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CAPITOLUL UNU

De citit: Psalmul 11:1-7 (de remarcat versetul 3); 1 Corinteni 3:11;
        2 Timotei 2:19

„Dacå temeliile sunt distruse, ce ar putea så mai facå cel drept?“ (KJV).
„Cåci nimeni nu poate pune o altå temelie decât cea care a fost puså µi
care este Isus Cristos.“ „Totuµi, temelia tare a lui Dumnezeu stå
nezguduitå...“.

Cu privire la Psalmul 11, nu se µtie cu exactitate când a fost scris; adicå,
nu se µtie exact care au fost împrejurårile sau evenimentele istorice care i-
au dat naµtere; dar, indiferent când a fost scris, este limpede cå a fost scris
într-o perioadå de mare tensiune, când împrejurårile erau foarte dificile µi
poziøia psalmistului, våzutå din perspectiva omeneascå, era cât se poate
de riscantå, plinå de primejdii µi, dupå judecata omului, ameninøatå de
nenorociri. Era o perioadå când, indiferent care erau, în mod concret,
acele temelii, ele erau asediate; temeliile înseµi deveniserå øinta unui atac
înverµunat. Ωi, iaråµi, din perspectiva omului, temeliile erau distruse.
David era în vâltoarea acelui tumult care nu ne este stråin, alcåtuit din
lucruri exterioare ce påreau a dovedi cå situaøia era fårå nådejde. Totuµi,
înlåuntru era ceva ce nu recunoµtea acea stare, în inimå era pur µi simplu
o realitate inexplicabilå, indefinitå care spunea: „Nu este aµa“. Din cauza
aparenøelor µi a tuturor evidenøelor exterioare care påreau a dovedi cå aµa
este, David a fost sfåtuit så fugå, så abandoneze totul pentru a scåpa teafår,
pentru a-µi salva însåµi viaøa; så fugå în munøi, så-µi caute refugiul în
vreun loc påmântesc de siguranøå. Uneori, muntele pare a fi un loc foarte
sigur. Dar, din punct de vedere spiritual, nu este întotdeauna aµa µi gåsim
aici una dintre acele ocazii când, indiferent cât de solid ar putea pårea un
refugiu în munøi, el este un loc µubred dacå ascunderea în el este rezultatul
fricii. Oamenii l-au sfåtuit pe David så fugå în munøi, så se adåposteascå
în munøi, dar el le-a refuzat sfatul µi a spus: „La Domnul gåsesc scåpare!“

Aflåm din psalmul anterior cå cel råu - oamenii råi - a luat puterea.
Psalmul 10 conøine cam µase referiri la cel råu. Oricine ar fi fost acela -
sau aceia -, el deøinea o poziøie de mare putere µi punea în pericol
moµtenirea lui Dumnezeu, lovind la însåµi temelia moµtenirii lui
Dumnezeu. În mijlocul acestei ståri de lucruri s-a ridicat o întrebare. Este
singura întrebare; µi întreaga situaøie este concentratå în acestå întrebare:
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„Dacå temeliile sunt distruse, ce ar putea så mai facå cel drept?“ Aceasta
nu înseamnå cå David a acceptat sugestia potrivit cåreia ele erau distruse;
deµi existå o traducere marginalå care face din acest verset parte a sfatului
prietenilor lui cuprinµi de fricå. În traducerea marginalå, acest verset este
o afirmaøie: „Cåci temeliile sunt distruse“; dacå aµa este, „ce ar putea så
mai facå cel drept?“

Ei bine, dacå aceasta este traducerea corectå, David este cu atât mai
mult absolvit µi ni se aratå cå el nu este prins în acest mod de gândire. Dar
dacå este o întrebare pe care David o pune doar pentru meditaøie - cåci este
cât se poate de clar cå el nu recunoaµte acest lucru -, ni se då o bazå deosebit
de valoroaså pentru a cugeta la o chestiune extrem de importantå. „Dacå
temeliile sunt distruse, ce ar putea så mai facå cel drept?“ Råspunsul este,
desigur, evident; nu este decât un singur råspuns la aceastå întrebare:
„Nimic“. Dacå temeliile sunt distruse, cel drept nu poate face nimic, situaøia
este complet fårå nådejde; atunci, sfatul acestor oameni este un sfat bun.
Abandoneazå situaøia µi mergi pe un teren de siguranøå påmânteascå, renunøå
la tot, abandoneazå-øi viziunea, viziunea ta este falså, nu-øi oferå nimic.
Aceasta este o direcøie asupra cåreia trebuie så reflectezi puøin. Cealaltå
direcøie presupune a sublinia foarte puternic nota interogativå. Cu alte
cuvinte, øine tot de domeniul întrebårii: „Dacå temeliile sunt distruse, ce ar
mai putea face cel drept?“ „Dacå temeliile sunt distruse...“. La urma urmei,
în ciuda tuturor aparenøelor, sunt temeliile distruse? Indiferent cum aratå
lucrurile µi ce spun oamenii despre ele, despre lipsa oricårei nådejdi pentru
situaøia existentå, despre marea putere µi perfidie a celui råu, sunt temeliile
distruse? Este vreun motiv pentru a abandona viziunea? Så adoptåm ceea
ce oamenii ar numi un curs mai sigur, så ne gåsim o direcøie de mai mare
siguranøå în aceastå situaøie foarte riscantå?

Sunt convins cå aceia dintre voi care vå gândiøi µi priviøi cu ochii
låuntrici la lucrurile din zilele noastre aøi prins deja înøelesul acestui psalm
µi al acestui verset. Existå, fårå îndoialå, un atac puternic din partea celui
råu asupra temeliilor; temeliile moµtenirii lui Dumnezeu sunt asediate cu
înverµunare, cu cruzime µi cu perfidie - remarcaøi în psalm elementele de
perfidie asociate activitåøii vråjmaµului, a celui råu. El aruncå sågeøi în
întuneric. Nu iese la luminå, nu råzboiul este al lui, ci uciderea. El se
ascunde. Nu då µansa unei lupte cinstite µi corecte. El stå în locuri
låturalnice µi aruncå cu perfidie sågeøi din locuri întunecoase. Ωi
împotrivirea lui, perfidia lui øintesc înseµi temeliile vieøii poporului lui
Dummnezeu.
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Existå douå feluri de a privi aceastå chestiune a distrugerii temeliilor.
Într-un anume sens, în sensul cel mai profund, aceasta este o imposibilitate
absolutå. Este imposibil så distrugi temeliile. Celelalte douå versete citite
vin în sprijinul acestei laturi a lucrurilor. „Cåci nimeni nu poate pune o
altå temelie decât cea care a fost puså µi care este Isus Cristos“. Poate
aceasta så fie distruså? Niciodatå! S-a îngåduit oricui µi oricårui lucru så
încerce så-L distrugå pe El, fiecare ciocan al înverµunårii µi perfidiei
satanice a cåzut pe acea nicovalå, dar nicovala a zdrobit ciocanul, în timp
ce ea însåµi nu s-a ales nici måcar cu o zgârieturå. „Totuµi, temelia tare a
lui Dumnezeu stå neclintitå.“ Aµadar, privite dintr-un anumit unghi, din
adevåratul unghi, temeliile nu pot fi distruse.

Existå înså µi un alt unghi din care trebuie våzute lucrurile, care aratå
spre o posibilå distrugere a temeliei, nu o distrugere realå, ci posibilå.
Vreau så spun cå vråjmaµul luptå din råsputeri så distrugå temeliile, face
tot ce poate pentru a-l determina pe poporul lui Dumnezeu så-µi clådeascå
o suprastructurå a mårturisirii de credinøå, a unei presupuse vieøi creµtine,
a unei pretinse legåturi cu Dumnezeu, fårå nici o temelie. Ωi aceasta este
o perfidie în urma cåreia va apårea un dezastru de nespus, pentru cå toøi
cei care fac aceasta sunt sortiøi cåderii, pråbuµirii µi apoi Îl vor învinui pe
Dumnezeu. Vråjmaµul va da imediat nåvalå în minøile lor µi le va spune:
„Øi-ai pus încrederea în Dumnezeu, dar El te-a låsat så cazi“. În acest
sens, temeliile sunt distruse, sunt anulate prin faptul cå sunt ignorate.

Privind lucrurile din aceste douå unghiuri, så analizåm acum primul
verset: „Dacå temeliile sunt distruse, ce ar putea så mai facå cel drept?“
Aceasta înseamnå cå de la bun început trebuie så acordåm o atenøie specialå
faptului de a avea temelia lui Dumnezeu. Acea temelie va fi invincibilå µi
indestructibilå odatå ce este puså, dar este de o importanøå capitalå ca noi
så avem temelia lui Dumnezeu µi ca acea temelie så fie puså bine, într-un
mod real. Dacå nu este aµa, întreaga situaøie va fi fårå nådejde.

Intråm cu repeziciune în acea perioadå din istoria omenirii când
temeliile credinøei vor fi supuse testului final. Dumnezeu are în vedere
aståzi, în mod deosebit, starea poporului Såu. El Îµi concentreazå atenøia
asupra poporului Såu. Au existat perioade lungi când toatå atenøia Lui era
îndreptatå, prin intermediul poporului Lui, asupra muløimilor de oameni
nemântuiøi; acelea au fost zile måreøe de seceriµ prin evanghelizare. S-ar
putea så mai aparå, în rânduiala planului lui Dumnezeu, accente puse pe
evanghelizare, când El va lucra iaråµi, într-un mod aparte, så-µi adune
oile pierdute. Nici aståzi El nu ignorå cu desåvârµire acea lucrare µi vrea
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ca nici noi så n-o ignoråm. Dar oricine cunoaµte situaøia prezentå înøelege
cå lucrarea principalå a lui Dumnezeu aståzi, cåreia El i s-a dedicat, nu
vizeazå seceriµul muløimilor de suflete nemântuite; dimpotrivå, vedem
cå existå pretutindeni o miµcare crescândå a lui Dumnezeu, ce urmåreµte
trezirea inimilor poporului Såu, adâncirea foamei dupå El, dezvåluirea
slåbiciunii µi a lipsei µi punerea la încercare a creµtinilor. Treci prin
perioade de încercåri µi teste spirituale? Gåseµti cå e mai uµor så tråieµti
azi viaøa creµtinå, decât cu ani în urmå? Dacå suntem sinceri, vom spune:
Nu, în mod sigur este mult mai dificil µi vieøile noastre spirituale cunosc
rareori momente de respiro. E ca µi cum am fi aduµi necurmat înapoi la
locul probei µi fiecare probå pare a fi mai profundå decât cea de dinaintea
ei. Domnul are în prim plan pe poporul Lui, iar rezultatul acestui fapt
este testarea temeliilor; în zile în care Dumnezeu Îµi concentreazå atenøia
asupra temeliilor, Diavolul urmåreµte în mod deosebit ca oamenii så nu
aibå temelii, µi aceasta explicå marile miµcåri de aståzi care nu au nici o
temelie. Noi ne îndreptåm în mare grabå spre un timp al testului final
asupra temeliei noastre. Întrebarea pentru fiecare dintre noi va fi dacå
avem într-adevår temelia lui Dumnezeu, puså într-un mod adecvat,
suficient, ca bazå a credinøei noastre. Trebuie så vedem, desigur, ce sunt
acele temelii, sau ce este acea temelie în mod cuprinzåtor; acum înså
atrag doar atenøia asupra nevoii. Superficialitatea vieøii spirituale nu va
dura mult, va dispårea. Vor sufla vânturile lui Dumnezeu µi atunci vom
descoperi cât de adânci sunt rådåcinile noastre. De aceea, este nevoie så
cugetåm la acestå problemå a temeliilor.

Apoi, pe de altå parte, cealaltå perspectivå: odatå ce temelia a fost
puså, nu este absolut nici un motiv så abandonåm viziunea, indiferent
care ar fi aparenøele, împrejurårile, vâltoarea omeneascå, pårerea omului.
Tocmai aici aµ vrea så-mi pun degetul pentru câteva clipe, fårå intenøia
de a analiza acum  natura temeliei, ci doar de a scoate în evidenøå ce
lucruri ies la luminå prin punerea acestei întrebåri.

Este aståzi un sfat al disperårii privitor la condiøiile spirituale µi David
nu a fost unic în acest sens; µtim cu toøii care este acest sfat. Vreau så
spun cå µtim cu toøii ce însemnå så auzi insinuarea: „Cauøi så realizezi
un lucru imposibil, standardul tåu este un standard imposibil; ceea ce øi-
ai fixat ca øintå este imposibil de atins. Viziunea ta este viziunea unui
idealist, dar este complet inaplicabilå, imposibil de realizat. Uitå-te numai
la pråpådul pe care l-a fåcut vråjmaµul. Oriunde a fost ceea ce reprezenta
ceva mai deosebit, ceva mai deplin, ceva mai mare, mai profund din
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Cristos, ori de câte ori a fost ceva ce urmårea øinta finalå a lui Dumnezeu
µi trecea dincolo de ce existå în zilele noastre, vråjmaµul a provocat o
încurcåturå îngrozitoare acolo, vråjmaµul a atacat µi a fåcut ravagii.
Istoria s-a repetat mereu µi mereu în acest fel, µi uitå-te la încurcåtura pe
care a creat-o vråjmaµul în rândul poporului lui Dumnezeu. Uitå-te la
situaøia existentå, la puterea, viclenia µi perfidia vråjmaµului, cum el
deøine puterea, cât de mult reuµeµte el så facå ce vrea, cât de fårå speranøå,
cât de neputincios eµti în faøa acestor lucruri. Uitå-te la starea spiritualå
a copiilor Domnului de azi. De departe, cei mai muløi dintre ei nu au o
foame spiritualå realå, sunt muløumiøi cu religia lor formalå, µi chiar µi
acolo unde existå dintre aceia care sunt flåmânzi din punct de vedere
spiritual µi vor în mod sincer så meargå cu Domnul, când sunt puµi la
încercare, nu sunt dispuµi så plåteascå preøul. Într-un fel sau altul, acea
mânå a tradiøiei, acea mânå a sistemului istoric se întinde când ei încep
så meargå mai mult cu Domnul; µi, cu toate cå ei au aråtat cå dorinøa lor
este de a merge mai departe cu Domnul µi au µi intenøionat în mod sincer
acest lucru, tocmai în momentul când trebuie så facå anumiøi paµi care i-
ar scoate din sistem µi i-ar duce mai aproape de Domnul, ceva se întâmplå,
apare o subtilitate de-a vråjmaµului, o perfidie de-a adversarului, o fricå
înlåuntrul lor legatå de consecinøele acelor paµi, µi acea mânå îi aduce
înapoi. Mai bine ai renunøa la viziunea ta, mai bine øi-ai fixa un standard
mai jos. Mai bine øi-ai gåsi un loc mai sigur, un munte al unui curs mai
normal µi mai natural al lucrurilor. Øinteµti prea sus, situaøia este
disperatå, renunøå!“

Presupun cå cei mai muløi dintre noi cunoaµtem câte ceva din acest
sfat dinlåuntru µi din afarå. Domnul Isus a experimentat aµa ceva. Aceasta
a fost suma totalå a ispitirii Lui de patruzeci de zile µi patruzeci de nopøi
în pustie. El påµise pe un tårâm care era cel mai înalt din ceea ce cunoscuse
lumea vreodatå, µi întreaga øintå a vråjmaµului a fost de a-l aduce jos -
prin insinuare, prin perfidie, prin argumente - de a coborî la un nivel
inferior. El spunea: Cursul pe care Îl urmezi este imposibil. Pune-Øi
picioarele pe un teren mai sigur. El voia så Îl abatå pe Domnul Isus de la
drumul Lui. În faøa unor asemenea argumente, întrebarea care se ridicå
este aceasta: „Sunt temeliile distruse?“ Dacå sunt, atunci, da, sfatul este
bun, mai bine am renunøa la tot; dar dacå nu sunt distruse, atunci nu este
nici un motiv så abandonezi viziunea. Sunt temeliile distruse? Så
accentuåm lucrul acesta într-un mod practic. A pus Dumnezeu temelia?
Noi putem pune multe temelii µi så ne trezim mai târziu cå nu sunt bune.



7

Întrebarea este: A pus Dumnezeu temelia? Cuvântul ne spune foarte clar
cå a pus-o. Pune Dumnezeu o temelie fårå så aibå în vedere µi o
suprastructurå? Cu siguranøå cå aceasta ar fi nebunie, µi cine L-ar putea
acuza pe Dumnezeu de nebunie? Atunci, dacå Dumenzeu a pus o temelie
µi aceastå temelie a Lui este indestructibilå, El intenøioneazå så se zideascå
pe ea. Va putea oare intenøia lui Dumnezeu så fie, în final, zådårnicitå de
vråjmaµ? Nu mai mult decât poate fi distruså temelia Lui! El Îµi va atinge
øinta. Ce este temelia lui Dumnezeu? Este Isus Cristos. El este acum
dincolo de atingerea oricårei forøe distrugåtoare. Ce este suprastructura
lui Dumnezeu? Este Cristos. Numiøi-o cu alt nume, dacå vreøi: Adunarea,
care este Trupul Lui; dar oricum aøi numi-o, ea existå în planul lui
Dumnezeu – Cristos så ajungå la plinåtate în sfinøi. Aceasta nu poate fi
niciodatå distruså. Nu poate fi niciodatå dårâmatå. Dumnezeu o va avea.
Dacå ne gândim la suprastructurå ca fiind o miµcare sau o organizaøie sau
un sistem elaborat de lucrare creµtinå, ei bine, atunci avem o concepøie
greµitå despre suprastructura lui Dumnezeu. Suprastructura lui Dumnezeu
este reprezentatå de sfinøi ce cresc în asemånarea cu Fiul Såu µi, întrucât
Cristos råmâne, planul lui Dumnezeu privitor la aceia care sunt ai lui
Cristos råmâne µi el, iar planul lui Dumnezeu nu poate fi niciodatå anihilat.
Dacå ne-am dedicat scopului de a înfåøiµa pe orice om desåvârµit în Cristos,
nu suntem pe un drum fårå nådejde. Aceasta a fost intenøia lui Dumnezeu,
fixatå înainte de a fi existat diavolul µi aceastå lume, cu toate schimbårile
ei. „...lucrårile Lui fuseserå ispråvite încå de la întemeierea lumii“ (Evrei
4:3b). Încerci så faci o lucrare pentru Domnul? Încerci så extinzi lucrarea
Domnului? Renunøå. Intrå în lucrårile care au fost deja terminate µi vei
avea înaintea ta un drum clar pe care så mergi.

Dacå te gândeµti la chemarea pe care øi-a dat-o Domnul pentru slujire,
då-mi voie så-øi spun secretul de a merge pe cale cu perseverenøå, ajungând
învingåtor la sfârµitul alergårii, aducând roade. Începe prin a spune:
„Doamne, toate acestea au fost fåcute înainte de a exista lumea; eu vin la
lucruri fåcute µi lucrez împreunå cu Tine la realizarea lucrului împlinit.
Eu intru în lucrul ce s-a fåcut în veµnicie, la sfaturile lui Dumnezeu, lucru
ce este legat de acestå slujbå specificå. Intru în el prin credinøå, lucrând
la împlinirea lui din perspectiva planului stabilit de Dumnezeu în veµnicia
trecutå.“ Ωi vei veni din acea slujire cu roade. Dumnezeu prin Duhul lui
cel Sfânt nu te va trimite nicåieri, unde nu este roadå. S-ar putea så n-o
vezi acum, ci mai târziu; Dumnezeu µtie. El lucreazå pe baza unei realizåri
µtiute. El a spus unui apostol, în timp ce-l trimitea într-o cetate pågânå a
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råutåøii µi a stricåciunii: „Nu te teme... fiindcå am mult norod în aceastå
cetate“. Nu, „O så am mult norod“, ci, „am mult norod în aceastå cetate“.
„Doamne, când l-ai câµtigat?“ „Înainte ca tu så te naµti, înainte så existe
lumea asta!“ Acesta este principiul lui Dumnezeu. O, câtå nevoie este de
a face lucrårile Domnului µi de a avea vieøi guvernate µi cålåuzite de
Duhul! Aceasta presupune a fi pe temelie; înseamnå a sta pe ceva solid,
care nu poate fi distrus; iar când e vorba de aceastå temelie, nu existå nici
un motiv de disperare sau renunøare.

O, facå Domnul ca viaøa noastrå så fie pe aceastå temelie; credinøa
noastrå pentru a fi mântuiøi, toatå slujirea noastrå så fie întemeiate pe
aceasta. O, så fim eliberaøi de lucrurile care, fiind de la om, chiar religioase,
nu vor rezista probei; µi så fim aduµi la lucrurile care sunt de la Dumnezeu
µi care vor trece proba. „...temelia tare a lui Dumnezeu stå neclintitå.“ Nu
poate fi distruså. Dacå eµti pe ea, nu e nevoie så abandonezi. Vor fi perioade
de încercåri µi probe dureroase, când propriile noastre inimi ne vor sfåtui
så fugim, så abandonåm, så renunøåm, dar acesta este sfatul fricii. Este
un lucru demn de reøinut legat de sfatul fricii. Frica nu vede niciodatå
totul. Frica vede numai un lucru. Frica vede numai lucrul din clipa prezentå
µi este oarbå faøå de toøi ceilaløi factori. Frica, din partea iscoadelor care
s-au dus så cerceteze øara, le-a fåcut så vadå numai un lucru – greutåøile –
µi le-a orbit faøå de ce era de valoare, Dumnezeu. Credinøa vede toate
greutåøile µi, cu toate cå s-ar putea så nu-L vadå pe Dumnezeu atât de
aproape, ea Îl vede întotdeauna deasupra a toate. Frica este mioapå. Frica
are o înøelegere foarte limitatå; µi acesta a fost un sfat al fricii: „Fugi în
munøii voµtri“. De ce? „Påi bine, priveµte lucrurile, uitå-te cum aratå. Nu
este oare evident cå eµti pe un drum greµit µi cå vråjmaµul face pur µi
simplu ce îi place?“ Frica putea spune aceasta, dar David privea dintr-o
altå laturå. Era latura credinøei µi el a spus: „La Domnul îmi gåsesc
scåparea. Cum puteøi så-mi spuneøi: ‚Fugi în munøii voµtri, ca o pasåre?‘“
Credinøa vede cå temelia lui Dumnezeu nu poate fi clåtinatå, nu poate fi
distruså µi, oricare ar fi aparenøele, credinøa priveµte dincolo de ele, dincolo
de împrejuråri, se lipeµte de Domnul µi face din El refugiul ei µi, astfel,
iese învingåtoare. Unii spun cå Psalmul 11 a fost scris de David în zilele
în care era urmårit de Saul. Nu µtiu cum se poate aµa ceva, cåci, atunci
când Saul l-a prigonit pe David, el a fugit, în timp ce aici el spune cå nu
va fugi. Aløii spun cå fost cu prilejul trådårii lui Absalom µi sfatul care i-
a fost dat lui David a fost de a fugi. Ωi, într-adevår, el a fugit atunci, dar
aici el spune cå nu va fugi. Trebuie gåsit alt cadru istoric pentru aceasta.
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El nu a fugit, aceasta este important. De ce nu a fugit µi nu a abandonat
totul, spunând: „Da, aveøi dreptate, cel råu a produs haos, a dat o loviturå
la însåµi temelia lucrurilor; mai bine mi-aµ gåsi un drum cu mai puøinå
împotrivire“. De ce nu a adoptat acea atitudine? Simplu: pentru cå ochii
inimii lui erau aøintiøi asupra Domnului µi el nu avea nici un interes per-
sonal de a sluji; nici o organizaøie, nici o societate, nici o miµcare de care
så fie aµa de ataµat, încât, dacå aceasta ar fi fost fåcutå bucåøi, µi viaøa lui
s-ar fi dus împreunå cu ea. Nu, era Domnul. Este un lucru mare så fii cu
Domnul µi så fii eliberat de lucruri mårunte, så fii una cu Domnul în
scopul Lui. Ce-i dacå toate celelalte sunt fåcute scrum? Tu nu ai fost
implicat în ele, inima ta nu era prinså acolo. Ceea ce tu ai urmårit nu era
un lucru trecåtor, ceva de pe påmânt; era un lucru spiritual µi veµnic pe
care nimic nu poate så-l nimiceascå.

Vedeøi, aµadar, preaiubiøilor, importanøa acestui lucru. Noi trebuie så
avem ca bazå scopul lui Dumnezeu. Lucrul ce trebuie så determine
întreaga noastrå viaøå, întreaga noastrå activitate, trebuie så fie øinta lui
Dumnezeu. Ωi care este øinta lui Dumnezeu? Så ne fie clar odatå pentru
totdeauna cå øinta lui Dumnezeu nu înseamnå a avea ceva ancorat de
acest påmânt, chiar cu Numele Lui pe el. Tot ce este ancorat de acest
påmânt va trece odatå cu påmântul. Obiectivul lui Dumnezeu este så
aibå un lucru spiritual în viaøa copiilor Såi; ceva ce îi leagå de Fiul Såu
într-o måsurå tot mai mare µi mai crescândå. Orice altceva nu are nici o
importanøå. Toate aspectele pur trecåtoare ale lucrårii sunt de foarte micå
importanøå. Lucrul care conteazå este ca cei credincioµi så fie fåcuøi
desåvârµiøi în Cristos. Noi nu suntem aici pentru a înfiinøa ceva µi apoi
pentru a încerca så-i determinåm pe oameni så ni se alåture, så se afilieze
- nici måcare la o „mårturie“, cum am putea numi acel lucru. Så luåm
seama så avem øinta bunå. Noi nu suntem aici pe acest påmânt så fixåm
o învåøåturå µi apoi så încercåm så-i facem pe oameni så-µi însuµeascå
acea învåøåturå. Dacå cercetaøi la Noul Testament, veøi vedea cum oamenii
s-au adunat împreunå pentru cå erau deja în acel lucru, nu veneau så i se
alåture. Mårturia nu este ceva cu care te uneµti. Eµti unit prin faptul cå te
afli în mårturie. Înøelegeøi aceasta? Este un lucru extrem de important în
legåturå cu ceea ce discutåm acum. Vom fi dezamågiøi µi vom trece prin
momente grele dacå încercåm så-i determinåm pe oameni så adopte ceva,
så-µi însuµeascå, så accepte. Så-L låsåm pe Domnul så facå lucrarea în
inimile noastre µi, dupå ce El Îµi va fi fåcut lucrarea, noi ne vom lipi unul
de altul. Expresia Adunårii aici pe påmânt se obøine ca rezultat al lucrårii
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fåcute înåuntru µi nu în ceva la care aderå mai muløi, ceva de genul unei
învåøåturi, al unei mårturii sau chiar al unui sistem numit „pårtåµie“. Så
avem grijå så nu ne gândim cå noi putem så ne alåturåm unei pårtåµii.
Pårtåµia e ceva ce existå; este rezultatul a ceva dinlåuntru. Scopul este de
a avea o viaøå låuntricå din Dumnezeu µi, dacå suntem pe aceastå linie,
suntem pe ceva ce nu poate fi distrus. Dacå øinta ta este altceva, de a avea
o formå sau o rânduialå exterioare, te afli pe o linie ce va fi distruså,
ruptå. De aceea întâlnim aµa de multe rupturi. Iatå, ceva curat a fost lucrat
în vieøile câtorva oameni µi, deoarece aceeaµi lucrare a fost fåcut în ei
toøi, ei tråiesc împreunå într-o frumoaså unitate µi reprezintå cu adevårat
ceva din Dumnezeu; dar, mai târziu, aløii încep så li se alåture, så se
ataµeze de ei sau så accepte învåøåtura. Urmeazå apoi o altå generaøie
care îµi însuµeµte învåøåtura acelei generaøii, dar lucrarea respectivå nu s-
a fåcut în cei care aderå sau succed µi, astfel, doar se duce mai departe o
învåøåturå sau o tradiøie, fårå acea lucrare låuntricå. Ce se întâmplå? Nu
trece mult timp µi apar sciziuni care se tot înmuløesc. Nu poøi împårøi un
lucru care este din Cristos în fiecare inimå; acesta este ceva indestructibil,
el reprezintå pårtåµia. Dar dacå este ceva numai exterior, istoric, tradiøional,
doctrinar, atunci poate fi împårøit în tot atâtea fragmente, câøi oameni
sunt în el. Temelia este Isus Cristos; Isus Cristos în inimå, crescând,
dezvotându-Se, luând chip deplin în sfinøi. Aceasta este o linie
indestructibilå - Cristos ca temelie în noi.

Cred cå vrem cu toøii så fim mai preocupaøi de creµterea spiritualå a
fiecåruia dintre noi. Totul trebuie så se circumscrie acestui obiectiv:
creµterea spiritualå a tuturor. Orice fel de expresie exterioarå va fi rezultatul
acestui lucru, dar el este de bazå, µi anume dezvoltarea noastrå spiritualå
reciprocå, creµterea lui Cristos, µi acesta nu poate fi distrus de toate
activitåøile µi perfidiile iadului. Temelia lui Dumnezeu din noi este cea
care stå în picioare.
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CAPITOLUL DOI

De citit: Psalmul 11:1-4; 1 Corinteni 3:9-17

Referitor la acest subiect al temeliilor, este µi un al treilea lucru. În
prima Epistolå cåtre corinteni gåsim un alt mod în care este posibilå
distrugerea temeliilor, într-o måsurå foarte realå. Aceasta este prin ceea
ce se pune pe ele; clådirea care se pune pe ele. Ele nu sunt distruse în
întregime, complet µi final prin acest mijloc, dar sunt private de valoarea
lor supremå µi, astfel, sunt distruse în ceea ce priveµte calitatea lor
principalå. Pavel spune: „Eu... am pus temelia µi un altul clådeµte desupra.
Dar fiecare så ia bine seama cum clådeµte desupra.“ Apoi Pavel afirmå cå
unii folosesc pentru zidire un fel de materiale, aløii alt fel. Urmeazå apoi
un foc de la Dumnezeu, pentru a încerca suprastructura; lemnul, fânul,
trestia se vor preface în scrum µi, când totul va fi dispårut, întrebarea va
fi: Care a fost valoarea temeliei, dacå, dupå toate cele spuse µi fåcute,
nimic nu este pe ea? În acest sens, temelia, în semnificaøia µi valoarea ei
supremå, este distruså. Apostolul ne spune cå cei care procedeazå astfel
pot fi oameni mântuiøi µi, deoarece ei Îl au pe Cristos, temelia este prezentå;
ei nu-µi pierd mântuirea, dar nu au fost mântuiøi numai pentru a fi mântuiøi.
Cristos nu a venit în ei numai ca så Se afle acolo. El nu a fost temelia
numai ca så råmânå temelia. Temelia presupune o suprastructurå, ea aratå
spre aceasta, o implicå, are nevoie de ea. Nici o temelie nu se justificå
fårå o suprastructurå. Suprastructura este justificarea temeliei. Ce aøi zice
de un zidar care ar merge încoace µi-ncolo punând temelii µi apoi, dacå
aøi colinda påmântul, nu aøi vedea altceva decât o muløime de temelii;
temelii puse an dupå an µi, când treceøi pe acolo, nu vedeøi altceva decât
temelii. Aøi spune: Ei bine, acel individ nu µi-a justificat existenøa, nu µi-
a justificat munca. Singura justificare pentru punerea acelor temelii este
så se zideascå ceva pe ele.

Justificarea mântuirii noastre este existenøa unei suprastructuri;
mântuirea noastrå implicå acest lucru µi noi nu ne justificåm ca mântuiøi
pânå ce clådirea lui Dumnezeu nu este înåløatå. Dumnezeu Îµi gåseµte
justificarea faptului cå ne-a mântuit atunci când are clådirea. Aceasta
este justificarea harului lui Dumnezeu. Astfel, apostolul continuå cu
limbajul despre templul lui Dumnezeu: „Voi sunteøi clådirea lui
Dumnezeu“. Clådirea lui Dumnezeu. Ceea ce noi punem pe mântuirea
noastrå, ceea ce clådim, sau va justifica temelia, sau o va distruge; adicå,
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o va face zadarnicå din punctul de vedere al planului deplin al lui
Dumnezeu. Aceasta este realitatea. Înøelegeøi ce spun? Existå o modalitate
de a face zadarnicå chiar µi temelia divinå, de a o priva de calitatea ei
realå punând pe ea ceva ce nu este din Cristos.

Suprastructura trebuie så se potriveascå temeliei. Trebuie så fie, din
punct de vedere spiritual µi moral, dintr-o bucatå, trebuie så fie identicå.
Ce este temelia, aceea trebuie så fie µi suprastructura. Clådirea trebuie så-
µi ia caracterul de la temelie. Despre temelie se spune cå este Isus Cristos,
µi întreaga clådire trebuie så-µi ia caracterul µi natura de la temelie. Gândiøi-
vå la temeliile profunde dupå o excavare în adâncimile cele mai de jos ale
iadului; cåci acolo a pus Cristos temelia. El a excavat în jos pânå la cele
mai mari adâncimi ale påcatului; El a ajuns la stânca de la fund, pentru a
pune temelia mântuirii noastre. Mai adânc nu putea merge. El a såpat prin
iad pentru a pune temelia mântuirii noastre veµnice. Ei bine, dacå pe o
asemenea temelie pui ceva fragil: lemn, fân, trestie, justificå acestea
temelia? Este nevoie de ceva demn de Cristos, ceva demn de lucrarea pe
care a realizat-o El, ceva care så vorbeascå de måreøia harului µi a slavei
Lui. Aceasta este clådirea lui Dumnezeu.

Dupå ce am spus acest lucru µi l-am våzut, putem veni la Epistola
cåtre corinteni µi så låsåm ca epistola însåµi så ne explice aceasta. Reøineøi
cå acum ne gândim la distrugerea temeliilor în sensul cå ceva nevrednic
de Cristos este pus pe ele.

Luaøi acum Epistola cåtre corinteni µi vom analiza un teren cunoscut.
Nu uitaøi cå toatå aceastå epistolå prezintå problema cu care s-a confruntat
apostolul când s-a gândit så-i viziteze pe corinteni. Era acolo o situaøie cu
multe aspecte, care, pentru el, reprezenta o problemå menitå så frângå
inima µi så nimiceascå credinøa oricui ale cårui temelii nu erau bine puse.
Sunt cât se poate de convins cå vå veøi da seama de la bun început cå,
pentru a face faøå unei asemenea situaøii, este nevoie de a avea temeliile
bine puse în voi înµivå.

Înøelepciunea lumii µi lucrurile Duhului

Primul capitol vå face cunoµtinøå cu întâia fazå a acestei probleme.
Înainte de a parcurge acel capitol, descoperiøi cå, în acea adunare de
credincioµi din Corint, a påtruns µi a pus ståpânire duhul lumii de afarå,
duhul corintean. În Corint, duhul lumii era duhul înøelepciunii lumeµti;
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Corintul era un centru µi o citadelå a filozofiei. Cei de acolo nu aveau o
plåcere mai mare decât så discute cea mai recentå etapå a filozofiei, lucrul
nou în gândire. Era un loc unde raøiunea omeneascå juca un rol covârµitor
µi unde valoarea fiecårui lucru era determinatå prin capacitatea raøionalå
a minøii: argumente, polemici, discuøii. Era un centru mondial al
raøionalismului µi acest lucru se furiµase µi în adunarea poporului lui
Dumnezeu. Ωi ceea ce gåsim acolo este cå poporul Domnului, cu acel
duh, cu acel sistem de gândire a apucat lucrurile spirituale, lucrurile cereµti,
lucrurile lui Dumnezeu µi le-a adus la nivelul argumentelor, polemicilor,
discuøiilor µi raøionamentelor pur omeneµti; le aplica tot timpul testul
raøionamentului omenesc, cåutând ca, prin intermediul facultåøilor
intelectuale, så le aducå în raza limitatå a puterii gândirii omului. Astfel,
credincioµii de acolo discutau despre lucrurile Duhului lui Dumnezeu,
cum le numeµte apostolul, µi aduceau lucrurile cereµti, veµnice, spirituale
aici jos; trågeau lucrurile veµniciei în µcoala polemicilor, discuøiilor,
argumentelor raøionaliste ale lumii. Desigur, aceea nu a fost în exclusivitate
practica corintenilor din zilele lui Pavel. Aceastå atitudine o întâlnim din
plin µi aståzi. Mereu µi mereu ne lovim de oameni al cåror mare obstacol
spre lucrurile Duhului lui Dumnezeu este propria lor minte. Ei laså ca
mintea lor så le bareze drumul µi resping ceea ce nu pot reduce la
înøelegerea lor intelectualå. Iar când spui: „Ascultå, trebuie så încetezi så
mai vii cu argumente, så mai discuøi; då-I lui Dumnezeu o µanså pe linia
credinøei“, øi se råspunde: „Atunci de ce mai avem minte?“ Asta înseamnå
cå mintea noastrå este capacitatea lucrurilor veµnice. Dacå aµa este,
Dumnezeu så se îndure de lucrurile veµnice! Aµadar, aceea era prima fazå
a problemei lui Pavel, µi nu era micå. Aceia dintre noi care am cunoscut-
o fie µi numai puøin µtim ce mare greutate reprezintå ea.

Preferinøe, simpatii µi antipatii omeneµti

Trecând în capitolul doi, vom gåsi acelaµi lucru pentru un timp, apoi,
mergând mai departe µi începând capitolul urmåtor, ne trezim pe tårâmul
preferinøelor omeneµti, al simpatiilor µi antipatiilor omeneµti legate de
învåøåturå µi învåøåtori, predicare µi predicatori, mesagerii lui Dumnezeu
µi mesajele lor. O µcoalå spune: Pavel este omul care ne place, modul lui
de a aborda lucrurile este cel care ne place. Poate vouå vå place de Apolo
sau de Petru, dar, în ce ne priveµte pe noi, Pavel este omul nostru. În
aceeaµi adunare, o altå grupare spune: Noi îl preferåm pe Apolo µi modul
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lui de a aborda lucrurile. Voi puteøi så-l aveøi pe Pavel, iar voi så-l aveøi pe
Petru, dar nouå ne place de Apolo. A treia grupare spune: Foarte bine,
dacå vouå vå place de Pavel µi dacå vå place de Apolo, îi puteøi avea, noi
înså ne øinem de Petru. Era µi o patra grupare care spunea cu superioritate:
Ei bine, dacå vå place så-l aveøi pe Pavel, vouå pe Apolo µi vouå pe Petru,
îi puteøi avea, dar noi aparøinem lui Cristos (ceva cu totul diferit de celelalte,
desigur). Asta este problema, vedeøi, a-L face pe Cristos o partidå. Ωtim
cå atunci când preferinøele omeneµti o iau razna, e întotdeauna dificil så
le manevrezi. Aµa ceva era acolo: simpatii µi antipatii; µi acestea sunt
lucruri adânc înrådåcinate în natura umanå. E nevoie de mult har pentru a
trece peste ele. Desigur, ei erau de condamnat pentru asta. Dacå e nevoie,
într-adevår, de mult har pentru a trece peste aceste lucruri, µi nu ai trecut
peste ele, înseamnå cå nu ai mult har. Aceasta a fost problema de care s-
a lovit Pavel, lucrul cu care Pavel trebuia så se confrunte µi pe care trebuia
så îl rezolve µi pentru care avea o responsabilitate înaintea lui Dumnezeu.

Tragedia creµterii stagnate

În capitolul trei gåsim o stare care este, poate, mai dificilå: cea a
maturitåøii întârziate în mod nejustificat. Dupå o perioadå destul de lungå
de când erau copiii lui Dumnezeu µi aveau lucrurile lui Dumnezeu în
mijlocul lor, Pavel spune cå nu le-a putut vorbi ca unor oameni
duhovniceµti, ci carnali, ca unor prunci. Aceasta este o tragedie. Puøine
sunt, probabil, tragediile mai patetice în viaøa omeneascå decât aceea de a
vedea creµterea stagnatå la stadiul copilåriei, în timp ce anii trec. Aµa
erau lucrurile în Corint. Pavel spune cå manifestårile carnale au cauzat
stagnarea; tråirea dupå carne întotdeauna cauzeazå stagnarea; µi, pe când
ei trebuiau så fie maturi, erau tot copii neajutoraøi, dependenøi din punct
de vedere spiritual, fårå înøelegerea, priceperea, capacitatea de a-µi asuma
responsabilitåøi spirituale. Un lucru foarte dificil de care så te ocupi.
Iubiøilor, el nu a fost doar o ciudåøenie de a corintenilor din zilele lui
Pavel. Muløi din poporul Domnului sunt în aceeaµi stare aståzi. Într-adevår,
este o situaøie de plâns så vezi cum oameni care Îl cunosc pe Domnul de
ani de zile, de decenii, sunt tot cu facultåøile spirituale nedezvoltate, astfel
încât nu au ajuns la starea în care ei så îµi poatå asuma responsabilitåøi
spirituale, la starea în care så µtie µi nu så li se tot spunå! Sunt atât de
muløi în aceastå stare. Motivele nu sunt întotdeauna aceleaµi. Este adevårat
cå tråirea dupå carne este foarte adesea cauza acestei ståri, dar må tem cå
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µi învåøåtura deficitarå este råspunzåtoare de aceasta, în multe cazuri.
Oamenii nu sunt hråniøi µi îngrijiøi. Este o situaøie tragicå pe care o întâlnim
în zilele noastre. În cazul corintenilor înså era propria lor responsabilitate,
propria lor vinå, tråirea lor dupå carne.

Ruµinea mândriei spirituale

Trecem în capitolul cinci µi îl gåsim pe apostol folosind un limbaj ce
trådeazå mândria lor spiritualå. Domnul îi binecuvântase cu daruri
spirituale µi fåcuse lucruri pline de har pentru ei, le dåduse bogåøii spirituale
µi acum ei se låudau cu cele primite, se låudau cu acele lucruri de parcå ei
le-ar fi dobândit prin propria lor iscusinøå, le-ar fi relizat prin propriile lor
eforturi. Ωi apostolul spune: „...Ωi dacå l-ai primit, de ce te lauzi ca µi cum
nu l-ai fi primit?“ Cu alte cuvinte: De ce încercaøi så îi faceøi pe oameni så
creadå cå bogåøiile voastre spirituale sunt rezultatul propriei voastre
priceperi spirituale, cå voi, prin propriul vostru efort, aøi ajuns aici? De ce
nu recunoaµteøi cå totul este numai harul lui Dumnezeu µi cå voi sunteøi
niµte umile persoane care depind de Domnul? Ei se låudau cu darurile lor
spirituale ca µi cum acestea ar fi fost realizårile lor spirituale µi nu daruri.
Mândria spiritualå este un lucru îngrozitor. Ωi mândria obiµnuitå este
suficient de rea, este întotdeauna semnul ignoranøei, dar mândria spiritualå
este un lucru mult mai råu.

Este apoi µi urmåtoarea fazå a problemei cu care se confrunta Pavel.
Aceea singurå ar descuraja pe muløi, da’ så le mai adaugi µi pe celelalte!
Capitolul cinci. Aici nu îndråznim så zåbovim. „Din toate pårøile se spune
cå între voi este curvie...“ Printre credincioµi? Într-o adunare a poporului
Domnului? Da, o istorie tragicå ce s-a repetat iar µi iar în decursul
veacurilor. O, ce durere înså pentru inima oricårui om care are cât de cât
un sentiment real al responsabilitåøii spirituale pentru suflete, så se
confrunte cu aµa ceva!

Capitolul µase. Credincioµi, mådulare ale Trupului lui Cristos, târându-
se unii pe aløii înaintea tribunalelor påmânteµti; hotårâri judecåtoreµti emise
unii împotriva altora, citaøii de a se prezenta în faøa judecåtorului, acuzându-
se unii pe aløii; procese desfåµurate înaintea celor fårå Dumnezeu. Mådulare
ale trului lui Cristos! O, ce înøelegere greµitå a Trupului lui Cristos! Aceasta
era situaøia: se ridicau µi luptau pentru propriile lor drepturi.

Pavel continuå. Ajungem repede la îngrozitoarele nereguli legate de Masa
Domnului. Una era cå ei au transformat Masa Domnului într-o petrecere,
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într-un ospåø. Cei mai înståriøi aduceau la ospåø delicatese, în timp ce cei mai
såraci puteau aduce numai puøinul lor µi, astfel, apårea deosebirea de claså µi
tot cortegiul de lucruri ce o însoøesc. Apostolul spune: „Nu aveøi case? Dacå
vreøi så vå ghiftuiøi, aveøi måcar bunul simø µi faceøi asta în casa voastrå, nu
într-o adunare a poporului Domnului.“ Vedeøi, adeseori ei au transformat o
maså obiµnuitå într-un sacrament. Se adunau împreunå, mâncau µi beau
împreunå µi apoi, dintr-o datå, ca µi când ar fi fost ceva foarte natural, fåceau
din masa lor o mårturie; lucrul acesta a degenerat într-atâta, încât a devenit o
banalitate, dupå cum am menøionat, µi toatå slava, frumuseøea, sacralitatea
Trupului lui Cristos µi ale Sângelui lui Cristos erau aduse pânå aici. Nu era o
problemå måruntå. Mai erau µi alte aspecte ale acestei chestiuni, de care nu
ne vom ocupa acum.

Trecem mai departe µi ajungem la neorânduielile din adunarea luatå în
ansamblu. Oameni care uzurpau autoritatea; µtiøi ce are de spus apostolul
în legåturå cu neorânduiala în Casa lui Dumnezeu. Locul bårbaøilor este
sub domnia suveranå a lui Cristos, într-un duh de supunere, împlinindu-
µi slujba în Casa lui Dumnezeu. Dar aici bårbaøii îµi asumau ei înµiµi
autoritatea µi nu se supuneau autoritåøii lui Cristos. Apoi femeile,
påråsindu-µi locul lor rânduit în mod divin, au råsturnat întreaga rânduialå
din adunare. Apostolul le spune ce înseamnå asta: „Voi ieµiøi de sub
acoperirea voastrå divinå µi ajungeøi în contact cu duhurile rele care au
înµelat-o pe Eva. Diavolul e pornit så destrame aceastå adunare pe aceeaµi
linie µi voi îi daøi aceastå µanså prin dezordinea pe care o faceøi.“ Întreaga
situaøie era legatå de rânduialå. Domnul are o rânduialå în Casa Lui µi toøi
– bårbaøi µi femei – pot så-µi împlineascå slujba dacå se øin de rânduiala
Lui.

Cred cå oricine nu ar avea în el temeliile bine puse ar abandona aceastå
situaøie, ar lua-o la fugå, ar face ceea ce sfåtuitorii lui David l-au îndemnat
pe acesta så facå, så fugå în munøi. „Dacå temeliile sunt distruse, ce ar
mai putea så facå cel drept?“ Cu siguranøå cå, într-o situaøie de genul
acesteia, temeliile sunt distruse, nu? Câtuµi de puøin! Vin înapoi µi våd cå,
dupå toate acestea, Pavel nu o ia la fugå, nu acceptå cå temeliile sunt
distruse, dar vede, într-adevår, cå acele temelii sunt golite de valoarea lor
prin toate aceste lucruri.
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Cel natural µi cel duhovnicesc

Vreøi o expunere despre ce înøelegea Pavel prin lemn, fân, trestie? Iat-
o! Cuvântul se interpreteazå singur. La ce s-a referit el când a vorbit
despre a pune pe temelie o suprastructurå din lemn, fân, trestie? S-a referit
la fracøiuni, partide, înøelepciune lumeascå, glorificarea omului carnal µi
toate celelalte. Acestea reprezintå ceva ce va fi distrus de foc. Ce îøi mai
råmâne? Când zideµti cu acel material, nu poøi zidi µi cu altul în acelaµi
timp, prin urmare nu îøi va mai råmâne nimic. Vreøi o expunere despe ce
înøelege Pavel, în capitolul doi, prin cel duhovnicesc µi cel natural? „Omul
natural nu primeµte lucrurile Duhului lui Dumnezeu cåci, pentru el, sunt
o nebunie; µi nici nu la poate înøelege pentru cå trebuie judecate
duhovniceµte.“ Natural µi duhovnicesc. Ωtim cå în limba greacå acel
cuvânt, natural, înseamnå sufletesc sau omul sufletesc. Ce este omul
sufletesc? 1 Corinteni vå då råspunsul. Omul care se ocupå de lucruri
spirituale cu înøelepciunea naturalå, acesta este omul sufletesc. Omul care
este influenøat µi activat de propriile lui preferinøe µi aversiuni, simpatii µi
antipatii naturale – Pavel, Apolo, Petru – acesta este omul sufletesc.
Împotriva lui stå omul duhovnicesc. Omul care nu este activat de propria
lui judecatå lumeascå, ci priveµte la Domnul, Duhul, pentru a dobândi
pricepere în lucrurile Domnului. Omul duhovnicesc nu este niciodatå
influenøat sau guvernat de propriile lui preferinøe sau aversiuni legate de
oameni sau de învåøåturå sau de orice altceva. El este pus în miµcare de
ceea ce Îi place Domnului. El nu spune: Îl prefer pe omul acesta, nu pe
acela, aceastå linie de învåøåturå, nu aceea. El spune: Are Pavel ceva din
Cristos? Ei bine, primesc, cåci eu Îl caut pe Cristos. Nu are importanøå ce
fel de vas este el, eu Îl caut pe Cristos. Nu existå fracøiuni, preferinøe
pentru omul duhovnicesc. Poate el µtie, în ascuns, ce i-ar place în mod
natural, dar nu îngåduie acestor lucruri så iaså la suprafaøå µi så-i cauzeze
prejudicii minøii lui sau så afecteze în vreun fel relaøiile lui. Omul
duhovnicesc nu se duce la judecatå cu un necredincios, pentru a se lupta
pentru drepturile lui. Omul duhovnicesc nu se face vinovat de curvie.
Omul duhovnicesc nu provoacå neorânduialå în Casa lui Dumnezeu; omul
sufletesc face aceasta. Vedeøi, epistola însåµi vå oferå o expunere clarå a
înøelesului a ceea ce este natural sau fizic µi a ceea ce este duhovnicesc.
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Cum a câµtigat Pavel în Corint

Vedeøi unde vreau så ajung? Exact de unde am pornit. Ce fel de clådire
se potriveµte temeliei divine? Ei bine, am våzut cum a abordat Pavel
problema. O, magnific exemplu despre cum trebuie abordatå o problemå
spiritualå! Nu râvnesc dupå a avea o asemenea problemå în vreo adunare.
Fereascå Dumnezeu de aµa ceva, dar våd aici cel mai måreø exemplu despre
felul cum este privitå, abordatå, rezolvatå biruitor o situaøie imposibilå
din punct de vedere omenesc. Eu må bucur foarte mult cå Pavel a câµtigat.
Citiøi a doua epistolå µi veøi vedea cå el a câµtigat, a ieµit învingåtor µi ei
sunt alåturi de el. În prima lui epistolå, totul era în suspensie în privinøa
slujirii. A doua epistolå este epistola slujirii. „De aceea, fiindcå avem slujba
aceasta, dupå îndurarea pe care am cåpåtat-o, noi nu cådem de obosealå.
Ca unii care am lepådat meµteµugirile ruµinoase µi ascunse, nu umblåm
cu vicleµug µi nu stricåm Cuvântul lui Dumnezeu. Ci, prin aråtarea
adevårului, ne facem vrednici så fim primiøi de orice cuget omenesc
înaintea lui Dumnezeu.“ Apoi un minunat capitol despre întristarea dupå
voia lui Dumnezeu, care duce la pocåinøå, µi despre roada acelei întriståri.
Dar el a câµtigat, aceasta este important; a rezolvat problema în toate
aspectele ei. Cum a fåcut asta? Deschideøi din nou la capitolul unu. Îl våd
acolo pe Pavel, cu toatå aceastå problemå înaintea lui. Da, cu capul plecat,
îngrijorat, rugându-se: „Doamne, acesta este un lucru îngrozitor, numai
Tu poøi så-i faci faøå, dar ceva trebuie fåcut, cåci aµa ceva nu Te glorificå
pe Tine. Aratå-mi cheia acestei situaøii, pune în mâna mea cheia.“ Ωi, în
timp ce El cåuta Faøa Domnului, o luminå a strålucit înåuntrul lui µi probabil
a strigat: „Am gåsit!“ Ωi s-a aµezat så scrie. Capitolul unu - subliniaøi cu
creionul fiecare referire la Domnul Isus µi veøi avea µaptesprezece linii de
creion în treizeci µi unu de versete, în medie mai mult de o linie la fiecare
douå versete. Adunaøi toate acestea în grandioasa afirmaøie: „Cåci n-am
avut de gând så µtiu între voi altceva decât pe Isus Cristos µi pe El råstignit.
Nimeni nu poate pune o altå temelie decât cea care a fost puså µi care este
Isus Cristos.“ Care este soluøia? A da Domnului Isus, pe deplin, locul ce I
se cuvine. Pune-L pe Domnul Isus în locul Lui de Domn absolut în inimå,
în viaøå, în adunare µi toate aceste påsåri respingåtoare vor dispårea în
faøa luminii. Dacå Domnul Isus ståpâneµte în inimile noastre, nu vor mai
fi dezbinåri. Nu va trebui så le îndepårtezi tu, vor dispårea ele. Ceea ce ne
trebuie pentru toate dezbinårile noastre, pentru lipsa noastrå de dragoste,
pentru fracøiunile dintre noi, pentru preferinøele µi aversiunile noastre este
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o plinåtate a lui Cristos. Cristos ca Domn, Cristos ca Ståpân, Cristos
ståpânnind. Ωi, aµa cum gângåniile urâte dintr-un beci întunecos o iau la
fugå la apariøia luminii, la fel µi dezbinårile µi fracøiunile, împreunå cu tot
ce le face posibilå existenøa, vor dispårea când Cristos Îµi va ocupa locul
Lui. Acesta este remediul pentru orice.

Ca temelia så se justifice, ea trebuie så se justifice printr-o
suprastructurå de acelaµi fel cu ea. Cristos la rådåcinå, Cristos tulpina,
ramurile µi roadele. Totul este Cristos. Avem ceva la ce så ne gândim.
„Dacå temeliile sunt distruse, ce ar mai putea face cel drept?“ Distruse în
sensul cå sunt anulate de ceea ce este pus pe ele. Ce poate face cel drept?
Ei bine, nu este nimic de fåcut decât un sigur lucru, dar acel singur lucru
va face totul: a-L aduce pe Domnul la locul Lui. O, Pavel trebuie så fi
avut o credinøå minunatå în Cristos! Så fii confruntat cu o asemenea
situaøie, iubiøilor! Opriøi-vå la unul dintre aspectele ei µi så vedeøi cum l-
aøi aborda; luaøi apoi totul - mai mult decât v-am prezentat eu - µi, realizând
cå aveøi o responsabilitate spiritualå faøå de acea situaøie, vreøi o credinøå
puternicå pentru a putea crede cå toatå acea situaøie se va rezolva dacå
Domnul Isus va fi adus în locul Lui. Nu existå nici o problemå, nici o
greutate care så nu poatå fi rezolvatå prin întronarea lui Cristos. Toate
problemele din lumea aceasta, µi ale tuturor neamurilor, vor fi rezolvate
prin întronarea lui Cristos. Nu existå altå soluøie, dar aceasta este soluøia
sigurå. Dumnezeu a rânduit ca toate lucrurile så se rezolve atunci când
Fiul Lui are locul care I Se cuvine. Dar judecata trebuie så înceapå de la
Casa lui Dumnezeu; trebuie så înceapå cu noi.

Am folosit toate acestea ca exemplu. Ar putea avea o aplicabilitate
pentru noi, într-un fel sau altul. Dacå este aµa sau nu, aceasta noi trebuie
så hotårâm, înaintea Domnului. Cum vom face faøå problemei noastre,
fie ea înåuntrul nostru, sau în afarå, în aløii? Numai într-un singur mod.
Cåutaøi ca Domnul Isus så fie înåløat în inima voastrå µi în inimile celorlaløi.
Puneøi-L pe El în prim plan µi apoi, cu El în faøa ochilor voµtri, toate
celelalte lucruri se pot rezolva.

Eu am atins numai un aspect al acestui capitol. Må opresc aici. Pavel
a spus: „Pe Isus Cristos µi pe El råstignit“. Veøi vedea din ce este compuså
temelia. În aceastå epistolå Isus Cristos ca temelie Îl include pe Cristos
cel råstignit (semnificaøia morøii Lui pentru noi); Cristos cel înviat, Cristos
cel înåløat la poziøia de Cap suveran. Aceste trei lucruri alcåtuiesc temelia.
Dacå µtim ce înseamnå moartea lui Cristos pentru noi - Cristos råstignit -
, dacå µtim cå noi am murit atunci când Cristos a murit, cum mai putem
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da loc omului natural, omului carnal? El a dispårut. Dacå µtim ce înseamnå
a fi înviat cu Cristos, adicå vii pentru Dumnezeu, numai pentru Dumnezeu;
pentru nici o altå fiinøå sau interes µi, cu siguranøå, nu pentru noi înµine,
numai pentru Dumnezeu; dacå µtim ce înseamnå domnia absolutå a
Domnului Isus, cum ar mai putea fi: Eu sunt al lui Pavel, eu al lui Apolo,
eu al lui Petru? Acestea nu mai au ce cåuta aici când Cristos este totul.
Gåsim aceste fire stråbåtând toatå epistola. Duhul îøi vorbeµte despre
Cristos råstignit, înviat, înåløat. Aceasta este temelia, iar suprastructura
trebuie så I se potriveascå.

Cuvântul så ne cålåuzeascå înspre a ne låuda cu Cristos, cåci aµa se
sfârµeµte capitolul unu: „Cine se laudå så se laude în Domnul.“


