

Să învăţăm să nu fim egoişti şi să ne supunem voiei lui 
Dumnezeu! 
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,, Căutaţi şi veţi găsi." (Matei 7:7) 

În viata de toate zilele îl găseşti pe Isus în rugăciune. 
Teresa de Avila spunea: ,,Diavolul ştie că l-a pierdut pe cel 
care se roagă stăruitor în gîndul său." Ea dă o definiţie a 
acestei practici, spunînd: ,,Rugăciunea în gînd nu e nimic 
altceva decît o prietenie intimă, o conversaţie aproape 
neîntreruptă, de la inimă la inimă, cu Cel de care ştim că 
sîntem iubiţi." 

Aceasta e cu totul altceva decît a-ţi spune rugăciunile de 
dimineaţă, de seară şi dinainte de mîncare. Putine şi 

.sărăcăcioase rugăciuni înalţă cel ce se roagă doar în ge
nunchi. Trebuie să rămînem în legîtură cu Isus toată ziua, 
prin scurte rugăciuni şi meditaţii asupra lucrurilor şi 
întîmplărilor prin care trecem. 

Fii conştient de faptul că Dumnezeu e prezent în toate 
împrejurările; discută cu El, prietenul tău cel mai bun, în 
legătură cu fiecare decizie pe care o iei. Mulţumeşte-i Lui 
pentru fiecare lucru. 

În „Imitarea Lui Isus" găsim scris: ,,Cel ce nu-L caută pe 
Hristos îşi pricinuieşte lui însuşi mai mult rău decît i-ar pro
duce întreaga lume şi toti duşmanii săi." Sîntem atît de lezaţi 
atunci cînd ne insultă cineva, ne tulbură catastrofele sociale, 
războaiele şi revoluţiile stîrnite de nebuni, dar uităm că cel 
mai mare duşman al nostru este chiar EU-ul nostru. 

Era un om căruia nu-i reuşea niciodată nimic. O mînă 
nevăzută îi ruina toate planurile. Într-o seară, stînd pe cana
pea şi gîndindu-se la toate eşecurile lui, văzu cum de după 
perdea ieşi o mînă gata să-l sugrume. Îşi spuse: ,,Acum mi
am văzut duşmanul. Sînt puternic. Îl voi învinge." Şi, cu o 
mişcare bruscă, trase perdeaua şi îşi văzu duşmanul. Era el 
însuşi - neglijenţa lui de a-L căuta pe Isus. 



MEDITAŢIA 185 

,,La Dumnezeu toate lucrurile sînt cu putinJd." (Matei 19:26) 

Cînd eram copil nu mă gîndeam la Dumnezeu. Am fost 
învătat că El e o fiintă atotputernică. Era tot ce ştiam. La 
vîrsta de opt ani, un alt copil îşi bătu joc de Dumnezeu în 
prezenta mea: ,,Dacă Dumnezeu e atotputernic," rîdea el, 
„poate oare face o greutate pe care El însuşi să nu o poată 
ridica? Dacă poate, înseamnă că nu e atotputernic. Dacă nu 
poate, iarăşi nu este cum se pretinde a fi." 

Mi-a plăcut gluma şi, de atunc� nu m-am gîndit niciodată 
la atotputernicia lui Dumnezeu. 

Cînd aveam douăzeci şi şapte de ani, am citit Noul 
Testament şi am aflat că Dumnezeu făcuse o greutate pe 
care El însuşi nu o putea ridica. S-a făcut pe El însuşi 
copilaş, cîntărind doar trei, patru kilograme. Nu Se putea 
ridica singur din iesle. Fecioara Maria trebuia să-L ridice pe 
Dumnezeu, să-L ia din iesle, să-L ducă la pieptul ei şi să-L 
alăpteze. Altcineva trebuia să-L spele - El era prea mic 
pentru a o face. Cînd hăinuţele I se vor fi rupt, cătărîndu-Se 
prin copaci în joacă, mama Lui sfintă trebuia să i le 
cîrpească - El nu ştia să coasă. 

Dumnezeu făcuse o greutate pe care nu o putea ridica. Se 
întrupase şi devenise Fiu al omului. Şi acest Fiu al omului fu 
dat în mîinile oamenilor. Ei l-au batjocorit şi L-au răstignit. 
Singurul subiect adevărat devenise un simplu obiect. 
Oamenii din jur rîdeau de neputinţa Lui - nu putea coborî 
de pe cruce. In cele din urmă a devenit încă şi mai obiect -
un cadavru. Dacă Iosif din Arimatea nu L-ar fi înmormîntat, 
carnea Lui ar fi fost sfişiată de vulturi. 

Făcînd o greutate pe care El însuşi nu o putea ridica, 
Dumnezeu Şi-a arătat atotputernicia ridicînd ceea ce nu 
putea fi ridicat. Isus a fost înviat în putere şi înălţat la cer. 
Odată ridicat de la pămînt, El îi atrage pe toti oamenii spre 
Sine. 

Copil fiind, greşisem. Dumnezeu este atotputernic. El 
poate face o greutate pe care El însuşi nu o poate ridica şi, 
în ciuda acestui fapt, este atotputernic. 



MEDITAŢIA 186 

,,I-a fost foame." (Matei 21:18) 

Un miliard de oameni suferă de foame. Noi dăm o cifră, 
dar fiecare unitate din ea reprezintă o persoană. 40.000 de 
copii mor zilnic de foame. 

Oamenii din ţările dezvoltate consumă de cinci ori mai 
multă hrană decît minimumul necesar pentru salvarea celor 
înfometaţi. În unele părţi din Africa 25% din copii mor 
înainte de vîrsta de un an. Şansele lor de a muri sînt de 
patruzeci de ori mai mari decît în S.U A. sau Australia. 
Printre cei ce suferă de foame se află şi copiii miilor de 
martiri creştini din închisorile comuniste. 

În anul 125 al erei creştine, filozoful creştin Aristide scria 
împăratului Adrian: .,La creştini, cel ce are dă celui ce nu 
are, şi aceasta fără părere de rău şi fără să se laude ... Dacă 
află de vreun caz de sărăcie în mijlocul lor şi nu au hrană de 
rezervă, ei postesc două sau trei zile, pentru ca hrana astfel 
economisită să poată împlini nevoile celui lipsit." 

Posteşte! Renunţă! În ziua judecăţii Domnul îţi va spune. 
,,Am fost flămînd şi mi-ai dat de mîncare să mănînc" (Matei 
25:35). 



MEDITAŢIA 187 

,,Celui ce-Ii ia cu sila ale tale, nu i le cere înapoi." 
(Luca 6:30) 

Un creştin a surprins nişte hoti furînd din casa lui. El le 
zise: ,.Grăbiti-vă şi terminati de furat înainte de a veni 
politia. Iată, am să vă ajut să încărcati toate în maşină. Este 
vina mea că le am. Eu sînt creştin şi n-ar fi trebuit să-mi 
strîng comori pe pămînt. Domnul nostru ne-a avertizat că ni 
le-ar putea fura hotii. A fost vina mea că nu m-am 
încredintat Tatălui ceresc pentru toate nevoile mele. Iertati
mă pentru faptul de a vă fi dat aşa un exemplu prost." 

Rotii au început să fie interesati de cele auzite şi i-au pus 
întrebări. Curînd au renuntat la ideea de a-l fura şi s-au 
pocăit. Creştinul şi-a învătat şi el lectia. 

„Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor" (1 Timotei 
6:10). Banii trebuiesc cu desăvîrşire dispreţuiţi de către 
creştini. 

O veche legendă spune că o dată Isus îşi învăţa ucenicii: 
,.Feriti-vă de bani." 

Ei L-au întrebat: ,.De ce?" 

Drept răspuns, Isus le-a zis: ,.Pentru că adesea sînt 
cîştigaţi în mod necinstit." 

Ei L-au întrebat din nou: ,.Dar dacă sînt cîştigaţi cinstit?" 

Isus le-a spus: ,.Feriti-vă şi atunci, pentru că deseori sînt 
cheltuiti prosteşte." 

Ucenicii puseră şi o a treia întrebare: ,.Dar dacă sînt 
cîştigati cinstit şi cheltuiti întelept." 

Mîntuitorul le răspunse. ,,Feriti-vă întotdeauna, - banii 
mînjesc." 



MEDITAŢIA 188 

,,Natanael i-a răspuns: 
ÎnvăJătorule, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu!" (Ioan 1:49) 

Islamul şi iudaismul reformat acceptă pe Isus ca mare 
profet. Ei obiectează împotriva ideii de închinare în faţa lui 
Isus ca Fiu al lui Dumnezeu. Le datorăm lumină în privinţa 
aceasta. 

În ebraică adjectivele sînt puţin întrebuinţate. În loc de 
„vorbăreţ," ,,guraliv," evreii ar utiliza Jş Dvarim - ,,un om al 
vorbelor." Pentru „divin" ei pot spune numai „fiu al lui 
Dumnezeu." 1n aramaică, limba vorbită de Isus, adjectivele 
erau folosite încă şi mai putin. De aceea găsim în Biblie ex
presii ciudate ca: ,,fii ai luminii" în loc de „luminoşi" sau „fiu 
al pierzaniei" pentru „pierdut." 

Trebuie să le explicăm evreilor şi musulmanilor că noi nu 
credem în Isus ca Fiu al lui Dumnezeu în sensul obişnuit al 
cuvintelor. Dumnezeu nu are soţie şi nu concepe copii. 
Ebraica secolului întîi, pur şi simplu nu avea o altă expresie 
decît „Fiu al lui Dumnezeu," pentru a ilustra identificare Sa 
perfectă cu fiinţa umană - ca om, şi, în acelaşi timp, unitatea 
Sa substanţială cu Tatăl Ceresc - ca Dumnezeu. 

Stiinţa modernă ne oferă o nouă imagine pentru înţelesul 
cuvintelor „Fiu al lui Dumnezeu." Noi vorbim de familia ele
mentelor radioactive şi de filiaţie radioactivă. Emanarea de 
electroni schimbă Uraniu I în Uraniu II, apoi în Ioniu şi aşa 
mai departe. 

Am putea folosi şi alte imagini pentru a exemplifica 
înţelesul expresiei „Fiu al lui Dumnezeu." Fapt este că 
Hristos este Dumnezeu. Cei din vechime spuneau: ,.Aut 
Deus, aut homo non bonus." El a fost fie Dumnezeu, fie un 
om aflat în afara binelui. 

Marii autori ai secolului douăzeci încearcă să ne convingă 
că Isus a fost numai om. Ce fel de fiinţă trebuie să fi fost Isus 
dacă, după două mii de ani, încă sînt necesare atît de mari 
eforturi pentru a ne convinge că El n-ar fi fost decît un om? 
O asemenea fiinţă este Dumnezeu întrupat. în care avem de
plină încredere. 



MEDITAŢIA 189 

„ Cine primeşte un prooroc în numele unui prooroc, va primi 
răsplata unui prooroc." (Matei 10:41) 

Macarie din Corint este considerat un sfint în Răsărit nu 
pentru că a fost martirizat, ci pentru că i-a învăţat pe alţii ca
lea martiriului. Îi încuraja pe cei ce intrau în arena 
martirilor şi astfel a aprins în inima lor flacăra dragostei 
pentru Hristos şi a dorinţei de a suferi de dragul Lui. 

Coroana neprihănirii este păstrată atît pentru martiri -
pentru că şi-au sfirşit alergarea ca Pavel şi au păstrat 
credinţa - cît şi pentru cei ce-i ajută. 

Şi în zilele noastre sînt mulţi martiri: în ţările comuniste, 
islamice şi păgîne. Mulţi creştini, printre care chiar lideri 
bine cunoscuţi, pactizează cu prigonitorii şi simpatizează cu 
cei ce preferă să ardă tămîie la statuia cezarulu� decît să 
moară ca atîtia creştini din primele secole. Pe vremea aceea 
cei ce trădau, închinîndu-se chiar şi de formă cezarului, erau 
numiţi Lapşi - ,,apostaţi." Astăzi sînt numiţi „înţelepţi," 
„isteţi," iar cei care, plini de Duhul Sfint preferă închisoarea 
şi moartea sînt numiţi „plini de vin," ca apostolii în ziua 
Cincizecimii. 

Să fim de partea celor ce stau în închisori şi sînt 
condamnaţi la moarte pentru credinţa lor. Să ne rugăm 
pentru ei şi să-i ajutăm. In felul acesta vom dobîndi şi noi o 
cunună ca a lor. 
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,, Tu eşti Împdratul lui Israel." (Ioan 1:49) 

S-ar putea crede că acest nume ,,Împăratul lui Israel," pe 
care Natanael I l-a dat lui Isus, ar anula orice interes pe care 
un ne-evreu l-ar avea pentru El. Ce are de-a face un 
european sau un american cu vreunul din regii Zulu de 
acum două mii de ani? 

Se născuse un rege în Israel, şi întelepti din tări 
îndepărtate au venit să se închine Lui pe cînd nu era decît 
un prunc. Iar az� după aproape două mii de � oameni de 
toate rasele încă se închină Lui. 

Există, desigur, ceva deosebit de important la evrei, ceva 
care Îl face pe regele lor deosebit de important. Pavel scria: 
,,Ei (Israelitu) au înfierea, slava, legămintele, darea legii, 
slujba dumnezeiască, făgăduintele, patriarhii, şi din ei a ieşit, 
după trup, Hristosul care este mai presus de toate lucrurile, 
Dumnezeu binecuvîntat în veci" (Romani 9:4,5). 

Naziştii au fost consecventi cînd respingeau creştinismul 
ca fiind de natură evreiască. Ei au înteles mai bine decît 
creştinii legătura dintre biserică şi evrei. 

În afara bisericii, Israelul nu poate face nimic care să 
dureze. Şi fără Israel biserica nu poate triumfa. Doar prin 
acceptarea lui Hristos de către ei va veni „viată din morti" 
(Romani 11:15). 

O privire asupra lumii ne descoperă rolul deosebit al Is
raelului. Marea bătălie se dă între lumea celor ce cred în 
evreul Isus şi lumea celor ce cred în evreul Marx. 1n ştiintă, 
universul poartă numele unui alt evreu, Einstein. 

Este datoria fiecărui creştin să se roage pentru mîntuirea 
evreilor şi pacea Israelului. Toţi trebuie să depunem energia 
noastră pentru aceasta. 



MEDITAŢIA 191 

,,Duceţi-vă." (Luca 7:22) 

Sfinţii sînt bărbaţi şi femei cu totul deosebiţi, fiecare în 
felul său. Ei nu pot fi judecaţi după standardele obişnuite. 

Ioan al Crucii era atît de absorbit de gîndurile lui legate 
de Dumnezeu încît nu acorda nici o atenţie ciocanului sau 
dălţii din mîinile lui; nu era capabil de nici o muncă ma
nuală. Iosif de Copertino era atît de pierdut în Dumnezeu, 
încît trebuia să se ciupească pentru a se trezi la realitatea 
lumii din jur. Orice obiect i s-ar fi cerut, el aducea cu 
regularitate altceva, căci mintea lui nu era acordată cu 
lumea oamenilor. 

Dar numai unii sfinţi sînt aşa. Elisabeta a Ungariei era o 
sfintă atentă la fiecare nevoie a celor mai umili oameni, deşi 
era regină. Sfintă şi om în acelaşi timp, ea a fost fiinţa 
umană Elisabeta în cel mai înalt sens, sacrificînd totul 
pentru ca Elisabeta ideală să poată trăi pe pămînt. 

Ca şi Isus, mulţi sfinţi au fost consideraţi psihopaţi. De 
fapt ei erau teopaţi, în sensul etimologic al cuvăntu 
bolnavi de Dumnezeu. Ei au murit faţă de lume înainte de a 
muri. 

Unii sfinţi au fost viteji, ca Ioana d'Arc. Alţii au mers la 
extremele ascetismului, iar Therese de Lisieux spunea: 
,,Dacă mîncarea e bună, mulţumesc Domnului pentru ea. 
Dacă e rea, accept mortificarea. Cea mai bună cale spre 
sfinţenie este să accepţi ca jertfă orice s-ar întîmpla." 

Descoperă chemarea pe care ţi-a hărăzit-o Dumnezeu, 
acel „TU" ideal, scopul pentru care ai fost ales dinainte de 
întemeierea lumii. Urmează-L apoi pe Isus în conformitate 
cu chemarea ta personală, chiar dacă ea pare ciudată celor 
din jur. 



MEDITAŢIA 192 

,,AduceJi-vd aminte de cei ce sînt în lanfuri." (Evrei 13:3) 

Un cre§tin din Rusia a fost condamnat la zece ani de 
închisoare pentru credinta sa. Lăsa în urma sa o sotie §i 
nouă copii flămînzi. Societatea „Misiunea Cre§tină pentru 
lumea comunistă" i-a ajutat cu o mică sumă de bani §i a 
primit din partea sotiei cre§tinului martir un răspuns 
uimitor. 

„Glorie lui Dumnezeu pentru faptul că ne-a dat să 
purtăm o părticică din crucea Lui." (Noi ne plîngem de 
micile noastre neajunsuri §i le numim cruci insuportabile. 
Pentru ea, un sot la închisoare §i nouă copii de hrănit erau 
doar „o părticică" din crucea Lui). ,,Trebuie să ne mîncăm 
pîinea cu lacrimi, dar slăvit să fie Domnul pentru toate. Vă 
multumesc din inimă §i multumesc Domnului că v-a deschis 
inima vouă, care sînteti atît de departe. Dragostea are brate 
lungi, care s-au întins pînă la noi." (Cînd Pavel a enumerat 
toate calităţile dragostei, în I Corinteni 13, a uitat să amin
tească bratele ei lungi). 

„Cînd am rămas singuri, oamenii răi ne-au spus că nu 
vom mai avea din ce trăi, dar lăudat fie Dumnezeu care 
poartă de grijă §i azi, a§a cum odinioară s-a îngrijit de Ilie, 
de Daniel §i de toti cei ce l-au slujit. 

„Dumnezeu mi-a dat nouă copii care a§teaptă să se 
întoarcă tatăl lor acasă, dar el §i-a pus viata în joc pentru 
Hristos §i §i-a lăsat copiii să sufere pentru credinta dată o 
dată pentru totdeauna sfintilor." 

Faptele Apostolilor, în original, este singura carte din 
Biblie care se termină brusc, în mijlocul unei fraze. Este o 
carte neterminată. Eroismul primilor cre§tini continuă pînă 
în zilele noastre. 

Să-i amintim întotdeauna în rugăciunile noastre pe fratii 
no§tri care suferă în închisori pentru credinta lor. Şi să nu 
uităm familiile lor. 



MEDITAŢIA 193 

,,Sîntem schimbati în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă." 
(2 Corinteni 3:18) 

Filozofia scolastică ne-a dat două axiome aparent 
contradictorii, dar care de fapt sînt complementare una 
alteia. Prima afirmă: Omne quod recipitur, per modus 
recipientis recipitur - ,,Tot ceea ce primi, primi după felul 
primitorului." De unde şi multimea religiilor şi a părerilor 
diferite în toate domeniile. 

Percepem cu totii aceeaşi realitate, dar corespunzător cu 
modul de pregătire, educatie, caracter, ereditate, forta şi 
specificul inteligentei noastre. Niciodată nu-L vedem pe 
Dumnezeu aşa cum este El, ci aşa cum apare în propriii 
noştri ochi. 

Axioma de mai sus se aplică şi lui Dumnezeu. El ştie totul 
despre noi aşa cum Ii apărem din punctul de vedere al unei 
fiinte divine. Totuşi, aceasta nu a fost îndestulător pentru o 
judecată dreaptă. De aceea Fiul lui Dumnezeu a devenit 
omul Isus. Acum El cunoştea în propriul lui trup sărăcia, 
oprimarea, durerea, împotrivirea, tortura, ispita. Cînd S-a 
înăltat la cer, Hristos a îmbogătit Dumnezeirea cu o 
dimensiune nouă: experienta umană. 

De aceea stă scris în Cîntarea Cîntărilor: ,,Priviţi pe 
împăratul Solomon, cu cununa cu care l-a încununat mamă
sa în ziua cununiei lui." (3:11) Isus adusese din veşnicie co
roana gloriei divine. Maria I-a adăugat-o pe aceea de 
Dumnezeu întrupat. Ea i-a dat posibilitatea unirii cu natura 
umană şi cu experienţa umană. 

A doua axiomă este: Anima quodammodo fit omnia 
„Sufletul are capacitatea de a deveni orice." El se poate 
identifica cu ceea ce înţelege şi cu ceea ce doreşte cu 
ardoare. 

Creştinii îşi cunosc îngrădirile. Ei ştiu bine că sufletul lo
cuieşte în cuşca personalitătii, dar tînjesc să-L vadă pe 
Dumnezeu, în final, aşa cum este El. Sufletul nostru are ca
pacitatea aceasta: visul nostru va deveni realitate. 



MEDITAŢIA 194 

,,Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii." 
(1 Corinteni 1:28) 

Dintre multele persoane cărora li s-ar fi putut arăta, 
Domnul l-a ales pe cel mai mare dintre păcătoşi, Saul din 
Tars, cel care făcuse prăpăd în biserici, ucigînd pe unii 
credincioşi şi silindu-i pe altii să se lepede. 

Capacitatea de a face rău este capacitatea potentială de a 
face bine. 

Pe vremuri, cascada Niagara era o sursă continuă de cala
mităti atît pentru Statele Unite cît şi pentru Canada, 
inundînd suprafete întinse din ambele ţări şi făcînd agricul
tura imposibilă. Un om se gîndi: ,,Dacă această cădere 
naturală de apă are un atît .de mare potenţial distructiv, în 
mod logic ea are şi un potenţial benefic." Ş� astfel, a început 
constructia barajelor şi insta- larea turbinelor. Astăzi, Cas
cada Niagara furnizează energie electrică ambelor ţări. 

Gîndindu-se la evanghelizarea Britanie� William Booth a 
început să-şi caute oameni potriviti pentru lucrare. El îi 
considera pe cei mai multi pastori fie ca fiind profesionişti 
ne-născuţi din nou, fie ca adevăraţi copii ai lui Dumnezeu, 
prea umili şi firavi însă pentru revolutionarea lumii. Ca 
atare, s-a îndreptat spre puşcăriaşi. Odată întorşi la 
Dumnezeu, ei au devenit soldaţii şi ofiţerii Armatei Salvării 
şi au făcut o treabă extraordinară. 

In limba ebraică, Kedeshah însemna atît prostituată cît şi 
sfîntă. Magdalena a fost totdeauna o Kedeshah, la început cu 
semn negativ, apoi cu semn pozitiv. Dragostea pe care şi-o 
risipise în păcat, se revărsa acum în valuri uriaşe spre Mîn
tuitorul şi spre oameni. 

Caută-i pe cei de jos, drojdia societăţii; roagă-te pentru ei 
şi fă totul pentru a-i aduce la mîntuire. Ei ar putea deveni 
cea mai mare binecuvîntare. 

Şi dacă, din întîmplare, eşti şi tu unul din ei, cele de mai 
sus sînt valabile şi pentru tine. 



MEDITAŢIA 195 

,,Străini şi călători pe pămînt." (Evrei 11:13) 

Evanghelistul american John Morrison se întorcea în 
patrie, după ce predicase şi adusese la Domnul zeci de 
suflete în tările pe care le colindase. Se întîmpla să 
călătorească pe acelaşi vapor cu preşedintele Americii 
Theodore Roosevelt, care se întorcea de la o vînătoare de 
agrement din Africa. Împuşcase acolo cîtiva mistreti. 

1n portul New York aştepta ovationînd, o mare multime 
de oameni. Pe cine, credeti? Bineînteles că pe vînătorul de 
mistreţi, preşedintele S.U A. Nu-i păsa nimănui de omul 
care salvase atîtea suflete pe cîmpul misionar. Apoi cei doi, 
preşedintele şi misionarul, au călătorit în acelaşi tren şi, din 
nou, multimea îşi aplaudă preşedintele. 

Un evanghelist e şi el doar om. Morrison simţea 
nemulţumirea crescîndu-i în suflet. ,,Aceasta e tot ce pri
mesc la întoarcerea din călătoria asta istovitoare?" se necăji 
el. De undeva, din străfunduri, vocea divină îl corectă: ,,Tu 
încă nu ai ajuns acasă." 

Sărmani creştini care îşi aşteaptă recunoaşterea în lumea 
aceasta! 

Datoria noastră este să evităm succesele de aici. 
Care ar fi valoarea generalului Eisenhower sau a lui 

Winston Churchill dacă ar fi fost primiţi cu urale de 
Germania Nazistă? 

Isus a spus: ,, V ai de voi cînd toţi oamenii vă vor grăi de 
bine!" (Luca 6:26) Ar fi un semn sigur că apartii lumii ace
steia, duşmane lui Dumnezeu. 

Să aşteptăm răsplata noastră deplină în ceruri. 
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,,Să nu vă potrivifi chipului veacului acesta." (Romani 12:2) 

în Luca 7 ni se spune că, aflat în închisoare, Ioan 
Botezătorul s-a îndoit de faptul că Isus ar fi, într-adevăr, 
Mîntuitorul. Îndoiala i se strecurase în suflet cu toate că el îl 
proclamase a fi Mielul Domnului care ia asupra sa păcatele 
lumii. Închisoarea aruncă adesea umbre asupra vietii 
spirituale a omului. 

Ioan s-a îndoit şi şi-a dezvăluit îndoielile în prezenţa a doi 
dintre discipolii săi, care nu se îndoiseră pînă atunci. Ei fu
seseră siguri că Isus este Mîntuitorul. Dar, deoarece le 
fusese sădit un sîmbure de îndoială în inimă, au pornit la 
drum lung pentru a-i vorbi lui Isus de îndoielile altuia şi 
pentru a-l iscodi. S-ar putea să-I fi vorbit în prezenta altora, 
care au răspîndit apoi mai departe îndoiala. 

Isus a răspuns, ,,Urmati-vă calea" (Luca 7:22). 
Nu te lăsa molipsit de atitudinea greşită a altuia, chiar 

dacă acela este un mare profet. 
Nişte surori creştine lucrau înhtr-un lagăr din Siberia, 

unde trebuiau să doboare copaci. Departe de ele se aflau 
alte barăci cu prizonieri care făceau aceeaşi muncă. Într-o 
seară, în timp ce creştinele se adunaseră la rugăciune în 
jurul unei mici sobe, cineva a bătut la uşă. 

„Deschide! N-ai să păţeşti nimic," a ţipat o voce 
grosolană. Surorile nu au îndrăznit să se supună. ,,Deschide, 
sau scoatem uşa din ţîţîni," urlară mai multe voci. 

Cînd deschiseră uşa, intrară douăzeci de oameni în haine 
de iarnă ninse cu zăpadă. Unul dintre ei spuse: ,,Am auzit că 
sînteţi creştine. Vorbiţi-ne de Dumnezeu. N-am văzut un 
preot de treizeci de ani. Spuneţi-ne ceva." 

Înccpînd cu acea seară, baraca se preschimbă într-o 
biserică tăinuită, unde prizonierii se adunau cu regularitate. 
Surorile Ic-au vorbit despre credinţă, i-au învăţat rugăciunile 
de mult uitate, şi i-au botezat pe unii dintre ei. În schimb, 
aceşti oameni condamnaţi pentru crime, executau munca 
grea a surorilor, lăsîndu-le astfel mai mult timp pentru 
rugăciuni. 



Erau suflete care, într-o mare bolşevică, şi-au urmat calea. 

Urmează-ti-o şi tu pe a ta, oricîte greutăti ai întîlni în drum. 
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„ Unde este făgăduinJa venirii Lui? ... Căci toate rămîn aşa 
cum erau de la începutul zidirii." (2 Petru 3:4) 

Cuvintele de mai sus erau adresate de batjocoritori 
creştinilor din primele veacuri. Astăzi n-o mai pot face. 
Tabloul întregii lumi s-a schimbat. Oamenii au pătruns în in
ima atomului. reuşind, ca rezultat, să „îngrămădească" 15 
tone de exploziv P<: capul fiecărui locuitor al Pămîntului. 
Distrugerea omerurii s-ar putea produce în cîteva minute. 
Omul se plimbă pe lună. Prin mijloacele de comunicare în 
masă şi prin droguri. dictatorii şi milionarii pot schimba 
minţile oamenilor după bunul lor plac. Explozia 
demografică, foametea fără precedent, aerul care nu mai 
poate fi respirat în oraşele naţiunilor privilegiate, toate au 
venit peste noi. 

Statul Israel este un fapt incontestabil. Dumnezeu a adus 
poporul Său înapoi, în Ţara Sfintă. Întregul Ierusalim le 
aparţine, un semn în plus al sfirşitului. 

Fortele anti-creştine au invadat biserica. ,,Capital Voice", 
numărul din 1 August 1974, a dat publicităţii rezultatele 
unor sondaje recente: ,,51 % dintre pastorii metodişti din 
S.U A. nu cred în învierea lui Isus, 60% nu cred în naşterea 
lui Isus din fecioară; 62% contestă existenţa lui Satan; 89% 
din preoţii episcopali nu cred că Biblia este Cuvîntul lui 
Dumnezeu. Ei cred că nu există adevăr." Încă un semn al 
sfirşitului. U rîciunea pustiirii este în locul sfint (Daniel 
9:27). 

Toate acestea sînt semne ale venirii Domnului. Lucrurile 
nu mai sînt ca la început, dar „Cine va răbda pînă la sfirşit, 
va fi mîntuit" (Matei 24:13). 
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„ Ce înf dpşare avea omul acela, care s-a suit în{lintea voastrd 
şi v-a spus aceste cuvinte?" (2 Împărati 1:7) 

Cînd Ilie a trimis un mesaj regelui Israelului, Abazia, 
acesta le-a pus întrebări slujitorilor nu despre continutul 
mesajului ci despre înfătişarea mesagerului. Valoarea 
declaraţiei depinde de calitatea celui care o face. O predică 
inspirată de cuvintele: .,Vai vouă bogatilor" (Luca 6:24). 
ţinută de unul care se străduieşte din răsputeri să se îm
bogătească, va face o impresie ridicolă. 

Creştinii primelor secole au fost adevăratul tip de oameni. 
Despuiaţi de haine şi atîrnaţi pe ziduri cu mîinile şi 

picioarele imobilizate în patru inele de fier, legati cu funii, 
erau loviti cu bîte, carnea le era smulsă cu cleştele şi torte 
aprinse le pîrjoleau trupul. Ei au îndurat chinul dar nu s-au 
lepădat de Hristos şi nici n-au divulgat locul sau ora de 
închinăciune a fraţilor lor. 

Nici o maşinărie inventată de mintea omenească n-ar fi 
putut rezista torturilor pe care fraţii şi suro.rile noastre le-au 
suportat de-a lungul secolelor de persecutie. Trupurile lor 
subnutrite au rezistat mai bine decît prea-bine hrănitele 
trupuri ale duşmanilor lor. Aceasta pentru că ei au fost 
adevăratul tip de oameni 

1n timpul suferintelor, mila lor se îndrepta nu spre ei 
înşişi ci spre călăii lor. Ei vedeau în cei ce-i batjocoreau şi-i 
băteau, pe îngerii harului care, umilindu-i, îi sfinţeau pentru 
împărăţia cerurilor. 

Nu de o nouă teologie avem noi nevoie, ci de acest soi de 
creştini. 

De ce nu ne-am schimba noi în astfel de oameni, al căror 
mod de a fi să confere credit mesajului nostru creştin? La 
Ilie, chiar şi înfătişarea exterioară şi modul său simplu de a 
se îmbrăca confirmau sinceritatea vorbelor sale. 
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„Învafă-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă 
înfeleaptă." (Psalmul 90:12) 

In „Confesiuni", Augustin scria: ,,Dacă nu mă întreabă ni
meni, ştiu ce este timpul; dacă sînt întrebat, nu ştiu ce să 
răspund." 

Astronomul rus Kozîrieff numea timpul „cea mai 
importantă şi cea mai ciudată calitate a naturii." 

Dar nu voi intra în filozofia timpului. El face ca oamenii 
să apartină unor generatii diferite; el este prăpasia dintre 
adulti şi copii. Aceştia din urmă au fost născuti mai tîrziu în 
timp, ceea ce-i face să-şi privească părintii ca simbol a tot ce 
e vechi şi demodat, a tot ceea ce a încetat să fie relevant, a 
tot ceea ce e, în mod ipocrit, legat de un cod moral depăşit. 
De aceea spunea Freud: ,,Una dintre cele mai dificile 
profesii din lume este aceea de părinte." 

Cu sigurantă unii părinti nu sînt vrednici de onoarea pe 
care le-o acordă Biblia. Ucigaşul american Manson era fiul 
unei prostituate, care l-a născut la doar 16 ani pentru că nu 
avea bani să-l avorteze. Curînd după naşterea copilului, ea a 
fost arestată. Dat în grija unor rude, micutul Manson a 
primit mai multă bătaie decît mîncare. După vîrsta de 
paisprezece ani a stat numai în case de corectie şi închisori. 

Unii din cei mai respectabili şi evlavioşi părinti au fost 
deseori răsplătiti de propriii lor copii cu expresii ca „porci 
capitalişti" şi altele asemănătoare. Acestea sînt cazuri 
extreme. Extreme sînt şi cazurile de sinucideri în 
adolescenţă. Numărul lor a crescut cu 250% în ultimii 
douăzeci de ani. O multime de tineri sînt nemultumiti de 
părintii lor. 

Să devenim conştienti de problema copiilor, căci timpul 
trece repede şi o nouă generatie se ridică. Le sîntem datori 
copiilor noştri cu cele mai bune exemple de evlavie. Nu este 
suficient să le asigurăm un trai îmbelşugat. Ei au nevoie de 
exemplul unei vieti sfinte, unită cu o educatie înteleaptă. 
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,,Dă-te pe tine însup pildă." (fitus 2:7) 

Un candidat la ordinarea ca pastor s-a prezentat înaintea 
comisiei de examinare şi înaintea episcopului. Avea o 
pregătire teologică temeinică, exprimată în note excelente la 
toate subiectele. Răspunse bine la toate întrebările obişnuite 
ale comisiei, iar pastorul bisericii sale confirmă faptul că a 
participat la toate activitătile ei. 

Episcopul, un om duhovnicesc, îi adresă unele din 
întrebările puse candidatilor pentru ordinare în primele 
secole: .,Priveşti dispretul celor din jur ca pe un cîştig perso
nal? Îi iubeşti pe străini ca şi pe rudele tale? Primeşti cu 
aceeaşi bucurie boala sau sănătatea, libertate sau 
închisoarea, bătaia ca şi mîngîierea, dezaprobarea ca şi 
aplauzele?" 

,,Nu," răspunse candidatul. 
„ln cazul acesta mergi şi mai studiază," răspunse 

episcopul. 
Multi pastori cred că menirea lor este să interpreteze şi 

să predice Scriptura. Dar aceasta este o sarcină secundară. 
Isus a declarat că a venit în lume pentru „a împlini legea şi 
profetiile" (Matei 5:17). El a împlinit ceea ce altii au folosit 
ca simple subiecte de predică. 

Caută un pastor care să fie nu un comentator, ci un 
împlinitor al voiei lui Dumnezeu. 
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,,Ziua Domnului va veni ca un hoI noaptea." 
(1 Tesaloniceni 5:2) 

Leonid Brejnev, fostul dictator al Rusiei Sovietice îi arătă 
cu mîndrie mamei sale biroul său luxos, vila sa dintr-o 
suburbie a Moscovei, Cadillac-ul şi casa de vacanţă de pe 
malul Mării Negre, şi o întrebă: ,,Ei, eşti mulţumită de fiul 
tău?" 

Ea răspunse: ,,Sînt fericită că o duci bine; dar ce o să te 
faci cînd vor veni comuniştii la putere? Stii ce răi sînt ăştia, 
urăsc pe cei bogati şi luptă pentru egalitatea tuturor." 

E uşor să rîzi de demagogia comuniştilor, de nepotrivirile 
dintre „predicile" lor şi stilul lor de viaţă, dar gluma ar 
putea lua şi altă întorsătură. 

Ce te-ai face dacă ar trebui să prezinti mediul tău obişnuit 
de viaţă unei mame evlavioase şi ea ţi-ar spune: ,,Toate bune 
şi frumoase, dar ce se va întîmpla odată cu a doua venire a 
Mîntuitorului?" 

Se spune că, într-o z� Isus a vizitat Roma. Tocmai avea 
loc o paradă militară şi toti cei ce defilau purtau puşti. ,,Sînt 
creştini?" întrebă Isus. ,,Da," fu răspunsul, iar Isus continuă. 
„Mi-am învăţat ucenicii să nu-şi spună nici măcar o vorbă 
rea. Nicicînd n-am spus ca viitorii mei ucenici să folosească 
arme." 

Apoi văzu în vitrine reclame de genul. ,,Aici se vînd cei 
mai buni pantofi, sau cele mai bune maşini." Isus intră în 
magazin şi întrebă: ,,Nu v-am învătat, oare, că fiecare 
trebuie să onoreze pe ceilalti mai mult decît pe sine. De ce 
nu faceţi reclamă produselor concurenţilor voştri?" 

Văzu apoi prostituatele - erau toate botezate şi 
confirmate. Cînd văzu pe creştini divizati în diferite partide 
politice, şi cînd văzu biserici catolice, biserici baptiste şi 
biserici luterane, se întrebă cu uimire care o fi biserica Lui. 
De celelalte denumiri nu auzise niciodată. 

Apoi dori să vorbească cu Papa, dar nu putu obtine 
audientă. A trebuit să se strecoare hoţeşte pe lîngă garda 
elveţiană. Ţir.uta Lui nu prea impunea; era mai degrabă 



bizară. În sala de aşteptare i s-a spus că trebuie să se 
adreseze papei cu „Sfinte Părinte." Isus răspunse: ,,Credeam 
că numele acesta este rezervat lui Dumnezeu." 

Care este standardul tău de viată? Care este nivelul tău 
moral şi spiritual? Totul pare a fi în ordine, dar ce s-ar 
întîmpla dacă Isus s-ar reîntoarce chiar azi? 
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,,Slova omoară, dar Duhul dă viată." (2 Corinteni 3:6) 

Biblia este de inspiratie divină. 
În Amos 9:11 citim: ,.În vremea aceea voi ridica din 

căderea lui cortul lui David, îi voi zidi spărturile . . . ca ei 
(evreii) să stăpînească rămăşita Edomului şi toate neamurile 
peste care a fost chemat Numele Meu." Acest text pre
vest�şte conducerea spirituală a întregii lumi păgîne de către 
evrei. 

A spune asemenea lucruri păgînilor deja înverşunati 
împotriva evreilor, n-ar fi de prea mare folos. De aceea 
Petru, citîndu-1 pe Amos, modifică, pur şi simplu, textul 
profetiei: ,,Voi ridica din nou cortul lui David .. . pentru ca 
rămăşita de oameni să caute pe Domnul, ca şi toate ne
amurile peste care este chemat Numele Meu" (Fapte 
15:16,17). Comparati cele două pasaje. Întregul înteles este 
schimbat. Proorocirea înseamnă acum că neamurile vor 
căuta dintr-o dată pe Domnul - un mesaj devenit acceptabil 
pentru ele. 

În Exodul 34:35, citim cum Moise, după ce primise de la 
Dumnezeu tablele legii, şi-a acoperit faţa cu un văl, fiindcă 
strălucea. Asta l-ar fi situat pe Pavel, care avusese şi el o re
velaţie divină, pe un nivel inferior. El îşi ia libertatea să ex
plice lucrurile în alt fel: ,,Moise ... îşi punea o mahramă 
peste fată, pentru ca fiii lui Israel să nu-şi pironească ochii 
asupra sfirşitului a ceea ce era trecător" (2 Corinteni 3:13). 

Scopul contează: sufletele trebuiesc salvate. Dacă un 
ritual complicat îi ajută pe unii şi o simplă închinare pe altii, 
dacă un predicator le e de folos unora şi o confesiune - al

tora, dacă o anumită traducere a Bibliei poate ajuta pe 
cineva mai mult decît o alta, importantă este nu fidelitate 
metodelor sau a cuvintelor, ci tinta: mîntuirea unora, indife
rent de mijloacele întrebuinţate (1 Corinteni 9:22). 
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,, Veti fi urîti de toate neamurile." (Matei 24:9) 

Ceva nu e-n regulă cu creştinii care nu sînt urîti. 
Henrik Ibsen, renumitul dramaturg norvegian, a fost cel 

mai neacceptat artist al secolului trecut. Si asta pentru că a 
făcut ceea ce noi toţi ar trebui să facem. I-a iritat pe cei din 
jur aducînd pe scenă subiectele tabu; în acelaşi timp, a 
promovat atitudini nepopulare pentru societatea timpului 
său. Mesajul său principal a fost acela că, în probleme de 
conştinţă, atitudinea noastră trebuie să fie intransigentă, 
nelăsînd loc pentru compromis. 

Din cauza aceasta atît el cît şi familia sa au avut de 
suferit. În piesa „Inamicul Public ", el pune în gura unuia 
dintre personajele sale cuvintele de reproş pe care i le 
adresau lui prietenii bine intenţionaţi: ,,Eşti nebun; eşti 
bolnav de egoism. Nu încerca să te scuzi cu lozinci 
umanitare, căci un om care-şi tîrăşte familia o viaţă întreagă 
prin mocirla dispreţului celor din jur este, în inima lui, un 
drac, un diavol căruia îi pasă mai mult de o cauză publică 
decît de viaţa soţiei şi a propriilor săi copii." 

Cei care, în secolul nostru, suferă prin închisori de dragul 
lui Hristos, au auzit de multe ori asemenea reproşuri. 

Reacţia lui Ibsen a fost simplă: El a scris. ,,În mijloc�l 
furtunii, există un singur lucru de care trebuie să-ţi 
aminteşti: faptul că ea va trece ... Înainte ca cei mulţi să ştie 
un lucru, trebuie să existe un om care să-l ştie ... 
Majoritatea greşeşte întotdeauna . . . Mă ridic împotriva 
minciunii milenare că majoritatea are întotdeauna 
dreptate." 

Cînd mulţimea înfuriată arunca cu pietre în geamurile 
unuia din eroii săi acesta, Dr. Stockmann, zicea: ,,Voi păstra 
pietrele acestea ca pe nişte relicve sfinte." 

,,Cei puternici trebuie să înveţe a fi singuri." 
Să învăţăm să rezistăm opiniei publice. Isus n-a cedat 

niciodată în faţa orbirii maselor. El este lumina. El 
influenţează fără a fi influenţat. El a fost urît, dar, acceptînd 
această realitate, El a cîştigat prieteni care L-au iubit pînă la 
moarte. 
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„Sd luptap pentru credinta care a fost datd sfintilor odatd 
pentru totdeauna." (Iuda 3) 

Cînd Nelson, copil fiind, se întoarse acasă de la o 
vînătoare pe la cuiburile de păsări, mătuşa sa îl mustră 
pentru faptul de a fi stat în pădure pînă noapte tîrziu. ,,Mă 
mir că frica nu te-a adus mai repede acasă," îi zise ea. 

,,Frica?" răspunse tînărul Nelson. ,,N-o cunosc." 

Noi nu ne temem de confruntări. Cînd Spurgeon, 
renumitul predicator baptist al Angliei, alarmat de 
răspîndirea ereziei în cadrul cultului, a părăsit Uniunea 
Baptistă şi a început lupta pentru credinta biblică, el nu s-a 
aşteptat la succes. ,,Sînt gata să mă las sfişiat de cîini în 
următorii cincizeci de ani," zicea el, ,,dar viitorul îndepărtat 
îmi va da dreptate." 

I-au fost adresate vorbe ruşinoase şi insulte. Singurul său 
răspuns a fost că, atîta vreme cît nu găseşte expresii suficient 
de dure pentru a-i exprima desconsiderarea fată de duşmani, 
îi va ignora. 

A dorit şi a predicat cu ardoare subordonarea absolută 
fată de Cuvîntul Domnului, ştiind în adîncul sufletului că 
mesajul său era de la Dumnezeu. 

Un predicator negru, dintr-un sat african, declara că se 
abtine să predice împotriva furtului de găini, căci aceasta ar 
duce la răcirea dragostei frăteşti. Am fost odată mustrat de 
pastorul unei biserici căreia îi eram oaspete, pentru faptul 
de a fi predicat despre păcatul lui Irod: căsătoria cu sotia 
fratelui său. Acesta era şi păcatul celui mai bogat dintre 
sustinătorii bisericii, şi pastorul nu voia să-i piardă 
contributia. 

Este de datoria noastră să luptăm împotriva spiritului de 
compromis şi împotriva a tot ce e rău în munca misionară, 
chiar şi cu riscul de a provoca mari conflicte. Cei care 
trădează principiile lui Hristos n-ar trebui să devină 
niciodată prietenii noştri. 
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,,Prea iubitul meu este al meu." (Cîntarea Cîntărilor 2:16) 

Un rege i-a spus odată unuia din favoritii săi: ,,Cere-mi 
orice şi îti voi da." 

Favoritul se gîndi: ,,Dacă-i cer să mă facă general, el mă 
va face general, dar curînd după aceea voi regreta că nu sînt 
prim-ministru. Dacă-i cer jumătate din împărătie, el mi-o va 
da, însă curînd voi regreta că nu am şi cealaltă jumătate." 
Aşa că o ceru de soţie pe fiica regelui. 

În limba ebraică şi în greacă, cuvîntul „suflet" este de gen 
feminin. Fiind de gen feminin, sufletul celui credincios îi 
cere lui Hristos Domnul să îi devină mirele. În felul acesta 
noi devenim moştenitori ai tuturor lucrurilor, iar îngerii 
devin slujitorii noştri. 

Cît de glorios şi cît de modest, totodată, este Mirele 
nostru! Natanael l-a numit „Fiul lui Dumnezeu" (Ioan 1:49). 
Isus i-a răspuns: ,,De acum încolo veti vedea cerul deschis şi 
pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se şi coborîndu-se peste 
Fiul Omului" (Ioan 1:51 ). În măsura în care oamenii 
descoperă dumnezeescul din El, inima Sa modestă şi bună Îl 
face să-Şi dezvăluie tot mai mult umanitatea, pentru ca 
miresele Sale, fiinte omeneşti, uneori chiar prea omeneşti, 
să poată veni la El cu încredere. El le apartine. Rugăciunea 
noastră ca El să fie al nostru a fost ascultată. 

Dar El nu este doar Mirele divin, ci şi Mirele pămîntesc, 
omenesc, preocupat de problemele fiinţelor umane, îngri
jindu-se pînă şi de vinul de la o nuntă - nu cumva să nu le 
ajungă tuturor. Cît de diferiţi sînt unii sfinţi care, din cauza 
sfinţeniei lor, devin indiferenţi faţă de nevoile semenilor lor. 

Hristos nu predică numai, şi nici nu ne mustră fără 
încetare. El cinează în linişte cu noi, aşa cum ar face un mire 
cu mireasa lui. 

Bernard de Oairveaux spunea: ,,Un Dumnezeu liniştit 
linişteşte totul. A-l vedea ca fiind liniştit înseamnă a fi 
liniştit." Cel mai liniştitor gînd este: ,,Prea iubitul este al 
meu." 
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„Isus i-a spus (tîlharului): Adevărat îJi spun că astăzi vei fi cu 
mine în rai." (Luca 23:43) 

O lume care are foarte multă nevoie de rugăciunile 
noastre este lumea criminalilor. Societatea nu le poate da 
decît pedeapsa pe care o merită. Noi le putem da mesajul 
divin al iertării prin sîngele Domnului Isus. 

Criminalii sînt urmăriti tot timpul de victimele lor - unii 
dintre ei în mod conştient, altii - inconştient. În spatele 
oricărui cuvînt, ei „aud" ultimele cuvinte ale victimelor lor. 
Le poti vorbi frumos, dar ei ştiu ce gîndeşti despre ei: că sînt 
criminali. 

Chiar dacă nu s-au denunţat poliţiei sau nu s-au 
mărturisit vreunui preot, cuvintele de regret sînt rostite de ei 
în vis sau în vorbirea involuntară. Victimele sînt aproape, 
noaptea, lingă patul lor. 

Emil Zoia descrie, în „Therese Ranquin", cazul unui pic
tor care ucisese. Nu ştia nimeni. Îşi continua munca. De
acum, însă, feţele personajelor lui începură să semene unele 
cu altele. Toate semănau cu faţa victimei pictorului. Feţele 
copiilor, fetele femeilor, toate îi aminteau de faţa celui ucis. 

Criminalii n-au ucis doar pe cei pe care i-aude omorît. Ei 
au ucis şi mila fată de ei înşişi în sufletele semenilor lor. Sînt 
dispretuiti acum de toti în afară de Isus, prietenul 
păcătoşilor. El a ales să împartă soarta criminalilor, fiind 
răstignit ca şi ei. El a hotărît ca, la oferta făcută de Pilat de a 
elibera un prizonier, multimea să ceară eliberarea unui 
criminal, Barabas. Isus a murit bucuros în locul lui. 

Isus nu dispreţuieşte hoţii. El Se compară cu ei: ,,Ziua 
Domnului va veni ca un hot noaptea" (2 Petru 3:10). 

Criminalii găsesc mîntuirea la Isus şi întelegere şi milă la 
urmaşii lui autentici. 



MEDITAŢIA 207 

„Nişte stele rătăcitoare, cărora le este păstrată negura 
întunerecului pentru vecie." (Iuda 13) 

Epistola lui Iuda acreditează una din multele cărti 
pseudoepigrafice, cartea lui Enoh. 

Enoh a scris: ,,Am văzut şapte stele ca şapte munti uriaşi, 
în flăcări. Cînd am întrebat, îngerul mi-a spus: .Acesta este 
locul unde se sfîrşesc cerul şi pămîntul. Este o închisoare 
pentru stele şi pentru întreaga oştire a cerurilor. Stelele care 
au luat foc, sînt stelele care la răsăritul lor au păcătuit 
împotriva poruncii lui Dumnezeu, neîncadrîndu-se în timpul 
prestabilit. Dumnezeu S-a mîniat şi le-a legat.• ... " 

Aminteşte-ti că unii îngeri stau în lanturi de mii de ani. 
Sînt. înconjurati de întuneric şi aşteaptă judecata zilei celei 
man. 

Viata în închisoare este îngrozitoare. Iadul e şi mai rău 
pentru oameni. Dar cine-şi poate imagina chinul dintr-o 
închisoare pentru îngeri, fiinte înaripate, obişnuite să zboare 
de la o stea la alta pentru a împlini voia lui Dumnezeu? 

Unii îngeri au ajuns acolo din cauză că „nu şi-au păstrat 
vrednicia, ci şi-au părăsit locuinta" (Iuda 6). Ţi-ai păstrat tu 
oare înalta pozitie de creştin? Ţi-ai păstrat oare locuinta -
biserica - sau te-ai amestecat cu lumea păcătoasă? 
Dumnezeu n-a scutit pe îngeri. Te va scuti, oare, pe tine? 

„Cei ce vor învăta pe multi să umble în neprihănire, vor 
străluci ca stelele în veac şi în veci de veci" (Daniel 12:3) -
Eşti tu o stea strălucitoare? Pe multi îi înveti să umble în 
ne-prihănire? 

Frica şi cutremurul sînt o parte vitală a vietii de creştin. 
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,,A răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie şi 
a înălJat pe cei smerip." (Luca 1:52) 

Piesa lui Strindberg, ,,Domnişoara Iulia ", este povestea 
unei aventuri dintre o fată bogată şi servitorul ei. La un mo
ment dat ei îşi povestesc unul altuia visele. 

Fata bogată: ,,Se face că stau cocoţată în vîrful unui stîlp, 
pe care nu ştiu cum l-am urcat şi de unde nu ştiu cum să 
cobor ... Trebuie să cobor dar n-am curajul să sar ... Aş 
vrea să cad dar nu cad. Ştiu că nu voi avea pace pînă nu co
bor pe pămînt. Şi cînd voi coborî pe pămînt voi dori să 
cobor şi mai jos, înlăuntrul pămîntului." 

Servitorul: ,,Am visat că stăteam lungit sub un copac, într
o pădure întunecată. Aş vrea să mă urc în vîrful pomului, să 
privesc peisajul minunat, sclipitor, cu soarele strălucind 
deasupră-i, să fur cuibul păsării cu ouăle de aur. Urc, urc ... 
dar trunchiul copacului e gros şi neted, şi nu reuşesc să 
ajung la prima creangă, deşi îmi dau seama că dacă aş putea 
ajunge la prima creangă, aş putea urca pînă în vîrful 
copacului ca pe o scară." 

Mulţi oameni bogaţi au un complex de vinovăţie pentru 
situaţia lor privilegiată, deşi ar putea să nici nu-şi dea măcar 
seama de ea. Aceasta îi face pe unii din ei să devină re
voluţionari sau susţinători ai cauzelor revoluţionare. Ei cred 
că datoria lor e să coboare. În acelaşi timp, săracii îi 
invidiază şi ar dori să urce. 

Aduse la lumină, aceste sentimente naturale ar putea 
deveni factori pozitivi în viata socială. Cei bogaţi ar putea 
învăţa de la Isus să facă binele şi să împartă în diferite feluri 
ceea ce au, cu cei săraci. Cei săraci i-ar putea imita pe cei 
bogaţi, învăţînd de la ei cum să-şi folosească mai bine 
talentele spre binele familiilor lor. 

Cel ce-L urmează pe Isus nu umblă în întunerec ci are lu
mina vieţii (Ioan 8:12). Necredincioşii iubesc mai degrabă 
întunericul decît lumina (Ioan 3:19). Sentimentele lor repri
mate sînt aduse la suprafată nu numai de visuri, ci şi în 
actele nebuneşti de terorism, comploturi şi revolutii. 



Rezultatul este că cei privilegiati îşi pierd pozitiile de care nu 
s-au bucurat pe de-a-ntregul şi sînt înlocuiti de cei de jos 
pentru ca şi aceştia să devină, la rîndul lor, la fel de 
dezamă_giti şi nefericiti. 
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,,Isus străbătea satele din împrejurimi şi invă/a norodul." 
(Marcu6:6) 

Multi dintre noi se simt frustrati. Nu am dat „lovitura." 
Nici Isus n-a dat-o. El a fost un „predicator de tară," ÎQ timp 
ce Caiafa aduna gloate de peste un milion la festivitătile în 
timpul cărora evreii din lumea întreagă veneau la Ierusalim 
să se-nchine. Dar nici Caiafa nu a dat „lovitura." Pilat îl 
putea detrona oricînd. La rîndul său, nici Pilat nu a dat 
„lovitura." Cezarul putea oricînd să-l destituie şi să-l 
trimeată în exil. Însă nici a fi Cezar nu era o mare 
„lovitură." Iulius Caesar a fost ucis de propriul său fiu iar 
Nero, după ce a dat marea sa „lovitură" ucigîndu-i pe 
creştini, a fost şi el ucis. 

Nu invidia celebritătile. Aparent ei realizează mult, dar 
totul e atît de relativ. Oamenii „mari" fac istoria, dar ei nu 
,,fac" mai multă istorie decît le e dat. Sînt şi ei robii îm
prejurărilor. 

Mai mult decît atît, noi sîntem conditionati şi din interior, 
de propriul nostrµ trecut. Robespierre, dictatorul sîngeros 
din timpul Revolutiei franceze, fusese abandonat de tatăl său 
curînd după moartea mamei. A trebuit să lupte din greu 
pentru propria-i educatie. Mai tîrziu, s-a simtit grav ofensat 
de atitudinea tînărului rege Ludovic al XVI-iea şi a sotiei 
acestuia care, nepăsătoare fată de cuvîntul de salut ce le-a 
fost adresat de viitorul lider cu prilejul trecerii perechii 
regale prin orăşelul său, au dat bice cailor fără să rostească 
un cuvînt sau să scruteze cel mai mic gest de simpatie. 
Robespierre a fost cuprins de o ură oarbă fată de toti 
oamenii. Mai tîrziu avea să se revanşeze ucigînd milioane de 
nevinovati în timp ce savura tabloul sîngelui pe tăişul 
ghilotinei. 

Şi, totuşi, Dumnezeu nu ne-a vrut criminali. A fi ucigaş e 
îm�triva firii. Ucigaşii greşesc fundamental. Robespierre a 
UCIS fără milă şi a fost el însuşi ghilotinat. N-a cîştigat nimic. 
Tinăra Republică n-a făcut decît să netezească drumul altui 
împărat - Napoleon. 



Nu căuta succese în ceea ce lumea �nsidet:l succes. Ele 
îti vor spori doar vanitatea. Poârtă-ti cu resemriăre ciucea şi 
povara propriei zestre erediţare. Învată de li Isus '2el „blînd 
şi smerit cu inima," care s-a multumit a fi tîinplar, rabin 
neiubit, colindător şi predicator prin satele din ·Î�f)rejurimi 
şi, mai tîrziu, un răstignit. Apoi a urmat 1nviere�: · .. 

. 

. . .. ,;,: 

. 
. . 
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,, Voi face cu ei un legămînt de pace." (Ezechiel 34:25) 

Evreica Simone Weil reuşise să scape din Germania 
nazistă. Refugiată în Anglia, ea muri apoi din pricina unei 
tuberculoze datorate unei stări avansate de subalimentare, 
căci hotărîse să consume doar hrana echivalentă raţiei 
impuse de fascişti populaţiei din zonele cotropite. Ea a scris 
multe cărţi de adîncă gîndire creştină, deşi n-a fost niciodată 
botezată. Şi nici nu s-a ataşat vreodată unei biserici, căci nu 
voia să se distanţeze de nefericita gloată a necredincioşilor. 
Era un suflet ales, cu o chemare aleasă. De aceea nici n-a 
putut accepta ceea ce, în mod eronat, e acceptat, în biserici, 
ca tradiţie. Ea socotea că tradiţia constă nu în venerarea fa
natică a moaştelor vreunui sfint ci, mai degrabă, în 
alimentarea constantă a focului credinţei străbune. 

Pentru Simone era greu de imaginat răspunsul la 
întrebarea: ,,Ce s-ar întîmpla dacă pe front, între liniile de 
bătaie, ar apărea Isus, strigînd ostaşilor din cele două părţi: 
Iubiţi-vă unul pe altul, aşa cum şi eu v-am iubit pe voi." 
Probabil ar fi căzut răpus de gloanţele ambelor tabere. 
Duminica următoare, ucigaşii Săi s-ar fi închinat Celui pe 
care tocmai îl uciseseră şi s-ar fi rugat pentru propria 
victorie, ceea ce înseamnă nimicirea adversarului. 

Mulţi gînditori creştini au suferit din pricina lipsei de 
consistenţă a dragostei noastre. Războiul, lupta de clasă, 
revoluţiile sînt, în esenţă, oribile hule la adresa lui 
Dumnezeu, căci ele se situează la polul opus cuvintelor 
,,Dumnezeu este dragoste." 

„Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi numiţi copii ai 
lui Dumnezeu" (Matei 5:9). 

În măsura în care atîrnă de noi, să urmărim pacea cu toţi 
oamenii. 
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,,Dumnezeu a binecuvîntat ziua a şaptea." (Geneza 2:3) 

1n Biblie, numărul şapte e simbolul sfinteniei. 
,,Enoh, al şaptelea patriarh de la Adam, a profeţit" -

aminteşte apostolul luda (Iuda 14). Fiecare al şaptelea an, 
pămîntul trebuia lăsat nelucrat. După fiecare şapte perioade 
a şapte ani, evreii trebuiau să ţină ,anul veseliei', cînd averile 
înstrăinate în cei patruzeci şi nouă de ani precedenti 
trebuiau date înapoi proprietarilor iniţiali. Şapte au fost 
zilele Creatiunii, cite şapte perechi din toate soiurile de 
animale curate au fost salvate de la potop; în şapte chipuri 
diferite îşi prezintă Isus identitate, în Evanghelia după Ioan 
şi şapte cuvinte rosteşte El pe cruce. Cartea Apocalipsei 
prezintă mesaje către şapte biserici . . . şi lista ar putea 
continua. 

De ce tocmai şapte este numărul sfint? Caldeenii, 
străbunii evreilor, nu foloseau sistemul zecimal, ci pe cel 
hexezimal, în care sînt numai şase cifre şi un zero. Sistemul 
zecimal e arbitrar. În computere e folosit sistemul binar, 
format numai din unu şi zero. În sistemul hexezimal, şapte 
era scris ca zece, deoarece acest sistem nu avea mai mult de 
şase cifre. Astfel şapte a devenit simbolul sfinteniei 
deoarece, scris ca zece, el simboliza faptul că, punînd 
înaintea lui zero - semnul nimicniciei omeneşti pe unu -
semn al Dumnezeului unic, neimportantul om devine 
important, mai important decît toate celelalte cifre simple. 

Pentru evrei, ca descendenti ai caldeenilor, numărul şapte 
devine numărul sfint. În contrast cu el, numărul şase, ultimul 
din şirul cifrelor simple, devine simbolul a tot ce e mărunt. 
Numărul fiarei din Apocalipsă este şase-şase-şase 
(Apocalipsa 13:18), ceea ce înseamnă nimic-nimic-nimic. Un 
miel o poate distruge. 

Dacă tu eşti personificarea lui şapte, un om care s-a 
lepădat de sine devenind un zero, şi dacă Dumnezeu, marele 
Unu, s-a aşezat ca un scut în faţa ta, atunci nu te mai teme 
de fiare uriaşe. Sînt tigri de hărtie. Vei fi biruitor. 
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,,Ferice de cei blînz� căci ei vor moşteni pămîntul." 
(Matei 5:5) 

Compară-l pe Washington cu Napoleon. 
Washington era modest. A dorit eliberarea patriei sale şi 

a înfăptuit-o. S-a mulţumit cu atît. Qnd i s-a oferit coroana, 
a refuzat-o. A lăsat însă posteritătii un stat nou, liber. 

Napoleon· a· _dorit cu ardoarţ gloria. A fi mareşal i se 
părea prea putin. Chiar poziţia de consul îi părea prea 
neînsemnată. ,,Trebuia" să fie prim-consul. În cele din urmă 
a ajuns împărat. A trebui.t sA detroneze alţi regi pentru a-şi 
instala propria fam�lie. A luptat în Egipt şi Moscova, unde n
avea ce căuta. A murit ca prizonier în exil. Imperiul său nu 
mai există. 

De cîte l�ruri te OC\lpi? Nimeni nu le poate face pe toate 
fără să le încurce pe toate. Nimeni nu-şi poate căuta faima 
proprie,' fără a fi con:siderat egoist şi arogant. 
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,,Creştep, înmulpp-vă." (Geneza 1:28) 

Isus nu S-a căsătorit niciodată, deşi pe atunci era 
considerat o ruşine pentru un învătător al legii să rămînă 
celibatar. E posibil să fi fost iubit de multe fete. ,,Era plăcut 
înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor" (Luca 2:52); 
cu sigurantă că era plăcut şi de fete. Era om. E posibil să fi 
avut şi El sentimente de dragoste pentru vreo fată anume. A 
renuntat însă, din cauza chemării pe care o avea de la Tatăl. 

Isus n-a impus aceeaşi atitudine altora. Dimpotrivă, a 
onorat nunta din Cana cu prezenta Lui. Cuvîntul lui 
Dumnezeu ne învată şi el să onorăm căsnicia. ,,Căsătoria să 
fie tinută în toată cinstea" (Evrei 13:4), nu numai 
conversatiile dintre soti sau mesele comune ci şi jocul şi 
relatiile sexuale. 

Creştinii de rînd pot să nu se căsătorească, dacă nu vor. 
Pe episcop, Biblia îl obligă să aibe o sotie (1 Timotei 3:2). 
Hristos spunea: ,,Primul grad de castitate este virginitatea 
pură; al doilea este fidelitatea în căsătorie. Dragostea castă 
în căsătorie este un al doilea grad de virginitate." 

Bucură-te de viata intimă în căsătorie. Biruieşte 
prejudecătile medievale, conform cărora sexualitatea ar fi 
ceva murdar. Cel ce a făcut organele genitale, cel care a 
poruncit. ,,Creşteti şi înmultiti-vă" şi a inspirat Biblia să 
propăvăduiască: ,,Cei doi vor fi un singur trup," se bucură 
cînd îti practici viata intimă în familie, aşa cum se bucură de 
fiecare lucru bun pe care îl faci. 

Nu este nimic greşit şi ruşinos în intimitatea căsătoriei. Să 
multu.�� lu Dumnezeu pentru acest minunat dar făcut 
omeruru. 

La rîndul lor, cei ce practică celibatul, să fie plini de 
multumire pentru starea lor. Este o chemare specială, com
portînd o binecuvîntare specială şi oferă adesea oportunităti 
pe care cei căsătoriti nu le au. Un simplu exemplu este 
faptul că în timpul persecutiilor, celibatarii de ambele sexe 
au rezistat mai bine decît cei ce aveau şi grija familiilor lor. 
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,,Cdsdtoria sd fie finutd fn toatd cinstea." (Evrei 13:4) 

Fiecare căsătorie este o aventură. Doar o iubire mare 
poate face posibilă convietuirea a două persoane, uneori 
foarte diferite una de cealaltă. În lipsa dragostei, căsătoria 
devine preacurvie cu acte în regulă. 

Să epurăm sexualitatea de comercializare. Nimeni nu 
poate sfinti o căsătorie ale cărei motive au fost bogătia fetei 
sau pozitia socială înaltă a băiatului. Să eliberăm căsătoria 
de problemele străine ei: religie, nationalitate, rasă, partid. 
Este desigur ideală căsătoria între parteneri apartinînd 
aceleiaşi religii, dar nimeni nu poate hotărî cine de cine să se 
îndrăgostească. Romeo şi Julieta au murit pentru că 
aparţineau unor familii aflate în duşmănie. Trebuie, oare, ca 
dragostea să moară din pricină că protestanţii se ceartă cu 
catolicii, evreii cu arabii şi negrii cui albii? Nu pot, oare, trăi 
în armonie două persoane care nu gîndesc la fel în toate 
problemele? 

Femeile sînt tratate într-un mod nefiresc atunci cînd sînt 
întrebuinţate ca simple obiecte pentru satisfacerea 
plăcerilor, sau ca simple păpuşi, sau ca manechine îmbrăcate 
şi împodobite drept reclamă pentru poziţia ta socială înaltă, 
sau cînd devin idoli pentru care renunţi la obligaţiile tlale 
morale, sau cînd sînt transformate în roabe. 

Nu poti impune femeii de azi - care poate fi doctor, 
inginer, ofiter - reguli vechi de 2000 de ani, cum ar fi 
supunerea oarbă fată de bărbat. Nu dorinţa lui Hristos, ci 
situatia înapoiată a femeii din vremea aceea a dus la 
instituirea unor asemenea legi. Femeia cultă de azi trebuie 
să fie e�ală cu sotul ei, tratată cu respect şi dragoste, aşa 
cum Hristos Şi-a iubit Biserica. 
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,,Cel neprihănit va trăi prin credinta lui." (Habacuc 2:4) 

In Talmud (Makkoth) stă scris: Rabbi Simia a spus: ,,Lui 
Moise i s-au dat 613 porunci ... A venit David şi le-a redus 
la 11. Iată-le: 1) umblă în neprihănire, 2) înfăptuieşte 
dreptatea, 3) spune adevărul din inimă, 4) nu cleveti, 5) nu 
fă rău aproapelui tău, 6) nu arunca ocară asupra aproapelui 
tău, 7) priveşte cu dispret pe cel vrednic de dispreţuit, 8) 
cinsteşte pe cei ce se tem de Domnul, 9) nu blestema, 10) nu 
împrumuta bani cu dobîndă, 11) nu lua mită împotriva celui 
nevinovat (Psalmul 15). 

,,Isaia le-a redus la şase: 1) umblă în neprihănire, 2) 
vorbeşte fără vicleşug, 3) nesocoteşte un cîştig scos prin 
stoarcere, 4) nu lua mită, 5) nu-ti lăsa urechea să asculte cu
vinte însetate de sînge, 6) leagă-ti ochii ca să nu vadă răul 
(Isaia 33:15,16). 

,,A venit Mica şi le-a redus la trei: 1) fă dreptate, 2) 
iubeşte mila şi 3) umblă smerit cu Dumnezeu (Mica 6:8)." 

Rabbi Nachman, fiul lui Isaac a adăugat: Habacuc le-a 
redus la una: ,,Cel neprihănit va trăi prin credinta lui." 

Credinta este marele principiu continut în porunci şi care 
le dă valoare. Împlinirea poruncilor în absenta credintei este 
o scîrbă înaintea lui Dumnezeu. 

Pavel a amintit în mod repetat acest verset din Habacuc. 
Luther i-a descoperit valoarea în timpul Reformei. Te 
stînjenesc prea multele porunci? Rămîi la una: credinta. Prin 
ea vei avea viata. 
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,,Du-te de vinde ce ai şi dă la săraci." (Matei 19:21) 

Se poveste§te despre călugărul Serafim că, umblînd prin 
Alexandria, a dat de un om sărac, care tremura de frig. 
Văzîndu-1, î§i zise: ,,Cum pot eu, un ascet, să umblu 
îmbrăcat, în timp ce sărmanul acesta, sau mai bine zis 
Hristos, suferă de frig? Dacă-l las să înghete, în ziua ju
decătii voi fi acuzat de omucidere." A§adar se dezbrăcă §i 
dădu săracului hainele sale. 

Apoi se a§eză pe o lespede de piatră din apropiere §i 
începu să-§i citească Evanghelia. Trecu pe lingă el un politai 
care, văzîndu-1 gol, îl întrebă. ,,Cine te-a lăsat fără haine, 
părinte Serafim?" Sfintul răspunse: ,,Cel despre care 
vorbe§te Cartea Aceasta." 

Mai tîrziu văzu cum era dus la închisoare un om care nu
§i putuse plăti o datorie. Serafim î§i vîndu Evanghelia §i îi 
plăti datoria. 

Întors la chilia lui, a§a gol cum era, un ucenic îl întrebă: 
,,Învătătorule, unde îti sînt hainele?" El răspunse: ,,Le-am 
trimis acolo unde vom avea nevoie de ele." Ucenicul întrebă 
iară§i. ,,Dar Evanghelia, unde e?" Serafim răspunse: ,,Mi-a 
cerut-o Cel care-mi spune în fiecare zi ,Vinde tot ce ai §i dă 
la săraci.' A§adar am vîndut-o ca să am mai multă siguranţă 
în ziua judecăţii." 

De ce să ne multumim cu o credintă mică §i §ovăielnică, 
în timp ce avem în fata ochilor atîtea exemple minunate de 
credinţă deplină, bogată? Cartoforii Î§i pun toată averea pe 
o carte. Noi §tim în cine credem. Este Dumnezeul cel ve§nic, 
Creatorul cerului §i al pămîntului. Să ne încredem deplin în 
El §i să-I împlinim în mod cît mai desăvîr§it poruncile. 
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,, Voi sîntep o seminpe aleasă." (1 Petru 2:9) 

Cum îl recunoaştem pe cel ales de Domnul? După 
smerenia lui. 

Domnul a făcut din Avraam un om mare. Totuşi el, 
„prietenul lui Dumnezeu," spunea: ,,Iată . . . nu sînt decît 
praf şi cenuşă" (Geneza 18:27). 

Moise şi Aaron au avut de-a face cu conducători 
puternici. Totuşi, deşi veneau în numele lui Dumnezeu, ei se 
purtau ca nişte slujitori chiar şi atunci cînd le vorbeau 
răsculaţilor. Ei spun: ,,Ascultaţi, vă rog" şi „Cine este 
Aaron?" (Numeri 16:8,11). 

Dumnezeu a făcut din David cel mai mare rege pe 
pămînt, totuşi el spunea. ,,Sînt vierme, nu om" (Psalmul 
22:6). 

Domnul l-a numit pe Pavel cel mai mare dintre apostoli, 
totuşi el scrie. ,,Eu sînt cel mai neînsemnat dintre apostoli; 
nu sînt vrednic să port numele de apostol" (1 Corinteni 
15:9). 

Cel ales de Domnul nu se simte mai presus de semenul 
său, ci împlineşte în adevăratul sens al cuvîntului porunca. 
„Iubeşte pe aproapele tău ca pe tine însuti" (Leviticul 
19:18). Tradusă cuvînt-cu-cµvînt din ebraică, propozitia 
aceasta sună astfel. ,,Iubeşte-ti aproapele. El este ca şi tine," 
de acelaşi calibru, de aceeaşi valoare, cu virtuti şi păcate ca 
ale tale. Aceasta ar trebui să fie un motiv suficient pentru a-l 
iubi. 

Alegerea se face prin har, fără meritul nostru. Ea nu 
justifică sentimentul de superioritate, ci mai degrabă ne 
reduce la starea de slujitori ai semenilor noştri. 



MEDITAŢIA 218 
• 

,,Aducep trupurile voastre ca o jertfă vie." (Romani 12:1) 

Cînd Earl of Morton, regent al Scotiei, spuse unui comitet 
al parlamentului că întrunirea lor fără aprobarea regelui 
este o trădare, Andrew Melville îi răspunse: ,,Dacă aşa stau 
lucrurile, Hristos şi apostolii trebuie să se fi făcut vinovati de 
trădare atunci cînd adunau multimile fără permisiunea auto
ritătilor." 

Clocotind de mînie, regentul răspunse: ,,Nu va fi linişte în 
tara asta pînă cînd jumătate de duzină din voi nu vor fi 
spînzurati sau exilati." 

Melville replică: ,,Amenintă-ti curtenii în felul acesta. În 
ce mă priveşte, mie îmi este egal dacă putrezesc în pămînt 
sau în aer. Al Domnului este pămîntul. Am fost gata să-mi 
dau viata pe lucruri care nu valorau nici pe jumătate cît 
cauza libertătii. Domnul fie lăudat." 

Admiratul Coligny fusese rănit pentru credinta lui 
evanghelică. Chirurgul i-a amputat degetul şi i-a scos prin 
operatie glontul din brat. ,,Nimica nu se întîmplă, spuse 
Coligny, fără voia Domnului. De ce plîngeti? Eu sînt fericit 
să fiu rănit astfel pentru cauza Domnului. Rugati-vă ca El să 
mă întărească. Iert din toată inima atît pe cel ce a tras în 
mine cît şi pe cei ce l-au aţîtat să o facă." 

A fost ucis cu sabia. Cadavrul i-a fost aruncat de pe 
balcon. Cu fapta asta mîrşavă a început „noaptea Sfîntului 
Bartolomeu," cînd au fost ucişi mii de oameni care gîndeau 
la fel ca şi Coligny. Călugării catolici îi îndemnau pe ucigaşi 
cu cuvintele: ,,Biserica înviază prin moartea ereticilor." 

Biserica Evanghelică a avut oameni mari, cum a fost, spre 
exemplu, Knox, care se ruga: ,,O, Doamne, dă-mi Scotia sau 
moartea." Să învătăm deci de la ei să fim bărbati şi femei ai 
rugăciunii fierbinti, gata să suferim şi să murim pentru cauza 
sfîntă. 
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„Deci, fie că mîncap, fie cd beti, fie cd face fi altceva, sd facep 
totul spre slava lui Dumnezeu." (1 Corinteni 10:31) 

Nu este adevărat că oamenii se întorc la Dumnezeu doar 
prin predici, cărti şi mărturii personale, adică prin cuvinte. 
Dacă mănînci şi bei, şi faci toate lucrurile spre slava lui 
Dumnezeu, oamenii ar trebui să vină la Adevăr privind 
purtarea ta la masă, la locul de muncă sau la distractii. 

Cineva a venit la un credincios şi l-a întrebat despre calea 
Adevărului. Acesta-i răspunse: ,,Auzi murmurul pîrîului? 
Acolo e răspunsul." La fel de bine i-ar fi putut vorbi despre 
orice fenomen al naturii create de Dumnezeu, sau despre 
orice faptă a vreunui sfint. 

Mistic este - după cuvintele lui John of Ruysbroek - un om 
care s-a urcat în pomul credintei, pom care creşte de sus în 
jos căci îşi are rădăcinile în Dumnezeu. Nu doar cuvintele, ci 
şi ciudăţenia fiecărui moment al unui astfel de urcuş vorbesc 
despre izvor. 

A existat o vreme cînd Dumnezeu încă nu mă crease, 
deşi, în planul Său eu eram unul din aleşi încă dinainte de 
întemeierea lumii. Eram în El; noi doi erma una. Apoi m-a 
creat. Si astfel, eu am devenit creatura, iar El a devenit 
Dumnezeul meu. 

Cînd voi ajunge în sus, după ce-mi voi fi sfirşit urcuşul, 
cînd, adică, voi ajunge la rădăcinile din care am purces, 
atunci voi înceta să fiu doar o creatură. Dumnezeu va înceta 
să mai fie Dumnezeul meu. Voi fi devenit parte din Fiinta 
Divină. Vom fi devenit una. Acest UNA, această unicitate, se 
manifestă în tot ceea ce fac, chiar dacă acest „tot ce fac" este 
foarte departe de religie. Se manifestă chiar în ciuda faptului 
că această comoară este purtată în fragile vase de lut. 

Dacă cineva nu vede participarea mea la fi.inta divină, 
aceasta se întîmplă pentru că un om ne-născut din nou nu 
poate vedea Împărăţia cerului (Ioan 3:3). Nu L-ar fi 
recunoscut nici pe Fiul lui Dumnezeu în persoana lui Isus. 

Continuă să fii ceea ce eşti. Angelus Silesius seunea că 
trupurile noastre sînt scoici în care Duhul veşniciei doreşte 



să-Şi „clocească" puişorii. Pentru cei luminati de Dumnezeu, 
felul nostru de a mînca, a bea sau a ne îndeplini îndatoririle 
vietii de zi cu zi, revelează misterul naturii noastre divine. 
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„Domnul a dat şi Domnul a luat. Binecuvîntat fie Numele 
Domnului." (Iov 1:21) 

A fost odată un om care n-a manifestat, cu ocazia mortii 
fiului său adînca mîhnire obişnuită în asemenea împrejurări. 
Prietenii l-au întrebat: .,Ţi-ai iubit aşa de mult fiul. Cum se 
face că acum, la moartea lui, eşti atît de liniştit?" 

Omul răspunse: ,,A fost o vreme cînd n-aveam nici un fiu 
şi nu eram deloc mîhnit din pricina aceasta. Acum, că a 
murit, sînt în situatia dinainte. De ce nu mi-aş păstra 
liniştea?" 

Credincioşii pot rămîne tari în împrejurările grele. 
O dată Confucius a întîlnit un om îmbrăcat în piele de 

căprioară, încins cu o sfoară şi cîntînd din lăută: .,Ce te face 
aşa de vesel?" îl întrebă. 

„O, am aşa de multe motive, răspunse acesta. Omul este 
coroana creatiunii. Iată, Dumnezeu m-a făcut om şi nu 
animal. Unii mor de copii. Eu am crescut mare, om în toată 
firea. Multi sînt în închisoare sau bolnavi la pat. Eu sînt liber 
şi sănătos. Dimineata asta am mîncat şi mai am mîncare 
destulă şi pentru deseară. Cum aş putea fi altfel decît 
multumit?" 

Doar cînd eşti liber de griji pămînteşti poti face adevărate 
progrese în viata spirituală. 

Multi oameni au temeri irationale. Dacă vorba ta e dulce, 
cum altfel decît dulce i-ar putea fi ecoul? Dacă umbli drept, 
cum altfel decît dreaptă ti-ar putea fi umbra? Creştinul nu se 
teme de nimic şi de nimeni. 

Isus a fost uns cu un untdelemn de bucurie mai presus 
decît tovarăşii Săi. El Îşi unge ucenicii cu acelaşi fel de ulei. 
Noi nu pierdem nimic, niciodată. El este Domnul, iubitul 
nostru, care ne răpeşte unele lucruri doar pentru a ni le re
dărui înmultite. 
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„ Chiar şi din cei înJelepp mulp vor cădea, ca sd fie încerca Ii, 
curătiti şi a/bip." (Daniel 11:35) 

Isus le-a spus ucenicilor că în noaptea cînd va fi trădat, 
toti Îl vor părăsi. Lui Petru i-a spus c-o să se lepede. Ciudat 
este că nici unul dintre ucenici nu L-a rugat să-l păzească de 
o asemenea soartă, deşi s-ar părea că tocmai pentru astfel 
de momente există cuvintele: ,,Nu ne duce în ispită." 

Pronumele din rugăciunea Tatăl nostru au formă de 
plural: ,,. . . nu NE duce în ispită," pentru ca biserica lui 
Hristos în ansamblu să nu cadă. În ce mă priveşte pe mine 
personal, las pe Dumnezeu să hotărască dacă el vrea să mă 
treacă prin experienta vreunei căderi. 

Dacă El hotărăşte aşa, cădem cu bucurie, ştiind că ne 
aşteaptă adîncurile lui Dumnezeu. Dacă El mă împinge, 
căderea nu mă va durea. Face parte din providenta lui 
Dumnezeu şi are în vedere un scop bun.· 

Isus i-a spus lui Petru nu numai că va cădea, ci şi faptul că 
după ce se va ridica îi va întări pe frati. Îndată după cădere 
şi datorită ei, Petru a fost de o îndrăzneală fără egal, 
provocînd poporul, în ziua Cincizecimii, cu cuvinte aspre, 
care l-ar fi putut costa viata. 

Istoria bisericii povesteşte cum, condamnat fiind la 
moarte împreună cu sotia lui, ultima sa dorintă a fost să fie 
crucificat cu capul în jos. Nu se simtea vrednic să fie răstignit 
cu capul în sus, ca Învătătorul lui. Pe cruce a spus: ,,În lumea 
asta răsturnată, am ajuns, în sfirşit, în pozitia corectă. Pri
vesc în sus, spre cer, aşa cum ar trebui să privim 
întotdeauna." 

Copilul Isus „este rînduit spre prăbuşirea şi ridicare 
multora în Israel" (Luca 2:34). Acceptă ambele destine! 
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,,Dacă zicem că avem părtăşie cu E4 şi umblăm în întunerec, 
minJim şi nu trăim adevărul." (1 Ioan 1:6) 

Apostolul are deaface aici cu erezia larg răspîndită astăzi 
a antinomianismului (sau a anti-legii). Sustinătorii acestei 
doctrine afirmă că omul poate trăi în păcat sau poate pactiza 
cu el şi, în acelaşi timp, să aibă părtăşie cu Dumnezeu. Anti

nomianiştii nu-şi declară fătiş principiile dar, de fapt, aceasta 
este atitudinea lor în viată. 

Apostolul e delicat cu antinomianiştii contemporani lui. 
El scrie: ,,Dacă (noi) spunem" acest lucru greşit şi nu „dacă 
(voi) spuneti." Se include pe sine în rîndul celor ce ar putea 
gîndi greşit. 

Verbul pentru „a umbla în întunerec," care este sinonim 
cu „a păcătui" este aici la modul conditional, timpul prezent, 
indicînd o actiune obişnuită. Creştinii păcătuiesc, unii în mod 
frecvent şi grav. Lucrul acesta e atît de real, încît apostolul 
scrie: ,,Dacă spunem că nu avem păcat, ne înşelăm singuri" 
(1 Ioan 1:8). ,,Dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un 
Mijlocitor" (1 Ioan 2:1). 

J Pentru creştini, însă, păcatul nu este atitudinea obişnuită. 
Este o abatere de la cursul obişnuit. Copiii lui Dumnezeu 
păcătuiesc, dar nu îngăduie păcatului să-i domine într-atît, 
încît neprihănirea să fie exclusă din viata lor. Ei umblă în 
lumină, nu în întuneric. Si tocmai pentru că umblă în lumină 
ei sînt conştienti de starea lor de păcat şi o regretă. 

În ce-i priveşte pe cei pentru care păcatul este program 
de viată, nici o religie nu le este de vreun ajutor. Ei nu pot 
avea părtăşie cu Dumnezeu. 

Trăim în ultimele zile. Morala, legile, standardele decad. 
Erezia antinomianismului, a fărădelegii unite cu religiozi
tatea este foarte periculoasă azi. Să fim conştienti de ea. 
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,, . .. S-a dezbrdcat pe Sine însuşi şi a luat chip de rob." 
(Filipeni 2:7) 

Niccolo Paganini a fost unul din cei mai mari violonişti pe 
care lumea i-a văzut vreodată. Chiar şi oameni de o inteli
genţă deosebită, ca poetul german Heinrich Heine, au crezut 
că Paganini făcuse un pact cu diavolul, dîndu-i pentru vecie 
sufletul şi primind. în schimb, geniu, bogătie şi faimă. 

În realitate, drumul lui Paganini spre glorie şi noroc a fost 
deosebit de greu. Urmărit de creditori, a fµgit din Venetia la 
Viena, unde a trebuit să-şi cîştige existenta cîntînd la nunti 
sau colindînd cîrciumile mahalalelor. _Restaurantele bune 
nu-l acceptau din cauza îmbrăcămintii lui sărăcăcioase. 
Cîntînd o dată într-un restaurant de mîna a treia, un student 
îi dădu cîteva parale, cu conditia să „înceteze cu scîrtîitul 
acela insuportabil." 

Insulta a aprins o ambitie nebună în Paganini. Cîştigă un 
concurs la palatul moştenitorului regal. Din acel moment, o 
carieră splendidă îi deschise portile. A avut renume mondial 
şi o avere uriaşă. Femeile i se aruncau în brate. Succesul său 
în viată a fost, însă, cu pretul sufletului. A fost un om 
nefericit, alergînd continuu după laude, un hrăpăret de o 
zgîrcenie nemaipomenită ş� pe deasupra, plin de invidie fată 
de toti artiştii trecut� prezenti şi viitori. Pentru eL doar arta 
lui conta. 

Şi-a scris muzica în combinatii de note atît de dificile încît 
să n-o poată cînta nimeni altul decît eL cu mîna lui foarte 
mare. Deşi milionar, Paganini culegea de pe jos cuie, 
bucătele de hîrtie, sforicele, ca să nu-şi cheltuiască banii pe 
asemenea articole. Mînca cea mai ieftină mîncare şi refuza 
femeile care-l iubeau, căci l-ar fi costat prea mult. 

Un succes cu pretul fericir� sec, fără bucurie, neînchinat 
Celui care i-l dăruise - aceasta e trista istorie a lui Paganini. 

Sporeşte-ţi talentele, caută succesul, dar nu lăsa ca 
neghina păcatului să-ti încolţească în suflet. Căutînd 
succesul, odihneşte-te, bucură-te de el şi dăruieşte şi altora 
bucuria lui. 
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,,Du-te şi aşeazd-te în locul cel mai de pe unnd." 
(Luca 14:10) 

Fiecare din noi doreşte progresul, creşterea - creşterea 
averii, o casă mai mare, un servici mai bun, o biserică mai 
numeroasă, o poziţie mai înaltă. Cu ce scop? Creşterea de 
dragul creşterii este filozofia celulei canceroase. 

Sînt multe reţete pentru succes. Isus n-a studiat nici una 
din ele. A căutat, în schimb, să fie plăcut Tatălui Său şi să-Şi 
îndeplinească cu credincioşie sarcinile, indiferent dacă 
aceasta presupunea crucea sau cununa. 

Nu abandona principiile Bibliei. Nu te căsători pentru 
bani, nu cîştiga bani în mod necinstit. Nu te folosi de 
demagogie pentru a atinge succesul în politică. Nu chema 
oameni la biserică doar de dragul de a le vedea numele în 
registu, fără a le spune, însă, că aceasta presupune o viată 
creştină. Nu fă muncă misionară de dragul unui număr mai 
mare de convertiţi, ci pentru ca adevărul să strălucească în 
toată puritatea lui. 

Nu sacrifica nici o părticică de adevăr de dragul unei false 
unităţi. Iubeşte pe tot� dar recunoaşte ca frate doar pe cel ce 
iubeşte adevărul. 

Nu te scuza pentru faptul de a fi sărac, lipsit de 
importantă, sau membru al vreunei bisericute neînsemnate. 
Ruşinîndu-te de acestea, vei creşte într-o directie greşită. 
Isus nu S-a ruşinat de faptul de a fi stat în iesle şi nici de 
acela de a fi fost răstignit între doi tîlhari. 

Nu încerca să fii mare stricînd casa sau treburile cuiva, 
sau biserica. Lasă altuia bucuria conducerii! Fii dispus a 
cînta vioara a doua. În felul acesta, te vei bucura mai mult de 
pozitia ta modestă decît se bucură armata celor plini de 
succes şi de nefericire. 
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,, Tot pămîntul să tacă înaintea Lui." (Habacuc 2:20) 

Conditia penturu a-L întelege pe Dumnezeu e tăcerea. 
Radioul şi televizorul trebuiesc închise; opriti şi celelalte 

zgomote ş� pe cît se poate, şi vorbăria excesivă! 
Multe suflete nu-L află pe atît de tăcutul Dumnezeu din 

cauza multei zarve din casă, a prea multelor vorbe fără rost. 
Nu cunosc tăcere fără rost. Tăcerea e întregul în care 
vorbele sînt doar fărîmituri. 

În momentul cînd descoperi profunzimea Cuvîntului sau 
adîncimea vorbelor cuiva, vei şti că ele izvorăsc dintr-o 
tăcere adîncă. Aşadar, de ce n-ai merge chiar la izvor? De ce 
să te opreşti la cuvinte, cînd „El ne va duce la izvoarele 
vietii"? 

Am călătorit de mai multe ori în jurul pămîntului, dar 
cele mai interesante călătorii le-am făcut în tăcere, în 
adîncimea inimii mele, singurul loc unde Dumnezeu doreşte 
să mă întîlnească. 

Uită zgomotele de afară; uită-le şi pe cele dinlăuntru: 

frămîntările, obsesiile, grijile. Intră pe poarta de aur în 

tărîmul tăcerii unde te aşteaptă Mirele! 



MEDITAŢIA 226 

,,Maria a zi: Iatd roaba Domnului." (Luca 1:38) 

Fecioara Maria are multe virtuţi pentru care este 
vrednică de admiraţie. Una din ele este spiritul ei de 
independenţă. 

Va fi fost Maria o tînără ţărăncuţă atunci cînd i s-a arătat 
îngerul. Dar cînd acesta i-a spus că a fost aleasă spre a fi 
maica Domnului, ştia ce risca acceptînd. Toţi, inclusiv 
logodnicul ei, vor presupune că păcătuise. Pedeapsa pentru 
infidelitatea în logodnă era uciderea cu pietre. De atunci au 
trecut douzeci de secole. Ea este încă subiect de batjocură în 
ţările comuniste, şi nu numai acolo. 

Maria cunoştea profeţiile. O dovedeşte cîntarea ei. 
Înţelegînd că va deveni mama Domnului, înţelegea şi că va 
deveni mama durerilor. Ştia şi că o sabie îi va străpunge 
inima atunci cînd piroanele vor străpunge mîinile şi 
picioarele Fiului. 

Te-ai fi aşteptat să ceară îngerului timp de gîndire şi să se 
consulte cu logodnicul, cu părinţii, dacă mai trăiau cumva, cu 
rudele mai în vîrstă sau cu vreun preot. 

Întregul plan de mîntuire ar fi rămas neîmplinit dacă 
Maria ar fi cerut părerea oamenilor. Asemenea lui Pavel 
care, mai tîrziu, după ce L-a văzut pe Isus „n-a întrebat pe 
nici un om" (Galateni 1:16), tînăra Maria n-a întrebat pe 
nimeni ci, nemaistînd pe gînduri, a răspuns îngerului: ,,Facă
mi-se după cuvintele tale." 

Cea mai castă dintre femei, exemplul curăţie� a luat 
asupra sa ruşinea unei sarcini premaritale. Ştia că ceea ce 
făcea era drept. 

Idealul Bibliei este acela al femeii supuse, tăcute. 
Supunerea femeii creştine nu este însă slăbiciune. Ea se 
supune satului tocmai din pricina faptului că este cu 
adevărat mare şi-i poate da un exemplu de umilinţă. Ea 
poate tăcea tocmai pentru că are mult de spus şi poate arăta 
oricui cît de adînc vorbeşte tăcerea. Ea poate fi dependentă 
pentru că şi-a dobîndit marea libertate interioară. 



MEDITAŢIA 227 

,, ... sfirşitul Lui, pe care avea sd-l aibd fn Ierusalim." 
(Luca 9:31) 

Duşmanii lui Hristos au răspîndit minciuna despre o aşa
zisă întelegere secretă, care ar fi existat între biserică şi 
nazism. Ei ascund faptul că Hitler a ucis sute de preoti, 
pastori, predicatori şi a tinut în închisoare alte cîteva mii. Ca 
întotdeauna, biserica a avut şi atunci Iude; cei ce reprezintă 
însă biserica sînt sfinţii ei. 

14 August este ziua executării preotului Jacob -Oapp. 
Înainte de a fi dus la moarte, el a scris: ,,Consider că ziua 
aceasta este cea mai minunată din viata mea ... Am trecut, 
desigur, prin multe momente grele, dar m-am putut pregăti 
bine pentru moarte. Totul trece - exceptie nu face decît 
cerul. Mă rog pentru toţi; mă rog pentru patria mea." 

Preotul John Steinmeyer scria în ultima sa scrisoare: 
„Cererea mea de gratiere a fost respinsă. Astăzi, la orele 1 
după amiază - zborul spre cer ... Mor cu plăcere." 

Preotul Bernhard Liechtenberg îi spunea unui tovarăş de 
puşcărie, în timp ce erau bătuti şi li se băgau capetele în bu
toaie cu excremente: ,,Nu doresc nimic altceva decît ce vrea 
Mîntuitorul. Tăcere. El a fost scuipat în drumul spre cruce." 
Muri rugîndu-se. 

Isus a făcut multe lucruri. Cel mai important este că a 
murit împlinindu-şi scopul: a murit pentru păcatele noastre. 
Şi a murit aşa cum trebuia să moară: rugîndu-se, îngrijindu
Se de cei pe care îi iubea, şi deschizînd Impărătia pentru un 
tîlhar, tovarăşul său de suferintă. 

Nu oricine este chemat la martiriu. Dar orice creştin 
poate da o bună mărturie murind demn, sperînd, iubind. 
Moartea ta ar trebui să fie îndeplinirea cu bucuria unei 
datorii sfinte. 



MEDITAŢIA 228 

„Să nu dap uitării primirea de oaspeii, căci unii, prin ea, au 
gdzduit, fără să ştie, pe îngeri." (Evrei 13:2) 

Cei ce găzduiesc cel mai mare număr de îngeri, dar fără 
să fie conştienti de aceasta, sînt directorii închisorilor 
comuniste. 

lată o asemenea împrejurare. 
Un preot ortodox din Uniunea Sovietică lucra în grădină. 

Observă deodată cum un băietandru se furişă în livada lui să 
fure mere. Îl prinse. Neputînd să scape din strînsoare, 
puştiul tremura de frică în aşteparea binemeritatei bătăi; 
contrar aşteptării, preotul îi umplu buzunarele cu mere şi-i 
mai dădu alte cîteva în mînă, spunîndu-i: ,,Eşti binevenit 
oricînd. Intră, însă, pe poartă şi adu-ti şi tovarăşii de joacă. 
Am o multime de mere pentru toti." Curînd după aceea, 
vreo treizeci de băieti se adunau cu regularitate în livada 
preotului, care-i învăţa din Scriptură, deşi în Uniunea 
Sovietică era cu desăvîrşire interzis, pe atunci, să-i înveti pe 
tineri religia. Preotul îi învătă şi cîteva cîntece religioase şi, 
după un timp, tinerii credincioşi îşi aduseră şi părintii la 
adunări, înfiripîndu-se, astfel, o biserică clandestină. 

Descoperind „crima," un profesor îl denuntă pe preot, 
care dispăru pentru totdeauna într-o închisoare sovietică. Ca 
un înger apăruse de nicăieri şi apoi dispăru, lăsînd în urma 
sa o mireasmă de cer şi suflete îmbătate de dragostea lui 
Dumnezeu. Fusese unul din preoţii Adevăratei Biserici Or
todoxe, urmaş al patriarhului Tihon, care refuzase să cola
boreze cu comuniştii. Mitropolitul Veniamin şi o mulţime de 
alţi preoţi au fost împuşcaţi, dar biserica trăieşte şi cucereşte 
prin dragoste. Deplîngem pe comunştii care nu ştiu că, fără 
să vrea, găzduiesc îngeri în închisorile lor. 

Pastorul baptist Odinţov nu îngăduise guvernului ateist 
să-i dicteze modul de a conduce biserica lui Hristos. A fost 
arestat şi literalmente aruncat la cîini pentru a fi sfîşiat în 
bucăţi. Din nou, directorul avusese în închisoare un înger. 



Fiori de bucurie îl cuprind pe creştinul care găzduieşte un 
frate: Oare nu-i un înger? Galatenii l-au primit pe Sf. Pavel 
ca pe un înger al lui Hristos (Galateni 4:14). 



MEDITAŢIA 229 

„Isus i-a răspuns. Femeie, ce am Eu aface cu tine?" (Ioan 
2:4) 

Misticul german Meister Eckhart scria: ,,Femeie este cel 
mai nobil nume pentru suflet." Staupitz, duhovnicul lui Lu
ther, spunea: ,,Omul care vrea să aducă roade veşnice 
trebuie să devină femeie." 

Pentru Isus, ,,femeie" era un nume de onoare. El S-a 
adresat astfel mamei Sale, pentru că ea era femeia prevestită 
de Geneza 3:15, cea a cărei sămîntă urma să zdrobească 
capul şarpelui. 

În mod sigur, vorbele lui Isus nu au fost o mustrare. 
Singurul evanghelist care le aminteşte este Ioan, care trebuie 
să le fi auzit de la însăşi maica Domnului. Nu o luase oare la 
el acasă după răstignire? (vezi Ioan 19:27) 

Cuvintele „Femeie, ce am Eu aface cu tine?" par aspre în 
traducere. Originalul lor grec însă, ,,ti emoi kai soi", era o 
expresie des folosită în misterele antice şi avea sensul 
aproximativ de „Ce fluid ciudat curge între noi doi? Cum de 
mi-ai citit gîndurile?" 

Isus îi explică: ,,Ceasul meu încă n-a sosit." Timpul Său 
pentru a săvîrşi o minune avea să sosească doar după ce 
ultima picătură de vin natural se va fi consumat, pentru a fi 
înlăturată suspiciunea că El ar fi amestecat apa cu vin. Limi
tele omului sînt şansele lui Dumnezeu. 

Totuşi, mama lui a intervenit. Iar El n-a mai aşteptat. 
Cum ar fi putut Cel care cedase la rugămintea Femeii 
canaanite (Matei 15:28), să nu se lase înduplecat de ruga 
sfintei Sale mame? 

Ea ştia ce urma El să facă, de aceea le spuse slugilor: ,,Să 
face�i tot ce vă va zice El." Era sigură că El nu va putea cere 
decît ceva bun, chiar dacă porunca va părea ciudată: de ce să 
umplia vasele cu apă, de parcă musafirii ar fi dorit să facă 
baie cînd, de fapt, ci voiau vin? 

Acesta să fie şi principiul nostru: să facem orice ne va 
spune El. 



MEDITAŢIA 230 

,,Arhanghelul Mihai� cînd se împotrivea diavolului ... n-a 
îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară." 

(Iuda 9) 

Istoricii antici Filo din Alexandria şi Iosif Flavius l-au pre
zentat pe Pilat ca pe unul care s-as făcut vinovat de coruptie, 
insulte, viol, intrigă, mîndrie, crimă, uciderea unor 
nevinovati şi cruzime sustinută. Talmudul are cuvinte dure 
fată de marii preoti din timpul lui Isus. 

Evangheliile nu folosesc de loc epitete. Aceasta din cauză 
că Evangheliştii n-au urît. Ei au spus doar ceea ce era 
necesar pentru stimularea credintei şi a acţiunii, şi nu ceea 
ce ar fi făcut pe vrăjmaşii lor vrednici de dispret în ochii 
oamenilor. 

Dragostea este singura atitudine posibilă a creştinului. 
Copacul nu-şi retrage umbra de deasupra celui ce-l taie şi 
nici luna lumina de deasupra cocioabei săracului. 

În Plîngeri 2:21, Ieremia Îi spune lui Dumnezeu: ,.Ai 
înjunghiat fecioare şi tineri în ziua mîniei Tale." El preferă 
să-l acuze pe Dumnezeu, pe care vorbele jignitoare nu-L 
ating, pentru a evita păcatul de a-i insulta pe adevăratii 
ucigaşi. 

Criminalii merită mila noastră, dragostea, chiar respectul 
nostru, pentru marea suferintă cu care se împovărează. A-i 
insulta nu e o trăsătură creştină. Cea mai mare risipă este 
cea a minţii, iar folosirea mintii pentru inventarea de cuvinte 
umilitoare la adresa unor adversari este o astfel de risipă. 

Moartea lui Hristos nu a fost opera unor criminali. A fost 
împlinirea planului lui Dumnezeu. Dumnezeu, Creatorul tu
turor fiinţelor, e şi Cel ce le destramă în vederea învierii lor. 
Uneori, El poate folosi pe cel rău pentru a atrage la Sine pe 
aleşii Săi. Aceştia văd totul ca venind de la Dumnezeu, şi de 
aceea nu folosesc cuvinte jignitoare la adresa ucigaşilor. 

Cu cît mai putin ar trebui noi să-i umilim pe cei care ne 
rănesc! 



MEDITAŢIA 231 

,,Sd nu-Ji faci chip cioplit." (Exodul 20:4) 

Cînd citim în Biblie despre idolii cărora li se închină 
oamenii, sîntem înclinaţi să credem că aceştia aparţin 
trecutului. Nu ne dăm seama cît de înapoiată e omenirea. 
Animismul şi fetişismul sînt unele dintre cele mai răspîndite 
religii chiar şi astăzi. 

Un exemplu este tribul Konkombas din Ghana (Africa). 
Cea mai înaltă închinare, ei o aduc unui fetiş pe care trebuie 
să-l lepede cînd devin creştini. Nu-i tocmai uşor. Ei continuă 
să creadă că fetişul deţine puteri uriaşe care îl fac pe 
posesor bogat, îi dau multe neveste, sănătate etc., fapt 
pentru care îi jertfesc păsări, capre şi oi. 

Din cînd în cînd, fetişul Grumade cere sînge omenesc. 

Misionarii mărturisesc cum un vraci aflat în slujba 
fetişului otrăvise un om. Trupul victimei s-a umflat şi omul a 
intrat în agonie. La porunca şi ameninţarea şefului de trib, 
vrăjitorul şi-a readus victima la viaţă. Curînd trupul a revenit 
la normal. 

Băştinaşii pun mai mult preţ pe fetiş decît pe familiile lor. 

Unor Konkombas le-ar fi plăcut să combine credinţa 
creştină cu credinţa în fetiş, intenţie care s-a izbit de opoziţia 
categorică a misionarilor. 

Să ne rugăm pentru primitivii care încă se mai închină 
fetişurilor dar, totodată şi pentru numeroşii superstiţioşi mo
derni, care cred în idoli şi în amuletele lor, pasămite 
aducătoare de noroc. 



MEDITAŢIA 232 

,,Avraam a născut pe Isaac." (Matei 1:2) 

Biblia noastră spune: ,,Avraam a născut." Mai corect ar fi: 
,,Avraam naşte." In greacă, forma verbală folosită aici este 
aşa-zisul „aorist," care etimologic înseamnă: ,,fără orizont." 
Forma aceasta verbală este mult folosită în Noul Testament 
şi are întelesul de przent continuu, prezentul evenimentelor 
situate în afara timpului 

Aoristul folosit în greacă pentru genealogia Mîntuitorului 
se justifică prin faptul că acest capitol nu prezintă doar 
înregistrarea cronologică a unor evenimente trecute. De 
altfel, genealogia din Luca 3 nici nu se potriveşte cu cea din 
Matei 1. Şi nici nu e nevoie, căci cele două genealogii nu sînt 
doar simplă istorie. 

Reducerea artificială a numărului înaintaşilor la 42, 
concomitent cu omiterea voluntară a unora din ei, arată că 
înşiruirea are un alt scop. Ea a fost o scară de initiere. Suf
letele mature din creştinismul timpuriu, învăţate să se pre
schimbe din simpli credincioşi în oameni de curăţia fecioarei 
Maria, avîndu-L pe Isus viu în ei, au meditat pe rînd la 
vieţile lui Avraam, Isaac, Iacob şi toţi ceilalţi, pînă au ajuns 
la Maria şi s-au identificat spiritual cu ea. Genealogia din 
Luca este un alt procedeu de iniţiere, care priveşte 
retrospectiv, de la înăltimea asemănării cu Isus, întreaga 
istorie trecută. 

De fapt, fiecare creştin trece prin asemenea procese, 
chiar dacă nu în maniera sofisticată, metodică a vremurilor 
străbune. Starea Avraam naşte starea Isaac. De aceea, 
greaca nu foloseşte timpul trecut ci timpul aorist, timpul 
nelimitat de linia orizontului. Căci ceea ce ni se cere nu este 
să fim sclavi supuşi timpului, ci să trăim în afara limitelor lui. 
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