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CAPITOLUL 1

De citit: Matei 27:38-50, 54; 1 Corinteni 1:24; 1 Corinteni 2:2

„Dar pentru cei chemaøi, fie Iudei, fie Greci, (Cristos) este puterea µi
înøelepciunea lui Dumnezeu”.

„Cåci n-am avut de gând så µtiu între voi altceva decât pe Isus Cristos µi
pe El råstignit”.

În acest mesaj vom supune atenøiei noastre douå expresii din pasajele de
mai sus: „Cristos, puterea lui Dumnezeu” µi „Isus Cristos µi pe El råstignit”.
Aceste douå expresii sunt strâns legate una de alta, iar ultima este, în bunå
parte, o explicare a primei.

Douå feluri de creµtini

Sunt douå feluri de viaøå creµtinå care îmi par a împårøi, în mare, poporul
Domnului în douå categorii. Un fel de viaøå, probabil cel mai des întâlnit, este
cel al unei lupte aproape continue de a tråi la nivelul a ceva ce a fost prezentat
µi våzut în mod obiectiv. Acesta este creµtinismul ca sistem, ca fel de viaøå,
alcåtuit din multe reguli, legi µi principii. El cuprinde lucruri care trebuie så fie
µi lucruri care nu trebuie så fie: ceva separat de individ, numit viaøa creµtinå.
Creµtinul a våzut-o, i-a fost prezentatå µi, într-un fel, a înøeles-o; de atunci,
ceea ce a urmat este caracterizat de mari eforturi, strådanii µi lupte pentru a tråi
potrivit acestui standard; silinøå creµtinå; luptå, efort pentru a ajunge la un nivel
închipuit de viaøå care så poatå fi numitå viaøå creµtinå. În general, este vorba
de o problemå de conµtiinøå µi, prin urmare, de fricå; µi, tot prin urmare, bucuria
nu este întotdeauna prezentå. Este o îndeletnicire obositoare, încårcatå cu multe
dezamågiri µi cu multe eµecuri. Este mai degrabå o existenøå decât o viaøå,
caracterizatå prin experienøe de suiµuri µi coborâµuri. Se poate cå existå, din
când în când, un sentiment al succesului; ne simøim foarte muløumiøi µi foarte
fericiøi, foarte veseli, foarte bucuroµi; dar, datoritå fluctuaøiilor ciudate din viaøa
sufletului nostru, nu råmânem mult timp în aceastå stare. Sentimentele se
schimbå, stårile sufleteµti se schimbå, apar cåderi, apar eµecuri, facem greµeli
µi ajungem la påmânt. Atunci trebuie så depunem un nou efort pentru a ne
ridica µi a merge puøin mai departe. O asemenea viaøå este destul de apåsåtoare,
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dar aµa de muløi dintre copiii Domnului se aflå în aceastå situaøie, tânjind så
cunoascå ceva despre adevårata biruinøå, despre bucuria statornicå datå de prezenøa
Domnului; så cunoascå eliberarea de efortul de a fi creµtin. Înøelegeøi ce vreau så
spun? Aceasta este experienøa multora. O viaøå de luptå, o viaøå de suiµuri µi
coborâµuri µi, în bunå måsurå, sentimentul cå viaøa creµtinå care este prezentatå în
Noul Testament este ceva diferit de ceea ce experimenteazå aceµti copii ai lui
Dumnezeu; sau ei au înøeles greµit totul, sau felul de viaøå din Noul Testament nu
are, de fapt, aplicabilitate în practicå. Iar vråjmaµul nu ezitå niciodatå så atace pe
astfel de creµtini µi så-i hårøuiascå, spunându-le cå viaøa creµtinå nu are sorøi de
izbândå, cå ea nu este în realitate ceea ce se spune cå este. Acesta este, deci, un fel
de viaøå creµtinå µi îl cunoaµtem cu toøii foarte bine. Este o viaøå creµtinå tråitå dupå
ceva prezentat µi însuµit în mod obiectiv.

Este înså µi un alt fel de viaøå creµtinå, care înseamnå intrarea în ståpânirea
a ceva deja împlinit în Cristos. Nu ceva la care trebuie så ajungem, ci ceva deja
împlinit; nu ceva care este un standard de viaøå, ci Cineva cu care så tråim.
Deosebirea enormå dintre aceste douå lucruri în experienøa practicå nu poate fi
måsuratå. Este „Cristos, puterea lui Dumnezeu”. Spunând aceasta, am deschis
calea spre a vedea ce este, în realitate, Domnul Isus, pentru noi. Este foarte impor-
tant så cunoaµtem aceasta.

Pericolul „învåøåturii avansate”

Nu existå un asemenea lucru precum învåøåtura care så fie un sistem avansat
ca atare. Învåøåtura nu este departamentalå sau împårøitå pe secøiuni. Ceea ce vreau
eu så spun este cå auzim oameni vorbind despre adevårul legat de „etape mai
avansate din viaøa creµtinå”, ca µi cum acest adevår s-ar afla închis într-un
compartiment etanµ, ca ceva de sine ståtåtor, µi pe care îl accepøi sau nu; despre
„acea orientare”, acea învåøåturå anume, privitå ca ceva superior, ceva diferit, ceva
care este mai mult decât viaøa creµtinå normalå, ceva de sine ståtåtor. O iei sau o
lepezi, aceasta nu are prea mare importanøå. Dacå vrei så tråieµti o „viaøå mai
înaltå”, trebuie så ai o „învåøåturå mai înaltå”. Dacå nu te preocupå aceasta, atunci,
ei bine, trebuie så råmâi, cum se spune, un „creµtin simplu”, så råmâi la simplitatea
Evangheliei lui Cristos. Nu conteazå prea mult. Este, pur µi simplu, o chestiune
legatå de interesul pe care-l ai faøå de învåøåturå µi adevår. Vreau acum så subliniez
µi så refuz categoric asemenea noøiuni, deoarece nu existå „învåøåturå avansatå” ca
sistem aparte. Nu conteazå cu ce te justifici din Noul Testament, cåci niciodatå nu
vei gåsi aceasta ca pe un lucru în sine, secøionat, aflat într-un compartiment etanµ,
pe care poøi så-l iei sau så-l laµi dupå propria ta voinøå. Niciodatå nu poøi så te
apropii de Noul Testament în acest mod.
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De exemplu, am vorbit mult despre „învingåtori”. „Învingåtorul” din
Apocalipsa µi grupul de învingåtori ce ajung în cele din urmå la tron. Este
foarte uµor så începi så iei aceasta drept învåøåturå avansatå, drept ceva rezervat
doar anumitor oameni. Este pentru cei care îµi dau toatå silinøa s-o urmåreascå.
Nu este pentru toøi µi, la urma urmei, depinde de tine dacå vrei så urmåreµti
aceasta. Dar ce sunt învingåtorii, luaøi atât individual, cât µi corporativ?
Învingåtorul din Apocalipsa este pur µi simplu produsul copt µi întreg al lucrårii
lui Cristos prin crucea Lui; este Cristos în manifestarea µi aråtarfT Lui deplinå.
Ωi în privinøa Învingåtorului este vorba tot de Cristos, puterea lui Dumnezeu.
Exact ca în mântuire, la început, la fel în biruinøå deplinå, la sfârµit. Punctul cel
mai înaintat este legat în mod vital de punctul cel mai elementar. În Cuvântul
lui Dumnezeu, suntem aduµi mereu înapoi, de la punctul final la punctul iniøial.
Ajungi la Apocalipsa, ajungi la tron µi dai de grupul triumfåtor al învingåtorilor,
dar chiar acolo eµti imediat în legåturå cu sângele Mielului, cu Mielul înjunghiat,
µi aceasta este ceva iniøial µi fundamental, de bazå. Cele douå lucruri, sfârµitul
µi începutul, sunt aduse împreunå, ele nu sunt separate, µi nu poøi så iei învåøåtura
despre „învingåtori”, så o compartimentezi, så faci din ea un sistem µi så spui
cå este o învåøåturå avansatå, pentru anumiøi credincioµi. Nu, ea este rezultatul
normal al credinøei tale iniøiale în Cristos. Ea trebuie så fie ceea ce Dumnezeu
a vrut så fie Calvarul pentru fiecare credincios. Ea este pur µi simplu realizarea
gândului pe care l-a avut Dumnezeu chiar de la început prin iertarea påcatelor
noastre. Ea este numai dezvoltarea, dezvoltarea normalå, potrivit gândului lui
Dumnezeu, a lucrurilor elementare ale mântuirii noastre, µi este un foarte mare
pericol så fii acaparat µi fascinat de învåøåtura avansatå, ca µi cum ea ar fi ceva
de sine ståtåtor. Este un pericol foarte mare, deoarece, adeseori, aceastå
fascinaøie cauzeazå o neglijare a paµilor de înaintare. Este ceva exterior,
obiectiv, µi oamenii µi-l însuµesc cu mintea, sunt fascinaøi µi discutå mereu
despre acest lucru. Dar ei nu înainteazå, treptat, în aceasta prin experienøå µi
dezvoltare spiritualå. Existå o neputinøå de a recunoaµte cå nu poøi så ajungi
nicåieri prin anumiøi paµi de înaintare spiritualå. Acei paµi trebuie så fie
întotdeauna în legåturå cu crucea lui Cristos, cåci nu existå nici måcar un
singur pas înainte în viaøa spiritualå care så nu fie fost mai întâi un pas înapoi.

Iatå ce vreau så spun prin aceasta: trebuie så aibå loc întâi o dårâmare,
înainte de a putea avea loc o înåløare. Trebuie så existe o aplicare a crucii într-
un mod mai deplin, înainte de a putea face un pas mai departe. Orice înaintare
se produce prin aplicarea progresivå a crucii în noi, prin lucrarea ei de a ne
elibera de ceea ce ne trage înapoi, µi anume de acele lucråri ale cårnii care ne
trag înapoi de la ceea ce aparøine Duhului. Rezultå, aµadar, cå nu putem ajunge
nicåieri printr-un proces mental. Existå acest pericol de a fi fascinat de lucruri
înaintate, trecând astfel cu vederea paµii de avansare spre lucrurile mai înalte
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sau mai profunde ale Domnului. Acesta este pericolul, µi nu vom putea ajunge
niciodatå la lucrurile cele mai înalte sau finale pânå ce începuturile nu sunt
lucrate în noi în mod corespunzåtor, µi în acest sens nu ne despårøim niciodatå
de începuturi. Existå o situaøie ce este deseori pomenitå, dar pe care am face
bine så nu o uitåm niciodatå: atunci când copiii lui Israel au trecut Iordanul (o
imagine a poporului Domnului ce ajunge la identificare cu Cristos în moarte,
îngropare µi înviere, µi ajunge pe terenul de la Efeseni µi Coloseni, adicå în
locurile cereµti), baza tuturor operaøiunilor lor a fost, începând din acel mo-
ment, Ghilgalul. Ei nu au mers niciodatå la luptå, pentru a cuceri, pentru a intra
în ståpânirea de noi teritorii, fårå ca så nu se întoarcå la baza lor imediat dupå
aceea, µi apoi plecau iaråµi, de la bazå, pentru urmåtoarea cucerire. Ghilgal
este locul crucii, al despårøirii, al circumciziei cårnii, µi orice înaintare, cât de
micå, într-un nou teritoriu spiritual, la o nouå înøelegere, moµtenire, se face pe
terenul revenirii la recunoaµterea acestui fapt. Adicå, noi nu påråsim niciodatå
baza noastrå. Începuturile credinøei noastre, primul teren, care este crucea
Domnului Isus, guverneazå fiecare progres. De aceea, când ajungem la sfârµit,
la încheiere, la grupul de învingåtori de pe tron µi la marele strigåt din cer:
„Bucuraøi-vå, ceruri”, la scopul lui Dumnezeu realizat în acel grup, totul este
în legåturå cu sângele Mielului, cu Mielul înjunghiat. Niciodatå nu ne-am
depårtat de aceasta, nici måcar pentru o clipå.

Nu o „învåøåturå”, ci o Persoanå

Acest lucru fiind deci adevårat, trebuie så recunoaµtem cå totul este legat
de o Persoanå µi niciodatå nu trebuie privit doar ca adevår în sine. Aici este
secretul. Nu trebuie så privim lucrurile ca adevår, doctrinå sau învåøåturå ca
atare. Totul este legat de o Persoanå; de Cristos, puterea lui Dumnezeu; de
Isus Cristos µi de El råstignit. Persoana, deµi în slavå, deµi înåløatå la dreapta
måririi în locurile cereµti, deµi s-a înåløat mai presus de orice domnie µi ståpânire,
deµi este acum în puterea învierii, Persoana este tot Cristos cel råstignit. Ωi,
prea iubiøilor, voi µi eu vom înainta spiritual numai în måsura în care acest
lucru este o realitate practicå în inimile noastre zi de zi. Este o Persoanå, µi
Persoana este Cristos cel råstignit, deci Cristos în legåturå cu crucea Lui. Ce
este, aµadar, Evanghelia? Ei bine, Pavel ne spune ce a fost, µi ce este, Evanghelia
în ceea ce-l priveµte pe el. Citim din Epistola cåtre Galateni 1:11 (CLV): „Cåci
vå fac cunoscut, fraøilor, cå Evanghelia predicatå de mine nu este în felul
oamenilor, cåci n-am primit-o, nici n-am învåøat-o de la vreun om, ci prin
descoperirea lui Isus Cristos”. Versetele 15 µi 16: „Dar când Dumnezeu... a
gåsit cu cale så descopere în mine pe Fiul Såu, ca så-L vestesc între neamuri”.
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Vedeøi aici cele douå lucruri: Evanghelia am primit-o „prin descoperirea lui
Isus Hristos” µi „Dumnezeu a gåsit cu cale så descopere pe Fiul Såu în mine, ca
så-L vestesc”.

Ce este Evanghelia?

Ce este Evanghelia? Evanghelia este Cristos råstignit, revelat în inimå.
Evanghelia nu înseamnå doar atestarea unor fapte obiective, chiar µi faptul
referitor la Cristos cel råstignit, ci ceea ce constituie Evanghelia este urmåtorul
lucru: ce a fost adevårat în Domnul Isus, este revelat de Dumnezeu în inimå.
Noi nu suntem predicatori ai Evangheliei pentru cå am citit undeva cå Cristos
a fost råstignit, a înviat din morøi µi a fost înåløat, µi despre toate acele fapte
istorice, ci pentru cå Dumnezeu a revelat în noi nu fapte, ci o Persoanå în
legåturå cu faptele, µi faptele în legåturå cu Persoana. Prin revelaøia Duhului
lui Dumnezeu în inimile noastre am ajuns så-l cunoaµtem pe Isus Cristos, µi pe
El råstignit; aceasta ne-a fåcut predicatori; aceasta este Evanghelia. Nu existå
Evanghelie separat de acest fapt. Vedeøi, aµadar, cum aceasta ne duce înapoi la
poziøia noastrå iniøialå. Este vorba de urmåtorul lucru: dacå ne luptåm så atingem,
så obøinem ceva închipuit ca fiind creµtinism, înseamnå cå nu L-am våzut pe
Cristos; Cristos nu a fost våzut, nu a fost revelat. Dar de îndatå ce Duhul Sfânt
ni-L descoperå pe Domnul Isus în noi, ajungem în punctul unde lucrarea este
fåcutå, µi ceea ce noi facem acum este de a tråi de pe o poziøie desåvârµitå, în
loc de a ne lupta så ajungem la o poziøie desåvârµitå.

O så explic ce înseamnå aceasta. Ce se întâmplå: Duhul Sfânt Îl aduce
pe Cristos, cu lucrarea Lui încheiatå, în inimile noastre, µi apoi începe så ne
facå asemenea Lui pe måsurå ce noi conlucråm cu El µi mergem pe cale. Ne
dåm noi seama cå dacå Cristos este în noi, El nu este un Cristos nedesåvârµit?
El nu este numai Cristosul care a rezolvat problema påcatelor noastre. Lucrarea
Crucii Lui acoperå întregul teren al desåvârµirii noastre. Prea iubiøilor, când
Domnul Isus a împlinit lucrarea Lui de la Calvar, El a rezolvat nu numai
problema iertårii sau a îndepårtårii påcatelor, astfel încât, atunci când ajungem
la cruce, doar atâta så primim. Domnul Isus a mers mai departe prin crucea
Lui, pânå la desåvârµirea råscumpårårii, pânå ce a ajuns la tronul Învingåtorului
absolut. El a måturat întregul teren, tot ce stå în faøa credincioµilor, pe drumul
experienøei lor creµtine, ca obstrucøie, împotrivire, dificultate, ca ispitå, ca ceva
menit µi calculat så îi împiedice så atingå scopul lui Dumnezeu. El s-a confruntat
cu toate acestea. Nu existå nici o experienøå ce ar putea så aparå pe drumul
vieøii noastre creµtine care så ne creeze dificultåøi în atingerea scopului lui
Dumnezeu cu care Cristos så nu se fi confruntat deja. În El, Persoana, de la
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îndepårtarea påcatelor pânå la biruinøa absolutå asupra balaurului µi a întregii
lui oµtiri, în El, Persoana, întregul teren este acoperit, totul este încheiat,
desåvârµit. Nu este ceva pentru care noi trebuie så ne luptåm; totul este fåcut.
Ei bine, pe acest Cristos Îl aduce Duhul Sfânt în inimile noastre, cu tot ce
conøine El în Persoana Lui, datoritå crucii. Apoi, fiind aduµi într-o unire vitalå
cu Cristos care locuieµte în noi, urmåtorul lucru pe care Duhul Sfânt începe så
îl facå, pe måsurå ce noi Îi dåm voie, cooperåm cu El, pe måsurå ce consimøim
µi mergem mai departe pe cale, este de a ne face asemenea chipului Fiului lui
Dumnezeu, Isus Cristos, µi de a ne duce la plinåtatea lui Cristos. Prin urmare, a
învinge nu este ceva pentru care noi trebuie så luptåm, ci este ceva ce urmeazå
så fie lucrat în noi în måsura în care noi ne dåm acordul la lucrarea crucii.
Vedeøi deosebirea? O, ce deosebire! „Cristos în voi, nådejdea slavei”. Unii
oameni îµi închipuie cå lupta lor este nådejdea slavei, dar aceasta se dovedeµte
a fi disperarea slavei. Ei ajung curând så descopere cå nu le-a råmas multå
nådejde a slavei pe acea cale! Aµadar, viaøa creµtinå, potrivit gândului lui
Dumnezeu, este Cristos având drum liber în noi, µi noi tråind într-o pårtåµie vie
cu El. Sunt destule încercåri pe aceastå cale, deoarece aici se aflå Cristos µi El
råstignit.

Vom trece acum så vedem ce înseamnå aceasta. A merge pe cale cu
Domnul înseamnå cå Isus Cristos cel råstignit tråieµte în noi într-un mod practic;
înseamnå „purtarea zilnicå a omorârii Domnului Isus, pentru ca µi viaøa lui
Isus så se arate”. Omorârea Domnului Isus; un aspect foarte important al
omorârii Domnului Isus a fost omorârea faøå de tot în afarå de voia lui
Dumnezeu. El a murit de fiecare datå faøå de toate, mai puøin faøå de voia lui
Dumnezeu. El µi-a însuµit acea omorâre la Iordan, când a venit ispititorul µi a
încercat så-L facå så acøioneze potrivit propriilor Lui interese spirituale, potrivit
intereselor marii Lui lucråri, så nu acøioneze în armonie cu voia lui Dumnezeu.
El a murit întotdeauna faøå de orice, mai puøin faøå de voia lui Dumnezeu.
Acesta este Cristos råstignit, µi aceasta este omorârea Domnului Isus. Vedeøi,
este suficient loc, mergând cu Domnul, pentru încercare, pentru probå, µi aceasta
face ca totul så fie aµa de real. Este un progres prin moarte. Este viaøå din
moarte. Este câµtig din pierdere. Dar, slåvit så fie Dumnezeu - µi trebuie så ne
øinem ochii îndreptaøi asupra acestui lucru - Cristos este întotdeauna prezent cu
întreaga plinåtate, så spun aµa, în mâna Lui, µi, pe måsurå ce înaintåm, noi
primim „din plinåtatea Lui, µi har dupå har”. Deci, ceea ce trebuie så vedem
înainte de toate este semnificaøia morøii lui Cristos. Eu cred cå Domnul vrea ca
noi så vedem, probabil cå acum mai mult ca oricând, cu ochi spirituali, nu cu
ochi mentali. Vå rog, nu spuneøi: „O, noi µtim totul despre aceasta, am auzit
deja aµa de mult despre aceste lucruri”. Nu aøi auzit mai mult decât am auzit eu,
cel puøin nu cred cå aøi auzit, µi totuµi, dacå este vreun lucru care så fie mai real
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pentru mine aståzi decât oricând, acesta este nevoia conµtientå de a cunoaµte
mai mult din semnificaøia morøii lui Cristos. O, fie ca Domnul så ne deschidå
ochii så vedem aceasta în zilele în care tråim acum. Doar câteva aluzii la ceea
ce este moartea lui Cristos sunt suficiente pentru a ne face så dorim så privim
la ea din nou. Existå ceva în moartea lui Cristos ce voi µi eu nu am våzut
niciodatå, µi inima mea tânjeµte så înøeleagå ceea ce Domnul vrea så ne arate.

În fine, mai vreau så vå aduc aminte cå Duhul Sfânt a fost însårcinat cu
aceasta, µi a acceptat deplina responsabilitate. Lucrarea Lui este de a-L descoperi
pe Cristos în noi µi de a-L produce pe Cristos în noi. Pe de o parte, acesta este,
într-adevår, un lucru binecuvântat pentru noi. Dacå aceasta nu se face, lucrarea
Duhului Sfânt nu se face. Ωi singurul motiv pentru care nu se face se gåseµte în
propria noastrå atitudine faøå de Cristos. Duhul Sfânt nu va eµua niciodatå în
Sine Însuµi pentru cå nu va putea, în Sine Însuµi, så facå lucrul respectiv din
lipså de resurse, lipså de putere, lipså de capacitate, lipså de råbdare µi ståruinøå,
µi de tot ce mai e nevoie pentru a-l face. El nu va eµua niciodatå din partea Lui.
Dacå El eµueazå, cauza eµecului este în noi, pentru cå noi nu Îi dåm voie så
lucreze, nu cooperåm. Putem înså så ne odihnim în încredinøarea cå dacå
Domnul, Duhul, are cale liberå, El ne va face pe fiecare în parte niµte învingåtori,
µi nu doar un mic grup select care µade pe tron. Aceasta este pentru tine,
credinciosule simplu în Domnul Isus, pentru tine care îøi gåseµti plåcerea µi
slava în marele fapt iniøial cå eµti mântuit de påcat µi de iad µi de judecatå.
Domnul a legat tronul de acea mântuire a ta, dacå tu Îl vei låsa så o realizeze în
tine. Desigur, deµi acest fapt privitor la misiunea µi lucrarea Duhului Sfânt este
un lucru mare µi binecuvântat pe care ne putem bizui, el este, pe de altå parte,
µi un test. Este un test prin care se vede dacå i se då cale liberå Duhului Sfânt.
Poate fi µi un test pentru a se vedea dacå am primit Duhul Sfânt. Oricum, el este
un test pentru noi, credincioµii, prin care se vede dacå El are cale liberå în noi.

Deci, tråieµti o viaøå de suiµuri µi coborâµuri, o viaøå de luptå? Ceva nu
este în ordine. Aceasta nu este viaøa Duhului Sfânt. Aceasta nu e viaøa Domnului
Isus care locuieµte, învingåtor, în cel credincios. Trebuie, aµadar, så recunoaµtem
cå puterea, în legåturå cu Duhul Sfânt, nu este un lucru ce trebuie cåutat, avut
ca pe o forøå abstractå. Ea este legatå de Persoana lui Cristos, în special în
conexiune cu crucea Lui. Când vorbim despre Duhul Sfânt, de obicei ne gândim
la putere, µi când vorbim de putere, ne gândim, de obicei, la Duhul Sfânt. Dar
aµa de des rezultatul este cå ne gândim la Duhul Sfânt fårå articolul hotårât: este
„Duh Sfânt” sub formå de putere, factor, forøå, ceva ce vine µi te cucereµte µi
face lucruri extraordinare µi rezolvå anumite probleme. Este doar lucrarea unui
factor, a unui factor puternic. Dar gândul acesta este stråin de Noul Testament.
Puterea în conexiune cu Duhul Sfânt este legatå inseparabil de Persoana lui
Isus Cristos µi de El råstignit, µi Duhul Sfânt funcøioneazå ca putere numai
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pentru a-L descoperi pe Cristos, µi pe El råstignit. Puterea Duhului Sfânt s-a
aråtat în descoperirea lui Isus Cristos µi a Lui råstignit, astfel încât Cristos era
puterea lui Dumnezeu, µi este puterea lui Dumnezeu. Ceea ce trebuie så vedem
este nevoia ca Duhul Sfânt så facå realå în noi fiecare parte a lui Cristos cel
råstignit. Ωi aceasta trebuie så aibå loc în fiecare zi. Fiecare parte, am spus aµa
de dragul simplificårii. Sunt multe pårøi ale lui Cristos cel råstignit. Este, desigur,
moartea, este învierea, este înåløarea; µi Duhul Sfânt trebuie så facå real în noi
înøelesul spiritual al fiecåreia din aceste pårøi. Dar noi trebuie så recunoaµtem
nevoia ca Duhul Sfânt så facå aceasta. Trebuie så ajungem în acel punct unde så
ne bazåm pe Duhul Sfânt, ca El så facå lucrarea. El este Cel care face real în
mine tot înøelesul morøii lui Cristos, µi tot ce implicå µi se cuprinde în învierea µi
înåløarea lui Cristos.

Acum, deci, ne este deschiså calea pe care så mergem mai departe pentru
a vedea ceva mai mult din ce este în moartea lui Cristos, în învierea lui Cristos,
în înåløare, în întronare. Dar acestea sunt doar pårøi diferite ale unei singure
Persoane µi ale unei singure lucråri, Cristos µi crucea Lui. Prea iubiøilor, aµ vrea
så rezum cele spuse în câteva cuvinte practice, astfel încât så le puteøi înøelege;
vreau så spun urmåtorul lucru drept încheiere: totul cu privire la o viaøå de
plinåtate, de biruinøå este legat de faptul cå Cristos, care a împlinit µi a desåvârµit
totul, este în inimile noastre µi are cale liberå µi ståpânire deplinå în inimile
noastre. Aceasta este foarte diferit de truda de a tråi viaøa creµtinå. Este o viaøå
creµtinå tråitå de Cristos în noi, prin Duhul, pe måsurå ce noi ascultåm, ne
supunem, cooperåm într-un mod activ, nu pasiv.
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CAPITOLUL 2

De citit: Efeseni 3:14-21; 4:11-13

Cu ceea ce ne ocupåm acum poate fi rezumat µi cuprins în cuvintele:
„Cristos, puterea lui Dumnezeu” (1 Corinteni 1:24). Desigur, acestea sunt niµte
cuvinte foarte familiare, tot atât de familiare ca µi alte pasaje din Noul Testa-
ment, dar conøinutul, plinåtatea µi semnificaøia lor nu ne-au fost încå dezvåluite.
Noi credem cå Domnul are ceva mai mult så ne spunå în legåturå cu înøelesul
acestor cuvinte: „Cristos, puterea lui Dumnezeu”. Domnul Isus este adus, prin
Duhul Sfânt, în inima µi viaøa credinciosului, µi El intrå acolo în toatå plinåtatea
lucrårii pe care a realizat-o în µi prin cruce. Aceasta este, de fapt, tot Cristos
råstignit ca putere a lui Dumnezeu. Adicå, Cristos în legåturå cu crucea Lui, µi
toatå lucrarea crucii Lui. Este, de asemenea, Cristos înviat, înåløat, glorificat.
Acestea sunt doar aspecte ale unei singure Persoane, pe baza unei singure cruci,
µi toate acestea sunt cumulate în Cristos, puterea lui Dumnezeu; iar Cristos ca
putere a lui Dumnezeu se aratå în cel credincios în aråtarea în afarå a acelor
aspecte. Moartea Lui, puterea lui Dumnezeu în Cristos; învierea Lui, puterea
lui Dumnezeu în Cristos; înåløarea Lui, puterea lui Dumnezeu în Cristos; ungerea
Lui, puterea lui Dumnezeu în Cristos; aµezarea Lui la dreapta Måririi în locurile
înalte, puterea lui Dumnezeu în Cristos. Acestea sunt etape, aspecte ale unei
singure Persoane, pe temeiul singurei lucråri de la Calvar, care trebuie fåcute
reale în cel credincios datoritå locuirii lui Cristos în el. Aceasta este o rezumare
foarte simplå a ceea ce urmeazå så detaliem în continuare.

Moartea lui Cristos: puterea lui Dumnezeu

Acum, deci, ne vom gândi la moartea lui Cristos ca Putere a lui
Dumnezeu. Mai vreau doar så adaug încå un pasaj la cele citate, µi anume de la
Luca 9:30-31: „Ωi iatå cå ståteau de vorbå cu El doi bårbaøi: erau Moise µi Ilie,
care se aråtaserå în slavå, µi vorbeau despre decesul Lui pe care urma så-l
realizeze în Ierusalim” (KJV). Cuvântul „deces” este cuvântul „exod”. „...µi
vorbeau despre exodul Lui, pe care urma så-l realizeze în Ierusalim”. Aceasta
ne då o idee complet nouå despre moartea Domnului Isus. Ni se spune, în
primul rând, cå aceasta a fost o cale în afarå µi o ieµire. Apoi ni se spune cå a
fost o realizare din partea Lui. O împlinire, ceva realizat, ceva ce El a fåcut, µi
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când noi ne dåm seama cå aceasta este natura morøii lui Cristos, dobândim o
concepøie diferitå de cea potrivit cåreia El a fost doar omorât sau råstignit de
oameni. A fost calea Lui de ieµire, a fost realizarea Lui. Aµ vrea så vå faceøi o
imagine despre aceasta. Så-l vedeøi încorsetat de tot ceea ce Scriptura ne vorbeµte
ca fiind robie omeneascå, îngrådirile omului, întronarea omului, påcat, carne,
puterea lumii. Numai credincioµii înøeleg ce înseamnå aceasta: toate forøele
întunericului, ale iadului, îngrådirile duhului µi ale sufletului µi ale trupului. Nu
doar îngrådiri geografice, ci îngrådire datoritå naturii µi condiøiilor care au
rezultat în urma cåderii, tot ceea ce øine omul în strânsoare, pentru a-l limita µi
a-l împiedica så atingå scopul lui Dumnezeu cu privire la el, scop care este
måreø, minunat, vast. Domnul Isus a intrat în aceste îngrådiri, a intrat în aceastå
lume, a acceptat de bunå voie acea robie, s-a låsat, cu bunå µtiinøå, så intre în
fiecare etapå µi aspect ale acelei sclavii (cu excepøia påcatului inerent). El nu
numai cå s-a låsat så intre în aceasta µi så o cunoascå, ci a µi dus-o cu Sine la
cruce µi acolo, cu toate acele forøe de orice fel, naturale µi supranaturale,
înconjurându-L, apåsându-L, înøepându-L ca albinele, El a învins µi a realizat
o cale de ieµire, prin moartea Lui, astfel încât moartea lui Cristos a fost o cale
de ieµire din tot ce este aici; aceasta vreau eu så spun: moartea lui Cristos este
o cale de ieµire, o cale de ieµire din tot ce este aici. Dacå aceasta va stråluci
asupra noastrå ca o revelaøie, vom fi aløi oameni, se vor produce mari schimbåri.

Ei bine, realizåm acum cå judecata era asupra a tot de aici? Nu este
nimic în întreaga creaøie, pe tot acest tårâm al naturii, care så nu fi fost sub
judecatå. Moartea a trecut peste tot. Cuvântul lui Dumnezeu, µi judecata, prin
urmare, s-a låsat asupra a toate. S-a låsat asupra omului, s-a låsat asupra lumii,
s-a låsat asupra naturii, s-a låsat asupra sufletului µi trupului omului; judecatå
universalå asupra a toate din cauza påcatului. Ωi moartea Domnului Isus a fost
intrarea de cåtre El în acea judecatå, prin moartea Lui acceptând pe deplin
toatå judecata ce se afla asupra a tot de aici, astfel încât, unde se are în vedere
lucrarea Lui, så nu mai poatå fi judecatå. Judecata a fost încheiatå în Persoana
lui Cristos, prin moartea Lui. Toate valurile µi talazurile mâniei lui Dumnezeu
au trecut peste El µi El a låsat judecata fårå nici o putere, prin moartea Lui.
Acea moarte a fost poarta prin care El a ieµit, purtând judecata lui Dumnezeu,
în locul unde nu mai existå nici o judecatå. Astfel, El a fåcut exodul Lui, a
realizat exodul Lui dintr-o stare reprezentativ påcåtoaså (nu o stare inerent
påcåtoaså, ci o stare reprezentativ påcåtoaså), atunci când a fost fåcut påcat. El
a ieµit dintr-o lume judecatå, o lume asupra cåreia se afla judecata. El a realizat
ieµirea de pe scena µi din sfera judecåøii divine prin moarte; a ieµit din ea µi din
tot ce se afla sub judecatå, prin moarte. Acum, desigur, înøelegem cå în Cristos
Isus µi noi am ieµit din toate acestea. Faptul cå am fost fåcuøi så µedem împreunå
cu El în locurile cereµti include µi aceasta.
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A fi în Cristos Isus include toate acestea. Credinøa noastrå în Cristos
lucreazå acest bine pentru noi.

Scoµi de sub osândire

Dacå suntem în Cristos, înseamnå cå am ieµit, prin moartea Lui, de sub
aceea asupra cåreia se aflå judecata; nu mai este judecatå, deoarece temeiul
judecåøii a fost pe deplin înlåturat de El. În Cristos, prin moartea Lui, noi am
scåpat de tot în ceea ce ne-am nåscut prin naµterea noastrå naturalå, de orice se
aflå, în mod universal, sub judecata lui Dumnezeu. Acesta este marele fapt
obiectiv al morøii lui Cristos pentru noi. Pentru noi. „Acum dar nu mai este
nici o osândire pentru cei care sunt în Cristos Isus”. Judecata a trecut pentru
totdeauna, s-a såvârµit complet asupra Lui. Calea de ieµire a devenit calea
noastrå. Ωtiu cå este aproape un lucru prea elementar ca så mai stârneascå în
voi o apreciere proaspåtå, dar aceasta este o laturå, o realitate fericitå de care
cred cå ne bucuråm cu toøii. Aceasta s-a fåcut pentru noi. Existå o cale de ieµire
din orice osândire, din orice judecatå, µi din toatå acea stare de lucruri care era
sub judecatå, µi care este încå sub judecatå, dacå nu este în Cristos. Dar, prea
iubiøilor, existå µi o altå laturå, µi la aceasta vrem så cugetåm cu precådere, în
mod deosebit, acum.

Existå aceastå realitate, de a fi în Cristos, de a ne însuµi, în mod obiectiv,
tot ce este în El, dar existå apoi µi complementul a ceea ce este Cristos în noi
prin Duhul Sfânt, care transpune aceasta în experienøå. Ωi chiar acolo începem
noi viaøa noastrå creµtinå experimentalå, pentru ca ceea ce este adevårat în El
så devinå adevårat µi în noi; trebuie så fim „sådiøi împreunå în asemånarea
morøii Lui”. Moartea a fost pentru noi. Acum este latura noastrå: „sådiøi împreunå
cu El în asemånarea morøii Lui”, astfel încât învåøåtura lui Cristos, sau a lui
Cristos råstignit, så intre în vieøile noastre µi så fie lucratå în noi de Duhul
Sfânt, pentru a ne duce afarå la Dumnezeu. Aceasta este aplicarea experimentalå
a crucii ca o cale de ieµire pentru noi.

Scoµi din påcat

Cum putem noi fi acum, în mod experimental, eliberaøi de påcat, care
este o stare asupra cåreia se aflå judecata? Ωi judecata se aflå tot aµa de mult
asupra påcatului µi în cel credincios ca µi în cel necredincios. „Dacå påcåtuim...”
- expresia nu îmi aparøine, ci este un pasaj inspirat din Scripturå, scris de
apostolul Ioan - „Dacå påcåtuim, avem un Avocat”. Dar acest „dacå påcåtuim”
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recunoaµte posibilitatea de a påcåtui. Påcatul credinciosului nu este mai puøin
påcat decât påcatul necredinciosului µi, prin urmare, nu este mai puøin sub
judecata divinå decât cel al necredinciosului. Cum så scåpåm, deci, din robia
påcatului care ne aduce sub judecatå? Numai prin unirea în moarte cu Domnul
Isus, pe de o parte însuµitå, acceptatå prin credinøå ca ceva ce El a fåcut pentru
noi; pe de altå parte, intrând în ea prin propria noastrå socotire ca morøi în
moartea Lui. Ωi ce se întâmplå în viaøa credinciosului prin acøiunea Duhului
Sfânt? Nu doar atâta, µi anume cå El, Duhul, foloseµte crucea, sau pe Cristos
råstignit, ca putere, ca pe un lucru activ, ca pe o realitate, aplicându-L pe Cristos
cel råstignit la latura påcåtoaså a naturii noastre, aplicându-L påcatelor cårnii,
aplicând acea cruce pentru a ne elibera, pentru a ne da o cale de ieµire. Existå µi
o altå cale de a spune aceasta: „Dacå noi, prin Duhul, dåm morøii faptele cårnii”.
Cum dåm morøii faptele cårnii? Nu încerci så le reprimi, nu încerci så le faci
inexistente. Nu le apuci µi te lupøi cu ele. Dacå faci aµa, înseamnå cå tråieµti
acel gen de viaøå creµtinå despre care am vorbit în primul nostru mesaj, viaøå
creµtinå caracterizatå printr-o luptå continuå µi prin mai multe eµecuri decât
succese. Ceea ce ai de fåcut este så predai în mâna Duhului, a Duhului Sfânt,
acele fapte ale cårnii, ca El så poatå aduce asupra lor puterea lui Cristos cel
råstignit. În acest mod le dai morøii. Tu cooperezi cu Duhul Sfânt. Îl aduci
înåuntru pe Duhul Sfânt, care a fost forøa puternicå a morøii lui Cristos. Îl aduci
înåuntru pe Duhul Sfânt µi te bizui pe El în aceastå chestiune, µi anume de a
impune lucrarea de la Calvar asupra cutårui sau cutårui lucru, låsându-l în seama
crucii, în puterea Duhului Sfânt. Dacå pare ceva dificil µi îndepårtat, så încercåm
så ni-l apropiem. Când te confrunøi cu un lucru din inima ta, din viaøa ta, din
natura ta, care este råu, care nu ar trebui så fie acolo, pe care, cu toatå sinceritatea,
trebuie så-l numeµti påcat, µi care a fost atins de Domnul µi tu eµti conµtient cå
judecata stå asupra lui pânå ce nu ai terminat cu el. Cunoaµtem cu toøii acest
gen de lucruri, µi sunt douå cåi de adoptat. Una este de a spune: „Ei bine, må
voi lupta cu acel lucru pânå ce voi învinge”. Poøi urma acea cale, dar dacå vrei
så øii cont de experienøa majoritåøii oamenilor, nu o vei face. Aceasta nu este o
linie reuµitå de acøiune, µi când ai obøinut biruinøa într-o parte, lucrul respectiv
va apare în altå parte. Ai nevoie de ceva mai mult decât de tine însuøi pentru a
øine acel lucru sub control. Muløi oamneni încearcå aceasta. Ei spun: „Îmi dau
seama cå aceasta este una din slåbiciunile, greµelile, eµecurile mele; vreau så
pun capåt la toate acestea, vreau så ies odatå de aici”. Vråjmaµul te poate øine
foarte ocupat pe aceastå linie, µi nu vei putea face niciodatå nimic altceva decât
aceasta, cåci dacå ai învins nouåzeci µi nouå µi a mai råmas - crezi tu - numai
una, vor mai apare încå zece mii µi va trebui så începi totul din nou. Acest lucru
este adevårat din experienøå.
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Cealaltå cale este: „Doamne, acel lucru a fost rezolvat de Tine la cruce.
Nu se poate så existe ceva în aceastå omenire cåzutå ce Tu så nu fi rezolvat la
cruce. Tu ai ieµit învingåtor asupra a toate, ai zdrobit puterea oricårui lucru ce-
Øi ståtea împotrivå µi Øi-ai croit drum prin el, suferind judecata lui Dumnezeu
asupra lucrului respectiv, µi încheind acea judecatå. Tu ai fåcut aceasta. Tu ai
dat acum Duhul Sfânt acelora care cred, L-ai dat ca Duh al biruinøei Tale, al
triumfului Tåu, al cuceririi Tale, Duhul care a venit în virtutea lucrårii Tale de
la Calvar, pentru a face acea lucrare de la Calvar realå în cel credincios. Acum
eu, în mod hotårât, ocupându-mi poziøia pe temeiul biruinøei de la Calvar, fac
apel la energia µi puterea Duhului Sfânt de a face rob acest lucru, aµa cum l-a
fåcut Cristos la Calvar. Eu nu pot så fac aceasta, µi chiar dacå aµ putea, nu l-aµ
putea øine rob, dar Tu ai fåcut aceasta µi Tu poøi så rezolvi aceasta pentru
totdeauna”. Aceasta este cealaltå cale ce poate fi urmatå. „Ωi, Doamne,
înøelegând cå tu ai murit pentru acel lucru, µi ai ieµit din el, må socotesc µi eu
mort faøå de el (am murit în moartea Ta µi am ieµit din el prin exodul Tåu). Eu
må øin de exodul Tåu”. Vedeøi, aceasta este o altå cale de acøiune, iar rezultatele
sunt foarte diferite. Ce s-a întâmplat? Nu ai intrat numai în lumina unei doc-
trine, ci ai intrat în puterea unei Persoane, µi conteazå foarte mult dacå încerci
så rezolvi aceste lucruri în mod doctrinar sau în puterea lui Cristos. Aceastå
chestiune este legatå de Persoana lui Cristos. Este Cristos råstignit, Cristos
puterea lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu în chestiunea påcatului. O cale
de ieµire µi nici o judecatå. Vedeøi acum cå am început de la primele principii
ale Evangheliei. Voi µi eu nu suntem prea înaintaøi în credinøå ca så nu mai
avem de câµtigat de pe urma unei asemenea aprecieri. Noi vrem ca så cunoaµtem
tot mai mult din semnificaøia acestei morøi a lui Cristos pentru noi.

Înainte de a face pasul urmåtor, daøi-mi voie så mai spun urmåtorul lucru:
deµi ni se då nådejdea glorioaså µi plinå de bucurie a siguranøei unei cåi de
ieµire, pentru mângâierea noastrå, pentru îmbårbåtarea noastrå, ni se spune, de
asemenea, într-un mod cât se poate de categoric, cå aceasta este o cale de ieµire
µi noi nu trebuie så råmânem înåuntru. Cu alte cuvinte, nu trebuie så glumeµti
cu påcatul. Trebuie så te afli afarå din acel tårâm, în Cristos. Trebuie så fii
complet afarå din acesta. Nu glumi cu påcatul, nu-l tolera. Ai grijå ca nu cumva
så ajungi pe acel tårâm prin cel mai mic contact realizat în mod voluntar.
Îndepårteazå-te de el cât poøi mai mult, µi øine-te departe cât poøi mai mult,
pentru cå µi credinciosul poate så ajungå sub judecata de acum prin faptul cå se
atinge de påcat. Existå, într-adevår, o cale de ieµire, aceasta este o siguranøå
fericitå pentru cei care o vor. Dar este o cale de ieµire, µi acesta este un
avertisment foarte serios pentru cei care glumesc cu påcatul µi trateazå påcatul
cu uµuråtate. Cristos a trecut prin toate judecåøile lui Dumnezeu, µi El a trecut
prin ele pentru a ne da nouå o cale de ieµire, iar noi nu trebuie så trecem uµor
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peste ceea ce El a suferit, permiøându-ne så ne atingem de påcat. A ne atinge de
påcat înseamnå a acøiona ca µi cum Cristos nu ar fi purtat niciodatå acea judecatå
µi nu ne-ar fi croit acea cale de ieµire. Aceasta înseamnå a nimici toatå lucrarea
lui Cristos µi a privi ca pe un lucru de nimic suferinøa Lui îngrozitoare, iar
Dumnezeu nu ne poate øine drept nevinovaøi dacå facem aceasta. Iertaøi-må
acum pentru acest cuvânt aspru. Noi ne bucuråm de lucrurile bune, dar aceasta
nu trebuie så ne facå så ne abøinem de la a aråta responsabilitatea pe care o
avem când este vorba de sângele Domnului nostru Isus.

Scoµi de sub lege

„Puterea påcatului este legea”, spune apostolul, µi, dupå cum µtim,
moartea lui Cristos este våzutå în Galateni ca fiind ieµirea de sub lege. Aici aµ
vrea så zåbovim puøin. Adeseori, chestiunea legii nu prezintå un prea mare
interes pentru oameni, probabil din cauzå cå nu o înøeleg. În mintea lor, ei se
întorc, aproape invariabil, la cele zece porunci µi se gândesc la ele ca fiind
legea. Dar aceastå chestiune ne priveµte într-un mod foarte practic µi este µi
normal så fie aµa; ea nu este doar doctrinå. Dacå este ceva împotriva cåreia
întreaga mea fiinøå se revoltå, aceasta este a da învåøåtura doar ca învåøåturå.
Valoarea practicå a unui lucru este pentru mine de o importanøå foarte mare, de
aceea nici nu vreau så încerc så må ating de ceva ce nu ar avea o valoare
practicå realå.

Se poate avea lege creµtinå tot aµa cum se poate avea lege mozaicå. Poøi
så fii în robie în creµtinism tot aµa de mult ca µi în iudaism. Creµtinismul poate
fi un sistem impus, cu ale lui „så faci” µi „så nu faci”, întocmai ca µi legea
mozaicå, µi sunt tot aµa de muløi creµtini aståzi care, så spunem aµa, se tem de
creµtinism dupå cum erau iudei care erau conµtienøi de greutatea de moarte a
legii impuså asupra lor. Cât de muløi sunt în robie faøå de legea creµtinå, ale
cåror cugete sunt pentru ei o sperietoare îngrozitoare în creµtinism! Este foarte
frumos så cânøi „Eliberat de lege, o, ce stare minunatå”, când te duci cu gândul
înapoi la iudaism, dar este infinit mai bine så fii liber så cânøi aceasta în legåturå
cu creµtinismul. Aici e nevoie så aduc unele explicaøii. Este oare creµtinismul
pentru noi, într-o anumitå måsurå, o chestiune privitoare la ce trebuie så facem
µi ce nu trebuie så facem, iar dacå nu facem ce trebuie så facem, ori dacå facem
ce nu trebuie så facem, ne pierdem pacea cugetului, pacea minøii? Aceasta este
el? În acest caz, el înseamnå urmåtorul lucru: iau Biblia µi spun: „Iatå standardul
lui Dumnezeu pentru viaøa ta; totul este aici, în Vechiul Testament µi în Noul
Testament, standardul lui Dumnezeu pentru viaøa ta. Este foarte exhaustiv, foarte
detaliat, µi nu vei gåsi nici un punct din viaøa ta care så råmânå neatins de el.
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Are ceva de spus despre toate. Dumnezeu aµteaptå de la tine ca tu så tråieµti
potrivit acestui standard!” Care este reacøia ta la aceasta? Încerci, doar muløi
oameni încearcå. Ei încearcå så tråiascå potrivit standardului Noului Testa-
ment µi nu pot. Nu se poate tråi în felul acesta. Vå spun, prea iubiøilor, cå dacå
veøi lua aceastå Carte µi veøi încerca så tråiøi potrivit standardului ei, cel mai
bun sfat pentru voi este så renunøaøi. Nici måcar nu încercaøi. În scurt timp veøi
deveni niµte oameni foarte nefericiøi dacå veøi merge pe aceastå linie. Ωi totuµi,
muløimi de creµtini încearcå aceasta. Acesta este un mod de a predica despre
standardul lui Dumnezeu. Eu øi-am dat Cartea µi øi-am spus care este standardul
lui Dumnezeu, µi tu ai încercat µi ai descoperit cå ea te condamnå, te condamnå,
te condamnå mai mult decât orice altceva. Singurul efect care îl are asupra ta
este cå te face så simøi cât de mizerabil µi de nenorocit eµti, cât de imposibil.
Acesta este efectul din acea perspectivå.

Care este cealaltå perspectivå ? Îøi aduc, nu o Carte, ci o Persoanå, µi
acea Persoanå a tråit la înåløimea acelui standard, a împlinit în chip desåvârµit
absolut orice cerinøå a lui, cât de micå, L-a muløumit pe Dumnezeu de deplin în
condiøiile noastre de viaøå. El a fost „ispitit ca µi noi în toate lucrurile”, a fost
supus tuturor încercårilor, în duh, suflet µi trup; a fost încercat în tot felul de
situaøii, înåuntru µi în afarå, µi a trecut prin ceea ce voi µi eu nu vom avea
niciodatå de trecut. Noi nu vom cunoaµte niciodatå adâncimile ispitirilor Lui,
ale suferinøelor sufletului Lui, ale acelor lucruri care au încercat så-L abatå de
la cårarea ascultårii. Noi nu vom experimenta niciodatå aceeaµi måsurå. El a
fost supus testului final al voii desåvârµite a lui Dumnezeu µi a triumfat, a ieµit
învingåtor, L-a muløumit pe Dumnezeu µi a ieµit, astfel, afarå de pe acel tårâm
al legii. Legea nu a avut nici o putere asupra Lui, nu are nici o putere asupra
Lui. Acum, El este cu mult deasupra legii ca lege. Pe acea Persoanå, acea
Persoanå vie, în toate însuµirile Ei µi în puterea acelei biruinøe depline, O prezint
µi spun: Dumnezeu, în marele Lui har µi înøelepciune µi dragoste, S-a oferit så
lase ca acea Persoanå så tråiascå în inima ta prin Duhul Sfânt. El este acolo,
prin Duhul Sfânt, El este acolo cu tot ce a fåcut, tråind în tine. Dacå Îi vei preda
Lui pe deplin voinøa ta, inima ta, mintea ta, dacå vei låsa ca acea cruce, cu
latura morøii, så fie såditå pe terenul minøii tale cu toate gândurile ei independente
µi judecåøile ei, al inimii tale, cu toate dorinøele µi plåcerile ei, al întregii tale
naturi, al voinøei tale, cu toate alegerile µi cåile ei, dacå deci vei låsa ca acea
cruce så fie såditå acolo pentru a te desprinde de tine însuøi µi a-I aparøine
numai Lui, µi dacå te vei preda µi vei asculta µi vei merge pe cale cu El, µi vei
coopera cu El dupå cum El îøi va aråta care este voia Lui, nu va trebui så te mai
îngrijorezi din cauza Cårøii. Nu vreau så spun cå poøi ignora Scriptura. Adicå,
dacå Domnul Îøi aratå care este voia Lui, vei ajunge la Carte, nu vei acøiona
contrar Cårøii, nu vei lucra decât în conformitate cu Cartea. Domnul Cårøii
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locuieµte în tine µi te ajutå så tråieµti potrivit standardului ei.
Sunt lucruri care nu sunt rele în ele însele, dar uneori pot fi rele din

cauza unui frate cu un cuget slab. Nu existå o lege scriså în legåturå cu aceasta,
dar Duhul Sfânt trebuie så ne arate care este voia Domnului într-o situaøie
anume. Despre aceasta a scris Pavel corintenilor în legåturå cu mâncarea µi
båutura.

Nu trebuie så te mai îngrijorezi din cauza legii, tu eµti eliberat de sub
lege, eµti deasupra legii, ai legea lui Dumnezeu scriså în inima ta, „nu pe niµte
table de piatrå, ci pe niµte table care sunt inimi de carne”. Legea lui Dumnezeu
este scriså acolo, µi tu cunoµti gândul Domnului în legåturå cu anumite lucruri,
µi, ceea ce este mai mult, puterea este prezentå pentru a face aceasta. Este ceva
låuntric; vedem deosebirea dintre o Carte µi o Persoanå, dintre creµtinism ca
standard la care trebuie så ne ridicåm µi Cristos care tråieµte în noi. Eliberaøi de
sub lege! Cred cå veøi putea înøelege ce voi spune în continuare. Pentru un
credincios, nu se pune niciodatå întrebarea ce cred aløii cå trebuie el så facå sau
så nu facå; care este standardul acceptat al lucrurilor. Niciodatå nu este vorba
de: trebuie så faci cutare lucru sau nu trebuie så faci cutare lucru, nu trebuie så
mergi cu un vehicul duminica, µi multe alte asemenea lucruri.

Întregul sistem de lucruri trebuie så disparå de la tine µi de la mine.
Întrebarea de a merge cu un vehicul în ziua Domnului µi toate celelalte întrebåri
legaliste trebuie µterse ca factori legalistici. Ce este legea pentru noi? „Doamne,
ce vrei så fac?” Aceasta este: Domnul vorbind inimilor noastre; nu lege impuså
asupra noastrå din afarå, ci Domnul fåcându-ne de cunoscut, în inimå, ce trebuie
så facem. Noi avem legea în inimile noastre. Vreau så înøelegeøi acest lucru.
Domnul Isus a îmbråøiµat toatå voia lui Dumnezeu în toate privinøele, în fiecare
aspect al ei, µi a desåvârµit-o în propria Lui Persoanå. Acum El, ca voie
desåvârµitå a lui Dumnezeu, vine så locuiascå în noi în prezenøa µi puterea
Duhului Sfânt, pentru a transpune în practicå acea voie desåvârµitå a lui
Dumnezeu, nu pentru a ne cere så ne luptåm pentru un lucru, ci pentru a-l
realiza în noi ca putere, nu ca o impunere forøatå a ceva asupra vieøilor noastre,
ci ca o forøå vie înlåuntrul nostru. Deosebirea dintre adevårul Vechiului µi al
Noului Testament constå tocmai în acest lucru, µi anume cå în Vechiul Testa-
ment era ceva dat µi oamenii gemeau sub povara acelui lucru, încercând så-l
împlineascå. În Noul Testament este Cineva care locuieµte în noi µi care este pe
deplin capabil de a tråi potrivit voii lui Dumnezeu µi de a ne ridica pe noi la
acel standard, lucrând în noi så dorim µi så înfåptuim plåcerea Lui. Din nou,
totul este foarte simplu µi elementar, dar, o, de ar ieµi poporul Domnului afarå
prin moartea lui Cristos, pentru cå prin moartea Lui Îl vedem pe El scos de sub
lege. Aceasta este viaøå, nu legalism.
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Scos de sub carne

Ceea ce este adevårat cu privire la påcat µi la lege este adevårat µi cu
privire la carne. Moartea lui Cristos a fost o cale de ieµire de sub carne. Adicå,
aµa cum înøeleg eu Cuvântul din Noul Testament, întregul trup natural, întregul
trup al vechii naturi adamice, aceasta este carnea. Este un lucru, desigur, a fi
eliberat de påcat cu vina µi judecata lui, dar este ceva mai mult a fi eliberat de
carne, de trupul natural, µi crucea lui Cristos a fost o cale de ieµire µi din aceasta,
moartea Lui a fost o cale de ieµire µi din aceasta. Dacå privim din nou la Galateni
vom vedea cå aµa stau lucrurile. Galateni 5:19: „Ωi faptele cårnii sunt cunoscute,
µi sunt acestea: preacurvia, curvia, necuråøia, desfrânarea, închinarea la idoli,
vråjitoria, vråjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînøelegerile, dezbinårile,
certurile de partide, pizmele, uciderile, beøiile, îmbuibårile µi alte lucruri
asemånåtoare cu acestea”. Så le împårøim acum. Avem mai întâi påcate ordinare,
fizice: curvia, necuråøia, desfrânarea. Avem apoi ståri rele: vråjbile, certurile,
zavistiile, mâniile µi neînøelegerile. Urmeazå apoi forme religiose de intrigi:
dezbinårile, certurile de partide. Apoi avem elemente supranaturale ale råului:
Satan, în închinarea la idoli, µi vråjitoriile. Apoi, în al cincilea rând, avem
îngåduinøa faøå de sine în beøii µi îmbuibåri. Desigur, toate acestea se pot
recunoaµte cu uµurinøå, µi cei mai muløi credincioµi îµi închipuie cå ei sunt pe
deplin eliberaøi de umblarea dupå carne deoarece ei se gândesc la carne sub
forma acelor påcate ordinare. Ei bine, s-ar putea så nu cådem în prima categorie,
cea a påcatului ordinar, carnal sau fizic: curvia sau necuråøia, dar må întreb
dacå „certurile” nu ne dau de gol? Må întreb de „pizme”, „mânii” (acesta este
un cuvânt mai bun decât a-µi ieµi din fire, nu-i aµa?). Când noi, „cu integritatea
noastrå moralå”, spunem cå am fost plini de mânie, nu vrem så sugeråm cå ne-
am ieµit din fire, dar foarte adesea este acelaµi lucru. Faptele cårnii sunt luptele,
a nu te putea înøelege unul cu altul, µi dacå mergi pe urmele lor descoperi cå din
motive carnale nu te poøi înøelege cu altul. Aceasta se aplicå celor credincioµi.
A-øi ieµi din fire, mâniile, faptele cårnii. Noi le låsåm så påtrundå. „Gelozia”.
S-ar putea så nu o numim aµa, så nu ne placå så auzim acea denumire.

Ωi aceste lucruri religioase: fracøiunile, dezbinårile, partidele sunt fapte
ale cårnii. Adevårat? Oare aµa så fie, carnea este la rådåcina partidelor sectare?
Desigur, aceasta nu este întotdeauna adevårat, dar noi trebuie så fim foarte
sinceri cu noi înµine µi så vedem dacå ståm înaintea lui Dumnezeu nu pe alt
teren, ci doar pe terenul celui mai pur, celui mai transparent principiu spiritual,
curat precum cristalul. Nu din cauzå cå nu ne putem înøelege cu aløi oameni
trebuie så ne separåm de ei. Nu din cauza vreunui nenorocit element de
nemuløumire. Dacå nu ne putem înøelege cu oamenii, noi ne separåm de ei, în
loc de a ne ocupa de motivul pentru care nu ne putem înøelege µi de a låsa
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crucea så intervinå. Este lucrul cel mai uµor din lume, atunci când nu te poøi
înøelege cu oamenii, så te separi de ei. Probabil ceva interes personal, vreo
dorinøå sau voinøå proprie, pentru cå nu am putut så facem cum am vrut noi.
Cuvântul ne spune cå acestea sunt faptele cårnii, care dau naµtere la fracøiuni,
partide sectare µi sciziuni. Dar cuvântul pe care l-am citit de la Galateni este
acesta: moartea lui Cristos a fost o cale de ieµire din toate acestea. Aceasta
înseamnå cå, binecuvântat så fie Dumnezeu, noi putem fi eliberaøi din acestea,
dar mai înseamnå µi cå noi contrazicem moartea lui Cristos dacå existå ceva
din acestea. Noi tågåduim crucea dacå existå aµa ceva. Lucråm împotriva întregii
lucråri de la Calvar a lui Cristos dacå existå ceva din toate acestea. Dacå se
poate spune, în oricare din acestea, sau în orice altå privinøå, cå este prezentå
carnea, atunci carnea ne-ar µopti cå noi nu-L cunoaµtem pe Cristos. Noi nu-L
cunoaµtem pe Cristos dacå aceasta este adevårat. Cristos, în Sine Însuµi, ne-a
scos din acestea, din tot, µi noi nu trebuie så mai mergem înapoi µi så mai tråim
acolo. O, de am putea vedea ce lucru mare este aceastå moarte a lui Cristos; ea
ne scoate din acest trup al cårnii, ne scoate prin cruce. Cristos în noi, prin
Duhul Sfânt, înseamnå cå toate acele lucruri ale cårnii trebuie lovite, trebuie
aduse în mod conµtient sub judecatå. Ele trebuie descoperite ca fiind judecate
de Dumnezeu, iar noi trebuie så vedem cå unirea noastrå cu Cristos în moarte
este unirea noastrå cu El în ieµirea din toate acestea. Dacå, înså, aceste lucruri
sunt prezente, oricare dintre ele, noi trebuie så mårturisim pur µi simplu cå încå
suntem înåuntru, când ar trebui så fim afarå; cå nu L-am apucat pe Cristos, nu
L-am våzut pe Domnul.

Scoµi din lume

În fine, ce este adevårat în aceste trei privinøe este adevårat µi în legåturå
cu lumea. Scoµi din lume; Pavel strigå aici, în Epistola cåtre Galateni: „...departe
de mine gândul så må laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus
Cristos prin care lumea este råstignitå faøå de mine, µi eu faøå de lume”. Scoµi
din lume! Sesizaøi nota din strigåtul lui Pavel: „...departe de mine gândul så må
laud...”? Så te lauzi? Cu ce? Cu faptul cå, prin crucea lui Cristos, am fost scos
din aceastå lume. Ea este o lume moartå pentru mine. Care este atitudinea ce
pare så îi caracterizeze pe aµa de muløi oameni, chiar creµtini? Este aceea cå ei
se øin cât pot de mult de lume, fårå så-µi piardå pacea minøii sau cugetul lor så
fie tulburat. Dacå pot så aibå lucrul acesta fårå så fie obligaøi så renunøe la el,
ori dacå un lucru anume nu le tulburå pacea lor interioarå, atunci, ei bine, le-ar
place så-l øinå, le-ar place så råmânå aµa. Dar Pavel spune: „...departe de mine
gândul så må laud cu altceva decât cu crucea...prin care lumea este råstignitå
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faøå de mine, µi eu faøå de lume”. A se låuda, nu atât de mult cu faptul cå poate
avea mult din lume, menøinându-µi pacea cugetului, ci cå a ieµit din lume. Cristos,
prin moartea Lui, ne elibereazå din aceasta, µi, de fapt, totul poate fi rezumat
printr-o întrebare atot-cuprinzåtoare: Ce este Cristos pentru noi? Este Domnul
Isus atracøia noastrå, suntem noi muløumiøi, reprezintå El pentru noi mai mult
decât orice din lume? El s-a dovedit a fi calea noastrå de ieµire. Da, nouå ne-ar
place så facem o plimbare cu maµina, så ieµim la iarbå verde µi så ne bucuråm
de cåldura soarelui. Dar când suntem puµi faøå în faøå cu o asemenea situaøie,
când trebuie så råspundem deschis µi hotårât la întrebarea: „Så merg la conferinøå
sau så må duc la øarå, la aer?”, vom descoperi cå inimile noastre nu ne laså så
mergem. Atracøia naturii este învinså de motivaøii mai profunde. Prin moartea
Lui noi suntem afarå, dar reøineøi cå aceasta este singura cale de a tråi în lume.

Singurul mod, pentru credincioµi, de a råmâne în lume este de a fi afarå
din ea! Înøelegeøi ce vreau så spun. Noi nu putem sta aici, pe acest påmânt,
decât dacå avem ceva mai mult decât acest påmânt, aceastå lume. Altfel nu se
poate, cåci vedeøi cum merg lucrurile acum în lume, prea iubiøilor; mania
sinuciderii, apåsåri, inimile oamenilor cåzând în disperare de teama lucrurilor
care se întâmplå pe påmânt; singura cale de a tråi în aceastå lume este de a fi
afarå din ea, de a fi eliberat de ea. Aµa putem tråi aici. Într-un anume sens, noi
putem reveni în ea atunci când nu suntem din ea µi destinul nostru nu este legat
de ea. Noi am fost eliberaøi! Suntem noi afarå? Într-atâta în afarå încât så fim
satisfåcuøi în chip desåvârµit cu Domnul Isus? Am spus deja cå totul din viaøa
creµtinå este legat de Persoana lui Cristos, µi puterea este legatå de Persoanå;
nu de adevår, doctrinå sau de cunoaµterea legilor în creµtinism, ci de Persoanå.
Totul poate fi deci rezumat în întrebarea: Ce este Cristos pentru noi? S-a dovedit
El a fi calea noastrå de ieµire din påcat, din robia acestuia, de sub judecatå, de
sub lege? Ei bine, Cristos este acum în noi pentru un singur lucru, µi anume ca
ceea ce este adevårat în mod pozitiv în El så fie adevårat în permanenøå în noi.
Aplicarea crucii prin Duhul Sfânt al lui Cristos cel råstignit este tocmai cu
scopul de a ne scoate afarå, afarå din tot ce se aflå sub moarte µi judecatå. Fie
ca så intråm în exodul Lui prin pårtåµia cu El în moartea Lui. Mai sunt încå
multe lucruri de våzut referitoare la semnificaøia morøii, a învierii µi a înåløårii.
Domnul så facå reale în noi cele spuse pânå acum.

                                                                                        (Va urma)


