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"Vă voi arăta cu cine se aseamănă 
orice om care vine la Mine, aude cuvintele 
Mele, şi le face. Se aseamănă cu un om care, 
ctnd a zidit o casă, a săpat adtnc tnainte şi a 
aşezat temelia pe sttncă." Luca 6:47,48 

Ce este sunetul? 

Cînd omul a început să gîndească asupra 
propriei sale persoane, a văzut că instinctele naturale 
ale trupului său şi nevoile acestuia sînt relativ uşor de 
satisfăcut. Puţină mîncare, băutură, îmbrăcăminte, un 
acoperiş deasupra capului şi un tovarăş de viaţă de alt 
sex - iată mai tot ce-i trebuie unui om ca să fie 
trupeşte pe deplin satisfăcut. 

Dar tot atunci a băgat de seamă cu mirare că 
şi în perioadele fericite, cînt toate aceste nevoi erau 
satisfăcute şi încă din belşug, rămînea mereu în el un 
suspin după altceva. 

Era în el o sete neînţeleasă. El se întreba pe 
sine însuşi: "De ce te mîhneşti, de ce gemi înlăuntrul 
tău? Ai doar cele trebuitoare!" 

Faptul că omul rămîne într-o stare de 
nemulţumire, deşi are toate cele trebuitoare trupului, 
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arată dl el nu este numai trup. Mai este şi o altă parte 
în el. Setea acestei alte· părţi, dlreia în româneşte i se 
spune sunet, este potolită de oameni prin mijloace cu 
totul nefolositoare trupului şi care deci nu o nevoie a 
lui o satisface: artă, gîndire abstractă, religie, exagerări 
şi rafinări ale instinctelor trupeşti etc. 

Cuvîntul spus de Isus diavolului, dl "omul nu 
trăieşte numai cu pîine", este un adevăr cu valoare 
generală. Omul cel mai îmbelşugat cu pîine ·mai 
trăieşte şi cu altceva: glume, politicii, spectacole, 
alergare după semaţii tari, artă, devoţiune religioasă, 
diferite rafinamente (din punctul de vedere la care am 
ajuns pînă acum, nu facem îndl o deosebire între 
aceste feluri de a satisface nevoile sufleteşti), 
dovedind astfel şi sieşi şi altora dl omul nu este numai 
stomac. 

Partea de viaţă omeneasdl dC(?Sebită de viaţa 
materială a trupului se numeşte suflet. Omul este 
compus din trup şi suflet. 

"Viaţa, care era lumina oamenilor", le-a 
arătat acestora dl sufletul nu este numai deosebit de 
trup, dar şi independent de el într-o măsură oarecare. 
Trupul poate să fie în plinătatea sănătăţii, iar sufletul 
să fie adînc deprimat. Oameni în floarea vîrstei şi în 
bună stare trupeasdl se sinucid. Trupul poate să fie, 
dimpotrivă, în adîndl suferinţă, iar sufletul exaltat de 
voioşie: pildă sînt martirii diferitelor credinţe, care 
cîntau în timp ce erau arşi pe rug; pildă este liniştea 
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indienilor •piei roşir· 1n timp ce erau executaţi tn 
chinuri. 

Că sufletul, această parte. netrupească a 
omului, nu este o cantitate neglijabilă, se arată prin 
faptul că mulţi oameni îşi jertfesc trupurile pentru 
ceva neirupesc, bunăoară, pentru un ideal artistic, 
politic, sentimental etc. Artişti trăiesc cu hrană puţină 
şi rău îmbrăcaţi ca să slujească artei lor, oameni stau 
la închisoare şi merg la moarte pentru un ideal politic, 
se sinucid pentru o femeie sau pentru un bărbat etc. 
Dar de ce jertfă nu este oare în stare un om de dragul 
unui sentiment puternic? Sînr aceste jertfe 
îndreptăţite? Care este valoarea comparativă a 
acestor două părţi ale omului? 

Omul a aflat uşor răspunsul acestei întrebări. 
Despre trup ştia că-i muritor. Dar sufletul, care se 
arată ceva deosebit de trup, adesea independent de 
trup, ba chiar în conflict cu trupul, nu moare odată cu 
trupul. Nimic nu ne îndreptăţeşte să credem că 
sufletul ar fi muritor. 

Materia trupului nostru, mai exact celulele 
din care este compus trupul unui om se reînnioesc 
aproape complect în decurs de şapte ani. Dar ceva din 
personalitatea noastră - şi anume sufletul - se arată a 
rămîne aceeaşi în ciuda schimbărilor prin care trece 
trupul. De ce atunci nu ar supravieţui sufletul şi marii 
prefaceri căreia îi este supus trupul:morţii? 
Descoperirea dumnezeiască, Biblia, a confirmat 
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oamenilor că atunci cind acest trup moare şi se 
descompune, sufletul dăinuieşte. 

Sufletul nu este supus morţii. Ne-o spune şi 
Domnul Isus. 

Dar prin această calitate a lui, de biruitor al 
morţii, sufletul capătă un preţ de nespus. El întrece 
trupul în valoate, ba mai mult, el întrece în valoare 
lumea întreagă cu comorile ei. Fiindcă lumea întreagă 
este trecătoare (Scriptura spune că va fi arsă în foc; 
fizica spune că va suferi moartea prin entropie), pe 
cînd sufletul rămîne. 

Este astfel justificată întrebarea pusă de 
Domnul Isus nouă tuturor: 

flc.e i-ar folosi unui om să cîştige lumea 
întreagă, dacă-şi va pierde sufletul?fl 
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Care este starea sufletuluJ nostru? 

Sufletul nostru va supravieţui, deci, morţii 
noastre trupeşti. Dar el este oare pregătit, în starea în 
care este, să aibă parte de viaţa viitoare în fericire, sau 
trebuie mai întîi să treacă prin tr�nsformări 
corespunzătoare? 

Sufletul, şi odată cu el şansa unei vieţi veşnice 
de slavă şi bucurie - poate fi pierdut. Ne-o arată chiar 
întrebarea de mai sus a Domnului Isus. Sufletul poate 
ajunge în ghknă, care este un foc veşnic, un loc de 
chin. 

Se cuvine de aceea să cercetăm cu luare 
aminte starea sufletului nostru. 

Porunca lui Dumnezeu glăsuieşte: Să iubeşti 
pe Dumnezeul tău din tot sufletul, să iubeşti în El 
dragostea, lumina şi bunurile veşnice, fiindcă pe toate 
acestea le reprezintă Dumnezeu. Dar sufletul nostru, 
departe de cele de sus, s-a făcut el, superiorul, 
servitorul trupului, considerînd ca slujbă a sa să 
rafineze şi să exagereze nevoile instinctive ale trupului 
(lăcomie sexuală, lăcomie bănească, preocupări 
politice, artă lipsită de valoare, care distrează şi gîdilă, 
rafinamente la mîncare, lux în locuinţă şi 
îmbrăcăminte etc.), iar dragostea, lumina, bunurile 
viitoare ale veşniciei, Dumnezeu - într-un cuvînt: cele 
pentru care ar trebui să se pregătească sufletul -
aproape că nu intră în preocupările lui. 
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Deci, pentru ca să aibă parte de viaţa veşnică, 
sufletul trebuie mai întîi curăţit sau mîntuit. 

De asta aepinde totul. Şi mîntuirea trupului. 
Căci şi el va învia. Dar învierea lui nu depinde de 
starea lui proprie, ci de starea sufletului. 
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Poci.lnţa 

Pasul hotărîtor înspre mîntuirea sufletului 
este pocăinţa. 

Cuvîntul grecesc "metanoia", care se găseşte 
în Biblie, şi care este tradus prin "pocăinţă", 
însemnează a dobîndi o altă minte. Expresii biblice 
sinonime stnt: "a-şi face rost de o inimă nouă", "a 
deveni o făptură nouă", "a se lepăda de sine", "naştere 
din nou", "a redeveni copil", "a fi curat de tot" şi altele. 

Dar ce anume este stricat în sufletul nostru ca 
acesta să trebuiască neapărat să fie schimbat radical? 

Unii cred că însuşi conţinutul lui. Şi-şi umplu 
sufletele de un conţinut nou: de cele dumnezeeşti, în 
loc de cele pămînteşti cu care erau umplute altădată. 
Dar poate oare un automobil rămas în pană să fie 
făcut să meargă bine doar printr-o schimbare a 
pasagerilor? Va merge cu noii pasageri tot atît de 
puţin ca şi cu cei vechi. 

Şi aceasta-i experienţa multor oameni care s
au amăgit o vreme că sînt credincioşi. Ei au schimbat 
conţinutul sufletului lor, dar sufletul le rămîne tot 
însetat, nesatisfăcut, nemîntuit; ei rămîn tot în moarte 
şi în vrăjmăşie cu Dumnezeu, deşi gîndul le este la El, 
întrucît structura intimă a sufletului lor, caracterul 
lor, mecanismul lor psihologic nu a fost schimbat, 
fiindcă nu a fost reparat defectul fundamental al 
sufletului lor. 
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Alţii gîndesc că este deajuns să repare 
mecanismul sufletului. Şi reuşesc cu vremea să aibă o 
maşină care funcţionează bine. Numai că de bine ce 
merge - Domnul Isus ne avertizează - 7 draci noi vor 
intra în ea ca pasageri, văzînd că-i gol şi atît de 
îmbietor. 

Pocăinţa trebuie să fie deci o schimbare 
totală a sufletului nostru, o schimbare şi a structurii 
intime a sufletului şi a conţinutuluj vieţii noastre 
sufleteşti. 

Vom arăta mai întîi ce este stricat în 
mecanismul nostru sufletesc. 
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Pierderea simţimhttului proporţiei 

Sufletul nostru, întunecat de păcat, a pierdut 
simţămîntul proporţiei. 

Pe acesta caută să ni-l redea Isus în mai multe 
din spusele Sale. El zice fariseilor: "Nebuni şi orbi! 
Care este mai mare: aurul sau templul, care sfinţeşte 
aurul... darul sau altarul care sfinţeşte darul? ... Voi 
daţi zeciuială din izmă, din mărar şi din chimen şi 
lăsaţi nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege: 
dreptatea, mila şi credincioşia". 

Iar apostolul Pavel întreabă pe oameni: 
"Vrem să întărîtăm pe Domnul la gelozie? Sîntem noi 
mai tari decît El?" 

Omul face din "eul" său centrul în jurul căruia 
trebuie să se învîrtească toate lucrurile. Se gîndeşte la 
sine şi se iubeşte pe sine. El judecă lucrurile, 
evenimentele şi pe semenii săi după folosul sau 
paguba pe care i-o aduc lui, de parcă toate în lumea 
aceasta de dragul lui se întîmplă. Eul său este mai 
presus de toate. Multe lucruri mici şi neînsemnate, ca 
daruri către Templu din micile venituri le consideră 
importante, iar lucrurile mari ale legii dumnezeeşti le 
lasă neîmplinite. 

Pocăinţa este o restabilire a proporţiilor. 
Centrul lumii nu sînt eu, ci Dumneze� Dumnezeu 
este stăpînul, iar eu sînt un firicel de praf pe o planetă 
micuţă, una din zecile de milioane care există în 
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univers. Şi în multă smerenie; fiecare trebuie să caute 
care este voia Stăpînului şi care este lucrarea pe care 
ne-a atribuit-o nouă. Trebuie să ne dăm seama că, 
după ce am făcut toate cite ne-au fost poruncite, 
sîntem tot nişte robi netrebnici, care mai nimic nu am 
făcut, am contribuit şi noi în lumea aceasta cam cît 
contribuie o furnică la schimbarea conformaţiei 
suprafeţei pămintului. 

Trebuie să ne dăm seama că Dumnezeu este 
cel mare, iar noi cei mici; Dumnezeu este cel tare, iar 
·noi sîntem cei slabi. 

Sufletul omenesc nepo�it se pierde în 
detalii, curat vorba românească: "Ţara piere şi baba se 
piaptănă". Lumea trece printr-o catastrofă 
nemaivăzută. Pier milioane de oameni şi eu mă cert cu 
nevasta că praful de pe garderob nu-i bine şters. Am 
auzit noi înşine pe o tînără tînguindu-se, în timpul 
unui bombardament groaznic, că are o rochie 
învechită. Înconjurat de toatre primejdiile, omul îşi 
găseşte desfătarea în a linge puţină miere, în Ioc să-şi 
cerceteze tot gîndul asupra posibilităţii de a scăpa de 
primejdie. 

Gîndirea omului este difuză şi confuză. El nu 
vede clar. 

Dacă un om, în loc să se ocupe de cele 
pămînteşti, se ocupă de Biblie, fără să se fi pocăit, 
adică fără să fi reparat m!X<lnismul sufletesc, va fi 
însoţit de aceeaşi miopie şi înţelegerea Bibliei. Nu va 
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putea deosebi în ea principiile mari, se va rătăci în 
amănuntele ei si-i va rătăci si pe altii. 

În Biblie trebuie 'căutat� cele cîteva mari 
principii neschimbătoare. Să nu le confundăm cu 
poruncile practice, care sînt aplicarea acestora în 
împrejurările schimbătoare! 

De pildă, un principiu mare, neclintit în 
Biblie, este că "Dumnezeu nu-i sprijinit de mîini 
omeneşti" şi că "nu locuieşte în temple făcute de mîini 
omeneşti" (Faptele Apostolilor 17.24-5). Poruncile 
practice despre ridicarea unui lăcaş de rugăciune în 

• Vechiul Testament serveau tocmai la facerea unui 
templu în care poporul israelit să fie învăţat cu acest 
mare adevăr. 

Un alt mare principiu biblic: "ceea ce intră în 
gură nu spurcă pe om". Vremelnic, pentru a uşura 
părtăşia dintre creştinii evrei din primul veac al erei 
noastre, care aveau încă un desgust de sînge - mîncare 
oprită în Israel - şi pentru creştinii dintre neamuri, se 
dă o poruncă practică tuturor creştinilor: "Nu mîncaţi 
sînge!" 

Tot un principiu general este: "Dumnezeu 
nu-i numai al iudeilor, ci şi al neamurilor." în practică, 
El s-a descoperit întîi în chip mai lămurit numai unui 
popor, care urma să fie instrumentul său ales. 

învăţătură de temelie a Bibliei este: "Celui 
curat toate îi sînt curate". Dar pentru cei slabi în 
credinţă, al căror cuget poate fi rănit uşor, se dau o 
mulţime de reguli în purtare. 
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Alt principiu mare este că "neprihănirea se 
dobîndeşte numai prin credin\ă". în practică, 
credinciosul trebuie să se supună pe pămînt la diferite 
rînduieli, care nu sînt aceleaşi în toate împrejurările. 

Nu-i încă pocăit cine a trecut de la romane la 
Biblie. Căci altminteri va aduce în Biblie zăpăceala 
din romane. Trebuie mai întîi repararea acelui defect 
al mecanismului sufletesc, care te face să nu po\i 
deosebi lucrurile mari şi importante, de detalii şi de 
cele trecătoare. 
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Impresia ultimului eveniment 

Alt mare defect al mecanismului nostru 
sufletesc este faptul că judecăm şi reacţionăm 
totdeauna sub impresia ultimului fapt, a ultimului 
eveniment, a ultimului cuvînt pe care l-am auzit. 

Aici este una din cauzele nerecunoştinţei. Un 
om ne-a făcut rău astăzi şi noi reacţionăm îndată, de 
parcă aceasta ar fi fost singura noastră întîlnire cu el şi 
de parcă singurul lucru pe care-l ştim despre el este 
că ne-a făcut acest rău. Or, psalmistul ne îndeamnă să 
ne amintim de binefaceri trecute. Şi invers: sub 
impresia unei vorbe ademenitoare, sîntem gata să 
urmăm pe cineva care nu merită încrederea noastră, 
după toate cite ştim despre el din trecut. 

Defectul acesta al mecanismului nostru 
sufletesc ne face să nu privim oamenii, lucrurile şi 
evenimentele în lumina a tot ce cunoaştem despre ele. 
Fariseii spuneau despre Domnul Isus: "Acesta este un 
om păcătos fiindcă a călca( Sabatul." Dar ajunge oare 
călcarea unei legi într-o anumită împrejurare pentru 
a osîndi pe un om, neţinînd seamă de tot restul 
personalităţii lui? 

Dacă cineva devine din necredincios 
credincios, fără să se fi pocăit mai întîi, adică fără să fi 
dobîndit o minte nouă, fără să-şi fi făcut rost de o 
inimă nouă, el va vădi aceeaşi meteahnă în aprecierea 
fraţilor şi a predicatorilor, a personajelor biblice şi a 
stărilor de lucru în Biserică. Pasagerii din maşina lui 
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vor fi noi, dar aceşti pasageri noi vor şedea în aceeaşi 
maşină defectă. 
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Prizonieri al cuvin.telor 

Apoi, sufletul omenesc, păcătos din fire, are 
defectul de a rămîne la suprafaţa lucrurilor pe care le 
judecă. El este prizonier al cuvintelor. 

Cuvintele, formate la început ca denumiri 
pentru realităţile înco!ljurătoare, sînt golite în 
decursul vremurilor de conţinutul pe care l-au avut la 
început. Sufletul, rămas însă în întîrziere, continuă să 
le acorde aceeaşi însemnătate; acelaşi respect ca pe 
vremea cînd ele reprezentau un conţinut bogat. Ţinem 
astfel în mîini păpuşi frumoase pe din afară, dar pline 
de rumeguş înăuntru. 

Să dăm cîteva exemple: 
Cuvîntul "episcop" arăta la început pe un 

păstor sufletesc, pe cel mai înaintat. în credintă, care în 
vreme de prigoană îşi dădea viaţa pentru oi. În vremea 
de acum ajunge ca un derbedeu să obţină prin naştere 
nobilă, prin studii, prin simonie (adică prin 
cumpărarea cu bani), prin relaţii înalte sau pe altă 
cale titlul de episcop şi creştinii cei nepocăiţi sînt gata 
să-i acorde toată cinstea, deşi acest biet episcop nu are 
nici pic de credinţă, nu poate fi nimănui de folos pe 
calea mîntuirii şi dă bir cu fugiţii la greu. Sîntem 
amăgiţi de vraja cuvintelor. Pentru sufletul pocăit, un 
derbedeu rămîne un derbedeu, orice titlu ar purta. 

La fel în ceea ce priveşte cuvintele preot, 
păstor, rabin, biserică, creştin, evreu, credincios, 
credinţă, religie, artă. Cel pocăit nu se lasă 

17 



impresionat de nici un cuvînt pompos, ci intră în 
miezul chestiunii. El cercetează mai întîi dacă 
cuvîntului frumos îi corespunde o realitate. 

Dumnezeu face oamenilor reproşuri: 
"Norodul acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui 
este departe de Mine." Adică vorbim mult lui 
Dumnezeu şi despre Dumnezeu. Dar totul este 
îmbătare cu cuvinte. Ond spunem "Dumnezeu", nu 
avem o persoană concretă înaintea ochilor inimii; 
cînd vorbim despre religie, nu ne simţim cu adevărat 
legaţi; cînd pălăvrăgim despre credinţă, nu stăruim ca 
această credinţă să fie cea adevărată prin care se 
dobîndeşte mîntuirea. 

Cuvintele au luat locul realităţilor - iată un 
mare defect al mecanismului sufletesc, defect pe care 
pocăinţa îl înlătură, învăţîndu-1 pe om să vorbească 
puţin, ceea ce nu se referă atît la numărul cuvintelor, 
cit la examinarea stăruitoare ca în dosul fiecărui 
cuvînt pe care-l rostesc sau acdept să stea o realitate. 

Încolo, mulţi tinichigii se numesc "Croitoru", 
mulţi păgîni se numesc "creştini" şi aşa mai departe. 

Să ţinem minte că marele preot care l-a 
osîndit pe Isus se numea Ana, care în ebraică 
însemnează "îndurătorul!". Şi ce om dornic de sînge 
era, în ciuda numelui său frumos! 
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"Hrinirea cu cadavre" 

Continuînd cu enumerarea defectelor 
mecanismului sufletesc, trebuie să pomenim tendinţa 
lui bolnăvicioasă de a se hrăni cu cadavre, de a trăi la 
nesfirşit din rumegarea trecutului. 

Ond este în lume, omul trăieşte amintindu-şi 
şi povestind mereu cuceririle, experienţele şi 
aventurile trecute şi se mîngîie cu ele pentru viaţa lui 
searbădă de acum, în loc să caute, dimpotrivă, a-şi 
umple cu un conţinut bogat viaţa actuală. Alţii sînt 
melancolici, sînt veşnic cuprinşi de remuşcări pentru 
rele şi nereuşite din trecut, în loc să depună sforţări vii 
pentru a reuşi şi a face bine acum. 

Dacă omul a devenit credincios fără să Sf fi 
pocăit, adică fără ca în mecanismul său sufletesc să se 
fi produs o revoluţie profundă, cugetul lui va fi plin 
tot de fapte moarte, de faptele trecutului. 

Este cîte un credincios care trăieşte din 
experienţele sale trecute cu Isus, pînă cînd le mănîncă 
şoarecii, în loc să aibă grijă de a le reînnoi în fiecare 
zi. Ori trăieşte într-o continuă deplîngere şi amintire a 
păcatelor sale trecute, lucru cu totul neroditor şi 
căruia îi este de preferat să şi le ispăşească de acum 
înainte prin multă dragoste şi neprihănire. 

Dacă un asemenea om nepocăit devine 
predicator al Evangheliei, predica lui va fi o 
plicticoasă tălmăcire a răspunsurilor pe care Isus le-a 
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dat acum 2000 de ani la întrebările fariseilor de 
atunci, în loc să fie un răspuns viu, inspirat de 
Mîntuitorul, la întrebările puse vieţii de omul 
modern, înaintea căruia stă. 
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Sprijinirea pe autoritiţl 

Iată altă meteahnă a mecanismului nostru 
sufletesc: sufletul nostru păcătos, pierzînd reazemul 
său natural în Dumnezeu, caută neapărat autorităţi pe 
care să se sprijine. Şi aceasta este o însuşire 
bolnăvicioasă. Sufletul, creat pentru a fi independent 
şi în directă părtăşie cu Dumnezeu, a pierdut 
capacitatea de a umbla pe picioare proprii. 

Pentru unul, autoritatea este ştiinţa. El nu stă 
să-i cerceteze graniţele. El nu se întreabă în ce măsură 
tot ce afirmă, savanţii este cu adevărat ştiinţă şi nu 
prejudecată � unor bieţi oameni păcătoşi ca şi noi, 
care poartă un titlu impunător. Sufletul acesta umblă 
prin lume, bizuindu-se pe rezultate dobîndite pentru 
el de alţii şi pe care le primeşte fără control. 

Pentru mulţi, ceea ce au învăţat de la părinţi 
este o autoritate. Mereu auzi: "Aşa am apucat de la 
părinţi". Şi sufletul nici nu mai controlează dacă 
părinţii - oameni supuşi greşelii ca şi noi - au avut 
dreptate sau nu. 

Pentru alţii, tot ceea ce există din vremuri 
străvechi are autoritate de netăgăduit. "Noi ştim aşa, 
noi facem aşa din moşi-strămoşi" - este argumentul 
lor. and spui, dar, unui asemenea om că ar trebui să 
nu mai existe războaie şi că ai trebui să ne unim cu 
toţii sforţările pentru atingerea acestui scop, el va da 
din umeri nepăsător, spunînd: "Aşa-i de cînd lumea". 
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în materie religioasă, omul acesta se ţine de religia 
strămoşească. Aici este puterea tradiţiei, care-i 
primită, pur şi simplu, întrucît e străveche, şi nu 
fiindcă ar fi bună. 

Dacă cineva începe să creadă fără ca mai 
înainte să se fi pocăit, el va continua să se sprijine pe o 
autoritate şi în viaţa cea nouă. Va fi o autoritate 
necontrolată pentru el cartea sfintă a religiei sale, vor 
avea autoritate pentru el crezurile şi obiceiurile 
confesiunii din care face · parte. Pentru el, orice 
discuţie se curmă atunci cînd poate afirma despre un 
lucru: "Aşa a zis întemeietorul religiei căreia îi 
aparţin, aşa scrie în cartea cutare". El nu cercetează cu 
mijloace independente măsura în care se poate da 
crezare deplină cuvintelor celui care este autoritate 
pentru el. 

Sufletul a pierdut, astfel, darul cel mai preţios 
primit din partea lui Dumnezeu - şi anume 
independenţa sa. Or, Dumnezeu doreşte atît de mult 
ca sufletul să-şi păstreze independenţa, încît El însuşi 
nu cere crezare în nici o chestiune pe simplul fapt că 
El este Dumnezeu. în Biblie, El, Stăpînul, aduce 
dovezi pentru afirmaţiile Sale, face semne şi minuni 
pentru a convinge, argumentează, spune sufletelor: 
"Judecaţi voi înşivă între Mine şi voi!" Ba mai mult, ni 
se arată în Biblie cazuri cînd suflete de oameni biruie 
prin dreptatea cererilor lor pe Dumnezeu. (Fetele lui 
Ţelofhad, Moise şi alţii). 



Spiritul de partidl 

O boală adîncă a structurii noastre sufleteşti, 
care trebuie vindecată prin pocăinţă, este spiritul de 
partidă. 

Savanţii vorbesc despre idei strunite 
emoţional numite complexe." Ce sînt acestea? 
Anumite sentimente mă leagă de unii oameni sau de 
un anumit fel de a vedea. Aceste sentimente mă 
despart, fireşte, de oamenii opuşi obiectului iubirii 
mele şi de felurile de gîndire vrăjmaşe celui pentru 
care am o preferinţă. 

Deîndată ce un asemenea "complex", adică o 
preferinţă sentimentală, s-a înrădăcinat în sufletul 
cuiva, acest om devine incapabil de gîndire dreaptă. El 
este de acum înainte "parţial". Doar ce serveşte la 
întărirea complexului său este primit de mintea lui. 
Dimpotrivă, în mintea lui nu mai poate pătrunde 
nimic care ar zdruncina această preferinţă 
sentimentală. în acest om se dezvoltă spiritul de 
partidă. 

Dacă anumite sentimente îl leagă de o 
concepţie ştiinţifică, de un partid politic, de o 
confesiune, mintea lui refuză dintru început tot ce ar 
putea servi ca argument celor de altă părere. 

Vom da exemple, ca să fim mai lămuiţi. 
Să presupunem un om cu cultură ştiinţifică, 

dar care nu poate suferi religia. El are un complex 
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antireligios. Să zicem că el este un chimist mare. El va 
crede în legile cu privire la atomi, deşi legile acestea 
se referă la un obiect inventat de mintea omenească. 
Nimeni nu ştie dacă atomii (părţile cele mai mici din 
care se presupune că este compusă materia 
UI!_iversului) au vreo existenţă reală, nimeni nu i-a 
văzut sau i-a atins şi este probabil că nimeni nu-i va 
vedea vreodată. Atomii sînt o construcţie a 
imaginaţiei savanţilor, cum au mai fost şi alte 
construcţii, unele abandonate între timp, iar altele 
menţinute. Aşa, de pildă, eterul şi undele lui nu au 
fost observate niciodată în natură. Ele au fost 
inventate de savanţi pentru a explica lumina şi 
căldura. 

Savantul nostru ştie lucrurile acestea. Dar, cu 
drept cuvînt, socoteşte că eventuala neexistenţă în 
realitate a atomului sau a eterului nu micşorează cu 
nimic valoarea pe care aceste două noţiuni le au 
pentru ştiinţă. Ele ne dau posibilitate de a explica şi 
de a prevedea o mulţime de fapte. Or, aceasta ajunge. 
Savantul nu va lucra, deci, numai cu realităţi care pot 
fi pipăite, ci şi cu noţiuni despre care nu-i sigur dacă le 
corespunde ceva în realitate. 

Dar deîndată ce i se va vorbi despre credinţă, 
va deveni furios şi va cere să i se prezinte dovezi 
palpabile că există un Dumnezeu şi o viaţă viitoare. El 
nu admite să pornească la lucru cu aceste 
presupuneri, deşi acceptarea de către mintea noastră a 
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existenţei lui Dumnezeu şi a vieţii viitoare explică în 
chip minunat multe taine ale vieţii omeneşti. 

Metoda considerată ca bună acolo unde vine 
în sprijinul complexului său este refuzată unde intră 
în conflict cu el. Şi bietul suflet nici nu-şi dă seama de 
faptul că nu-i consecvent. 

Savantul cu complex antireligios va accepta 
multe dogme ale ştiinţei (mă gîndesc numai la 
axiomele geometriei). Dar el va refuza cu oroare 
dogmele de nedovedit ale religiei. Dacă-l vei întreba 
de ce se foloseşte de axiome în geometrie, îţi va 
răspunde că ele satisfac cererea cea mare a ştiinţei -
utilitatea. Cînd îi vei spune că dogmele în materie de 
credinţă aduc acelaşi folos, el va refuza să cerceteze 
măcar valoarea spuselor tale. 

Aceasta este o deformare datorită 
complexului. 

În politică, această deformare se va vădi prin 
părtinire. Tot ce face partidul tău este bun. Partidul 
adversar, dimpotrivă, nu are dreptate în nici o 
chestiune. Dacă eşti antisemit, evreii nu au nici pic de 
dreptate. Dacă eşti fascist, .eşti ferm convins că 
bolşevismul nu a reuşit să realizeze absolut nimic. 
Dacă eşti catolic, protestanţii nu au nici pic de 
dreptate. Dacă eşti protestant, tot ce fac catolicii este 
superstiţie. Nimeni nu stă să gîndească la faptul că 
atîţia oameni de inimă, idealişti şi inteligenţi, se află 
în tabăra adversă, lucru care ar fi imposibil dacă toată 
dreptatea ar fi numai de partea ta. Complexul reţine 
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pe om de la asemenea meditări. Partidul meu, 
confesiunea mea, naţia mea, patria mea au totdeauna 
dreptate. 

Cit de dese sînt aceste deformări ale 
sufletului! 

Dacă un om a fost pungăşit de un preot sau a 
văzut ceva nevrednic la el, nu va mai aprecia nici 
învăţătura ortodoxă după valoarea ei adevărată. 
"Părerea ace.Ista o are şi popa acela pungaş" - îşi va 
spune, şi o va respinge de la început. De la pungăşia 
unuia sau mai multor oameni, se ajunge la ruperea cu 
un sistem de idei. Aceasta a fost istoria creării unei 
mulţimi de secte. Invers, oamenii care fac experienţe 
proaste cu unul sau mai mulţi pastori protestanţi, se 
întorc la ortodoxie, nu fiindcă sînt convinşi că 
ortodoxia este sistemul de credinţă bun şi drept, ci 
fiindcă s-au convins că "ceilalţi sînt pungaşi". 

Acelaşi lucru se întîmplă cu simpatiile şi 
antipatiile noastre faţă de oameni. Este destul să se 
dezvolte în noi un complex de dragoste sau de 
supărare faţă de un om - sentiment bazat numai pe 
una sau mai multe trăsături ale lui care ni-l fac 
simpatic sau antipatic - şi de acum încolo lucrurile s
au schimbat. Dacă omul ne este simpatic începem 
încetul cu încetul să ne potrivim lui. Tot ce gîndeşte el 
este primit cu bucurie, fără o cercetare imparţială a 
valorii gîndurilor sale. Dacă, dimpotrivă, omul ne este 
antipatic, buzele lui pot scoate perle la fiecare cuvînt 
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pentru că eu voi critica cu acreală tot ce va face sau va 
spune el. Nu-mi mai poate intra în voie nicidecum. 

Şi adevărul suferă sub povara acestor 
complexe. 

Nenorocirea cea mai mare nu este că oamenii 
spun minciuni, ci faptul că oamenii sînt minciuni, că 
primesc şi răspîndesc drept adevăr ceea ce nu este 
rezultatul unei gîndiri obiective, logice, unite cu 
dragostea, ci rezultatul unor complexe, unor simpatii 
sau antipatii datorate unor împrejurări întîmplătoare. 

Învinuirea adusă de Domnul Isus unora, că 
vin la El pentru pîini şi peşti, rămîne în picioare şi faţă 
de cei cari nu urmăresc interese materiale. Fiecare 
vine după lucrurile simpatice lui şi-şi astupă urechile 
cînd adevărul obiectiv intră în conflict cu simpatiile 
sau antipatiile lui. 
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Suflete împArţite 

Apoi, sufletul nostru mai are defectul de a fi 
împărţit. Şi, din cauză că este împărţit, nu are 
controlul sau stăpînirea de sine. 

Fiecare suflet are anumite convingeri precise 
despre ce este bine sau rău. Pe de altă parte, sufletul 
are impulsuri pe care nu le poate stăpîni, simte un 
îndemn lăuntric să săvîrşească fapte în opoziţie cu 
convingerile sale. Ştii că lucrurile pe care te-ai 
obişnuit să le faci, să le spui sau să le gîndeşti sînt rele. 
Îţi dai seama că faci rău, dar nu poţi schimba nimic. 
Un anumit obicei rău, care s-a înrădăcinat în tine îşi 
impune vrerea lui, iar tu-i eşti sclav. O anumită ideie 
te urmăreşte şi tu nu mai eşti în stare să faci gîndurile 
sau faptele tale roabe idealului tău de purtare. 

Cum să le faci roabe lui Isus, dacă sufletul tău 
a pierdut stăpînirea asupra gîndurilor care-l frămîntă 
şi care se războiesc unele cu celelalte? Tu ştii că ceea 
ce faci este absurd, că te va nenoroci, îţi va distruge 
sănătarea, cariera şi viaţa. Tu ştii că lucrurile pe care 
le gîndeşti sfidează toate legile logicei. Dar nu poţi 
rezista îndemnurilor lăuntrice. Ceva te obligă să 
săvîrşeşti fapta aceasta. 

Sufletele acestea sînt disociate. Ele sînt "o 
casă dezbinată împotriva ei însăşi şi care nu poate 
dăinui." Aşa arată sufletul "robului rău, care va fi tăiat 
în două." 
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• 

Sufletul acesta poate vorbi cu înflăcărare, cu 
deplină sinceritate, cu lacrimi în ochi despre o 
credinţă sau un ideal oarecare şi după zece minute 
poate să săvîrşească o faptă sau să frămînte gînduri 
care sînt un scuipat în obrazul acestui ideal. 

Această disociere (împărţire) a sufletului 
nostru este stranie. Fiecare rîde sau critică această 
stare de lucruri la altul. Dar care este, oare, omul 
consecvent idealurilor sale? 

Disocierea nu ia numai forma nepotrivirii 
dintre credinţă şi faptă, ci şi a nţpotrivirii între două 
sisteme de gîndire şi simţire care locuiesc laolaltă. 

Un om poate să ţină morţiş la fidelitatea 
soţiei sale, să vorbească despre ea, s-o laude, s-o 
păzească - şi poate, în acelaşi timp, să considere bună 
isprava de a lua el însuşi nevasta altuia. El poate trăi 
în felul acesta ani de zile , fără să-şi dea seama că-i 
inconsecvent. 

Un om poate să protesteze din adîncul inimii 
împotriva unui atac terorist, sau împotriva unei 
barbarii săvîrşite de partidul advers, bucurîndu-se în 
acelaş timp din toată inima de o faptă barbară, întru 
totul asemănătoare, comisă de ai săi împotriva 
vrăjmaşilor. Ceea ce la alţii denumea "barbarie", la ai 
săi el numeşte "eroism". Şi sufletul va rămîne mirat 
cînd îi vei reproşa·inconsecvenţa. 

Aceasta e o boală sufletească foarte grava. 
Cum mai poate spune sufletul acesţa că nu are păcat, 
cînd are păcatul grav al lipsei de unitate, al disocierii? 
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• 

De aceea Biblia nu încetţază să-i pună înainte mereu 
. un Dumnezeu unic, un Mîntuitor unic, o credinţă 
unicii, cea dată odată pentru totdeauna sfinţilor, un 
botez unic, care nu trebuie repetat. "Un singur lucru 
trebuieşte" - spune Domnul Isus. "Fac un singur 
lucru" - spune apostolul Pavel. "Doresc un singur 
lucru" -spune psalmistul David. 

Această unificare a sufletului este unul din 
rezultatele pocilinţii. 
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Sentimentalismul 

În categoria defectelor sufleteşti care se 
remediază prin pocăinţă este şi satisfacerea 
impulsurilor noastre spre bine numai în fantezie. 

Un om poate să plîngă cu lacrimi calde de 
nedreptăţile făcute acum 2000 de ani Domnului Isus, 
să se indigneze cu sinceritate că nimeni nu I-a luat 
apărarea şi s� cheltuiască în aceste lacrimi şi în 
această indignare stearpă despre lucruri trecute de 
mult toată energia lui sufletească îndreptată spre bine. 
Şi pe urmă să treacă nepăsător, fără a protesta, pe 
lingă nedreptăţile de astăzi. 

Sînt cucoane în stare să plîngă de mila 
săracilor din filme şi romane. Plînsetul acesta satisface 
tendinţele lor bune. at despre cerşetorii cei reali, 
care rebegesc la intrarea cinematografelor, nici gînd Ia 
ei. 

.Oţi oameni cheltuie toată puterea de iubire 
în vorbe calde şi în poezii! Poeţii care au scris 
versurile cele mai frumoase au avut, de obicei, şi viaţa 
cea mai urîtă. Ce mirare! Puterea lor de bine a fost 
cheltuită în poezii. 

Alţii îşi cheltuiesc energia construind "castele 
în Spania", adică făurind planuri frumoase în 
imaginaţie, fără a traduce în practică ni�ic. 
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Instinctul de turmă 

Psihologia (ştiinţa despre suflet) numeşte 
"instinct de turmă", un alt mare defect al 
mecanismului nostru sufletesc. 

Despre Domnul Isus este scris în Evanghelie 
că "El Îşi cheamă oile pe nume şi le scoate afară din 
staul". Satan, diDJpotrivă, le bagă în felurite staule: în 
staulul naţiunii, al castei, al clasei sociale, al categoriei 
de vîrs tă, al sexului şi aşa mai departe. De acum 
înainte, singura grijă a individului stăpînit de 
instinctul de turmă va fi să armonizeze, să potrivească 
purtarea lui cu aceea a comunităţii din care face parte. 

Toate credinţele primite îndeobşte de 
gruparea din care face parte, le va primi şi el, fără a 
întreba de rostul lor. In deplină ascultare, el se va 
potrivi regulilor de purtare impuse de turmă. 

Ceea ce noi numim "convingerile noastre", 
"părerile noastre", "morala noastră", nu sînt ale 
noastre, ci ale turmei din care facem parte. Faci un 
anumit lucru, fiindcă toţi cei de-o seamă cu tine fac la 
fel. Crezi anumite lucruri, fiindcă aşa cred şi cei de-o 
seamă cu tine. 

întrebat, vei putea da, desigur, motive 
îndestulătoare pentru faptele şi credinţele tale, şi vei 
fi tu însuţi convins că pentru aceste motive iei 
atitudinile pe care le iei. Dar, în realitate, purtarea ta 
este dictată de instinctul de turmă, de faptul că cei de 
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o seamA cu tine fac toti asa, iar tu esti redus la rolul de 
papagal sau maimută.' , , 

Dacă am , cerceta mobilierul sufletesc al 
fiecărui om, am vedea cA el este compus dintr-un 
număr vast de păreri foarte precise despre tot felul de 
subiecte complicate şi grele de înţeles. Fiecare om are 
o pArere despre originea lumii şi a omului, precum şi 
despre sensul vieţii. Fiecare are o anumită convingere 
despre ce va fi după moarte şi despre cum trebuie să 
fie purtarea unui om în viaţa aceasta. Fiecare părinte 
este convins cA ştie cum să-şi crease! copilul. Fiecare 
stie cum ar trebui administrată tara sau fabrica si ce ar 
, , , 

trebui să fara guvernanţii ca să fie pace. Fiecare este 
un expert în strategie militară şi-ţi poate prevedea 
sfirşitul fierarei bătălii • viitoare. Nici nu-şi mai 
aminteşte, săracul, cA toate precizările lui despre 
bătăliile din trecut au dat greş. Fiecare este un critic 
de artă. Toţi avem convingeri despre literatură. 
Sîntem în stare să vorbim despre romancierii cehi, 
despre Spinoza şi despre progresul ştiinţei . 

. Lămurit lucru, cea mai mare parte din 
numărul acestor "convingeri" nu au nici o bază 
raţională. Alţii mai deştepţi decît tine ştiu despre 
unele din întrebările la care tu găseşti răspunsuri cu 
atîta uşurinţă, că sînt fără răspuns, pe cînd pentru alte 
chestiuni este nevoie de o calificare înaltă ca să le 
des legi. 

Singura atitudine a unui om cît de cit raţional 
ar fi să nu-şi dea părerea despre lucrurile pe care le 
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ştie, adică despre 90% din lucrurile care formează 
obiectul conversaţiilor sale obişnuite. Dar, 
dimpotrivă, fiecare apără cu căldură opiniile sale, 
neîntemeiate pe nimic. Oamenii sînt gata să meargă la 
moarte pentru ele. Şi sînt convinşi că ar suferi şi 
moartea pentru idealurile lor. De fapt, ei ascultă de 
instinctul de turmă. Şi-au însuşit fără control 
idealurile naţionale, de clasă, de rasă, de partid sau 
religioase ale turmei din care fac parte prin naştere 
sau prin cine ştie ce altă împrejurare. 

Dacă cineva crede în Evanghelie dar nu s-a 
pocăit, instinctul de turmă vă rămîne în el. Nu va avea 
relaţii personale cu Mîntuitorul, care ă-1 înveţe ce are 

. de făcut. Pentru el, lucruril pe care le săvîrşesc în 
mod obişnuit credincioşii din gruparea căreia i s-a 
alăturat vor fi lege. El va avea în toate chestiunile 
părerea celor de o credinţă cu el, va fi convins că toate 
aceste păreri sînt raţionale - fără să le fi cercetat 
temeinicia - şi va putea "ă-ţi scoată din mînecă păreri 
fixate despre fiecare verset biblic, oricît de dificil, 
chiar dacă experţii în materie, în ciuda unui chin de 
veacuri, nu au ajuns încă să-l deslege în întregime. 

Ne oprim aici, căci n-am sfirşi niciodată dacă 
am vrea să enumerăm toate defectele mecanismului 
nostru sufletesc. 
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Top anm sunete bolnave 

Concluzia ce urmează din toate cîte am spus 
pînă acum o aflăm în Biblie. "Tot capul este bolnav şi 
toată inima suferă de moarte. Din tălpi pînă-n creştet, 
nimic nu-i sănătos, ci numai răni, vînătăi şi came vie, 
nestoarse, nelegate şi nealinate cu untdelemn". "Nu 
este nici un om neprihănit, nici unul măcar. Nu este 
nici unul care să aibă pricepere ... . Toţi s-au abătut şi 
au ajuns nişte netrebnici. Nu este nici unul care să 
facă binele, nici unul măcar ... ". 

Există o ştiinţă numită psihiatrie, care se 
ocupă cu bolile sufleteşti, cu nebunia. Dar ea are între 
oameni acelaşi rol pe care-l are în rîndurile hoţilor 
pedepsirea neloialităţii şi nesincerităţii din mijlocul 
lor. Hoţii sînt foarte geloşi în această privinţă. Hoţi 
sînt cu toţii, dar hoţia nu trebuie să întreacă anumite 
margini. Cei care au furat împreună trebuie să 
împartă prada între ei în mod cinstit, altfel morala 
hoţilor îi condamnă. 

Aşa-i şi cu psihiatria. Sufletul tuturor 
oamenilor este grav bolnav; e deranjat pînă şi sufletul 
psihiatrului, adică al savantului care se ocupă cu boli 
sufleteşti. Iar psihiatria se ocupă numai cu cazuri 
acute, care întrec "normalul" acestei stări generale de 
boală. 

Toţi sîntem bolnavi, profund bolnavi 
sufleteşte. Acesta este "păcatul care locuieşte în noi". 
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Strigă unii: "Nu am păcat", "nu mint", cînd colo ei sînt 
păcat şi minciună, adică deformare, exagerare, 
netrebnicie din cap pînă-n picioare. Sufletul, adică 
partea principală a vieţii lor, este deranjat, stricat şi 
păcatos. 

Este lesne de înţeles că nu poate fi vorba de 
un bun mers sufletesc atîta timp cit aceste deformări 
stăruiesc în noi. Şi, într-adevăr, sufletele oamenilor 
sau trăiesc în continuu conflict lăuntric, care le 
macină viaţa, sau se resemnează la o continuă 
minciună şi la o făţărnicie lăuntrică. 

Concluziile la care ajunge şi atitudinea 
asupra căreia se fixează sufletul omenesc, după ce a 
văzut toate evenimentele şi pe oameni prin prizma 
atît de deformată a sufletului său păcătos, sînt cu totul 
altele decît cele la care ar fi ajuns prin adevărată 
gîndire logică, în care fiecare treaptă este urmarea 
firească a treptelor premergătoare, în care dovezile 
sînt cumpănite cu imparţialitate şi probabilitatea 
soluţiilor diferite este considerată fără patimă. 

Or, asemenea adevărate dovezi de gîndire 
logică sînt extrem de rare în viaţa omenească. 
Atitudinea oamenilor faţă de diferitele întîmplări ale 
vieţii sau faţă de semeni este în mod obişnuit cu totul 
alta decît ar merita acei oameni sau acele întîmplări. 
Iar minciuna în care sîntem prinşi cu toţii ca într-un 
lat este că sîntem cu totul inconstienti în viata de 

' ' ' ' 

toate zilele de defectele mecanismului nostru 
sufletesc. 
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Fiecare om este convins că părerile pe care le 
are - rezultate ale tuturor deformărilor, complexelor, 
simpatiilor şi antipatiilor - sînt formate prin gîndire 
logică. Fiecare este convins că are dreptate, din punct 
de vedere al raţiunii, să aibă atitudinea sau părerea la 
care, totuşi, nu prin raţiune a ajuns. Şi fiecare ţine 
morţiş · să aibă dreptate. Fiecare construieşte cu 
măiestrie motive raţionale pentru atitudinile sale, 
adoptate ca rezultat al unor stări sufleteşti 
bolnăvicioase. 

Oamenii se amăgesc cînd cred că ştiu de ce 
săvîrşesc anumite fapte. Sufletul omenesc simte o 
nevoie covîrşitoare de a crede că procedează raţional, 
cînd de fapt o mare parte a proceselor noastre 
sufleteşti este rezultatul unor înclinări sentimentale, 
unor complexe sau deformări sufleteşti. Întrebaţi 
fiind: "De ce ai făcut aşa?", în loc să răspundem 
simplu: "Am urmat un îndemn lăuntric care scapă 
controlului meu şi pe care nu-l pot stăpîni", vom 
indica 1001 de motive supte din deget. Idealul nostru 
e să fim oameni raţionali şi idealul acesta se opune 
stării, de . fapt bolnăvicioase, a sufletului nostru. 
Construim de aceea explicaţii logice artificiale pentru 
atitudini nelogice. 

Fiecare politician va justifica raţional orice 
măsură a partidului căruia îi aparţine, măsură pe care 
el şi-a însuşit-o însă nu fiindcă-i logică, ci fiindcă este 
a partidului său. El şi-ar fi însuşit şi o măsură 
contrarie, dacă ar fi fost luată de acest partid. CTt de 
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puţin au de-a face cu logica toată politica de partid 
sau toate atitudinile confesionale ne arată faptul că în 
virtutea aceleiaşi logici - adică presupusa ştiinţă a 
gîndirii drepte - adversarul îşi construieşte argumente 
opuse. 

în mod obişnuit, oamenii nu-ţi vor putea 
răspunde de ce săvîrşesc o anumită faptă sau de ce şi
au însuşit o anumită convingere. Ei sînt prinşi în 
lanţul minciunii lăuntrice a sufletului lor bolnav. 

Un om poate lucra timp de zeci de ani la 
construcţia unui sistem de gîndire ateist perfect. EI 
poate să-ţi răspundă convins la întrebarea: "De ce eşti 
ateu?" cu miile de argumete pe care şi le-a adunat. 
Dar o analiză mai amănunţită va arăta că, poate, a fost 
dezamăgit în tinereţe în dragostea pe care a 
întreţinut-o cu o fată credincioasă. De atunci s-a 
născut în inima lui antipatia faţă de orice credinţă, iar 
tot restul gîndirii lui este numai justificarea raţională 
a unei atitudini însuşite din motive sentimentale. 
Lucrurile acestea le descoperă numai în cazuri rare 
specialistul (vreun medic psihanalist). De cele mai 
multe ori, insul habar nu are de motivele pentru care 
a luat o atitudine ateistă. 

Această înşelare de sine produce mari 
conflicte lăuntrice. în măsura în care în om se trezeşte 
bănuiala despre existenţa unei mari minciuni în viaţa 
lui, el înnăbuşe acest gînd, adică îl exclude din cîmpul 
conştiinţei sale. Dar gîndul ce i se răpeşte dreptul la 
viaţă continuă să trăiască la marginea conştiinţei şi 
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caută mereu să reintre în ea în forme ulburătoare. 
Deodată, sufletul este cuprins de o stare de tu burare, 
de o tristeţe adîncă, de melancolie sau, dimpotrivă, de 
·o excitare pe care u şi-o poate explica .. 

Omul care jură că nu are păcat, că nu este 
mincinos, este plin de minciună. Fata care arde după 
bărbat îşi va ascunde ei înşăşi acea tă dorin ,ă sub ălui 
unei pudori, a unei nev·novătii exagera e. 
Tuberculosul, care ştie în adîncul sufletului său ·că 
pentru el nu mai există nădejde, va fi plin de voioşie şi 
de un optimism exagerat. Glumele şi o bucurie 
gălăgioasă îi servesc adesea omului pentru a acoperi o 
durere care-i roade inima. Un om va depune o 
activitate febrilă în slujba unu ideal sau a unei 
credinţe şi va convinge pe alţi oameni de dreptatea ei 
cu o putere şi pasiune neobişnuită pentru a acoperi 
glasul îndoielii de îndreptăţirea acestei cauze, glas 
care-l chinuie lăuntric. Un om va cerceta în 
amănuntime fiecare cuvînt si fiecare li eră a Bibliei si 

, > ' 

va găsi explicaţii strălucite la fiecare, acoperind prin 
această cercetare refuzul lui de a împlini marile 
cerinţe pe care Biblia i le adresează. 

Totul este minciună şi minciună. Sîntem nişte 
minciuni ambulante. Cum să fim pregătiţi pentru 
veşnicie, cum să fim plăcuţi lui Dumnezeu? 

Cind interesele noastre materiale sin_t legate 
de o anumită credinţă sau stare de lucruri, şi cînd 
năruirea acestora ar strica prestigiului lw:J!are ţinem 
atît de mult în îngîmfarea noastră·, ·credinţa aceasta 
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devine de nezdruncinat în sufletele noastre, aricit ar fi 
de absurdă. Sufletul ţine cu orice preţ să se respecte 
pe sine însuşi, de aceea nu va admite niciodată, nici 
măcar în singurătate, că slujeşte unei credinţe pentru 
interesele materiale sau de prestigiu care decurg din 
ea. Şi diavolul, tatăl minciunii, este la îndemînă 
pentru a servi fiecăruia argumente suficiente care să 
dovedească şi lui şi altora că trăieşte pentru un ideal, 
deşi adevărul crud este că trăieşte nu pentru ideal, ci 
din ideal. 

Dar cine-i deajuns de iscusit pentru a 
descoperi toate întortocherile şi înşelătoriile 
sufletului omenesc, căruia îi place să se arate 
neprihănit înaintea oamenilor, dar care este păcătos 
din fire? 

Sîntem minciuni întruchipate, . nişte 
netrebnici. 

Cel căruia aceste lucruri i s-au descoperit 
înţelege lesne haosul din noi şi din lume. Într-o 
maşină stri€ată, cum este aceea a sufletului nostru, 
care reuseste să deformeze si să necurătească si ce este 

, , , , , 

bun - dovadă ce dezbinări si ură si răutate si 
, , , 

prefăcătorie stăruiesc între cei care cred, dacă nu s-au 
pocăit cu adevărat, dacă nu s-a produs în ei marea 
revoluţie sufletească - oamenii pun, în răutatea lor, 
un conţinut rău: . minciună voită, curvie, ucidere, 
bîrfeală, înşelătorie şi toate celelalte păcate. Sufletul 
devine astfel o adevărată prăpastie de răutate, o 
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prăpastie întunecată şi adîncă. Gîtlejul oamenilor 
devine - după Scriptură - un mormînt deschis. 
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Porunca Pocăinţei 

Dar Dumnezeu s-a îndurat de sufletele 
noastre păcătoase. Şi a rînduit un Episcop peste ele: 
pe Domnul Isus. El ne strigă tuturor: "Pocăiţi-vă!" 
Nu-i numai un îndemn, ci o poruncă. "Dumnezeu 
porunceşte tuturor oamenilor de pretutindeni să se 
pocăiască. n 

Porunca este adresată tuturor. Numai în chip 
ironic vorbeşte Isus uneori despre oameni neprihăniţi 
care au nevoie de pocăinţă. Căci este oare vreunul al 
cărui mecanism sufletesc să fie altul decît cel pe care I
am descris? 

Şi precum am spus la început, o pocăinţă nu 
înseamnă umplerea cu pasageri noi a maşinii vechi şi 
stricate. Nu este vorba de primirea unei credinţe noi. 
Isus spune: "Nu se poate pune vin nou în burdufuri 
vechi, nici un petec nou la o haină veche". Maşina, 
burduful, haina, sufletul trebuie să fie noi. 

Aceasta se vede din faptul că Domnul Isus nu 
dă numai credincioşilor îndemnul să se pocăiască. El 
dă acelaşi îndemn Bisericii Sale, care crede doar în 
Evanghelie. Credincioşii trebuie să se pocăiască la fel 
ca si necredinciosii. Căci credinta nouă în burduful 

' ' ' 

vechi se falsifică şi se pierde. 
"Pocăieşte-te", spune Isus îngerului Bisericii 

din Pergam. O proorociţă din Biserica din Tiatira 
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trebuie să se pocăiască. "Pocăieşte-te", este 
îndemnat şi îngerul bisericii din Laodicea. 

Trebuie să ne pocăim cu toţii de răutatea, de 
necurăţia, de curvia noastră, trebuie să ne pocăim de 
toată lucrarea mîinilor noastre care nu a fost inspirată 
de dragoste, trebuie să ne pocăim de închinarea la 
idoli şi de toate faptele noastre moarte din trecut. 

Pocăinţa este cu totul altceva decît o reformă 
parţială, constînd din abandonarea fumatului şi a 
cîtorva alte obiceiuri rele. 

Să ne pocăim, căci Împărăţia Cerurilor este 
aproape! 

Cerul este aproape şi te cunoaşte de aproape. 
Esti observat si cunoscut. 

' ' 

Să ne pocăim, dacă nu vrem să vină peste noi 
necaz şi strîmtorare, iar la urmă pierzarea. 

Să ne pocăim şi noi, cei credincioşi dacă nu 
vrem să piară bisericile noastre! 

Bunătatea lui Dumnezeu ne îndeamnă la 
pocăinţă. 
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Isus dăruieşte poclilnţa LA CEREREA OMULUI 

Schimbarea radicală în sufletele noastre, 
numită pocăinţă, se produce cînd oamenii intră cu 
inima deschisă în contact personal cu Domnul Isus cel 
înviat si înăltat. 

' Învăţînd să-L cunoască, inima lor se umple de 
iubire pentru El, la care fiecare faptă, fiecare cuvînt, 
izvorăşte din adevăr şi lumină, confirmîndu-ţi astfel că 
El este Fiul lui Dumnezeu. 

Ei se conving că în El nu a fost nici unul din 
păcatele pe care le recunosc în ei înşişi. 

Cu înfiorare citesc apoi despre groaznicele 
suferinte îndurate de El si suferintele fizice si acelea 

' ' ' , 

de a Se vedea lepădat de ai Lui, suferinţa de a Se şti 
pentru cîteva clipe despărţit de Dumnezeu, pentru că 
S-a încărcat cu păcatele noastre. Ei simt cum 
conştiinţa le este apăsată de oribila învinuire adusă 
nouă tuturor de proorocul Isaia: "El pentru păcatele 
noastre a fost zdrobit". 

Plini de remuşcare, îi �r iertare pentru 
suferinţele pe care I le-au pricinuit. Şi Isus cel blînd, 
care atît a aşteptat, îi primeşte în braţele Sale. Tot 
trecutul lor s-a şters şi se repară. Toate s-au făcut noi. 
Nu a vărsat El oare pentru aceasta sîngele Său scump? 

Isus va fi de-acum cu ei pînă la sfirşitul zilelor 
şi conştiinţa că Jertfa nevinovată pentru păcate este 
încontinuu alături de ei le dă credincioşilor o oroare 
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nespusă faţă de păcat. Omul de altădată, supus 
tuturor pornirilor rele, este mort. 

Credinciosul este născut din nou şi plin de 
energie. Rezemat pe ajutorul neclintit al lui Isus, 
porneşte la o viaţă nouă, de om cu suflet pocăit, de 
astă dată cu adevărat folositoare semenilor săi. 

Pocăinţa este un astfel de triumf al dragostei 
lui Dumnezeu, încît nu este de mirare că îngerii scot 
strigăte de bucurie cînd aud că cineva se pocăieşte. 

Dar toate aceste sentimente noi sînt un dar 
de sus. 

Un om nu poate să se pocăiască cu de la sine 
putere, cum un om care se îneacă nu se poate salva 
singur. Cum ar putea sufletul nostru atît de stricat să 
ia hotărîri bune şi să le ducă consecvent pînă la capăt? 

Trebuie ţinut seamă de ambele părţi. 
Pocăinţa nu poate fi atinsă fără voie omenească. Nu 
poate omul să stea pasiv şi Dumnezeu să-i dăruiască 
pocăinţa "pară mălăiaţă în gura lui nătăfleaţă". Dar tot 
atît de adevărat este că revoluţia aceasta totală în 
sufletul nostru întrece voinţa şi puterea omenească. 

Totul depinde aici de rugăciune. Trebuie să te 
rogi şi să foloseşti singurul lucru bun rămas în tine -
capacitatea de credinţă - pentru a crede că Dumnezeu 
există, că-I bun şi că ascultă pe cei ce se apropie de El. 
Lui trebuie să-I cerem pocăinţa într-un chip stăruitor. 

Şi El va dărui oamenilor de orice neam 
pocăinţa şi iertarea păcatelor, ca de acum înainte să 

45 



avem o viaţă din Dumnezeu, viaţa veşnică, o viaţă de 
cunoaştere a adevărului. 

Cel ce ţine în mînă sufletul a tot ce trăieşte, 
suflarea oricărui trup omenesc, se va îndura şi de 
sufletul tău, dacă I-o vei cere cu credinţă. 
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Semnele îosotitoare ale pocăintei 

Cel pocăit, omul în sufletul căruia s-a produs 
schimbarea radicală de care am vorbit, se întoarce în 
mod natural spre Dumnezeu. Eliberat de toate 
deformările şi minciunile, sufletul se întoarce în mod 
natural spre Dumnezeu, din toată puterea lui şi dă 
slavă Creatorului. 

Acum drumul pentru o credinţă puternică în 
Evanghelie este liber. Toate păcatele sufletului pocăit 
sînt iertate. Nu i se mai ţin în seamă faptele trecute, 
care nici nu puteau fi decît rele. Cel pocăit este o 
făptură nouă şi nici nu ar fi drept ca făptura nouă să 
fie făq1tă răspunzătoare pentru păcatele celei vechi. 

Sufletul distinge acum clar că Isus este 
mesagerul lui Dumnezeu şi şi-L face prieten. 

Sufletul începe să aducă roade de o mare 
fineţe: dragoste, bucurie, pace, îndelungă răbdare, 
bunătate, facere de bine, credincioşie, blîndeţe şi 
înfrînare a poftelor, cum nu mai găseşti nicăieri în 
lume. 

Împlinind porunca lui Isus, omul pocăit 
primeşte botezul. Lui nu-i mai este frică de nimic. 
Chiar dacă-l vor omorî pentru viaţa lui cea nouă; el nu 
se teme. Fiindcă acum este ferm încredinţat că va avea 
parte de o fericită înviere din morţi. 
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Cu pu\in înainte de a fi ridicat şi trimis în închisorile 
unei Românii ce încăpuse pe mîna celei mai inumane 
doctrine din cite au tulburat vreodată minţile oamenilor, cu 
puţin înainte, deci, de a-şi pierde libertatea din pricina 
frumosului nume de creştin, în timp ce mergea prin oraş, 
prin apropierea Lipscanilor, încă tînărul pastor Richard 
Wurmbrand a auzit clar şi distinct un glas care-i poruncea: 

"Opreşte-te şi scrie". 
Glasul venea de sus şi trebuia să fie ascultat fără 

întîrziere. Cu un capăt de creion, pe cîteva foi de hîrtie 
găsite în buzunar, omul a început să scrie, atent la cuvintele 
Celui ce i le dicta, de undeva de foarte aproape, din locurile 
cele mai curate ale cugetului. El devenise scribul lui 
Dumnezeu, rob al unei voinţe mai puternice decît oricare 
alta. 

Mai are vreo importanţă, oare, încotro îl purtau paşii 
în ziua aceea? Important rămîne doar faptul că într-o 
singură clipă drumul omului printre semenii săi si-a căpătat 
o ţintă superioară, supravegheată de Însuşi Dorr:nul. 

Astfel s-a născut către sfîrşitul deceniului al cincilea 
o carte de dimensiuni resttinse, limpede însă, în interiorul 
căreia creştinul de astăzi îşi va putea privi, întocmai ca 
într-o oglindă, lăuntricul chip. 

"Opreşte-te şi scrie", a auzit cîndva omul care trebuia 
să devină scribul lui Dumnezeu. 

"Opreşte-te şi citeşte" - se aude iarăşi glasul acestei 
cărţi ce reînvie într-o ediţie nouă la Editura Stephanus. 

Mircea Ciobanu 




