DISCIPOLII LUI CHRISTOS
ÍN LUMEA MODERNÄ
Simon Petru, împreunä cu un alt ucenic, mergea dupä Isus. Ucenicul acesta era
cunoscut de marele preot, ßi el a intrat cu Isus în curtea marelui preot, dar Petru
a rämas afarä la ußä. Celälalt ucenic, care era cunoscut marelui preot, a ießit
afarä, a vorbit cu portäriþa ßi a bägat pe Petru înäuntru. Atunci slujnica- portäriþä,
a zis lui Petru: „Nu cumva tu eßti unul din ucenicii omului acestuia?“ „Nu
sunt“, a räspuns el. Robii ßi aprozii care erau acolo, fäcuserä un foc de cärbuni,
cäci era frig ßi se încälzeau. Petru stätea ßi el cu ei ßi se încälzea. Marele preot
a întrebat pe Isus despre ucenicii lui ßi despre înväþätura lui. Isus i-a räspuns:
„Eu am vorbit lumii pe faþä; totdeauna am înväþat pe norod în sinagogä ßi în
Templu, unde se adunä toþi iudeii ßi n-am spus nimic în ascuns. Pentru ce Mä
întrebi pe Mine? Întreabä pe cei ce M-au auzit despre ce le-am vorbit; iatä,
aceia ßtiu ce am spus.“ . . . Ana L-a trimis legat la marele preot Caiafa. Simon
Petru stätea acolo ßi se încälzea. Ei i-au zis: „Nu cumva eßti ßi tu unul din
ucenicii Lui?“ El s-a lepädat ßi a zis: „Nu sunt“. Unul din robii marelui preot,
rudä cu acela cäruia îi täiase Petru urechea, a zis: „Nu te-am väzut eu cu El în
grädinä?“ Petru iar s-a lepädat. §i îndatä a cântat cocoßul. (IOAN 18:15-21,
24-27)
proclamat ucenicul unui glas care nu
permite replicä:
„La cine sä ne ducem?, zice el. Tu
ai cuvintele vieþii veßnice.“ (IOAN
6:68)
„Iatä cä noi am läsat tot, ßi Te-am
urmat.“ (MATEI 19:27)
Dar aici, în curtea marelui preot, ca ßi
pe mare, înaintea unui mare pericol fizic,
(ca ßi în lupta sa interioarä prin rugäciune),
lui i-a fost fricä ßi s-a lepädat de Înväþätorul
säu. Pe când cei ce-ßi zic creßtini, în zilele
noastre, doar unii sunt cu adevärat ucenici
ßi numai ei ar acþiona ca Petru; cei mai
mulþi dintre ei nu ar fi acþionat astfel, din
fricä de a nu se compromite, de a nu-ßi
pierde reputaþia ßi de a nu încuraja

Ce crezi dumneata, dragä cititorule, despre
Petru? Îl blamezi sau ai fi fäcut la fel, în
situaþii asemänätoare, sau chiar mai puþin
periculoase? Iatä o întrebare la care noi
trebuie sä încercäm sä räspundem sincer.
Dar sä plasäm evenimentele în prezent
pentru a ne orienta atenþia la ceva sigur,
de necontestat. Iatä: cea mai mare parte
dintre francezii timpului nostru se cred
creßtini dar nici unu la mie din ei nu ßi-ar
zice ucenici ai lui Christos. De ce?
Petru, chiar el era un ucenic, färä
discuþie, conducätor al celor doisprezece,
plin de entuziasm în protestul säu de
loialitate, în indignarea sa în faþa
suferinþelor Înväþätorului säu. De aceea,
greßelile sale, släbiciunea sa sunt bätätoare
la ochi, ne frapeazä. De la început, el s-a
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Antiohia.“
(FAPTELE
APOSTOLILOR 11:19,26)
Dußmanii lor, se pare, cä le-au dat
aceastä poreclä pentru a-i defini precis pe
cei care vorbeau întotdeauna despre
Christos. Atunci când ne place sä fim
numiþi creßtini, o facem pentru cä
aparþinem unei secte foarte puþin populare
sau pentru cä noi vorbim foarte des despre
Christos? Avem în vedere posibilitatea de
a fi persecutaþi ca ßi creßtini dacä toleranþa
religioasä va diminua?
2. „§i Agripa a zis lui Pavel: ,Curând
mai vrei tu sä mä îndupleci sä mä
fac creßtin!‘“ (FAPTELE
APOSTOLILOR 26:28)
Pavel este pe punctul de a se apära
înaintea lui Agripa ßi Festus, când este
întrerupt prin aceastä remarcä, pronunþatä
poate pe un ton ironic. Dar, noi, creßtinii
secolului douäzeci, ne-am apärat suficient
cauza creßtinismului înaintea autoritäþii
statului? Dacä ar fi trebuit sä explicäm
speranþa noasträ creßtinä, am face-o citând
Vechiul Testament? Înþelegem noi, ca ßi
Agripa, adevärata semnificaþie a ceea ce
înseamnä sä fii creßtin? Cäci nu este
suficient sä fii näscut într-o þarä aßa-zisä
creßtinä ci trebuie sä fii întru-totul convins.
3. „ . . . dacä suferä pentrucä este
creßtin, sä nu-i fie rußine, ci sä
prosläveascä pe Dumnezeu pentru
numele acesta.“ (1 PETRU 4:16)
Ce verb foloseßte Petru? Ce trebuie sä
facä creßtinul? El trebuie sä sufere! Petru
vorbeßte de o íncercare durä pe care creßtinii
vor trebui s-o traverseze. Noi, zicându-ne
creßtini, ne gândim la posibilitatea unei
astfel de íncercäri? În ciuda toleranþei
actuale, putem ußor sä ne imaginäm

dispreþul semenilor, în timp ce majoritatea
lor nu sunt de loc ucenici ßi frica acestora
de a-ßi atribui acest titlu este în realitate
un semn al släbiciunii lor. Ei îßi dau seama
cä denumirea de „ucenic“ reprezintä ideea
de apropiere cu mult mai intimä ßi mai
puternicä decât cea de care se bucurä, dar
nici nu ßi-o doresc.
Cu tot respectul cuvenit, sä ne gândim
cu admiraþie de exemplu la cei ce se numesc
ucenici—discipoli ai lui Sartre sau ai
oricärui alt filozof; aceßtia nu doresc,
absolut de loc sä se vorbeascä în faþa lor
despre ucenicii lui Christos; aceasta i-ar
deranja.

CRE§TINI SAU DISCIPOLI?
Sinceritatea lor este demnä de laudä, dar
aceasta rezultä din modul lor insistent de
a se numi creßtini. Ce explicä aceastä
tenacitate? Dupä anumite opinii, se
considerä cä doar cei doisprezece s-ar numi
ucenici, toþi ceilalþi fiind doar simpli
creßtini. Nu este de loc adevärat. Cuvântul
„ucenic“, frecvent în Noul Testament, este
folosit de 269 ori:
„ . . . era o mulþime de ucenici,
bärbaþi ßi femei, imediat dupä
înälþarea lui Isus.“ (FAPTELE
APOSTOLILOR 4:32)
Dimpotrivä, nu se întâlneßte cuvântul
„creßtin“ decât de trei ori ßi de fiecare
datä este folosit într-un mod care dä de
gândit.
1. „Cei ce se împräßtiaserä, din
pricina prigonirii întâmplate cu
prilejul lui §tefan, au ajuns pânä
în Fenicia, în Cipru ßi în Antiohia
. . . Pentru întâia datä, ucenicilor
li s-a dat numele de creßtini, în
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În Rugäciunea de pe munte, aceastä
diferenþiere este esenþialä. Discipolii sunt,
sau ar trebui sä fie, „sarea pämântului“,
„lumina lumii“; dreptatea lor ar trebui sä
o depäßeascä pe cea a scribilor ßi a
fariseilor; ei ar trebui sä facä mai mult
decât alþii; dând de pomanä, postiind,
rugându-se ei nu ar trebui sä-i imite pe cei
fäþarnici; cäutând mai íntái Împäräþia lui
Dumnezeu, ei nu trebuie sä se asemene
pägânilor (MATEI 5:13,14,20; 6:1-9,1618,33).
§i acest contrast se observä în mod
distinct în rugäciunea pe care Christos a
fäcut-o în ajunul rästignirii sale:
„Pentru ei Mä rog. Nu mä rog
pentru lume, ci pentru aceia, pe
care Mi I-ai dat Tu; pentru cä sunt
ai Täi . . . Le-am dat Cuvântul
Täu; ßi lumea i-a urât, pentru cä ei
nu sunt din lume, dupä cum Eu nu
sunt din lume.“ (IOAN 17:9,14)
Deci, dacä vrei sä te amesteci cu
mulþimea crezându-te creßtin, nu eßti
creßtin de loc!
La alþii, este vorba de frica de a se
asemäna cu fariseii.
„Un discipol, spun ei, este un înger.
Dar, eu nu sunt înger ßi, dacä aß fi, nu aß
spune-o nimänui.“
Acesta este un raþionament adesea
sincer, acest lucru nu poate fi negat, dar,
totußi färä o bazä realä.
Cei doisprezece nu erau deloc îngeri,
cäci:
1. Iacov ßi Ioan erau ambiþioßi.
2. Toþi se certau în prezenþa Înväþätorului
lor, pentru a ßti care era cel mai mare,
ca ßi cum n-ar fi fost cu toþii pitici în
comparaþie cu acest gigant spiritual.

tendinþele politice care s-ar opune, în mod
sigur, adeväraþilor creßtini. De altfel, am
putea spune cä n-am ßti sä fim creßtini,
chiar în toate situaþiile, färä suferinþä—
suferinþa personalä, interioarä, färä
îndoialä.
Este evident cä nici unul dintre cele
trei pasaje nu ne încurajeazä sä folosim
ußor cuvântul „creßtin“. Alþii, încä gândesc,
se pare, cä zicându-ßi creßtini, se pierd în
mulþime. Este päcat deoarece tocmai
aceasta este diferenþa dintre mulþime ßi
ucenicii creßtini, lucru aproape evident
din toate paginile Noului Testament.
Acestea se observä chiar ín expresiile
care descriu, ín Evanghelii, raporturile
dintre Christos ßi ai säi:
„Isus s-a dus cu ucenicii Säi la
mare.“ (MARCU 3:7)
„Veniþi singuri la o parte, într-un
loc pustiu.“ (MARCU 6:31, vedeþi
de asemenea: MATEI 14:13; 17:1;
20:17)
„Ucenicii Lui au venit la El, la o
parte, ßi I-au zis . . .“ (MATEI
24:3)
Alþii voiau sä admitä cä:
„Niciodatä n-a vorbit vreun om ca
acesta.“ (IOAN 7:46)
„Cäci Îi înväþa ca unul care are
putere, nu cum îi înväþau
cärturarii.“ (MARCU 1:22)
Dar mulþimea îl päräsea când El le
zicea lucruri greu de suportat. Pe de altä
parte, el le zicea discipolilor:
„Ferice de ochii voßtri cä väd, ßi de
urechile voastre cä aud.“ (MATEI
13:16)
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Deci, dacä Eu, Domnul ßi
Înväþätorul vostru, v-am spälat
picioarele, ßi voi sunteþi datori sä
vä spälaþi picioarele unii altora.
Pentru cä Eu v-am dat o pildä, ca
ßi voi sä faceþi cum am fäcut Eu.
(IOAN 13:13-15)
Ucenicul creßtin se bucura de
privilegiul inexprimabil de a avea ca
înväþätor pe un om färä asemänare:
„puternic în fapte ßi în cuvinte“ (LUCA
24:19).

3.
4.
5.
6.
7.

Iuda L-a trädat.
Toþi L-au abandonat ßi au fugit.
Petru L-a renegat de trei ori.
Toma n-a crezut în învierea Lui.
În altä ordine de idei, cei doi ucenici
care mergeau pe drumul Emausului
erau trißti ßi tovaräßul lor de drum a
trebuit sä le reproßeze lipsa lor de
credinþä.
8. Iosif din Arimateea era ucenic dar în
secret, de frica evreilor.
9. Nicodim nu a venit la Christos decât
noaptea.
Nu se poate, deci, vorbi despre ceva
îngeresc la ei. Ce trebuie fäcut pentru a fi
ucenic? Foarte simplu, trebuie sä fii
pregätit de a înväþa ceva. Asta este tot!
Aceastä semnificaþie a cuvântului
„ucenic“ sugereazä mai multe întrebäri
simple, dar importante, care ne ajutä sä
precizäm concepþia noasträ despre viaþa
creßtinä.

CARE ESTE SCOPUL SÄU?
El este adevärul, dreptatea, bunätatea,
acest har ßi acest adevär, „care vin prin
El“. El este imaginea perfectä a Tatälui
Säu. El, Cuvântul Domnului, care a
devenit om, ni-L aratä pe Tatäl. §i totul
este marcat de El prin cuvinte care nu sunt
proprii crezului Säu, ci care vin de la Cel
care L-a trimes.
„Eu spun ce am väzut la Tatäl
Meu.“ (IOAN 8:38)
„Cuvântul pe care îl auziþi nu este
al Meu, ci al Tatälui care M-a
trimis.“ (IOAN 14:24)
Þelul Säu este încurajarea discipolilor
Säi ín a-L imita pe Tatäl Säu:
„Voi fiþi dar desävârßiþi, dupä cum
ßi Tatäl vostru cel ceresc este
desävârßit.“ (MATEI 5:48)
El ne aratä calea care ne duce cätre
viaþa veßnicä: aceasta este Evanghelia
Împäräþiei lui Dumnezeu. El anunþä ziua
când pämântul va fi umplut de slava lui
Dumnezeu, cánd voinþa Sa se va împlini
ín tot universul, cánd dreptcredincioßii se
vor bucura de nemurire ßi mântuire pe
pämânt. Iatä, deci care este scopul Säu.

CINE ESTE ÎNVÄÞÄTORUL?
Aceastä primä întrebare, pare sä fie
superficialä. La ea, un copilaß ar putea sä
räspundä: Desigur cä este Christos! Dar,
ce trebuie sä facem noi, ca sä räspundem
la aceastä întrebare? Sä observäm, cä nu
este numai un înväþätor pe care toatä lumea
l-a recunoscut drept cel mai important
dintre toþi cei care au träit pânä atunci, El
este cel care îßi zice Fiul lui Dumnezeu,
cel care ne învaþä adevärul. Mai mult, El
este cel care pretinde a fi el însußi adevärul,
care este mulþumit când îl numim Înväþätor
ßi Domn ßi care vrea ca noi sä facem
precum a fäcut El:
Voi Mä numiþi: „Înväþätorul ßi
Domnul“, ßi bine ziceþi, cäci sunt.
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viaþa sa, nu poate fi ucenicul Meu.
§i oricine nu-ßi poartä crucea, ßi
nu vine dupä Mine, nu poate fi
ucenicul Meu. Cäci, cine dintre voi,
dacä vrea sä zideascä un turn, nu
stä mai întâi sä-ßi facä socoteala
cheltuielilor, ca sä vadä dacä are
cu ce sä-l sfârßeascä? Pentru ca nu
cumva, dupä ce i-a pus temelia, sä
nu-l poatä sfârßi, ßi toþi cei ce-l vor
vedea, sä înceapä sä râdä de el, ßi
sä zicä: „Omul acesta a început sä
zideascä, ßi n-a putut isprävi.“ Sau
care împärat, când merge sä se batä
în räzboi cu un alt împärat, nu stä
mai întâi sä se sfätuiascä dacä va
putea merge cu zece mii de oameni
înaintea celui ce vine împotriva lui
cu douäzeci de mii? Altfel, pe când
celälalt împärat este încä departe,
îi trimite o solie sä cearä pace. Tot
aßa, oricine dintre voi, care nu se
leapädä de tot ce are, nu poate fi
ucenicul Meu. (LUCA 14:26-33)
Aceste informaþii ne ßocheazä, ne dau
de gândit pânä la sfârßitul vieþii noastre de
discipol. Vom mai vorbi despre aceasta în
cele ce urmeazä. Pentru moment, ceea ce
dorim sä dovedim prin aceste cuvinte, este
faptul cä trebuie sä ne gândim profund ßi
serios, înainte de a construi casa noasträ
pe stânca credinþei în Christos ßi înainte
de a declara räzboi päcatului ín noi ínßine,
lucru pe care un copilaß nu l-ar putea face.
Ce calitäþi trebuie sä avem pentru a fi
admißi pe acest drum? Nu este de loc
necesar sä fii savant. Dacä inteligenþa se
aläturä orgoliului, atunci este imposibil
sä devii discipol. Iuda a fost poate cel mai
abil dintre cei doisprezece.

CINE POATE SÄ-I URMEZE
DRUMUL
Toatä lumea, färä excepþie, poate sä bea
„apa vie“; nu este nevoie de platä în bani.
„Färä platä aþi primit, färä platä
sä daþi.“ (MATEI 10:8)
Nimeni nu este eliminat din motive de
rasä, clasä sau sex:
„Aici nu mai este nici Grec, nici
Iudeu, nici täiere împrejur, nici
netäiere împrejur, nici Barbar, nici
Scit, nici rob, nici slobod, ci
Christos este totul ßi în toþi.“
(COLOSENI 3:11)
În ceea ce priveßte vârsta, nu eßti
niciodatä prea bätrân pentru a începe dar
poþi sä fii prea tânär pentru denumirea de
„ucenic“ cu adevärat. Începând aceastä
viaþä, accepþi invitaþia. Dar pentru a o putea
accepta, trebuie sä fii capabil de a gândi în
mod serios:
„Veniþi la Mine, toþi cei trudiþi ßi
împoväraþi, ßi Eu vä voi da odihnä.
Luaþi jugul Meu asupra voasträ, ßi
înväþaþi de la Mine, cäci Eu sunt
blând ßi smerit cu inima; ßi veþi
gäsi odihnä pentru sufletele
voastre.“ (MATEI 11:28-29)
Copilaßii nu sunt nici obosiþi ßi nici
împoväraþi. Orice copil nu poate decide
singur, dar poate sä înceapä sä se
pregäteascä pentru aceasta. §i mai
elocvente sunt cuvintele lui Isus, care
urmeazä:
Dacä vine cineva la Mine, ßi nu
uräßte pe tatäl säu, pe mamä-sa, pe
nevastä-sa, pe copiii säi, pe fraþii
säi, pe surorile sale, ba chiar însäßi
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„Înväþätorule, ßtim cä eßti un
Înväþätor, venit de la Dumnezeu.“
(IOAN 3:2)

„De pildä, fraþilor, uitaþi-vä la voi
care aþi fost chemaþi: printre voi nu
sunt mulþi înþelepþi în felul lumii,
nici mulþi puternici, nici mulþi de
neam ales. Dar Dumnezeu a ales
lucrurile nebune ale lumii, ca sä
facä de rußine pe cele ínþelepte.
Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale
lumii, ca sä facä de rußine pe cele
tari. §i Dumnezeu a ales lucrurile
josnice ale lumii, ßi lucrurile
dispreþuite, ba íncä lucrurile care
nu sunt, ca sä nimiceascä pe cele ce
sunt; pentru ca nimeni sä nu se
laude înaintea lui Dumnezeu.“ (1
CORINTENI 1:26-29)
Cea mai mare parte dintre cei
doisprezece erau pescari. Unul dintre ei
era strángätor de impozite. Pentru a înväþa
trebuie sä fii supus.
„Läsaþi copilaßii sä vinä la Mine,
ßi nu-i opriþi, cäci Împäräþia
cerurilor este a celor ca ei.“
(MATEI 19:14)
„Adevärat vä spun cä, dacä nu vä
veþi întoarce la Dumnezeu ßi nu vä
veþi face ca nißte copilaßi, cu nici
un chip nu veþi intra ín Ímpäräþia
cerurilor.“ (MATEI 18:3)
De asemenea, ni se spune:
„Fraþilor, nu fiþi copii la minte; ci,
la räutate, fiþi prunci; iar la minte,
fiþi oameni mari.“ (1CORINTENI
14:20)
Trebuie sä avem simplitate, docilitate
ßi într-un fel umilinþa copiilor, ßi de
asemenea ar trebui sä imitäm încrederea
lor. Trebuie sä spunem Înväþätorului
nostru, cu toatä sinceritatea:

CUM SE POATE REZOLVA?
Este nevoie de trei lucruri puþin deosebite
dar indispensabile:
1. Mai întái este vorba despre
„CREDINÞÄ“. În ceea ce priveßte
principiile fundamentale, trebuie de la
început sä te afli în deplin acord cu
Dumnezeu. Ar trebui sä acceptäm
axiomele religiei creßtine ßi sä ßtim
urmätoarele:
• cä omul este päcätos, prin urmare
muritor ßi incapabil de a se salva singur;
• doar Dumnezeu este drept ßi nemuritor
ßi El doreßte sä ne salveze;
• Christos este Fiul lui Dumnezeu. Ca
urmare a supunerii totale faþä de Tatäl
Säu, el a devenit nemuritor.
• prin harul lui Dumnezeu, dacä noi
suntem cu El, atunci vom împärþi cu
El nemurirea, cánd el va veni sä ínvie
morþii „când El va judeca vii ßi morþii“
ßi va stabili pe pämânt Împäräþia lui
Dumnezeu.
Aproape fiecare cuvânt al acestui scurt
rezumat al doctrinei creßtine ar putea fi
mult mai bine dezbätut, aducând ßi alte
comentarii. Dar aceste idei ar trebui sä fie
în mod necesar ßi suficient acceptate de la
început. Este greu sä înþelegi în toate
detaliile doctrina lui Christos ßi a
apostolilor Säi; dacä am face-o, atunci nu
am mai fi ucenici ßi nu ar mai fi nevoie sä
înväþäm nimic. Vor fi unele lucruri pe
care le vom gäsi dificile, dar nu ideile
esenþiale cu care trebuie sä fim absolut de
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mult timp ca s-o împlineascä ßi care chiar
mor înainte de a fi fäcut-o. Aceasta nu
este numai o problemä a lumii moderne.
Chiar Nicodim însußi ßtia foarte bine cä
Isus era „un Ínväþätor venit de la
Dumnezeu“. Avea motive întemeiate
pentru a crede aceasta:
„Nimeni nu poate face semnele pe
care Tu le faci, dacä Dumnezeu nu
e cu el.“
El se opune dußmanilor lui Isus,
zicând:
„Legea noasträ osândeßte ea pe un
om înainte ca sä-l asculte ßi sä ßtie
ce face?“
În acest timp, el merge la Isus doar
noaptea deoarece acesta era: „Înväþätorul
lui Israel“, „Fruntaß al Iudeilor“, ßi se
asemäna cu ceilalþi „fruntaßi“, din care,
„mulþi au crezut în El; dar de frica
Fariseilor, nu-L märturiseau pe faþä ca sä
nu fie daþi afarä din sinagogä.“ (IOAN
3:2; 7:51; 3:10; 12:42)
§i chiar ßi Iosif din Arimateea însußi,
aßtepta Ímpäräþia lui Dumnezeu (MARCU
15:43). El era : „un sfetnic al Soborului,
care nu luase parte la hotärârea celorlalþi“
(dußmani ai lui Isus) (LUCA 23:51).
Faþä de romani, el a dat dovadä de un
mare curaj. „El a îndräznit sä se ducä la
Pilat sä cearä corpul lui Isus.“ (MARCU
15:43).
Deci, chiar ßi acesta, în acele timpuri,
„era un ucenic al lui Isus, dar ín ascuns, de
frica iudeilor.“ (IOAN 19:38).
Observäm cä aceastä problemä a existat
încä din timpurile lui Isus; ea exista pentru
cei care auzeau mai mult sau mai puþin
chemarea Evangheliei. Cu siguranþä, cei
pentru care lupta este mai puþin durä, ar

acord. Färä aceasta, nu este posibil nici
progresul ßi nici adevärata comuniune.
2. Crezând toate acestea, vom fi convinßi
cä suntem päcätoßi; apoi vom märturisi cä
depindem total de Dumnezeu pentru
salvare,
aceasta
însemnând
„POCÄINÞA“, schimbarea în totalitate
a concepþiei de viaþä, a dorinþelor ßi
þelurilor noastre.
„De la idoli v-aþi întors la
Dumnezeu, ca sä slujiþi
Dumnezeului celui viu ßi adevärat,
ßi sä aßteptaþi din ceruri pe Fiul
Säu, pe care L-a înviat din morþi:
pe Isus, care ne izbäveßte de mânia
viitoare.“ (1 TESALONICENI
1:9-10)
3. §i nu în ultimul rând, „BOTEZUL“.
Prin scufundarea totalä sub apä, ne vom
înmormânta odatä cu Christos, pentru a
reveni din nou la viaþä în Christos, pentru
a träi o nouä viaþä. Devenim astfel, ca ßi
copiii noi näscuþi, nißte fiinþe nou create.
Primim iertarea päcatelor noastre de
dinaintea botezului ßi începem sä urmäm
cäile Domnului. (ROMANI 6; IOAN 3;
GALATENI 3; COLOSENI 3)

EZITÄRI §I INCERTITUDINI
Credinþa, pocäinþa, botezul: o listä foarte
simplu de enumerat ßi de explicat dupä
Scripturä, dar atât de dificil de pus în
practicä, mai ales când eßti în mijlocul
unui popor care se crede deja creßtin, dupä
nouäsprezece secole de predicare aßa-zis
„creßtinä“. Adesea, se întâlnesc oameni
cu adevärat sinceri, care ßtiu cä au gäsit
adevärul prin studiul Bibliei sau urmánd
serii de conferinþe religioase ßi care îßi
dau bine seama de sarcina lor, dar ezitä
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nimeni, care sä fi läsat casä, sau
fraþi, sau surori, sau tatä, sau
mamä, sau nevastä, sau copii, sau
holde, pentru Mine ßi pentru
Evanghelie, ßi sä nu primeascä
acum, în veacul acesta, de o sutä
de ori mai mult: case, fraþi, surori,
mame, copii ßi holde, împreunä cu
prigoniri; iar în veacul viitor, viaþa
veßnicä.“ (MARCU 10:29-30)
Religia ortodoxä are alte atracþii mai
puþin personale dar din päcate mai puþin
puternice pentru anumite caractere ßi care
cu ußurinþä pot sä ne înßele pânä acolo
încât sä rämânem mulþumiþi de acest fals
sistem. Putem sä contempläm cu respect
vechimea ßi condiþia stabilä a bisericii
ortodoxe, aparent imuabilä dupa atâtea
secole. Dar ne va fi greu sä pästräm acest
respect dupä un examen atent ßi corect a
detaliilor istoriei sale. Ar trebui sä fie de
la sine înþeles cä nu putem judeca adevärul
unei biserici dupä vârsta sa: iudaismul este
mai vechi decát religia ortodoxä iar
idolatria pagânä cu mult mai veche încä.
Este mai de condamnat un bätrân corupt
decât unul tânär.
„La lege ßi la märturie! Cäci dacä
nu vor vorbi aßa, nu vor mai räsäri
zorile pentru poporul acesta.“
(ISAIA 8:20).
Singura bisericä purä este aceea care
satisface aceste condiþii, indiferent de
vârsta acesteia.
Se înþelege cä sentimentele celor care
cautä repausul ßi pacea, supunându-se în
totalitate autoritäþii papale sau unei alte
autoritäþi, pun punct îndoielii, întrebärilor
ßi incertitudinii iar inteligenþa trebuie sä
tacä; îi elibereazä de povara sa în mod

trebui sä-i înþeleagä pe aceia care gäsesc
aceastä luptä înverßunatä ßi dificilä, dovada
lor de simpatie constând în ajutorul dat
pentru a depäßi obstacolele.
Aceastä simpatie este trezitä dealtfel
brusc la mulþi dintre cei care au avut prima
victorie, prin botez. Chiar ßi ei au fost
atraßi de biserica aßa-zis „ortodoxä“, întrun anumit timp ßi respinßi în egalä mäsurä
de unele aspecte nonconformiste.

NU AM PUTEA RÄMÂNE
ORTODOC§I?
Se înþelege cä este dificil sä rupi legäturile
de prietenie ßi comuniune care ne unesc
de atâta timp cu o comunitate oarecare, de
a päräsi un grup din care am fäcut parte
atáþia ani, pentru a începe o viaþä nouä,
într-o societate mai puþin numeroasä; pe
mäsurä ce îmbätrânim, aceasta devine ßi
mai dificil. Dar, când în sfârßit, am încetat
deja sä credem ca mai înainte, vechea
comuniune este deja întreruptä; legäturile
sunt de acum înainte de convenienþä,
artificiale ßi ar trebui sä uzezi de disimulare
decât sä ai parte de linißte în ceea ce priveßte
divergenþele fundamentale.
Se cunosc, färä îndoialä, familii care
nu continuä sä träiascä în pace, decât prin
puterea de a pästra linißtea privitoare la
viaþa lor; ßi mai ßtim cât de puþin poþi fi
satisfäcut de aceastä pace irealä: nu este
decât un mod fals, prefäcut al vieþii
familiale. În acelaßi timp nu este decât o
aparentä comuniune religioasä, cäreia îi
poate urma o schimbare fundamentalä de
credinþä. Oricât de dificil pare a fi, trebuie
sä încerci sä te încrezi în promisiunea lui
Isus:
„Adevärat vä spun cä nu este
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celor cärora credinþa le-a inspirat creaþia
unor opere de artä atât de magnifice, färä
sä admitem cä aceasta este o dovadä a
veridicitäþii religiei lor. Cine ar îndräzni
sä nege cä religia pägânä a Greciei (deßi
diferitä) nu ar fi fost o märeaþä creatoare
de capodopere. Dar acest lucru nu are nimic
de a face cu pocäinþa; arta nu þine cheia
salvärii noastre. Într-adevär dacä existä
tendinþa de a ne mulþumi cu ceea ce omul
înfäptuießte, suntem îndreptäþiþi mai
degrabä spre umanism decât spre credinþa
în Isus Christos. La Atena, în faþa gloriei
artei pägâne, Pavel a anunþat singurul
adevär care ne poate salva:
„Astfel dar, fiindcä suntem de
neam din Dumnezeu, nu trebuie sä
credem ca Dumnezeirea este
asemenea aurului sau argintului sau
pietrei cioplite cu meßteßugirea ßi
iscusinþa omului. Dumnezeu nu þine
seama de vremurile de neßtiinþä, ßi
porunceßte acum tuturor oamenilor
de pretutindeni sä se pocäiascä.“
(FAPTELE APOSTOLILOR
17:29-30)

umil ßi laß pe cei ce ar trebui sä ßtie. Dar
ce pace rußinoasä! Se gäseßte aici, în sânul
bisericii, calmul leneß al disperaþilor; se
pierde în mod sigur salvarea care ar putea
fi ßi a noasträ dacä am urma exemplul
evreilor din Bereea, care aveau:
„O inimä mai aleasä decât cei din
Tesalonic. Au primit Cuvântul cu
toatä râvna, ßi cercetau Scripturile
în fiecare zi, ca sä vadä dacä ce li
se spunea, este aßa.“ (FAPTELE
APOSTOLILOR 17:11)
Pentru alþii, biserica denumitä
„ortodoxä“ este cea care gândeßte corect
(ortodox înseamnä acest lucru). Altfel spus,
majoritatea trebuie sä aibä dreptate.
Avantajele unei astfel de atitudini sunt
evidente: ín plus lupta dintre
responsabilitäþile noastre de creßtini ßi cele
care ne sunt impuse ca membri ai unei
familii, ca cetäþeni.
Mai mult decât atât, aceasta nu ne face
cu nimic remarcaþi. Se înþelege, aceasta
ne este cu mult mai confortabil. În acest
timp, pe de o parte, una din lecþiile cele
mai clar arätate de istoria umanä este cä în
mod precis majoritatea greßeßte; pe de altä
parte, cuvintele lui Isus nu ne permit nici
un dubiu:
„Intraþi pe poarta cea strâmtä. Cäci
largä este poarta, latä este calea
care duce la pierzare, ßi mulþi sunt
cei ce inträ pe ea. Dar strâmtä este
poarta, îngustä este calea care duce
la viaþä, ßi puþini sunt cei ce o aflä.“
(MATEI 7:13-14)
În ceea ce priveßte frumuseþea esteticä
a bisericii (arhitectura, ritualurile, muzica,
limbajul frumos) noi putem chiar sä
admiräm ßi sä apreciem devotamentul

EXEMPLE DE
NONCONFORMISM
Nu se poate spune cä toate minoritäþile au
în mod necesar dreptate; departe de noi de
a afirma aceasta. Omul poate fi îndemnat
de tot felul de motive pentru a se separa de
biserica ortodoxä, de pildä: mândria,
íncäpäþánarea, spiritul de rebeliune,
dorinþa de a se face remarcat (lucru ußor
de realizat pentru talentele mediocre dintro micä comunitate) sau, pur ßi simplu,
dorinþa de a-ßi satisface propriile toane.
Dar aceasta nu vrea sä însemne cä se pot
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El cäuta deci, sä corijeze greßelile de
înþelegere ßi sä umple lacunele
înþelepciunii lor religioase ßi sä dea la o
parte välul tradiþiei care a întunecat lumina
primarä pentru a-i determina sä gândeascä
ßi sä creadä corect, abandonând poveßtile
ortodoxe:
„ . . . am rämas în viaþä pânä în
ziua aceasta; ßi am märturisit
înaintea celor mici ßi celor mari,
färä sä mä depärtez cu nimic de la
ce au spus proorocii ßi Moise cä
are sä se întâmple; ßi anume, cä
Christosul trebuie sä pätimeascä,
ßi cä, dupä ce va fi cel dintâi din
învierea morþilor, va vesti luminä
norodului ßi Neamurilor.“
(FAPTE 26:22-23)
A se vedea de asemenea ISAIA 48:1-2;
58:2-3, pentru religia oficialä; 58:4-7 ßi
1:11-15 pentru nonconformismul
profetului; 66:5 pentru încurajarea celor
care ar vrea sä urmeze cäile sale; 51:1-2
pentru amintirea ortodoxiei reale ßi în
acelaßi timp a pärinþilor.
Bineînþeles, profetul ßi apostolul au
acþionat ca ßi Isus, care a calificat drept:
„fäþarnici“, „poväþuitori orbi“, „nebuni ßi
orbi“ pe reprezentanþii contemporani ai
religiei ortodoxe, cärora ei le-au reproßat
îndelungatele rugäciuni nesincere ßi
curäþenia lor „doar exterioarä“ (MATEI
23). Isus nu se aßtepta la o convertire a
întregii rase umane. §tia bine cä discipolii
Säi vor fi întotdeauna „o turmä micä“,
urâtä, persecutatä, dispreþuitä de lume,
chiar de aceia care credeau cä îi plac lui
Dumnezeu. (IOAN 16:2; LUCA 6:22-26).
Când ezitäm ßi noi sä-L ascultäm pentru
motive asemänätoare, ar trebui sä ne

evita asemenea greßeli, numai rämânând
ortodox.
Dacä examinäm cu grijä Scriptura,
vom vedea cä toþi profeþii, Isus Christos,
chiar ßi apostolul Pavel, au rezistat
pretenþiilor celor care se credeau cei mai
fideli tradiþiilor religioase ale naþiei lor.
Ei au cäutat sä aminteascä
contemporanilor lor adevärata credinþä.
Un singur exemplu este suficient: Pavel
era ortodox prin naßtere, prin educaþie,
prin proprie alegere:
„Lucrurile care pentru mine erau
câßtiguri, le-am socotit ca o
pierdere pentru Christos.“
(FILIPENI 3:7)
Chiar el, în faþa lui Agripa, ne va spune
cä sinceritatea nu este de ajuns:
„Am träit ca Fariseu, dupä cea mai
îngustä partidä a religiunii noastre
. . . credeam cä trebuie sä fac multe
lucruri împotriva Numelui lui Isus
din Nazaret . . .“ (FAPTELE
APOSTOLILOR 26:5,9)
Iatä originile sale. El povesteßte
convertirea avutä pe drumul Damascului
ßi insistä cä în realitate el era cu adevärat
ortodox. Ca el poate fi ßi acela care ar
înþelege mai puþin decât dußmanii säi,
adevärata semnificaþie a rolului lor în
planul lui Dumnezeu:
„§i acum, sunt dat în judecatä,
pentru nädejdea fägäduinþei, pe
care a facut-o Dumnezeu pärinþilor
noßtri, ßi a cärei împlinire o aßteaptä
cele douäsprezece seminþii ale
noastre . . . Pentru aceastä nädejde,
împärate, sunt párát eu de Iudei.“
(FAPTE 26:6-7)
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Acest declin trebuia sä ia o anvergurä
imensä, înaintea venirii Domnului:
„Nimeni sä nu vä amägeascä în
vreun chip; cäci nu va veni înainte
ca sä fi venit lepädarea de credinþä,
ßi de a se descoperi omul
färädelegii, fiul pierzärii,
potrivnicul care se înalþä mai pe
sus de tot ce se numeßte Dumnezeu“.
Sau, de ce este vrednic de închinare.
Aßa cä se va aßeza în Templul lui
Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu.
Arätarea lui se va face prin puterea Satanei,
cu tot felul de minuni, de semne ßi puteri
mincinoase, ßi cu toate amägirile
nelegiuirii, pentru cei ce sunt pe calea
pierzärii, pentru cä n-au primit dragostea
adevärului ca sä fie salvaþi. (2
TESALONICENI 2:1-12)
Iatä un avertisment ßi mai serios, ßi pe
care noi îl vom neglija spre pieirea noasträ.
Cât de important este ca noi sä avem aceastä
dragoste de adevär ßi ca noi sä cerem lui
Dumnezeu curajul de a ne îndeplini sarcina:
„Cercetaþi toate lucrurile, ßi
pästraþi ce este bun.“ (1
TESALONICENI 5:21)

amintim cauza pe care Isus a dat-o drept
lipsä de credinþä ßi sä ne întrebäm dacä
aceasta nu este propriul nostru cap de
acuzare:
„Cum puteþi crede voi, care
umblaþi dupä slava, pe care v-o
daþi unii altora, ßi nu cäutaþi slava
care vine de la singurul
Dumnezeu?“ (IOAN 5:44)

TREBUIE SÄ ALEGI!
Aceste exemple sfinte ar trebui sä ne facä
sä vedem cä pentru a pästra adevärul pur,
trebuie sä fii eretic în ochii celor care,
crezându-se ortodocßi, sunt chiar ei întradevär eretici. Încä din primul secol, se
dädea o luptä înverßunatä ín graniþele
bisericii, între adevär ßi fals. N-ar trebui
sä te minunezi, de a gäsi doar o datä
influenþa apostolilor din trecut, apa
înväþäturii devenind din ce în ce mai
tulbure, ßi prin urmare, gäsirea apei pure
se face cu dificultate. Este deci imposibil
de a reußi în acest fel, färä sä te întorci la
sursä, ceea ce o micä rämäßiþä de
credincioßi au încercat sä facä de-a lungul
secolelor. Pavel a avertizat despre pericol
pe discipolii din Efes:
„§tiu bine cä, dupä plecarea mea,
se vor vârî între voi lupi räpitori,
care nu vor cruþa turma; ßi se vor
scula din mijlocul vostru oameni,
care vor înväþa lucruri stricäcioase,
ca sä tragä pe ucenici de partea
lor.“ (FAPTE 20:29-30)
Petru ßi a prezis aceeaßi evoluþie:
„íntre voi vor fi înväþätori
mincinoßi, care vor strecura pe furiß
erezii nimicitoare . . . Mulþi îi vor
urma.“ (2 PETRU 2:1,2)

TREBUIE SÄ NE SCHIMBÄM
CREDINÞA?
Dar, înainte de a gäsi „ceea ce este bun“,
noi încercäm foarte adesea sä evitäm
decizia impusä de descoperirea noasträ:
de ce sä nu rämânem la aceeaßi credinþä ca
mai înainte? Dacä greßeala pe care am
descoperit-o acolo este una moralä, acest
lucru este posibil. În cazuri asemänätoare,
adevärul lui Dumnezeu fiind acceptat ca
bazä de credinþä ßi doctrinele creßtine
rämânând pure, toþi membrii au o regulä
11

Astäzi, aceastä problemä, pentru cea
mai mare parte a cititorilor, este opusä
primei ßi anume aceea de a se retrage ca
individ dintr-o bisericä care s-a depärtat
de la adevär. Rezultatul însä este acelaßi:
„Oricine o ia înainte, ßi nu rämâne
în înväþätura lui Christos, n-are pe
Dumnezeu. Cine rämâne ín
înväþätura aceasta, are pe Tatäl ßi
pe Fiul. Dacä vine cineva la voi, ßi
nu vä aduce înväþätura aceasta, sä
nu-l primiþi în casä, ßi sä nu-i ziceþi:
Bun venit! Cäci, cine-i zice: Bun
venit, se face pärtaß faptelor lui
rele.“ (2 IOAN 9-11)

comunä de a se ghida în conduita lor; nu
este nici o înþelegere referitoare la modelul
care trebuie urmat ßi asupra fundamentului
säu doctrinar. Sunt doar (cunoscând natura
umanä) erori comise de adeväraþi
credincioßi. Responsabilitatea unei astfel
de biserici este clarä:
„ßi nu luaþi deloc parte la lucrärile
neroditoare ale întunericului, ba
íncä mai degrabä osândiþi-le.“
(EFESENI 5:11).
„În Numele Domnului nostru, Isus
Christos, vä poruncim, fraþilor, sä
vä depärtaþi de orice frate care
träießte în neorânduialä, ßi nu dupä
înväþäturile pe care le-aþi primit de
la noi.“ (2 TESALONICENI 3:6)
§i aceasta pentru a-l primi din nou
dacä este posibil, în sânul bisericii. Dar
când este vorba de un dezacord
fundamental de credinþä, de gândire,
atunci este altceva: este imposibil de a
întreprinde orice, de a träi în pace, de a
produce fructul duhului dacä aceasta se
bazeazä pe o incertitudine.
Fenomenul modern, desigur cä nu s-a
produs la sfârßitul primului secol: în acea
epocä, cea mai mare parte a fiecärei grupäri
rämânea fidelä încä doctrinei pe care au
primit-o, neavând incertitudini.
„Dupä întâia ßi a doua mustrare,
depärteazä-te de cel ce aduce
dezbinäri, cäci ßtim cä un astfel de
om este un stricat ßi päcätuießte, de
la sine fiind osândit.“ (TIT
3:10-11)
Este sfatul dat lui Tit, care ßi-a luat
sarcina de a face ordine în comunitatea
creßtinä din Creta.

BAZELE COMUNIUNII
CRE§TINE
Cu alte cuvinte, înväþätura biblicä cu
privire la comuniunea creßtinä este pe
deplin clarä în ceea ce priveßte principiile
pe care trebuie sä le respectäm; modul
corect de a le pune în practicä este dificil,
ßtiut fiind släbiciunea tuturor membrilor,
färä excepþie ßi necesitatea de a fi umil ßi
iertätor cu alþii.
Numele francez „église“ (bisericä)
provine din grecescul „ecclesia“ ßi
ínseamnä adunarea celor care au fost
chemaþi sä iasä din grupärile anterioare:
„Simon a spus cum mai întâi
Dumnezeu §i-a aruncat privirile
peste Neamuri, ca sä aleagä din
mijlocul lor un popor, care sä-I
poarte Numele.“ (FAPTE 15:14)
Numai prin predicarea Evangheliei a
pus în practicä intenþia Sa. Indivizii ascultä
Cuvântul ßi se supun acestuia, botezânduse:
„Dar mulþumiri fie aduse lui
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Iatä, färä îndoialä, punctul culminant
al íntregii doctrine biblice cu privire la
comuniune: lumina este condiþia sa
indispensabilä, nu perfecþiunea moralä ci
lumina care cerceteazä toatä conduita
noasträ ßi care ne readuce ín mod constant
pe calea vieþii.
A íncerca sä te eliberezi de aceste
condiþii înseamnä aducerea dezastrului:
„Este un singur trup, un singur Duh,
dupä cum ßi voi aþi fost chemaþi la
o singurä nädejde a chemärii
voastre. Este un singur Domn, o
singurä credinþä, un singur botez.
Este un singur Dumnezeu ßi Tatä al
tuturor, care este mai presus de toþi,
care lucreazä prin toþi, ßi care este
în toþi.“ (EFESENI 4:4-6)

Dumnezeu, pentru cä, dupä ce aþi
fost robi ai päcatului, aþi ascultat
acum din inimä de dreptarul
înväþäturii, pe care aþi primit-o.“
(ROMANI 6:17. De citit tot
capitolul.)
Acest act de supunere este mai întâi un
act individual faþä de Dumnezeu Însußi;
numai în mod secundar, acest fapt ne
asociazä tuturor celorlalþi oameni
räspándiþi ín lumea întreagä ßi ín toate
timpurile, oameni care au acelaßi fel de aßi exprima credinþa în Isus. Între toþi aceßtia
existä o comuniune limitatä care nu
depinde deloc de naþionalitate, deloc de
apropiere ßi care este construitä pe aceeaßi
bazä ca în primul secol:
„Cei ce au primit propäväduirea
lui, au fost botezaþi; ßi în ziua aceea,
la numärul ucenicilor s-au adäugat
aproape trei mii de suflete. Ei
stäruiau în înväþätura apostolilor,
în legätura fräþeascä, în frângerea
pâinii, ßi în rugäciuni.“
(FAPTELE APOSTOLILOR
2:41-42)
Pentru a continua în aceastä comuniune
de credinþä, trebuie sä rämânem fideli
înväþäturii apostolilor ßi de asemenea „sä
mergem în luminä“, adicä sä urmäm
întocmai poruncile divine ßi sä ne supunem
toate gândurile noastre, toate cuvintele
noastre ßi toate acþiunile noastre, lui
Christos:
„Dacä umbläm în luminä, dupä
cum El însußi este în luminä, avem
pärtäßie unii cu alþii (altfel nu) ßi
sângele lui Isus Christos, Fiul Lui,
ne curäþeßte de orice päcat.“ (1
IOAN 1:7)

CARE ESTE SCOPUL
ACESTEI CÄRÞI?
Iatä-ne la drum învingând toate ezitärile,
crezând în Vestea Bunä, pocäindu-ne ßi
fiind botezaþi. Care este destinaþia noasträ?
De fapt sunt douä, strâns legate una de
alta:
1. Mai întâi, slava lui Dumnezeu:
„Dacä aduceþi multä roadä, prin
aceasta Tatäl Meu va fi proslävit;
ßi voi veþi fi astfel ucenicii Mei.“
(IOAN 15:8);
2. Apoi, propria noasträ salvare, deoarece
voia lui Dumnezeu este,în sfârßit, sä
fie proslävit de oameni, pe care El ia räscumpärat prin harul Säu:
„Voia Tatälui Meu este ca oricine
vede pe Fiul, ßi crede în El, sä aibä
viaþä veßnicä; ßi Eu îl voi învia în
ziua de apoi.“ (IOAN 6:40)
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secol, Scriptura fiind terminatä, ea devine
în absenþa Înväþätorului, Cartea de
Înväþäturä pentru toþi discipolii säi.
Din alt punct de vedere, metoda este
întotdeauna aceeaßi:
„Dacä rämâneþi în Cuvântul Meu,
sunteþi în adevär ucenicii Mei.“
(IOAN 8:31)
„ . . . ca nißte prunci näscuþi de
curând, sä doriþi laptele
duhovnicesc ßi curat, pentru ca prin
el sä creßteþi spre mântuire.“ (1
PETRU 2:2)

METODA, CARTEA DE
ÎNVÄÞÄTURÄ §I REGULILE
SALE
Dintr-un anumit punct de vedere, metoda
este diferitä în diverse epoci. Pentru cei
doisprezece apostoli, metoda era cea
directä. Isus era acolo, cu ei, în persoanä.
El le dädea înþelepciune, îi înväþa sä se
roage, räspundea întrebärilor lor, putea sä
exemplifice lecþiile Sale prin diverse
acþiuni, ca de exemplu, când El s-a schimbat
la faþä ßi cánd el le-a spälat picioarele.
„De-atâta vreme sunt cu voi, ßi nu
M-ai cunoscut Filipe?“ (IOAN
14:9)
„Voi sunteþi aceia, care aþi rämas
necontenit cu Mine în încercärile
Mele.“ (LUCA 22:28)
„Am fäcut cunoscut Numele Täu
oamenilor, pe care Mi i-ai dat din
lume.“ (IOAN 17:6)
„ . . . toatä vremea în care a träit
Domnul Isus între noi.“ (FAPTE
1:21)
§i astfel, Ioan a putut sä scrie mai
tárziu:
„Ce era de la început, ce am auzit,
ce am väzut cu ochii noßtri, ce am
privit ßi ce am pipäit cu mâinile
noastre, cu privire la Cuvântul
vieþii, . . . vä vestim.“ (1 IOAN
1:1-3)
Dupä înälþarea Sa, Duhul Sfânt a fost
cel care a venit sä-i înveþe ßi sä le
reaminteascä tot ceea ce le spusese Isus,
arätándu-le adevärul, inspirându-i, astfel
ca ei sä poatä scrie Noul Testament (citiþi
IOAN 16:13). Apoi, la sfârßitul primului

„Cuvântul lui Isus sä locuiascä din
belßug în voi.“ (COLOSENI 3:16)
Este întotdeauna acelaßi sfat. §i acesta
se aflä atát ín Vechiul cât ßi în Noul
Testament ßi reprezintä o singurä revelaþie:
2 PETRU 1:21; 1 PETRU 1:10-12.
Dacä consideräm Cuvântul Bibliei
indispensabil, nu trebuie sä credem cä avem
de-a face cu o metodä academicä ci mai
degrabä s-o observäm pe aceea a dragostei,
a bunätäþii ßi a rugäciunii.
„Prin aceasta vor cunoaßte toþi cä
sunteþi ucenicii Mei, dacä veþi avea
dragoste unii pentru alþii.“ (IOAN
13:35)
„Dacä ßtiþi aceste lucruri, ferice de
voi, dacä le faceþi.“ (IOAN 13:17)
„Dacä rämâneþi în Mine, ßi dacä
rämân în voi cuvintele Mele, cereþi
orice veþi vrea ßi vi se va da.“
(IOAN 15:7)
Aceasta înseamnä cä un asemenea
discipol nu ar voi sä cearä decát ceea ce
este conform dorinþei lui Dumnezeu. §i
numai pe aceastä unicä cale putem
descoperi adevärul. În ceea ce priveßte
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20:7; 1CORINTENI 16:2; IOAN 20:1926).
Trei sute de ani mai târziu, cu ocazia
convertirii ímpäratului Constantin,
discipolii au început sä fie liberi duminica.
Pânä atunci, ei trebuiau adesea sä-ßi asume
riscuri, lipsind de la munca lor, pentru a
asista la frângerea pâinii.
Deci, nu este de loc nevoie sä se þinä o
regulä strictä ci de a face ca ei. Discipolul
sincer, bucurându-se sincer de libertatea
în Christos, se simte purtat chiar de propria
lui natura spre uitarea dragostei
Salvatorului. El íi dä ocazia sä-ßi
demonstreze credinþa ßi sä se poatä încuraja
prin harul Säu. Este vorba pentru el de un
privilegiu, mai mult decât de o sarcinä. În
acest sens el se pregäteßte pentru citirea
Scripturii, prin rugäciune ßi prin analiza
conßtiinþei sale.
El înþelege bine cä va fi nevoie sä facä
acest lucru pânä la venirea lui Isus. Cäci,
înväþätura va dura pânä la moarte sau pânä
la întoarcerea lui Christos. Pentru aceasta
nu existä concediu, nu existä vacanþe . În
toate zilele noi trebuie sä purtäm sarcina
de a crede ßi urma pe Christos. (LUCA
9:23). Numai acela care va persevera pánä
la sfárßit, va fi salvat. (MATEI 10:22)

regulile, este foarte ußor: dacä ar fi multe,
ar trebui sä fie în acelaßi timp ßi dificil ßi
ußor. Foarte ußor, pentru cä noi am fi fost
tentaþi sä gândim cä suntem foarte drepþi,
pe mäsurä ce am fi îndeplinit una dupä
alta poruncile. Foarte dificil, pentru cä
noi nu vom putea niciodatä sä le îndeplinim
pe toate ßi ne-am simþi la sfârßit descurajaþi.
Legea libertäþii ne coordoneazä ßi totußi
noi trebuie sä facem ceea ce Isus ne
comandä ßi anume viaþa în dragoste
creßtineascä iar modelul íl avem ín
dragostea Tatälui ceresc.
Este o disciplinä severä dar care pare
blândä. Noi suntem, înainte de toate,
discipoli. Toate celelalte datorii sunt mai
puþin importante decât aceasta. (Suntem
întâi discipoli ßi apoi taþi, mame, copii,
muncitori, înväþätori, cetäþeni.) Uneori,
bineînþeles, îndeplinim mai bine aceste
sarcini ca discipoli dar, din cánd în cánd,
existä o luptä între cei doi ßi Christos trebuie
întotdeauna sä învingä.
Aceastä lege a libertäþii nu ne permite
sä acþionäm dupä placul nostru. Ea ne
inspirä mai degrabä dorinþa vie de a-i face
pe plac în toate lucrurile Domnului nostru.
El vrea ca noi sä ne amintim întotdeauna
sacrificiul Säu ßi ne cere mai ales sä o
facem atunci când frângem pâinea ßi bem
vinul. (MATEI 26:26-29)
El nu ne-a desemnat o zi specialä pentru
acest ritual simplu al comemorärii ßi se
pare cä discipolii la ínceput o fäceau de
câte ori se întâlneau (FAPTE 2:42-46).
Dar numärul credincioßilor crescând, ei
au gäsit necesar de a fixa o zi pentru aceastä
reuniune solemnä. Este evident, dupä Noul
Testament, cä ei au ales prima zi a
säptämânii având în vedere cä învierea
Domnului a avut loc în acea zi. (FAPTE

SFÂR§ITUL CURSULUI
Ceea ce conteazä în vederea întoarcerii lui
Isus este ca noi sä veghem:
„Ferice de robii aceia, pe care
Stäpânul îi va gäsi veghind la
venirea Lui.“ (LUCA 12:37)
Noi träim în cumpätare din aceeaßi
raþiune. Examenul se apropie. Va fi mai
degrabä o zi de revelaþie decât o judecatä.
Acelaßi capitol care redä tabloul judecäþii
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lui Christos. Ei resping tradiþiile umane
pentru a þine aproape singura tradiþie divinä
care este conþinutä în Scripturä. Ei refuzä
sä se conformeze unei ortodoxii eretice,
rugându-se întotdeauna sä aibä forþa de a
evita ca religia lor sä nu devinä: „doar o
formä de evlavie.“ (2 TIMOTEI 3:5). Ei
îßi amintesc în orice moment cä nu e
suficient doar sä gândeßti corect. Trebuie
de asemenea sä se meargä dupä adevärul
Evangheliei. (GALATENI 2:14).
Singurul scop al unui adevärat creßtin
nonconformist este:
„Sä nu va potriviþi chipului veacului
acestuia, ci sä vä prefaceþi, prin
înoirea minþii voastre, ca sä puteþi
deosebi bine voia lui Dumnezeu:
cea bunä, pläcutä ßi desävârßitä.“
(ROMANI 12:2)
Înainte de întoarcerea lui Christos se
va cere unora dintre noi, aßa cum s-a cerut
lui Petru, confirmarea:
„Nu-i aßa cä tu eßti unul dintre
discipolii Säi?“
Pläcut lui Dumnezeu este ca noi sä
putem sä räspundem umili, färä îndoialä,
dar cu gratitudine ßi cu bucurie: „Prin
voia lui Dumnezeu, eu sunt.“

subliniazä în pilda celor zece fecioare
nebunia de a amâna pregätirea noasträ
pânä în ultimul moment, în timp ce ni se
explicä faptul cä dacä suntem mai dotaþi,
vom fi mai responsabili (MATEI 25).
§i aceasta ne face umili, pentru cä nici
unul dintre discipolii lui Christos nu va fi
demn de a fi primit. În acelaßi timp, când
vom fi îndeplinit ceea ce ni s-a cerut, vom
fi mereu nißte robi netrebnici (LUCA
17:10). Numai prin har vom fi salvaþi,
dar, dacä nu-l ascultäm cu bunä ßtiinþä,
noi vom avea parte de teribilele cuvinte:
„Depärtaþi-vä de la Mine.“
(MATEI 7:23)
În toate experienþele noastre, bucuria
este cea care ne inspirä, speranþa de a deveni
ca Ínväþätorul nostru, când el va reveni sä
ne ia la El.
„El va schimba trupul stärii noastre
smerite, ßi-l va face asemenea
trupului slavei Sale, prin lucrarea
puterii pe care o are de a-ßi supune
toate lucrurile.“ (FILIPENI 3:21)
„ . . . acum suntem copii ai lui
Dumnezeu. §i ce vom fi, nu s-a
arätat încä. Dar ßtim cä atunci când
Se va aräta El, vom fi ca El; pentru
cä Íl vom vedea aßa cum este.
Oricine are nädejdea aceasta în El,
se curäþeßte, dupä cum El este
curat.“ (1 IOAN 3:2-3)
„Atunci, noi nu vom mai fi ucenici:
cäci noi vom fi înväþat totul; ne
vom cunoaßte dupä cum am fost
cunoscuþi.“ (1 CORINTENI 13:12)
„În ziua aceea, nu Mä veþi mai
întreba nimic.“ (IOAN 16:23)
Iatä scopul pe care-l vizeazä discipolii
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