


Drumul Spre Culmi 

Partea 3 

Richard Wurmbrand 

Stepha.nus 

� EDITURA 
� CREŞTINA 



RF0819 

Reaching Towards the Heights part 3 

Romanian Edition 

Copyright 2015 Voice Media 

info@VM1.global  
Web home: www.VM1.global 

All rights reserved. No part of the publication may be 
reproduced, distributed or transmitted in any form or 
by any means, including photocopying, recording, or 
other electronic, or mechanical methods, without the 
prior written permission of the publisher, except in 
the case of brief quotations embodied in critical 
reviews and certain other noncommercial uses 
permitted by copyright law. For permission requests, 
email the publisher, addressed “Attention: Permission 
Coordinator,” at the address above. 

This publication may not be sold, and is for free 
distribution only.



· MEDITAŢIA 233 

,,Dacă voieşte cineva să vină după Mine, 
să se lepede pe sine." (Luca 9:23) 

Un batjocoritor îl întrebă pe un creştin: ,,Dacă zici că 
Dumnezeu e pretutindeni, o fi El oare şi în cîinele ăsta?" 
Răspunsul veni prompt: ,,Ham-ham" - un răspuns întelept. 
răspunsul unui cîine căruia i s-ar fi pus o asemenea 
întrebare. 

Orice ai întreba pe cineva, răspunsul va semăna cu cel ce 
îl dă. În privinta asta, oamenii nu se deosebesc de cîini. La 
întrebări înalte, despre Dumnezeu, răspunsul oricui va fi 
doar „ham-ham" - ul unei creaturi mărunte. 

Noi, oamenii, vedem lucrurile din perspective diferite. 
Orice punct de vedere este un punct de orbire, pentru că ne 
face total incapabili de a accepta orice altă perspectivă. 

Isus dă o mîntuire multiplă, incluzînd şi salvarea din fata 
punctelor de vedere. Creştinul se leapădă pe sine. El nu mai 
priveşte lucrurile de pe o anumită pozitie deoarece el nu mai 
are o pozitie. Vulpile au vizuini, păsările au cuiburi, dar Fiul 
omului nu are unde să-Şi plece capul. 

Faptul de a nu avea un anume loc pentru cap, te 
eliberează. Nu mai vezi lucrurile dintr-o parte sau alta. 
Răspunsul în legătură cu Dumnezeu nu va mai fi de tipul 
obişnuitului „ham-ham", ci vei avea intuitia întregului, al 
cărui martor vei fi. 



MEDITAŢIA 234 

,,Omul acesta primeşte pe păcătoşi." (Luca 15:2) 

„Insula Diavolului" este denumirea unui mic grup de 
insulite situate la vreo zece mile distanţă de coasta Americii 
de Sud, înconjurate de o mare agitată şi plină de rechini. 

Multă vreme, Insula Diavolului a fost locuită de detinuti, 
criminali înrăiti, care nu munceau aproape deloc din pricina 
climei potrivnice oricărei activităti. 

Pentru foarte multi dintre ei, băutura fusese prima cauză 
a căderii. (Fabricantii de lichioruri ar trebui să fie obligati să 
stea un an împreună cu victimele viciului încurajat de ei, 
într-un asemenea loc.) S-a constatat, în urma unui sondaj, că 
80% sînt copii de alcoolici sau sifilitici. Viciul părintilor i-a 
condamnat la muncă silnică. 

1n 1933, ofiţerii Armatei Mîntuirii din Franta s-au oferit 
să trăiască şi să lucreze pentru Hristos printre cei mai 
stricati şi decăzuti, expunîndu-se astfel, de bună voie, bolilor 
şi insectelor. Unul din ofiteri spunea: ,,Fără dragostea lui 
Hristos ar fi imposibil să iubeşti asemenea oamenii. Mă 
înspămîntă ideea de a-mi lăsa fie numai şi gîndurile să me
argă prin acele locuri." 

Au mers, totuşi. Nu gîndurile, ci ei înşişi. 

Iată descrierea unei întîlniri: ,,Criminali cu capetele rase, 
piepturi goale şi mîneci suflecate, lăsînd să se vadă tatuajele. 
Unul poartă fotografia sotiei şi a copilului său în două meda
lioane splendid lucrate. Altii au inscriptii ca �cestea: ,Copil 
al durerilor' sau ,O, mamă, dacă ti-ai putea vedea fiul'. Toti 
ascultă în tăcere, cu feţele neclintite." 

Dar n-au rămas imobili pentru totdeauna. Armata 
Salvării recrutase un deportat. Ucisese. Politia nu ştia nimic 
despre el şi crima lui. Convertindu-se la una din adunările 
Armatei Mîntuirii, el îşi mărturisi păcatul şi fu trimis să-şi 
ispăşească pedeapsa în Insula Diavolului. Acolo el începu 
să-i ajute pe lucrătorii Armatei Salvării, spunînd: ,,O, de l-aş 
fi cunoscut pe Fiul Omului, care m-a salvat, înainte de a-i fi 
cunoscut pe fiii oamenilor care m-au pierdut." 



Multumită misionarilor, Charles Pean şi colegii săi au 
adus la mîntuire pe multi, şi situatia lor s-a îmbunătătit. 
Insula diavolului a încetat să mai fie o institutie penală. 
Armata Mîntuirii a învătat de la Isus dragostea fată de 
criminali. 



MEDITAŢIA 235 

,,Să faceţi, orice vă va zice." (Ioan 2:5) 

Therese de Lisieux era cea mai mică dintre fetele unor 
oameni săraci. O dată, de Crăciun, i s-a dat să-şi aleagă o 
jucărie dintre cele rămase după ce au ales surorile mai mari. 
Cu ochii strălucind de bucurie, fetita exclamă: ,.Le-aleg pe 
toate!". La vîrsta de 15 ani. intrînd în ordinul carmelitelor, 
trebui să-şi aleagă o virtute pe care s-o exerseze mai mult 
decît pe toate celelalte. Răspunsul ei fu acelaşi: ,.le aleg pe 
toate." 

Maica Domnului ne cere să facem tot ce ne spune Fiul ei, 
fără deosebire. Alegînd între poruncile Domnului nu faci 
decît să spui: .,Eu nu fac ce mi se cere ci ceea ce-mi place." 
Avem obligaţia să ascultăm ca soldaţii, să mergem la luptă 
cînd ni se ordonă, chiar dacă aceasta înseamnă moarte 
sigură şi, de asemenea, să ne supunem chiar şi atunci cînd 
comandantul ne ordonă ceea ce ni s-ar părea o retragere 
ruşinoasă. 

Moise a spus poporului. ,.Să faceţi aşa cum v-a poruncit 
Domnul, Dumnezeul vostru; să nu vă abateţi de la cele ce a 
poruncit El, nici la dreapta, nici la stînga" (Deuteronomul 
5:32). Au oare poruncile o parte dreaptă şi una stîngă? 

Porunca sună aşa: ,.Să .nu furi." Poţi fura pentru a-ţi 
finanţa mai multe plăceri, sau poţi fura pentru a-i ajuta pe 
săraci. ,.Să nu minţi." Poţi minţi cu intenţia de a înşela sau 
poţi minţi pentru a salva vieţi. Există păcate în partea 
dreaptă şi păcate în partea stîngă, iar nouă ni se cere să nu 
gîndim deloc atunci cînd porunceşte El. Ni se cere numai să 
ascultăm şi să ne ferim de păcat. 

Avem legi de conduită generale, care sînt legi absolute, 
excepţie făcînd situaţiile speciale, în care poruncile au 
caracter special. Reperul suprem este dragostea. Fă tot ce-ţi 
porunceşte El, oricît de ciudată şi nepotrivită ţi-ar părea 
porunca Lui. 
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,,Eu sînt . .. Adevărul." (Ioan 14:6) 

Se zice că Adevărul şi Minciuna s-au dus să se scalde. 
Fără să dea de veste, Minciuna fură hainele Adevărului. 
Acesta, nevoind să se degradeze îmbrăcînd hainele Minci
unii, preferă să rămînă gol. De unde vorba „adevărul gol
golut." Pînă în ziua de az� însă, Minciuna, deghizată în 
Adevăr, înşeală o lume întreagă. 

Adevărul nu va da niciodată mîna cu minciuna. Cele două 
nu pot merge împreună pe acelaşi drum. Lucrurile se 
schimbă însă, cînd e vorba de un om îmbrăcat în minciună. 
Fată de el, adevărul e plin de dragoste şi încearcă să-l 
convingă să lepede hainele furate şi să meargă şi el gol. 

Henric al IV -lea al Angliei a fost un om deosebit. De 
aceea a şi rămas în istorie ca Henric cel Mare. El a fost 
drept fată de sine şi plin de bunătate fată de cei nedrepti. O 
dată i s-a raportat că un căpitan se răzvrătise şi începuse să 
răspîndească zvonuri mincionase la adresa lui. Regele îl 
iertă şi-l acoperi de favoruri, dar rebelul nu-şi schimbă 
atitudinea; Nu şi-o schimbă nici regele care, mai mult chiar, 
declară: ,.Ii voi face atît de mult bine, încît îl voi Corta să mă 
iubească fie şi împotriva vointei sale." Aşa procedează şi 
adevărul gol pentru a-şi învinge prietenii prefăcuti, travestiti 
în haina celor mai sincere intentii. 

Celor care îi admirau întelepciiinea, Henric al IV-lea 
obişnuia să le spună: ,.Poti prinde mai multe muşte cu o 
lingură de miere decît cu douăzeci de tone de otet." 

Iubeşte pe cel greşit; iubeşte-I şi pe cel ce, conştient, 
trăieşte în minciună. Aminteşte-ti însă totdeauna: adevărul e 
adevăr iar minciuna - minciună. Nu cumva să le confunzi 
sau, şi mai rău, să le amesteci. 
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,,Sînt felurite daruri." (1 Corinteni 12:4) 

În jurul anului 165 era creştină, episcopul Carpus a fost 
ars de viu pentru că refuzase să ofere tămîie zeilor păgîni. În 
timp ce călăul Îi pregătea rugul, el spuse: ,,Avem toţi aceeaşi 
mamă, Eva, şi iată, totuşi, ce-şi fac oamenii unii altora." 
Ond l-au legat de stîlp, faţa lui strălucea. L-au întrebat 
despre lumina aceea ciudată, iar el răspunse. ,,Am fost răpit 
din lumea aceasta şi am văzut slava lui Dumnezeu." 

Sfinta Metchild de Magdeburg ştia să scrie minunat 
despre tainele divine: ,,Dulcea rouă a Sfintei Treimi udă 
floarea fecioarei alese cu apă din fintîna Dumnezeului Celui 
veşnic. Rodul florii este un Dumnezeu nemuritor în omul 
muritor şi chezăşia vieţii veşnice. Mîntuitorul nostru a 
devenit Mirele nostru." 

Sfinta Metchild ştia însă să scrie şi altfel. Cuvintele 
următoare erau adresate episcopului: ,,Sfintia ta a căzut îrl 
mlaştina viciilor. Eşti sărac ca un cerşetor, deoarece rîvneşti 
la tezaurul regal al dragostei. Isus te va osîndi." Pentru 
asemenea scrisori, ea căzu în dizgraţie şi fu urîtă de cei 
cărora le adresa. 

Frederic cel întelept, duce de Saxonia, cînd i s-a spus să 
cucerească oraşul Erfurt, care se răzvrătise împotriva lui, 
asigurat fiind că totul îl va costa moartea a cel mult cinci 
oameni, a răspuns: ,,Chiar şi unul ar fi prea mult pentru 
mine." A preferat pacea şi l-a apărat pe Luther, deşi asta îi 
primejduia tronul. Celor ce-l avertizau, le răspunse: ,,Prefer 
să iau un băţ şi să plec ca un cerşetor, decît să lupt conştient 
împotriva lui Dumnezeu." 

Sfinti diferiti, chemări diferite, fiecare însă ne este 
exemplu de ascultare. 
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,,Ce lucru neobişnuit face1i?" (Matei 5:47) 

In Rusia ţaristă, revoluţionarul Zasulici l-a împuşcat pe 
generalul Trepov care biciuise un student arestat în 
închisoarea Paviak. 1n 1907, revoluţionara Ragozinikova, 
îmbrăcată foarte elegant, s-a prezentat la închisoarea din 
Petersburg şi a cerut să vorbească cu comandantul. Venise 
să protesteze împotriva regulamentului guvernamental care 
prevedea biciuirea deţinuţilor, tovarăşii ei. Sub hainele 
elegante avea cusute şase kilograme de dinamită şi un 
detonator. Cînd apăru comandantul, îl împuşcă cu revolu
verul. Dinamita avea altă destinaţie. Ragozinikova 
presupunea că va fi arestată şi dusă la comandamentul 
poliţiei secrete, pe care ar fi urmat să-l arunce în aer cu 
dinamita ce-i căptuşea hainele, în pofida faptului că asta ar fi 
însemnat şi moartea ei. A fost însă percheziţionată, şi 
dinamita fu descoperită. 

Condamnată la moarte prin spînzurare, aşteptînd 
momentul execuţiei, Ragozinikova scria familiei: ,,Moartea 
nu are nici o importanţă ... Cumplit este însă gîndul că mor 
fără să fi împlinit ceea ce trebuia să împlinesc." Cînd i-au 
pus ştreangul la gît, avea doar douăzeci de ani. 

Creştinii, fraţi şi surori de-ale noastre, sînt biciuţi azi în 
multe din ţările comuniste, musulmane şi păgîne. Mai rău 
chiar, sînt torturaţi. Nu vom copia, desigur, metodele 
revoluţionarilor. Avem totuşi nevoie de suflete la fel de 
hotărîte cum s-au dovedit a fi Zasulici şi Ragozinikova în 
apărarea, ajutorarea şi lupta pentru tovarăşii lor. 

Isus ne spune că-n strădania noastră de a-i ajuta pe 
creştinii în lanţuri, zelul nostru ar trebui să-l depăşească pe 
cel al revoluţionarilor şi teroriştilor. 
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,,Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părdsit?" 
(Matei 27:46) 

În timpul marii terori declanşate de Tito după venirea lui 
la putere în Jugoslavia, una din victimele „epurării", un 
lucrător voluntar al Bisericii Ortodoxe, se spînzură înainte 
de. a putea fi împuşcat. Ultimele sale cîteva rînduri adresate 
sotiei glăsuiau astfel: ,,Mă duc să-I amintesc lui Dumnezeu 
de o lume pe care a uitat-o." 

„Unde e Dumnezeu?" au întrebat multi credincioşi în 
momentele de grea suferintă. lov şi David au strigat astfel. 
Domnul Isus Însuşi a făcut-o cînd atîrna pe lemn. 

S-ar putea să treci printr-o suferintă grea, sau s-ar putea 
ca îndoielile în legătură cu Dumnezeu să te tulbure peste 
măsură. 

Cînd Saul din Tars, prigonitorul, s-a întors la Dumnezeu, 
primul lucru pe care i l-a arătat Domnul a fost „tot ce avea 
să îndure" (Fapte 9:16). Părintii, profesorii şi pastorii ar 
trebui să-i învete pe copii şi pe adulti „suferologia", fără 
cunoaşterea căreia este imposibil să duci o viată dreaptă. 
„Omul se naşte ca să sufere, după cum scînteia se naşte ca 
să zboare" (Iov 5:7). Sîntem învătati multe lucruri inutile. 
Nu sîntem învătati să ne înţelegem suferinţa. Din cauza 
aceasta apare disperarea în mijlocul durerii. 

Viata şi realitatea sînt ascunse de văluri. Marele preot 
evreu trebuia să treacă prin două perdele groase înainte de 
a intra în locul preasfînt al templului din Ierusalim. Privind 
vălul care acoperă fata unei musulmance nu ştim dacă 
zîmbeşte sau e întristată; şi nu vedem intenţiile lui 
Dumnezeu datorită vălului care ni-l ascunde. 

La moartea lui Isus s-a rupt perdeaua. Curînd după 
aceea, El a fost văzut viu. Vălul s-a rupt şi pentru tine. Vei 
vedea că toate lucrează împreună pentru binele tău. 
Dumnezeu este foarte aproape de tine. El nu te va uita. 
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,,S-a făcut ascultător." (Filipeni 2:8) 

Pe vremea cînd Bibliile se scriau de mînă, unul din regii 
Frantei a cerut unui călugăr să-i scrie o Scriptură care să nu 
contină versetele ce condamnă desfrîul. 

Dacă ar fi depins de cei mai multi dintre noi, am fi scos 
din Biblie toate textele care ne poruncesc ascultjlI'ea. În 
afara ei, totul ne pare acceptabil. 

Supunerea faţă de Hristos trebuie să fie totală. Dacă El 
ne porunceşte ceva, rezultatul n-ar trebui să ne intereseze. 
Soldatul care, în ascultare, înaintează sub focul de artilerie 
al unei armate bine echipate ştie că, supunîndu-se ordinului, 
şansa lui de a muri este foarte mare. Aceaste este însă 
esenţa ascultării. 

Dar cînd supunerea faţă de vreuna din poruncile lui 
Hristos ne face să ratăm multe posibilităti de a face bine? 
Minţile noastre nu sînt mai bune decîăt a lui Isus. În mod 
sigur el a cîntărit toate argumentele pro şi contra. Dacă El 
spune ceva, ne supunem fără să mai gîndim. Nu· mai 
amînăm, spunînd că înţeleptul gîndeşte înainte de a face. 
Psalmistul scrie. ,,Mă grăbesc şi nu preget să păzesc 
poruncile Tale" (119:60). 

Astăzi creştinii nu-i mai ajută pe cei săraci deoarece 
agentiile guvernamentale au fost însărcinate s-o facă. 
Spitalele tratează bolnavii, orfelinatele îngrijesc pe orfani,. 
dar aceste institutii şi-au pierdut amprenta dragostei faţă de 
cei încredinţaţi lor. 

În fosta Africă Portugheză, negrii îşi duc bolnavii la o 
clinică creştină situată mult mai departe de ei decît un spital 
guvernamental, pe care îl ocolesc totdeauna. Medicamentele 
fiind aceleaşi la ambele spitale, lucrul acesta a stîrnit mirare. 
Explicatia lor a fost simplă: ,,Or fi aceleaşi medicamente, 
dar nu sînt aceleaşi mîini." 

Ascultă, iubeşte şi adu-ţi contribuţia personală la binele 
făcut în lume. 



MEDITAŢIA 241 

,,Acest început al semnelor Lui l-a făcut Isus în Cana." 
(Ioan 2:11) 

Toţi misionarii care au trăit printre sălbatici mărturisesc 
că ei le păreau localnicilor adevăraţi făuritori de minuni. 
Misionarii ştiau cum să facă apa să ardă, chiar şi „apa 
împuţită" (benzina), ştiau să facă focul aprinzînd un beţiguş, 
chibritul, în timp ce băştinaşii trebuiau să frece îndelung 
două lemne, pînă să apară prima scînteie. Misionarii puteau 
vîna cu puşca, puteau să coasă, ştiau să discute între ei fără 
să deschidă gurile, doar desenînd nişte semne ciudate pe o 
hîrtie. 

Pearl Buck, în romanele ei, povesteşte cum chinezii din 
regiunile îndepărtate de coastă nu puteau crede că-n Anglia 
casele se construiesc peste alte case (apartamentele din 
blocuri) iar trăsurile aleargă fără să fie trase de cai 
(automobilele). Toate acestea li se păreau basme. 

Cînd Marco Polo, primul european întors vreodată din 
China, a povestit că acolo oamenii sînt galbeni, au ochii 
oblici şi părul împletit la spate, compatrioţii l-au poreclit 
,,Marco Polo mincinosul." 

Ce este deci supranaturalul? Este ceea ce o fiintă 
superioară intelectual, spiritual şi fizic poate să facă, în timp 
ce alta, inferioară din aceste puncte de vedere nu poate să 
facă. 

Isus a fost o fiintă superioară - Dumnezeu trăind ca om 
printre noi. El putea face ceea ce oamenii, în mod normal, 
ţlU pot. 

Acum El este în cer şi are toată puterea. Nu-i limita 
posibilitătile la experienta umană obişnuită. El poate face tot 
ceea ce întrece imaginatia noastră. Vino la El cu toate 
problemele tale şi ale omenirii. Ai încredere în puterea lui 
miraculoasă! El poate transforma apa în vin şi poate 
preschimba lacrimile în motive de bucurie. 



MEDITAŢIA 242 

,, Vin care înveseleşte inima omului." (Psalmi 104:15) 

Talmudul, una din cărtile sfinte ale Evreilor, spune că 
omul va răspunde înaintea lui Dumnezeu pentru fiecare 
clipă de bucurie curată pe care a ratat-o. 

Acest gînd e adevărat. Tot ceea ce a creat Dumnezeu este 
bun. Buni sînt şi bacilii care produc fermentarea mustului de 
struguri. Păcatul a preschimbat multe lucruri bune în pri
lejuri de întristare. Şi, totuşi, au mai rămas „un timp pentru 
rîs ... şi un timp pentru joc" (Ecleziastul 3:4). 

La nunta din Cana, preschimbînd apa în vin, Isus ne-a 
arătat că religia bine înţeleasă nu exclude plăcerile şi 
bucuriile omeneşti, că ele nu sînt, prin definitie, rele, dar că 
ele nu trebuie să fie preocuparea numărul unu în viaţă. 
Păstrîndu-se în aceste limite, creştinul ar trebui să se 
înfrupte din bucuriile vietii. 

Să nu crezi că Isus, care la Cana a preschimbat în vin o 
cantitate enormă de apă, o să te mustre pentru bucuriile 
tale. Pe de altă parte e foarte posibil ca vinul Său să nu fi 
avut efectul toxic al vinului obişnuit, tocmai pentru că era 
făcut din apă. 

Crqtinul trebuie să renunţe total la păcat, nu la lucrurile 
care fac viata să merite a fi trăită. Frumuseţea, arta, bucuria 
leagă pe om de Dumnezeu. Religia este dragoste veşnic 
tînără, care se înclină în faţa bucuriei vietii. 
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,,Dragostea std în vietuirea dupd poruncile Lui." (2 Ioan 6) 

Oamenii se străduiesc din răsputeri să fie moderni, cînd, 
de fapt ceea ce se cere este credincioşia fată de vechile 
adevăruri. 

C'md, într-o anumită problemă de stat, miniştrii reginei 
Victoria o îndemnau să considere drept înteleaptă o anumită 
solutie, ea le răspunse categoric: ,,Nu-mi spuneti ce e 
potrivit. Spuneti-mi ce e drept." 

În dorinta de a ajuta biserica, unii creştini au intrat în 
rîndurile politiei secrete, fără a prevedea însă toate 
consecinţele. Li s-a ordonat să ucidă. Supunîndu-se, îşi 
mentineau pozitia şi cîştigau o vagă posibilitate de atenuare 
a ororilor comise de comunişti. Dacă, în numele adevărulµi, 
refuzau, mureau fără ca cineva să afle vreodată despre ati
tudinea lor curajoasă. Crima care li s-a ordonat avea să fie 
înfăptuită oricum. Ar fi murit fără să fi fost de folos cuiva. 

Rădăcinile vieţii se înfig uneori în ogorul silniciei. Fiecare 
bob de grîu e acoperit de gunoi, înainte d� a deveni spic. 

Ce trebuie să aleagă cel căruia i se pun înainte doar 
variante tragice? În nici un caz ceea ce e oportun. Alege 
porunca lui Dumnezeu: ,,Să nu ucizi." 

Într-un lagăr de concentrare nazist, în Nikolaev, unui 
evreu i s-a ordonat să ucidă alţi şase.evrei pentru singura lor 
crimă de a fi evrei. Făcînd-o, mureau şase nevinovaţi. 
Refuzînd, mureau şapte evrei, iar şapte mame bătrîne 
urmau să plîngă îndurerate. Se gîndi la mama lui bătrînă şi 
neajutorată şi îşi ucise tovarăşii. Nu şi-a iertat-o niciodată. 
Dacă refuza, n-ar fi cunoscut remuşcările. 

Alege întotdeauna porunca lui Dumnezeu! 



MEDITAŢIA 244 

,,Cuvîntul Tdu este AdeviJrul." (Ioan 17:17) 

Ce garantie avem că Noul Testament de azi este acelaşi 
cu cel revelat apostolilor în secolul întîi? 

Ei bine, fată de toate manuscrisele Greciei Antice, Noul 
Testament are un avantaj deosebit, acela al timpului. 

Cel mai vechi manuscris complet al operelor lui Homer 
pe care-l avem datează din secolul zece al erei noastre, ceea 
ce înseamnă cam două mii de ani de la moartea autorului. 
Cam acelaşi lucru se întîmplă cu poezia lui Pindar, scrisă în 
jurul anului 450 înainte de Hristos şi separată de 1600 de ani 
fată de cel mai vechi manuscris al ei ( datînd din anul 1150 
era creştină). 

Prin contrast, Noul Testament a fost terminat pe la 
srirşitul secolului întîi al erei creştine, doar cu două sute de 
ani înainte de anul (aproximativ 300 e.n.) celui mai vechi 
manuscris complet al său. Şi chiar şi pentru aceşti două sute 
de ani există un lant bogat de referinte în scrierile timpurii 
ale creştinismului, dovedind autenticitatea primelor 
manuscrise. Sîntem azi în posesia a circa 4.000 de ma
nuscrise vechi ale Noului Testament, care pot fi comparate 
unul cu celălalt şi ne dau textul modem corect. 

Ne putem încrede în învătăturile Noului Testament. Iată 
un bun exemplu. Este vorba de învătătura lui fundamentală, 
din Ioan 3:5 : ,,Dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, 
nu poate să intre în Împărătia lui Dumnezeu." 

La naşterea fizică noi ieşim dintr-o pungă de apă, 
placenta. Toti ne naştem din apă, dar n;tŞterea în lumea 
aceasta nu ne face moştenitori ai cerului. Învăţătura despre 
mîntuirea universală poate fi periculoasă. Isus le spune celor 
veniti dintr-o pungă de apă că au nevoie să fie născuţi şi din 
Spirit. 

Wesley a predicat fără întrerupere pe una şi aceeaşi temă: 
,,Trebuie să vă naşteti din nou." lntrebat de ce, el răspunse: 
,,Pentru că trebuie să vă naşteti din nou." 

A spus-o Isus. Şi putem fi siguri că avem, în Noul 
Testament pe care îl ţinem în mînă, cuvintele lui autentice. 



MEDITAŢIA 245 

,,Indată, venind din apd." (Marcu 1:10) 

Soldatii pornesc îndată ce aud comanda „Marş!" 
Evanghelia după Marcu se caracterizează prin ciudata re

petitie a cuvîntului evthus, care înseamnă, în greacă, 
„îndată". Unii cred că Marcu a fost bogatul căruia Isus îi 
spusese: .,Vinde tot ce ai şi împarte la săraci." Avea prea 
multe averi şi de aceea, cu tristete în suflet, L-a părăsit pe 
Domnul. Nu putea renunţa la atît de mult. Mai tîrziu şi-a 
plîns neascultarea şi a împlinit porunca Domnului, regretînd 
însă faptul că n-o făcuse îndată. Aceasta l-a făcut să repete 
.mereu, uneori cu rost. alteori fără, de-a lungul întregii sale 
evanghelii. cuvîntul de jar „îndată." 

Se spune despre cavalerii din vechime că dormeau cu 
sabia şi scutul lîngă ei. Tot aşa creştinul trebuie să fie gata să 
se supună în momentul primirii poruncii, c�ar dacă aceasta 
ar fi dată în toiul noptii. În Cîntarea Cîntărilor mireasa 
spune: ,,Adormisem dar inima-mi veghea" (5:2) 

La nunta din Cana, Maria a spus: .,Să faceti tot ce vă va 
spune" (Ioan 2:5). Fii atent: cuvintele ei nu sînt „Să faceti tot 
ce v-a spus El pînă acum." 

Găsim scris: .,Cuvîntul Domnului creştea şi se înmultea" 
(Fapte 12:24). Hristos n-a vorbit doar acum 2000 de ani, 
pentru ca ulterior să amutească. El continuă să învete ge
neratiile. El e un sfetnic minunat (Isaia 9:6) pentru viata ta 
personală, astăzi. Ascultă-I în fiecare zi glasul şi împlineşte 
îndată tot ce-ti spune El. 



MEDITAŢIA 246 

,,Boul îşi cunoaşte stdpinul." (Isaia 1:3) 

Textul nostru face o comparaţie între oameni, de o parte, 
şi boi şi măgari, de partea cealaltă. Comparaţia e în favoarea 
animalelor. 

Comparaţia nu ne-ar fi favorizat nici dacă ne opunea 
şoarecilor. Aceştia ştiu bine să facă deosebirea dintre hrană 
şi moarte. Dacă sînt hrăniţi cu alimente otrăvite, moartea 
unuia din ei devine semnal de alarmă pentru toţi ceilalţi: 
aceştia nu vor mai atinge hrana. 

S-au făcut şi experimente în cadrul cărora şoarecilor li s
au oferit alimente tratate cu substanţe otrăvitoare cu efect 
întîrziat (Kumaphen, de exemplu). Şoarecii au intuit cauza 
morţii şi au transmis genetic o atitudine de refuz faţă de 
otravă. Mai mult, chiar dacă în cuşca unui şoarece 
„conştient" de pericolul otrăvirii se aducea un şoarece 
„neştiutor", acesta din urmă era împiedicat să atingă 
alimentele otrăvite, şoarecele „înţelept" recurgînd chiar la 
violenţă, aşa cum am face noi cînd am vrea cu tot dinadinsul 
să împiedicăm pe cineva de la sinucidere. 

Şoarecii ştiu bine să se păzească şi să-şi avertizeze 
tovarăşii de ceea ce le-ar putea cauza moartea, chiar şi în 
cazul în care aceasta s-ar produce cu întîrziere. Iar noi, 
oamenii, coroana creaţiunii, nu ne păzim de păcat, deşi 
acesta duce la moartea veşnică. N-avem nici măcar rîvna 
şoarecilor în a-i avertiza pe alţii despre păcat. Dimpotrivă, 
uneori încurajăm păcatul şi-i atragem pe alţii în capcana lui. 

Isus ne îndeamnă să învăţăm de la păsări (Matei 6:26). 
Isaia ne îndeamnă să luăm aminte la măgari şi boi. Poate ar 
trebui să roşim la gîndul că şoarecii ne-ar putea fi buni 
dascăli. Păcatul este otravă. Fereşte-te de el şi opreşte-i şi pe 
alţii. 



MEDITAŢIA 247 

,,Uitînd ce era în unnă." (Filipeni 3:13) 

Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Ehad. 

,,Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul tău este singurul 
Dumnezeu." Această rugăciune ebraică a fost pe buzele 
multor evrei în drumul lor spre camerele de gazare ale 
naziştilor care, în vremea aceasta zîmbeau cinic. 

Douăzeci de ani mai tîrziu, Eichmann, un şef al politiei lui 
Hitler, a fost arestat de politia secretă israeliană la Buenos 
Aires. În închisoare, el şi-a uimit gardienii rostind aceeaşi 
rugăciune. Aceasta era cu atît mai surprinzător cu cît el se 
pretindea ateu. 

Am cunoscut bine lumea ucigaşilor şi a marilor criminali. 
În sufletele lor se produce o identificare ciudată cu fostele 
lor victime. Ucigaşii în masă ai evreilor deveneau mult mai 
preocupati de iudaism decît evreii înşişi. Profesioniştii 
avortului vor fi obsedati de o lume de copii care, în
dreptîndu-şi acuzator degetul spre ei, îi vor întreba: ,,De ce 
m-ai ucis?" Omul care a lansat bomba atomică la Hiroşima, 
întrebat de reporteri: ,,Acum, că ai făcut-o, cum te simti?", 
răspunse straniu: ,,Dar ei?" 

Facem multe victime în viată. Isus a fost victima perfectă. 
El, nevinovatul miel trădat, jignit, rănit, ucis pentru 
fărădelegile noastre. Se ruga: .,Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce 
fac." 

Apoi El însuşi ne spune: ,,Eu, jerlfa, te-am iertat. De
acum toate victimele tale sînt într-o lume în care domneşte 
iertarea. Singurul care nu te iartă, eşti tu. Eşti obsedat de 
faptele tale. Acceptă iertarea. Iartă-te pe tine însuti. 
Ucigătoarea identificare cu cei cărora le-ai greşit va înceta şi 
tu însuti vei fi un om nou." 



MEDITAŢIA 248 

,,Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor." 
(1 Timotei 6:10) 

Ce mare adevăr! Şi cît de real este şi faptul că banii multi 
te pot distruge. Cu greu scapi nemînjit. 

Un alt mare rău este lipsa banilor. Un om flămînd e un 
om mînios. Revolutiile, însoţite de genocid, sînt operele 
oamenilor fără bani. 

Isus ne învaţă să facem milostenii, adică El doreşte să 
dăm săracilor o parte din banii noştri. Prin aceasta îi 
transferăm dintr-o zonă de pericol în alta. 

Banii sînt periculoşi. Chiar şi simpla lor pomenire 
dăunează. Atît a-i avea, cît şi a nu-i avea aduce necazuri. 

Rezolvarea problemei constă în a trăi ca şi cum ei n-ar 
exista, nelăsîndu-i să-ţi influenţeze deciziile. Nu căuta slujba 
care ti-ar aduce cei mai mulţi bani, ci pe cea care te-ar face 
cel mai de folos societătii. Nu te căsători cu fata sau băiatul 
care au cei mai multi bani, ci cu partenerul pe care l-ai face 
cel mai fericit. Nu-ti cumpăra cele mai scumpe lucruri, ca să 
te poţi lăuda, dar nici cele mai ieftine, fapt care ar dovedi 
nepăsare fată de lume. Cumpără ceea ce e necesar. 

Obligă-ţi mintea slintită să hotărască între a deţine sau nu 
această falsă valoare: banii. Fă astfel ca faptul de a avea sau 
a nu avea bani să nu-ti influenteze nicicînd gîndirea. 



MEDITAŢIA 249 

,, Ca toţi, sd fie una." (Ioan 17:21) 

Publicatia engleză ,,New Society" a condus o cercetare 
psihologică printre instrumentiştii dintr-o orchestră 
simfonică. Iată concluzia: caracteristica lor este că se 
desconsideră reciproc. 

Minunea este că oameni ostili unii altora pot produce un 
efect de ordine şi armonie. 

În clipa cînd dirijorul a ridicat bagheta. toate discordiile 
dispar. Singurul lucru care mai contează este succesul 
concertului. 

Copiii acestei lumi sînt uneori mai întelepti decît copiii 
luminii. Este inevitabil ca creştinii, bărbati şi femei cu atît de 
diferite structuri.temperamente, experiente de viată, nivel 
cultural, nationalitate, rasă, clasă socială, să nu fie de acord 
în multe privinte şi să fie ostili unii altora într-o măsură mai 
mică sau mai mare. Noi toti sîntem părtaşi naturii divine; 
sîntem însă şi oameni. Dar partea umană ar trebui lăsată la 
o parte în vederea închinării şi a actiunilor comune în slujba 
Domnului. 

Întreabă-te ce este mai mare: cauza căreia îi slujim 
împreună sau diferenţele dintre noi. Răspunsul corect te va 
face să ai atitudinea corectă în dragoste. 



MEDITAŢIA 250 

,,Adonnisem, dar inima îmi veghea." 
(Cîntarea Cîntărilor 5:2) 

Nu se cade ca somnul nostru să fie timp pierdut. 
Renumitul chimist rus, Mendeleev, încerca de multă 

vreme şi fără succes să găsească forma definitivă a 
periodicităţii şi calităţii elementelor simple. O dată. după ce 
lucrase ziua întreagă în laborator, adormi cu capul pe masa 
de lucru. Şi iată că în fata lui, în vis, îi apăru tabelul care 
urma să-l facă celebru. Se trezi şi aşternu îndată pe hîrtie tot 
ce văzuse în vis. Psihiatrul Behterev se concentra întot
deauna seara asupra problemelor deosebite, în aşa fel încît 
să aibă răspunsurile gata la trezirea din somn. Maestrul de 
şah Karpov a visat mişcarea care i-a adus victoria într-un 
turneu. 

Uneori mai multi neuroni sînt activi în timpul somnului 
decît în momentele de veghe. De aceea dimineata este „cel 
mai bun sfetnic." 

Într-o seară, Iosif cel din Noul Testament îşi pusese în 
gînd s-o părăsească pe Fecioara Maria, suspectînd-o de 
infidelitate. Noaptea aceea nu dormi prea bine. Inima îi 
veghea. Deodată îi vorbi un înger. Dimineata Iosif făcu ceea 
ce trebuia să facă: o luă pe Maria de soţie. Tot în vis află 
cum să salveze Copilul de ameninţarea lui Irod, şi tot în vis 
fu înştiinţat cînd să se întoarcă în Palestina. Nabucodonosor 
şi Faraon au primit înştiinţări deosebite în vis şi, asemenea 
lor, Iosif cel din Vechiul Testament şi multi altii. 

Foloseşte bine timpul cînd dormi. Fă astfel ca ultimele 
tale gînduri să fie din Cuvîntul lui Dumnezeu. Încheie ziua 
cu rugăciune. Uneori Dumnezeu îti va vorbi în somn. 



MEDITAŢIA 251 

„Frap.lor, chiar dacd un om ar cddea deodatd în vreo 
greşeald, vo� care sîntep. duhovniceşt� sd-1 ridicap. cu duhul 

blîndep.i." (Galateni 6:1) 

A. Krasnov-Levitin este un scriitor evreu creştin din 
Rusia, care a fost întemnitat de trei ori pentru atitudinea sa 
eroică. Nu el ci mai degrabă interogatorii săi au fost cei care 
au cedat în fata cuvintelor sale simple: ,,Nu mă puteti 
cumpăra şi nu mă puteti înfricoşa." 

Cînd a fost eliberat, i s-a spus că un alt scriitor creştin. 
Krasin. copilul său în credinţă, arestat şi el. cedase sub 
presiunile anchetatorilor şi trădase cîteva nume. 

Krasnov-Levitin a fost citat ca martor în procesul lui 
Krasin. Avea resentimente puternice împotriva creştinului 
care îşi trădase fratii. La tribunal s-a întîlnit cu o cunoştinţă, 
doamna Hodorovici. Întrebată ce face acolo, ea îi răspunse: 
„Deşi eu însămi nu mă numesc creştină, simpatizez cu cei ce 
suferă, chiar dacă au cedat sub povara unei cruci prea 
grele." Krasnov-Levitin se ruşină de gîndurile sale rele şi 
făcu el însuşi public păcatul de a fi gîndit greşit. 

Nu numai sub tortură, dar şi în general, în fata ispitelor şi 
a presiunilor, unii creştini sînt tari iar alţii sînt slabi. Oameni 
tari în anumite împrejurări sînt slabi în altele. Nu e treaba 
noastră să judecăm şi să condamnăm pe cei ce au căzut ci. 
mai degrabă, să le întindem o mînă de ajutor şi să-i 
îmbărbătăm cu cuvinte blînde. 



MEDITAŢIA 252 

„Dacd nu se naşte cineva din apd şi din Duh, nu poate sd 
intre în Împdrdţia lui Dumnezeu." (Ioan 3:5) 

Isus nu spune că un om care nu a trecut prin naşterea din 
nou „nu va fi" în împărătia cerească. El spune că acest om 
„nu poate" intra. O substantă minerală nu poate intra în 
sfera fiintelor vii decît dacă este absorbită de acestea. O 
plantă nu poate deveni animal. Dacă animalul o mănîncă, ea 
devine parte din corpul acestuia. Un animal nu poate deveni 
om: omul apartine unei sfere superioare. Doar dacă omul 
ingeră corpul animalului, acesta devine parte din trupul 
uman. 

La fel, omul nu poate deveni copil al lui Dumnezeu prin 
nici una din faptele lui. Distanţa dintre om şi copilul lui 
Dumnezeu este mult mai mare decît distanţa dintre om şi 
maimută, deoarece atît omul, cît şi maimuţa, sînt creaturi, în 
timp ce copilul lui Dumnezeu este de sorginte divină. 
Oamenii nu pot deveni moştenitori ai Împărăţiei prin pro
priile lor strădanii. Ei sînt absorbiti de ea prin dragostea 
atotcuprinzătoare a Bisericii. 

Apoi, omul trebuie să moară faţă de lumea cu legile şi 
păcatul ei. El trebuie să înceteze să existe ca „EU". Isus 
spune că noi trebuie să ne lepădăm de noi înşine. Creştinul 
moare înainte de a muri. Apoi este absorbit de natura 
divină. Devine copil al lui Dumnezeu. S-a produs naşterea 
din nou. 

Mori pentru a trăi. Cel ce a murit nu mai e conştient de 
vocile celor din jur şi nu-l mai interesează ce se întîmplă. 

Rămînem în parte oameni chiar şi după naşterea din nou 
şi ne continuăm existenţa în această lume, dar copilul lui 
Dumnezeu are un sanctuar interior în care el este mort faţă 
de patimile, strădaniile şi distracţiile ei. Dacă un copil al lui 
Dumnezeu ar rămîne în vechile sale preocupări, el sau ea ar 
semăna cu un cadavru ţinut în casă. răspîndind în juru-i 
duhoarea. 

Nu acorda prea multă importanţă celorlalte lucruri 
religioase. A fi născut din nou este mai important decît 
toate. 



MEDITAŢIA 253 

„ Voi avea milă de oricine-Mi va plăcea să am milă şi Mă voi 
îndura de oricine-Mi va plăcea să Mă îndur." (Romani 9:15) 

La un psihiatru a fost adus un om a cărui nebunie consta 
în faptul că se credea cadavru. Doctorul era sigur că-l va 
vindeca demonstrîndu-i practic că un cadavru nu sîngerează, 
în timp ce din corpul pacientului va curge sînge deîndată ce 
va fi întepat cu un ac. 

Zis şi făcut. Doctorul îşi conduse pacientul la morgă şi-i 
arătă autopsii pe cadavre, convingîndu-1 astfel că mortii nu 
sîngerează. Apoi, ca să-l convingă că el nu e un cadavru ci un 
trup viu, îi întepă degetul cu vîrful unui briceag. Sîngele tîşni 
pe dată, iar pacientul exclamă surprins: ,,Deci cadavrele 
sîngerează totuşi!" 

Sîntem consternati cîteodată de rezistenta la Evanghelie a 
unora, chiar rude dragi ale noastre, cărora le-am mărturisit 
pe Hristos. Nu e întotdeauna greşeala noastră. 

Există o ignorantă de neînvins şi o alta mai putin 
rezistentă. De obicei reactiile oamenilor sînt irationale. De 
putine ori reuşesc chiar şi cele mai puternice argumente să 
schimbe punctele de vedere formate în împrejurări tipice, 
legate de naşterea, educatia sau apartenenta cuiva la o 
anumită rasă sau religie. Prejudecătile sînt totdeauna mai 
puternice decît evidentele. 

Sarcina noastră este să fim martori ai lui Hristos şi să ne 
rugăm. Cei aleşi vor primi mărturia, împlinind astfel ceea ce 
le-a fost rînduit dinainte de întemeierea lumii. Cazurile în 
care ignoranta poate fi învinsă pot fi ajutate prin dialog şi ex
emplu pozitiv. Acolo unde ignoranta este invincibilă, vom 
încredinta problema în mîinile Domnului nostru iubitor şi 
drept. Nu-ti distruge pacea inimii cu reproşuri continue şi 
nejustificate, legate de lipsa ta de îndemînare în convingerea 
altora. 



MEDITAŢIA 254 

,,Sd nu ucizi." (Exodul 20:13) 

Abraham Lincoln a fost primul om care şi-a cumpărat 
mitralieră. Voia să-şi apere viata. Nu i-a ajutat la nimic. A 
murit împuşcat. 

Mitraliera a fost inventată de americanul RJ. Gatling. 
Spera ca astfel să înlocuiască o sută de soldati cu unul 
singur, şi să nu mai fie nevoie de armate numeroase. Dar 
armatele şi-au sporit de atunci efectivele, atingînd proportii 
nemaiîntîlnite în istorie. 

Hiram Maxim a patentat o mitralieră mai bună, după ce 
în Europa primise următorul sfat: .,Renuntă la chimie şi la 
studiul electricitătii. Dacă vrei să faci un sac de bani, inven
tează ceva care să-i ajute pe europeni să-şi taie mai uşor 
gîturile unii altora." Şi a făcut, într-adevăr multi bani. Dar 
nu numai Europenii se ucid între ei ci şi africanii, asiaticii şi 
australienii. Americanii îşi dau şi ei obolul la jertfa sîngelui. 

Evul Mediu a fost era cavalerilor războiului. Războiul 
civil american i-a înlocuit cu mînuitorii de lopeti pentru 
înmormîntarea ostaşilor căzuti. Bombardarea atomică a 
Japoniei a deschis o nouă epocă: în lipsa cadavrelor de 
Îngropat nu va mai fi nevoie nici de lopeti. 

Einstein spunea că nu ştie ce arme vor folosi oamenii 
într-un al treilea război mondial, însă într-un al patrulea 
vom recurge din nou la bitele şi pietrele primitivilor. 

Solutia-i la îndemîna oricui: este Cuvîntul lui Dumnezeu . 
.,Să nu ucizi." Dumnezeu nu-ti interzice să mori, ci să omori. 
Cunoaşterea vietii eterne alungă teama. Copiii lui 
Dumnezeu îşi pot permite să fie buni. În timp ce lumea 
patronează şi stimulează o veşnică competitie a armelor, 
nouă ni se cere să ne angajăm într-o altă întrecere, aceea 
care ne apropie de Isus (Evrei 12:1,2). 

Haideţi ca în timp ce lumea îşi sporeşte armele de 
distrugere, noi să ne înmultim faptele de dragoste. 



MEDITAŢIA 255 

,,Legămîntul Meu cu el, era un legămînt de viată şi de pace." 
(Maleahi 2:5) 

Creştinii ştiu să păstreze pacea. De ce şi-ar risipi energia 
luptînd cu vrăjmaşii? Liniştea e secretul longevitătii. Este 
preferabil să trăieşti mai mult decît duşmanii tăi, decît să 
încerci să-i bati. 

Creştinii îşi păstrează pacea. Ei privewsc la multele 
motive de a fi fericiti şi, astfel, uită să privească la multele 
rele care îi tulbură. 

Dacă vin ploi şi potop, ei fug în corabie. Dacă nu eşti 
suficient de deştept ca să fugi de ploaie, s-ar putea ca 
umbrela să nu-ti ajute prea mult. Ploaia te va uda pînă la 
piele şi pneumonia îti va bate curînd la uşă. 

Creştinii îşi duc vietile în linişte şi fără temeri. Dacă Isus 
este capul Bisericii, El deţine, desigur, şi monopolul 
durerilor de cap. 

Cu ocazia sărbătoririi zilei de naştere a unei doamne 
foarte înaintate în vîrstă, un reporter o întrebă: ,,Ce secret 
v-a tinut în viată 105 ani?" Ea zise: ,,E simplu de tot: sufli 
mereu." Isus a suflat peste ucenici spunîndu-le: ,,Primiţi 
Duhul Sfînt" (Ioan 20:22). 

Există un mod de a sufla care transmite Duhul Sfînt. 
Există şi alte moduri: ,,Sau! sufla amenintarea şi uciderea" 
(Faptele Apostolilor 9:1). 

Există o respiratie liniştită a credintei: ea prelungeşte o 
viată de pace. 



MEDITAŢIA 256 

,,Prea puJin îmi pasă dacă sînt judecat de voi." 
(1 Corinteni 4:3) 

Cînd Napoleon Bonaparte s-a autoproclamat împărat şi 
guvernul englez, ignorînd evenimentul, continua să i se 
adreseze simplu, ca unui general, el îi spuse unui prieten: 
„Mă pot numi cum vor. Dar nu mă pot împiedica să fiu ceea 
ce sînt." 

Oamenii caută cu înfrigurare aplauzele publice şi se tem 
de dezaprobarea mulţimii; trag mereu cu urechea să afle 
părerea lumii despre ei, ratînd unica şansă de a fi ei înşişi. 

Nu poţi preveni neînţelegerea celor din jur. Moise, 
marele om al lui Dumnezeu, a fost criticat chiar de Miriam, 
o profetă care, pe deasupra, mai era şi sora lui. Asemeni lui, 
orice copil al lui Dumnezeu este expus bîrfei oamenilor, care 
adesea vorbesc fără să gîndească. 

Nu te preocupa de părerile altora! Fii tu însuţi! Isus a fost 
un copil de mare calitate şi un tîmplar de mîna întîi înainte 
de a deveni un mîntuitor de mîna întîi. Lincoln şi Garfield 
au avut puţini prieteni, dar au fost oameni drepţi şi au de
venit preşedinţi ai Statelor Unite. 

Nici chiar petele de pe caracterul tău şi păcatele, dacă sînt 
mărturisite lui Dumnezeu, nu te pot împiedica să fii ceea ce 
eşti în realitate: o persoană chemată de Dumnezeu să 
înfăptuiască binele. 

Francis Bacon a fost arestat de două ori pentru datorii. 
Ca procuror general, s-a făcut vinovat de torturarea 
sălbatică a unui bătrîn preot, Peacham, pentru a-l face să 
mărturisească vina de înaltă trădare constînd în rostirea 
unei predici pe care acesta n-o ţinuse, însă, niciodată. Bacon 
s-a recunoscut vinovat de luare de mită. Mai tîrziu însă, 
venindu-şi în fire, a devenit unul dintre intelectualii cei mai 
de seamă pe care omenirea i-a cunoscut vreodată. Opera sa 
„Novum Organum", împreună cu alte cărti scrise de el, l-a 
făcut celebru pentru multe veacuri, învătînd pe multi 
atitudinea corectă în problemele statale. 



Fii ceea ce eşti, o făptură a tui Dumnezeu trimisă în 
lumea asta pentru un scop înalt. Nu îngădui vorbelor altora, 
şi nici păcatelor din propriul trecut, să te împingă pe linie 
moartă. 



MEDITAŢIA 257 

,, Oile merg dupd El ... nu merg de loc dupd un strdin." 
(Ioan 10:4,5) 

Pe la mijlocul secolului al şaptesprezecelea, evreii din 
toată lumea au jubilat. Din Spania pînă în Rusia s-a 
răspîndit vestea că a apărut Mesia. Numele lui era Sabbatai 
Zvi. 

Bogaţii şi-au împărţit averile la săraci. Unii evrei se 
rostogoleau în zăpadă, se culcau pe pămînt cu pietre grele 
pe piept sau se autobiciuiau pentru a se curăţi astfel de 
păcate şi a deveni vrednici să întîlnească pe acest Mesia care 
trebuia să-i ducă înapoi, în Ţara Sfintă. 

Sabbatai Zvi poruncise să înceteze jelaniile pentru Sionul 
pierdut. El avea să-l recucerească. O tînără evreică creştină, 
crescută la o mănăstire din Polonia şi care visase totdeauna 
să fie mireasa lui Mesia, îi deveni soţie. Şi ea credea că el 
era Unsul. 

Sultanul turc îl aduse pe Sabbatai înaintea sa: ,.Dacă tu 
eşti mesagerul lui Dumnezeu o poţi dovedi şi noi toţi îţi vom 
da toată cinstea. Voi pune arcaşii mei să tragă cu săgeţi în 
tine. Dacă nu mori, vom recunoaşte în tine pe Mesia. Sau, ai 
alternativa de a accepta religia noastră. În caz contrar vei 
muri." 

Sabbatai nu şovăi. Îşi aşeză turbanul alb pe cap şi acceptă 
religia lui Mohamed, spunînd sultanului: ,,Nu sînt Mesia. 
Sînt prea-supusul vostru slujitor." 

Evreii n-au crezut în Isus. Au crezut în Sabbatai Zvi. Toţi 
oamenii sînt înclinaţi sî creadă mai degrabă în impostori 
decît în Adevărul întrupat. În fiecare secol s-au găsit oameni 
care să capteze imagipaţia milioanelor şi să fie consideraţi 
drept mîntuitorii lor. În cele din urmă, s-au dovedit a fi fost 
înşelători. 

Djspretuit de puternicii vremii, Isus a lăsat ca săgetile 
morţii să-L străpungă. Şi, iată, acum e viu şi dătător de viaţă. 

Fereşte-te de numele mari care apar pe firmamentul 
religiei. Există un singur Nume prin care oamenii pot fi 
mîntuiti. 



MEDITAŢIA 258 

,, Vd scriu aceste lucruri ca sd nu pdcdtuip." (1 Ioan 2:1) 

Creştinul nu trebuie să păcătuiască. ,,Oricine rămîne în 
El, nu păcătuieşte" (1 Ioan 3:6). Pot exista împrejurări de 
excepţie în care un creştin să cadă în păcat, dar atunci el nu 
trebuie să dispereze. ,.Dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl 
un Mijlocitor" (1 Ioan 2:1). Învăţînd din greşeli, data viitoare 
vei căuta rezolvări mai bune. 

Persecuţiile n-au distrus biserica şi timpul nu i-a diminuat 
tăria, dar abuzurile continue ale membrilor ei i-au zguduit 
stabilitatea şi credibilitatea. Păcatul nu poate fi programul 
de viată al creştinilor. 

Noi nu sîntem perfecţi, dar ar trebui să ne silim să putem 
spune despre faptele pe care le-am săvîrşit în viaţă, ceea ce 
Sir Walter Scott a spus despre scrierile sale. ,,Am fost poate 
cel mai prolific autor al zilei şi este o mîngîiere pentru mine 
să mă gîndesc că am încercat să nu zdruncin credinta 
nimănui, să nu corup principiile nimănui şi să nu fi scris 
nimic pe care, pe patul de moarte, să doresc să-l şterg." 

Există iertarea păcatelor, dar binecuvîntările nu stau în 
iertarea păcatelor ci în faptele virtuoase care vor fi urmate 
cu siguranţă de răsplată, chiar şi dacă aceasta vine unori mai 
tîrziu. O răsplată imediată pentru un lucru bine făcut este a 
conştiinţa faptului că tu ai fost cel ce l-ai făcut. 

Preferă această mică răsplată regretelor păcatelor iertate. 
Povaţa Bibliei este ,,Nu păcătui." 



MEDITAŢIA 259 

„Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte întelepciunea, s-o ceard 
de la Dumnezeu, care dd tuturor cu mînd largă şi fărd 

mustrare." (Iacov 1:5) 

Dacă ar exista martieni şi ar fi întrebati savantu lor cu 
privire la existenta sau inexistenta vietii pe pămînt, răspunsul 
lor ar fi, probabil, negativ. După cum nici noi nu ştim ce se 
întîmplă pe miliardele de stele din Univers. 

De fa2_t noi nu ne cunoaştem nici măcar vecinii, animalele 
din jur. 1n decembrie 1975, revista „Sovietskaia Rossia" a 
dat publicităţii nişte fapte uimitoare. O pisică trecea strada, 
fără să vadă că o maşină venea în mare viteză. Ar fi fost 
călcată cu sigurantă dacă un cîine ciobănesc n-ar fi oprit-o 
din drum, înfigîndu-şi colţii în spatele ei şi aducînd-o, în 
ultima clipă, pe trotuar. 

Lîngă ora�ul Livingstone din Africa de Sud, un om avea 
un cîine. Se întîmplă că un corb se împrieteni cu stăpînul 
cîinelui şi venea regulat să fie hrănit din mina omului. Într-o 
zi cîinele a dispărut şi n-a mai putut fi găsit. Corbul deveni 
mai flămînd ca oricînd. îndată ce primea o bucată de carne, 
dispărea şi se reîntorcea croncănind zgomotos şi cerînd din 
nou de mîncare. După o săptămînă, omul hotărî să afle unde 
dispărea corbul. Îl urmări şi descoperi cîinele căzut într-o 
capcană. Supravieţuise datorită grijii corbului. 

Mahmud Vally, un inginer din Cairo, se odihnea pe 
salteaua lui pneumatică, uşor legănat de valurile mării, fără 
să-şi dea seama că un curent de apă îl depărta primejdios de 
mult de ţărm. Ar fi fost pierdut dacă nişte delfini nu s-ar fi 
,,oferit" să-l împingă multe mile, timp de o zi întreagă, 
înapoi, spre ţărm. 

Cimpanzeul, cînd vrea să bea apă, foloseşte un fel de cupă 
pe care şi-o face singur din frunze. 

Să nu se fi îngrijit oare Dumnezeu, care a dat pînă şi ani
malelor mai mult decît un simplu instinct, ca şi coroana 
creatiunii Sale să aibă înţelepciune din abundenţă? 

Dumnezeu spune: ,,Fiule, ia aminte la înţelepciunea Mea, 
şi pleacă urechea la învăţătura Mea" (Proverbe 5:1). Atunci 
vei avea lumina vieţii. 



MEDITAŢIA 260 

,, Tot ce vep cere cu crediniil, fn rugdciune, vep primi." 
(Matei 21:22) 

Acest verset pare să contrazică în mod flagrant experienta 
noastră. Nici un om n-a primit de la Dumnezeu tot ce a 
cerut în rugăciune. 

Cred că cei mai multi dintre noi înteleg greşit aceste 
cuvinte ale Mîntuitorului. De obicei noi exprimăm în 
rugăciune nu ceea ce dorim, ci ceea ce am dorit înainte de a 
îngenunchia pentru rugăciune. Nu ni se promite că aceste 
cereri vor fi împlinite. Isus vorbeşte despre dorintele care se 
nasc în timp ce te rogi. 

Dacă rugăciunea este cu adevărat prezentarea înaintea 
măretiei glorioase a lui Dumnezeu, închinarea înaintea Lui 
şi vorbirea cu El; dacă ea este uitare de sine în îmbrătişarea 
Lui ametitoare, atunci toate dorintele pe care le-ai avut 
înainte de această clipă îşi vor pierde însemnătatea. Rămîne 
doar dragostea - dragostea fată de Dumnezeu şi dragostea 
pentru salvarea veşnică a altora. În această stare, singura 
rugăminte este pentru o mai strînsă unire cu El. Ruga asta 
nu-i refuzată nicicînd. 

Spre sfirşitul vietii, Sfinta Catherine se ruga: ,,Doamne, 
Tu ştii că de treizeci şi cinci de ani nu ti-am cerut nimic 
pentru mine." Tot ceea ce ceri în această stare a inimii îţi va 
fi dăruit. Totul, fără restricţie. 

În Cîntarea Cîntărilor mireasa spune: ,,Sînt bolnavă de 
dragostea Lui" (5:8). Ea nu cere medicamente şi nici 
vindecare miraculoasă. Marta şi Maria i-au trimis vorbă lui 
Isus că Lazăr era bolnav. Nu-I cerea să vină şi să-Şi pună 
mîinile peste el. La înăltimile cele mai mari ale credinţei, 
toate dorintele personale încetează. Rămîne doar dorinţa 
după o mai strînsă unire cu El. O asemenea dorinţă va fi 
împlinită. 

Ar fi fost îngrozitor pentru noi dacă Dumnezeu ne-ar fi 
dat tot ceea ce am fi dorit înainte de a ne ruga şi am fi 
exprimat apoi în rugăciune. 



Shakespeare a scris: 

,,Necunoscîndu-ne pe noi înşine, 
de multe ori cerem spre răul nostru. 

Ceea ce puterile înţelepte ne refuză spre binele nostru. 

Astfel, noi cîştigăm prin rugăciuni refuzate." 



MEDITAŢIA 261 

„ Gol am ieşit din pîntecele mamei mele şi gol m4 voi întoarce 
în sînul p4mîntului." (Iov 1:21) 

1n Uniunea Sovietică circulă anecdota următoare: 
In Ucraina, unde aprovizionarea cu carne este extrem de 

deficitară, se făcuse de cu seara o coadă uriaşă în fata unei 
măcelării. Dimineata gestionarul ieşi din magazin şi le spuse 
oamenilor: ,,Azi se dă numai came de porc şi nici din asta n
o să fie prea multă. Evreii, nemîncînd porc, ar putea să plece 
acasă. N-avem nimic pentru ei." Aşadar, evreii au plecat 
acasă. 

Cam după o oră gestionarul ieşi din nou şi zise: ,,Ni s-a 
telefonat că s-a redus cantitatea repartizată nouă. Vor putea 
cumpăra numai cei aflati în productie. Pensionarii pot pleca 
acasă." Şi pensionarii au plecat. 

După două ore, alt anunţ: ,, Va fi foarte puţină carne. 
Numai pentru membrii de partid. Toţi ceilalţi pot pleca 
acasă." 

Au rămas la coadă numai o sută de comunişti, şi ăştia 
zgribuliţi şi uzi de ploaie. 

După o oră gestionarul se prezentă cu bomba finală: 
,,Tocmai ni s-a telefonat că azi nu primim carne de loc." 

Un comunist exclamă: ,,Din nou au profitat evreii ăştia 
jegoşi." ,,Ce vrei să spui?" întrebă cineva. ,,Păi n-ai văzut? Ei 
au plecat acasă primii." 

Povestea are o adîncă aplicaţie spirituală. La sfirşitul 
vieţii, vom rămîne toţi cu mîna goală. ln lumea asta stăm la 
rînd. La plecarea din ea nu luăm nici măcar un ac. Aic.i ne 
rămîn toate. Fericiţi şi avantajaţi sînt cei ce ştiu să renunţe la 
ele mai curînd. 

Creştinii ştiu că tot ce e sub soare e deşertăciune, că am 
venit goi pe lume şi o părăsim în acelaşi mod. Ei mor înainte 
de a muri, renunţă la tot� e înşelător, merg acasă primii şi 
îşi petrec timpul în împărăţia Duhului. 



MEDITAŢIA 262 

,, Oamenilor le este rinduit sd moard o singurd datd." 
(Evrei 9:27) 

. 1n multe case japoneze vei găsi hieroglifele „Shinzo arau" 
(spală-ti inima, sau curăteşte-ti sufletul) expuse în locul cel 
mai frumos, deşi nu multi mai ştiu să citească aceste semne 
arhaice. 

Una din multele pete de care trebuie să ne curătim este 
iluzia că avem aici un loc veşnic. 

O legendă povesteşte că o femeie, pe nume Kishagotami, 
i-a spus Mîntuitorului: .,Doamne, mi-a murit singurul meu 
copilaş. Nu pot să-l dau înapoi pămîntului. În zadar am 
strigat după ajutor pe la altii. Mi s-a spus însă că Tu poti să-l 
înviezi, şi am venit la tine. Nu pot trăi fără copilul meu!" 

· Isus i-a răspuns: ,,Bine, am să-l readuc la viată, dar am 
nevoie de puţină sare. Grăbeşte-te să-mi aduci." Femeia 
dădu fuga spre prima casă pentru a cere nişte sare, dar Isus 
o strigă din urmă: .,Kishagotami, sarea trebuie să fie dintr-o 
casă unde n-a murit nimeni." Nu e o conditie grea, gîndi ea. 

Ajunse la prima casă. Gazdele se grăbiră s-o ajute 
bucuroase, dar cînd îi întrebă, află că tocmai îşi îngropaseră 
tatăl. Fugi la altă casă. Aici tocmai murise sotia. In a treia, 
erau în doliu după un copil. Atunci ochii i s-au deschis şi a 
înteles ce voise s-o învete Domnul. 

Se întoarse la El şi-I spuse: ,,Îti multumesc că m-ai învătat 
că nu există pe lume casă unde să nu fi murit nimeni 
niciodată. Dă-mi, Te rog, mie şi copilului meu viata veşnică." 

Legarea de viata asta de pe Pămînt şi teama de moarte ne 
fac prizonierii celui rău. Acceptă ideea mortii tale şi a mortii 
celor dragi tie ca fiind la fel de naturală ca şi viata, şi acceptă 
Învierea pe care o dăruieşte Isus. 



MEDITAŢIA 263 

,,Din pizmd Îl diJdurd fn mîinile lui." (Matei 27:18) 

Champollion fusese un elev slab. Excelase însă în ce 
priveşte limbile. La vîrsta de unsprezece ani învătase deja 
ebraica. araba, siriana, chaldeeana, persana şi copta. Nici o 
altă materie şcolară nu-l interesase. La vîrsta de 
şaptesprezece ani deveni membru al Academiei. după ce 
ajunsese celebru prin cartea sa „Egiptul sub Faraoni". La 
vîrsta de douăzeci de ani era profesor universitar. 

Marea lui ambitie era să descifreze hieroglif ele egiptene. 
Îndată ce izbuti. se grăbi spre casa unui prieten cu cuvmtele: 
,,Am reuşit!" Leşină însă, cînd îl auzi pe prietenul său 
spunînd: ,.Eşti al doilea. Alexander Lenoir a publicat 
înaintea ta broşura cu traducerea semnelor egiptene." Mai 
tîrziu descoperi că nu avea de ce se îngrijora: cartea lui 
Lenoir fusese o farsă. 

Oricum, caracterul lui Champollion ieşise la lumină. El 
însuşi va fi crezut că lucra în interesul pur al ştiintei. Dar nu 
era aşa. Era preocupat de propria lui faimă. Nu fusese bucu
ros de contributia altcuiva la aceeaşi ştiinţă. Era invidios. 
Toate descoperirile trebuiau să-i poarte numele. 

Champollion însuşi căzu mai tîrziu victimă invidiilor 
altora. A fost chiar arestat şi denuntat de colegii de breaslă, 
care nu puteau suferi ca altcineva să aibă un nume mare. 

Motivele condamnării lui Isus au fost complexe. Unul din 
motivele principale a fost invidia. Hristos ştia să predice ca 
nimeni altul. Făcea minuni. Era iubit, în timp ce altii erau 
doar respectati. A îndrăznit să fie Mesia, fără să fi avut 
doctorate în teologie. 

În fiecare din noi există tendinta de a fi invidios. Invidioşii 
nu vor moşteni Împărăţia cerului. 



MEDITAŢIA 264 

,,Alerg spre {intd." (Filipeni 3:14) 

Am ascultat odată mărturia unei norvegience de peste 
şaptezeci de ani, care spunea că-L primise pe Hristos cînd 
avea paisprezece. Auzise o predică în care pastorul descria 
Judecata din urmă. Dumnezeu va şedea pe tronul Său alb. În 
spatele lui va fi o perdea enormă. In fata Lui, în rînd. vor sta 
toti cei ce vor fi judecati. Dumnezeu va face un semn cu 
mîna şi, de după perdea, vor apare fiinte de o nespusă 
frumusete, radiind splendoare şi glorie. Fiecare dintre aceste 
fiinte va sta în fata cite unui acuzat. Bărbaţii şi femeile&. care 
nu vor mai fi văzut niciodată asemenea splendoare, 11 vor 
întreba pe Dumnezeu: ,,Cine sînt aceste făpturi minunate?" 

Dumnezeu va răspunde: ,,Aceştia sînteti voi. aşa cum aţi fi 
devenit dacă ati fi ascultat vocea Mea." 

Atunci oamenii vor întelege ce au pierdut şi. ruşinati, se 
vor îndrepta singuri spre iad, pentru a scăpa de vederea 
şansei pe care au respins-o. 

Ilustratia aceasta o adusese pe norvegiancă la Hristos. De 
cînd am auzit-o, acum patruzeci de ani, am folosit-o şi eu de 
multe ori în predicile mele, şi ea a adus încă multe alte 
suflete la Mîntuitorul. Predica acelui pastor are efect încă şi 
acum, la un secol de la moartea lui. 

Există un „Eu" real şi un „Eu" ideal, persoana care sînt şi 
persoana pe care Dumnezeu o concepuse, plănuind-o sd fiu 
Eu. Pot să trăiesc viata de fiecare zi la nivelul imediatului, 
sau pot să alerg spre tintă, spre „Eu" -1 ideal, fiinta pe care 
mi-o destinase Dumnezeu. 

Să fim cu grijă azi, spre a nu ne ruşina în Ziua aceea. 



MEDITAŢIA 265 

„După cum printr-o singură greşală a venit o osîndă care a 
lovit pe toJi oamenii, tot aşa, printr-o singură hotdrîre de 

iertare a venit pentru top oamenii o hotănre de neprihănire." 
(Romani 5:18) 

Arătîndu-i unui pacient din sanatoriu un platan uriaş 
uscat din rădăcini, doctorul îi povesti istoria copacului. 
Fusese ucis de un vierme mărunt. 

„Cu doi ani în urmă copacul acesta era la fel de sănătos şi 
de verde ca toti ceilalti copaci din grădină. într-o zi, am 
observat cum un vierme lung de vreo trei inchi degete în
cearcă să-i străpungă scoarta. Botanistul m-a rugat să nu-l 
omor şi să nu-l deranjez, căci voia să afle în cît timp se va 
usca un arbore atacat de el. Am acceptat ideea şi am lăsat 
viermele cu capul negru să-şi continue nestingherit 
activitatea. Foarte repede apăru o gaură în coajă. Curînd 
după aceea căzură şi frunzele copacului, mult mai devreme 
decît de obicei. Un an mai tîrziu era uscat. Viermele 
ajunsese la inima lui." 

Păcătuind o singură dată, Adam şi Eva au pierdut 
Paradisul, pentru ei şi pentru urmaşii lor. Moise a pierdut 
Pămîntul Făgăduintei pentru un singur păcat. Multi îşi 
petrec întreaga viată în închisoare datorită unei singure 
fapte nebuneşti. 

Cu neprihănirea este la fel ca şi cu păcatul. După cum un 
păcat îl poate distruge pe un om pe vecie şi să aibă o 
influentă mortală asupra urmaşilor lui timp de multe ge
neratii, tot aşa o faptă a lui Hristos, suferinţa îndurată 
pentru noi pe crucea de pe Golgota, l-a glorificat pe El şi a 
adus salvarea tuturor celor ce cred în El. 

Nu privi ca neimportant acel singur păcat care se tine scai 
de tine. Mai degrabă pune-ti credinta în unica faptă a lui 
Isus Hristos. 
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,,Cuvîntul . .. a locuit printre noi plin de har:" (Ioan 1:14) 

Un indian . american veni din rezervatia sa la San 
Francisco, ca să ia parte la o petrecere în casa elegantă a 
unui creştin. Se încinse acolo o discuţie despre har şi lege. 
Indianul asculta cu atenţie, încercînd să înteleagă. Cînd, în 
fine, se lumină, ceru voie să-şi spună şi el părerea. 

C'ind am ajuns la gară, zise el, o gară veche şi urîtă, am 
văzut o plăcută pe care scria „Scuipatul inţerzis." Şi am . 
scuipat! Apoi am ajuns în casa asta minunată, cu covoare, 
perdele şi mobilă cum n-am mai văzut niciodată. M-am uitat 
în jur să văd semnul cu „Scuipatul interzis". Nici urmă. Şi 
n-am scuipat. Primul caz mi-a arătat legea, al doilea mi-a 
arătat harul. 

Nici o lege, nici chiar iegea lui Dumnezeuf nu poate da 
viată ( Galateni 3:21 ). Dar ceea ce nu poate face legea a fost. 
făcut de Dumnezeu prin trimiterea singurului Său Fiu în 
trup (Romani 8:3). 

Cum poate o inscripţie de genul ,,Nu fă asta, sau 
cealaltă", chiar dacă a fost scrisă de mîna lui Dumnezeu, să-l 
oprească pe om de la păcat, cînd omul este un păcătos 
convins? Nu face decît să se opună îndărătniciei lui 
înnăscute. 

Gara este urîtă şi nu e nimic acolo care să mă atragă. Ca 
urmare eu mă amuz scuipînd pe jos tocmai pentru că e 
interzis. Dar Hristos mă mută în altă sferă. El mă face să şed 
cu El în locurile cereşti, unde am părtăşie cu sfinţii şi văd în 
jurul meu numai exemple de dragoste şi frumusete. Nimeni 
nu-mi mai interzice să scuip. Dar oare de ce aş face-o? 

Mută-te din sfera legii în aceea a harului. 
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„ Tu sd rdmîi în lucrurile pe care le-ai învdJat şi de care eşti 
deplin încredinJat." (2 Timotei 3:14) 

Multi îşi bazează necredinta pe scrierile lui Darwin. 
Singurul care n-a tras concluzii atetSte din scrierile lui a fost 
Darwin însuşi. 

Doamna Hope, o englezoaică din înalta societate, a stat 
de multe ori la căpătîiul său înainte de moarte. Silit să stea 
la pat vreme îndelungată, el studie asiduu Biblia. Într-o zi ea 
îl întrebă ce citea. 

,,Epistola către evrei," răspunse el, ,,tot la ea am rămas. 
O numesc Cartea Regală." Apoi, indicînd cu degetul 
anumite pasaje începu să le comenteze. 

Doamna Hope făcu unele aluzii la scepticismul puternic 
exprimat de anumite persoane în legătură cu Creatia, cu 
grandoarea ei şi cu tratamentul care i se acordă în primele 
capitole ale Cărtii Genezei. 

Darwin păru puternic tulburat. Degetele începură să i se 
mişte nervos şi o paloare ca de mort îi acoperi fata, în timp 
ce spuse: ,,Eram tînăr, cu ideile neformate, am azvîrlit într-o 
parte şi alta întrebări, sugestii, ipoteze, mirăndu-mă tot tim
pul de orice; spre surprinderea mea, ideile au început să 
ardă nebuneşte. Oamenii au făcut o religie din ele." 

Apoi, după o pauză şi după cîteva propozitii despre 
„sftntenia lui Dumnezeu" şi „măretia acestei Cărti", privind 
Biblia pe care o ţinuse cu gingăşie tot timpul, dintr-o dată, 
adăugă: ,,Am o casă de vară în grădină. Încap vreo treizeci 
de oameni în ea. E acolo" - zise el arătînd prin fereastra 
deschisă. ,,Ţin foarte mult ca Dumneata să vorbeşti acolo. 
Ştiu că citeşti Biblia prin sate. Mîine după masă am să-mi 
trimit servitorii acolo. Vor veni şi cîţiva vecini. Vrei să le 
vorbeşti?" 

,,Despre ce să le vorbesc?" a îmtrebat ea. 
„Despre Isus Hristos şi salvarea Lui. Nu e cel mai bun 

subiect? Şi aş vrea să cîntaţi împreună cîteva imnuri. Dacă 
vă adunati la ora trei, fereastra mea va fi deschisă şi vei şti 
că m-am alăturat vouă în cîntare." 



Va cădea oare întreaga vină asupra unuia care, pe atunci, 
era un tînăr cu idei neformate, sau asupra acelor oameni de 
ştiintă care au distrus credinta, a milioanelor sustinînd teorii 
nefondate? 

Doar ceea ce vom gîndi pe patul de moarte contează. Nu 
te grăbi, în tinerete, să elaborezi teorii şi să actionezi 
conform lor. Caută vechea cale a neprihănirii. 
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,,În Numeie lui Isus sil se plece orice genunchi." 
(Filipeni 2:10) 

Renumitul misionar E. Stanley Jones erimi o dată vizita 
· unui tînăr brahman care îi spuse: ,,Predicile Dumitale au un 

mare ecou. Ar fi bine dacă L-ai prezenta pe Hristos drept 
una din nQJneroasele căi. Căci mai sînt şi altele. Noi îl iubim 
pe Krişna, alţii pe Kali. Dacă ai accepta aceasta, toată India 

. ţi-ar sta la picioare." 
Această ispită a existat încă de la începutul creştinismului. 

Imperiul Roman era foarte tolerant în privinţa religiilor. 
L-ar fi acceptat cu bucurie pe Hristos ca pe oricare din 
mulţii lor zei din Pantheon, pe picior de egalitate cu Diana, 
Marte, Apollo, Mitra, împăratii. Ceea ce a dus la 
persecutarea primilor creştini a fost tocmai insistenta lor 
asupra faptului că Hristos este singura cale şi că toate 
celelalte sînt greşite. 

ln ce mă priveşte pe mine personal, mi-ar place foarte 
mult să fie mai multe căi. Dar universul nu este construit în 
nici o privinţă conform dorinţelor mele. Cineva mai înţelept 
decît mine, care ştie mai bine, Acela l-a creat. Datoria mea 
este să-l accept. Nu am altă alternativă. Mi-ar place să mă fi 
născut şi să fi fost crescut în împrejurări diferite. Dar viata 
mea a fost predestinată, fără ca eu să fi fost consultat. Eu nu 
pot decide asupra modului de mîntuire al oamenilor. 
Creatorul Universului a indicat o singură cale de salvare. 

Nu se poate concepe vreo controversă cu El. Primeşte-L 
pe Isus şi vei fi salvat. Refuză-l, treci nepăsător pe lîngă El, 
şi vei fi condamnat. Nimic nu poate fi mai simplu. 
Dumnezeu nu ne-a întrebat despre gusturile noastre. Nouă 
ne-ar place să existe numai cer. Dar există şi iad. Este atît de 
simplu să scapi de el. 
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,,Rabdă pînă la sftrşit." (Matei 24:13) 

Intr-o zi, o fetită de trei ani dădu aşa de mult de lucru 
mamei sale, încît aceasta, exasperată, exclamă: ,,Rebeca, tu 
mă îmbolnăveşti. Sînt obosită de cît de mult m-ai bătut la 
cap." 

Naivă, fetita răspunse cu candoare: ,,Păi, de ce nu mergi 
la culcare?" Avea dreptate. 

Un proverb chinez spune: ,,În ziua cînd nu poţi zimbi, 
nu-ti deschide prăvălia." La care eu aş adăuga: ,,Dacă nu mai 
poţi zimbi, închide prăvălia." Ar trebui să fim întotdeauna 
drăguti şi amabili. Nu putem fi aşa douăzeci şi patru de ore 
pe zi. Cîteodată ajungem la capătul puterilor. E momentul 
să mergem la culcare sau să încetăm, cel putin, să mai 
vorbim sau să scriem scrisori. 

Toţi avem dorinţe care se exclud reciproc. Un individ 
poate dori să fie toate deodată: chipeş, bine îmbrăcat, 
pustnic, milionar, ascet, luptător neînfricat, omul păcii, sau 
să aibă toate plăcerile vietii şi să fie, în acelaşi timp, un sfint. 
„Firea pămîntească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul 
împotriva firii pămînteşti" (Galateni 5:17). Sîntem expuşi 
unor tentatii diferite, unele venind de la duh, altele. - de la 
fire. Nu putem comite două păcate contradictorii, să' fim în 
acelaşi timp şi zgîrciti şi risipitori, de exemplu. Nu putem fi 
concomitent două feluri de sfinti: om de stat şj ascet. ,,Sînt 
lucruri protivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce 
voiti." Să ne revizuim cu multă grijă dorintele şi să o alegem 
pe cea inai bună. 

Dacă te-ai hotărît să fii mamă, poartă-te ca o mamă pînă 
la sfirşit, nu renunta niciodată, nu-ti îngădui să oboseşti sau 
să te „îmbolnăveşti" drept răspuns la acţiunile copilului tău 
sau ale fratelui tău în credintă. 
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,,O inimd veseld însenineazd fata." (Proverbe 15:13) 

Doi băietaşi, care nu mai fuseseră niciodată la biserică, se 
uitau pe furiş prin fereastra unei case de rugăciuni, curioşi 
să afle ce se petrece înăuntru. Se pare că era o slujbă cam 
„seacă". Unul din ei întrebă: ,,Ce-or fi făcînd acolo?" Iar 
celălalt răspunse: ,,Nu ştiu, dar, orice ar face, s-ar părea că 
nu le prea place." 

S-a petrecut însă şi următoarea întîmplare. Un hindi îl în-
trebă pe µn creştin: 

,,Cu ce alifie vă dati voi, creştinii, pe fată?" 
,,Nu ne dâm cu nimic," răspunse omul. 
,,Eu cred, totuşi, că vă daţi. Văd că vă strălucesc feţele" 
Religia creştină are multe nuante. Alege-o pe cea a 

bucuriei. Creştinii sînt salvaţi printr-o faptă măreaţă - aceea 
a lui Hristos la Golgota. Fie ca religia noastră să fie o religie 
a faptelor, aşa cum a fost pentru Dorea: ,,Ea făcea o 
multime de fapte bune şi milostenii" (Fapte 9:36). Nu există 
o cremă mai bună pentru strălucirea feţei decît o conştiinţă 
curată, conştiinta că drept răspuns la fapta lui Hristos ţi-ai 
umplut viaţa pînă la revărsare cu fapte bune. 

Religia unui om este mai puţin importantă decît omul 
care o practică. Un ritual este mai putin important pentru 
suflet decît sufletul pe care-l pui în împlinirea lui. Nici o 
religie şi nici un ritual nu te vor face vreodată fericit dacă nu 
ţi-ai angajat întreaga flintă în împlinirea lor. ,,Îmbrăcati-vă 
cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu 
blîndeţe, cu îndelungă răbdare. Îngăduiti-vă unii pe alţii ... 
iertaţi-vă unii pe altii" (Coloseni 3:12,13). Inima ta va fi 
eliberată, iar faţa ta senină. 
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„ Cfnd era încd departe, tatdl sdu ... a alergat de a cdzut pe 
grumazul lui şi l-a sdlutat mult." (Luca 15:20) 

O femeie săracă dintr-un sătuc. hotărî să-şi dea singura 
fată servitoare la oraş, pentru a-şi putea cumpăra pămînt cu 
banii cîştigaţi. Astfel, fata ajunse să lucreze într-o casă 
bogată. Fumoasă şi inteligentă, ea-şi dădu seama curînd c-ar 
putea cîşti�a mai mult fără să lucreze, decît lucrînd. Maşină, 
blănuri, biJuterii au fost plata pierderii sufletului. În mijlocul 
distracţiilor şi al petrecerilor, îşi uită mama. Zece ani 
trecură astfel. 

Într-o noapte apăru şi remuşcarea. ,,Cum mi-am putut 
neglija mama?" se întrebă ea. Se urcă îndată în maşină şi 
porni spre sătucul ei. Ajunse după miezul nopţii. Poarta era 
larg deschisă. Era sigură că mama ei era bolnavă şi că venise 
doctorul, căci o ştia pe mamă grijulie să-ncuie poarta. 
Străbătu curtea şi văzu lumină în camera mamei. 

Cînd puse piciorul pe prag, auzi vocea ei: ,,Tu eşti, Iulia?" 
„Da, mamă, " răspunse ea. ,,Cum de e poarta larg 

deschisă, noaptea?" 
„De cînd ai plecat, acum zece ani, n-am închis-o 

niciodată." 
Si fata întrebă din nou: ,,Cum de arde lampa în camera 

ta, atît de tîrziu?" 
,,N-am stins-o niciodată de cînd ai plecat tu," răspunse 

mama. ,.Inima iubitoare de mamă te-a aşteptat tot timpul." 
Aceasta va fi şi experienţa ta dacă, după ce ai bătut 

cărările păcatulu� te vei întoarce la Casa cerească. Vei găsi 
poarta larg deschisă şi lumina arzînd. Dumnezeu aşteaptă 
întoarcerea ta cu o dragoste de mamă. 



MEDITAŢIA 272 

· ,,În dragoste nu este fricd." (1 Ioan 4:18) 

Un misionar din Indonezia povesteşte cum indîgenii 
acelei tări, atunci cînd sînt mîntuiti de păcate, scapă şi de 
temerile care, literalmeQte, le controlează viata. Bine 

· cunoscută între ei este teama de a-ţi continua drumul prin 
junglă după ce ai auzit cîntînd o anume pasăre, despre care 
se crede că ar avea puteri speciale de la iblis (diavolul). 
Necreştinii, temîndu-se · de diavol, fac totdeauna cale 
întoarsă. 

O altă teamă a băştinaşilor Indoneziei' este de a-şi 
continua pregătirea ogorului pentru plantarea orezului, dacă 
li s-a întîmplat să vadă un şarpe. Ca să înlăture viitoarele 
grele consecinţe, ei trebuie să sacrifice un porc, orez, bani, 
păsări, sau orice altceva le-ar indica dukun (vraciul). Dctcă 
nu au ce sacrifica lui iblis, ei trebuie să abandoneze ogorul 
respectiv, chiat dacă este foarte fertil, sau să suporte 
consecinţele. 

Teama de a avea o recoltă săracă îi copleşeşte dacă, după 
ce şi-au dat foc ogorului, s-a întîmplat ca vreun animal să fie 
cuprins de flăcări şi să moară. Iarăşi trebuie aduse jertfe lui 
iblis. 

Din frica de a-şi pierde copilul bolnav, ei trebuie să con
struiască unjimat. Acesta ar putea fi o bucată de lemn, avînd 

. sculptţtt un porumbel deasupra şi o gaură scobită în partea 
din faţă. În scobitură se pune o piatră şi apoi se astupă cu un 
dop de lemn. Ei cred că sufletul copilului (reprezentat de 
pietricica pusă în scobitură), ascuns astfel de duhurile rele, 
este păzit de porumbelul de deasupra. 

Noi, oamenii moderni, nu avem astfel de temeri, dar le 
avem şi noi pe ale noastre: teama de pierderi în afaceri, 
teama de şomaj, teama de dureri, teama de război etc. 

Cuvintele „nu te teme" apar de 366 de ori în biblie, o dată 
pentru fiecare zi a anului. Chiar şi anii bisecţi sînt prevăzuţi. 
Dacă-L iubim pe Dumnezeu, noi sîntem la fel de fericiţi în 
mijlocul furtunilor ca şi în cer, căci toate lucrează împrşeună 
spre binele nostru (Romani 8:28). Fiecare zi a anului este 
acoperită de promisiunea lui :Pumnezeu, repetată de 366 de 
ori. Nu-ţi fie teamă. 
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,, Cine crede în Mine, chiar ·dacd ar fi murit,. va 'trdi . ." 
(Ioan 11:25) 

Marele industriaş german Krupp .a fost fabricantul de 
arme care a furnizat multor ţări mijloacele de ucidere a 
milioane de oameni. El însuşi era însă terorizat de groaza 
morţii. Biografii săi povestesc că el interzisese pomenirea la 
el în casă a cuvintelor legate de evenimentul morţii. and o 
rudă muri chiar în casa lui, el fugi de acasă. Mustrat de soţie 
pentru faptul acesta, Krupp divorţă de ea. 

Qnd se îmbolnăvi pentru ultima oară, el oferi un milion 
de mărci medicului său, în schimbul prelungirii vieţii cu zece 
ani. A fost în zadar. 

at de deosebită este atitudinea celui credincios. 
Îmi amintesc de fetiţa îngrijitorului unui cimitir. Intrebată 

fiind dacă-i este frică să treacă noaptea prin cimitir, ea 
răspunse: ,,O nu, căci la capătul lui este chiar casa mea." Noi 
ştim că la capătul drumului care trece prin moarte este casa 
noastră. 

Simpatizăm cu toţi cei ce luptă pentru o societate mai 
bună, în care oamenii să fie mai bogaţi, mai liberi şi mai 
fericiţi. Dar, presupunînd că acest ideal ar fi atins, cine ar 
mai dori să moară şi să părăsească o asemenea viaţă feri
cită? Oamenii fericiţi mor mult mai greu decît săracii. 
Fericiţii locuitori ai viitoarei Utopii vor trebui să moară şi ei. 

Orice partid care nu dă tinereţe fără bătrîneţe şi viaţă 
fără de moarte - înşeală. O viaţă bogată care sfirşeşte în 
moarte, este ca un banchet oferit unor condamnaţi la 
moarte înainte de a fi executaţi. 

Isus a biruit moartea. A fost înviat din mormînt. El dă 
viaţa veşnică. El e nădejdea noastră. 
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,, Umblaţi după lucrurile de sus." (Coloseni 3:1) 

Un creştin gravă pe frontispiciul casei sale cuvîntul latin 
linquenda, al cărui înteles este „Va trebui s-o părăsesc." 

E bine să ne amintim că într-o zi va trebui să ne părăsim 
afacerile, biblioteca, pe cei dragi, trupul. 

Un cerşetor bătu la poarta unui om bogat şi-i ceru 
găzduirea peste noapte. 

Bogatul începu să se răstească. ,,Dar ce-i ăsta, han? Stai 
afară!" 

Cerşetorul îl luă cu binişorul. ,,Iertati-mă, vă rog. Voi 
căuta adăpost în altă parte. N-am să vă mai necăjesc. Tare
aş vrea însă să ştiu cine a zidit casa asta minunată." 

Acum, că nu mai trebuia să se ostenească cu găzduirea 
cerşetorului, bogătaşul se mai muie şi schimbă şi el tonul. 
,,De, taică-meu." 

,,Ce meşter bun. Mai trăieşte?" 
,,O nu, a murit. Eu sînt moştenitorul." 
,,Si cine o s-o moştenească la moartea dumneavoastră? 

Aveti copii?" 
,,Am. I-o las fiului meu mai mare. Tocmai s-a-nsurat. 

După ce mor, se mută el aici." 
Cerşetorul păru multumit. Înainte de a pleca adăugă: 

,,De, ziceam eu bine că ăsta-i han. Numai că n-am mai po
menit hangiu să se supere cînd cineva trage la el pentru o 
noapte." 

Toate casele noastre sînt un fel de hanuri. Habar n-am 
cine a stat înainte de mine în casa în care scriu acum 
rîndurile acestea. Şi nu ştiu cine va sta mîine aici. linquenda 
- va trebui s-o părăsesc. 

Isus ne-a invitat la o reşedintă veşnică, paradisul Său. 
Dcsprinde-ti mintea şi dorintele de ceea ce e trecător. 
Oricum, întrt-o zi va trebui părăseşti totul. 
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,,Isus a zis: ,Lăsap copiii să vină la Mine şi nu-i oprip'." 
(Matei 19:14) 

Înainte de a sfirşi propoziţia aceasta „Lăsaţi copiii să vină 
la Mine", Isus ar fi trebuit să spună „Lăsaţi copiii să vină 
... " Înainte de a putea să vină la Isus, ei trebuie să se nască. 

Se discută mult astăzi dacă embrionul are sau nu dreptul 
de a trăi. Are o fiinţă umană dreptul să fie concepută, sau 
acest drept ar trebui suprimat cu pilule anticoncepţionale? 
Suporterii practicii avortului şi ai naşterilor planificate îşi 
bazează teoriile pe realităţile suprapopulaţiei, sărăciei şi 
prea multei suferinţe. 

Cred că problema nu este dacă embrionul are sau nu 
dreptul la existenţă. Aş pune mai degrabă sub semnul 
întrebării dreptul la existenţă al armelor nucleare, al foamei 
şi al sărăciei. Desfiinţarea acestora trebuie să fie scopul unei 
viitoare revoluţii. Sînt doar împotriva acelor revoluţionari 
care sînt hotărţi să ucidă şi chiar să se sinucidă la nevoie, dar 
care nu au nici o idee despre cum trebuie să se schimbe so
cietatea. 

Statele Unite sînt a treia ţară de pe glob în privinţa 
bogăţiei. Este prima ţară în ceea ce priveşte procentajul 
celor ce frecventează biserica şi, totuşi, conform Băncii 
Mondiale, ea se situează sub nivelul celei de-a 
treisprezecelea ţări din lumea liberă în ceea ce priveşte 
procentul din produsul naţional brut destinat ajutorului 
economic. Acest procent a tot scăzut din 1960. 

Noi ştim secretul revoluţiilor care reuşesc: dragostea 
desăvîrşită. Hotărîrea cu care teroriştii îşi urmăresc 
atingerea scopurilor lor nebune, asta este ceea ce lipseşte 
celor a căror armă e dragostea. Doar cu ajutorul ei vor 
dispare pericolul unui război atomic şi aspectele cele mai 
dureroase ale sărăciei şi foamei. Atunci n-ar mai trebui să 
oprim copiii să vină în lume şi la El. 



MEDITAŢIA 276 

,, (Isus) a făcut un bici de ştreanguri." (Ioan 2:15) 

Pavel i-a zis vrăjitorului Elima: ,,Om plin de toată viclenia 
şi de toată răutatea, fiul dracului, " şi l-a blestemat spre 
orbire (Faptele Apostolilor 13:9-11). Pavel ar fi păcătuit 
dacă s-ar fi purtat blînd cu un vrăjmaş al neprihănirii. 

Luther i-a scris unui duce .care se opunea Cuvîntului: 
„Măgarul măgarilor, cîine sîngeros, gură mincinoasă, cîrnat 
gros, fiul dracului." Mai tîrziu, într-o altă scrisoare, se mira 
cum de a putut să-i scrie atît de delicat şi explica: ,,Creştinul 
este omul care nu urăşte şi nu duşmăneşte pe nimeni, ci nu
treşte doar dragoste şi bunătatea; dar un predicator trebuie 
să aibă snagă, să ştie să muşte şi să spună adevărul întreg, 
pentru că aceasta este ceea ce face Cuvîntul lui Dumnezeu. 
Rîneşte o lumea întreagă, prinde de beregată pe conducători 
şi printi, tună şi fulgeră şi ia cu asalt munti uriaşi ... 1n ce 
mă priveşte pe mine personal nu voi răni şi nu voi rosti 
nimic împotriva nimănui, dar fată de vrăjmaşii C�vîntului lui 
Dumnezeu nu am nici prietenie şi nici dragoste." 

Creştinii trebuie să fie luptători împotriva răului din 
biserică şi din lume. Ei trebuie să lupte pentru dreptate în 
societate, pentru pace şi pentru progres. ,,Împărăţia ceru
rilor se ia cu asalt " (Matei 11:12). 

Creştinul nu se angajează în conflicte mărunte. Nu se va 
certa cu soţia sau cu vecinul, dar atunci cînd trebuie să lupte 
împotriva răului care a pătruns în bisercă, el trebuie să aibă 
totdeauna în minte imaginea lui Isus cu biciul de ştreanguri 
în mînă. El trebuie să lovească şi să nu-i. pară rău c-a făcut
o. Isus nu Şi-a cerut niciodată iertare de la negustorii pe 
care-i izgonise. Ura împotriva păcatului nu poate fi 
exprimată în cuvinte nobile, după cum dragostea nu poate fi 
rece şi formală. Nu există politeţe faţă de p�cat. Iubeşte pe 
păcătos şi trezeşte-l, lovindu-l fără milă în păcătoşenia lui. 



MEDITAŢIA 277 

„Ei sînt israeliţi ... şi din ei a ieşit, dupd trup, Hristosu� care 
este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvîntat în 

veci." (Romani 9:4,5) 

Într-o închisoare sovietică, un detinut creştin, A.Petrov, a 
scris poezia „De-aş fi fost evreu." Iată cîteva extrase din ea, 
în proză: 

De-aş fi fost evreu, nu m-aş fi numit nimic altceva. 
Noi toti sîntem frati. Avem Parisul, Roma, Washingtonul, 
Dar Israelul, el e unic. 
Israelul e Cain şi totodată Abel, stăpîn şi slujitor 

- toate deodată. 
Din Israel vin libertatea şi adevărul, păcatul cel mai 

mare şi pocăinta cea mai adîncă. 
Israelul este începutul şi sfirşitul - minune -

din el vine mîntuirea pentru toti. 
O, de-aş fi fost evreu! Asta ar trebui să fie fiecare, 

fără a judeca şi fără a bîrfi pe nimeni, 
Aducînd cinste patriei şi naţiunii sale. 
Evreii sînt sarea, înţelegerea, esenţa lucrurilor. 
Amintiţi-vă, sînteţi urmaşii unor bărbaţi ca David. 
Domnul Isus a venit de la voi. 
Nu-ţi cruţa forţele. În lupte, ispite şi furtuni, 
În zile de triumf şi mari dureri, 
Fii demn de marii tăi înaintaşi, aminteşte-ţi că eşti evreu. 
O, de-aş fi fost evreu! 

Este, într-adevăr ceva deosebit în faptul de a fi evreu, 
membru al poporului ales, avînd drept capitală oraşul al 
cărui nume este şi numele lăcaşului ceresc, Ierusalimul de 
sus. Ar trebui să fim mulţumitori lui Dumnezeu că „iudeu 
nu este acela care se arată pe dinafară că este iudeu ... ci 
iudeu este acela care este iudeu înlăuntru ... care îşi scoate 
lauda nu de la oameni ci de la Dumnezeu " (Romani 
2:28,29). 



Să purtăm cu bucurie minunatele nume de israeliţi, să 
iubim Israelul, naţiunea evreiască, pe evreii creştini. Să ne 
amintim de asemenea că, fiind altoiţi în măslinul Israelului, 
avem datoria de a mări faima numelui de evreu care ne-a 
fost dat tuturor. 



MEDITAŢIA 278 

,,Aduce_ţi-vd aminte de cei ce sînt în lanJuri, ca şi cum a_ţi fi şi 
voi lega_ţi cu ei." (Evrei 13:3) 

În Boston, S.U A., o statuie o onorează pe Mary Dyer, o 
credincioasă care a fost întemniţată de două ori, exilată de 
două ori şi, în fine, spînzurată pentru credinţa ei. 

Asta s-a întîmplat în secolul al şaptesprezecelea. Statul 
Massachusetts era condus de puritani. Erau atît de puri, 
încît nu puteau tolera pe creştinii care credeau în lumina 
interioară, în comunicarea directă cu Dumnezeu, fără 
intermediul clerului sau al ritualurilor. Aşadar, au dat o lege 
conform căreia orice quaker (membru al unei grupări 
creştine care cultivă mult viaţa interioară). trebuia, în cazul 
în care venea în colonie, .,biciuit zdravăn, băgat la închisoare 
şi supus la muncă grea pe toată perioada detenţiei." Un om 
care, chiar nefiind quaker, ar fi luat apărarea unui quaker 
atacat de vreun puritan zelos, era biciuit şi exilat. Orice 
quaker care convertea pe cineva la credinţa lui era exilat şi, 
dacă se întorcea din exil, era spînzurat. 

Mary Dyer a venit din Rhode Island la Boston pentru a 
vizita nişte quakeri arestaţi. A fost biciuită şi exilată sub 
ameninţarea cu moartea în caz de reîntoarcere. Trei luni 
mai tîrziu ea se întoarse pentru a îngriji pe fraţii arestaţi. 
Împreună cu alţi doi credincioşi, ea a fost condamnată la 
moarte prin spînzurare. Mary privi executarea lor. Apoi i-au 
fost legate mîinile şi i-au tras gluga pe faţă. Urcă scara şi îşi 
potrivi ştreangul în jurul gîtului. A fost iertată în ultima clipă 
şi expulzată. 

Si totuşi s-a întors a doua oară. Ştia că are fraţi în 
închisoare. A riscat biciuirea publică şi străpungerea limbii 
cu fierul roşu. Adusă înaintea tribunalului declară: .,Dacă nu 
abrogaţi legea voastră nedreaptă, după moartea mea 
Dumnezeu va trimite altii care să mărturisească pentru 
adevăr. Viata mea nu înseamnă nimic în comparaţie cu 
libertatea adevărului." 

Mii de fraţi şi surori sînt astăzi în închisorile din diferite 
tări, pentru credinţa lor. Ar trebui să fim şi noi gata să ne 
dăm viata pentru ei. 



MEDITAŢIA 279 

,, Trebuia să treacă prin Samaria." (Ioan 4:4) 

Cînd cea mai mare parte dintre evrei au fost duşi în 
captivitate, în Babilon, cei rămaşi în Samaria s-au căsătorit 
cu coloniştii· aduşi de asupritori în ţara lor, dînd astfel 
naştere unui amestec de iudaism cu religiile păgîne. 
Ulterior, după reîntoarcerea din captivitate, evreii i-au 
dispreţuit, numindu-i „samariteni". 

Duşmănia era atît de mare, încît evreii şi samaritenii nu 
şi-ar fi dat un pahar de apă unii altora. Talmudul învăţa că a 
mînca pîine primită de la un samaritean era un păcat la fel 
de mare ca şi acela de a mînca porc, şi că samaritenii nu 
puteau moşteni viaţa veşnică. Samaritenii trebuiau priviţi ca 
diavoli. 

Capitala Samariei era Sechem. Evreii o porecliseră 
„Sihar", care însemna „beţivan"; ca şi cum ei n-ar fi avut 
beţivii lor. 

Evreii ocoleau Samaria. Isus, deşi evreu. S-a dus în 
Samaria. El a stat de partea celor urîti şi dispreţuiţi de 
religia Lui. În Ierihon, El şi-a ales drept gazdă un vameş, pe 
Zacheu cel dispreţuit de oameni. 

Ne rănim pe noi înşine cînd urîm sau dispreţuim pe · 
cineva. 



MEDITAŢIA 280 

,,Doamne, nu Te mai osteni." (Luca 7:6) 

Lumea ne-ar părea mai puţin ciudată dacă am putea 
înţelege că a fost creată de un Dumnezeu trist. A fost creată 
imediat după căderea unui înger preaiubit. Lucifer, care 
atrăsese în răscoala lui a treia parte din oştirea îngerilor. 

Am întelege mai bine relatia dintre divinitate . şi lume, 
dacă am medita la faptul că avem un Dumnezeu îndurerat şi 
istovit. Dumnezeu spune prin Isaia: ,,Urăsc lunile voastre 
cele noi şi praznicele voastre; MI-au ajuns o povară" (1:14). 
Şi tot Isaia scrie: ,,Nu vă ajunge oare să obosiţi răbdarea 
oamenilor, de o mai obositi şi pe a Dumnezeului meu?" 
(7:13). 

Îi cerem mereu lui Dumnezeu mîngîiere şi eliberare de 
poverile noastre, şi e drept s-o facem, dar ce-ar fi dacă am 
inversa uneori rolurile şi am fi noi o mîngîiere pentru El? 

Tereza de Lisieux surprinse o tînără călugărită plîngîndu
se alteia de unele necazuri ale ei. Sfinta Tereza o sfătui să nu 
se mai plîngă şi să nu mai împovăreze inima altcuiva. 
Călugărita răspunse: ,,Ai dreptate. De-acum înainte o să-I 
spun doar lui Isus necazurile mele." 

,,O, nu, nu Lui" răspunse sfinta. ,,Nu. are El destule? 
Păstrează necazurile pentru tine. Lui, dă-i pace." 

Ea însăşi avea obiceiul să-şi aşeze dimineaţa crucifixul pe 
pernă, spunîndu-I lui Isus: ,;Odihneşte-Te acum. Voi lucra 
eu pentru Tine." 

Dumnezeu ne-a salvat. Să-L salvăm şi noi de mai multă 
tristete şi oboseală decît cele pe care El le are deja. 



MEDITAŢIA 281 

,, Orice clevetire sd piard din mijlocul vostru." (Efeseni 4:31) 

De Morlius Nihil Nise Bene - ,,Despre morti să nu 
vorbeşti decît de bine." 

Acesta este un precept greşit. Fidelitatea istorică şi 
dreptatea, precum şi nevoia de a învăta din greşelile altora, 
ne obligă uneori să vorbim despre păcatele unor morti. 
Proverbul acesta s-a născut pe vremea cînd oamenii se 
temeau de răzbunarea spiritelor. 

Aş spune mai degrabă să ne hotărîm să nu vorbim rău 
despre cei vii. Biblia stabileşte reguli clare �ntru situatiile 
în care se găseşte ceva condamnabil în cineva. În primul rînd 
ar trebui să iubeşti pe cel în cauză în pofida păcatelor sale. 
Doar celor ce iubesc li se îngăduie să mustre şi să critice. 
Apoi trebuie să-i arăti mai întîi lui ceea ce vezi rău în el. 
Dacă îti respinge sfatul, cheamă pe altii să te ajute să-l 
convingi. Dacă nici asta nu ajută, spune-I bisericii lui. Dacă 
este vorba de păcate publice, poate vei fi obligat să faci cazul 
public, dar nu te transforma într-un clevetitor sau 
defăimător. 

Clevetirea este un viciu vechi, dinainte de aparitia omului. 
Diavolul este pîrîtorul fratilor (Apocalipsa 12:10). El ne-a 
acuzat înainte ca noi să fi păcătuit, cerînd să nu fim ereati. 
De multe ori vorbirea de rău precede intrarea cuiva în viata 
ta. Înainte de a-l fi cunoscut, vei fi auzit deja aluzii 
referitoare la provenienta averilor lui, sugerînd că le-ar fi 
furat. 

Isus a fost ucis de bîrfă. Răspîndiseră despre El minciuna 
c-ar fi fost samaritean, c-ar fi fost posedat, c-ar fi călcat 
legea şi că ar fi fost un hulitor. Ştiind că bîrfa 1-a răstignit pe 
Hristos, creştinii se abtin de la ea şi n-o ascultă niciodată. 



MEDITAŢIA 282 

,,Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii." 
(1 Corinteni 1:27) 

Mulţi oameni au trecut prin depresii, nevroze sau psihoze. 
Unii au stat o vreme la ospiciu. Reveniţi la normal, ei se simt 
stigmatizaţi pe viaţă. Ei ştiu c-au fost bolnavi mintal şi că, din 
această cauză, cei din jur s-ar putea să nu mai dea atenţie 
ideilor lor. 

Ca unul care am trăit printre mulţi oameni care au trecut 
prin asemenea stări de tulburare mintală ca rezultat al 
torturilor şi drogării din închisorile comuniste, sînt în 
cunoştinţă de cauză şi sînt autorizat să vorbesc. Nu e nici un 
motiv să te ruşinezi pentru starea ta trecută sau prezentă de 
bolnav mintal. Dacă aceasta e eticheta care ţi s-a dat, poart
o cu bucurie şi încurajează-i şi pe alţii care se află în această 
stare. 

Desenele lui Adolf Wolfli au fost expuse în toată Europa. 
S-au scris nenumărate cărţi şi studii despre arta sa, căci 
Wolfli a fost nu numai un pictor ce dobîndise faimă, ci şi 
scriitor şi compozitor. 

Istoria vieţii lui? Tatăl lui Adolf a murit din pricina 
alcoolismului cînd copilul avea şapte ani. Mama lui a murit 
şi ea, curînd după moartea soţului. La vîrsta de zece ani, 
Adolf a trebuit să-şi cîştige singur existenţa. La vîrsta de 
treizeci de ani a fost internat într-un spital de boli mintale, 
după ce încercase să violeze o fetiţă de trei ani. Wolfli a stat 
în ospiciu treizeci şi cinci de ani şi a murit în 193(). Nu 
urmase niciodată nici o şcoală. Nimeni nu l-a învăţat să 
deseneze sau să picteze. N-a avut altă posibilitate pentru 
autoeducare decît cele cîteva cărţi şi cele cîteva partituri 
muzicale de la biblioteca azilului. 

Dacă oamenii, folosind darurile naturale ale lui 
Dumnezeu, pot învinge schizofrenia şi pot deveni nu numai 
folositori, ci chiar membri remarcabili ai societăţii, cu atît 
mai capabili de aceasta ar trebui să fie cei care, prin credinţa 
în Hristos, sînt copii ai lui Dumnezeu şi au Duhul sfint. 

Dacă ai fost sau eşti bolnav mintal, este mina lui 
Dumnezeu care s-a abătut asupra ta. El este cel care te face 



să suferi (Ruth 1:20,21). Iova arătat că Dumnezeu, care ştie 
să ia, ştie şi să înapoieze de şapte ori mai mult decît ceea ce 
te-a făcut să pierzi. Nebunia nu este numai o povară ci şi un 
cîştig. Cel ce trece prin ea s-ar putea să fie lipsit de înclinatii 
artistice, dar ar putea deveni un membru folositor al familie 
sale sau al bisericii din care face parte. 



MEDITAŢIA 283 

,,Au cîntat cîntdrile de laudd." (Marcu 14:26) 

Fii atent la muzica pe care o asculţi. Muzica rock poate fi 
ucigătoare. 

Revelaţia lui Dumnezeu nu constă numai din litere. Biblia 
ebraică conţinea şi semne muzicale. Ea a fost destinată citirii 
şi intonării pe o anumită melodie. Unul şi acelaşi cuvînt 
poate avea înţelesuri diferite în funcţie de diapazonul la care 
e cîntat. Numai împreună cu melodia ei, Biblia conţine 
întreaga revelaţie a lui Dumnezeu. 

Există şi muzică obscenă, drăcească, desfrînată. Giganţi 
ca Cervantes, Goethe şi Tolstoi au fost şocaţi de imoralitatea 
unor piese muzicale. Există bucăţi muzicale capabile să 
ruineze familii. Înţelegerea dintre două generaţii devine im
posibilă dacă reprezentanţii lor ascultă genuri de muzică 
contrarii unul altuia. Nici muzica clasică nu e în întregime 
bună. Tolstoi credea că nimeni, ascultînd „Sonata Kreutzer" 
de Beethoven, n-ar putea rezista sugestiilor ei erotice. 
Morala oricui ar fi ameninţată şi, în împrejurări favorabile, 
inevitabilul ar avea loc. 

Cu greu poţi asculta minunata muzică a lui Verdi cînd, în 
,,Othello", maurul o sugrumă pe Desdemona. Ascultă mu
zica răscolitoare a lui Strauss cînd Salomea, aproape goală, 
cere capul tăiat al lui Ioan Botezătorul. Cele mai multe părţi 
din operă ar fi putut fi scrise de membrii Mafiei. Pe scenă se 
propagă crima, crima acompaniată de muzică cerească. 

Oamenii ascultă „Patimile După Matei" de Bach, şi-şi 
şoptesc la ureche: ,,Ce melodie minunată!", în timp ce 
artistul cîntă despre biciuirea lui Isus. 

Multe păcate cîştigă astfel teren în sufletele noastre. De 
aceea, creştinii trebuie să fie conştienţi de înşelăciunea 
muzicu. 

Isus S-a dus în Ghetsemane cîntînd. Acordează-te cu El. 
Cîntă numai muzica plăcută lui Dumnezeu. 



MEDITAŢIA 284 

,,Luaţi, mîncap; acesta este trupul Meu." (Matei 26:26) 

În timpul primului război mondial. aproape două 
milioane de Armeni au fost martirizati de turci din pricina 
credintei şi nationalitătii lor. 

La Der es Zor, un grup de Armeni stătea în fata 
plutonului de executie. Unul din ei, Mavy, a spus soldatilor: 
„ln Coranul vostru scrie că nu puteti omorî pe nimeni 
înainte de a-l lăsa să se închine Dumnezeului lui." Cererea 
lui Mavy a fost îndeplinită. 

El rosti cîteva cuvinte din Apocalipsa 2:10: ,,Nu te teme 
nicidecum de ce ai să suferi . . . Fii credincios pînă la 
moarte, şi îţi voi da cununa vietii." Au cîntat împreună şi au 
luat Sfinta lmpărtăşanie. Nu aveau pîine dar au luat firicele 
de nisip de pe jos şi, împărtindu-le între ei au rostit: ,,Luati 
şi mîncati. Acesta este trupul meu." Fiecare a înghitit putin 
nisip. Apoi au fost împuşcati. Cei ce n-au murit imediat, şi
au înmuiat degetele în sîngele lor. În timp ce murea, Mavy 
le-a spus cuvintele: ,,Luati şi beti. Acesta este sîngele meu 
dat vouă." 

Hristos este o fiintă cu două naturi: una umană şi alta 
divină. De asemenea, El are două trupuri. El are trupul unui 
tîmplar evreu care, după moarte, a fost glorificat şi înăltat la 
cer, precum şi biserica, care, de asemenea, este trupul Său. 
Ond la Împărtăşanie se spune: ,,Mîncati; acesta este trupul 
Meu." este vorba despre ambele trupuri. Isus a suferit şi a 
sîngerat acum două mii de ani în Palestina, în trupul Său 
limitat. El Însuşi suferă şi sîngerează în toti cei ce sîngerează 
pentru El. La fiecare cină ne împărtăşim şi cu sîngele 
acestora, care este tot sîngele Lui. 

Tu eşti un membru al trupului Său. Comportă-te ca atare. 



MEDITAŢIA 285 

„Nebunule! Chiar în noapta aceasta fi se va cere 
înapoi sufletul." (Luca 12:20) 

Cîţi ani de viaţă mai avem? 

Un rege i-a dat bufonului său un baston de mareşal, spun
îndu-i: ,,Te numesc mareşalul nebunilor. Dacă vei întîlni 
vreodată un nebun mai nebun decît tine, dă-i-1 lui." 

Trecură anii. Regele era pe patul de moarte. Clovnul îl în-
trebă: 

,,Ştii unde mergi?" 

,,Nu, răspunse regele. Ştiu doar că trebuie să mor." 

„Deci există un ,trebuie' şi pentru regi. Ţi-ai adunat ceva 
bogăţii pentru lumea de apoi, în care mergi?" 

,,Niciodată nu m-am gîndit la asta." 
„Ştiai că trebuie să mori şi, totuşi, n-ai luat o hotărîre 

fermă? Nu te-ai pregătit pentru cer? N-ai fugit de iad?" 

„Nu mi-am făcut niciodată timp să meditez mai adînc la 
aceste lucruri." 

Bufonul luă bastonul ascuns pînă atunci în mîneca hainei 
şi i-l înapoie regelui: ,,Te numesc mareşalul nebunilor." 

Aminteşte-ţi că vei muri şi că nu ştii cînd se va întîmpla 
aceasta. 



MEDITAŢIA 286 

„N-am căutat slavă de la oameni: nici de la voi, nici de la 
alţii, deşi, ca apostoli ai lui Hristos, am fi putut sd cerem 

cinste." (1 Tesaloniceni 2:6) 

Creştinul e un om umil şi supus. Dacă este lovit peste un 
obraz îl întoarce pe celălalt. Pînza nu se ceartă niciodată cu 
pictorul. El e liber să picteze ce pofteşte, fie regi, fie 
cerşetori. Creştinul acceptă ca din partea lui Dumnezeu, 
orice condiţie în viaţă. Dacă are succes, nu se mîndreşte. Se 
poate lăuda pensula c-a fost folosită pentru pictarea unui 
tablou minunat? Cinstea e doar a pictorului. Aşa este şi 
legătura noastră cu Dumnezeu. Un creştin nu caută lauda 
nimănui. 

Hristos a fost umil, ca şi Pavel, dar umilinta lor avea o 
trăsătură specială: era greu să-i faci pe altii s-o priceapă. 
Isus a trebuit să spună: ,,Eu nu caut slava mea" (Ioan 8:50) 
şi „Eu sînt blînd şi smerit cu inima" (Matei 11:29). Pavel, la 
rîndul său, a trebuit să-i asigure pe oameni că nu căuta slava. 
În mod normal, un om umil nu se laudă cu umilinta, dar 
există împrejurări în care trebuie s-o afirmi. 

Un creştin este umil în rezolvarea afacerilor proprii, dar 
e sigur că are un mesaj de la Dumnezeu. Declaraţiile lui sînt 
ferme, pline de autoritate; e gata să se „bată" cu oricine 
pentru ele chiar şi cu riscul de a fi considerat sîcîitor sau 
supărător, sau de a da impresia unui „Eu ştiu-mai-bine." 
S-ar putea ca apostolii lui Hristos să dea impresia că „cer 
cinste" (1 Tesaloniceni 2:6). Un astfel de om era şi Pavel şi 
de aceea s-a văzut nevoit să scrie că nu căutase slavă de la 
oameru. 

Fiind în slujba Domnului, învaţă cum să-ţi exersezi 
autoritatea. 



MEDITAŢIA 287 

,,Faceţi bine celor ce vd urdsc." (Matei 5:44) 

Iată cîteva întîmplări din tara noastră. care arată cum ur
mează creştinii persecutati de azi această învătătură a lui 
Isus. 

B. fusese comunist şi procuror de stat. Căzut în dizgratia 
partidului, fu întemnitat de propriii lui tovarăşi. S-a 
întîmplat ca o dată să fie transferat de la o închisoare unde 
domnea foamea la o alta, unde era ceva mai multă hrană, 
deoarece puşcăriaşii trebuiau să lucreze din greu, ca nişte 
sclavi. La poarta închisorii fu întîmpinat de un necunoscut 
care îi dădu îndată ceva de mîncare. Necunoscutul stătµ 
lîngă el în timp ce mînca. Fostul procuror îl întrebă la cîti 
ani fusese condamnat. Răspunsul fu douăzeci de ani . 

.,Pentru ce?" 

.,Pentru că i-am dat de mîncare unui pastor fugar, 
urmărit de militie." 

„Cine ti-a dat o asemenea pedeapsă pentru o faptă 
bună?" 

.,Dumneavoastră ati fost procuror în procesul meu. 
Dumneavoastră nu m-ati recunoscut, dar eu v-am 
recunoscut. Sînt creştin. Hristos ne-a învătat să răsplătim 
răul cu binele. Am dorit să vă învătăm că e drept să dai de 
mîncare unui om flămînd." 

Tatăl doctorului Munteanu, un lider ortodox din 
România, a fost omorît pentru faptul de a fi fost preot. În 
cele din urmă, doctorul a ajuns în închisoare împreună cu 
ucigaşii tatălui său. Cînd criminalii s-au îmbolnăvit, el le-a 
dat nu numai îngrijire medicală, ci şi pîinea lui. 

Creştinul Ţoţea fusese condamnat pe nedrept la douăzeci 
de ani închisoare. După un timp, judecătorul care îl 
condamnase fu arestat şi, în închisoare, se îmbolnăvi de 
moarte. Boala lui era detestabilă. Urina şi excrementele îi 
trebuiau mereu curăţite, şi asta în condiţii de închisoare, 
fără apă curgătoare, pansamente, hîrtie igienică. Ţoţea, 
victima, îşi iubi duşmanul şi-l îngriji ca pe un frate, pînă cînd 
judecătorul muri, împăcat cu Dumnezeu şi iertat. 



MEDITAŢIA 288 

„Judecaţi voi singuri dac4 este drept înaintea lui Dumnezeu 
s4 ascultdm mai mult de vo� decît de Dumnezeu." 

(Faptele Apostolilor 4:19) 

Experimente psihologice făcute la Universitatea Yale, au 
demonstrat gradul înspăimîntător în care oamenii obişnuiti 
sînt gata să se supună autoritătilor, chiar pănă în punctul de 
a produce dureri insuportabile unei alte persoane, fată de 
care nu avuseseră nici un sentiment personal. 

Intr-un experiment s-a folosit un aparat de producere a 
unor şocuri electrice. Au luat parte trei persoane: 
experimentatorul, care reprezenta autoritatea; un actor, 
care era în întelegere cu experimentatorul şi avea rolul unui 
elev; subiectul, al treilea participant, care era făcut să creadă 
că-l învată pe „elev." 

Aparatul de produs şocuri electrice părea autentic. Avea 
întrerupătoare cu etichete indicînd tensiuni electrice de la 15 
la 415 volţi, şi avînd rolul de a produce, corespunzător - ,,Şoc 
uşor", .,Şoc puternic" ori „Şoc sever: Pericol." Ultimul 
întrerupător avea eticheta ,){XX". De fapt, aparatul nu era 
real. Nu producea nici un şoc actorului care juca rolul 
elevului. 

Aşa-zisul „profesor" trebuia să-l instruiască pe „elev'' şi 
să-l înveţe cîteva lucruri simple, iar apoi să-l examineze. 
Dacă „elevul" dădea răspunsri greşite, .,profesorul", 
subiectul experimentului, trebuia să-i aplice „şocuri 
electrice", la început uşoare şi apoi tot mai puternice. 
Actorul (,,elevul") ţipa, urla, se plîngea de dureri de inimă şi 
apoi se prefăcea că leşină. ,,Profesorul" putea crede că totul 
e real. 

Experimentatorul ordona şocuri puternice şi sugera 
.,profesorului" să continue aplicarea lor în ciuda „durerilor" 
provocate „elevului." 

Două treimi din subiecţii de la Yale au executat comanda. 
Ei n-au fost impresionaţi de durerea arătată de „elev''. Au 
primit un ordin şi l-au executat. În Germania, 85% din sub
iecţi au executat ordinul. 



Creştinii se supun autorităţii numai dacă aceasta nu emite 
ordine contrarii legii dragostei dată de Dumnezeu. Pentru 
această independenţă a minţii, creştinii sînt urîţi de con
ducătorii bestiali. N-ar trebui să renunţăm la independenţa 
noastră. În caz contrar devenim complici ai criminalilor. 



MEDITAŢIA 289 

„Sara i-a zis lui Avram:, . .. intră, te rog, la roaba mea; poate 
cd voi avea copii de la ea� Avram a ascultat cele spuse de 

Sara." (Geneza 16:2) 

Comentînd acest verset, Talmudul spune că Avram a 
cedat în faţa vocii autoritare cu care Sara îi cerea să-şi ia o 
servitoare drept concubină. 

Cuvintele „a ascultat cele spuse" pot fi exprimate în 
ebraică în trei feluri: shamoa beko� shamoa el kol şi shamoa 
lekol. Lekol este, în general, folosit doar atunci cînd cineva 
trebuie să consimtă la ceea ce i se porunceşte. Midras, un alt 
comentariu ebraic, referindu-se la Geneza 3:17, unde 
Dumnezeu îi spune lui Adam „ai ascultat de glasul nevestei 
tale", arată că şi Eva adoptase o atitudine dominatoare faţă 
de Adam, şi îi impusese vointa ei. În consecintă Adam a 
mîncat din fructul oprit. 

Acest comentariu se bazează pe faptul că termenul folosit 
pentru „ascultarea de vocea cuiva" este, în ambele cazuri, 
shamoa lekol. 

Iti poti da cu uşurintă seama cînd cineva te incită la păcat, 
din faptul că foloseşte un mod autoritar de a vorbi. 

Domnul Isus a spus: ,,Domnitorii neamurilor domnesc 
peste ele, şi mai marii lor le poruncesc cu stăpînire ... dar 
oricare va vrea să fie mai mare între voi, să fie slujitorul 
vostru" (Matei 20:25-27). Un slujitor te roagă umil să faci 
ceva; niciodată nu comandă. Asculţi de vocea cuiva pentru că 
îl iubeşti sau pentru că apreciezi înţelepciunea sfatului său, 
nu pentru că te-ai teme că partea opusă ti-ar putea complica 
existenţa. Cel ce iubeşte, acordă libertatea deciziei. 

Ar trebui ca creştinii să nu cedeze nici marilor tirani şi 
nici micilor tiranii practicate împotriva lor în viaţa de toate 
zilele. 



MEDITAŢIA 290 

,,Top au păcătuit." (Romani 3:23) 

Un necredincios îşi bătea joc de creştinism. Unul din 
argumentele sale era proasta purtare a unor credincioşi. 
Unul din aceştia îi răspunse: ,,Ai întîlnit vreodată pe cineva 
care să se mire de purtarea proastă a ateilor?" 

Necredinciosul răspunse: ,,Nu." 
,,Păi, aici e diferenta," conchise credinciosul. 
Creştinismul ne învaţă cele mai înalte standarde morale şi 

spirituale ale vietii. Hristos Însuşi ne-a dat exemplu cum tre
buie trăită viaţa. Este normal ca oamenii născuţi în păcat să 
aibe, oricît de tare s-ar strădui, şi eşecuri în strădaniile lor şi 
să existe adesea o discrepanţă între înaltele principii pro
clamate şi puţinele noastre realizări. 

Ateismul nu are principii de conduită. Marx a scris în 
„Manifestul Comunist" că el a dorit nu numai abrogarea 
oricărei religii, dar şi a oricărei morale. Unde nu există mo
rală, nu poate fi nici inconsecvenţă. 

Pentru noi este o onoare să fim batjocoriţi pe astfel de 
temeiuri. Ne pare rău pentru păcătoşenia noastră. Faptul că, 
deşi urcînd, sîntem departe de ţintă, demonstrează că facem 
parte din acel detaşament al omenirii, care şi-a ales cele mai 
înalte idealuri. 

Alătură-te nouă. Crescînd grupul nostru, cresc şi şansele 
noastre de succes. 



MEDITAŢIA 291 

,,Fereşte-te de împotrivirile ştiinJei pe nedrept numite astfel." 
(1 Timotei 6:20) 

Nu îngădui niciodată ştiinţei să-ţi tulbure credinţa. Ştiinţa 
care nu admite miracolele este neştiinţifică. 

în fizică există aşa-numita lege a lui Charles. Conform ei, 
volumul unui gaz ideal. la presiune constantă este direct pro
porţional cu temperatura absolută. Deoarece pentru fiecare 
grad Celsius de temperatură scăzută în condiţii de presiune 
constantă. volumul gazului scade cu a 273-a parte, ar trebui 
ca la -273 grade Celsius volumul său să fie egal cu zero. Dar 
aceasta nu se întîmplă. Şi asta în primul rînd pentru că zero
ul absolut încă nu a fost atins, şi apoi pentru că se produce o 
schimbare de fază înainte de atingerea lui. Cu ajutorul 
baloanelor, s-a constatat că curba presiune-temperatură 
scade în mod constant odată cu creşterea în înălţime, pînă la 
40.000 de picioare, cînd termometrele se opresc la -67 grade 
Celsius. 

Omul de ştiinţă a trebuit fie să accepte că la o altitudine 
mai mare de 40.000 picioare se întîmplă un miracol, legea 
lui Charles este negliJată. fie să recunoască faptul că o altă 
lege, încă necunoscută, intervine atunci cînd legea lui 
Charles îşi încetează acţiunea. 

În primul caz el acceptă că se produce un miracol. Atunci, 
miracolul învierii lui Isus este şi el posibil. Dacă omul de 
ştiinţă alege a doua alternativă, şi anume că unele fenomene 
trebuiesc puse pe seama unor legi încă necunoscute, atunci 
unele legi încă necunoscute pot fi răspunzătoare şi de 
minunile din Biblie. 

Crede Biblia! Nici o ştiinţă n-o poate contrazice. 



MEDITAŢIA 292 

,, Via/a ... un abur, care se aratd pupntel şi apoi piere." 
(Iacov 4:14) 

Dacă te simti important. dacă eul tău o ia razna şi începi 
să crezi că eşti buricul pămîntului şi că nu poţi fi înlocwt, 
moaie-ti mîna într-o găleată cu apă. Dacă o scoţi şi te uiti 
după gaura pe care a lăsat-o, vei cunoaşte cu exactitate 
dimensiunile indispensabilitătii tale. Apa n-a păstrat nici 
măcar o urmă a faptului că ai fost în ea. 

Am cunoscut creştini importanti, oameni care au avut un 
rol însemnat în activitatea bisericii. Unii din ei au fost 
arestaţi sub regimurile totalitare. Ond au fost eliberati, au 
văzut că biserica îşi continuase drumul la fel de bine şi în 
lipsa lor. În unele cazuri, absenta lor a dat unor oameni mai 
tineri şi mai capabili posibilitatea să se dezvolte mai bine. 

Isus, Fiul lui Dumnezeu, a fost pus într-un mormînt. 
Planetele şi-au continuat drumul. Florile au continuat să 
înflorească şi copiii au continuat să se joace. Isus a părăsit 
cîtva timp lumea, pentru a ne încuraja să facem şi noi la fel, 
să ne simtim ceva mai putin importanti. Apoi a înviat şi a 
avut puteri cu totul noi. 

Sfintii au fost sfinti pentru că n-au considerat şederea lor 
în lume drept absolut necesară. Ştiind că poate pleca fără ca 
biserica să sufere din cauza aceasta, Vasile cel Mare a putut 
răspunde lui Modest. prigonitorul său: ,,Nu mă tem de de
portare, căci întreaga lume este a Domnului. Nu ai ce 
bogătii să-mi iei - nu posed nimic. A muri este un cîştig 
pentru mine, pentru că aceasta mă va uni cu Hristos pentru 
care trăiesc şi lucrez." 

Neconsiderîndu-se pe ei înşişi importanti, sfinţii au 
devenit importanti. 



MEDITAŢIA 293 

,,Călca1i pe unnele mele." (1 Corinteni 4:16) 

Intr-o seară, un tată se duse la cîrciumă. Nu după multă 
vreme fiul său, un copilaş, se duse şi el. ,,Cum m-ai găsit?" 
întrebă tatăl. 

Băiatul răspunse: ,,Ţi-am călcat pe urme prin zăpadă." 
Aşchia nu sare departe de brad. Ai noştri ne vor călca pe 

urme. Unde duc ele? 
Stăteam o dată la poarta unei închisori în care era ţinut 

un criminal condamnat pe viaţăl. Mîinile şi picioarele îi erau 
în lanturi, căci era considerat foarte periculos. Duba politiei 
aduse noi condamnati. Între ei era şi fiul criminalului, 
condamnat şi el pe viată pentru crimă. Şi el avea mîinile şi 
picioarele în lanturi. Aşa s-au întîlnit tatăl şi fiul. Fiul îşi 
ridică mîinile înlăntuite spre tatăl său şi îl întrebă: ,,Pentru 
asta m-ai adus în lume?" 

Bătrînul roşi şi lăsă să-i cadă capul în piept. Nu răspunse 
nici un cuvînt. 

Unde duc paşii noştri? 
Mă gîndesc la urmele lăsate de paşii lui Avraam. După 

mii de ani, Iudaismul, creştinismul şi mahomedanismul cală 
încă pe ele. Nici uragane şi nici furia apelor n-au reuşit să le 
distrugă. Pavel a călcat pe urmele însîngerate ale loui Isus 
întru jertfirea de sine. Timp de două mii de ani creştinii i-au 
urmat pilda. 

Fii atent la urmele pe care le laşi. Nu vei fi singurul care 
ai mers pe acest drum. 



MEDITAŢIA 294 

,, Timotee, păzeşte ce p s-a încredinJat." (1 Timotei 6:20) 

Una din marile pierderi ale bisericii după Reformă a fost 
uitarea minunatelor învătături şi exemple ale sftntilor din 
vechime. 

Ce ·umili erau ei! Cînd, la Al doilea consiliu ecumenic, s
au iscat discutii în legătură cu pozitia de episcop al 
Constantinopolului a lui Ioan gură de Aur, acest om al lui 
Dumnezeu a spus: ,,Eu nu sînt mai bun decît profetul Iona. 
Aruncati-mă în mare, dar puneti capăt acestei dispute." 
Apoi s-a retras pentru totdeauna din înalta pozitie biseri
cească, citînd enoriaşilor, drept ultim cuvînt al său, 1 
Timotei 6:20. 

Ioan Gură de Aur a fost gata să renunte la orice, dar n-ar 
fi cedat nici un deget din adevăr. De la el avem învăţătura: 
,,Există dezacorduri la fel de splendide ca şi acordurile ... 
Dacă ni se cere să actionăm în mod evident necinstit, sau să 
folosim violenta sau sabia, va trebui să nesocotim toate 
cerintele timpului şi ale conducătorilor (şi, îndrăznesc să 
spun, nu numai ale celor din lume dar şi ale celor din 
biserică); nu trebuie să avem legătură cu răul. Nu ar trebui 
să ne atingem de ceea ce e molipsit. Cel mai oribil lucru 
pentru un slujitor al adevărului este să se teamă de altceva 
mai mult decît de Dumnezeu şi, din cauza acestei frici, să 
devină un trădător al credintei şi al adevărului." 

Ioan Gură de Aur a fost predicator, dar nu în sensul 
modern al cuvîntului - adică unul care tine o cuvîntare de 
douăzeci de minute o dată pe săptămînă - ci unul care. a 
chemat zilnic oamenii la pocăintă. Nu şi-a răsfăţat 
ascultătorii. A vorbit cu tărie împotriva iubirii de putere a 
clerului şi împotriva partidelor în biserică. El spunea: 
„Nimic nu-l stîrneşte mai mult pe Dumnezeu decît 
dezbinarea. Putem face cele mai perfecte lucrări, dar dacă 
distrugem unitatea vom fi pedepsiti ca şi cum am fi sfişiat 
trupul Domnului." 

Şi-a sfirşit viata în exil, cu cuvintele „Domnul fie lăudat 
pentru tot." 



MEDITAŢIA 295 

,, Trăip în dragoste, dupd cum şi Hristos ne-a iubit. " 
(Efeseni 5:2) 

În anul 1969, creştinii din Kenya au trecut prin momente 
grele. Refuzaseră să depună jurămîntul păgîn al tribului Ki
kuyu. Multi dintre ei au fost măcelăriti din cauza aceasta. 
Unii au fost bătuti de moarte. Acesta a fost şi cazul unui 
frate a cărui sotie, bătută şi ea, zăcea în spital. Cînd a murit 
fratele, ea a fost adusă la înmormîntare. Au participat o mie 
de persoane, printre care şi unii din cei ce-l urîseră pe 
defunct. 

Sotia rănită stătea pe marginea gropii sotului ei. 
Credincioşii cîntau cîntece creştine. Apoi ea luă cuvîntul. 
Cuvintele i-au apărut a doua zi în ziar: ,,Inainte de a se sfirşi 
această slujbă de înmormîntare, doresc să vă spun ceea ce 
mi-a spus sotul meu înainte de a muri. Mi-a cerut să spun 
tuturor ucigaşilor lui că merge în cer iubind din toată inima 
pe toti. şi pe cei ce l-au asasinat. El i-a iertat pe toti pentru 
cele ce i-au făcut, deoarece Isus îi iubeşte. Eu, văduva lui, vă 
spun tuturor, în prezenta sotului meu mort, că nu urăsc pe 
niciunul din cei ce l-au omorît. Iubesc pe ucigaşi şi-i iert, 
ştiind că şi Hristos îi iartă." 

Aceasta este iertarea creştină. Fă-ti o listă exactă, scrisă, a 
tuturor celor ce ti-au făcut vreodată rău. Deasupra ei scrie 
cu litere mari: ,.Isus îi iubeşte." Arde apoi lista şi iartă odată 
pentru totdeauna pe cei ce ti-au greşit. Aminteşte-ti pe cîti ai 
rănit tu. A purta ranchiună nu este un mod de-a te purta 
creştinesc. 



MEDITAŢIA 296 

,,Lucrarea fiecă,uia va fi dată pe faJă." (1 Corinteni 3:13) 

Einstein, care a descoperit ultimele legi în fizică şi al cărui 
nume este respectat de întreaga lume, declara la sfirşitul 
vieţii sale: ,.Îmi pare rău că nu m-am făcut instalator." O 
spunea, pentru că nu ştiuse să ascundă de oamenii nebuni o 
parte din ştiinţa sa. Formula lui a slujit ca bază pentru 
construirea primei bombe atomice. 

Cît de deosebită este concluzia pe care o trage Pavel la 
sfirşitul vieţii sale: ,.Mă aşteaptă cununa neprihănirii" (2 
Timotei 4:8). 

Ca şi Einstein, Pavel desco�rise o taină, şi anume aceea 
că neamurile sînt chemate în Împărăţie şi că li se acordă 
aceeaşi poziţie ca şi poporului ales, evreii. Au mai fost şi alte 
taine sfinte încredinţate lui. Toate au fost folositoare. el n-a 
trebuit să regrete faptul de a le fi făcut cunoscute omenirii. 

Ca rezultat al activitătii oamenilor de ştiintă care n-au 
căutat călăuzirea lui Dumnezeu în privinţa informaţiilor pe 
care să le facă cunoscute omenirii păcătoase, astăzi nivelul 
radioactivităţii în lume este de treizeci şi cinci de ori mai 
mare decît la începutul secolului. Oamenii de ştiinţă au 
contrazis religia. Problema care se ridică acum este dacă 
omenirea va putea supravietui victoriei unei ştiinţe lipsite de 
Dumnezeu. Totul este poluat - aerul, rîurile şi mările 
noastre. 

Ca rezultat al activitătii fiecărui creştin care-L 
mărturiseşte pe Domnul, mulţimi de oameni trec de la viata 
vremelnică la viata veşnică. 

Vei regreta, oare, la sfirşitul vieţii, lucrurile pe care le vei 
fi făcut, ori Îl slujeşti pe Hristos şi eşti sigur că sfirşitul tău 
va fi mutarea în slavă? 



MEDITAŢIA 297 

,, Vai voud, cdrturari şi farisei fdJamici." (Matei 23:13) 

Isus ne-a spus să ne ferim de ipocrizie şi i-a mustrat pe 
ipocriti. Totuşi, El n-a spus niciodată să nu stăm în compania 
lor. 

Multi creştini au părăsit biserica, plîngîndu-se de prea 
multă ipocrizie în cadrul ei. Şi afacerile sînt mînuite de o 
multime de ipocriti, totuşi nimeni nu încetează să facă bani 
din pricina aceasta. Relatiile dintre sexe, generatii şi natiuni 
sînt pline de ipocrizie. Şi totuşi oamenii se îndrăgostesc, 
părintii locuiesc împreună cu copiii iar natiunile coexistă. 
Cîti oare rămîn burlaci sau domnişoare bătrîne din cauză că 
viata conjugală e plină de ipocrizie? 

Există un loc în mod sigur plin de ipocrizie: iadul. În loc 
să nu mergi la biserică pentru că nu-i poti suferi pe cei ce se 
prefac religioşi, mai bine ai fi atent să nu ajungi în iadul care 
este plin de inimi false. La biserică eşti la un loc cu ipocritii 
doar pentru o oră. În iad vei fi pentru veci. 

Dacă ti-e scîrbă de ipocrizie, ia-o hotărît spre cer, 
singurul loc unde domneşte sinceritatea deplină. 

Nu există mîntuire în afara bisericii, cu toate eşecurile ei 
umane. Cel ce-L are pe Dumnezeu ca tată, are biserica 
drept mamă. Un copil iubitor nu-şi părăseşte mama atunci 
cînd ea cade bolnavă la pat. Şi nici creştinul nu-şi părăseşte 
biserica pentru că găseşte unele greşeli în ea. Ea este 
păstrătoarea cuvîntului lui Dumnezeu şi a ritualurilor sacre. 
In ea se realizează părtăşia sfintilor. 

În ce priveşte ipocrizia, cel mai bine este să nu te uiti la 
paiul din ochiul fratelui tău ci, mai degrabă, să scoti bîrna 
dintr-al tău. 



MEDITAŢIA 298 

,,Bunătatea Domnului fine fn veci." (Psalmul 103:17) 

Prima literă a alfabetului ebraic este alef. Ea are forma 
unui om indicînd spre cer şi spre pămînt pentru a arăta că 
lumea de jos este oglinda lumii de deasupra. 

George Cantor, un geniu al matematicii care a murit 
nebun, a introdus litera alef în matematică drept simbol al 
transfinitului. 

Ce este transfinitul? Desenează pe hlrtie o linie de zece 
centimetri. Fiecare ştie că numărul de puncte de pe această 
linie este infinit. Cantor spune: ,,In mod evident nu." Taie 
linia în zece bucăti. Fiecare linie de un centimetru are un 
număr infinit de puncte. Aşadar numărul de puncte de pe 
prima linite trebuie să fie mai mare decît infinitul, este o 
multime de infinituri pe care el o numeşte transfinit. Doar în 
felul a.cesta putem întelege expresia „în vecii vecilor." Există 
o multime de „veşnicii." 

Cifra alef este singura cifră egală cu fiecare din părtile 
sale. Numărul de puncte de pe prima linie este mai mare 
decît numărul de puncte de pe fiecare segment al ei, 
deoarece acestea pot fi şi ele împărtite. Fiecare parte este 
egală cu întregul. Un tîmplar evreu i-a spus unui apostol: 
„Cine Mă vede pe Mine, 11 vede pe Tatăl." Singur Hristos 
poate fi „totul în toţi." El este cuprins în întregime în fiecare 
suflet credincios. 

Primii creştini aveau proverbul. ,,CTnd vezi un frate, vezi 
pe Dumnezeu." Luther scria: ,,Creştinul este Hristos." 
Domnul ne-a învăţat că ori de cîte ori sîntem buni cu un om 
flămînd sau suferind îi facem bine Lui. El Însuşi fusese acel 
om flămînd sau întemniţat. 

Pare absurd să te gîndeşti la aceste lucruri. Dar iată că de 
curînd, acest adevăr al credinţei a devenit loc comun în ma
tematică. 



MEDITAŢIA 299 

,, Unde îp este boldu� moarte?" (1 Corinteni 15:55) 

Există o veche poveste creştină. tinută în secret şi spusă 
doar celor aleşi. Ei o aud de la un om sau de la un înger, şi 
numai în momente de suferinţă supremă. 

Un credincios îşi închinase întreaga sa viată căutării 
revelaţiei în natură, pe fetele oamenilor sau în inima lui 
însuşi. A căutat întelesul numelui inefabil Iehova. Spre 
bătrînete a fost condamnat pentru credinta lui şi trebuia să 
fie mîncat de un leopard. 

în timp ce aştepta în arena circului, observă printre 
barele de metal fiara căreia trebuia să-i servească drept 
hrană. Atentia i se concentră asupra petelor de pe blana 
leopardului şi iată o minune: ritmul desenului şi tiparul în 
care apăreau petele i-au desluşit sensul numelui lui 
D1,1mnezeu, pe care-l căutase zeci de ani. Dintr-o dată 
întelese de ce fusese condamnat la o asemenea moarte 
crudă. A fost pentru că acesta era singurul mod de a i se 
împlini marea dorinţă. Dumnezeu îi dăruise această întâlnire 
cu leopardul care purta cu sine secretul. 

Martirul a ştiut atunci că o astfel de moarte nu era 
moarte. 

Noi toti vom fi înghititi de moarte într-un mod sau altul. 
Întrebarea este: ,,Ce ai căutat în această viată?" Dacă ai 
căutat ceea ce trebuia să cauţi, moartea îţi va descoperi 
misterul şi nu va fi decît un văl prin care vei intra în 
prezenta lui Dumnezeu. Acest lucru este adevărat nu numai 
în legătură cu moartea ci şi cu suferinta grea. Caută în ele 
numele lui Dumnezeu. 



MEDITAŢIA 300 

„Isus a fnceput sd spund ucenicilor . .. cu ce moarte avea sd 
moard." (Matei 16:21, Ioan 12:33) 

Fiecare armată şi-a avut elita ei; aşa au fost Nemuritorii 
persani, Beretele Verzi americane, SS-ul german, Garda 
sovietică. Pilotii Kamikaze japonezi sînt probabil cei mai 
cunoscuti. Li se tinea un serviciu funerar în timp ce erau în 
viată, Apoi intrau în carlinga avionului care era sigilat 
pedinafară. Zburau spre tinta care era un vapor inamic şi se 
izbeau în el cu întreaga încărcătură de bombe pe care o 
aveau la bord. Era o moarte sigură, dar astfel distrugeau un 
număr mare de duşmani. 

Isus părea să se fi aşezat El Însuşi în carlinga unui avion 
Kamikaze. El a mers conştient şi hotărît să moară pe cruce 
pentru păcătoşi. 

Şi noi aducem vietile noastre drept jertfă vie pentru 
Dumnezeu (Romani 12:1); botezul nostru este serviciul 
nostru de înmormântare. Sîntem înmormîntati împreună cu 
Hristos. Doar cei ce trec prin această experientă apartin 
elitei bisericii, căci făcându-se nărtaşi la suferintele lui 
Hristos, ei vor cunoaşte şi puterea Invierii Sale. 

În anul 1955, un anume profesor Singleton, participant la 
conf erinta atomică de la Geneva, a prezentat nişte garoafe 
crescute pe terenul radioactiv de lingă marele reactor 
nuclear din Brookhaven. florile fuseseră albe. Acum erau 
roşii-purpurii, o specie necunoscută pînă atunci. Toate 
celulele lor s-au modificat şi se mentineau în această nouă 
stare. 

Acelaşi lucru se întîmplă cu noul om înviat împreună cu 
Isus. El este un luptător de avangardă pentru cauza 
lmpărătiei lui Dumnezeu. 



MEDITAŢIA 301 

,,Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine." 
(Galateni 2:20) 

Pumnezeu ne-a dat un mare dar: acela de a fi personal
ităţi proprii. 

Personalitatea nu este o parte a universului. Universul 
este o parte din tot ceea ce poate cuprinde personalitatea. 
Aceasta din cauză că universul, energia şi orice altă entitate 
materială care ar putea exista, sînt obiecte ale găndirii. 
Personalitatea nu este un obiect. Ea va rămîne întotdeauna 
subiect. 

Isus a spus: .,Eu sînt calea, adevărul şi viata." Un „Eu", 
un subiect divin a rostit aceste vorbe. Pe baza acestor 
cuvinte, noi am declarat timp de două mii de ani că EL este 
calea, adevărul şi viaţa, ceea ce nu e adevărat. Dacă-L 
reducem la un „El", Hristos devine obiect al reflecţiei 
noastre. Un obiect nu poate fi adevărul. Isus n-a vrut ni
ciodată să devină un „El". Isus este întotdeauna un „Eu." 
Isus trăieşte în deplinătatea sa de „Eu" în fiecare credincios. 
Şi credinciosul este un „Eu" - acelaşi „Eu" ca şi Isus. Ochii 
cu care mă priveşte Isus şi ochii mei sînt aceiaşi ochi. 

Un îndrăgostit nu mai putea de dorul iubitei. Tîrziu în 
noapte, bătu la uşa ei cerînd să fie lăsat înăuntru. ,,Cine e 
acolo?" întrebă ea. 

,,Sînt eu," răspunse îndrăgostitul. 

Dinăuntru, fata îi spuse: ,,Camera mea e îngustă şi patul 
meu e strîmt. Nu am loc pentru tine. Pleacă." 

El plecă fără să înţeleagă de ce fusese refuzat. Ştiuse că şi 
ea îl iubea. Rătăci cîtiva ani prin lume, gîndindu-se mereu la 
ciudata ei comportare. Deodată avu o iluminare. Tîrziu, 
într-o noapte, ciocăni din nou la uşa ei. 

,,Cine-i acolo?" 

,,Eşti tu," răspunse el. 

Atunci uşa se deschise şi ea apăru în prag spunîndu-i: ,,Te 
aştept de atîţia ani!" 

Cînd vom ajunge la poarta cerului, va trebui să fim 
oameni liberi, să nu fim obiecte ale acestei lumi. Trebuie să 



fi devenit personalităţi proprii, ,,Eu"-ri, dar acest „Eu" 
trebuie să fi devenit „Eu" Său, o re-manifestare a lui Isus în 
miniatură. La poarta lui Isus va trebui să poţi spune: ,,Eşti 
Tu." Atunci poarta se va deschide larg pentru noi. 



MEDITAŢIA 302 

,,Nu putep face tot ce voip." (Galateni 5:17) 

Un soldat îşi făcea planuri mari de luptă împotriva 
duşmanului, visînd cu ochi deschişi la victorie; dar cînd în
cercă să tragă cu puşca văzu că nu poate. Cînd îşi făcuse 
planurile, uitase să se gîndească cine era el de fapt. Era sol
dat, dar soldat de hîrtie, cu care se jucau copiii. 

Multi din noi ne facem planuri pentru o viată în slujba 
Domnului şi a omenirii. Sînt toate deşarte. Am uitat că 
sîntem născuti în păcat şi zămisliti în nelegiuire, că pînă şi 
faptele noastre bune nu sînt decît nişte cîrpe murdare, că 
�vem în noi puteri care ne fac incapabili să ducem la 
îndeplinire minunatele proiecte. Nu sîntem decît nişte biete 
jucării în mîinile fortelor răului şi ale plăcerilor elementare. 
Sîntem soldati de hîrtie. Înainte de a face lucruri adevărate, 
trebuie să devenim soldati din carne şi sînge. 

Minunea aceasta este făcută de Isus. El ne dă naştere din 
nou. Ne dă viată nouă, puterea harului Său. 

El schimbă soldatul de hîrtie într-unul adevărat. Doar 
atunci poate începe bătălia. 



MEDITAŢIA 303 

,,Curat de tot." (Ioan 13:10) 

A fost odată un potcovar care avea un fiu tare 
neascultător. Nu mai ştia ce să se facă cu el. Îi frînsese 
inima. Şi a hotărît bătrînul ca de fiecare dată cînd fiul făcea 
ceva rău, să bată un cui în uşă. Zis şi făcut. Cu timpul uşa s-a 
umplut de cuie. Vestea asta a ajuns la urechile feciorului, 
care plecase într-o ţlră îndepărta�. Cuprins de remuşcări, 
se hotărî să se întoarcă la tatăl său şi să-i ceară iertare. 
Atunci tatăl scoase un cui din uşă. Apoi feciorul se întoarse 
la Dumnezeu. iar tatăl său începu să primească. una după 
alta, veşti despre noile şi bunele lui fapte. Cu fiecare veste 
primită, mai scotea un cui din uşă. 

Într-o zi, fiul se întoarse acm. Era de-acum un om 
cinstit, ba mai mult, un sfi•. E:l4evcni bucuria tatălui său şi 
ultimul cui disphu. Tatăl t. arltl atunci uşa, şi îi explică ce 
se întîmplase. Cu o umbri de tristeţe în glas, fiul îi răspunse: 
,,Da, cuiele au dispărut, dat găurile au rămas." 

Tatăl fu bucuros să-i spună el există Unul care poate 
astupa şi găurile. În evreieşte cuvîntul asam însemană nu 
numai „jertfă pentru păcat" ci şi „restituire." În Isaia 53:10, 
scrie că Isus Şi-a dat viata ca asam, nu doar ca ispăşire 
pentru păcate ci şi pentru a le îndepărta prin spălare. A fi 
îndreptat înseamnă a fi drept de parcă n-ai fi păcătuit 
niciodată. Noi devenim mai albi decît zăpada. 



MEDITAŢIA 304 

,, Vreau să-ţi fac cunoscut ce este scris în ca,1ea adevărului." 
(Daniel 10:21) 

Îngerul îi vorbeşte lui Daniel despre o Carte a Adevărului 
şi citează din ea lucruri care nu se aflau în Biblia profetului. 
Scriptura noastră este o traducere în limbaj uman a unor re
alităţi divine Dumnezeu care nu pot fi exprimate şi care se 
găsesc în această Carte a Adevărului. 

Fiecare predicator adevărat al Cuvîntului ridică Biblia lui, 
care e o traducere din ebraică şi greacă, şi spune: ,,Aceasta 
este cartea lui Dumnezeu." Dar dacă Scripturile evreieşti şi 
greceşti au fost ele însele traduceri, punînd în limbile 
rudimentare ale oamenilor bogătiile de negrăit ale lui 
Dumnezeu? 

Preţuieşte Biblia, dar nu te opri la cuvinte. Isus a spus: 
„Mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteţi 
purta" (Ioan 16:12). De ce oare n-am deveni oameni care 
pot purta totul şi pot învăţa din gura Lui aceste lucruri 
tainice? 

Pus în situaţia de a le explica din nou evreilor lucruri 
elementare, Pavel se plînge că nu-i mai ajunge vremea 
pentru a vorbi despre explicatia spirituală a istoriilor lui 
Ghcdeon, Ieftaie etc. (Evrei 11:32). Dacă nu ne-am întoarce 
copilăreşte, mereu şi mereu, la lucrurile elementare ale 
începutului, am putea, poate, întelege aceste explicatii care 
n-au mai fost date evreilor de acum două mii de ani. 

Iuda spunea că, pe cînd voise să scrie despre o problemă 
importantă, ,,mîntuirea noastră de obşte", a trebuit să se 
răzgîndească şi să dea alarma împotriva unor învătători falşi 
din biserică (Iuda 3). Dacă i-am da afară pe aceştia, am 
putea afla ceea ce Iuda a vrut să ne învete. 
• Păşeşte de la textul Bibliei la realitătile spre care ţinteşte. 
I n cer există o Carte a Adevărului. 



MEDITAŢIA 305 

„Nu s-a găsii decît străinul acesta să se fntoarcă şi să dea 
slavă lui Dumnezeu?" (Luca 17:18) 

Se spune că odată Dumnezeu a invitat toate virtutile la o 
petrecere. Acestea s-au salutat şi s-au îmbrăţişat, căci erau 
bune prietene unele cu altele. Doar două nu vorbeau între 
ele. Dumnezeu le întrebă: ,,Nu vă cunoaşteţi?" Iar ele 
răspunseră: ,,Nu ne-am văzut niciodată." Numele lor erau 
,,Binefacere" şi „Recunoştintă." 

Există o legendă despre un sclav roman, Androcles, care 
fugise de la stăpîn şi se ascunsese într-o peşteră din deşertul 
Libiei. Într-o zi, văzu un leu suferind din pricina unui spin 
care îi intrase în picior. Androcles scoase spinul şi vindecă 
rana. De atunci încolo, cei doi deveniră prieteni nedespărtiţi. 

În cele din urmă, stăpînul îşi găsi sclavul şi îl aduse la 
Roma unde, conform obiceiului, trebuia să fie aruncat la 
fiare, într-un circ. Se întîmplă că leul care trebuia să-l sfîşie 
era tocmai cel pe care Androcles îl vindecase. Intrînd în 
arenă, el îşi recunoscu binefăcătorul şi, în loc să-l sfîşie, se 
culcă liniştit la picioarele lui. Androcles explică această 
ciudată atitudine şi fu iertat. Mai uşor găseşti recunoştintă 
printre animale decît printre oameni. Un proverb turcesc 
spuns: ,,Dacă ai făcut vreun bine cuiva, ocoleşte-l ca pe un 
cîine turbat. Te va muşca." Secole de experientă sînt 
concentrate în aceste cuvinte simple. Noi toti ne plîngem de 
lipsa de recunoştintă a celor din jur. Ce-ar fi să facem o listă 
a tuturor celor cărora nu le-am fost recunoscători noi, după 
ce ei ne-au făcut bine! 

Mai întîi de toate să-I fim recunoscători lui Dumnezeu 
pentru creatia Sa. Să-I fim recunoscători Duhului Sfînt 
pentru conducerea Lui, să fim recunoscători părintilor, 
profesorilor, doctorilor, brutarilor, croitorilor şi fermierilor. 
Cu alte cuvinte, să fim recunoscători tuturor celor ce 
lucrează pentru noi, şi tuturor celor ce s-au plecat să ne 
ajute în momentele grele prin care am trecut în viată. 



MEDITAŢIA 306 

,, Chiar şi din cei înielepI� mulp vor ciJdea, ca s4 fie încerca� 
curdiiii şi a/bip." (Daniel 11:35) 

Cei mai multi oameni greşesc scriind cuvîntul 
,.dezamăgire" aşa cum se aude. Corect ar fi „împlinire", 
întelegînd „împlinirile Lui." Pavel al Crucii a scris: ,.lntr
adevăr, eşecul aparent al actiunilor noastre e începutul 
succesului lor minunat." ln Vinerea mare, Isus, speranta 
omenirii, murea strigând: ,,DW(lnczeulc Meu. Dumnezeul 
Meu, pentru ce m-ai părlsit?." Totul părea pierdut. Aceasta 
era pregătirea Învierii Sale triumf ale. 

Lincoln dăduse faliment ca om de afaceri, putînd astfel 
să-şi înceapă cariera celui mai mare om de stat american. 
Multe logodne şi căsnicii au fost vindecate în mod fericit 
atunci cînd orice sperantă părea pierdută. Multi oameni s-au 
bucurat de multi ani de sănătate după ce petrecuseră un 
timp pe patul de moarte. Eu însumi am fost de multe ori 
aproape de moarte. Unii creştini au căzut în păcate grave, 
pentru ca, mai tîrziu, să devină mari sfinti ai lui Dumnezeu. 
Cariera lui Petru ca apostol părea încheiată după ce se 
lepădase în mod mizerabil de Domnul său, în noaptea 
trădării lui Isus. Părea cu totul imposibil ca el să mai fie 
vreodată un lider cu autoritate în bisercă, după ce căzuse atît 
de ruşinos atunci cînd fusese încercat. Iertat de Isus, el se 
întoarse, continuă o viată plinl de roade şi muri ca martir. 

ln 1759, Pavel al Crucii scria: ,.ln cele mai fierbinti 
rugăciuni va trebui să ml preptesc pentru moarte." A 
trebuit să se răzgîndeascl însă, căci mai rămlseseră cîteva 
oraşe de evanghelizat pentru stintul „muribund", care îşi 
continuă activitatea încă pisprezcce ani. Mai tîrziu el 
adăugă la cele de mai sus: ,,Dacă le primim din mîna lui 
Dumnezeu, cu supunere faţl · de voia lui preasfintă, 
nenorocirile care ni se întîmplă în lume ne ajută să umblăm 
pe calea poruncilor divine. Mai mult, supunerea fată de 
astfel de evenimente serveşte drept excelent mijloc de a 
obtinc binecuvîntări, fie ele şi vremelnice." 

Primeşte-ţi cu bucurie dezamăgirile. Ele se vor dovedi a fi 
împlinirile Lui. 



MED1TAŢIA307 

,, Vmul înveseleşte inima omului" (Psalmul 104:15) 

„Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse şi iată că erau foarte 
bune" (Geneza 1:31). Vinul e şi el bun. la fel ca oricare alta 
din bucuriile omului. Păcatul a adus tristeţe şi suferinţă; a 
mai rămas însă timp pentru rîs şi dans (Ecleziastul 3:4). 

Este adevărat că Hristos ne-a învăţat că viata aceasta e 
doar o anticameră prin care trecem în viata eternă. Dar o 
anticameră în care lucrurile sînt puse în ordine ar trebui să 
arate minunat. 

Preschimbînd, la Cana, apa în vin, Isus ne-a arătat că 
religia bine înţeleasă nu exclude nici una din bucuriile 
pămîntului, atîta vreme cît acestea nu sînt rele în sine şi nu li 
se acordă o atît de mare importantă, încît să ne răpească 
mai mult timp şi energie decît ar fi îngăduit. 

Dacă se păstrează în aceste limite, nu e rău ca un creştin 
să ducă o viată plină de bucurie. Creştinul trebuie să 
părăsească păcatul, nu lucrurile care fac viata plăcută. 

Multi creştini cunosc doar două alternative: cea a vieţii 
fără Dumnezeu sau cea a unui Dumnezeu lipsit de viaţă. Isus 
rupe cercul vicios. El dăruieşte viata de bucurie cu 
Dumnezeu. Exemplul ideal pe care-l vedem în Isus nu 
constă în autochinuirea ascetului, ci în bucuria instinctivă a 
unui copil sănătos. Ascetismul poate fi o chemare personală, 
specială, dar nu regula vieţii creştine obişnuie. 

Dacă ai fi fost la Cana, ai fi încuviinţat oare cele făcute de 
Isus, ori ai fi preferat să-L vezi tinînd un discurs plin de 
mustrări la adresa celor ce doreau să se bucure cu ocazia 
unui ospăţ de nuntă? 



MEDITAŢIA 308 

,,Dupd aceea." (Matei 11:1) 

Se spune că regele David a spus odată unui giuvaergiu: 
„Fă-mi un inel a cărui vedere să mă înveselească atunci cînd 
sînt trist, şi să mă întristeze atunci cînd sînt vesel. Ai două 
zile pentru asta. Dacă îmi aduci inelul, vei fi răsplătit cu 
dărnicie. Dacă nu. acolo unde-ti stau picioarele îti va sta şi 
capul." 

Giuvaergiul plecă disperat, gîndindu-se la apropiata sa 
pieire. Cine putea face un asemenea inel? 

Străbătînd curea palatului, micul Solomon, care se juca 
acolo, îl văzu trist şi-l întrebă ce-a pătit. Giuvaergiul îi spuse 
despre cererea nebunească a regelui. 

Copilul rîse şi-i răspunse. ,,Fă-i un inel ieftin, din cositor, 
şi scrie pe el cuvintele: gam ze iavoh - ,Si asta trece.' Nimic 
mai mult. În momente de amărăciune, regele va citi 
cuvintele şi se va mîngîia că supărarea va trece. În mijlocul 
vreunui banchet, cuvintele îi vor aminti că bucuriile acestei 
lumi sînt trecătoare." 

Giuvaergiul făcu inelul şi primi o răsplată bogată. 
Povara care te apasă azi va trece. Nu fi atît de preocupa 

de necazurile tale prezente. Ce supărări aveai acum cinci 
ani, la 4 Noiembrie? Nici nu-ti mai aminteşti. Durerile de azi 
vor fi şi ele uitate curînd. Dacă eşti vesel, nu uita că încă n-ai 
atins cerul. Toate bucuriile lumii acesteia sînt trecătoare. 

Creştinii aşteaptă Ierusalimul ceresc, unde vor fi şterse 
toate lacrimile. 



MEDITAŢIA 309 

,,Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta." 
(Matei 22:37) 

Traditia musulmană povesteşte următoarea legendă din 
viata Domnului nostru Isus: 

Într-o zi, Isus întîlni nişte oameni care păreau foarte 
trişti, şi-i întrebă ce necazuri aveau. Ei răspunseră că 
auziseră de un iad îngrozitor şi se temeau că vor ajunge 
acolo. 

Apoi întîlni alţi oameni, la fel de încruntaţi, şi-i întrebă şi 
pe ei de supărarea lor. Oamenii îi răspunseră că auziseră 
despre un paradis minunat, şi se temeau că-l vor pierde. 

în cele din urmă, întîlni nişte oameni care nu mai puteau 
de bucurie. ,,De ce sînteţi aşa de veseli?" îi întrebă. ,,Pentru 
că am aflat adevărul şi ne bucurăm de el," ziseră ei. 

Isus, binecuvîntat fie Numele Lui, spuse: ,,Oamenii 
aceştia au scăpat de iad şi sînt siguri de cer." 

Dumnezeu promite răsplată veşnică celor buni, şi 
pedeapsă veşnică celor răi, dar ceea ce stă la temelia 
faptelor creştinilor este dragostea pentru Domnul şi 
înflăcărarea pentru adevăr. Dacă urmaşii căiii luminoase a 
lui Isus ar fi siguri că drumul lor duce la pieirea veşnică, şi 
dacă diavolul ar oferi un paradis splendid, chiar şi atunci noi 
am urma calea crucii lui Hristos. Noi nu-L servim pentru 
cerul Său, ci din dragoste pentru El. 

Madame de Guyon se ruga: ,,Doamne, tot ce doreşti 
să-mi dai în lumea viitoare, dă prietenilor mei! Tot ce 
doreşti să-mi dai în lumea asta, dă duşmanilor mei! Mie dă
mi-Te pe Tine însuţi!" 



MEDITAŢIA 310 

,,Isus S-a suit într-o corabie." (Matei 8:23) 

Stînd în balconul palatului său, un împărat din Orient, pe 
vremuri, se uita cu plăcere la multele corăbii ce treceau pe 
lingă tărm. Fiecare din ele era un semn al prosperitătii care 
înflorea sub conducerea lui. 

Împăratul îl întrebă pe preotul care se afla lingă el: .,Cîte 
corăbii crezi tu că intră şi ies din port în răstimp de un an?" 
Preotul răspunse: .,Numai patru." Împăratul simti cum i se 
aprinde-o suflet mînia. Cuteza oare preotul să-şi bată joc de 
el? 

.,Cum îndrăzneşti să-mi dai un asemenea răspuns?" 
exclamă împăratul. .,Chiar acum sînt în fata ochilor mei cel 
putin o sută de corăbii, şi tu-mi vorbeşti de patru pentru 
întregul an!" 

Preotul răspunse: ,,Ceea ce am spus e adevărat. Sînt doar 
patru: una e ,Dorinta de aventură', alta este ,Dorinta de 
distractii', a treia se numeşte ,Goana după slavă', iar a patra 
,Goana după bani'. Acestea sînt adevăratele lor nume, chiar 
dacă altfel au fost botezate. Căci acestea sînt puterile ce-i 
mînă pe oameni." 

Pe micul lac Ghenezaret începu, într-o bună zi, să 
plutească o corăbioară avîndu-L pe Isus pe punte. Numele ei 
era ciudat: ,,Jertfirea de Sine pentru gloria lui Dumnezeu." 

E o corabie unică. În Marcu 4:37-39, ni se spune că o dată 
Isus a certat furtuna iar vîntul a încetat să bată, la porunca 
Lui. Dar, în seara aceea, se întîmpla o minune mai mare 
decît potolirea furtunii. Valurile izbeau furioase, aşa încît 
„mai că se umplea corabia" (vezi 37). O corabie plină de apă 
se scufundă. De-i furtună, ori de-i mare lină, sfirşitul e 
acelaşi. Corabia plină cu apă se scufundă - nu, însă, şi dacă 
Isus e la bord. Va merge mai departe chiar şi fără ca vreo 
briză uşoară să-i mai umfle pînzele, chiar dacă vîslaşii s-au 
lenevit şi nu mai trag la rame. Înaintează împotriva legilor 
hidrodinamicii. Este singura corabie care pluteşte şi na
vighează chiar şi plină de apă, deoarece motivatie ei e cea 
adevărată. 

Alege corabia cea bună pentru călătoria ta. 



MEDITAŢIA 311 

,,Dacd cineva este în Hristos, este of dpturd noud." 
(1 Corinteni 5:17) 

Aceasta este ziua revoluţiei comuniste din Rusia, cel mai 
important eveniment politic al secolului douăzeci. Ce a dat 
ea sufletelor? 

La un miting ateist din Moscova, lectorul prezentă un 
pahar cu apă audientei adunate cu forţa, şi turnă un praf în 
el. Culoarea apei deveni ca a vinului roşu. Lectorul explică: 
„La nunta din Cana, Isus a avut ascuns în mîneca hainei un 
astfel de praf. Oamenii din vremea aceea erau înapoiaţi şi au 
crezut că El făcuse o minune, cînd, de fapt, nu fusese decît 
trucul unui magician, aşa ca al meu. Eu pot să fac chiar şi 
mai mult. Pot să schimb la loc vinul în apă. Un alt praf îi 
împlini cuvintele. 

Un creştin din sală se ridică şi spuse: ,,Tovarăşe lector, 
Dumneata ne-ai minunat cu pulberea aceea miraculoasă. 
Dar noi v-am mai ruga ceva: n-aţi fi bun să beţi un pic din 
vinul acesta?" 

..Îmi pare rău. răspunse lectorul, dar praful pe care l-am 
pus în apă e otrăvitor." 

Atunci creştinul zise: ,,Asta e toată diferenţa între 
dumneata, comunistul, şi Isus. El dă un vin care de două mii 
de ani ne bucură inimile şi ne luminează minţile. Şi 
dumneata schimbi apa în vin, dar e un vin care ne otrăveşte 
inimile cu teamă şi ură." 

Nici o revoluţie care lasă inimile oamenilor neschimbate 
nu poate aduce un bine durabil omenirii. Revoluţia de care 
avem nevoie este naşterea din nou. Ea transformă oamenii 
în făpturi noi, asemlnătoare lui Isus Hristos. 



MEDITAŢIA 312 

,,Cînd vă rngaJi, să ziceJi." (Luca 11:2) 

Să adoptăm această rugăciune a bisericii din primele 
veacuri. A fost scrisă de Eusebiu. 

O, Doamne, dă-mi har să nu fiu niciodată vrăjmaş cuiva 

Ci prietenul a tot ce este veşnic şi nepieritor. 

Nicicînd să nu scornesc vreun rău împotriva cuiva 

Necaz de mi s-ar întîmpla, să fiu salvat 

Făr' al lovi pe cel ce-mi dori răul. 

Fie să iubesc, să caut şi să dobîndesc doar binele, 

Fie să doresc binele tuturor şi să nu invidiez pe nimeni. 

Fie ca nicicînd să nu aştept ca altul să mă mustre 

Dacă-n cuvînt sau faptă am greşit, 

Ci mai de grab' eu însumi să mă cert, 
pînă cînd am să devin un om mai bun. 

Fie ca niciodată să nu dobîndesc vreo biruintă 

Care să rănească pe vrăjmaşii mei 

Fie să-i împac pe prieteni cînd 
învrăjbi-se-vor unul cu altul. 

Fie ca celor ce sînt în nevoie să le dau tot sprijinul ce pot. 

Fie ca nicicînd să nu las singur vreun prieten 
ce se află în primejdie. 

Fie ca, pretuindu-mă pe mine însumi 

Să-mi îmblînzesc pornirile ce altfel m-ar distruge. 

Fie ca limba să nu-mi grăiască despre cel nelegiuit 
şi cel ce răul săvîrşit-a. 

Dar oamenii cei buni să-mi fie prieteni şi pe-a lor 
urme să-mi urmez paşii. 



MEDITAŢIA 313 

,,Ferice de cei împăciuitori." (Matei 5:9) 

Se povesteşte despre Avva Pahone, unul dintre pnm11 
călugări din deşertul Tebaidei, că-şi făcuse o colibă într-o 
vale, deoarece îmbătrînise, şi nu mai putea urca la fosta lui 
chilie din deal, pe care o şi dădu unuia din confraţii lui mai 
tineri, A vva George. Curînd se căi, însă, căci văzu cum 
oamenii veneau cu sutele la acesta pentru a asculta din gura 
lui Cuvîntul Biruit de invidie, Pahone îşi trimise ucenicul la 
Avva George, cu porunca să părăsească îndată chilia. 
Ucenicul grăi către Avva George: ,,Părintele Pahone mă 
trimite la tine cu vorbe de pace şi te roagă să te rogi şi 
pentru el, căci preţuieşte foarte mult cucernicia ta." 

Cînd ucenicul se întoarse, Pahone îl întrebă: ,,I-ai spus ce 
ţi-am poruncit?" 

„Fără îndoială că i-am spus tot ce merita," dădu ucenicul 
răspuns. 

Avva George nu-şi schimbă locuinţa, iar mulţimea 
continuă să dea năvală. Din nou îşi trimise Pahone ucenicul: 
„Spune-i făţarnicului aceluia să plece fără-ntîrziere din chilia 
mea, ori am să vin şi-am să-l gonesc cu bătui." 

Ucenicul se duse la Avva George şi-i spuse: ,,Părintele 
Pahone te are foarte drag. Mi-a cerut să te încredinţez de 
iubirea lui şi să-ţi aduc binecuvîntare. El n-a încetat vreodată 
să se roage pentru tine, fie zi, fie noapte." 

La întoarcere, ucenicul dădu socoteală: ,,l-am spus tot ce 
merită." 

Şi tot aşa făcu şi a treia oară, aşa încît Avva George nu 
părăsi chilia, ceea ce-l făcu pe Avva Pahone să-şi ia bastonul 
şi să meargă chiar el să-l scoată afară. Ucenicul, mai iute de 
picior, i-o luă însă înainte, pe altă potecă, şi, ajuns la Avva 
George, îi grăi astfel: ,,N-a fost chip să-mi opresc 
învăţătorul. Măcar că e bătrîn, s-a hotărît să urce dealul şi 
să-ţi aducă chiar el binecuvîntarea." 

George se grăbi în întîmpinarea lui Pahone, îngenunchie 
înaintea lui şi spuse: ,,lti mulţumesc pentru multele veşti de 
dragoste ce mi le-ai trimis prin ucenicul tău. Nu mă simt 



vrednic de ele şi nici de osteneala ta de a urca dealul ăsta 
povîrnit fără alt scop decît să mă binecuvmtezi pe mine." 

Avva Pahone întelese atunci cum îi împlinise ucenicul po
runca. Îmbrătişă pe Avva George şi, întors la coliba lui din 
vale, spuse învătăcelului: .,Pînă acum eu ti-am fost 
învătătopr iar tu mi-ai fost ucenic. De-acum încolo, tu mă vei 
învăta pe mine, căci ştii mai bine pe ce cărări umblă 
dragostea." 



MEDITAŢIA 314 

,,Şi pomul viepi in mijlocul grddinii." (Geneza 2:9) 

Fiecare pom este un pom al vietii. În primul rînd. pentru 
că e o rezervatie naturală pentru păsări. Ceea ce a spus 
Domnul e adevărat pentru fiecare pom: ,,Păsările cerului vin 
şi îşi fac cuiburi în ramurile lui" (Matei 13:32). 

Dar copacii nu sînt numai pentru păsări. Sute de plante, 
insecte şi animale găsesc hrană şi adăpost sub ramurile lor, 
iar prietenii află acolo un loc nimerit pentru a se bucura 
unul de celălalt. 

Mai mult de 200 de specii diferite de insecte trăiesc într
un stejar. Viespi fără număr şi gîndăcei se hrănesc din florile 
lui, coleopterii îi rod coaja, omizi de tot felul îi mănîncă 
frunzele. Şi-apoi, sînt veveritele jucăuşe şi şoarecii de lemn. 
La rîndul lor, bufnitele mănîncă şoarecii şi îşi fac cuibul în 
scorburile stejarilor bătrîni. 

Iedera se catără îmbrătişînd tulpina, vîscul, muşchii, 
lichenii, ferigile, toate la un loc îl împodobesc şi-şi împart 
drepturile unele cu altele, pentru ca, spre bătrînete să facă 
loc ciupercilor nu mai putin numeroase. 

Stejarul e bună gazdă fiecăruia. Logodnici şi mirese sînt 
primiti cu bucurie să-şi schimbe sărutări la umbra lui. Chiar 
îngerii şi-au ales uneori loc de întîlnire cu oamenii sub cren
gile lor. Avraam i-a primit în timp ce se odihnea la umbra 
unui stejar. Credincioşii- sînt asemănaţi cu palmierii 
(Cîntarea Cîntărilor 7:7). Ei sînt ca pomii sădiţi lîngă ape 
(Psalmul 1:2). Nu numai că au viaţă în ei înşişi, ci dau şi 
şanse de viaţă altor sute de fiinţe. Ei sînt pomi de viaţă 
pentru o multime de făpturi vii. 

Murind, un copac şi-a dat lemnul pentru crucea pe care a 
fost realizată salvarea omenirii. El a slujit chiar şi mort. Să 
fim şi noi pomi în grădina lui Dumnezeu. 



MEDITAŢIA 315 

,,Se vor vinde unii pe alpi." (Matei 24:10) 

Unul din cele mai întunecate aspecte ale bisericii din 
China comunistă a fost mişcarea de denunţare, cînd prieteni 
sau membrii ai aceleiaşi familii au fost asmuţiţi unul împo
triva celuilalt în ură şi trădare, fiecare încercînd să-şi salveze 
doar propria-i piele. O conferinţă „creştină" din anul 1951, 
conferinţă la care au luat parte 152 de lideri protestanţi, a 
cerut pedeapsa cu moartea pentru episcopul metodist Chen 
şi pentru evanghelistul Ku-Len-en. Partidul comunist a fost 
mai îndurător decît fraţii, dind episcopului doar cinci ani de 
închisoare. Nimeni n-a mai auzit de Ku. A murit, probabil, 
în vreo închisoare. 

Pastorul creştin Lu Chih-Wei a fost atacat într-o adunare 
publică de propria sa fiică: ,,Îmi acuz acum tatăl pentru 
modul în care m-a orbit, făcîndu-mă să-mi pierd poziţia 
între oameni." Tatăl plîngea. Ea continuă: ,,Crezi că poţi 
să-mi mituieşti conştiinţa cu lacrimile tale false?" 

Mii de creştini serioşi au fost forţaţi să trădeze pe cei 
iubiţi de ei. Fratele Sun, editorul revistei „Fermierul 
Creştin", a fost supus la o asemenea presiune psihică, încît s
a sinucis. Doar puţini au rezistat. Între ei Watchman Nee şi 
Wang-Min-Dao. 

Trădezi sau nu, rezişti sau nu în momente de încercare 
grea, totul depinde de primii tăi paşi în viaţa creştină. Cînd, 
după întoarcerea lui Saul din Tars, Domnul i S-a arătat lui· 
Anania, păstorul bisericii, El i-a spus cum să-l înveţe pe noul 
convertit: ,.Îi vei arăta ce trebuie să sufere pentru numele 
Meu" (Faptele Apostolilor 9:16). 

O biserică creştină care nu-şi instruieşte membrii în cea 
mai importantă disciplină religioasă, ,,suferologia", nu-şi 
face datoria. Impune-ţi suferinţă! Învaţă să suferi şi să nu 
cedezi! S-ar putea să vină timpul cînd vei avea nevoie de 
aceste cunoştinte. 



MEDITAŢIA 316 

,,Domnul i S-a ardtat (lui Avraam) şi i-a zis:,, Umbli! 
înaintea Mea şi fii fdrd prihand." (Geneza 17:1) 

Se zice că diavolul şi un prieten de-al lui se plimbau pe o 
stradă, cînd, pe trotuarul celălalt, văzură un om aplecîndu
se, culegînd ceva de pe jos şi punînd în geantă. 

Diavolul îi spuse prietenului său: .,Omul acela a găsit o 
bucăţică de adevăr." 

.,O, ce nenorocire pentru tine," răspunse acesta. 
„Nicidecum," replică diavolul . .,Îi voi da ideea creerii unei 

instituţii pentru propovăduirea lui. În curănd va vedea cum 
adevărul este neutralizat." 

Nu putem renunţa la instituţii. Dacă Isus S-ar fi limitat 
doar la proclamarea învăţăturilor Sale şi apoi ar fi murit şi 
înviat fără să lase în urma Lui biserica, azi n-ar fi nici un 
ucenic al lui Hristos. Scripturile le avem de la biserică. Ea le 
garantează autenticitatea, interpretează părţile lor dificile, 
conservă experienţa bogată a generaţiilor de creştini şi 
administrează botezul şi Sfinta Împărtăşanie. · I Nouă ne-ar place ca fiecare sfint să fie un uriaş al 
credinţe� ca Avraam, care a pornit de unul singur şi a 
umblat înaintea lui Dumnezeu atunci cînd nime� cu 
excepţia familiei lui. nu credea în El. La feş de home, am 
putea dori ca fiecare maimuţă să fie om şi fiecare aborigen 
să fie un supra-geniu. Oamenii sînt ceea ce sînt şi au nevoie 
de instituţia bisericii pentru viata de credinţă. 

Pe de altă parte, trebuie să fim conştienti că instituţiile 
pot nu numai să ducă la credinţă dar s-o şi deformeze. Ele 
sînt conduse de oameni imperfecţi. Nimic nu poate înlocui 
experienţa personală şi descoperirea împărăţiei în lăuntrul 
nostru. 

Aşadar, fii credincios instituţiei şi urmează-ţi drumul tău 
personal cu Dumnezeu. 



MEDITAŢIA 317 

,,Mai marii voştri .•. privegheazd asupra sufletelor voastre." 
(Evrei 13:17) 

Nu tulbura Sionul. nu te alătura celor care găsesc 
totdeauna greşeli la predicatori, care sînt gata să se rupă de 
biserică sau s-o rupă în două. 

Orice predicator, chiar şi unul care conduce o biserică 
precum cea din Laodiceea, unde Hristos, în loc să fie în 
centru, era ţinut afară, să bată la uşă ca un cerşetor, este o 
stea în mina dreaptă a lui Isus (Apocalipsa 2:1). Este 
lucrarea Lui sau a unora special desemnaţi de El să mustre 
şi să înlocuiască pe predicatorii care s-au îndepărtat de 
adevăr. În ce ne priveşte, foarte uşor s-ar putea ca, din 
greşeală, să smulgem griul odată cu neghina. Ne putem 
înşela că sîntem în slujba lui Dumnezeu, cînd îndepărtăm un 
om sfint din amvon, sau cînd îi facem viata amară prin critici 
continue. 

S-a întîmplat că un pastor nu realizase nimic în adunare 
din cauza multei bîrfe îndreptate împotriva sa. Îşi dădu 
demisia şi plecă. După aceea oamenii au început să se 
pocăiască, amintindu-şi predicile lui de la început. Valoarea 
lui n-a fost apreciată de adunare cîtă vreme fusese cu ei. 
Diaconul. care îl urîse cel mai mult, s-a pocăit şi s-a dus să-l 
viziteze. Soţia pastorului l-a primit cu cuvintele: ,,Soţul meu 
e pe moarte. Nu intra la el. Vederea feţei tale s-ar putea să-i 
mărească suferinţa." 

Cit de îngrozitor trebuie să fie pentru un creştin să fie o 
sursă de durere pentru un sfint muribund! 

Diaconul intră totuşi. Pe patul de moarte, pastorul îşi 
deschise ochii osteniţi şi spuse: ,, ,Nu vă atingeţi de unşii 
Mei, şi nu faceţi rău profetilor.' Am fost un păcătos. A fost 
drept să faci tot ceea ce mi-ai făcut, nu te îngrijora. Dar vei 
întîlni pe alţii. Aminteşte-ţi aceste cuvinte: cel în care găseşti 
vină poate să fie unsul Domnului. Nu vă atingeţi de unşii 
Mei şi nu faceti rău profetilor Mei." Cu aceste cuvinte 
pastorul se stinse. 



Nici un predicator nu este perfect, fie în învătătură, fie în 
viată. Şi totuşi el trebuie stimat. Un pastor neiubit nu poate 
face bine în adunare. 



MEDITAŢIA 318 

,, Vei fi mîntuit, tu şi casa ta." (Faptele Apostolilor 16:31) 

Sînt privilegiati sfintii a căror credintă este testată în cel 
mai înalt grad, şi cărora li s-a dat şansa să-şi dovedească 
loialitatea în cel mai înalt grad. 

În Spania secolului al şaisprezecelea, Antonio Herrezuelo 
a fost condamruţt de Inchizitie la moarte prin ardere pe rug, 
pentru credinta sa evanghelică. Julian Hernandez 
introdusese în ţară, prin contrabandă, biblii şi literatură 
reformată în limba spaniolă. Le ascundea în butoaie de vin. 
Contrabanda e un vechi obicei în biserica lui Hristos. Ond a 
fost prins, Hernandez a fost torturat cu brutalitate timp de 
ttei ani. dar nu i-a trădat pe cei cărora le dăduse Bibliile. 
Herrezuelo era şi el printre cei ce primiseră Biblii introduse 
în tară clandestin şi s-a convertit. 

Adus la rug. Herrezuelo fu supus unui nou supliciu. I se 
spuse că sotia lui, tot credincioasă şi ea, de frica mortii se 
lepădase ş� datorită acestui fapt, generosul inchizitor îi 
schimbase sentinta de moarte cu închisoare pe viată. Un 
singur cuvînt din gura lui Antonio, şi ar fi şi el salvat. Ar 
putea merge la închisoare şi să spere că într-o zi va fi 
amnistiat şi se va putea reuni cu soţia sa. 

El cunoştea însă o sperantă mai bună: promisiunea lui 
Dumnezeu dată tuturor credincioşilor că ei şi casele lor vor 
fi salvate. Pînă cînd căluşul îi fu pus în gură, el îşi mustră 
soţia şi o îndemnă să se pocăiască. Era sigur că Cuvîntul lui 
Dumnezeu are putere nu numai să salveze păcătoşii, ci şi să
i facă pe sfinţii căzuţi de la credinţă să se întoarcă din nou în 
turma lui Hristos. 

Muri. Sotia lui a fost întemnitată, dar nu avu pace. Lupta 
interioară a durat opt ani. după care ea îşi retrase declaraţia 
de lepădare de credinţă, şi îşi reafirmă în fata inchizitorilor 
credinţa. A fost arsă şi ea. şi a plecat în cer să-şi întîlnească 
soţul. 

Crede în promisiunea lui Dumnezeu pentru toţi cei din 
casa ta! 



MEDITAŢIA 319 

,,Nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu." 
(Faptele Apostolilor 20:27) 

Un vînzător de Biblii fu refuzat vehement de doamna 
căreia încerca să-i vîndă una. Atunci el îi dădu Noul 
Testament pe gratis. 

Bărbatul ei începu să-şi bată joc: ,.Noi sîntem căsătoriti," 
zise el, ,.aşadar, jumătate din tot ce ai tu îmi apartine mie." 
Luă un topor şi tăie Noul Testament pe din nouă. 

După cîteva săptămîni îşi întrebă sotia: ,.Unde ai cealaltă 
jumătate a cărtii? Am nevoie de ea. Jumătatea mea se ter
mină acolo unde fiul risipitor, întors acasă, îi spune ceva 
tatălui său. Sînt curios să ştiu ce anume. Cuvintele lui sînt în 
jumătatea care e la tine." 

Acesta nu e singurul mod în care omul a împărtit Biblia 
în două. Isus a venit plin de har şi de adevăr. Unii 
predicatori vorbesc numai despre adevăr, lăsînd altora 
numai harul. Altii procedează exact invers. 

Biblia leagă totdeauna iertarea păcatelor de pocăintă. 

Nu înjumătăti Biblia. 

Nu te opri 1\1 faptul că Isus a murit pentru păcatele 
noastre. Este scris şi că noi trebuie să ne aducem trupurile 
noastre ca jertfă vie (Romani 12:1). 



MEDITAŢIA 320 

,,Top cei ce cunosc adevdrul." (2 Ioan 1) 

Cum poate un om afla adevărul? Avem, oare, calitătile 
spirituale şi intelectuale necesare pentru găsirea lui? Dacă 
l-am întîlni.1-am recunoaşte, oare? 

Sîntem atît de mici! Ar putea cineva prinde soarele în 
plasa de fluturi sau oceanul într-un degetar? Trimite un 
copil de trei ani la o bibliotecă mare şi cere-i să-ti aducă 
.,Divina Comedie" a lui Dante. Cum ar putea-o recunoaşte? 

Pentru a găsi adevărul, am nevoie de definitia lui exactă. 
Pentru a şti, care din multele definiţii ale adevărului este 
adevărată, care din declaratiile ce se pretind ultime 
adevăruri în religie, politică, morală, etc. sînt într-adevăr 
adevărate, trebuie să cunosc semnele după care să recunosc 
adevărul. Cine nu cunoaşte adevărul dinainte, nu-l va afla 
niciodată. 

Ne învîrtim într-un cerc vicios. Adevărul nu poate fi găsit. 
Istoria gîndirii umane e un cimitir de declaraţii ştiinţifice sau 
de altă natură despre care omenirea era absolut sigură că 
erau· adevărate, pentru ca mai tîrziu să se descopere că erau 
false. 

Posedarea adevărului separat de persoana mea, adevăr pe 
care îl pot accepta sau părăsi, este exclusă. Adevărul poate fi 
numai· un „Eu." De aceea a spus Isus: ,,Eu sînt adevărul" 
(Ioan 14:6). 

Adevărul este modul de a fi o persoană asemenea lui Isus. 
Cu cît mai mare e asemănarea cu Isus, cu atît mai mult 
adevăr locuieşte în mine, un adevăr pe care eu nu trebuie să-

1 caut. El e caracterul meu. Nu există un alt răspuns pentru 
căutarea adevărului. 

Dumnezeu nu ne conduce ca o fiinţă străină, ci unindu-Se 
pe Sine cu fiecare din noi în parte. 



MEDITAŢIA 321 

,,Podoaba voastr4 s4 nu fie poodoaba de afariJ." 
(1 Petru 3:3) 

Perpetua era întemnitată pentru credinta ei. Ar fi putut 
scăpa. dacă se lepăda de Mîntuitorul. Tatăl său o implori să 
se lepede. 

Ea îi sp�: ,,Tată, vezi ulciorul acela?" 
,,Da." zise el. 
,,Ar putea fi numit altfel decît ulcior?" întrebă Perpetua. 
Iar el răspunse: ,,Nu." 
,,Nici eu nu mă pot numi altfel decît creştină," sfirşi ea 

discutia. 
Rimase neclintită cînd tatăl său o ruga să-i fie milă de 

părul lui alb, să nu-l lase să fie de ocara lumii pentru faptul 
de a avea drept fiică o criminală arestată, să-şi amintească 
de copilaşul ei. A rămas neclintită pentru că nu putea fi 
altceva decît creşină, după cum ulciorul nu poate fi altceva 
decît ulcior. 

Tatăl ei necredincios a fost bătut cu vergi în prei.enta ei. 
iar copilul i-a fost luat. Ea a rămas singurul lucru care putea 
fi. 

Ond a fost aruncată la fiare, tunica i-a fost sfişiată. Îndată 
ea-şi acoperi picioarele, mintea fiindu-i mai preocupată de 
goliciunea ei decît de suf erinta ce o aştepta. Acesta i-a fost 
ultimul gest înainte de a muri moarte de martir. 

Creştinii, simplu, sînt ceea ce sînt. Ei nu pot fi nîmic 
altceva. 



MEDITAŢIA 322 

,,Â nu vd potrivip chipului veacului acestuia." (Romani 12:2) 

Un creştin trebuie să fie grijuliu în alegerea 
evenimentelor publice la care să participe, a emisiunilor TV 
sau a cărţilor pe care să le citească. Tertulian, unul din marii 
învăţători creştini din secolul al treilea, povestea despre o 
doamnă creşină care a mers o dată la un spectacol indecent 
şi s-a întors acasă posedată de un demon. În timpul 
exorcismului, duhul necurat, mustrat pentru îndrăzneala de 
a fi atacat o credincioasă, răspunse ferm: ,,Am avut tot 
dreptul s-o atac, căci am găsit-o pe terenul meu." 

Sînt de acord că în multe spectacole sînt lucruri plăcute şi 
nevinovate, ba unele sînt cu adevărat excelente. Explicaţia e 
simplă. Nimeni nu diluează otrava cu fiere. Lucrurile 
blestemate sînt puse în delicatese bine asortate, dulci la gust. 
Fii atent cînd te duci la vreun spectacol, chiar şi atunci cînd 
pare nevinovat. 

Bucuriile supreme ale creştinului. petrecerea la nuntă, 
sînt în viitor pentru noi. Nu alergăm după toate plăcerile din 
viata aceasta. Părtăşia noastră cu lumea în distracţiile ei e 
tot atît de mică precum şi părtăşia ei la închinăciunea 
noastră. 

Domnul a spus: ,,Lumea se va bucura, iar voi veţi plînge" 
(Ioan 16:20). Să ne mîhnim acum, cînd lumea e veselă, iar 
păcatul triumfă, pentru ca în ziua judecăţii ei să ne putem 
bucura. 

Nimeni nu poate avea plăcerile ambelor vieţi. Nu cerceta 
ziarele în căutarea de noi distracţii, ci ia-ţi, mai degrabă, în 
fiecare zi crucea, şi urmează-L. 



MEDITAŢIA 323 

,,A venit mirele: cele ce erau gata, au intrat cu el în 
odaia de nuntd." (Matei 25:10) 

Ne este greu astăzi, la patru sute de ani de la Reformatie, 
să întelegem gîndirea creştinilor din Evul mediu. 

1n secolul al treisprezecelea nimeni n-ar fi contestat 
cuvintele scrise de un călugăr al vremii: ,,Au dreptul să intre 
în familia lui Hristos toti cei ce ştiu întrebuinta aşa cum se 
cuvine sîngele Mîntuitorului lor şi laptele Sfintei Fecioare, 
mama lor; o da. acel sînge minunat care îi încurajează pe 
martiri şi le uşurează suferintele, şi acel lapte feciorelnic 
care ne îndulceşte amărăciunea paharului prin potolirea 
miniei lui Dumnezeu." 

Pe vremea aceea. Scriptura era aproape necunoscută. Ea 
ne vorbeşte despre puterea de curătire a sîngelui lui Isus. Cît 
despre puterea salvatoare a laptelui Mariei, priviti-o ca pe o 
fantezie umană. 

Oamenii acelor timpuri se închinau chiar şi sfintelor mai 
puţin importante. Au mers uneor� poate, prea departe. 
Totuş� între ele au fost personalităţi minunate. 

W artburg-ul, amintit acum doar ca locul unde a predicat 
Luther, a fost şi locul unde a fost crescută şi unde s-a rugat 
Sfinta Elisabeta a Ungariei. La poarta palatului, ea a 
construit un spital, pentru ca, în splendoarea pozitiei regale, 
să nu uite niciodată mizeria condiţiei umane. 

Ultimele ei cuvinte au fost: ,,A sosit momentul cînd 
Dumnezeu Îşi cheamă prietena la ospătul de nuntă. Mirele 
Îşi caută soţia. Linişte, linişte." 

Era 19 Noiembrie. 



MEDITAŢIA 324 

" ... Sd fie cîştigaJi fdrd cuvînt, prin purtarea nevestelor lor." 
(1 Petru 3:1) 

Într-o zi de Sabat. Rabbi Meir a plecat la sinagogă. ln 
timp ce el era acolo, cei doi băieţaşi ai lui, jucîndu-se, s-au 
urcat într-un pom, au alunecat şi au căzut. Au fost ridicati 
morti de sub pom de sotia lui, Beruria, care i-a dus într-o 
cameră la etaj, i-a aşezat pe pat. i-a acoperit cu un cearşaf şi 
a coborît din nou la parter să pregătească masa. 

and s-a întors acasă, sotul s-a aşezat la masă, a rostit 
rugăciunea şi a întrebat unde sînt copiii. Ea răspunse: ,,Ei, 
ştii cum sînt copiii. Ce poti aştepta de la ei?" 

La sfirşitul mesei ea spuse: ,,Aş vrea să te întreb ceva. 
Una din vecine mi-a dat o pereche de cercei foarte scumpi 
ca să i-i păstrez eu. deoarece se temea că sotului ei, fiind un 
mare betiv, s-ar fi putut să-i văndă. Sotul ei a murit acum o 
săptămînă, iar ea îmi cere bijuteriile înapoi. Ştii, îmi plăceau 
aşa de mult! and erai tu plecat. mi-i puneam la urechi ·şi mă 
priveam mereu în oglindă. Mă bucurasem aşa de mult de ei. 
Crezi oare că trebuie să i-i dau înapoi?" 

Rabinul răspunse: ,,Mă mir că-mi pui asemenea întrebări. 
Trebuie să îi înapoiezi, împreună cu multumiri pentru 
bucuria de a-i fi avut aşa de multă vreme." 

„ Vino cu mine," îi zise ea. ,,Aş vrea să vezi şi tu ce 
minunati sînt." 

Îl luă în camera de sus, trase cearşaful de pe corpurile 
neînsufletite ale copilaşilor şi spuse: ,,Acestea sînt 
nestematele. Ne-am bucurat cîtva timp împreună. Haide să-i 
înapoiem cu multumiri adevăratului lor Stăpîn." 

Rabinul răspunse: ,,Binecuvîntat este omul care are o 
sotie atît de înteleaptă. Domnul a dat, Domnul a luat. Fie 
numele Domnului lăudat." 

Să privim şi noi la fel pierderile prin care trebuie să 
. trecem uneori. 



MEDITAŢIA 325 

,,Pe cel ce dă cu bucurie, îl iubeşte Dumnezeu. " 
(2 Corinteni 9:7) 

Un creştin i-a spus unui frate de credintă: ,,Eu pun 
deoparte în fiecare Duminică banii pe care trebuie să-i dau 
la biserică. Dacă nu pot să-i duc eu personal, i-i dau sotiei 
mele să-i ducă, sau îi păstrez şi-i dau duminica următoare 
împreună cu zeciuiala din acea duminică. Cum procedezi tu 
în privinta asta?" 

Fratele îi răspunse: ,,Inainte de a pleca la biserică, 
îngenunchiez împreună cu toată familia şi-I multumesc lui 
Dumnezeu pentru harul de a trăi într-o tară liberă, în care 
pot merge nestingherit la Casa Lui. Îi multumesc Lui pentru 
pastor, pentru efortul misionar al adunării noastre şi pentru 
toate celelalte lucruri. Apoi hotărăsc asupra sumei pe care o 
pot da Domnului şi o aduc la altar." 

După o bucată de vreme, cei doi creştini se întîlniră din 
nou. ,,Am încercat metoda ta, zise cel cu zeciuiala. E 
minunată. După ce mă rog şi multumesc Domnulu� înainte. 
de a hotărî asupra sumei pe care o voi da. descopăr cu 
regularitate că suma ar fi prea mică, ţinînd seama de 
binecuvîntările primite. Ca atare o măresc şi, minune, 
binecuvîntările cresc şi ele. Am aflat astfel că dăruirea e un 
izvor minunat de bucurie. Sînt mai fericit decît oricînd 
înainte." 

Cum e dăruirea ta: la întîmplare sau sub călăuzirea lui 
Dumnezeu? 



MEDITAŢIA 326 

,,Am venit ... să împlinesc (legea)." (Matei 5:17) 

Shun Shauk, fost preşedinte al societăţii Biblice Japoneze, 
relatează următoarele: 

La sfirşitul celui de-al doilea război mondial, soldaţii 
americani au fost primiţi cu multă bucurie în Shimanbuke, 
un sat de pe insula Okinawa. Casele şi străzile erau mai 
curate, iar locuitorii arătau mai bucuroşi decît alţi japonezi. 

Deosebirea se datora faptului că, cu treizeci şi cinci de ani 
în urmă, un misionar american trecuse prin satul acela. Nu 
putuse să rămînă prea mult. Le spusese doar cîteva cuvinte 
şi le lăsase o Biblie. 

Doi fraţi. Shosei şi Mogon, au început să trăiască conform 
Cărţii, deşi nu aveau legături cu creştinii din alte părţi. Îl 
găsiseră pe Mîntuitorul prin Carte şi împlineau preceptele 
Lui. Ei au mărturisit şi altora. Apoi unul din fraţi a devenit 
primarul, iar celălalt frate - învăţătorul satului. Biblia era 
citită zilnic în şcoală. Satul era condus conform Bibliei. 

Capelanul american a înţeles că Biblia fusese bine folosită 
toţi acei treizeci şi cinci de ani, şi că ea schimbase viata 
satului. 

Oare cît zăboveşte Biblia ta în raft? Ţi-a schimbat ea 
viaţa? Ai luat oare hotărîrea să înveţi zilnic din ea şi să pui 
imediat în practică ceea ce ai învăţat? Duci, oare, 
învăţăturile ei în şcoală, fabrică sau cartier? 

Dacă pînă acum nu ţi-ai folosti cu înţelepciune Biblia. 
învaţă de la aceşti fraţi japonezi. 



MEDITAŢIA 327 

,,O, de ap asculta azi glasul Lui! Nu vd împietrip inima." 
(Psalmul 95:7,8) 

Un tînăr îi spuse mamei sale: ,,Nu pot accepta Biblia. 
Conţine o groază de lucruri pe care nu le pot înghiţi. Sînt 
pur şi simplu absurde." 

Mama răspunse: ,,Odată, cînd erai la război, mi-ai scris: 
,Scrisorile dumitale descriu lucruri de neînţeles pentru mine. 
E adevărat că sînt plecat de trei ani de acasă. Le-aş fi înţeles, 
poate, dacă eram cu Dumneata.' " 

Măsura în care Biblia este neinteligibilă pentru noi, 
exprimă măsura în care ne-am depărtat de casa cerească, ale 
cărei gînduri sînt exprimate în Biblie. Întoarce-te la casa 
părintească şi vei înţelege. 

Fă-o dintr-o dată. 
Tiranul grec Archacus se ducea la un banchet, cînd cineva 

îi dădu o scrisoare, spunîndu-i: ,,E foarte importantă." 
Tiranul răspunse: ,,Lăsăm lucrurile importante pentru 

mîine." Curînd după aceea, pumnalul unui asasin îi 
străpunse inima. Sîngele i se scurse peste scrisoare ce-ar fi 
vrut să-l înştiinţeze despre complot. 

Forţele răului se străduiesc să ne ţină departe şi pentru 
mult timp de casa Tatălui ceresc, cu minţile întunecate aici şi 
cu moartea veşnică aşteptîndu-ne la sfirşit. 

Eşti prevenit! Atenţie! Fă cale-ntoarsă! 



MEDITAŢIA 328 

,,Doamne, învatd-ne sd ne rugdm." (Luca 11:1) 

Cînd eram tînăr şi novice pe calea credinţei, am fost 
învăţat să-mi iau umbrela dacă mă duc la vreo rugăciune 
pentru ploaie în vreme de secetă. Aceasta era considerată 
dovadă de credinţă. 

Mai tîrziu am citit în Talmud că marele preot evreu. cînd 
intra o dată pe an în Sfinta Sfintelor, îşi încheia totdeauna 
rugăciunea rostind cuvintele: .,Doamne, nu asculta 
rugăciunile drumeţilor." 

Orice călător îşi doreşte vreme bună în ziua cînd 
călătoreşte. Cum ar arăta lumea, dacă Dumnezeu ar da sau 
ar opri ploaia după cum noi ne luăm sau nu umbrelele? 

Îl prefer pe vicarul care, cerîndu-i-se să se roage pentru 
ploaie a răspuns. .,Bine, dar nu acum, cînd vîntul bate în 
direcţia asta." 

Domnul nostru a spus: .. Vîntul bate încotro vrea." Există 
legi obiective, care guvernează natura. A te ruga împotriva 
prognozei meteo din cauză că nu se potriveşte cu planurile 
tale, este la fel de greşit ca şi cum te-ai ruga ca doi şi cu doi 
să nu mai facă patru. 

Marea rugăciune a creştinilor este: .,Facă-se voia Ta." 
Ilie a putut să aducă ploaie. Isus a putut mustra vînturile. 

Vrei să-i imiţi? N-o poţi face la nivelul tău. Trebuie să devii 
o personalitate spirituală puternică, cunoscînd voia lui 
Dumnezeu despre vreme. Trebuie să cunoşti lucruri pe care 
meteorologii nu le cunosc. 



MEDITAŢIA 329 

,,Am fdcut cunoscut Numele Tdu oamenilor pe care 
Mi i-ai dat." (Ioan 17:6) 

În anul 6Z7 era creştină, călugărul Paulinus se afla la 
curtea lui Edwin, regele Northumbriei, încercînd să-l facă să 
accepte creştinismul. Regele stătea pe gînduri, neştiind ce 
hotărîre să ia. pînă cînd unul din vitejii săi luă cuvîntul: 

„Viaţa asta pe pămînt, o rege, în comparaţie cu timpul 
necunoscut nouă, îmi pare ca zborul grăbit al unei vrăbii 
prin casa unde tu şi nobilii benchetuiţi într-o seară de iarnă, 
cu focul jucînd vesel în mijlocul sălii armelor, în timp ce vîn
tul · şi ploaia rece sau zăpada iernii se-nvrăjbesc afară. 
Vrăbiuţa, zburînd repede, intră pe o uşă şi iese pe cealaltă 
şi, cît timp e înăuntru, e păzită de furtunile iernii dar, după 
ce se bucurase puţin de vreme bună, dispare deodată din 
ochii tăi, trecînd de la iarnă spre o nouă iarnă. Aşa şi viata 
asta a omului, apare pentru o clipă, dar nu ştim nimic nici 
despre ce a fost înainte şi nici despre ce va urma. De aceea, 
pentru că această doctrină nouă ne vorbeşte despre ceva 
mult mai sigur, mi se pare drept să merite urmată." 

Doctrina cea nouă, doctrina lui Hristos, răspunde acestei 
întrebări. Isus ne-a făcut cunoscut Numele Tatălui (Ioan 
17:6). Cunoaşterea acestui Nume deschide unui suflet toate 
uşile, aici şi în veşnicie. În toate scrierile vechi ale diferitelor 
popoare persistă credinţa că dacă cineva cunoaşte numele 
real al unui lucru, puterile intrinseci ale acelui obiect îi sînt 
supuse. Gîndul acesta este · adevărat. Dacă cunoaştem 
formula chimică, numele final al unui lucru, putem acţiona 
asupra lui. 

Prin Isus, noi ştim că Dumnezeu este dragoste. Dragostea 
lui Dumnezeu este cheia rezolvării enigmei. 



MEDITAŢIA 330 

,,Şoptea încetişor." (Iov 4:16) 

Un ucenic se duse la un înţelept vestit şi-l rugă să-l înveţe 
despre Dumnezeu. 

Înţeleptul nu-i dădu nici un răspuns. 
Din nou îl rugă ucenicul: ,,lnvăţătorule, învaţă-mă despre 

Dumnezeu." 
Şi din nou primi acelaşi răspuns - tăcerea. 
Cînd îl întrebă şi a treia oară, înţeleptul îi răspunse: 

,,Te-am învăţat totul despre Dumnezeu. tăcînd." 
A încerca să-l prinzi pe Dumnezeu în cuvinte este ca şi 

cum ai încerca să prinzi valurile mării cu năvodul. Cuvintele 
s-au născut din necesitatea oamenilor de a comunica între ei 
în timpul activităţilor de vîntătoare, producţie, relaţii per
sonale. Nu ne-am putea descurca fără ele, dar trebuie să fim 
conştienţi de faptul că, aplicînd lui Dumnezeu cuvinte 
omeneşti (chiar numindu-L „Invăţător, Tată, Dragoste") am 
putea induce înţelesuri greşite. 

Luther rostea cu mare greutate rugăciunea Tatăl Nostru. 
deoarece nu-i plăcea să-L numească pe Dumnezeu „Tată." 
Aceasta pentru că tatăl său fusese foarte aspru. ,,Dragoste"? 
Eu iubesc cîinii şi plăcintele cu mere. Să fie acelaşi 
sentiment implicat în relaţia mea cu Dumnezeu? 

V rînd să explice sălbaticilor africani că Dumnezeu este 
dragoste, Livingstone se văzu dintr-o dată în mare 
încurcătură: limba lor nu conţinea acest cuvînt, ,,dragoste." 
Ce era de făcut? Observă că lucrul cel mai îndrăgit de 
băştinaşi era carnea de brat de om afumată. O numeau 
,,unboi." Neavînd altă cale de ieşire din impasul lingvistic, 
Livingstone le ţinu o predică pe tema „Dumnezeu este cel 
mai bun unboi." A fost mult criticat pentru ea. Şi totuşi nu 
făcuse decît ceea ce apostolul Ioan făcuse cu mult timp în
ainte, numindu-L pe Dumnezeu „Dragoste." 

Dragostea este un sentiment uman. Ar putea crede cirieva 
că Dumnezeu e un sentiment? Şi totuşi, fiind cea mai înaltă 
noţiune cunoscută de om, Ioan a aplicat-o lui Dumnezeu aşa 
cum mai tîrziu Livingstone I-a aplicat exoticul „unboi." 

Dar, de fapt, ce este Dumnezeu? O vei afla păstrînd 
tăcere. 
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,,Dumnezeu a g4sit cu cale . . .  

sd descopere fn mine pe Fiul Sdu." (Galateni 1:15,16) 

Ce poate să facă un om pentru a-L descoperi pe Fiul lui 
Dumnezeu în el? Cum poate un om să reconstituie imaginea 
lui Dumnmezeu după care a fost creat şi care a fost mutilată 
de păcat? Aşa ceva este imposibil. 

Un actor joacă rolul lui Othello. Probabil că n-a avut 
niciodată ocazia să fie gelos şi nu cunoaşte acest sentiment. 
Actorul încearcă să joace rolul unei personalităţi străine de 
natura sa: prototipul bărbatului gelos. Personificarea 
acestuia, rolul Othello, nu va putea nicicînd schimba 
caracterul actorului. Actorul poate oricînd hotărî să nu mai 
interpreteze rolul acesta niciodată. 

Fiecare din noi este, în primul rînd, ceea ce este. În al 
doilea rînd, el adoptă diferite atitudini în viaţă - aceea a unei 
persoane care se joacă cu păcatul. aceea a unui păcătos 
împietrit, aceea a unui păcătos pocăit. Nici unul din aceste 
roluri nu poate decide ce ar trebui eu să fiu. ,,Eu" -ul meu 
fundamental este cel ce decide ce rol voi juca. 

Marea schimbare începe atunci cînd Othello, jucat de 
mine, nu se mai ia pe sine însuşi în serios. El ştie că de fapt 
lui nu-i pasă cu adevărat de Desdemona şi că n-a ucis-o 
niciodată - că întreaga scenă a fost doar teatru. Atunci 
personalitatea ta reală, Fiul lui Dumnezeu în tine, va apare 
în întreaga ei frumuseţe. Vechiul om, actorul. va fi murit. 

În pilda fiului risipitor este scris că atunci cînd, departe 
fiind, fiul risipitor s-a hotărît să se întoarcă la tatăl, el şi-a 
venit în fire (Luca 15:17). Fiecare întoarcere la Dumnezeu 
este o întoarcere la adevăratul. propriul „Eu." 
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,,Plîngefi cu cei ce plîng." (Romani 12:15) 

Un creştin fusese înjunghiat şi era pe moarte. Criminalul 
a fost prins şi adus de politie la spital pentru a fi confruntat 
cu victima. Politia tinu să-l �igure pe creştin: .,Omul acesta 
îşi va primi pedeapsa cuvenită. Va fi băgat la închisoare." 

Creştinul răspunse: .,Ce onoare pentru mine să-l întîlnesc 
acum. Isus a spus că oricine stă la închisoare e fratele Lui 
mai mic." 

Apoi se înclină înaintea criminalului şi muri. 
Înclină-te în fata oricui suferă, chiar. şi atunci- cînd suferă 

pentru că te-a lezat pe tine. Isus, omul suferinţelor, simpa
tizează cu cei ce suferă. 

Talmudul declară: .,Cînd un om nedrept prigoneşte pe cel 
drept, Dumnezeu este de partea celui drept, prigonit. Dacă 
un om nedrept prigoneşte pe un alt om nedrept, Dumnezeu 
este de partea omului nedret prigonit. Dacă un om drept 
prigoneşte pe un om nedrept, Dumnezeu este şi atunci de 
partea celui prigonit." 

Fii totdeauna de partea celui flămînd, chiar dacă lenevia îl 
face să flămînzească. Fii de partea celui însetat, chiar dacă 
suferă de sete pentru că a neglijat să-şi sape o fîntînă. Fii de 
partea celui gol, chiar dacă e gol pentru că şi·a pariat 
hainele la cărti. Fii de' partea celui bolnav, chiar dacă şi-a 
distrus sănătatea datorită vreunui viciu. Fii de partea 
prizonierilor chiar şi atunci cînd sînt criminali, dar fii atent 
să nu-i favorizezi în comparatie cu victimele lor, care sînt şi 
ei oameni prigoniti pe nedrept. 
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,, VindeJi ce aveJi şi daJi milostenie." (Luca 12:33) 

Bogatul din pildă era îmbrăcat în „porfiră şi în suptire", 
care, conform capitolului 19 din Apocalipsă. simbolizează 
neprihănirea sfintilor. Omul acesta avea înfătişarea exte
rioară a neprihănirii, dar nu putea fi recunoscut de 
Dumnezeu ca atare din pricina asprimii sale fată de cel 
sărac. 

Toţi creştinii din ţările avansate industrial sînt în pericolul 
săvîrşirii aceluiaşi păcat. Ţările în curs de dezvoltare obtin 
doar 15% din preţul final de vînzare al produselor lor. Ţăril� 
producătoare obţin doar 11 cenţi pentru fiecare dolar
valoare de banane vîndute tărilor bogate. Sistemul colonial 
în cadrul căruia tările sărace furnizează ţărilor bogate 
materie primă ieftină şi alimente tropicale, este încă în uz. 
Între 1963 şi 1971, Sri Lanka a pierdut 45 milioane de dolari 
doar la exportul de ceai către Marea Britanie, ca rezultat al 
scăderii preturilor, adică dublul ajutorului extern dat de 
Anglia. 

De asemenea, în ţările subdezvoltate există multă 
nedreptate socială. Cei mai bogati, 10% din populatia ace
stor ţări, realizează aproximativ 40% din venitul total, în 
timp ce cei mai săraci, 40% din populatie, realizează doar 
circa 12% din venitul total. 

Credinciosul creştin trebuie să-şi limiteze consumul. 
Pentru un creştin şi familia lui, indiferent de venitul lor, 
normal este să nu cheltuiască mai mult decît venitul mediu 
al unui cetăţean din ţara lui. Tot ce este deasupra, este lux. 

Ambrozie scria: ,.Dacă fratele tău îndură foame în timp 
ce tu l-ai fi putut ajuta, tu eşti un hoţ; iar dacă el moare de 
foame, eşti un criminal." 
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,,Căci Împărăfia cerurilor este a celor ca ei (a copilaşilor)." 
(Matei 19:14) 

Unul dintre cele mai triste momente din viata unui 
părinte este să constate că fiul sau fiica lui sînt întîrziati 
mintal. Pentru ei povestesc următoare istorie adevărată, 
citată din cartea lui Fritz Rienecker ,,Aşteptăm Supremul" 
(Sonne und Schild, Wuppertal). 

„Catherine trăise timp de douăzeci de ani într-o casă 
pentru copii retardati. Fetita era complet idioată de la 
naştere şi nu rostise niciodată nici un cuvînt ci doar vegeta. 
Privea tot timeul tintă la pereti sau, uneori, făcea mişcări 
dezordonate. lntreg continutul vietii ei se rezuma la 
alimentatie şi somn. Părea să nu participe deloc la tot ce se 
petrecea în jur. Cînd au trebuit să-i amputeze un picior, 
personalul spera, spre binele ei, că Domnul Se va îndura şi o 
va lua curînd la El. 

„Într-o zi doctorul îl chemă pe director să vină repede în 
camera Catherinei, care era pe moarte. Cînd cei doi intrară, 
nu le venea să-şi creadă ochilor. Catherine cînta cîntări pe 
care le auzise şi le prinsese din zbor, imnuri potrivite pentru 
patul de moarte. Repeta mereu cîntecul geman: ,Unde-şi va 
găsi sufletul patria, odihna?' Cu fata transfigurată, cîntă 
astfel timp de o jumătate de oră, apoi trecu liniştită la 
Domnul." 

Aşadar, păruse doar că nu era receptivă la cele din jur. 
Din punct de vedere medical, aceasta e o enigmă. Dumnezeu 
a ridicat pentru un moment vălul, pentru a-i încuraja pe 
părintii copiilor handicapati. Dumnezeu nu face greşeli. El, 
care poartă de grijă pînă şi vrăbiilor, a făcut în aşa fel, încît 
întîrziatii mintal să aibe şi ei loc în cer. 
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,,Do_mnul Dummnezeu a f dcut pe om din Idrîna pdmîntului." 
(Geneza 2:7) 

Omul nu este făcut simplu. din orice fel de pămînt. 
Cuvîntul ebraic folosit, adamah, la început însemna „sol 
exceptional de bun." Solul paradisului este numit adamah în 
Geneza 2:9. Există şi deşert sau pămînt pietros. Dumnezeu. 
pentru a-l face pe om, a folosit cel mai bun pămînt, cel în 
care creşteau pomii din paradis, chiar şi pomul vietii. Po
tentialul omului este uriaş. 

Apoi Domnul i-a suflat în nări „suflare de viată." Ebraica 
nu are singular pentru cuvîntul viată. Evreii foloseau 
cuvîntul haiim care este un plural, ,,vieti." N-ai putea să scrii 
o carte ateistă în limba ebraică şi să spui că omul are o 
singură viată, pentru simplul motiv că nu găseşti în ebraică 
singular pentru cuvîntul „viată." Dumnezeu a dat omului 
vieti: viată trupească şi viată spirituală, viată în lumea de 
acum şi viată în lumea viitoare. 

Omul trebuie să fie o fiintă exceptională prin faptul că 
este doar cu putin mai prejos decît un înger (Psalmul 8:5). în 
ebraică textul sună aşa: ,,L-ai făcut cu putin mai prejos decît 
Dumnezeu (Elohim ). " 

Dacă ne gîndim la dimensiunile trupului, omul este doar 
un firicel de praf în univers, dar cine poate exprima măretia 
lui? Blaise Pascal scria: ,,O suflare, o picătură de apă, poate 
distruge un om. Dar şi dacă universul ar fi distrus, omul este 
mai mare decît universul; căci omul ştie că moare, în timp ce 
universul nu ştie c-a fost ucis." 

Aminteşte-ti de măretia ta şi multumeşte lui Dumnezeu 
că ti-a dat-o. 
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· ,,Bucuria Mea sd rdmfnd fn voi." (Ioan 15:11) 

Se spune că un om, suferind de depresie melancolică, a 
consultat un psihiatru care i-a recomandat, ca remediu 
pentru boala lui, să călătorească. 

Pacientul răspunse: ;,Călătoresc mereu şi văd că nu are 
· nici un efect." 

„Un pahar de vin băut la o petrecere veselă ti-ar putea fi 
de ajutor," zise doctorul. 

Răspunsul fu: ,,Beau cu butoiul, şi tot trist sînt." 
Doctorului îi veni o idee. ,,Este în oraş un clovn fără 

pereche. Rîd oamenii în hohote ascultîndu-i bancurile şi 
privindu-i scamatoriile. Petrece-ţi cîteva seri acolo." 

Pacientul zise: ,,Eu sînt clovnul. Înveselesc pe oricine, 
numai pe mine nu. Iar veselia celor ce mă privesc, nu tine 
nici ea prea mult." 

Bucuriile pe care le dă lumea asta sînt iluzorii, căci, în 
adîncul inimilor noastre, noi ştim că ele sînt doar simple 
evadări din fata faptului că sîntem oameni osfoditi la moarte, 
oameni împovăraţi de vină. Cînd rîdem, în noi zăboveşte şi 
amintirea plînsului pe care l-am pricinuit altora. 

Singur Dumnezeu dă bucurie reală. În învierea lui 
Hristos, El ne-a arătat că ne-a iertat toate păcatele. Isus, 
Domnul nostru, ,,a fost dat din pricina fărădelegilor noastre, 
şi a înviat din pricină că am fost socotiţi neprihăniţi" 
(Romani 4:25). Învierea lui Isus este o garantie a faptului că 
şi noi vom învia, pentru că noi îi aparţinem Lui. Noi avem o 
bucurie interioară, care continuă chiar şi în lipsa 
stimulantilor externi. 
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,,Faptele firii pămînteşti sînt ... 
preacurvia, curvia, necurăţia." (Galateni 5:19) 

La un miting cu studenţii, un predicator a fost întrebat: 
„De ce e rea viata sexuală premaritală? Fiecare încearcă 
patru sau cinci costume înainte de a cumpăra unul. De ce să 
nu încerc raporturi sexuale cu patru sau cinci fete, înainte de 
a mă căsători cu una?" 

Predicatorul răspunse: ,,Există o fisură în raţionamentul 
tău. Dacă l-ar lua de bun, fiecare fată ar trebui să încerce 
patru sau . cinci băieţi înainte de a lua pe unul din ei de 
bărbat. Şi astfel, în cele din urmă, tu vei cumpăra un costum 
vechi în loc să cumperi unul nou." 

Sexul premarital nu este o pregătire pentru căsătorie. Ar 
putea fi furtul o pregătire pentru viata cinstită? Cum ar 
putea posedarea neînsotită de dragoste a unei persoane să 
pregătească pentru o viată bazată pe cel mai înalt sentiment 
de afectiune între două flinte de sex opus? 

Păcatele sexuale sînt frecvente astăzi. Ele pot fi iertate la 
fel de uşor ca şi toate celelalte păcate. .Jsaia spunea: ,,El 
(Mesia) era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru 
fărădelegile noastre" (53:5), fărădelegi de orice fel, inclusiv 
cele sexuale. Dar, o dată iertati, să nu mai continuăm în ele. 
Pretul pentru aventurile extramaritale este mult prea mare. 

Gîndeşte-te măcar la soarta copiilor născuti fără o casă 
stabilă, abandonaţi! Gîndeşte-te la durerea părintilor tăi şi ai 
partenerului tău! 

Pentru a evita păcatul sexual, practică igiena spirituală. fii 
sever în alegerea cărtilor şi a revistelor, a filmelor şi a emisi
unilor TV. Umple-ti pînă la refuz ziua cu activităţi care să-L 
servească pe Domnul şi pe semenii tăi. 
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,,Noi sfntem mădulare ale trupului Lui." (Efeseni 5:30) 

Deoarece sîntem mebre ale trupului Lui, noi trebuie să 
fim activi în continuarea misiunii Lui. 

Acum cîţiva ani, un tînăr sportiv a suferit, sărind de la 
trambulină, un accident care l-a lăsat paralizat de la gît în 
jos pentru tot restul vieţii. Mintea lui trimitea membrelor 
semnale să răspundă dorinţei inimii lui tinere de a-şi 
continua activitatea sportivă, dar picioarele şi mîinile i-au 
rămas neputincioase şi fără viată în căruciorul lui de 
paralitic. 

Mai tragic însă, şi mai sfîşietor este gîndul de a-L vedea 
pe Isus pe marginea drumului omenirii, mintea Lui nobilă 
trimiţînd semnale membrelor Sale să arate dragoste şi .în
durare şi negăsind decît nişte membre paralizate şi amuţite 
în teamă şi nepăsare. 

În timpul misiunii Sale pămîntene, Isus a vindecat pe 
paralitic. Astăzi El este lăsat fără ajutor datorită aceleiaşi 
boli a trupului Său, care este Biserica. 

Haideţi să împlinim fără întîrziere toate ordinele emise 
de mintea Lui, amintindu-ne că noi sîntem membrele Lui! 
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,,Pentru El am pierdut toate şi le socotesc ca un gunoi." 
(Filipeni 3:8) 

îti dai seama în ce măsură un om este creştin atunci cînd 
pierde bani, renume, bogăţii etc. 

Era de presupus că el considera toate lucrurile drept 
gunoi. Cine oare se supără cînd scapă de gunoaiele care 
miroseau greu în jurul lui? 

E trist că aceste cuvinte ale Bibliei, realităti scumpe 
pentru Pavel, sînt doar cuvinte goale pentru cei mai multi 
dintre noi. Chiar şi bisericile încearcă să strîngă gunoaie. 

Au existat încercări de schimbare radicală în privinţa 
aceasta, dar toate au eşuat. Francisc D'Assisi, Ioachim de 
Fiore, întemeietori ai unor ordine religioase a căror regulă 
supremă era sărăcia, au renuntat la conducerea lor atunci 
cînd au constatat că succesul se încăpăţîna să întîrzie. 

Banii, dorinţa de a fi recunoscuti, legarea noastră de cele 
materiale, sînt marii concurenţi ai lui Dumnezeu în 
competiţii pe care, în cazul celor mai mulţi dintre noi, El le 
pierde. 

Un print se lăuda o dată cu marile averi pe care le 
adunase. Un pastor care era prezent la discuţie îl întrebă: 
,,Alteţă, aţi vrea să fiţi atît de bun şi să-mi înapoiaţi acul 
acesta cînd ne vom întîlni în veşnicie?" 

Prinţul răspunse: ,,Cum puteţi să-mi cereţi aşa ceva? Nu 
pot lua nimic cu mine." 

„E adevărat," spuse pastorul. ,,Noi ne lăudăm cu ceea ce 
nu ne aparţine şi putem pierde azi, în loc să ne adunăm 
valori veşnice." 

O inscripţie găsită în India glăsuia astfel: ,,Isus, 
binecuvîntat fie numele Lui, a spus: ,Lumea aceasta e un 
pod. Treci pe el, dar nu-ţi fă casă pe el.' " 

Mori faţă de lucrurile acestei lumi înainte de a muri. So
coteşte-le pe toate cu adevărat gunoaie, ca să-L poţi cîştiga 
pe Hristos! 
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,,Dragostea lui Dumnezeu a fost tumatd fn inimile noastre." 
(Romani 5:5) 

O dată, pe cînd Isus mergea pe străzile Nazaretului -
glăsuieşte o poveste musulmană - mulţimea Îl acoperi cu 
ocări. 

El Îşi continuă liniştit drumul, rugîndu-Se cu voce tare 
pentru cei ce-l batjocoreau. Cineva Îl întrebă cum putea fi 
atît de senin, iar El răspunse: ,,Am dat singurul lucru pe 
care-l aveam în punga mea - seninătatea." 

Spargi o sticlă plină cu lapte. Nici o picătură de otet nu va 
curge din ea, pentru că nu continuse otet. Cum pot cuvinte 
de ură şi de răzbunare să curgă din inima unui creştin? 
Creştinul nu are de ales între mai multe posibilităti. El nu 
împlineşte porunca dragostei pentru că Hristos. i-a poruncit 
astfel. Dacă ar vrea să urască, n-ar şti cum s-o facă, 
deoarece Dumnezeu i-a înnoit inima. El are numai dragoste. 

Cei dintîi ucenici L-au întrebat pe Domnul: ,,lnvăţătorule, 
unde locuieşti?" El le-a zis: ,,Veniţi de vedeţi." Si ei au 
rămas la El în acea zi (Ioan 1:38,39). 

Nu-i luase la o locuinţă pămîntească, pentru că nu avea 
nici una. El locuieşte oriunde domneşte dragostea, fie acela 
bordei, fie palat. Pe cei ce Îl întrebaseră, Isus îi luase la 
astfel de case. Ei au înţeles şi au devenit apostoli. 
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„Pentru întîia dată, ucenicilor li s-a dat numele de creştini în 
Antiohia." (Faptele Apostolilor·ll:26) 

Se spune că odată, nişte balene înotau pe lingă tărmul 
Americii şi se întreb.au filozofic cine erau ele de fapt. 
Deodată auziră nişte copii strigînd: ,,Priviti! Balene!" Atunci 
balenele fură fericite. Ştiau de-acum care le era numele şi îşi 
închipuiau că ştiau şi ce erau ele în re�tate. 

Unor creştini, în acelaşi chip, oamenii le-au dat numele 
de „creştini" şi ei se înşală crezînd că acest nume dezvăluie 
realitatea lor interioară. Nu-i tocmai aşa. :nomnul a spus: 
„Prin aceasta vor cunoaşte toti că sînteti ucenicii Mei, dacă 
veti avea dragoste unii . pentru alţii" (Ioan 13:35) şi nu 
,,pentru că purtati anumit num.e.'' 

În alpii Italieni, ţăranii au obiceiul să lase, în noaptea de 
Crăciun, uşa descuiată, soba caldă şi cina pregătită, pentru 
ca Sfinta Familie, urmărită de Irod,. să afle un loc de refugiu 
în casa lor: 
. Ostiacii, un trib mongol din Sibe.ria, loc de deportare pe 
vremea tarilor· şi a bolşevicilor, lasă totdeauna mîncare 
afară, lingă uşă, pentru ca prizonierii fµgari să poată găsi 
noapte ceva cu care să-şi potolească foamea. 

Noi sîntem ceea ce sîntem, nu ceea ce sîntem numiţi. Isus 
şi sfintii sînt totdeauna fugari în lumea asta. Ne pasă oare de 
cei ce suferă de lipsuri? Faptele noastre arată ce sîntem. 



MEDITAŢIA 342 

,,Domnul este bun." (Psalmul 100:5) 

Una din cele mai vechi întrebări în religie este: de ce este 
atîta suferintă în omenire, dacă lumea e condusă de un 
Dumnezeu bun? 

Răspunsul e mai simplu decît ne-am putea imagina. 
Dumnezeu este bun nu numai cu cei buni dar şi cu cei răi şi 
nerecunoscători (Luca 6:35). Doar o bunătate care-i 
îmbrătişează pe toti este bună. De obicei, bunătatea fată de 
cei răi nu are ca efect schimbarea lor ci adesea îi încurajează 
în faptele lor rele. Bunătatea lui Dumnezeu este 
îngăduitoare şi îndelung răbdătoare, calităti folosite de cei 
răi pentru a comite noi fărădelegi. Dumnezeu a avut răbdare 
pînă şi cu Hitler şi cu Stalin, şi i-a suportat timp de zeci de 
ani, dealungul cărora cei doi au practicat genocidul. 

Pentru ca lumea să fie bună, ar trebui ca Dumnezeu să 
înceteze să fie bun cu cei răi. Cine dintre noi ar îndrăzni să-I 
spună: ,,Nu mai fii bun cu păcătoşii," cînd noi ştim răul care 
zace în inimile noastre? 

La nivel pămîntesc, cu mintile noastre omeneşti, nu există 
solutie pentru problema răului. Dumnezeu a prevăzut totul. 
El nu este numai bun. El a pregătit şi o zi a mîniei. Să lăsăm 
lui Dumnezeu filozofările - El are o minte mai bună decît a 
noastră - şi să fugim cît ,mai repede de mînia Lui. 



MEDITAŢIA 343 

,,Enoh a umblat cu Dumnezeu." (Geneza 5:22) 

Nu te teme să urmezi pe un om pentru că a fost lepădat 
de biserică. Multi sfinti au fost martirizati de biserică pentru 
ca ulterior să fie canonizati. Oameni care s-au opus bisericii 
luînd apărarea vreunui sfint împotriva fetelor bisericeşti, vor 
fi servit mai bine cauzei lui Hristos decît cei ce s-au supus şi 
au crezut biserica. 

Ioana d'Arc a fost arsă de biserică. Celestin V a murit în 
închisoare şi există suspiciuni puternice că a fost ucis din 
ordinul succesorului său, Papa Bonifaciu. Ioan al Crucii a 
fost tratat ca un nebun. Huss a murit pe rug, condamnat ca 
eretic. Alte mii au avut aceeaşi soartă. 

La noi, biserica ortodoxă a izgonit pe unii dintre cei mai 
buni preoti, pe Tudor Popescu de la biserica Cuibul cu Barză 
din Bucureşti şi pe părintele Trifa, întemeietorul Oastei 
Domnului. 

Atitudinea noastră fată de biserică trebuie să fie 
ambivalentă. Oricine Îl are pe Dumnezeu de tată, are bi
serica drept mamă şi îi datorează supunere şi ascultare. O 
mamă poate şi ea înnebuni. Biserica nu e doar o institutie 
divină, ea este şi formată din oameni care pot săvîrşi păcate 
grave. Nici conducătorii cei mai înalti ai bisericii m� sînt 
scutiti de această posibilitate. Ca atare, supunerea fată de 
biserică are limite pe care ti le va indica gîndirea ratională şi 
călăuzirea Duhului Sfint. 

Idealul suprem pentru fiecare creştin este să fie, ca şi 
Avraam, un om care umblă cu Dumnezeu. Contactul 
personal cu Dumnezeu este cea mai bună garantie împotriva 
unei vieti de greşeli. 



MEDITAŢIA 344 

„Moise a zis Domnului . ... eu nu sînt un om cu vorbirea 
uşoard." (Exodul 4:10) 

De ce a ales Dumnezeu ca mesager al său un om care 
vorbea greu? Rabinul Mohliver din Byalystok spunea că 
dacă Dumnezeu ar fi ales un orator elocvent, el ar ff 
întreţinut discuţii nesfîrşite cu Faraon şi sfetnicii acestuia 
despre relele sociologice şi psihologice pr vocate de sclavie, 
despre valoarea emancipării, despre frumuseţea religiei 
monoteiste şi despre adevărul tradiţiilor moştenite de evrei 
de la înaintaşii lor. El s-ar fi îndrăgostit de propriile lui 
discursuri. 

S-ar fi născut tot mai multe dialoguri, aidoma celor pe 
care le poartă la nesfîrşit diferitele religii unele cu altele. 
Rezultatul pentru evrei ar fi fost nul. 

Deoarece se bîlbîia şi putea rosti doar puţine vorbe fără 
să se împiedice, Moise a mers direct la subiect şi i-a spus lui 
Faraon: ,,Lasă pe poporul Meu să plece." De astfel de 
oameni are Dumnezeu nevoie. 

Pare că întreaga biblie a fost scrisă de oameni cu 
dificultăţi de vorbire. Nu o carte plină de elocinţă este 
importantă, ci una care ne duce în inima adevărului. 



MEDITAŢIA 345 

,,Dumnezeu a vorbit fn vechime în multe chipuri." 
(Evrei 1:1) 

Budiştii din Japonia au o legendă care povesteşte că, în 
urmă cu patru veşnicii, un rege pe numele de Amida 
ajunsese la perfecţiunea unui Buddha, d� refuza să intre în 
binemeritata Nirvana, pînă cînd nu vor fi intrat şi toate 
celelalte fiinţe. Ei cred că oameni care, în mod normal, n-ar 
putea ajunge la starea de Buddha din cauza multelor lor 
păcate, îşi vor atinge totuşi ţinta prin meritele acestui 
sacrificiu, dacă repetă formula ·sacră Namu Amida Buddha 
Butsu (Eu cred pe deplin în Amida Buddha). 

Dumnezeu, care a inspirat în multe popoare idealuri 
exprimate în astfel de legende, a făcut speranţa păcătoşilor 
să devină realitate în Isus. Chiar numele Isus (în evreieşte 
!eşua), înseamnă „salvare." Biblia ne asigură în mod repetat 
că oricine cheamă Numele Lui va fi mîntuit. Dumnezeu ştie 
că noi sîntem născuţi în păcat şi zămisliţi în fărădelege, că nu 
ne putem salva prin eforturile noastre proprii. Jertfa adusă 
de Hristos pe Golgota îi salvează pe păcătoşi dacă ei Îl 
cheamă, căci strigătul inimii lor este inspirat de dragostea 
Lui. Nu aştepta un răspuns imediat ce-L chemi. Strigătul tău 
este deja răspunsul Lui. 

Un concert nu implică două obiecte diferite - pian şi 
pianist - ci mai degrabă un eveniment unic: pianistul la pian. 
Tot aşa, în actul credinţei nu sînt două părţi, păcătosul care 
cheamă şi Dumnezeu, căruia îi este milă. Mila Lui te-a făcut 
pe tine să chemi. Este semnul primirii tale. Crede aceasta şi 
vei trăi. 

Roagă-te şi pentru budişti, pentru ca şi ei să poată 
cunoaşte singurul Nume în care este mîntuire. 



MEDITAŢIA 346 

,,Nu judecaJi." (Matei 7:1) 

Creştinul japonez Endo Shisaku povesteşte despre un 
misionar, Rodrigo, din secolul al optsprezecelea. Cînd a fost 
arestat în timpul marii prigoane de pe vremea lui, el a 
îndurat cu stoicism torturile şi nu s-a lepădat de credintă. 
Totuşi, în sinea lui, era tulburat de faptul că Dumnezeu 
tăcea, că nu-i răspundea la rugăciuni. Îl rugă pe Isus să-i 
micşoreaze cel putin durerea, dar nu primi nici un răspuns. 

Într-o zi veni marele examen. A fost pus în fata 
alternativei de a vedea zeci de creştini omorîti în fata lui, sau 
de a le cîştiga libertatea. Lor nu li se cerea nici măcar să-şi 
retragă declaratiile de credintă, în schimb el trebuia să se 
lepede public, călcînd în picioare o imagine a lui Isus. Din 
dragoste pentru fratii săi, el alese cea de-a doua alternativă. 
În acel moment auzi pentru întîia dată vocea lui Isus, 
încurajîndu-1 să-şi salveze fratii. 

Este în caracterul lui Isus ca, în mod voit, să se lase 
străpuns în toate veacurile, pentru ca altii să poată scăpa. 
Cînd Pilat a oferit eliberarea fie a lui Isus fie a lui Baraba, 
Isus a preferat ca Baraba să fie eliberat. Să nu fi dorit El ca 
imaginea Lui să fie călcată în picioare de un pastor pentru 
ca nişte credincioşi nevinovati să nu moară? 

Rodrigo a rămas creştin în ascuns şi l-a adus la mîntuire 
chiar şi pe cel de care fusese trădat. 

Solutia Bibliei e simplă: să rabzi totul şi nicicînd să nu te 
lepezi de Domnul. Pe de altă parte, viata are complicatiile ei 
în care nu este uşor să iei hotărîrea cea dreaptă. 

Să ne amintim cu dragoste, în rugăciune, de liderii 
bisericilor oficiale din tările comuniste, numiti în general 
,,trădători", pentru colaborarea lor cu guvernele ateiste. 
Unii dintre ei au făcut-o cu intenţia salvării bisericilor şi ale 
turmelor lor. Dumnezeu înţelege şi e plin de îndurare. Să 
fim şi noi la fel. 



MEDITAŢIA 347 

,, (Sd) ave_ti o sim_tire, o dragoste, un suflet şi un gînd." 
(Filipeni 2:2) 

Termenul grecesc pentru cuvîntul pace, eirene, înseamnă 
etimologic: ,,a vorbi din nou unul cu altul." Oamenii nu 
ajung la o înţelegere pentru că ei nu vorbesc. Cînd sînt 
împreună ei fac doar zgomote, crezînd că aceasta este o 
discuţie. Ei îşi schimbă expresiile feţelor iluzionîndu-se că s
au înţeles unul pe altul. Sîntem străini chiar şi în familie sau 
printre prieteni. Trăim laolaltă zeci de ani fără să realizăm 
schimbul normal de planuri şi idei. Ne folosim unul de altul, 
fiecare pentru interesul lui personal. Nu iubim şi nu sîntem 
iubiţi. Sîntem singuri. Oamenii nu cunosc calea păcii. 

Aceasta consistă din trecerea de la a face zgomote la 
comunicare de realităţi. Cuvîntul ebraic ledaber, tradus în 
limba noastră cu ,a vorbi', are ca rădăcină davar, care 
înseamnă nu numai cuvînt dar şi lucru, realitate. Pentru „a 
cunoaşte", evreii foloseau acelaşi cuvînt ca şi pentru actul 
sexual. În greacă, deasemenea, gnosis are ambele sensuri. 
Ştii, cunoşti doar prin unire intimă, printr-o îmbrăţişare în 
dragoste, în care cei doi devin una. Comunici atunci nu doar 
cuvinte ci şi căldura părtăşiei unor inimi în care arde 
iubirea. Asta exclude posibilitatea certurilor. 

Mireasa din Cîntarea Cîntărilor se roagă: ,,Să mă sărute 
cu sărutările gurii lui" (1:2). Nimeni nu se poate certa, cînd 
gura îi este acoperită de sărutări. 

Caută întîlnirile adevărate cu fraţii, surorile şi semenii tăi. 
Fie ca ele să nu fie doar schimburi de cuvinte ci o adevărată 
contopire. Atunci vom fi împlinit porunca: ,,Iubiţi-vă unul pe 
altul aşa cum v-am iubit Eu." Isus nu ne-a spus doar cuvinte. 
El, Fiul lui Dumnezeu, a devenit om. 



MEDITAŢIA 348 

,,Ca sd umple toate lucrurile." (Efeseni 4:10) 

Binecuvîntata Armelle Nicolas a fost o ţărancă anaHabetă 
care a trăit în secolul al şaptesprezecelea în Franţa. Ea a 
spus: ,,Dumnezeu m-a trimis în lume cu singurul scop de a-L 
iubi pe El. Prin harul Său L-am iubit atît de mult încît nu pot 
să-L mai iubesc în felul muritorilor. Este timpul să merg la 
El pentru a-l putea iubi în felul sfinţilor din ceruri." 

Armelle a ajuns la nivelul acesta înalt de dragoste prin 
exersarea continuă a prezenţei Domnului. 

Ea lua fiecare bucăţică de mîncare dispretuită de alţii, cu 
bucuria că putuse lăsa altora lucrurile bune. CTnd pregătea 
mîncarea pentru stăpîna sa, ea se gîndea la Isus ca hrană 
pentru sufletul ei. Dacă vedea un cîine privindu-şi cu 
credintă stăpînul, se hotăra să facă şi ea la fel. CTnd vedea 
mieii liniştiti la păşune, lăsîndu-se, umili, să fie tunşi sau 
junghiat� îşi amintea că Isus a fost Mielul Domnului, care a 
avut aceeaşi atitudine. Ond vedea cloşca strîngîndu-şi 
puişorii sub arip� îşi amintea că Isus o voia sub ocrotirea lui. 
Ond o încîntau florile minunate, îşi amintea cuvintele cu 
care Domnul Se descrisese pe sine „Eu sînt un trandafir din 
Saron, un crin din vale" (Ontarea Ontărilor 2:1). Peştele 
care înota în mare o învăta să înoate în oceanul dragostei 
lui. 

Toate lucrurile erau pentru ea alegorii ale realităţilor 
cereşti, această optică ridicînd-o pe o treaptă înaltă de 
sfintenie. 



MEDITAŢIA 349 

,,Nu fii prea neprihănit." (Ecleziastul 7:16) 

Petru a vărsat cîteva lacrimi pentru trădarea lui Isus. Cînd 
L-a întîlnit � Isus înviat, nici măcar nu s-a scuzat. 
Remuşcare lw Iuda a fost de cu totul alt gen. El a mărturisit 
preotilor că vărsase sînge nevinovat. Petru nu s-a întors la 
servitoarea în fata căreia se lepădase de Isus ca să îndrepte 
lucrurile. Iuda a înapoiat banii primiţi pentru trădare. Ce 
putini sînt cei ce fac o asemenea restituire! 

Contrar oricărei logici umane, Petru a căpătat har şi a 
devenit un print între apostoli. Iuda. după ce făcuse lucruri 
mult mai mari decît să plîngă putin, a rămas fără har şi s-a 
sinucis. 

Aceasta este întotdeauna soarta celor ce sînt prea 
neprihănit� a celor ce se pocăiesc prea mult, care îşi 
îngrămădesc fapte de pocăintă în loc să se încreadă pur şi 
simplu în jertfa lui Hristos, nu doar pentru iertarea 
păcatelor dar şi pentru anularea efectelor. 

1n Levitic, cuvîntul ebraic folosit pentru păcate între 
semeni este aşam, iar restituirea pe care un hot trebuia să o 
facă proprietarului este tot aşam. Isus este numit aşam în 
marea profetie din Isaia 53. El nu este doar jertfa pentru 
păcatele noastre ci şi Cel care face restituirea. El poate da 
perle pentru fiecare lacrimă pricinuită de noi cuiva; El poate 
da viaţă nouă celor pe care i-am ucis noi; El poate da 
bogăţiile cereşti celor de la care noi am furat bogătiile 
lumeşti. Nu săpa prea mult în trecutul tău - nici chiar cu 
scopul de a-l repara - dacă n-o poti face cu o inimă uşoară şi 
încrezătoare. Nu-ţi fă tu însuti calea sfinteniei prea grea. 

luda a făcut aşa şi a căzut. Petru n-a reflectat prea mult la 
păcatele sale, şi a cîştigat. A vărsat lacrimi de pocăintă, L-a 
întîlnit pe Isus Cel înviat şi a văzut că a rămas prietenul lui 
Isus. Deci s-a terminat cu păcatul trecutului. Nu l-a mai 
împovărat. 



MEDITAŢIA 350 

,,Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut." 
(Matei 26:24) 

Ar fi fost mai bine pentru mine să nu mă fi născut? 
Să presupunem că sufletul este preexistent, că am existat 

în alte sfere înainte de a fi fost născuti pe Pămînt. Să 
presupunem că aş fi cunoscut dinainte toate păcatele pe care 
le voi săvîrşi în viată şi tot lantul de suferinte şi dureri pe 
care am să le provoc. Să presupunem că aş fi cunoscut toate 
durerile care mi-au fost hărăzite în viată şi posibilitatea unei 
veşnicii în iad. Dacă aş fi avut posibilitatea să aleg, aş fi decis 
să nu mă nasc. 

Isus a spus despre Iuda: ,,Ar fi fost mai bine pentru el să 
nu se fi născut." Ar fi putut oare Iuda să aleagă? 

Noi apartinem unui Stăpîn a cărui putere este absolută. 
El nu primeşte sfatul nimănui. Am fost născuti fără să fi fost 
consultati. Vom trăi o viată a cărei lungime nu noi o deci
dem. Nu hotărîm noi nici momentul cînd o anume stare 
sufletească ne va împinge la sinucidere. Vom fi judecati dacă 
am acceptat viata sau nu. În locul unei dispute fără rost cu 
Stăpînul, mai bine să ne pregătim să ne întîlnim cu 
Dumnezeul nostru. 

Nu există mai bună pregătire pentru veşnicie decît să obţii 
acum viata veşnică prin credinta în sîngele lui Hristos. Io 
prezenta lui luda, Isus a spus: ,,Acesta este sîngele Meu care 
se varsă pentru voi!" Putea şi Iuda să aibe parte de 
legămîntul veşnic în acest sînge. Isus nu Se ruşinează să-i 
numească pe păcătoşi fratii Lui. Nu S-ar fi ruşinat nici să-l 
cheme pe Iuda fratele Său. Îl numise prietenul Lui. 

Doar cînd te gîndeşti la viata asta ca la un preludiu al 
vietii eterne în paradis, faptul de a te fi născut devine 
alegerea cea dreaptă. A fi născut îmi dă o şansă. Pot fi 
născut din nou. Eu spun „DA" la aceasta şi intru astfel, în 
mod voluntar, într-o viată de ales al Domnului. 



MEDITAŢIA 351 

,,Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinJă." 
(Isaia 53:10) 

Therese de Lisieux îşi avea locul, la rugăciunile de seară, 
chiar în fata unei surori care avea un tic nervos: scotea în 
permanentă un sunet curios, ca unul produs de cineva care 
freacă două bete unul de altul. Sunetul acesta o îmbolnăvi pe 
Therese, care însă nu şi-a mustrat niciodată sora, nici măcar 
cu o privire. Ceva în ea îi spunea că era bine s-o tolereze de 
dragul lui Dumnezeu şi s-o scutească de o situatie penibilă. 
Atîta doar că nu putea ignora zgomotul acela deranjant. O 
treceau sudorile în încercarea de a se ruga în pofida 
zgomotului, dar totul fu în zadar. 

Atunci îi veni ideea să iubească zgomotul acela 
exasperant. În loc să încerce zadarnic să nu-l audă, ea se 
dedică întrutotul ascultării lui atente, ca şi cum zgomotul ar 
fi fost o muzică încîntătoare, iar în rugăciunile ei oferi 
muzica aceasta Domnului. 

Este greşit să evadăm din temeri şi necazuri prin sperante 
deşarte sau certîndu-ne cu cei ce ne deranjează. Nu purta 
doar durerile, ci iubeşte-le cu tot dinadinsul. 

Dîndu-i lui Avraam porunca să-şi jertfească fiul. 
Dumnezeu i-a dat o bucurie suplimentară indicîndu-i un 
altar aflat la o distantă de trei zile de drum, astfel încît 
patriarhul să se poată bucura mai multă vreme de ideea de 
a-şi da fiul cel mai iubit Stăpînului său. El ar fi putut pune 
lemnele pentru altar pe un măgar, dar Isaac a preferat să le 
care el însuşi pe deal. Marile jertfe trebuiesc aduse nu cu 
răbdare, ci cu plăcere. 

Tatăl ceresc Însuşi, necesar fiind ca Fiul Său să moară pe 
cruce pentru păcatele lumii, L-a jertfit nu cu părere de rău: 
„I-a plăcut Domnului să-L zdrobească" (spune originalul 
ebraic al textului din Isaia 53:10). 

Adoptă această atitudine fată de tot ce te deranjează în 
viată şi vei fi fericit. 



MEDITAŢIA 352 

„Pe oricine Mă va mărlurisi înaintea oamenilor, îl voi 
mărlurisi şi Eu înaintea Tatălui Meu care este în ce,uri." 

(Matei 10:32} 

In Cambogia, într-o biserică, credincioşii erau adunaţi la 
rugăciune. Biserica fu înconjurată de soldaţi comunişti. 
Oţiva dintre ei intrară, un soldat luă Biblia de pe amvon, o 
puse pe prag şi ordonă: ,,Nimeni nu iese din biserică decît 
dacă scuipă Biblia şi se leapădă de Hristos. Dacă nu - va fi 
împuşcat." 

Ce-ai fi făcut tu? Unii îşi găsiră scuze. Unul avea o 
logodnică iubită, cu care urma să se căsătorească curînd. 
Altul avea un tată bătrîn de îngrijit. Al treilea avea acasă co
pii mici. Toţi ştiau că Isus este iertător şi plin de înţelegere. 
El va şti că au fost siliţi s-o facă. Aşadar scuipară şi îşi 
salvară vieţile. 

Veni rîndul unei fete de şaisprezece ani. Ea nu se scuză. 
Cu pistoalele îndreptate asupra ei, cu alternativa de a scuipa 
Cuvîntul lui Dumnezeu sau de a muri, ea îngenunchie, 
sărută chipul drag şi şterse scuipatul de pe Biblia, care era 
scrisoarea de dragoste adresată ei de Isus. Fu împuşcată. 

Suflete ca al acestei fete sînt zîmbetul omenirii. Isus Se 
numeşte pe Sine „Trandafir din Saron, un crin din vale" 
(Ontarea Ontărilor 2:1). El aşteaptă ca sufletele Lui să aibă 
o inimă la fel de curată ca şi crinul. Isus preţuieşte o astfel 
de curăţie. 

Turmele de oi sănătoase şi frumoase provin din creşterea 
celor mai buni miei. Isus i-a spus unui pastor: .,Paşte 
mieluşeii Mei." Să-i învăţăm pe tinerii noştri asemenea 
minunate exemple de dragoste dusă pînă la moarte. 



MEDITAŢIA 353 

,,Nu fără sînge." (Evrei 9:7) 

Evreii religio§i sînt puşi în fata unei dileme. Legea lui 
Moise afirmă că păcatele pot fi iertate doar prin sîngele 
ispăşitor al unei victime nevinovate. Pe de altă parte, templul 
fiind distrus, nu mai există sacrificii în religia iudaică. Rabi
nii învată că citirea zilnică a unei portiuni din Levitic despre 
jertfele animale este acceptată de Dumnezeu ca şi cum 
jerfele ar fi fost aduse într-adevăr. 

Un cre§tin intră în prăvălia unui evreu §i îi spuse acestuia 
că ar trebui să accepte pe a Isus, deoarece evreii nu au altă 
jerfă. Evreul replică: .,E§ti gre§it informat. Citirea noastră 
din Biblie este acceptată de Dumnezeu, contînd la fel de 
mult ca §i sîngele berbecilor §i al mieilor din vechime." 

Cre§tinul spuse: .,Foarte bine. În loc să mă cert cu 
dumneata despre religie, mai bine să cumpăr ni§te lucruri." 
Alese cîteva cămăşi, nişte pantofi §i nişte cravate. Apoi ceru 
factura. Îi fu dată. Clientul începu să citească: ,,Atîtea cămă§i 
costă atîta, atîtea cravate costă atîta, pantofii costă atîta. În 
total 200 de dolari." Îşi luă rămas bun şi părăsi magazinul. 

Evreul fugi după el, strigînd: .,Domnule, ai uitat să-mi 
plăte§ti!" 

Creştinul răspunse: .,Păi n-am citit factura?" 
.,Da, dar nu mi-ai dat banii." 
La care cre§tinul zise: .,Păi am urmat sfatul dat de rabinii 

dumitale cum că citirea facturii este tot a§a de bună ca şi 
plata." 

Dar nu numai evreii gre§esc în privinta aceasta. Există şi 
cre§tini care cred că rostirea rugăciunii „Tatăl Nostru" 
poate lua locul realitătii de a-l avea pe Dumnezeu ca Tată, §i 
că numindu-L pe Isus - Mîntuitor este egal cu a fi în reali
tate mîntuit de El. 

Caută realitatea! Nu te multumi cu formule! 



MEDITAŢIA 354 

,,Dar Eu vă spun: iubip pe vrdjmaşii voştri." (Matei 5:44) 

Cu cinci secole înainte de Isus, Sofocle spunea în 
,,Antigona": ,,Sînt aici nu pentru a urî, ci pentru a iubi." Şi 
Vechiul Testament ne-a învătat dragostea de aproapele. Isus 
a dus dragostea la apogeu, arătînd că ea ar trebui să 
îmbrătişeze şi pe vrăjmaş. 

O evreică, Ilse Blumenthal-Weiss, al cărei sot a fost gazat 
şi al cărei fiu a fost omorît, aflîndu-se şi ea în lagărul de 
concentrare nazist a scris o poezie care glăsuieşte astfel: ,,Nu 
pot urî. Ei mă bat. Mă calcă în picioare. Nu pot urî. Ei 
aruncă în mine cu pietre. Nu pot urî. Pot doar să plîng 
amarnic." 

E o înaltă performantă umană să-ti încătuşezi 
sentimentele de ură. Dumnezeu dă mai mult: puterea de a 
iubi pe duşman. 

Dragostea fată de duşman nu înseamnă evitarea 
confruntării cu răul. Isus a luptat împotriva negustorilor din 
templu şi împotriva fariseilor. El nu întelege să ne flatăm 
inamicii, să-i îmbrătişăm. Isus nu s-a aruncat de gîtul lui 
Caiafa, nici nu i c;-a oferit drept tovarăş de fapte rele. 

Dragostea fată de duşman înseamnă a-l întelege mai bine 
decît el însuşi se întelege. Ura lui îl orbeşte, Tu poti privi cu 
o minte nepărtinitoare şi pozitia lui. A-ti iubi vrăjmaşul înse
amnă că, apărîndu-te, nu vei fi obligat să foloseşti metodele 
lui. A-l iubi înseamnă ca, la fel cu Isus, să iei asupra ta vina 
lui; să consideri păcatul lui ca fiind al tău şi să-l ispăşeşti prin 
acte de bunătate fată de el şi faţă de victimele lui. 

Avînd exemplul lui Hristos în faţa ochilor noştri, putem 
face aceasta prin puterea Duhului Său. 



MEDITAŢIA 355 

,,Ne bucurăm chiar şi în necazurile noastre." (Romani 5:3) 

Therese de Lisieux ajuta la mănăstire la spălat. O soră din 
faţa ei o stropea cu apă murdară drept în faţă, ori de cîte ori 
ridica o rufă udă din vană. 

Prima reacţie a Theresei a fost să se dea înapoi şi să-şi 
şteargă faţa, sugerînd astfel surorii că e rău ceea ce face. 
Dintr-o dată însă, îi veni un gînd: ,,Ar fi o nebunie_ să nu 
primeşti ceea ce vine pe gratis." Hotărî, aşadar, să-şi 
ascundă mai degrabă supărarea. Îşi cultivă, în schimb, 
simpatia pentru apa murdară. În cele din urmă se legă aşa 
mult de ea, încît se întorcea uneori la spălătorie pentru acest 
fericit „botez." 

Isaia prezisese cele mai crude suferinţe pentru Isus. Ar fi 
fost firesc ca Isus să evite citirea acestei cărţi şi meditarea 
asupra ei_ Dimpotrivă, a fost cartea Lui favorită. Isaia este 
singurul autor pe care îl laudă Isus: ,,Bine a proorocit Isaia 
despre voi" (Matei 15:7). Salută relele de care te temi, 
priveşte greutăţile drept în faţă. Vor înceta, astfel, să te mai 
deranjeze. 

Un creştin sovietic a fost întrebat: ,,Cum ai putut îndura 
torturile?" El răspunse: ,,De cînd m-am întors la Domnul, 
am visat cu ochii deschişi că eram torturat, ştiind că aceasta 
îmi va fi soarta, după cu� un altul ar avea închipuiri erotice. 
Cînd am trecut prin torturi, ele nu m-au mai putut doborî." 

Cel ce îmbrăţişează picioarele lui Isus răstignit, 
îmbrăţişează şi lemnul crucii. Oricine vrea să-L urmeze, 
trebuie să-şi ia în fiecare zi crucea. Fă din cruce aşteptarea 
ta fericită. Iţi va deveni izvor de binecuvîntări. 

Avraam, în momentul cînd s-a arătat gata să facă cel mai 
mare sacrificiu, a primit de la Dumnezeu promisiunea că în 
sămînţa lui vor fi binecuvîntate toate popoarele şi că urmaşii 
lui vor fi ca stelele pe cer şi ca nisipul mării (Geneza 22:17). 



MEDITAŢIA3S6 

,,Moarlea a trecut asupra tuturor oamenilor." (Romani 5:12) 

În biserica Sf. Laurenţiu din Nilremberg există o statuie 
numită „Femeia lumii." Privită dintr-o parte ea are o faţă 
minunată, împodobită cu bijuterii. Privind din partea opusă, 
vei vedea ceva cu totul diferit: un schelet pe care se tîrăsc 
şerpi. 

Francise de Sales sfătuia pe o creştină, o domană de la 
curtea Franţei, care era obligată să participe la petreceri 
îmbrăcată în rochii frumoase, să fugă de deşertăciune 
petrecînd cîteva momente în faţa oglinzii şi imaginîndu-şi 
cum ar arăta ca schelet, avînd un craniu în locul capului. 

S-ar putea ca acestea să nu fie gînduri prea plăcute, dar 
nimic nu e mai inevitabil decît moartea noastră. Casele 
funerare sînt afacerea cea mai sigură. Este o nebunie să 
încerci să fugi de gîndul morţii. 

Isus _ştia că urma să moară, dar sfida moartea. El a spus: 
„Stricaţi templul acesta şi în trei zile îl voi ridica" (Ioan 
2:19). Pavel de asemenea a putut să sfideze moartea: ,.Dacă 
se desface casa pămîntească a cortului noastru trupesc, avem 
o clădirea în cer de la Dumnezeu" (2 Corinteni 5:1). 

Este uşor să primeşti viaţa veşnică. Isus a spus în Ioan 
5:24 ,,Adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele 
Mele şi crede în Cel ce M-a trimis, are viaţa veşnică." 

Crede în Domnul Isus acum şi vei şti cu siguranţă că 
moartea nu este sfirşitul tău, ci intrarea într-o viaţă 
glorioasă. 



MEDITAŢIA 357 

,,A luat un chip de rob." (F'tlipeni 2:7) 

Etimologic, cuvîntul „compasiune" înseamnă a suferi cu 
un semen al tău. Oamenii bogaţi şi cei în poziţii înalte, ca şi 
cei din pătura de mijloc, ar trebui să înveţe să vadă cum 
arată lumea văzută de jos. Ei sărbătoresc Crăciunul, dar nu 
i-au prins înţelesul. 

Isus a venit pe pămînt pentru a experimenta cum este 
cînd cerul dezamăgeşte: cînd cineva e flămînd şi nu plouă 
mană, cînd singurul adăpost al cuiva este un grajd, deşi acel 
cineva nu e o vită; cînd cineva este răstignit şi oamenii de 
sub cruce trag la sorti pentru hainele lui; cînd cineva strigă 
către Dumnezeu şi nu primeşte nici un răspuns. 

Ar putea şi oamenii din clasele de mijloc şi de sus să 
încerce asemenea experienţe. De ce n-ar flămînzi şi ei vreo 
cîteva săptămîni, aşa cum fraţii lor din Mali sau Bangaldeş 
flămînzesc mereu, fără nici o vină? 

Isus a spus că un hot poate intra în cer, dar negrul sau 
omul prost îmbrăcat nu pot intra în grădina unui bogat. 

Cîinele stă tolănit pe sofa lingă stăpîn, dar servitorul care 
a lucrat toată ziua în grădină, şi fata cu picioarele umflate 
după ce a stat în picioare, în bucătărie, toată ziua, nu sînt 
invitaţi să şadă. 

Ştiu că sînt multe argumente împotriva unei asemenea 
excesiv de bunde atitudini fată de cei săraci. Le-ar putea 
dăuna! Problema nu este ce argumente au clasele bogate şi 
mijlocii, ci cum arată aceste lucruri privite de jos, pentru 
cele 60% din omenire care flămînzesc sau sînt prost hrănitL 

Isus ne învaţă nu să dăm săracului ţinut la o distantă 
potrivită, ci să chemăm pe sărac, pe schilod, pe şchiop, pe 
orb şi chiar pe omul cel mai dezgustător în casele noastre, 
atunci cînd avem o sărbătoare (Luca 14:13). El te-a chemat 
pe tine, un păcătos mizerabil, să vii în cer. 



MEDITAŢIA 358 

„Iarăşi simt durerile naşterii, pînă ce va lua Hristos chip în 
voi." (Galateni 4:19) 

E sigur că Isus nu S-a născut la 25 Decembrie. Frigul este 
foarte pătrunzător în prejma Ierusalimului în aceste nopti de 
Decembrie. Nu era obiceiul păstorilor evrei să-şi păzească 
turmele în cîmp atît de tîrziu. 

Biblia nu ne spune data cînd Isus a. devenit om. În 
Imperiul Roman, 25 Decembrie era o sărbătoare î-n cinstea 
soarelui şi un prilej de a face un carnaval. Creştinii au. 
profitat de această ocazie, cînd autoritătile prigonitoaro îi 
descopereau mai greu, pentru a celebra naşterea lui Isus -
dar nu numai naşterea fizică ce avusese loc la o anumită 
dată în istorie. Ei sărbătoreau minunea zilnică a naşterii lui 
Isus în sufletele celor ce Îl acceptaseră ca Mîntuitor. 

Isus a fost născut într-un grajd şi pus într-o iesle. Păstorii, 
care aveau fiecare măcar o cocioabă şi magii, care aveau, 
probabil, case confortabile, L-au lăsat pe regele nou-născut 
într-o iesle, pe fin. Ar fi trebuit să-L ia în casele lor. Locul 
lui Isus nu este într-un grajd. Cu atît mai putin este pe o 
cruce. El nu e bucuros să stea nici măcar în cer. Locul după 
care tînjeşte El este în inimile noastre. Acolo vrea El să 
locuiască. 

În momentul în care Se naşte acolo, eu devin pentru El o 
Marie - acesta e adevăratul Crăciun. Isus a spus că doreşte 
suflete care să-i dea o·iubire de mamă: ,,Oricine face voia 
Tatălui Meu care este în ceruri, acela Îmi este : .. mamă" 
(Matei 12:50). 

Sărbătoreşte Crăciunul în acest sens! 



MEDITAŢIA 359 

;, Un Copil ni S-a născut." (Isaia 9:6) 

In originalul ebraic, proorocirea aceasta despre venirea 
Mîntuitorului continuă după cum urmează: ,,Ni s-a dat un 
fiu, şi domnia va fi pe umărul Lui. Îl vor numi Minunat, 
Sfetnic, Dumnezeu eroic (El Ghibor) ... " 

A fost desigur o hotărîre eroică să părăsească cerul şi 
lumea îngerilor, să Se nască într-un grajd, să fie în pericol 
din fragedă pruncie, să ducă o întreagă viaţă de dureri care 
să sfirşească cu răstignirea în vederea salvării întregii 
omeniri, doar pentru ca aceasta să nu . arate nici o 
recunoştinţă pentru acest sacrificiu. Domnul nostru ştia că în 
cele din urmă binele va triumfa; aşa că a făcut-o. 

Crăciunul este comemorarea naşterii unui Dumnezeu 
eroic. 

Trăsătura principală a caracterului urmaşilor Săi este 
eroismul. Superficialitatea şi starea căldicică nu aparţin 
Creştinismului. · 

'Există un predicator renumit, al cărui tată fusese un mare 
beţiv. Spre deosebire de acesta, mama lui fusese o femeie 
evlavioasă, care l-a învăţat încă din copilărie un fel special de 
exerciţii spirituale. Trebuia să aşeze pe duşumea o sticlă de 
vin, cărţi de joc, zaruri, reviste pornografice, bani, propria sa 
fotografie, şi apoi să le calce în picioare strigînd: ,,Nu, nu!" 
şi din nou: ,,Nu, nu!" Apoi trebuia să-şi·spună lui însuşi: ,,Eu 
aparţin unui Dumnezeu eroic şi voi spune întotdeauna ,Nu!' 
oricărei ademeniri în păcat." 

Să sărbătorim Naşterea unui erou sfint părăsind viaţa 
confortabilă şi luînd hotărîrea pe care au luat-o toţi eroii 
istoriei: ,,Înving sau mor, dar nu mă predau." 



MEDITAŢIA 360 

,,Dac4 voieşte cineva s4 vin4 dup4 Mine, 
s4 se lepede de sine." (Matei 16:24) 

Un băieţel de doisprezece ani a fost întrebat ce voia să 
devină. 

,.Misionar în Africa," răspunse el. 
„De Ce?" 
,.Pentru că atunci voi putea să vînez lei." 

Mulţi dintre noi avem aceeaşi mentalitate. Dorim să 
devenim buni creştini. De ce? Pentru a avea o parte mai 
bună în .cer. 

Adevărata raţiune pentru a fi buni creştini este să putem 
fi în stare să purtăm o parte mai grea din crucea lui Hristos. 
Omul născut din nou doreşte să fie un mai bun creştin 
pentru ca în viitor, cînd va trece prin dureri, prima lui 
întrebare să nu fie: ,.Cum pot să scap?" ci: ,.Cum aş putea fi 
folositor Împărăţiei lui Dumnezeu în această nouă situaţie?" 

Suferinţele noastre nu sînt întîmplătoare. Ele ne sînt 
dinainte pregătite de un Dumnezeu iubitor. Corabia 
apostolilor trecea printr-o furtună (Matei 8:23-27). Domnul 
voia să-i înveţe cum să facă faţă unei furtuni. Aveau să 
întîmpine multe. 

Dacă vei fi în pericol să te scufunzi, El se va trezi la timp. 
Pînă atunci, suferă în tăcere şi lucrează şi luptă vitejeşte. De 
asta ai fost chemat să fu creştin, nu doar ca să te bucuri de 
cer. 

Misionarii nu sînt trimişi în Africa pentru a se bucura de 
vînătoarea de lei. 



MEDITAŢIA 361 

,,Face/i ucenici din toate neamurile" (Matei 28:19) 

Papa Grigorie cel Mare a primit acest titlu de onoare, cu 
toate că era mic de statură, datorită unui merit deosebit. El 
a fost cel care, în anul 596, a început misiunea creştină 
printre anglo-saxoni. 

Anglo-saxonii creşinati au devenit o binecuvîntare pentru 
întreaga omenire. Bonifaciu. un englez,i-a creştinat pe ger
mani. Willibrord, tot un englez, i-a încreştinat pe flamanzi; 
Patrick i-a cucerit pe irlandezi pentru Hristos. Crearea 
Imperiului Britanic a dat anglo-saxonilor posibilitatea 
răspîndirii creştinismului în Asia, Africa şi Australia. 

Anglo-saxonii au adus credinta evanghelică în Statele 
Unite. Chiar şi acum, 60% din toti misionarii şi 80% din toti 
banii misiunilor provin din Statele Unite. 

Păstrarea creştinismului viu în lumea anglo-saxonă este 
de cea mai mare importantă strategică. Misionarii trebuie să 
meargă pe tărmurile cele mai îndepărtate, dar să nu uităm 
că în lumea anglo-saxonă creştinismul decade. Doar 3% din 
populatia Insulelor Britanice merge la biserică. În America, 
şapte adolescenti din zece n-au păşit niciodată pragul unei 
biserici. 70% din populatie nu sînt membrii niciunei biserici 
creştine. 

Să ne rugăm pentru bisericile din lumea anglo-saxonă. 



MEDITAŢIA 362 

,, (Dacă) mă închin şi eu în casa lui Rimon, să ierte Domnul 
pe robul tău. Elisei i-a zis: ,Du-te în pace'." 

(2 Împăraţi 5:18,19) 

O legendă evreiască spune că, într-o zi, Moise a auzit 
rugăciunea unui mic păstor: ,,Doamne, dacă mi Te-ai arăta, 
Ţi-aş da pe gratis lînă, lapte şi carne. Dacă ai oi, Ţi le-aş 
păstori fără să-Ţi cer plată. Ţi-aş pieptăna părul. Ţi-aş spăla 
haina şi Ţi-aş săruta mîna." 

Moise fu şocat şi strigă la el să înceteze, căci rugăciunea 
asta era o hulă. 

Atunci Dumnezeu îi apăru lui Moise şi îl mustră pentru 
ceea ce făcuse, adăugînd că El găsise mai multă plăcere în 
rugăciunea naivă a băiatului decît în rugăciunile sofisticate 
ale atotştiutorilor. 

Fii înţelept în atitudinea ta faţă de vederile religioase, 
primitive poate, ale altora! Pentru unul care doar merge la 
biserică, nemărturisind niciodată pe Hristos, simplul mers la 
biserică ar putea fi creştinismul unui timid. O credinţă 
greşită în unul din multele culte nu trebuie interpretată ca 
nebunie. S-ar putea să fie o trecere de la lumesc la 
cunoaşterea lui Dumnezeu. Cel în cauză bijbîie în întunerec, 
dar bîjbîie după ceea ce trebuie. Sfătuieşte-l în mod delicat, 
fără să di�trugi puţina lumină pe care o are. 

Fă-ţi un principiu din a fi zgîrcit în a da sfaturi în 
problemele religioase. Întrabă-te în mod cinstit de cite 
sfaturi ai tu nevoie! Aceasta ar trebui să fie măsura 
sfaturilor pe care le dai altora. 



MEDITAŢIA 363 

,,De trei ori am rugat pe Domnul să-mi ia Jepuşul din came, 
şi El mi-a zis: ,Harul Meu îJi este de-ajuns'." 

(2 Corinteni 12:8,9) 

Să ne amintim de multele binecuvîntări pe care le-am 
primit anul acesta, dar şi de multele dorinte ale inimii şi 
rugăciuni rămase neîmplinite. 

Un sfint era renumit pentru faptul că i se împlineau 
rugăciunile făcute pentru altii. Cineva îl întrebă: ,,Dacă aşa 
stau lucrurile, de ce nu te rogi lui Dumnezeu să fii şi tu 
vindecat?" Căci era orb. 

Sfintul răspunse: ,,Supunerea fată de voia lui Dumnezeu 
este preferabilă satisfacerii plăcerii mele personale de a 
vedea." 

Fii recunoscător pentru rugăciunile ascultate şi acceptă 
voia lui Dumnezeu pentru cazurile în care ai fost refuzat. El 
cunoaşte cel mai bine nevoile tale. 

Rugăciunile neascultate s-ar putea să fi fost rostite în 
ignorantă, neştiind răul pe care împlinirea lor l-ar putea 
prilejui. S-ar putea să vină vremea să-I multumeşti 
Domnului pentru ne-împlinirea lor. 

Monica era tristă din pricină că rugăciunea pentru fiul ei, 
Augustin, nu i-a fost ascultată. Se rugase ca el să rămînă cu 
ea. Augustin ducea o viată păcătoasă, înclinat fiind spre tot 
felul de învătături oculte şi îşi părăsi mama, deşi aceasta se 
rugase ca el să rămînă cu ea. 

Augustin se duse la Milano, unde îl întîlni pe episcopul 
Ambrozie. Această întîlnire duse la pocăinta lui. Mai tîrziu 
el deveni unul dintre cei mai mari învătători pe care i-a avut 
vreodată biserica. 



MEDITAŢIA 364 

„S-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia Lui, voi să 
vă îmbogăJiJi." (2 Corinteni 8:9) 

Recapitulînd viaţa noastră, ne amintim multele noastre 
păcate. Ele au multe cauze. Una din ele ar putea fi faptul că 
nu avem învăţătorul spiritual potrivit. 

Fii precaut în legăturile cu învăţătorii religioşi urmaţi de 
gloată. S-ar putea să fie mincinoşi. Dacă ar spune adevărul 
întreg, numărul ascultătorilor ar scădea. 

Isus avea mii în jurul Lui cînd înmulţea pîinile sau cînd 
vindeca. Totuşi, învăţăturile Lui n-au fost acceptate de 
mulţime. 

L-ar înconjura oare mulţimea pe învăţătorul tău şi l-ai 
mai urma oare şi tu, dacă ar practica şi propovădui sărăcia, 
conform cuvîntului Învăţătorului: ,,Ferice de cei săraci" 
(Luca 6:20)? 

Unui sfînt i s-au oferit nişte bani. El îi refuză cu cuvintele: 
,,Am banii necesari pentru cele ce-mi trebuiesc azi." 

„Banii pe care-i ai nu vor ţine prea mult," i se spuse. ,,Ia-i 
pe ăştia şi tine-i pentru zilele următoare." 

El răspunse: ,,Garantează-mi că voi trăi mai mult decît 
mă vor ţine puţinele mele parale şi-ţi voi primi banii." 

Caută-l pe învăţătorul care-ţi va spune să nu te îngrijorezi 
pentru multele lucruri care îţi lipsesc şi să fii mulţumit cu 
puţinele pe care le ai. Isus, deşi era bogat, S-a făcut sărac de 
dragul tău (2 Corinteni 8:9). 

Verbul „a avea" nu există în limba ebraică. Doar 
Dumnezeu este posesorul tuturor lucrurilor. Tu nu trebuie 
să-L posezi decît pe posesorul tuturor lucrurilor. Caută pe 
învăţătorul care îţi va arăta nu doar cum să fii mulţumit, ci 
cum să jubilezi pentru faptul de a-L avea pe Dumnezeu! 
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,,În vată-ne să ne numărăm bine zilele." (Psalmul 90:12) 

Anii, zilele au trecut. Să lăsăm toate necazurile, păcatele, 
conflictele trecutului să treacă împreună cu ele. Pentru 
păcatele noastre există iertare în sîngele lui Hristos. Viitorul 
va aduce necazurile lui proprii. Nu e nevoie să-i mai adaugi 
necazurile unui trecut care nu mai există. Conflictele şi-au 
pierdut importanţa. 

Doi tineri, împinşi de dragoste, s-au căsătorit. Erau 
fericiţi. Odată, stînd la masă, ea strigă speriată: ,,Ai văzut? A 
fugit un şoarece pe-aici şi a intrat în gaura aceea, din 
dreapta." 

El o potoli. ,,Nu-ţi poate face nimic. L-am văzut. Era aşa 
de mic. A intrat în gaura din stînga." 

Ea susţinu că şoarecele intrase în gaura din dreapta. El 
recurse la autoritatea lui de soţ ca s-o convingă că el avea 
dreptate; şoarecele intrase în cealaltă gaură. Nereuşind s-o 
scoată la capăt nicicum, cei doi au divorţat. 

După şapte ani de separare, prietenii au reuşit să facă 
pace între ei. Cei doi s-au recăsătorit şi acum şedeau la 
aceeaşi masă din aceeaşi cameră, Ea spuse: ,,Ce proşti am 
putut li, să ne certăm din pricina unui şoarece care a intrat 
în gaura aceea din dreapta." 

El se răsti: ,,Tar începi? A fost gaura din stînga." Şi au 
divorţat a doua oară, de data asta pentru totdeauna. 

Sînt oare conflictele tale mai puţin ridicole decît acesta? 
În fiecare zi ne apropiem de întîlnirea cu Dumnezeu. Cît 

vor conta, oare, în ziua judecăţii Lui, toate îngrijorările şi 
certurile noastre? 

Să examinăm cinstit tot ce-a fost greşit în trecut şi să 
păşim în viitor cu încredere. De-a lungul lui vom avea pe 
Dumnezeu, pe Mîntuitorul, pe Duhul Sfint, pe îngerul 
apărător. Putem fi încrezători. 






