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în lepådarea noastrå de El sau så luptåm din råsputeri împotriva
lui Cristos, aµa cum a fåcut Saul. Noi putem – cu exact aceeaµi
pierdere veµnicå – så-L respingem; så-I spunem „Nu“ µi så ne
închidem faøå de El; sau så-L ignoråm, pur µi simplu. Suntem
tot aµa de pierduøi. Nu e nevoie så calci în picioare medicamentul
salvator ca så pieri. E suficient så-l laµi acolo unde este µi så
nu-l iei. Dar este o responsabilitate enormå så fi µtiut cå era
acolo µi totuµi så fi refuzat så-l iei.

Vedem, aµadar, cå toate întrebårile despre viaøå µi moarte,
påcat µi dreptate, cer µi iad, timp µi veµnicie sunt strâns legate nu
de „religie“, „bisericå“, „crez“, ci de o relaøie vie, µi toate aceste
întrebåri îµi gåsesc råspunsul în Persoana µi lucrarea Domnului
Isus.
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II. CREΩTINISMUL –

NU O RELIGIE, CI O PERSOANÅ

„De ce må prigoneµti?“ a întrebat Cristos cel glorificat. Ce
idee! Iatå aici un om mergând „pânå în pânzele albe“ – din devot-
ament religios. Dupå raøionamentele lui (chiar dacå în inima lui
avea unele întrebåri ascunse µi sâcâitoare), el era convins cå
trebuia så facå acest lucru în interesul religiei. În realitate, el era
un om împårøit înlåuntrul såu, dar, în râvna lui pentru religia
tradiøionalå µi, aµa cum argumenta el, de dragul lui Dumnezeu,
îµi suprima orice întrebare µi se silea så meargå neclintit înainte.
Ωi totuµi, tot timpul el lucra împotriva lui Dumnezeu, împotriva
Fiului lui Dumnezeu µi împotriva cerului! Ce stare de confuzie!
S-ar putea spune multe lucruri în legåturå cu acest subiect: despre
deosebirea dintre un om religios µi un creµtin adevårat; despre
cum este posibil ca oamenii så se dedice cu pasiune unei cauze,
så fie devotaøi faøå de ceea ce ei cred cå este de la Dumnezeu -
sau pentru Dumnezeu - µi, prin chiar devotamentul lor, så punå
piedici în calea intereselor Lui reale.

Un creµtin nu este o persoanå religioaså într-o måsurå mai
mare sau mai micå. Un creµtin nu este o persoanå care µi-a însuµit
o muløime de „få cutare“ µi „nu få cutare“. Dumnezeu nu se
ocupå de noi pornind de pe un asemenea teren. Nici nu îi va
judeca pe oameni în funcøie de numårul sau de natura påcatelor
lor. El are o singurå bazå pentru judecatå; oricare alta nu ar fi
obiectivå, întrucât oamenii ar fi favorizaøi sau nu, în funcøie de
naµtere, educaøie, avantaje, temperament etc. Acea unicå bazå
pentru judecatå este µi va fi: Ce facem noi cu Fiul lui Dumnezeu,
Isus Cristos?

Dumnezeu a trimis pe Fiul Såu µi prin El noi toøi suntem
aduµi la o poziøie egalå. El a fost fåcut de Dumnezeu Domn µi
Mântuitor pentru toøi oamenii. La judecatå, Dumnezeu nu va
spune: „Câte påcate ai înfåptuit?“ „Ce fel de påcate ai fåcut?“ –
ci: „Ce ai fåcut cu Fiul Meu?“ Nu este obligatoriu så fim violenøi
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Ce este un creµtin?

Capitolul 1

„Agripa a zis lui Pavel: «Curând mai vrei tu så må îndupleci så
må fac creµtin!»“ (Faptele apostolilor 26:28).

Începem prin a spune cå vom folosi cuvântul „creµtin“ potrivit
întocmai înøelesului pe care acesta îl are în Noul Testament.
Aplicând metoda eliminårii, vom vedea mai întâi –

CE NU ESTE UN CREΩTIN.

1)  A deveni creµtin nu înseamnå a deveni o persoanå
religioaså sau a adopta o nouå religie.

Când cineva Îl primeµte pe Cristos, se obiµnuieµte så se spunå
despre el cå „a devenit religios“. Asemenea expresii, cu ideile
pe care le conøin, sunt fundamental false µi total inadecvate. Nu
era pe påmânt, în timpul såu, un om mai religios ca Saul din
Tars. Så citim ce spune el despre sine însuµi în capitolele 22 µi
26 din Faptele apostolilor, precum µi în capitolul 3 din Epistola
cåtre Filipeni. Gåsim acolo un om arzând de pasiune µi zel
religios. Nu avem nevoie de nici un argument, cåci avem în faøå
istoria pentru a demonstra cât de mult se poate îndepårta religia
de la øelul ei.
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cea pe care el însuµi încerca s-o creadå! Dar Cel ce este sus
cunoaµte lucruri pe care noi nu suntem pregåtiøi så le recunoaµtem
sau så le acceptåm. El vede prin noi, dincolo de toate pretenøiile
µi autoînµelårile µi împotrivirea noastrå.

Saul lupta cu disperare så dovedeascå caracterul fals al lui
Cristos µi al creµtinismului, dar adevårul era cå el nu era aµa de
sigur pe sine precum credea. Ceva îl atinsese µi ar fi fost fatal
pentru poziøia lui dacå ar fi dat acelui ceva o µanså. Aµa cå a
trebuit så se încingå pentru luptå µi så se împotriveascå cu toatå
puterea. Înlåuntrul såu el lovea cu piciorul, spunând de fapt:
„Eu nu-L vreau pe Cristos! Nu-L voi avea pe Cristos! Nu voi fi
creµtin!“

Ei bine, Cristos este o realitate µi, mai devreme sau mai târziu,
va trebui så-L avem. Sunt vremuri µi cåi diferite în care aceasta
poate så aibå loc.

Putem så-L avem acum, ca Domn µi Mântuitor al nostru, µi,
asemenea lui Pavel, så ne bucuråm de o viaøå de pårtåµie
minunatå cu El µi de o slujire folositoare Lui.

Sau putem så-L avem la sfârµitul vieøii noastre, indiferent când
va veni acel timp. Dar atunci nu ne va mai råmâne decât un regret
de nespus µi durerea cå nu mai avem zile de tråit pentru a-L sluji
pe El, cå nu ne mai putem pune viaøa la picioarele Sale – va fi o
viaøå lipsitå pentru totdeauna de pårtåµia cu El la marele plan în
care este angrenat acum.

Sau, vai, când se va sfârµi aceastå viaøå, va trebui så-L avem
pe El – nu ca Apåråtor µi Prieten al nostru, ci ca Judecåtor al
nostru.

Dumnezeu a hotårât cå la urmå „orice genunchi se va pleca“
înaintea Fiului Såu, dar dorinøa Lui este ca, acum, noi så spunem
ca µi Saul: „Doamne, ce vrei ca så fac?“ Aceasta înseamnå a fi
creµtin. Dar cuvintele citate la începutul acestui capitol au un
înøeles mult mai cuprinzåtor.
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Ωi aceasta este adevårat µi cu privire la creµtinism, dacå råmâne
o simplå religie. A fi un adevårat creµtin nu înseamnå a accepta
un crez sau o doctrinå, a respecta anumite ritualuri µi legi, a
participa la anumite întruniri, a te conforma, într-o måsurå mai
mare sau mai micå, unui anume stil de viaøå. Se poate merge
foarte departe cu asemenea lucruri, fåcând chiar multe fapte bune,
dar cei care tråiesc astfel nu fac parte din categoria realå, nou-
testamentalå, a „creµtinilor“. Aici se aflå pericolul unei pretinse
legåturi cu Dumnezeu, ce poate conduce la deziluzia amarå
anunøatå de Domnul Însuµi în aceste cuvinte påtrunzåtoare:
„Muløi Îmi vor zice în ziua aceea: Doamne… nu în Numele Tåu
am fåcut noi fapte puternice? Ωi atunci le voi spune: Niciodatå
nu v-am cunoscut, plecaøi de la Mine…“ (Matei 7:22-23).

Nu, religia nu înseamnå creµtinism; ea poate fi doar o amågire.
Astfel, când dorim ca oamenii så devinå creµtini, noi nu le cerem
så-µi schimbe religia sau så devinå religioµi. Religia ca atare n-a
fåcut niciodatå lumea mai bunå sau mai fericitå.

2) A deveni creµtin nu înseamnå a deveni membru al unei
instituøii numitå „Biserica“

Dacå s-ar cunoaµte adevårul, s-ar înøelege cå nu existå un
asemenea lucru ca „alipire“ de Adunarea creµtinå. Nu trebuie så
facem nimic, nici în cuvinte, nici în fapte, ca mådularele noastre
så devinå parte a trupului nostru. Nu este nici o deosebire între
mådularele noastre µi trupul nostru; mådularele noastre sunt parte
din trupul nostru, µi aceasta nu datoritå unei organizåri, a unei
invitaøii, a unei examinåri, a unui test sau a unui catehism etc., ci
datoritå vieøii. Dacå nu existå aceastå relaøie vie între mådulare,
nici o asociere de „membri“ nu poate forma Adunarea lui Cristos.

Må tem cå sunt muløi care se pretind a fi „membri“ în ceea ce
se numeµte „Bisericå“, dar care nu trec testul pe care-l voi
prezenta când voi vorbi despre ce este un creµtin. Vreau så spun
de pe acum cå, atunci când îi îndemnåm pe oameni så devinå
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– „Da, µi Dumnezeu øi-o spune øie.“
Soldatul a scos un oftat adânc, dar în oftatul lui era o întrebare.

Prietenul meu a aµteptat un moment µi apoi l-a întrebat ce-l
nedumereµte sau îl surprinde.

– „Priviøi la fiµa de deasupra patului meu,“ a spus soldatul.
Prietenul meu a privit µi a råmas uimit când a citit, pe fiµa cu

datele bolnavului, numele:

Jack Myson (Jack Fiul Meu)

Veøi spune: „Întâmplare!“ „Coincidenøå!?“ Acel om era pe
punctul de a trece în veµnicie µi Dumnezeu i-a vorbit pe nume.
Repet, se poate så nu fie întotdeauna în acest mod, dar faptul
råmâne, µi anume cå Dumnezeu ne acordå o atenøie personalå
fiecåruia dintre noi, iar un creµtin adevårat este cel care a ajuns
så aibå o astfel de legåturå personalå cu Dumnezeu, încât så
poatå spune ca µi Pavel: „El m-a iubit µi S-a dat pe Sine pentru
mine“ (Galateni 2:20).

„Am auzit un glas care îmi zicea, Saule, Saule…“
Atunci Pavel a ajuns så-µi dea seama cå istoria sa låuntricå

era în întregime cunoscutå de Cristos. Ceilaløi oameni au putut
så vadå ce se întâmplå în exterior. El mergea în grabå mare spre
Damasc. Avea la el anumite hârtii care îl împuterniceau så-i
prindå pe creµtini µi så-i ducå legaøi la Ierusalim. El fåcea acest
lucru din toatå inima µi oamenii care erau cu el puneau totul pe
seama zelului såu religios. Dar era Cineva sus care µtia mai mult
decât ce se vedea în afarå. Ωi El a dezvåluit ceea ce µtia atunci
când a spus:

„Îøi este greu så dai cu piciorul înapoi în vârful unei strå-
muråri“ (Fapte 26:14).

Aµadar, în realitate el era ca un bou înhåmat la plug care,
nevrând så meargå într-o anumitå direcøie, µi fiind mânat
împotriva dorinøei lui, era låsat în råzvråtirea lui, ajungând så
dea cu copita în stråmurare. Ce imagine diferitå era aceasta faøå
de cea pe care o aveau ceilaløi despre el, µi cât de diferitå faøå de
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creµtini, nu le cerem så „devinå membrii ai bisericii (adunårii)“.
Creµtinismul nu trebuie privit ca fiind o instituøie sau o tovåråµie.
Poøi så mergi în multe locuri numite „biserici“, fårå så-L întâlneµti
pe Cristos acolo sau så gåseµti satisfacøie.

Desigur, aceasta este partea negativå. Trebuie înså så fim
conµtienøi de faptul cå, devenind creµtini, suntem pårtaµi ai unei
vieøi noi împreunå cu toøi credincioµii nåscuøi din nou µi, astfel,
suntem una în Cristos. Aceasta este, de fapt, Adunarea. Este
responsabilitatea noastrå, aµadar, de a preøui aceastå relaøie µi de
a veghea cu gelozie asupra caracterului ei sacru. Existå în ea
valori imense.

3) A deveni creµtin nu înseamnå a face parte dintr-o nouå
miµcare

Este adevårat cå, într-un anume sens, creµtinismul este o miµ-
care, este o miµcare divinå, din cer. Muløi înså considerå creµ-
tinismul ca fiind o vastå întreprindere destinatå ameliorårii sau
chiar evanghelizårii lumii. Se face adesea apel la oameni ca så
se alåture acestei mari „lucråri.“ Existå ceva în majoritatea
oamenilor care råspunde unui asemenea apel µi care îi determinå
så se alåture unei miµcåri mari. Dar a gândi astfel înseamnå a
face curte necazului sau cel puøin a te trezi, mai devreme sau
mai târziu, într-o poziøie falså. Moise a avut ideea unei „miµcåri“
când a fost în Egipt µi apoi a cunoscut 40 de ani de inactivitate în
pustie.

„Miµcarea“ vine de la Dumnezeu, nu de la noi. Valoarea cea
mai mare a unei miµcåri, când timpul hotårât de Dumnezeu pentru
ea a sosit, este datå de faptul cå noi am învåøat så nu ne miµcåm
fårå El.

Nu vå invitåm så vå alåturaøi unei miµcåri. Nu spunem
tinerilor: „Iatå o lucrare în care vå puteøi folosi toate puterile
voastre naturale µi entuziasmul vostru tineresc!“ Noi spunem
doar: „Dumnezeu are un plan. El are nevoie de vase pentru
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era un numår destul de mare. Dar Saul a fost cel individualizat
µi ceea ce s-a întâmplat a fost atât de personal, încât era ca µi
cum el ar fi fost singurul om de pe påmânt. Mai târziu el a vorbit
despre experienøa lui ca despre ceva extrem de personal. Lucru
uimitor pentru el a fost cå Cristos îl µtia pe nume, ba mai mult,
µtia tot ce se petrecea înlåuntrul lui.

Aceasta este realitatea, realitate de care trebuie så ne dåm
seama, µi anume cå Dumnezeu ne acordå un interes personal µi
direct, manifestå o grijå deosebitå faøå de noi. Scriitorul acestor
rânduri a avut un prieten care obiµnuia så viziteze spitalele
militare. El avea întotdeauna în buzunare niµte tractate pentru a
le da celor ce erau însetaøi dupå cuvântul lui Dumnezeu. Înainte
de a pleca de acaså, obiµnuia så se roage ca så fie cålåuzit în a da
tractatul potrivit omului potrivit.

Într-una din aceste vizite, când a intrat într-o secøie, a privit
în jur µi a zårit în colø un pat având în el pe cineva atât de înfåµurat
în bandaje, încât numai nasul, gura µi urechile îi erau neacoperite.
Era pe punctul de a se apropia de acel pat, când sora i-a spus cå
nu are rost – omul era prea grav pentru a se putea vorbi cu el. A
råmas un moment pe gânduri, apoi s-a hotårât så lase un tractat
pe mâinile bandajate. Aµa a µi fåcut, fårå så se uite ce conøinea
tractatul respectiv. Pe când se îndepårta de pat, o voce înåbuµitå
a întrebat:

– „Ce e asta?“
– „O“, a spus prietenul meu, „e doar o pårticicå din Cuvântul

lui Dumnezeu.“
– „Ce spune în ea?“ – a întrebat muribundul.
– „Så våd – da, iatå, Proverbe 23:25: Fiul Meu, då-Mi inima

ta.“
– „Cine a spus aceasta?“ a întrebat soldatul.
– „Aceasta e din Cuvântul lui Dumnezeu – Biblia.“
– „Citeµte încå o datå,“ a spus bolnavul.
– „Fiul Meu, då-Mi inima ta.“
A urmat un moment de tåcere, apoi iaråµi –
– „Ai spus cå aceasta scrie în Biblie?“
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îndeplinirea planului Såu. Dar nu veøi putea cunoaµte acel plan,
nici nu veøi putea så vå integraøi în el, înainte de a se face în voi
o lucrare, prin care så deveniøi fåpturi noi. Pentru acel plan veøi
avea nevoie de ceva ce se aflå dincolo de puterile voastre natu-
rale µi entuziasmul tineresc.“

Aceasta ne duce la latura pozitivå –

CE ESTE UN CREΩTIN.

Pentru a aråta ce este cu adevårat un creµtin, cel mai bun
lucru pe care îl putem face este så ne amintim de acela care nu
numai cå a fost el însuµi un exemplu, dar a cårui experienøå a
fost cea a fiecårui creµtin adevårat dupå el. Ne referim la acela
cåruia un „împårat“ roman i-a adresat cuvintele care constituie
titlul acestei broµuri – la apostolul Pavel. Cu toate cå întoarcerea
lui n-a fost una obiµnuitå, principiile råmân întotdeauna aceleaµi.
Iatå, aµadar, primele trei principii ale unei vieøi creµtine adevårate.

1) „Cine eµti tu?“ „Eu sunt Isus.“

Primul lucru este revelaøia interiorå cå Isus este (nu a fost!)
o Persoanå vie.

Primele cuvinte pe care Pavel le-a spus când a fost oprit de
Cristos pe drumul Damascului au fost: „Cine eµti Tu?“ Råspunsul
la aceastå întrebare a fost limpede µi categoric: „Eu sunt Isus!“
Pentru Pavel, aceasta a fost o descoperire impresionantå µi el ar fi
putut spune: „Cum! Isus este viu?“ Isus a fost omorât, råstignit.
Nu mai råmåsese altceva de fåcut decât µtergerea amintirii Lui µi
nimicirea a ceea ce Îl reprezenta pe El. Acestei lucråri i se dedicase
Pavel (pe atunci Saul). Noi nu ne putem imagina ce µoc a fost
pentru Pavel când a fost confruntat cu faptul cå Isus nu era mort,
ci viu µi în slavå; µi nu doar cu faptul, ci cu Persoana Însåµi.

Tot ce însemna µi se cuprindea în acest lucru a constituit
învåøåtura creµtinå de-a lungul secolelor. Pentru cei cårora le
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Capitolul 2

„Curând mai vrei tu så må îndupleci så må fac creµtin“
(Fapte 26:28).

„… am auzit un glas care îmi zicea… Saule, Saule, pentru ce
må prigoneµti?“ (Fapte 26:14).

Cuvintele de mai sus, adresate aceluiaµi om – Saul din Tars,
mai târziu Pavel Apostolul – în primul caz de cåtre un conducåtor
din Imperiul Roman, în cel de al doilea caz de cåtre Isus din
Nazaret, conøin esenøa unei adevårate experienøe creµtine. Acel
Pavel a fost cu adevårat un creµtin tipic, atât în modul în care a
devenit creµtin, cât µi în viaøa tråitå. Deµi se poate cå nu sunt
muløi cei care devin creµtini printr-o convertire de acelaµi fel cu
cea a lui Pavel – poate cå noi nu am cåzut la påmânt din cauza
unei lumini orbitoare apårutå pe când ne aflam într-o cålåtorie,
nici n-am auzit un glas din cer chemându-ne pe nume – totuµi
principiile sunt întotdeauna aceleaµi. Så analizåm aceste cuvinte
pentru a gåsi principiile.

I. CEVA ABSOLUT PERSONAL

„Am auzit un glas care îmi zicea… Saule, Saule…“. Erau µi
aløii ce cålåtoreau cu Saul în acea zi – câøi, nu µtim. Pavel vorbeµte
despre ei ca „toøi“ – „am cåzut cu toøii la påmânt“. S-ar pårea cå
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sunt adresate aceste rânduri, putem rezuma toate acestea foarte
simplu. Noi începem viaøa creµtinå printr-o experimentare a
acestei realitåøi vii. Nu un Isus istoric, ci un Isus cunoscut printr-
o experienøå personalå. Cå El este cu adevårat viu este ceva ce
noi putem så experimentåm, µi aceasta este o problemå cât se
poate de serioaså în legåturå cu destinul nostru veµnic. Trebuie
doar så abandonåm tradiøiile noastre, prejudecåøile noastre,
îndoielile noastre, întrebårile noastre, problemele noastre
interioare µi, îngenunchind, så vorbim cu El (deµi El este invizibil)
ca µi cum am vorbi cu cineva pe care-l vedem; så-I spunem sincer
ceea ce I-am spune dacå L-am vedea faøå în faøå. Primul pas este
så-I vorbim într-adevår ca unei persoane.

Aceasta este calea descoperirii. În Noul Testament ni se spune
cå Duhul lui Dumnezeu este în lume tocmai pentru a-i ajuta pe
oameni så facå aceastå descoperire: cå Isus este viu ca så ne
mântuiascå µi så fie viaøa noastrå. Aceastå minunatå descoperire
cå Isus este viu atinge inima oricui care crede µi care pune în
mod cinstit acest fapt la încercare. Totul decurge de aici.

Existå un singur mod real de a-L cunoaµte pe El, µi anume
prin a veni la El. Poate så parå ceva absurd µi ciudat så vorbeµti
cu cineva despre a cårui existenøå nu ai nici o dovadå låuntricå,
dar nu tot aµa este µi în alte cazuri? Ai auzit, de exemplu,
vorbindu-se de un anume medic. Tot ce øi s-a spus despre el te
face så crezi cå el este omul de care ai nevoie. Vei spune oare cå
nu crezi în existenøa unui asemenea om? Vei spune cå existå
dovezi evidente cå a fost omorât cu un timp în urmå? Vei merge
oare la el acaså µi, våzându-l, îi vei spune cå nu crezi cå este
medic? Dacå ai face aceasta, atunci sau cazul tåu nu este prea de
grav, sau tu refuzi så-i admiøi gravitatea. Dacå eµti într-adevår
conµtient de nevoia ta, primul lucru pe care îl vei face va fi så
mergi la medic µi så-i spui ce necaz ai: „Mi s-a spus cå
dumneavoastrå m-aøi putea ajuta µi vå rog så o faceøi. Venirea
mea la dumneavoastrå reprezintå o rugåminte sincerå µi o predare
a mea în mâinile dumneavoastrå, în ciuda îndoielilor µi a
întrebårilor din mintea mea“.
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Prin urmare, råspunsul la întrebarea noastrå, „Ce este un creµtin?“
se gåseµte în trei lucruri iniøiale.

(1) A cunoaµte cå Isus este viu.
(2) A-L întrona pe El ca Domn absolut.
(3) A-L avea pe El ca prezenøå låuntricå µi putere prin Duhul

Sfânt.

Mårturia unui adevårat creµtin trebuie så fie întotdeauna:

„E viu! E viu!
Isus Cristos e viu!
Cu mine merge µi-mi vorbeµte
Pe-al lumii ‘ntins pustiu.
E viu! E viu!
Salvare El mi-a dat!
Må-ntrebi cum µtiu cå El e viu?
Tråieµte-n viaøa mea!“
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Prietene, Isus Cristos a fost totdeauna gata så råspundå oricui s-
a apropiat astfel de El. Descoperirea cå Cristos este o realitate
vie este primul pas în viaøa creµtinå. Acesta este atât un test cât
µi o mårturie.

2) „Doamne, ce vrei så fac?“

A doua etapå – în cazul lui Pavel, ca µi în viaøa fiecårui creµtin
adevårat – este aråtatå printr-o singurå propoziøie: „Doamne, ce
vrei så fac?“ (Fapte 9:6).

Aceasta reprezintå o poziøie nouå µi o relaøie nouå. Cât de
diferite de cele ale vechiului Saul! Pânå atunci, viaøa µi lucrarea
lui erau din el însuµi. El fåcea ce gândea, plånuia, hotåra, voia,
stabilea µi dorea el însuµi. Autonomia caracteriza viaøa lui, cu
toate cå el ar fi spus cå lucra pentru o cauzå dreaptå, pentru
Dumnezeu Însuµi. Ce pildå avem în Saul despre un om într-
adevår orb! El nu vedea cå cele mai bune intenøii ale lui µi râvna
lui cu privire la ceea ce el credea cå sunt interesele lui Dumnezeu,
în realitate, au fåcut lui Dumnezeu un mare deserviciu. Vom
vorbi despre aceasta în partea a doua a acestei broµuri.

Vedem aici, aµadar, cå indiciul clar al unei vieøi cu adevårat
plåcute lui Dumnezeu este domnia absolutå a lui Isus Cristos.
Pavel a folosit prima datå acest cuvânt, „Doamne“, la convertirea
lui; acesta i-a venit spontan pe buze când a înøeles cå Isus este
viu. Din acel moment, Isus a fost Domnul lui, Ståpânul lui. Noi
µtim din viaøa Lui ulterioarå cå aceastå predare µi schimbarea de
guvernare au fost într-adevår absolute. Începând din acel ceas,
totul a fost pe baza acelui: „Ce vrei Tu?“

Da, este semnul unei adevårate vieøi creµtine atunci când, cu
aceeaµi înøelegere låuntricå µi predare, spunem lui Isus,
„Doamne,“ µi ne låsåm viaøa noastrå conduså în întregime de
El, ca Ståpân.
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3) „Cristos în voi“

Vom mai aråta acum încå un semn µi o tråsåturå
indispensabile vieøii creµtine. Le gåsim în cuvintele adresate
lui Pavel de Anania: „Domnul Isus… m-a trimis… ca så fii
umplut cu Duhul Sfânt“ (Fapte 9:17).

Rezultatul acestei lucråri fundamentale, prin care devenim
creµtini în adevåratul înøeles al cuvântului, este faptul cå tot ce
este adevårat din Cristos devine un lucru låuntric pentru noi.
Pânå la acest punct, deµi totul a fost foarte real µi au avut loc
schimbåri profunde, era în principal doar ca o legåturå exterioarå
cu Cristos. Dar ar fi fost fatal så råmânem acolo, oricât de mare
ar fi fost descoperirea. Noi nu putem tråi din ceva ce a avut loc
la o datå anume. Nu putem så facem faøå tuturor acelor extraor-
dinare forøe ale råului care ni se opun, în puterea unei simple
amintiri, fie ea cât se poate de vie. Nu vom tråi niciodatå o viaøå
de învingåtori, nici nu vom sluji eficient, nici nu vom muløumi
cu adevårat pe Dumnezeu pe baza a ceea ce este doar exterior
µi obiectiv.

Realitatea este cå numai Cristos Îl poate muløumi cu adevårat
pe Dumnezeu; numai Cristos poate så înfåptuiascå voia lui
Dumnezeu µi lucrarea lui Dumnezeu. Numai Cristos poate så
învingå forøele spirituale ale råului. Da, numai Cristos poate så
tråiascå cu adevårat viaøa de creµtin. Rezultå deci cå realitatea
måreaøå, atotcuprinzåtoare µi supremå a unui creµtin este: Cristos
Însuµi ÎN el! Mai târziu, Pavel a formulat aceasta în urmåtoarele
cuvinte: „Cristos în voi, nådejdea slavei“ (Coloseni 1:27).

Aceasta devine adevårat printr-un act hotårât atunci când
credem. Duhul Sfânt ne ia în ståpânirea Lui într-un mod låuntric.
Aceastå locuire a lui Cristos în om nu a fost niciodatå cunoscutå
de nimeni în decursul istoriei pânå ce Cristos nu a murit µi a
înviat µi a fost proslåvit. Ea este aµadar minunea µi slava
deosebitå a creµtinului. Însuµi acest lucru explicå termenul din
Noul Testament de „nåscut din nou“. Nu a existat aµa ceva
înainte.
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sunt adresate aceste rânduri, putem rezuma toate acestea foarte
simplu. Noi începem viaøa creµtinå printr-o experimentare a
acestei realitåøi vii. Nu un Isus istoric, ci un Isus cunoscut printr-
o experienøå personalå. Cå El este cu adevårat viu este ceva ce
noi putem så experimentåm, µi aceasta este o problemå cât se
poate de serioaså în legåturå cu destinul nostru veµnic. Trebuie
doar så abandonåm tradiøiile noastre, prejudecåøile noastre,
îndoielile noastre, întrebårile noastre, problemele noastre
interioare µi, îngenunchind, så vorbim cu El (deµi El este invizibil)
ca µi cum am vorbi cu cineva pe care-l vedem; så-I spunem sincer
ceea ce I-am spune dacå L-am vedea faøå în faøå. Primul pas este
så-I vorbim într-adevår ca unei persoane.

Aceasta este calea descoperirii. În Noul Testament ni se spune
cå Duhul lui Dumnezeu este în lume tocmai pentru a-i ajuta pe
oameni så facå aceastå descoperire: cå Isus este viu ca så ne
mântuiascå µi så fie viaøa noastrå. Aceastå minunatå descoperire
cå Isus este viu atinge inima oricui care crede µi care pune în
mod cinstit acest fapt la încercare. Totul decurge de aici.

Existå un singur mod real de a-L cunoaµte pe El, µi anume
prin a veni la El. Poate så parå ceva absurd µi ciudat så vorbeµti
cu cineva despre a cårui existenøå nu ai nici o dovadå låuntricå,
dar nu tot aµa este µi în alte cazuri? Ai auzit, de exemplu,
vorbindu-se de un anume medic. Tot ce øi s-a spus despre el te
face så crezi cå el este omul de care ai nevoie. Vei spune oare cå
nu crezi în existenøa unui asemenea om? Vei spune cå existå
dovezi evidente cå a fost omorât cu un timp în urmå? Vei merge
oare la el acaså µi, våzându-l, îi vei spune cå nu crezi cå este
medic? Dacå ai face aceasta, atunci sau cazul tåu nu este prea de
grav, sau tu refuzi så-i admiøi gravitatea. Dacå eµti într-adevår
conµtient de nevoia ta, primul lucru pe care îl vei face va fi så
mergi la medic µi så-i spui ce necaz ai: „Mi s-a spus cå
dumneavoastrå m-aøi putea ajuta µi vå rog så o faceøi. Venirea
mea la dumneavoastrå reprezintå o rugåminte sincerå µi o predare
a mea în mâinile dumneavoastrå, în ciuda îndoielilor µi a
întrebårilor din mintea mea“.

10

Prin urmare, råspunsul la întrebarea noastrå, „Ce este un creµtin?“
se gåseµte în trei lucruri iniøiale.

(1) A cunoaµte cå Isus este viu.
(2) A-L întrona pe El ca Domn absolut.
(3) A-L avea pe El ca prezenøå låuntricå µi putere prin Duhul

Sfânt.

Mårturia unui adevårat creµtin trebuie så fie întotdeauna:

„E viu! E viu!
Isus Cristos e viu!
Cu mine merge µi-mi vorbeµte
Pe-al lumii ‘ntins pustiu.
E viu! E viu!
Salvare El mi-a dat!
Må-ntrebi cum µtiu cå El e viu?
Tråieµte-n viaøa mea!“
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îndeplinirea planului Såu. Dar nu veøi putea cunoaµte acel plan,
nici nu veøi putea så vå integraøi în el, înainte de a se face în voi
o lucrare, prin care så deveniøi fåpturi noi. Pentru acel plan veøi
avea nevoie de ceva ce se aflå dincolo de puterile voastre natu-
rale µi entuziasmul tineresc.“

Aceasta ne duce la latura pozitivå –

CE ESTE UN CREΩTIN.

Pentru a aråta ce este cu adevårat un creµtin, cel mai bun
lucru pe care îl putem face este så ne amintim de acela care nu
numai cå a fost el însuµi un exemplu, dar a cårui experienøå a
fost cea a fiecårui creµtin adevårat dupå el. Ne referim la acela
cåruia un „împårat“ roman i-a adresat cuvintele care constituie
titlul acestei broµuri – la apostolul Pavel. Cu toate cå întoarcerea
lui n-a fost una obiµnuitå, principiile råmân întotdeauna aceleaµi.
Iatå, aµadar, primele trei principii ale unei vieøi creµtine adevårate.

1) „Cine eµti tu?“ „Eu sunt Isus.“

Primul lucru este revelaøia interiorå cå Isus este (nu a fost!)
o Persoanå vie.

Primele cuvinte pe care Pavel le-a spus când a fost oprit de
Cristos pe drumul Damascului au fost: „Cine eµti Tu?“ Råspunsul
la aceastå întrebare a fost limpede µi categoric: „Eu sunt Isus!“
Pentru Pavel, aceasta a fost o descoperire impresionantå µi el ar fi
putut spune: „Cum! Isus este viu?“ Isus a fost omorât, råstignit.
Nu mai råmåsese altceva de fåcut decât µtergerea amintirii Lui µi
nimicirea a ceea ce Îl reprezenta pe El. Acestei lucråri i se dedicase
Pavel (pe atunci Saul). Noi nu ne putem imagina ce µoc a fost
pentru Pavel când a fost confruntat cu faptul cå Isus nu era mort,
ci viu µi în slavå; µi nu doar cu faptul, ci cu Persoana Însåµi.

Tot ce însemna µi se cuprindea în acest lucru a constituit
învåøåtura creµtinå de-a lungul secolelor. Pentru cei cårora le
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Capitolul 2

„Curând mai vrei tu så må îndupleci så må fac creµtin“
(Fapte 26:28).

„… am auzit un glas care îmi zicea… Saule, Saule, pentru ce
må prigoneµti?“ (Fapte 26:14).

Cuvintele de mai sus, adresate aceluiaµi om – Saul din Tars,
mai târziu Pavel Apostolul – în primul caz de cåtre un conducåtor
din Imperiul Roman, în cel de al doilea caz de cåtre Isus din
Nazaret, conøin esenøa unei adevårate experienøe creµtine. Acel
Pavel a fost cu adevårat un creµtin tipic, atât în modul în care a
devenit creµtin, cât µi în viaøa tråitå. Deµi se poate cå nu sunt
muløi cei care devin creµtini printr-o convertire de acelaµi fel cu
cea a lui Pavel – poate cå noi nu am cåzut la påmânt din cauza
unei lumini orbitoare apårutå pe când ne aflam într-o cålåtorie,
nici n-am auzit un glas din cer chemându-ne pe nume – totuµi
principiile sunt întotdeauna aceleaµi. Så analizåm aceste cuvinte
pentru a gåsi principiile.

I. CEVA ABSOLUT PERSONAL

„Am auzit un glas care îmi zicea… Saule, Saule…“. Erau µi
aløii ce cålåtoreau cu Saul în acea zi – câøi, nu µtim. Pavel vorbeµte
despre ei ca „toøi“ – „am cåzut cu toøii la påmânt“. S-ar pårea cå
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creµtini, nu le cerem så „devinå membrii ai bisericii (adunårii)“.
Creµtinismul nu trebuie privit ca fiind o instituøie sau o tovåråµie.
Poøi så mergi în multe locuri numite „biserici“, fårå så-L întâlneµti
pe Cristos acolo sau så gåseµti satisfacøie.

Desigur, aceasta este partea negativå. Trebuie înså så fim
conµtienøi de faptul cå, devenind creµtini, suntem pårtaµi ai unei
vieøi noi împreunå cu toøi credincioµii nåscuøi din nou µi, astfel,
suntem una în Cristos. Aceasta este, de fapt, Adunarea. Este
responsabilitatea noastrå, aµadar, de a preøui aceastå relaøie µi de
a veghea cu gelozie asupra caracterului ei sacru. Existå în ea
valori imense.

3) A deveni creµtin nu înseamnå a face parte dintr-o nouå
miµcare

Este adevårat cå, într-un anume sens, creµtinismul este o miµ-
care, este o miµcare divinå, din cer. Muløi înså considerå creµ-
tinismul ca fiind o vastå întreprindere destinatå ameliorårii sau
chiar evanghelizårii lumii. Se face adesea apel la oameni ca så
se alåture acestei mari „lucråri.“ Existå ceva în majoritatea
oamenilor care råspunde unui asemenea apel µi care îi determinå
så se alåture unei miµcåri mari. Dar a gândi astfel înseamnå a
face curte necazului sau cel puøin a te trezi, mai devreme sau
mai târziu, într-o poziøie falså. Moise a avut ideea unei „miµcåri“
când a fost în Egipt µi apoi a cunoscut 40 de ani de inactivitate în
pustie.

„Miµcarea“ vine de la Dumnezeu, nu de la noi. Valoarea cea
mai mare a unei miµcåri, când timpul hotårât de Dumnezeu pentru
ea a sosit, este datå de faptul cå noi am învåøat så nu ne miµcåm
fårå El.

Nu vå invitåm så vå alåturaøi unei miµcåri. Nu spunem
tinerilor: „Iatå o lucrare în care vå puteøi folosi toate puterile
voastre naturale µi entuziasmul vostru tineresc!“ Noi spunem
doar: „Dumnezeu are un plan. El are nevoie de vase pentru
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era un numår destul de mare. Dar Saul a fost cel individualizat
µi ceea ce s-a întâmplat a fost atât de personal, încât era ca µi
cum el ar fi fost singurul om de pe påmânt. Mai târziu el a vorbit
despre experienøa lui ca despre ceva extrem de personal. Lucru
uimitor pentru el a fost cå Cristos îl µtia pe nume, ba mai mult,
µtia tot ce se petrecea înlåuntrul lui.

Aceasta este realitatea, realitate de care trebuie så ne dåm
seama, µi anume cå Dumnezeu ne acordå un interes personal µi
direct, manifestå o grijå deosebitå faøå de noi. Scriitorul acestor
rânduri a avut un prieten care obiµnuia så viziteze spitalele
militare. El avea întotdeauna în buzunare niµte tractate pentru a
le da celor ce erau însetaøi dupå cuvântul lui Dumnezeu. Înainte
de a pleca de acaså, obiµnuia så se roage ca så fie cålåuzit în a da
tractatul potrivit omului potrivit.

Într-una din aceste vizite, când a intrat într-o secøie, a privit
în jur µi a zårit în colø un pat având în el pe cineva atât de înfåµurat
în bandaje, încât numai nasul, gura µi urechile îi erau neacoperite.
Era pe punctul de a se apropia de acel pat, când sora i-a spus cå
nu are rost – omul era prea grav pentru a se putea vorbi cu el. A
råmas un moment pe gânduri, apoi s-a hotårât så lase un tractat
pe mâinile bandajate. Aµa a µi fåcut, fårå så se uite ce conøinea
tractatul respectiv. Pe când se îndepårta de pat, o voce înåbuµitå
a întrebat:

– „Ce e asta?“
– „O“, a spus prietenul meu, „e doar o pårticicå din Cuvântul

lui Dumnezeu.“
– „Ce spune în ea?“ – a întrebat muribundul.
– „Så våd – da, iatå, Proverbe 23:25: Fiul Meu, då-Mi inima

ta.“
– „Cine a spus aceasta?“ a întrebat soldatul.
– „Aceasta e din Cuvântul lui Dumnezeu – Biblia.“
– „Citeµte încå o datå,“ a spus bolnavul.
– „Fiul Meu, då-Mi inima ta.“
A urmat un moment de tåcere, apoi iaråµi –
– „Ai spus cå aceasta scrie în Biblie?“
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Ωi aceasta este adevårat µi cu privire la creµtinism, dacå råmâne
o simplå religie. A fi un adevårat creµtin nu înseamnå a accepta
un crez sau o doctrinå, a respecta anumite ritualuri µi legi, a
participa la anumite întruniri, a te conforma, într-o måsurå mai
mare sau mai micå, unui anume stil de viaøå. Se poate merge
foarte departe cu asemenea lucruri, fåcând chiar multe fapte bune,
dar cei care tråiesc astfel nu fac parte din categoria realå, nou-
testamentalå, a „creµtinilor“. Aici se aflå pericolul unei pretinse
legåturi cu Dumnezeu, ce poate conduce la deziluzia amarå
anunøatå de Domnul Însuµi în aceste cuvinte påtrunzåtoare:
„Muløi Îmi vor zice în ziua aceea: Doamne… nu în Numele Tåu
am fåcut noi fapte puternice? Ωi atunci le voi spune: Niciodatå
nu v-am cunoscut, plecaøi de la Mine…“ (Matei 7:22-23).

Nu, religia nu înseamnå creµtinism; ea poate fi doar o amågire.
Astfel, când dorim ca oamenii så devinå creµtini, noi nu le cerem
så-µi schimbe religia sau så devinå religioµi. Religia ca atare n-a
fåcut niciodatå lumea mai bunå sau mai fericitå.

2) A deveni creµtin nu înseamnå a deveni membru al unei
instituøii numitå „Biserica“

Dacå s-ar cunoaµte adevårul, s-ar înøelege cå nu existå un
asemenea lucru ca „alipire“ de Adunarea creµtinå. Nu trebuie så
facem nimic, nici în cuvinte, nici în fapte, ca mådularele noastre
så devinå parte a trupului nostru. Nu este nici o deosebire între
mådularele noastre µi trupul nostru; mådularele noastre sunt parte
din trupul nostru, µi aceasta nu datoritå unei organizåri, a unei
invitaøii, a unei examinåri, a unui test sau a unui catehism etc., ci
datoritå vieøii. Dacå nu existå aceastå relaøie vie între mådulare,
nici o asociere de „membri“ nu poate forma Adunarea lui Cristos.

Må tem cå sunt muløi care se pretind a fi „membri“ în ceea ce
se numeµte „Bisericå“, dar care nu trec testul pe care-l voi
prezenta când voi vorbi despre ce este un creµtin. Vreau så spun
de pe acum cå, atunci când îi îndemnåm pe oameni så devinå
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– „Da, µi Dumnezeu øi-o spune øie.“
Soldatul a scos un oftat adânc, dar în oftatul lui era o întrebare.

Prietenul meu a aµteptat un moment µi apoi l-a întrebat ce-l
nedumereµte sau îl surprinde.

– „Priviøi la fiµa de deasupra patului meu,“ a spus soldatul.
Prietenul meu a privit µi a råmas uimit când a citit, pe fiµa cu

datele bolnavului, numele:

Jack Myson (Jack Fiul Meu)

Veøi spune: „Întâmplare!“ „Coincidenøå!?“ Acel om era pe
punctul de a trece în veµnicie µi Dumnezeu i-a vorbit pe nume.
Repet, se poate så nu fie întotdeauna în acest mod, dar faptul
råmâne, µi anume cå Dumnezeu ne acordå o atenøie personalå
fiecåruia dintre noi, iar un creµtin adevårat este cel care a ajuns
så aibå o astfel de legåturå personalå cu Dumnezeu, încât så
poatå spune ca µi Pavel: „El m-a iubit µi S-a dat pe Sine pentru
mine“ (Galateni 2:20).

„Am auzit un glas care îmi zicea, Saule, Saule…“
Atunci Pavel a ajuns så-µi dea seama cå istoria sa låuntricå

era în întregime cunoscutå de Cristos. Ceilaløi oameni au putut
så vadå ce se întâmplå în exterior. El mergea în grabå mare spre
Damasc. Avea la el anumite hârtii care îl împuterniceau så-i
prindå pe creµtini µi så-i ducå legaøi la Ierusalim. El fåcea acest
lucru din toatå inima µi oamenii care erau cu el puneau totul pe
seama zelului såu religios. Dar era Cineva sus care µtia mai mult
decât ce se vedea în afarå. Ωi El a dezvåluit ceea ce µtia atunci
când a spus:

„Îøi este greu så dai cu piciorul înapoi în vârful unei strå-
muråri“ (Fapte 26:14).

Aµadar, în realitate el era ca un bou înhåmat la plug care,
nevrând så meargå într-o anumitå direcøie, µi fiind mânat
împotriva dorinøei lui, era låsat în råzvråtirea lui, ajungând så
dea cu copita în stråmurare. Ce imagine diferitå era aceasta faøå
de cea pe care o aveau ceilaløi despre el, µi cât de diferitå faøå de
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Ce este un creµtin?

Capitolul 1

„Agripa a zis lui Pavel: «Curând mai vrei tu så må îndupleci så
må fac creµtin!»“ (Faptele apostolilor 26:28).

Începem prin a spune cå vom folosi cuvântul „creµtin“ potrivit
întocmai înøelesului pe care acesta îl are în Noul Testament.
Aplicând metoda eliminårii, vom vedea mai întâi –

CE NU ESTE UN CREΩTIN.

1)  A deveni creµtin nu înseamnå a deveni o persoanå
religioaså sau a adopta o nouå religie.

Când cineva Îl primeµte pe Cristos, se obiµnuieµte så se spunå
despre el cå „a devenit religios“. Asemenea expresii, cu ideile
pe care le conøin, sunt fundamental false µi total inadecvate. Nu
era pe påmânt, în timpul såu, un om mai religios ca Saul din
Tars. Så citim ce spune el despre sine însuµi în capitolele 22 µi
26 din Faptele apostolilor, precum µi în capitolul 3 din Epistola
cåtre Filipeni. Gåsim acolo un om arzând de pasiune µi zel
religios. Nu avem nevoie de nici un argument, cåci avem în faøå
istoria pentru a demonstra cât de mult se poate îndepårta religia
de la øelul ei.
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cea pe care el însuµi încerca s-o creadå! Dar Cel ce este sus
cunoaµte lucruri pe care noi nu suntem pregåtiøi så le recunoaµtem
sau så le acceptåm. El vede prin noi, dincolo de toate pretenøiile
µi autoînµelårile µi împotrivirea noastrå.

Saul lupta cu disperare så dovedeascå caracterul fals al lui
Cristos µi al creµtinismului, dar adevårul era cå el nu era aµa de
sigur pe sine precum credea. Ceva îl atinsese µi ar fi fost fatal
pentru poziøia lui dacå ar fi dat acelui ceva o µanså. Aµa cå a
trebuit så se încingå pentru luptå µi så se împotriveascå cu toatå
puterea. Înlåuntrul såu el lovea cu piciorul, spunând de fapt:
„Eu nu-L vreau pe Cristos! Nu-L voi avea pe Cristos! Nu voi fi
creµtin!“

Ei bine, Cristos este o realitate µi, mai devreme sau mai târziu,
va trebui så-L avem. Sunt vremuri µi cåi diferite în care aceasta
poate så aibå loc.

Putem så-L avem acum, ca Domn µi Mântuitor al nostru, µi,
asemenea lui Pavel, så ne bucuråm de o viaøå de pårtåµie
minunatå cu El µi de o slujire folositoare Lui.

Sau putem så-L avem la sfârµitul vieøii noastre, indiferent când
va veni acel timp. Dar atunci nu ne va mai råmâne decât un regret
de nespus µi durerea cå nu mai avem zile de tråit pentru a-L sluji
pe El, cå nu ne mai putem pune viaøa la picioarele Sale – va fi o
viaøå lipsitå pentru totdeauna de pårtåµia cu El la marele plan în
care este angrenat acum.

Sau, vai, când se va sfârµi aceastå viaøå, va trebui så-L avem
pe El – nu ca Apåråtor µi Prieten al nostru, ci ca Judecåtor al
nostru.

Dumnezeu a hotårât cå la urmå „orice genunchi se va pleca“
înaintea Fiului Såu, dar dorinøa Lui este ca, acum, noi så spunem
ca µi Saul: „Doamne, ce vrei ca så fac?“ Aceasta înseamnå a fi
creµtin. Dar cuvintele citate la începutul acestui capitol au un
înøeles mult mai cuprinzåtor.
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II. CREΩTINISMUL –

NU O RELIGIE, CI O PERSOANÅ

„De ce må prigoneµti?“ a întrebat Cristos cel glorificat. Ce
idee! Iatå aici un om mergând „pânå în pânzele albe“ – din devot-
ament religios. Dupå raøionamentele lui (chiar dacå în inima lui
avea unele întrebåri ascunse µi sâcâitoare), el era convins cå
trebuia så facå acest lucru în interesul religiei. În realitate, el era
un om împårøit înlåuntrul såu, dar, în râvna lui pentru religia
tradiøionalå µi, aµa cum argumenta el, de dragul lui Dumnezeu,
îµi suprima orice întrebare µi se silea så meargå neclintit înainte.
Ωi totuµi, tot timpul el lucra împotriva lui Dumnezeu, împotriva
Fiului lui Dumnezeu µi împotriva cerului! Ce stare de confuzie!
S-ar putea spune multe lucruri în legåturå cu acest subiect: despre
deosebirea dintre un om religios µi un creµtin adevårat; despre
cum este posibil ca oamenii så se dedice cu pasiune unei cauze,
så fie devotaøi faøå de ceea ce ei cred cå este de la Dumnezeu -
sau pentru Dumnezeu - µi, prin chiar devotamentul lor, så punå
piedici în calea intereselor Lui reale.

Un creµtin nu este o persoanå religioaså într-o måsurå mai
mare sau mai micå. Un creµtin nu este o persoanå care µi-a însuµit
o muløime de „få cutare“ µi „nu få cutare“. Dumnezeu nu se
ocupå de noi pornind de pe un asemenea teren. Nici nu îi va
judeca pe oameni în funcøie de numårul sau de natura påcatelor
lor. El are o singurå bazå pentru judecatå; oricare alta nu ar fi
obiectivå, întrucât oamenii ar fi favorizaøi sau nu, în funcøie de
naµtere, educaøie, avantaje, temperament etc. Acea unicå bazå
pentru judecatå este µi va fi: Ce facem noi cu Fiul lui Dumnezeu,
Isus Cristos?

Dumnezeu a trimis pe Fiul Såu µi prin El noi toøi suntem
aduµi la o poziøie egalå. El a fost fåcut de Dumnezeu Domn µi
Mântuitor pentru toøi oamenii. La judecatå, Dumnezeu nu va
spune: „Câte påcate ai înfåptuit?“ „Ce fel de påcate ai fåcut?“ –
ci: „Ce ai fåcut cu Fiul Meu?“ Nu este obligatoriu så fim violenøi
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în lepådarea noastrå de El sau så luptåm din råsputeri împotriva
lui Cristos, aµa cum a fåcut Saul. Noi putem – cu exact aceeaµi
pierdere veµnicå – så-L respingem; så-I spunem „Nu“ µi så ne
închidem faøå de El; sau så-L ignoråm, pur µi simplu. Suntem
tot aµa de pierduøi. Nu e nevoie så calci în picioare medicamentul
salvator ca så pieri. E suficient så-l laµi acolo unde este µi så
nu-l iei. Dar este o responsabilitate enormå så fi µtiut cå era
acolo µi totuµi så fi refuzat så-l iei.

Vedem, aµadar, cå toate întrebårile despre viaøå µi moarte,
påcat µi dreptate, cer µi iad, timp µi veµnicie sunt strâns legate nu
de „religie“, „bisericå“, „crez“, ci de o relaøie vie, µi toate aceste
întrebåri îµi gåsesc råspunsul în Persoana µi lucrarea Domnului
Isus.


