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TEMELII

CAPITOLUL 3
De citit: Psalmul 11:3; Efeseni 4:7,8,11-16

Zidire µi luptå

Vom analiza acum un alt aspect al acestui important subiect al
temeliilor. În  Psalmul 11, de la care am început meditaøia noastrå, existå
o tråsåturå ce se regåseµte peste tot în Cuvântul lui Dumnezeu µi care este
legatå de temelii µi de zidire. Dacå analizåm cu mai multå atenøie acest
psalm, vedem cå David, în perioada când a scris psalmul, a fost înconjurat
de multå trådare, împotrivire µi antagonism. Cei råi îµi încordau arcul în
întuneric så tragå în cel drept; în mijlocul acelei vråjmåµii, psalmistul se
referå la temelii µi, tot atunci, el spune: „Domnul este în Templul Lui cel
sfânt“; avem, astfel, douå lucruri care formeazå un întreg, µi anume zidirea
µi lupta. Templul, temeliile, Vråjmaµul µi atmosfera conflictualå. Veøi
descoperi pretutindeni în Cuvântul lui Dumnezeu cå aceste douå lucruri
se gåsesc întotdeauna împreunå.

Când Neemia a zidit zidul Ierusalimului, sabia µi mistria se aflau alåturi
una de alta; zidirea µi lupta merg mânå-n mânå. Pentru zidirea templului
lui Solomon, David îi supusese pe toøi vråjmaµii de primprejur, pentru a
face posibilå zidirea. Zidirea nu a fost posibilå pânå ce lupta nu-µi împlinise
lucrarea ei. Când trecem la interpretårile spirituale, în Noul Testament,
ale ilustraøiilor din Vechiul Testament, gåsim cå aceste lucruri merg mereu
împreunå. Oriunde dai de zidire, dai întotdeauna µi de luptå.

Dacå privim în prima Epistolå cåtre corinteni, întâlnim acolo un
exemplu foarte izbitor al acestui adevår. Zidirea din acea epistolå are loc
alåturi de o extraordinar de mare båtålie. Lupta este legatå de zidire. Ei
bine, µi dacå trecem la Epistola cåtre efeseni, vedem acelaµi lucru. Aici
este Casa, „locaµul lui Dumnezeu prin Duhul“, aici este Adunarea, care
este trupul lui Cristos, µi aici ni se vorbeµte mult despre zidirea trupului;
dar tot în aceastå Epistolå vedem cå toate acestea sunt în prezenøa
vråjmaµului, a domniilor µi ståpânirilor, a ståpânitorilor întunericului
acestui veac. Zidirea se desfåµoarå în luptå, în conflict, µi capitolul patru
conøine în sine aceste elemente. Dacå aøi citi chiar acum, cu atenøie, acele
versete, v-aøi da seama cå apostolul vorbea despre zidirea trupului – µi
despre tot ce era legat de acest proces – ca având loc în prezenøa
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antagonismelor, a primejdiilor, a pericolelor, a opoziøiei spirituale. Ce sunt:
viclenia dibace, momelile råtåcirii, vânturile de învåøåturå, valurile
minciunii? Sunt elemente ale luptei, ale conflictului, sunt forøele oponente
Adunårii, trupului lui Cristos. Acestea sunt lucruri de care se leagå
desfåµurarea, desåvârµirea µi împlinirea scopului lui Dumnezeu în Adunare,
µi care se împotrivesc înaintårii credincioµilor. Iar apostolul spune, cå este
important ca sfinøii så fie bine înrådåcinaøi, så ajungå la un loc unde så fie
aµezaøi, µi aµezaøi în plinåtate, unde fiecare dintre ei så fie un mådular
responsabil, vrednic de încredere în trupul lui Cristos. La aceasta se referå
paragraful în cauzå.

De ce trebuie puse temelii sånåtoase

Så trecem acum så vedem scopul, obiectivul µi apoi vom vedea ce
anume lucreazå la realizarea acelui obiectiv. Care este obiectivul ce se
are în vedere aici? Este faptul cå fiecare mådular al trupului lui Cristos
trebuie så fie un mådular responsabil, eficient, având funcøionalitate; så
fie într-o poziøie de unde så poatå, cu destoinicia lui Cristos, så stea
împotriva µireteniei, a vicleniei µi a amågirilor celui råu, împotriva
vânturilor µi valurilor de råtåcire. Dar, preaiubiøilor, cu siguranøå cå voi
µi eu suntem conµtienøi, în aceste zile, de necesitatea ca fiecare mådular
al lui Cristos så fie în acea poziøie. Situaøiile cu care se lupta Pavel în
zilele lui sunt situaøii pe care le gåsim din belµug µi aståzi. Desigur, în
zilele lui ele au apårut prin aceia care erau gnostici, oameni ce pretindeau
cå au înøelepciune, cå sunt în posesia cunoaµterii. Despre gnostici, care
susøineau cå au înøelepciune µi cunoµtinøe religioase, Pavel a spus cå
gnosticismul lor opera prin: µiretenie, viclenie, vânturi µi valuri de råtåcire,
învåøåturi false, doctrine false. Indiferent care ar fi echivalentul de azi al
gnosticilor, gnosticismul este larg råspândit. Cu alte cuvinte, sunt valuri
µi vânturi de råtåcire ce måturå påmântul µi ele sunt aµa de subtile, încât
mintea naturalå nu poate så vadå adevårul din spatele faøadei, judecata
sau discernåmântul obiµnuit nu poate detecta greµeala, eroarea. Ele sunt
astfel învelite în forme biblice µi frazeologie scripturalå, încât pruncii,
copiii despre care vorbeµte Pavel, sunt duµi cu uµurinøå în råtåcire – e
vorba de aceia care sunt, în sens greµit, copii din punct de vedere spiri-
tual. Nu e ceva råu så fii copil al lui Dumnezeu, så fi un prunc nåscut de
curând, dar e råu så fii copil atunci când ar trebui deja så fii bårbat µi la
aceasta se referå apostolul aici. În prezenøa acestor lucruri, µi în aµteptarea,
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potrivit cu ceea ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu, ca ele så sporeascå,
så ia amploare µi så devinå din ce în ce mai subtile, fiind însoøite de
minuni, necesitatea pe care a våzut-o apostolul atunci µi care ne este
aråtatå clar µi nouå prin Cuvântul Duhului este ca fiecare mådular al lui
Cristos så ocupe acea poziøie de unde så poatå sta împotriva acelor viclenii,
så aibå o temelie sånåtoaså µi så fie aµa de înrådåcinat µi bine aµezat,
încât så nu poatå fi dus în råtåcire. Slujirea de care este nevoie aståzi este
slujirea în aceastå direcøie. Luaøi aminte la acest cuvânt, veøi avea nevoie
de el! Dacå nu aøi fåcut deja asta, nu va dura mult pânå vå veøi confrunta
cu aceste viclenii ale råtåcirii, cu aceste µiretlicuri ale învåøåturii false,
aceste valuri µi vânturi de doctrine µi, dacå nu sunteøi bine înrådåcinaøi µi
aµezaøi, veøi fi duµi în råtåcire, veøi aluneca µi veøi fi måturaøi.

Având deci conµtiinøa unei situaøii µi nevoi aµa de grave µi de serioase,
cred cå acest cuvânt ne este dat de Domnul µi trebuie så luåm aminte la
el. Fiecare mådular al lui Cristos, fårå nici o excepøie, trebuie så fie un
mådular responsabil, înøelept, så funcøioneze, µi dacå acest lucru nu este
valabil în cazul vreunui mådular, acel mådular este într-o poziøie
periculoaså. Dar nu suntem surprinµi cå apariøia acestor vânturi µi a acestor
valuri duc în råtåcire muløimi de creµtini. Mai devreme sau mai târziu ei
se vor împotmoli µi nu vor µti unde se aflå pentru cå, în ciuda faptului cå
au Noul Testament µi în ciuda faptului cå au Epistola cåtre efeseni, care,
în ea însåµi, este suficientå în acest scop, aµa de muløi dintre copiii
Domnului nu sunt învåøaøi, instruiøi, aµezaøi în Cristos, ca så poatå så
discearnå, så înøeleagå, så judece lucrurile µi så råmânå tari în ziua cea
grea.

Sfinøii ca ziditori

Så privim acum cu mai multå atenøie la acest pasaj din Cuvânt: „(El)...a
dat daruri oamenilor“, adicå „a dat pe unii apostoli“. El a dat apostoli
oamenilor. „...pe unii proroci.“ El a dat proroci oamenilor. „...pe unii
evangheliµti; pe aløii påstori µi învåøåtori.“ Acestea sunt darurile pe care
El le-a dat oamenilor. „Oamenii“ de care este vorba aici se referå, desigur,
la toøi cei aleµi. Evangheliµtii sunt pentru a-i aduce înåuntru pe cei aleµi,
ceilaløi sunt, în principal, pentru a se ocupa de aceia care au fost aduµi
înåuntru. Astfel, ceea ce se are în vedere este Adunarea, trupul lui Cristos,
µi în relaøie cu Adunarea ca trup al lui Cristos au fost date aceste daruri de
cåtre Domnul dupå înåløarea Lui. Acestea sunt darurile – dar reøineøi cå
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ele au fost date cu un scop anume µi pentru o øintå anume. Ele au fost date
pentru „desåvârµirea sfinøilor în vederea lucrårii de slujire, pentru zidirea
trupului lui Cristos, pânå vom ajunge toøi la unirea credinøei...“. Nu
despårøiøi prin virgulå aici. Nu trebuie så fie nici o pauzå. „Pentru
desåvârµirea sfinøilor în vederea lucrårii de slujire“, ca µi cum lucrarea de
slujire ar fi legatå de apostoli, proroci, påstori, învåøåtori µi evangheliµti.
Nu este legatå de aceµtia. Lucrarea acestor daruri trebuie så aibå ca rezultat
faptul cå sfinøii ajung într-o poziøie de slujire, µi numai în måsura în care
sfinøii sunt într-o poziøie de slujire (aceasta înøeleg eu prin a funcøiona)
sunt ei în siguranøå. Nu doar apostolii, prorocii, evangheliµtii, påstorii µi
învåøåtorii slujesc, ci toøi sfinøii sunt chemaøi så slujeascå. Toøi sfinøii,
fiecare mådular al trupului lui Cristos este un slujitor, potrivit gândului
divin. Ωi numai în måsura în care ei sunt în acea poziøie de slujire, într-o
stare care îi calificå pentru slujire, adunarea este în siguranøå. Slujirile
pot fi tot aµa de variate precum sunt de numeroase mådularele trupului
lui Cristos. „Pentru desåvârµirea sfinøilor în vederea lucrårii de slujire.“

Så clarificåm termenii. Cuvântul „desåvârµirea“. Veøi spune: „Desigur,
dacå am fi desåvârµiøi, am putea sluji. Cu siguranøå cå mai e mult de mers
pe aceastå cale, mai avem încå mult de mers în acea direcøie, ca så ajungem
la øintå.“ Dar acest cuvânt „desåvârµire“ pe care îl întâlnim aici nu asta
înseamnå. El este folosit adeseori ca termen medical µi o traducere literalå
ar fi „refacerea“: pentru refacerea sfinøilor. Dacå ai un accident µi suferi
leziuni, eµti dus la spital µi eµti refåcut, µi exact aceasta înseamnå cuvântul
de aici. Refacerea sfinøilor, a-i face întregi. Uneori cuvântul este folosit
pentru mobilarea unei case. Nu øi-ar plåcea så locuieµti într-o caså
nemobilatå. Trebuie så o mobilezi înainte de a putea locui în ea. Cuvântul
este folosit în Matei în legåturå cu mrejele, când Domnul i-a våzut pe
niµte oameni reparându-µi mrejele. Este acelaµi cuvânt. Erau rupturi în
acele mreje µi mrejele trebuiau så fie aduse în stare bunå, pentru a putea
fi întregi, potrivite pentru lucrarea cåreia îi erau destinate. Se poate cå, în
sensul cel mai înalt, acelea nu erau niµte mreje desåvârµite, dar erau mreje
întregi, complete. Ωi tocmai aceasta scoate în evidenøå apostolul aici. Nu
o stare de perfecøiune divinå în noi, ci o stare de deplinåtate în Cristos.
„Pentru refacerea sfinøilor în vederea lucrårii de slujire.“ Dregerea mrejelor
se fåcea în speranøa prinderii de peµti. Problema cu aµa de muløi creµtini
µi motivul pentru care aµa de muløi sunt purtaøi de aceste vânturi µi valuri
de doctrine sunt date de existenøa aµa de multor goluri, goluri mari, în
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înøelegerea lor privitoare la Cristos, în cunoaµterea pe care o au ei despre
Cristos, în înøelegerea adevårului: goluri, spårturi, deschizåturi prin care
intrå råtåcirea, µi ele au nevoie så fie reparate. Aceste daruri sunt date
tocmai pentru a-i corecta pe sfinøi, ca ei så poatå împlini lucrarea de slujire.
Este aµa de diferit de rânduiala tradiøionalå cu care suntem obiµnuiøi, cå
slujirea este ceva sub care ne situåm noi de câteva ori pe såptåmânå,
slujire de la amvon sau de pe o platformå. A ne situa sub ea – fie cå ne
bucuråm de acea slujire sau o suportåm -acesta este scopul în ce ne priveµte
pe noi; am fåcut ce era obligatoriu pentru noi, ne-am fåcut datoria, ne-am
aµezat „sub slujire“. Dar nicidecum nu aceasta este slujirea. Slujirea este
rezultatul, în funcøionarea ta practicå, a ceea ce face påstorul, învåøåtorul
sau evanghelistul. Aceasta este slujirea: aplicaøia practicå ce rezultå în
inima fiecårui mådular al lui Cristos. Dacå am fi înøeles cu adevårat acest
lucru, ar fi trebuit så fim foarte înaintaøi pe cale, am fi mult mai departe
decât suntem. Gândiøi-vå numai unde am fi dacå aµa ar fi stat lucrurile.
Evangheliµtii, prorocii, påstorii µi-ar fi împlinit lucrarea lor în mijlocul
nostru iar noi am fi mers la Domnul, spunându-I: „Doamne, acest lucru a
fost înrådåcinat în mine, vreau så mi-l însuµesc µi så lucrez în puterea
lui“.

Presupunând cå am fi fåcut aceasta cu fiecare mesaj pe care l-am
primit, nu credeøi cå adunarea ar fi ajuns aµezatå într-un loc sigur? O
istorie cu totul diferitå ar fi fost scriså în prezenøa vicleniilor diavolului
µi a mijloacelor lui de amågire, dacå aµa ar fi stat lucrurile. Nu am privi
aµa de pierduøi, ci am privi în inimile noastre µi am spune: „Care este
rezultatul practic µi valoarea durabilå în viaøa mea, ca mådular al lui
Cristos, a acelui mesaj pe care l-am ascultat, a acelei lucråri a darurilor
Domnului – apostolul, prorocul, påstorul, învåøåtorul, evanghelistul?
Unde sunt eu în urma celor auzite? Am auzit, am socotit totul ca o slujire,
am låsat-o acolo µi i-am låsat pe ei så meargå mai departe cu slujirea lor?
Sau sunt, ca rezultat, un slujitor al lui Cristos?“ Aceasta este o întrebare
preciså, nu-i aµa? O, unde este puterea în poporul lui Dumnezeu, în
adunare – trupul Lui – care så fie rezultatul sigur al înøelegerii Cuvântului
lui Dumnezeu? Suntem într-o nevoie disperatå de acea putere aståzi, de
acea asigurare, de acea întårire.

Responsabilitatea individualå pentru zidire

Remarcaøi acum: „Pentru desåvârµirea sfinøilor în vederea lucrårii de
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slujire, pentru zidirea trupului lui Cristos“. Apoi lucrarea de slujire, care
este lucrarea fiecårui mådular al lui Cristos, trebuie så rezulte în zidirea
trupului lui Cristos. Så ne întrebåm acum pe noi înµine: În ce måsurå
contribuim noi la zidirea trupului lui Cristos? Cât funcøionåm noi având
rezultat – zidirea trupului? Aceasta este partea noastrå, a fiecåruia dintre
noi. Aceasta este slujba noastrå. Eµti tu pregåtit så accepøi acea respon-
sabilitate, så îøi însuµeµti, prin harul lui Dumnezeu, acea lucrare? Nu så
fii un partizan, un adept, un pasager, un însoøitor, ci un mådular viu, activ,
a cårui prezenøå în trupul lui Cristos så însemne zidire.

Observåm mai încolo cå apostolul pune degetul pe aceastå problemå într-
un mod specific. El spune: „...tot trupul, bine închegat µi strâns legat prin
ceea ce då fiecare încheieturå, îµi primeµte creµterea, potrivit cu lucrarea
fiecårei pårøi în måsura ei, µi se zideµte în dragoste“. Fiecare parte lucreazå
potrivit måsurii ei, iar rezultatul este zidirea trupului în dragoste. Pavel
are ca suport trupul fizic. Cât a cunoscut Pavel despre trupul fizic, aµa
cum cunoaµtem noi azi, nu µtiu, dar Duhul Sfânt cunoµtea totul; µi dacå
vå gândiøi la acele pårøi minuscule din trupul omenesc, la celulele trupului
omenesc µi la faptul cå întreaga creµtere a trupului fizic atârnå de
funcøionarea fiecårei celule minuscule, µi trupul este zidit, se dezvoltå
numai în måsura în care fiecare celulå funcøioneazå µi îµi face lucrarea ei,
aveøi o ilustrare minunatå µi perfect adevåratå a modului în care se zideµte
µi se dezvoltå trupul lui Cristos. Tu spui: „Eu sunt doar o parte minusculå,
nu am nici o importanøå.“ Ei bine, încearcå så numeri celulele din trupul
tåu, câte celule poøi aduna într-un centimetru påtrat din trupul tåu? –
aproape nenumårate. S-ar putea ca în mintea ta så crezi cå eµti unul dintre
cei care se pierd în muløime, dar asupra ta se aflå o responsabilitate mare
pentru întregul trup. Nu se pune problema cât de mare eµti tu, ci dacå îøi
aduci contribuøia potrivit måsurii tale. Fiecare parte lucreazå potrivit
måsurii ei. Important este ca fiecare mådular så îµi facå partea lui, så
lucreze potrivit måsurii lui la zidirea trupului lui Cristos. Aceasta este
lucrarea µi slujba noastrå.

O, preaiubiøilor, va trebui så privim aceasta ca pe o slujbå cu care am
fost investiøi µi så ne privim pe noi înµine ca având aceastå slujbå µi res-
ponsabilitatea pentru întreg trupul lui Cristos potrivit måsurii noastre. Noi
nu putem înøelege acest lucru; nici nu-l vom înøelege vreodatå. Ne aflåm în
faøa  unei taine. Cine poate înøelege în totalitate trupul fizic? Sunt mistere
legate de el ce nu au fost påtrunse µi må îndoiesc cå vor fi vreodatå påtrunse.
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Adeseori am ilustrat taina trupului omenesc în felul urmåtor: discursul lui
Demostene era rezultatul faptului cå Demostene µi-a luat micul dejun. Aøi
citit unele dintre acele discursuri care au înrâurit muløimile µi i-au fåcut pe
oameni så facå ceea ce n-aveau nici o intenøie de a face – puterea
raøionamentelor µi a limbajului omenesc. Dacå oratorul nu ar mai fi mâncat,
nu ar mai fi øinut discursuri; prin urmare, discursurile lui erau, într-un fel,
rezultatul faptului cå el mânca, dar cum transformi µuncå µi ouå în discursuri,
nu µtiu! Înså e adevårat! Înøelegeøi ce vreau så spun. Ωi cum voi µi eu, –
atomii care suntem, celulele ce pot fi aµa de mici, încât, omeneµte vorbind,
så nici nu fie recunoscute, – putem influenøa întregul trup al lui Cristos, în
bine sau în råu, nu µtiu, dar aµa este. Este un adevår clar µi sigur din Cuvântul
lui Dumnezeu: „Ωi dacå suferå un mådular, toate mådularele suferå
împreunå cu el; dacå este preøuit un mådular, toate mådularele se bucurå
împreunå cu el“. Ωi dacå voi µi eu nu ne aducem contribuøia, potrivit måsurii
noastre, atunci tot trupul suferå, este slab.

Aceasta este, aµadar, chemarea – ca fiecare mådular al lui Cristos så
fie un mådular activ, responsabil µi înøelept, împlinindu-µi slujba. Da, dar
mai este ceva – „pânå vom ajunge toøi la unirea credinøei...“. Am pus
acum degetul pe ceva ce este vital. Noi suntem foarte preocupaøi de unitate.
Ne rugåm pentru ea, suferim din cauza lipsei ei, tânjim dupå ea. Cum se
va realiza ea? Care este principiul ajungerii la unitatea credinøei? Fiecare
mådular îndeplinindu-µi slujba, fiind un mådular activ. Care este cauza
neînøelegerilor, a dezbinårilor, a schismelor? Ei bine, så privim încå o
datå la prima Epistolå cåtre corinteni: „Ωi eu, fraøilor, nu v-am putut vorbi
ca unor oameni duhovniceµti, ci ca unor oameni carnali, ca unor prunci
în Cristos... cåci tot carnali sunteøi. Cåci, când între voi este gelozie µi
ceartå, nu sunteøi voi carnali µi nu umblaøi voi în felul omului? Cåci, dacå
unul zice: ,Eu sunt al lui Pavel!‘ µi altul: ,Eu sunt al lui Apolo‘, nu sunteøi
voi oameni?“ (CLV) Sunt dezbinåri între voi ca rezultat al faptului cå
sunteøi carnali, iar aceasta înseamnå imaturitate spiritualå, lipsa unitåøii
credinøei. Când fiecare funcøioneazå pe deplin, acesta este un factor
puternic care duce la unitatea credinøei. Vråjmaµul este pornit så dividå
trupul lui Cristos de pe påmânt în cât mai multe fragmente. Cum face el
asta? În general, prin ignoranøa copiilor Domnului. Într-o mare måsurå
prin dezvoltarea lor spiritualå întârziatå, într-o mare måsurå prin starea lor
pasivå, nu activå, din punct de vedere spiritual. Veøi descoperi cå aceste
lucruri stau în spatele celor mai multe activitåøi ale vråjmaµului pe linia
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dezbinårilor. Unitatea credinøei, spune foarte clar Cuvântul, se realizeazå
prin funcøionarea fiecårui mådular, prin contribuøia aduså de fiecare, într-
un mod viu, la întreg. A fost o zi când niµte oameni s-au dus la Moise µi s-
au plâns cå erau unii în tabårå care proroceau µi ei credeau cå era vorba
de o miµcare de sectarism sau de dezbinare sau ceva de genul acesta;
credeau cå era o rupturå în pårtåµie, dar Moise le-a spus: „Så dea
Dumnezeu ca tot poporul Domnului så fie alcåtuit din proroci“. Linia
pozitivå este linia mai bunå. Când unii îµi împlinesc slujba µi aløii nu, este
imposibil så se ajungå la unitatea credinøei. Noi toøi trebuie så fim implicaøi.

Apoi din nou: „...µi a cunoµtinøei Fiului lui Dumnezeu.“ În limba greacå
spune, literal: la cunoaµterea deplinå a Fiului lui Dumnezeu. „...la starea
de om mare, la înåløimea staturii plinåtåøii lui Cristos.“

Apostolul are în vedere aceste lucruri care se miµcå în cerc: „ca så nu
mai fim copii, plutind încoace µi încolo, purtaøi de orice vânt de învåøåturå,
prin viclenia oamenilor µi prin µiretenia lor în mijloacele de amågire.“
Dacå am putea înøelege limbajul apostolului, aceasta ar arunca mai multå
luminå asupra acestei chestiuni. „...prin viclenia oamenilor.“ Literal, –
prin înµelåciune – cuvintele greceµti se referå la aruncarea zarurilor µi la
elementul de înµelare; este ceva de genul zarului umplut prin care se
produce o fraudå, o înµelåciune, µi la aµa ceva se face aluzie prin acest
limbaj. Mijloacele de amågire: aruncarea zarului care este întotdeauna
astfel aranjat, încât iese spre binele celui care îl foloseµte. Aceastå råtåcire
care merge în cercuri este pentru a-i înµela pe sfinøi în privinøa folosului
lor în Cristos, a-i înµela în privinøa locului lor. Nu acesta este efectul
råtåcirii în ultimå instanøå?

Da, credincioµii care sunt purtaøi în felul acesta se trezesc cå au fost
înµelaøi în privinøa realitåøii printr-o fraudå, au pierdut mâncarea prin ceva
ce se pretindea a fi avantajul lor. „...prin µiretenia lor“, asta este literal:
prin µmecheriile lor isteøe. Cuvintele sunt foarte încårcate. Apostolul
foloseµte aici cuvântul care înseamnå „în fiecare faptå, în fiecare lucrare,
prin viclenie“. Fiecare faptå de-a lor are o anumitå viclenie în ea, o anumitå
înµelåciune. Ωi, vai, înµelåciunea diavolului prin doctrine false! Totul pare
aµa de corect, aµa de bun pe de-a-ntregul, conform Cuvântului, dar este
acolo ceva ascuns, o µmecherie, o curså. Poporul Domnului trebuie så fie
treaz faøå de aµa ceva. Ωi numai în måsura în care suntem treji, activi,
hotårâøi în viaøa noastrå spiritualå, putem ajunge în punctul în care
simøurile noastre så fie astfel exersate, încât så putem deosebi binele de
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råu, så discernem amågirea. Ce lucru mare ar fi dacå fiecare copil al lui
Dumnezeu, care ar trebui, din perspectiva timpului, så fie într-o asemenea
stare, ar fi într-adevår capabil så vadå vicleniile, aceste valuri µi aceste
vânturi de amågire, råtåcirea, så vadå unde este fisura, unde este amågirea,
µi så fie astfel în stare så îi previnå pe cei care sunt copii în înøelesul bun
al cuvântului, care nu au ajuns încå la vremea când så fie maturi; så fie
pentru aceµtia o pavåzå. Aceste temelii sunt foarte importante. Aceasta
este în totalitate o lucrare de temelie µi noi trebuie, fårå a fi epuizat tot ce
cuprind aceste versete, så låsåm så fim påtrunµi de accentul principal µi
indicaøia apostolului. Dupå ce s-a spus tot ce putea fi spus, oricât am mai
putea adåuga la aceasta, råmâne faptul cå voi µi eu, fiecare dintre noi,
fårå excepøie, trebuie så mergem astfel cu Domnul, într-un mod activ µi
pozitiv, încât viaøa noastrå spiritualå µi simøurile noastre spirituale så fie
dezvoltate, aduse la maturitate pentru ca, indiferent care ar fi vicleniile,
care ar fi vânturile, care ar fi valurile ce måturå totul în cale, asemenea
unui uragan sau tornado sau suflå blând ca briza de varå peste påmânt,
noi så nu fim clåtinaøi, purtaøi, ci så avem ochii deschiµi la secretul subtil
al capcanei µi så îi ståm împotrivå. Noi suntem într-o luptå. Zidirea este
lupta. Nu existå nici un alt tårâm pe care lupta så fie mai realå, mai aprigå,
mai neînduplecatå decât tårâmul desåvârµirii sfinøilor, al zidirii trupului
lui Cristos. De aceea aceastå Epistolå aduce împreunå cele douå lucruri.
Pe de o parte este adunarea, trupul Lui, pentru a fi ziditå µi desåvârµitå,
iar pe de altå parte este furia µi lucrarea subtilå a vråjmaµului. Vråjmaµul
este pornit så îi înµele pe sfinøi, så distrugå adunarea, µi singurul mod în
care el poate fi înfrânt este ca voi µi eu så cåutåm så ajungem la plinåtatea
lui Cristos, så mergem pe cale cu ståruinøå, nemuløumindu-ne doar cu
faptul cå suntem mântuiøi, ci urmårind în întregime acea plinåtate care
este posibilå în Cristos. În pårtåµie cu toøi sfinøii, pânå vom ajunge la
måsura staturii plinåtåøii lui Cristos.

Domnul så înrådåcineze Cuvântul Lui în inimile noastre.
CAPITOLUL 4

De citit: Evrei 5:11-14; 6:1-3.

Acest pasaj, la care s-ar putea adåuga încå altele din Epistolele cåtre
romani, corinteni, efeseni, coloseni µi din cele ale lui Petru, ne aduce
înainte un lucru fundamental. Fundamental pentru cå se adreseazå, în
acest caz, oamenilor foarte religioµi µi acelora care au moµtenit întregul
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sistem pe care Dumnezeu Însuµi l-a produs. El ne aduce în vedere faptul
cå, împreunå cu Cristos – µi având o legåturå realå cu Cristos – totul
începe din nou. Orice altceva, nu conteazå ce anume, înceteazå. Se aratå
limpede ceea ce lui Pavel îi plåcea aµa de mult så spunå, µi anume cå,
odatå cu moartea lui Cristos, totul s-a terminat, totul! Din punct de vedere
religios, lucrul central, în ceea ce privea vechea rânduialå, era perdeaua
templului; totul se raporta la acea perdea. Cu moartea lui Cristos, acel
lucru a fost spintecat µi rupt în douå din cer, de mâna lui Dumnezeu.
Vechea rânduialå a fost lovitå exact în inima ei. Moartea Domnului Isus
a pus, într-adevår, capåt la tot – atât pe plan religios, cât µi altfel – ce
aparøinea vechii rânduieli µi creaøii µi vechiului sistem. Învierea Domnului
Isus a fost punctul de unde Dumnezeu a început totul din nou, de la zero.
Ωi nici måcar o parte sau o fracøiune din vechea creaøie nu a fost trecutå în
noua creaøie.

Învierea înseamnå mai mult decât înåløare

Eu cred cå destul de muløi oameni au mentalitatea, au ideea, chiar
dacå nu µi-au formulat-o în mod concret, cå a deveni credincios, copil al
lui Dumnezeu, creµtin, înseamnå a ajunge la un punct anume în viaøå în
care, vorbind metaforic, te urci într-un escalator µi porneµti pentru a ajunge
pe o platformå de sus; ceva de genul continuårii vieøii la un etaj superior.
Cu alte cuvinte, acum, cå ai preocupåri religioase, preocupåri creµtine pe
care nu le-ai avut înainte, activitåøile µi energiile tale sunt direcøionate pe
linii ce sunt în legåturå cu Cristos. Acum mergi pur µi simplu înainte de la
un nou nivel de viaøå. În felul acesta se confundå învierea cu înåløarea µi
înåløarea cu învierea. Ei bine, este cât se poate de important (µi nu må tem
cå sunt prea elementar) så recunoaµtem cå, atunci când am devenit copii
ai lui Dumnezeu, am ajuns în locul unde nu ne-am urcat la un etaj supe-
rior, ca într-un lift, ci ne-am rostogolit într-un mormânt µi am fost îngropaøi
µi, în ceea ce-L priveµte pe Dumnezeu, nu am mai fost våzuøi aµa cum
eram înainte. Vei spune: „Dar, iatå-må, acelaµi eu vechi, acelaµi ego vechi,
aceeaµi veche personalitate.“ Aceasta poate fi din punctul tåu de vedere,
dar nu din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Nu! Ceea ce tu µi cu mine
trebuie så facem este så acceptåm punctul de vedere al lui Dumnezeu. La
aceasta se referå Pavel când spune „socotiøi-vå morøi...“. Cu alte cuvinte,
acceptå punctul de vedere al lui Dumnezeu. Odatå ce ai acceptat aceasta



12

într-un mod înøelept µi hotårât, eµti menit så ajungi så cunoµti continuu,
progresiv, crescând cå punctul de vedere al lui Dumnezeu este unul real.
Adicå, Dumnezeu te-a socotit mort µi te socoteµte mort, µi El nu vrea så
aibå nimic de-a face cu tine la acel nivel vechi; µi dacå tu aduci ceva de
pe tårâmul natural, dai de greutåøi µi te trezeµti cå Dumnezeu este împotriva
ta. Ajungi în crize µi spui: „Ce se întâmplå, Doamne?“ Iar Domnul îøi
spune: „Acest lucru a fost eliminat de la început!“ Vedeøi, este vorba de a
accepta punctul de vedere al lui Dumnezeu o datå pentru totdeauna µi de
a descoperi cå el nu este o teorie sau o doctrinå, ci o realitate.

Când ai murit?

Såptåmâna aceasta mi-a cåzut în mânå o carte. Titlul de pe copertå m-
a impresionat. Probabil cå muløi dintre voi o cunoaµteøi. „Când ai murit?“
Am våzut doar câteva cuvinte din ea; scriitorul spune: „O întrebare ciudatå
pentru a o pune cuiva“, apoi, puøin mai încolo, continuå: „Ai murit atunci
când Domnul Isus a murit pe cruce.“ Eu µtiu, desigur, ce va trebui så
spunå despre asta, µtiu ce va urma, dar acesta este adevårul pe care Domnul
cere ca noi så îl acceptåm. Punctul de vedere al Domnului este cå voi µi
cu mine am murit înainte de a ne fi nåscut, înainte de a fi venit, efectiv, în
aceastå lume. În ceea ce priveµte vechea creaøie, noi am murit, am murit
împreunå cu Cristos µi Domnul nu are absolut nimic så ne spunå sau så
facå cu noi pânå ce noi nu am acceptat aceastå poziøie. Primele cuvinte
adresate de Domnul oricårui om sunt: „pocåinøa de faptele moarte“. Totul
este mort, fie el lucru religios sau orice altceva, pânå ce nu cunoµti unirea
în înviere cu Cristos. Totul este mort pânå ce nu cunoµti unirea cu Cristos
în viaøa de înviere.

Aceasta este poziøia în care ne vede Dumnezeu. Crucea Domnului
Isus prezentatå oricårui bårbat sau femeie reprezintå, în ceea ce-l priveµte
pe bårbat sau pe femeie, un sfârµit absolut µi, pe de altå parte, un început
al unei rânduieli în întregime noi. Pavel numeµte rânduiala diferitå:
„...înnoirea duhului“. Aceasta nu este înnoirea Duhului Sfânt, ci este
înnoirea duhului nostru – duhul nostru a devenit nou µi din acest lucru
derivå orice altceva. Putem vedea aceasta în chiar cazul lui Pavel. Dacå a
existat vreodatå o ilustrare a ceea ce înseamnå înnoirea duhului, Pavel a
fost aceea. Într-adevår, în cazul lui totul s-a petrecut rapid. Într-o zi el
sufla ameninøare µi moarte împotriva mådularelor lui Cristos, era cuprins
de o hotårâre puternicå, arzåtoare de a-i nimici pe acei creµtini, ca peste
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câteva ore så stea smerit în faøa unei mici adunåri din Damasc – pe care
avusese de gând s-o distrugå -, învåøând niµte lucruri pentru tot restul
vieøii lui.

Aceasta este, într-adevår, o schimbare a duhului, nu-i aµa? Aceasta
este înnoirea duhului. Ωi gåsim aceastå schimbare extraordinarå
manifestatå în tot felul de direcøii. Gândiøi-vå la acest fariseu dintre farisei
µi la atitudinea lui faøå de „câini“, cum numea el neamurile (oricine nu
era iudeu era „câine“ în ochii unui iudeu). Priviøi-l pe acest om, care avea
aceastå prejudecatå în însuµi sângele lui, punându-le acum pe neamuri
cel puøin la acelaµi nivel cu iudeii µi purtând o suferinøå continuå în viaøa
lui ca acele neamuri så ajungå la bucuria lui Cristos. Ceva s-a întâmplat
înlåuntrul lui – un duh nou! Acest lucru se produce numai printr-o crizå
ce presupune o moarte pe un tårâm µi o înviere pe alt tårâm; ceva ce
numai Dumnezeu poate face. Ωi tot ce nu aparøine acelei înnoiri a duhului
este din vechea creaøie µi ori de câte ori se aratå lucrul respectiv, se loveµte
de bariera de netrecut a Crucii Domnului Isus. Fie ca tot ce este din omul
nostru cel vechi – indiferent cå e vorba de temperamentul nostru vechi,
modul nostru vechi de a judeca, vechile noastre atitudini – så iaså la
suprafaøå. Dacå suntem copii ai lui Dumnezeu, µtim foarte bine cå în acel
punct este ridicatå o barierå µi cå nu putem trece de ea, suntem împiedicaøi
în viaøa noastrå spiritualå µi trebuie så mergem înapoi µi så clarificåm
acel lucru. Pentru noi, el este la fel de real ca orice alt lucru din univers.
În acel moment noi ståm pe loc din punct de vedere spiritual µi sabia
arzåtoare stå de-a curmeziµul cårårii noastre. Nu este nici o modalitate de
a trece cu lucrul respectiv. Vino cu el aici µi vei fi judecat. Vei întâlni
judecata lui Dumnezeu. Vei fi frânt. Vei ajunge så stai în faøa faptului cå
Dumnezeu a terminat cu acel lucru cu mult timp în urmå µi trebuie så
accepøi punctul de vedere al lui Dumnezeu. Noi luåm acea poziøie,
acceptåm adevårul. Nu putem noi înµine så punem capåt vechii creaøii,
dar spunem într-un mod pozitiv: „Socotesc aµa cum socoteµte Dumnezeu.“
Atunci vom descoperi, pe måsurå ce mergem mai departe, cå, întrucât
Dumnezeu a pus lucrul acela sub moarte, moartea se aflå asupra lui µi,
dacå el îµi mai aratå vreodatå capul, se loveµte de sentinøa morøii. Dacå
începem så lucråm pentru Domnul cu propria noastrå putere naturalå,
dåm faøå cu moartea µi, în scurt timp, puterea noastrå naturalå va ajunge
sub moarte. Dacå începem så ne folosim judecata noastrå naturalå în
lucrurile lui Dumnezeu, vom da de un obstacol µi în curând vom ajunge
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la un punct mort, incapabili de a merge mai departe. Tot ceea ce noi
aducem de pe tårâmul natural în lucrurile lui Dumnezeu ne va face så ne
confruntåm cu vechea problemå – moartea -, ce a fost menitå så se afle
peste vechea creaøie. În måsura în care ne miµcåm în înnoirea vieøii, lucråm
cârmuiøi de Duhul lui Dumnezeu, umblåm dupå Duhul, moartea este
îndepårtatå µi noi ne aflåm în viaøå µi putem înainta µi ieµi biruitori,
indiferent cât de multe handicapuri µi slåbiciuni am avea în omul nostru
natural; noi putem fi biruitori deoarece umblåm în Duhul. „Legea Duhului
de viaøå în Cristos Isus m-a izbåvit de legea påcatului µi a morøii.“ Noi
suntem liberi!

Moartea – punctul de plecare al lui Dumnezeu

Ωtiu cå aceasta este ceva vechi, familiar pentru muløi µi totuµi este
ceva de care trebuie mereu så ne aducem aminte. Este temelia. Dacå nu
avem temelia puså bine, temeinic, vom ajunge så µchiopåtåm. Cunoaµtem
muløi copii ai lui Dumnezeu care sunt creµtini de muløi ani µi au lucrat
pentru Domnul µi, totuµi, au ajuns la un punct mort, au dat de o barierå.
De ce? Ei bine, cumva, într-un anume mod, la un anumit punct, ceva din
ei înµiµi, vechiul lor eu a ieµit la suprafaøå, a ieµit în evidenøå, a ieµit în
cale. Poate fi ceva din gândirea lor veche, ceva din voinøa lor veche, ceva
din vechile lor afecøiuni, dorinøe µi sentimente. Acestea µi-au gåsit cumva
o cale de manifestare. Ele Îi stau Domnului în cale. Ceea ce e necesar nu
este ca ei så moarå din nou, ci ca så ajungå så accepte moartea lor odatå
pentru totdeauna în Cristos cu privire la lucrul respectiv care a ieµit la
suprafaøå µi så se lepede de el µi så fie eliberaøi de legea påcatului µi a
morøii. „Pocåinøa de faptele moarte.“ Aceasta este exact ce le spune
apostolul evreilor: Voi aøi ajuns la un punct mort. Aøi încetat, pur µi simplu,
de a merge mai departe. Aøi parcurs o anumitå distanøå, dar acum aøi
ajuns la un punct oarecare µi, de ani de zile, nu v-aøi clintit din acel loc.
Nu aøi trecut dincolo de temelii, nu mergeøi mai departe spre maturitate.
Nu aøi våzut, o datå pentru totdeauna, cå aøi murit atunci când Cristos a
murit. Aøi terminat cu tot sistemul µi rânduiala vechii creaøii, religioase
sau de altå naturå, atunci când aøi venit la Cristos. Cristos este sfârµitul
legii µi Cristos este sfârµitul vechii creaøii µi tot El este µi începutul a ceea
ce este nou. Så nu ajungeøi obosiøi de repetarea vechilor adevåruri, ele
sunt foarte importante ca temelii.

Noi suntem destinaøi, fie cå acceptåm acum acest lucru sau nu, fie cå
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ne place sau nu, så descoperim cå temelia lui Dumnezeu stå în picioare.
Aceasta este adevårat µi nimeni nu va ajunge într-o poziøie realå în relaøie
cu Dumnezeu µi cu lucrurile Lui atâta timp cât este legat de vechea creaøie,
cât se aflå la nivelul vechii creaøii. Aceastå cale nouå a vieøii este atât de
îngustå, cå nu putem så ne luåm µi pe noi înµine pe ea, trebuie så ne låsåm
afarå.

Aceasta este, deci, o poziøie însuµitå, µi ceea ce fac cei care se boteazå
este cå declarå, într-un mod practic, cå aceasta este poziøia pe care au
luat-o. Ceea ce urmeazå så descopere este cå ei nu s-au supus doar unei
formalitåøi doctrinare, ci au intrat într-o situaøie foarte realå µi, de atunci
încolo, Domnul va transpune în practicå implicaøiile acestui fapt. El va
spune: Acesta a murit, nu poøi så vii cu el, nu-l scoate din mormânt, pune-
l înapoi. Ωi ei vor descoperi pe tot parcursul drumului cå Domnul Îµi
pune, pur µi simplu, degetul pe lucruri pe care El le considerå cå au luat
sfârµit în moartea Fiului Såu. Desigur, ori de câte ori acceptåm atitudinea
µi poziøia Domnului faøå de acele lucruri aflate în moarte, obøinem mai
mult din Cristos µi scåpåm de noi înµine.

Vreau så înøelegeøi cå fiecare dintre noi, de la cel mai înøelept la cel
mai neînøelept – potrivit judecåøii noastre – când ajungem cu adevårat la
Cristos, trebuie så învåøåm totul de la început. Este adevårat cå putem
avea o cantitate uriaµå de cunoµtinøe µi informaøii pe care le poate da
lumea µi, totuµi, cel mai înøelept, cel mai bogat în cunoµtinøe sau în orice
alt fel, venind la Cristos, trebuie så înveøe ABC-ul lucrurilor spirituale.
Totul trebuie învåøat de la grådiniøå, din leagånul vieøii spirituale. Nu are
nici un rost så venim la Domnul µi så ne închipuim cå noi µtim ceva. Nu
va trece mult timp pânå vom fi fåcuøi så vedem cå nu µtim nimic. Domnul
a spus: „Cât de anevoie vor intra în împåråøia lui Dumnezeu cei ce au
avuøii!“ Eu cred cå dacå El ar fi tråit într-o altå lume decât cea în care se
afla la vremea aceea, dacå ar fi tråit în lumea vesticå, probabil cå ar fi
spus: „Cât de anevoie vor intra în împåråøia lui Dumnezeu cei ce au
cunoµtinøe!“ Låudata cunoµtinøå, înøelepciune, inteligenøå a lumii vestice
este marea piedicå pentru Împåråøie. Ea nu este gata så înveøe nimic.
Când Pavel a ieµit din lumea iudaicå, acela a fost lucrul pe care îl spunea
tot timpul, µi anume cå înøelepciunea acestei lumi era marea piedicå. Pentru
iudei – câµtigul pe linia îmbogåøirii; pentru neamuri – câµtigul pe linia
cunoaµterii era piedica, µi tot ce aparøine omului natural trebuie dat la o
parte. Este o piedicå în calea intrårii noastre în Împåråøie. Cu cât tråim
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mai mult în relaøie cu Domnul, cu atât cunoaµtem mai mult cå noi nu µtim
nimic. Parte din cunoµtinøa pe care o avem este cå noi nu cunoaµtem
nimic µi noi tânjim tot timpul så dobândim niµte cunoµtinøe. Nu existå un
drum regal spre cunoaµtere spiritualå, noi trebuie så pornim exact de la
început µi så învåøåm lucrurile Domnului pe måsurå ce mergem pe cale.
Când începem ca tineri creµtini, ne închipuim cå µtim ceva. Dar, desigur,
aceasta este nebunia tinereøii. Noi învåøåm totul de la început. Toate
cunoµtinøele pe care le putem avea în mod natural, dacå le avem, nu
conteazå nimic. Cunoµtinøa spiritualå este un lucru diferit. Noi am luat
totul de la început, dar când acceptåm aceastå poziøie: „Acum trebuie så
învåø totul, sunt deschis µi doritor så învåø, eu nu µtiu nimic“, atunci
Domnul ne poate învåøa. Cel mândru nu învaøå niciodatå nimic. Domnul
ne aratå ce înseamnå a începe, care este semnificaøia Crucii referitoare la
sfârµitul celor vechi µi începutul celor noi.


