


„Simplă. Practică. Utilă. În Obiceiurile harului, Mat-
his scrie într-un fel briliant despre trei discipline spirituale 
esențiale care ne vor ajuta să ne realiniem viețile și să ne în-
tărim credința. Într-o lume în care totul pare că se complică 
tot mai mult, această carte ne va ajuta să ne liniștim și să ne 
refocalizăm pe lucrurile care contează cel mai mult”. - Louie 
Giglio, Păstor, Passion City Church, Atlanta; Fondator, 
Passion Conferences 

 

„Deși această scurtă carte spune că ceea ce spun mulți 
alții despre citirea Bibliei, despre rugăciune și despre părtășia 
creștină (adăugând două sau trei alte discipline), atuul și fru-
musețea ei ține de faptul că îmi hrănește hotărârea de a citi 
Biblia și mă face flămând după rugăciune. Dacă așa-zisele 
‚mijloace ale harului’ sunt prezentate ca nimic mai mult de-
cât niște îndatoriri, motivația sfințirii este obligația. Dar în 
acest caz, mijloacele harului sunt percepute corect ca daruri 
bune și semne că Dumnezeu lucrează în noi, crescându-ne 
bucuria în timp ce stăm așezați pe culmea libertății creștine, 
sub gloriile Împăratului Isus”. - D. A. Carson, Profesor cer-
cetător de Noul Testament, Trinity Evangelical Divinity 
School; co-fondator al The Gospel Coalition 

 

„Majoritatea oamenilor presupun că antrenamentul dis-
ciplinat este necesară pentru însușirea oricărei abilități – profe-
sionale, academice sau atletice. Dar, dintr-un anume motiv, 
creștinii nu văd acest principiu aplicându-se în viețile lor de 
credință. În excelenta sa carte, Obiceiurile harului, David 



Mathis aduce argumente convingătoare în favoarea impor-
tanței disciplinelor spirituale, și face acest lucru într-o mo-
dalitate care ne atrage și ne va motiva pe noi toți să practicăm 
disciplinele spirituale în viața creștină. Această carte va fi una 
deosebit de valoroasă deopotrivă pentru noii credincioși, 
care sunt abia la începutul călătoriei lor, și ca un curs de re-
împrospătare pentru aceia dintre noi care suntem deja pe 
această cale”. - Jerry Bridges, autor, The Pursuit of Holiness 

 

„David Mathis a făcut mai mult decât să își atingă 
țelul prin scrierea unei introduceri în tema disciplinelor spi-
rituale. Ceea ce îmi place cel mai mult la această carte este 
felul în care Mathis prezintă disciplinele – sau ‚mijloacele 
harului’, preferând să le descrie ca obiceiuri ce trebuie culti-
vate ca să ne bucurăm de Isus. Practicile biblice pe care Mat-
his le explică nu sunt scopuri în sine – aceasta era greșeala 
fariseilor din vremea lui Isus și a legaliștilor din vremea noas-
tră. Mai degrabă ele sunt mijloace prin care Îl căutăm, Îl sa-
vurăm și ne bucurăm de Isus Hristos. Fie ca Domnul să fo-
losească această carte ca să te ajute să te așezi ‚pe calea atrac-
ției’ care conduce la o creștere a bucuriei tale în Isus”. - Do-
nald S. Whitney, Profesor asociat de Spiritualitate Biblică, 
Decan Senior Asociat la Școala de Teologie, The Southern 
Baptist Theological Seminary; autor, Spiritual Disciplines for 
the Christian Life 

 

„De multe ori când ne gândim la disciplinele spiritu-
ale, ne gândim la ce trebuie să facem la nivel individual. 



Mathis are o altă abordare, care este deopotrivă profundă și 
înviorătoare. Alături de timpul personal de rugăciune și ci-
tire, noi suntem încurajați să cerem sfaturi de la sfinții ma-
turi, să avem conversații despre studiul Bibliei cu alții și să 
ne rugăm împreună. Viața creștină, adică inclusiv discipli-
nele, nu este menită să fie trăită în izolare. Profunzimea cu-
noștințelor biblice ale lui Mathis, alături de sfaturile lui prac-
tice și de felul blând de exprimare te vor face dornic să prac-
tici aceste discipline, fiind susținut de harul lui Dumnezeu”. 
- Trillia Newbell, autoare, United: Captured by God’s Vision 
for Diversity și Fear and Faith 

 

„Acesta este felul de carte către care mă îndrept peri-
odic, pentru că ea mă ajută să îmi cercetez și să îmi recalibrez 
inima, prioritățile și umblarea cu Domnul. David Mathis 
ne-a oferit aici un manual care ne ghidează în experimenta-
rea și împărtășirea desfătării mereu crescânde în Hristos, 
prin obiceiurile intenționale, inițiate de har, care facilitează 
cursul tot mai bogat al izvoarelor harului în și prin viețile 
noastre”. - Nancy Leigh DeMoss, autor; gazda programului 
radio Revive Our Hearts 

 

„Nu există vreun creștin în această lume care să fi stă-
pânit suficient disciplinele spirituale. În fapt, cu cât creștem 
mai mult în har, cu atât conștientizăm mai mult cât de puțin 
cunoaștem din ce înseamnă a-L auzi pe Dumnezeu, a-I vorbi 
lui Dumnezeu și a medita la Dumnezeu. Maturizarea noas-
tră ne scoate la iveală neputințele. Obiceiurile harului este un 



ghid solid pe tema disciplinelor spirituale. El le oferă învăță-
turi elementare proaspeților credincioși și încurajări proas-
pete celor care umblă cu Domnul de mai mulți ani. Sunt 
bucuros să îți recomand această carte”. - Tim Challies, au-
tor, The Next Story; blogger, Challies.com 

„Pe măsură ce am crescut, ideea de discipline spiritu-
ale îmi suna adeseori ca având un aer de legalism. Astăzi, 
însă, pendulul s-a dus în cealaltă direcție: totul pare de parcă 
devoțiunile personale și în familie au ieșit din raza radarului. 
Până și cuvântul obiceiuri poate acționa ca un buton de 
oprire, în special într-o cultură a distracției și autonomiei. 
Totuși, caracterul este, în mare măsură, un ansamblu de obi-
ceiuri. Hristos promite să ne binecuvânteze prin mijloacele 
harului Său: Cuvântul Lui predicat și scris, botezul și Cina 
Domnului. Asemenea primului strigăt al unui bebeluș, ru-
găciunea este începutul acelei vieți de răspuns față de harul 
ce ne-a fost dat, astfel că ea nu îmbătrânește niciodată. Din-
colo de rugăciune, există și alte obiceiuri pe care harul le mo-
tivează și le modelează. Sunt recunoscător pentru faptul că 
Obiceiurile harului aduce disciplinele înapoi în discuție și, 
sper, și în practica noastră”. - Michael Horton, Profesor J. 
Gresham Machen de Teologie Sistematică și Apologetică, 
Westminster Seminary California; autor, Calvin on the 
Christian Life 

„David Mathis ne-a dat o carte despre disciplinele 
spirituale care este practică, ne îndeamnă la acțiune și este 
accesibilă. El vorbește cu o voce care nu copleșește și nici nu 
ia vreodată peste picior, oferindu-ne încurajări prin sugestii 



și gânduri care să îl ajute chiar și pe cel mai proaspăt credin-
cios să găsească un ritm prin care să pună la lucru aceste mij-
loace ale harului. Fiind o analiză a unui subiect făcută într-
un fel minunat de simplu și totuși profund, cartea Obiceiu-
rile harului oferă deopotrivă un punct de plecare pentru noii 
credincioși și o cale de a crește pentru cei maturi în cre-
dință”. - Jen Wilkin, autoare, Women of the Word; învățător 
biblic 

„Eu mă simt atras de cărți despre care știu că sunt 
trăite mai înainte de toate în complicațiile vieții înainte de 
a-și face loc pe niște foi curate de hârtie. Iată una dintre 
aceste cărți! David a găsit un fel de a ne arăta calea către Isus 
prin obiceiurile harului, pe care nu le prezintă. Sunt foarte 
recunoscător pentru dedicarea lui David de a pune în această 
carte dedicarea lui față de mesajul veșnic și de a ni-l comu-
nica într-un limbaj care să ne convingă în minte și să ne în-
călzească inima. Această carte are profunzimea unei analize 
literare, dar se citește ca o carte devoțională. Sunt nerăbdător 
să o pun în mâinile personalului din lucrarea noastră din 
campusuri și să văd cum este citită în dormitoare și în cen-
trele de studenți din toată țara” - Matt Bradner, Regional 
Director, Campus Outreach 

„David Mathis ne oferă o viziune evanghelică asupra 
practicilor spirituale creștine centrată în Cuvânt și care Îl 
înalță pe Hristos. Mai mult, el înțelege că sfințirea este un 
proiect de comunitate: biserica locală își găsește un loc în-
semnat în Obiceiurile harului. Această crate este ideală pen-
tru grupuri de studiu, pentru lectură devoțională sau pentru 
a o oferi unui prieten care se gândește pentru prima dată la 



acest subiect. O recomand cu cea mai mare apreciere”. - 
Nathan A. Finn, Decan, Școala de Teologie și Misiune, 
Union University 
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CUVÂNT ÎNAINTE 
 

Eu nici nu cred că David a avut asta în intenție, dar 
titlul și subtitlul cărții lui alcătuiesc un chiasm. Și îmi place 
atât de mult, încât voi construi acest cuvânt înainte în jurul 
lui. Un chiasm (termen provenind din litera chi, din greacă, 
literă care arat ca un X) este o secvență de gânduri în cadrul 
căreia primul și ultimul corespund, al doilea și penultimul 
corespund de asemenea, și așa mai departe, având la mijloc 
un element de pivot [autorul se referă la aranjamentul titlu-
lui și subtitlului în limba engleză, n.tr.]. Așadar, titlul cărții 
arată ca un chiasm în felul următor: 

Obiceiurile 
harului: 
   Cum să te bucuri de Isus 
prin disciplinele 

spirituale 

Obiceiurile corespund disciplinelor. Harul corespunde 
termenului spirituale. Iar Cum să te bucuri de Isus este ele-
mentul pivot. Acesta este încărcat de motive pentru care car-
tea lui David merită citită. 

Chiasmul, cartea și teologia din spatele ei ne cer ca 
bucuria în Isus să fie pivotul. Dar „pivot” are doar sensul po-
ziției de mijloc a altor gânduri. Întotdeauna este nevoie de 
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mai mult. În acest caz, pivotul este țelul tuturor celorlalte 
lucruri. 

David scrie o carte care să te ajute să te bucuri de Isus. 
Făcând acest lucru, el nu încearcă să fie drăguț. El încearcă 
să fie exploziv. Felul lui de a gândi în privința bucuriei în 
Isus este exploziv. Dacă te bucuri de Isus mai mult decât de 
viață (Matei 10:38), vei trăi abandonându-te radical pentru 
Isus, lucru care va face lumea să se minuneze. Bucuria în Isus 
nu este precum cireașa de pe tort, ci precum praful de pușcă. 

Nu doar că bucuria în Isus transformă exploziv felul în 
care trăim, ci este și esențial să Îl și ilustrăm pe Isus ca fiind 
măreț. Și de aceea avem Duhul Sfânt. Isus a spus că Duhul a 
venit ca să-L proslăvească pe El (Ioan 16:14). Misiunea pri-
mordială a Duhului – și a poporului Său – este să arate că Isus 
este mai glorios decât oricine sau orice. Acest lucru nu poate 
fi făcut de cei care consideră această lume mai plăcută decât 
Isus. Ei fac ca lumea să pară deosebită. De aceea, țelul suprem 
al vieții creștine – și al universului – ține de poporul lui Dum-
nezeu care se bucură de Fiul lui Dumnezeu. 

Dar acest lucru trece dincolo de puterile noastre. Ini-
mile noastre se îndreaptă mai natural către iubirea lumii mai 
mult decât a lui Isus. Iată de ce gândul-pivot – bucuria în 
Isus – este flancat de ambele părți de har și de spiritual. 

harului 
cum să te bucuri de Isus 

spirituale 
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Harul este lucrarea liberă și suverană a lui Dumnezeu 
de a face pentru noi ceea ce noi nu putem face pentru noi 
înșine, chiar dacă noi nu o merităm. Spiritual este termenul 
biblic care descrie ceea ce a fost înfăptuit de Duhul Sfânt. 
„Spiritual” nu înseamnă religios, mistic sau ceva de genul 
New Age. El face referire la ceva cauzat și modelat de Duhul 
lui Dumnezeu. 

Așadar, iată care este ideea: prin harul și prin Duhul 
Său, Dumnezeul atotputernic nu ne lasă la latitudinea noas-
tră când vine vorba de a ne bucura de Isus. El ne ajută. El 
nu spune, „Domnul să-ți fie desfătarea” (Ps. 37:4), după care 
să facă pasul înapoi și să stea uitându-se să vadă dacă putem 
face asta. El face cu noi un legământ și spune: „Voi pune 
Duhul Meu în voi, și vă voi face să urmați poruncile Mele” 
(Ezec. 36:27). El cauzează ceea ce poruncește. Bucuria în 
Isus nu este opțională. Este o datorie. Dar este și un dar – 
spiritual și prin har. 

Dar darul vine prin mijloace. Iată de ce harul este flan-
cat de obiceiurile, iar spirituale este flancat de disciplinele. 

Obiceiurile 
harului: 
   Cum să te bucuri de Isus 
prin disciplinele 

spirituale 

Biblia nu spune, „Dumnezeu este la lucru în tine, îm-
plinind planurile Lui bune, așa că tu stai în pat”. Nu, ci ea 
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spune: „duceți până la capăt mântuirea voastră... căci Dum-
nezeu este Acela care lucrează în voi” (v. Fil. 2:12-13). Lu-
crarea lui Dumnezeu nu face ca lucrarea noastră să nu mai 
fie necesară; ea o face posibilă. „Am lucrat mai mult decât 
toți: totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu, care este în mine” 
(1 Cor. 15:10). Harul nu doar ne iartă eșecurile; el ne dă 
putere în succesele pe care le avem – cum ar fi să reușim să 
ne bucurăm de Isus mai mult decât de viață. 

Această carte vorbește despre obiceiuri împuternicite 
de har și despre discipline împuternicite de Duhul. Acestea 
sunt mijloace pe care Dumnezeu ni le-a dat, din care să bem 
la izvorul vieții. Ele nu câștigă desfătarea. Ele o primesc. Ele 
nu sunt plăți pentru plăcere, ci conducte. Psalmistul nu 
spune, „Tu le vinzi băutură”, ci „îi adăpi din șuvoiul desfă-
tărilor Tale” (Ps. 36:8). Dar noi toți suntem imperfecți. Toți 
avem nevoie – iar și iar – de inspirație și învățătură despre 
cum să bem. Ca un obicei. 

Dacă n-ai citit niciodată o carte despre „obiceiurile ha-
rului” sau „disciplinele spirituale”, începe cu aceasta. Dacă 
ești un iubitor veteran al șuvoiului lui Dumnezeu dar, dintr-
un oarecare motiv, ai rătăcit recent prin pustie, fără sens, 
această carte va fi pentru tine ca o bună cale de întoarcere. 

John Piper 
desiringGod.org 

Minneapolis, Minnesota 

 



19 

PREFAȚĂ 
 

Nu am nicio pretenție că aceasta este cartea desăvârșită 
sau că se apropie câtuși de puțin de acest statut, când vine 
vorba de subiectul disciplinelor spirituale – sau, mai bine 
spus, „mijloacele harului”. În fapt, intenționat am dorit să 
păstrez lucrurile scurte. Gândește-te la acest lucru ca la o in-
troducere sau orientare. Am lăsat pentru alții să ofere multe 
lecții importante în cărți mai detaliate.1 Eu sunt dornic mai 
specific să îi ajut pe creștinii tineri și bătrâni să simplifice 
felul cum abordează diferitele lor obiceiuri personale ale ha-
rului, sau discipline spirituale, punând accent pe trei princi-
pii cheie ale harului care operează continuu: auzirea vocii lui 
Dumnezeu (Cuvântul Lui), apelarea la urechea Lui (rugă-
ciunea) și apartenența la trupul Lui (părtășia). 

Această abordare simplificată, alături de multe alte idei 
dezvoltate în paginile care urmează, au fost creionate pentru 
prima dată în sala de clasă de la Bethlehem College & Semi-
nary, unde am predat „disciplinele” la studenții de anul 3. 
Apoi am făcut efortul să aduc conceptele pe care studenții le 

 
1 După cum vei descoperi pe parcursul cărții, mă simt dator față de trei autori și lucrările 
lor – doi prieteni vechi și unul nou, pe care le recomand cu căldură: Donald S. Whitney, 
Spiritual Disciplines for the Christian Life, rev. ed. (Colorado Springs: NavPress, 2014); 
John Piper, When I Don’t Desire God: How to Fight for Joy (Wheaton, IL: Crossway, 2004); 
și Timothy Keller, Prayer: Experiencing Awe and Intimacy with God (New York: Dutton, 
2014). 
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considerau cel mai utile sub forma unor articole publicate 
pe desiringGod.org. Răspunsul a fost încurajator, iar cei de 
la Crossway au fost foarte amabili dându-mi oportunitatea 
de a-mi aduna gândurile și de a le dezvolta în această formă. 

Această carte este intenționat pe jumătate cât sunt ma-
joritatea celorlalte cărți scrise pe tema disciplinelor spiritu-
ale. Sper că unii dintre cititori vor trece de aici la cărțile mai 
voluminoase. Dar vreau să vin cu ceva mai scurt și totuși să 
acopere temele majore, în speranța de a face abordarea sim-
plificată a mijloacelor harului accesibilă pentru cei care nu s-
ar îndrepta către cărțile mai voluminoase. 

Cu toate acestea, rădăcinile acestei cărți merg înapoi 
în timp, cu multă vreme mai demult decât perioada în care 
am început să predau la colegiu sau să scriu articole. Semin-
țele au fost semănate mai devreme chiar decât îmi pot aminti 
eu, prin părinții mei și biserica la care mergeam în copilărie, 
în Spartanburg, Carolina de Sud. Dimineață de dimineață, 
tata se trezea devreme citindu-și Biblia și rugându-se înainte 
de a merge la cabinetul lui stomatologic, iar mama își avea 
de obicei Biblia deschisă pe masa din sufragerie, unde se cu-
funda în Carte pe parcursul zilei. Am auzit frecvent vor-
bindu-se din nou despre lucrurile elementare în diferite de-
talii în orele de școală duminicală de la biserică, de la anii 
când eram la școala primară, la gimnaziu și până la liceu in-
clusiv. 
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În perioade de colegiu, prin lucrarea de evanghelizare 
din campus, eram ucenicizat în timpul semestrului și am fost 
modelat de proiectele de echipare de peste vară. În primul 
an de colegiu, un mentor mi-a prezentat cartea lui Donald 
S. Whitney, intitulată Spiritual Disciplines for the Christian 
Life [Disciplinele spirituale ale vieții creștine]. Am început 
să îi învăț pe studenții mai tineri „cum să aibă un timp cu 
Domnul” în contextul ucenicizării personale, și am conti-
nuat să fac acest lucru când am devenit parte din echipa lu-
crării din campus din Minneapolis. În final, aceste experi-
ențe m-au condus în situația de a le preda subiectul studen-
ților din primii ani de colegiu de la Bethlehem. 

Trebuie să menționez influența incalculabilă a lui 
John Piper, cu care am lucrat îndeaproape începând din 
2006. Pentru cei care îi cunosc lucrarea de predicare și scri-
erile, amprentele lui John le vor părea neîndoielnice pe 
aceste pagini, atât prin citate explicite, cât și prin modalități 
de gândire și instincte de care nu mă pot și nici nu vreau să 
mă debarasez. Cartea lui, When I Don’t Desire God, scrisă în 
2001, este locul unde găsesc învățătura lui cea mai concen-
trată pe tema studiului Bibliei și a rugăciunii, dar pepite de 
aur pe tema mijloacelor harului și a propriilor lui obiceiuri, 
sunt răspândite peste tot în ceea ce el a scris, în special în 
predicile lui anuale, de anul nou, pe subiectul Bibliei și a 
rugăciunii, care sunt disponibile pe desiringGod.org, ca și 
răspunsurile lui la mulțimea de întrebări de natură practică 
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la care răspunde prin podcast-ul zilnic Ask Pastor John. 

Imediat după ce am primit invitația de a publica 
această carte, am citit cartea lui Timothy Keller, intitulată 
Prayer: Experiencing Awe and Intimacy with God [Rugăciu-
nea: Cum să experimentezi uimirea și apropierea de Dum-
nezeu]. Veți vedea în partea a doua, pe tema rugăciunii, că 
deja am preluat mult din gândurile lui Keller, și îți recomand 
mult cartea lui. Speranța mea este că puținul pe care îl am 
de spus despre rugăciune te va îndrepta în direcția corectă, 
apoi, mai devreme, nu mai târziu, vei merge la nivelul ur-
mător și, mai mult, vei folosi ghidul remarcabil al lui Keller. 

ÎN CE FEL ESTE DIFERITĂ ACEASTĂ CARTE 

Te îndrept cu nerăbdare către cărțile mai detaliate pe 
tema disciplinelor spirituale, dar asta nu înseamnă că am 
scris această carte doar ca pe un sumar, fără a-mi aduce vreo 
contribuție. Poate că, dincolo de faptul că este scurtă, tră-
sătura distinctivă a acestei cărți este forma în care am orga-
nizat-o, în jurul a trei teme esențiale, lucru deja observat. 
Aici noi nu ne uităm la disciplinele spirituale ca zece sau 
doisprezece (sau mai multe) practici distincte pentru viața 
ta, ci ca la trei principii cheie (vocea lui Dumnezeu, ure-
chea lui Dumnezeu și poporul lui Dumnezeu), care iau 
chip apoi în obiceiuri nenumărate, utile și creative, care 
sunt prezente în viețile variate ale credincioșilor, în diferi-
tele lor contexte. 
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În particular, această structură restaurează părtășia ca 
mijloc al harului în locul ei esențial în viața creștină. Cărțile lui 
Piper, Keller și Whitney se focalizează pe discipline personale, 
neincluzând secțiuni detaliate, nici măcar un capitol întreg, pe 
tema rolului părtășiei.2 În structurarea acestei cărți în trei părți, 
practici asemănătoare pot fi grupate și înțelese împreună, astfel 
încât capitolele individuale să fie sunt mai scurte și gândite ca 
să poată fi citite integral într-o singură sesiune. Sper că acest 
lucru te va ajuta să mergi înainte în practicile tale făcând clar că 
ideea nu este să practici în toate momentele din umblarea creș-
tină fiecare disciplină tratată, ci să înțelegi căile-cheie prin care 
operează harul continuu și să cauți să îți formezi obiceiuri re-
gulate în viață din aceste principii. 

La cererea Crossway, am scris și un ghid de studiu care 
să însoțească această carte, pentru cei care și-ar dori să își 
adâncească reflecțiile și aplicațiile. El este gândit deopotrivă 
pentru studiu individual și de grup, fiind disponibil în for-
mat de lucru [ghidul de studiu nu este disponibil în limba 
română, n.ed.]. 

Mă rog să nu închei această carte exasperat că pur și 
simplu nu ai timp să pui în practică tot ceea ce te îndeamnă 
această carte. Dimpotrivă, chiar prin structura ei, cartea do-
rește să te ajute să vezi cât de realist și dătător de viață poate 

 
2 Whitney a făcut un efort bun de a compensa aceasta prin cartea Spiritual Disciplines 
within the Church: Participating Fully in the Body of Christ (Chicago: Moody, 1996). 
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fi să integrezi mijloacele harului în obiceiurile tale zilnice de 
viață. 

Alături de accentul pus pe părtășie, această carte mai 
speră să facă umblarea după bucurie mai centrală, mai expli-
cită și mai pronunțată decât a fost cazul în mod obișnuit în 
multe alte cărți scrise pe tema disciplinelor spirituale. 

VISUL ȘI RUGĂCIUNEA MEA PENTRU TINE 

Rugăciunea mea pentru tine, cel care citești aceste rân-
duri, este să vezi că mijloacele harului sunt practice, realiste 
și de dorit în umblarea ta după bucuria în Hristos. Sper că 
există aici multe lucruri benefice pentru o audiență creștină 
generală, dar va exista ceva atrăgător în special pentru stu-
denții de colegiu și pentru tinerii adulți care învață pentru 
prima dată să stea pe propriile picioare în diferitele ritmuri 
și practici ale vieții creștine. 

Visul meu este ca această carte să îți slujească prin sim-
plitate, stabilitate, încredere, putere și bucurie. Simplitate – 
prin aceea că, privind mijloacele harului în aceste trei mari 
canale, acest lucru te va ajuta să înțelegi matricea harului 
pentru a trăi viața creștină și pentru a crea căi practice (pro-
priile obiceiuri) care să fie realiste și dătătoare de viață în 
perioada unică din viață pe care o parcurgi. Stabilitate – prin 
aceea că, ajungând să îți cunoști sufletul și creând ritmuri și 
practici, acest lucru te va ajuta să treci cu bine prin suișurile 
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și coborâșurile vieții în această lume decăzută trăind mulțu-
mirea care vine, într-o anumită măsură, din a ne cunoaște 
pe noi înșine și din a învăța căi prin care să ne putem „întări 
mâinile obosite și genunchii slăbănogiți, și să croim cărări 
drepte cu picioarele noastre” (cf. Evrei 12:12-13), și să ne 
„ținem în dragostea lui Dumnezeu” (Iuda 21). Încredere – 
prin faptul că, în timp ce vei umbla pe aceste căi, vei vedea 
cum Dumnezeu este credincios susținându-ne și dându-ne 
„har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie” (Evrei 
4:16). Putere – prin faptul că ascultarea Cuvântului Lui, ape-
lul la urechea Lui și apartenența la trupul Său ne umplu su-
fletele de energie și tărie spirituală pentru a ne dedica în lu-
crare și misiune. Și bucurie – pentru a satisface tânjirile noas-
tre cele mai profunde care vor fi împlinite în plinătatea lor 
doar când Îl vom vedea pe Dumnezeul-om față în față și 
când vom trăi în comuniune perfectă cu El și cu toți frații 
noștri în El, în veci de veci. 

Nota aceasta va izbi în mod repetat, și o fac fără ezi-
tare, anume că mijloacele harului, puse în practică prin di-
feritele noastre obiceiuri ale harului, trebuie să fie pentru noi 
mijloace ale bucuriei în Dumnezeu, și astfel mijloace ale glo-
riei Sale. De aceea, simplitatea, stabilitatea, încrederea, pu-
terea și bucuria lui Dumnezeu însuși stau în spatele acestor 
mijloace. Ele sunt căi ale făgăduinței Sale. El este gata să Își 
reverse harul Său minunat de bogat prin aceste canale. Ești 
pregătit? 



 

  



27 

INTRODUCERE 
Har descătușat 

 

Harul lui Dumnezeu este dezlănțuit. Contrar așteptă-
rilor noastre, în ciuda prezumțiilor noastre, frustrând senti-
mentele noastre judiciare și batjocorind dorința noastră de a 
controla lucrurile, harul lui Dumnezeu răstoarnă această 
lume peste cap. Dumnezeu Își toarnă fără rezerve favoarea 
Sa bogată asupra păcătoșilor lipsiți de merite, păcătoși de 
toate felurile, și dezbracă profund auto-suficiența noastră. 

Înainte de a ne îndrepta atenția către „mijloacele ha-
rului” și către practicile („obiceiurile”) care ne pregătesc să 
mergem înainte în a primi harul lui Dumnezeu în viețile 
noastre, avem un lucru care trebuie să ne fie clar de la bun 
început: harul lui Dumnezeu este glorios dincolo de orice 
abilitate sau tehnică. Mijloacele harului nu sunt menite pen-
tru a câștiga favoarea lui Dumnezeu, pentru a-I forța mâna 
sau pentru a controla binecuvântarea Lui, ci pentru a ne pre-
găti pe noi înșine pentru saturarea consistentă în șirul valu-
rilor harului Lui. 

Harul a fost mereu în mișcare, încă dinaintea creației, 
umblând liber și dezlănțuit. Chiar dinainte de întemeierea 
lumii, harul neîmblânzit al lui Dumnezeu era ceea ce țopăia 
peste limitele timpului și spațiului, îndreptându-se către un 
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popor care avea să fie creat în legătură cu Fiul Său, și ne-a ales 
în El (Efes. 1:4). În dragoste – spre lauda harului Său glorios 
– El „ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Isus Hris-
tos” (Efes. 1:5). O astfel de alegere divină n-a fost bazată pe 
faptul că El ar fi văzut ceva bun în noi mai dinainte. El ne-a 
ales prin har - nu „nu... prin fapte; altminteri harul n-ar mai 
fi har” (Rom. 11:5-6). Alegerea s-a făcut „nu pentru faptele 
noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat 
în Hristos Isus, înainte de veșnicii” (2 Tim. 1:9). 

De aceea, cu răbdare – prin creație, cădere și potop, 
prin Adam, Noe, Avraam și regele David – Dumnezeu a 
pregătit calea. Omenirea a așteptat și a gemut, adunând firi-
miturile compasiunii Lui ca o pregustare a ospățului car 
urma să vină. Profeții „au prorocit despre harul care vă era 
păstrat vouă” (1 Petru 1:10). Și, la împlinirea vremii, harul 
a venit. El a venit. 

INVADAREA SPAȚIULUI NOSTRU 

Acum „harul lui Dumnezeu... a fost arătat” (Tit 2:11). 
Harul nu putea fi împiedicat să devină trup și să locuiască 
printre noi în Dumnezeul-om, plin de har și de adevăr (Ioan 
1:14). Și din plinătatea Lui am primit noi toți har după har 
(Ioan 1:16). Legea a fost dată prin Moise, dar harul și ade-
vărul sunt aici, în El (Ioan 1:17). Harul are o față. 

Dar harul nu avea să fie limitat nici măcar aici, nici 
măcar în acest Om. Harul nu avea să fie doar întrupat, ci 
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avea să zdrobească lanțurile și să cutreiere pământul descă-
tușat. A fost har pur ceea ce ne-a unit prin credință cu Isus, 
Harul Întrupat, și ceea ce ne-a binecuvântat în El „cu tot 
felul de binecuvântări duhovnicești, în locurile cerești” 
(Efes. 1:3). În har, noi am fost chemați eficace (Gal. 1:6) și 
ne-a fost dată nașterea din nou în suflete. Ca urmare a haru-
lui nemăsurat, nelimitat și liber, inimile noastre, cândva 
moarte, bat acum, iar plămânii noștri, odinioară lipsiți de 
viață, respiră acum. Noi credem doar prin har (F.A. 18:27) 
și doar în har primim „pocăința, ca să ajungem la cunoștința 
adevărului” (2 Tim. 2:25). 

Dar un astfel de har dezlănțuit continuă să crească. 
Nouă ne este dat Duhul harului, avem parte de înfierea în-
delung plănuită și suntem făcuți în stare să strigăm, „Ava! 
Tată!” (Rom. 8:15). Noi primim „iertarea păcatelor, după 
bogățiile harului Său” (Efes. 1:7). 

Harul continuă să rupă barierele și să distrugă piedicile. 
Harul îndreptățește. O neprihănire perfectă, imposibil de acu-
zat cu ceva, aprobată divin și aplicată uman ne este dată în 
această unire cu Isus. Noi suntem „socotiți neprihăniți, fără 
plată, prin harul Său” (Rom. 3:24; Tit 3:7). Prin acest unic 
Om Isus, noi suntem socotiți printre „cei ce primesc, în toată 
plinătatea, harul și darul neprihănirii” (Rom. 5:17). Și astfel, 
noi spunem fericiți împreună cu Pavel: „Nu vreau să fac za-
darnic harul lui Dumnezeu; căci dacă neprihănirea se capătă 
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prin Lege, degeaba a murit Hristos” (Gal. 2:21).1  

PĂTRUNZÂND ÎN VIEȚILE NOASTRE 

Și tocmai când am fi crezut că am mers suficient de de-
parte, că Dumnezeu a făcut pentru noi tot ce ne-am fi imagi-
nat și chiar mai mult, harul zdrobește iar limitele. Harul sfin-
țește. El este prea descătușat ca să ne lase îndrăgostiți de nele-
giuire. Prea liber ca să ne abandoneze în robia păcatului. Prea 
neîmblânzit ca să lase ca poftele noastre să fie necucerite. Pu-
terea harului este mult prea neîmpiedicată ca să nu ne dezlege 
ca să avem parte de fericirea sfințeniei adevărate. 

Așa se face că noi „creștem în harul și în cunoștința 
Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos” (2 Petru 
3:18) și nu mai trăim „sub Lege, ci sub har” (Rom. 6:14). 
Harul nu abundă prin continuarea noastră în păcat, ci prin 
eliberarea noastră continuă, prin puterea Duhului (Rom. 
6:1). Harul este prea puternic ca să ne lase pasivi, prea straș-
nic ca să ne lase să ne bălăcărim în noroiul păcatelor și al 
slăbiciunilor noastre. „Harul Meu îți este de ajuns”, spune 
Isus, „căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârșită” 
(2 Cor. 12:9). Harul lui Dumnezeu este cel care ne dă „mij-
loacele harului” Său spre perseverența, creșterea și bucuria 

 
1 Pentru mai multe detalii pe tema îndreptățirii doar prin credință, și în particular a felului 
cum aceasta se raportează la sfințire și la umblarea creștină după creștere și sfințenie în 
viața creștină, vă recomand “The Search for Sanctification’s Holy Grail”, în Acting the 
Miracle: God’s Work and Ours in the Mystery of Sanctification, ed. John Piper and David 
Mathis (Wheaton, IL: Crossway, 2013), p. 13–27. 
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noastră continuă de această parte a viitoarei noi creații. Iar 
harul lui Dumnezeu inspiră și împuternicește diferitele obi-
ceiuri și practici prin care ne folosim de mijloacele date de 
Dumnezeu. 

INUNDÂND VIITORUL 

Tocmai când am fi siguri că totul s-a încheiat și siguri 
că o anumită ordine trebuie să fie restaurată și niște limite 
stabilite, harul lui Dumnezeu nu doar că inundă viitorul 
nostru în această viață, ci el trece dincolo de graniță, în ur-
mătoarea, și se revarsă pe câmpiile veșniciei noastre. Harul 
glorifică. 

Dacă Scripturile nu ar fi prezentat clar această istorie 
a gloriei noastre, am fi speriați chiar și să visăm la un astfel 
de har. Nu doar că Isus va fi glorificat în noi, ci noi vom fi 
proslăviți în El, „potrivit cu harul Dumnezeului nostru și al 
Domnului Isus Hristos” (2 Tes. 1:12). El este „Dumnezeul 
oricărui har, care ne-a chemat în Hristos Isus la slava Sa veș-
nică” (1 Petru 5:10). De aceea, Petru ne spune: „puneți-vă 
toată nădejdea în harul, care vă va fi adus, la arătarea lui Isus 
Hristos” (1 Petru 1:13). Veacul viitor va fi indescriptibil de 
uimitor, când El va arăta „nemărginita bogăție a harului Său, 
în bunătatea Lui față de noi în Hristos Isus” (Efes. 2:7). Până 
și cel mai matur dintre noi doar a început să guste din harul 
lui Dumnezeu. 

Aleși înaintea timpului. Chemați eficace. Uniți cu Isus 
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prin credință și pocăință. Înfiați și iertați. Îndreptățiți. Sfin-
țiți. Glorificați. Și satisfăcuți pe veci. Acest har este minunat 
de dezlănțuit. Acesta este potopul favorii lui Dumnezeu, în 
care descoperim puterea și practica mijloacelor harului. 

AȘAZĂ-TE ÎN CALEA HARULUI LUI DUMNEZEU 

Această mare nesfârșită a harului Lui este cea pe care 
umblăm pe calea vieții creștine și facem pașii efortului și ini-
țiativei împuternicite prin har. Lucrurile funcționează în fe-
lul următor. 

Pot să apăs pe întrerupător, dar nu pot aduce electri-
citatea. Pot să deschid robinetul, dar nu pot face apa să 
curgă. Nu va exista lumină și nici împrospătare cu apă dacă 
nu o trimite altcineva către mine. Așa este și situația crești-
nului în raport cu harul continuu al lui Dumnezeu. Harul 
Lui este esențial pentru viețile noastre spirituale, dar nu noi 
suntem cei care controlăm influxul. Nu putem face să curgă 
favoarea lui Dumnezeu, dar El ne-a dat circuitele pe care să 
le conectăm și conductele pe care să le deschidem cu aștep-
tarea că El va trimite har. Există căi pe care El a promis că 
va trimite favoarea Lui. 

În timp ce am celebrat cele de mai sus, Dumnezeul 
nostru este bogat în harul Său; El este liber să Se folosească 
de bunătatea Lui cum dorește, fără cea mai mică fărâmă de 
cooperare și pregătire din partea noastră, și El face acest lu-
cru adesea. Dar El mai are și canalele Sale prin care trimite 
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har cu regularitate. Iar noi putem să ne facem o rutină din a 
ne folosi de aceste căi revelate ale binecuvântării – sau să le 
neglijăm, în detrimentul nostru. 

UNDE HARUL CONTINUĂ SĂ CURGĂ 

„Esența vieții creștine”, scrie John Piper, „este să învă-
țăm să luptăm pentru bucurie într-un fel care să nu înlocu-
iască harul”. Noi nu putem câștiga harul lui Dumnezeu sau 
să îl facem să curgă fără darul Lui fără plată. Dar putem să 
ne așezăm în așa fel încât să îl primim pe măsură ce El con-
tinuă să îl dăruiască. Putem să „luptăm să umblăm pe căile 
pe care El a promis binecuvântările Sale”.2 Putem să ne pre-
gătim ca să rămânem cei care primesc har pe rutele Lui re-
gulate, uneori denumite „discipline spirituale” sau, mai bine 
spus, „mijloace ale harului”.3  

Astfel de practici nu trebuie să fie niște închipuiri sau 
pompoase.4 Ele sunt lucruri de zi cu zi, creștinism elementar 
– neimpresionat de obișnuite, dar spectaculos de puternice 
prin Duhul. Deși nu există o listă finală și completă a acestor 

 
2 John Piper, When I Don’t Desire God: How to Fight for Joy (Wheaton, IL: Crossway, 
2004), p. 43–44. 
3 Eu prefer să folosesc expresia „mijloacele harului” în detrimentul celei de „discipline 
spirituale”. Într-un sens, aceasta este o carte care se preocupă în esență de ceea ce mulți ar 
denumi „disciplinele spirituale” creștine. Totuși, eu cred că expresia „mijloacele harului” 
este mai consecventă cu teologia Bibliei despre aceste practici și ajută la menținerea 
accentelor în locurile cuvenite. Potrivit lui D.A. Carson, „mijloacele harului este o expresie 
plăcută mai puțin susceptibilă interpretărilor eronate decât expresia discipline spirituale”, 
Carson, “Spiritual Disciplines,” in Themelios, 36, no. 3 (Nov. 2011). 
4 Așa cum vom vedea, mijloacele harului sunt, mai înainte de toate, principii care pot lua 
forma multor practici creative („obiceiuri”). 
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practici, șirul lung de obiceiuri utile poate fi concentrat în 
trei mari principii: să auzim vocea lui Dumnezeu, să apelăm 
la urechea Lui și să aparținem trupului Său. Sau, mai simplu: 
Cuvântul, rugăciunea și părtășia.5  

În ultima generație, am observat o oarecare creștere a in-
teresului creștinilor pentru disciplinele spirituale, multe dintre 
ele fiind considerate „mijloace ale harului” de către strămoșii 
noștri spirituali. „Doctrina disciplinelor”, spune J. I. Packer, 
„este în realitate o reafirmare și o extensie a învățăturii clasice 
protestante despre mijloacele harului”.6 Oricare ar fi termenul 
folosit, cheia este că Dumnezeu a revelat anumite canale prin 
care El Își revarsă favoare cu regularitate. Iar noi am fi nebuni 
să nu luăm seama la Cuvântul Lui pe această temă și să nu zi-
dim obiceiurile din viața noastră spirituală în jurul lor. 

 
5 În Systematic Theology (Phillipsburg, NJ: P&R, 2013), John Frame organizează 
mijloacele harului în aceste trei mari categorii. Acest fel de categorisire este apropiat de 
felul în care Luca a prezentat sumar viața din biserica primară, în Acts 2:42: „Ei stăruiau 
în învățătura apostolilor [Cuvântul], în legătura frățească, în frângerea pâinii [ceea ce noi 
punem în categoria părtășiei], și în rugăciuni”. J.C. Ryle prezintă un sistem asemănător de 
categorisire atunci când scrie: „,Mijloacele harului’ constau din lucruri precum citirea 
Bibliei, rugăciunea personală și închinarea regulată la Dumnezeu în biserică, unde auzim 
Cuvântul predicat și participăm la Cina Domnului. Este un lucru clar că niciun om 
nepăsător față de aceste lucruri nu trebuie să se aștepte vreodată să înainteze mult în 
sfințire. Nu știu de niciun sfânt deosebit care să le fi neglijat vreodată. Ele sunt canale 
rânduite, prin care Duhul Sfânt trimite proviziile proaspete de har în suflet și prin care 
întărește lucrarea pe care El a început-o în omul dinlăuntru... Dumnezeul nostru este un 
Dumnezeu care lucrează prin mijloace, și El nu va binecuvânta niciodată sufletul acelui 
om care pretinde că este atât de sus și atât de spiritual încât să se descurce fără ele”. - J. C. 
Ryle, Holiness: Its Nature, Hindrances, Difficulties, and Roots (Peabody, MN: Hendrickson, 
2007), p. 26. 
6 Cuvânt înainte la Donald S. Whitney, Spiritual Disciplines for the Christian Life, rev. ed. 
(Colorado Springs, CO: NavPress, 2014), p. ix–x. 
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CE ESTE ȘI CE NU ESTE HARUL 

A pune termenul mijloace alături de har ar putea pune 
în pericol natura liberă a harului. Dar nu este nevoie să pro-
cedăm așa – nu dacă mijloacele sunt coordonate cu primirea 
și eforturile sunt făcute prin har. Acesta este categoric cazul 
creștinului. Aici nu avem niciun temei să ne lăudăm cu ceva.7  

Cel pe care ne sprijinim este „Dumnezeul oricărui har” 
(1 Petru 5:10). El nu doar că îi alege pe cei lipsiți de merite 
fără vreo condiție (Rom. 8:29-33; Efes. 1:4) și lucrează în ei 
minunea nașterii din noi și darul credinței, ci îi și declară liber 
neprihăniți prin acea credință („îndreptățirea”), începând să 
le furnizeze cursul vieții spirituale și energia de a experimenta 
bucuria asemănării tot mai mari cu Hristos. 

Așa cum am văzut, potopul imens de har al lui Dum-
nezeu nu doar ne vede ca fiind sfinți în Hristos, ci el și pro-
duce progresiv în noi dorințe sfinte („sfințirea”). Este har să 
ni se ierte acțiunile păcătoase, și este har să ni se alimenteze 

 
7 În linie cu tradiția reformată a teologiei creștine, prin expresia „mijloacele harului” mă 
refer la ceva distinct protestant. Eu nu cred că diferitele „mijloace ale harului” funcționează 
automat (ex opere operato, ca în tradiția catolică), ci sunt căi ale binecuvântării promise de 
Dumnezeu când sunt primite prin credința activă și conștientă în Dumnezeu ca dătător al 
lor prin Isus Hristos. De aceea, harul nu este dat prin biserică, ci de Isus însuși. Teologul 
scoțian James Bannerman scria: „Nu Biserica este cea care guvernează și dispune de 
rânduieli și haruri spirituale în Numele Lui, ca urmare a darului Său inițial și a înzestrării 
ei, ci Hristos, Cel care, personal aduce, guvernează și administrează rânduielile și 
binecuvântările prin Biserică. Biserica nu are nicio vistierie a vieții separat de Hristos; 
rânduielile Bisericii nu au niciun depozit al harului fără ca Hristos să fie prezent în ele; 
slujitorii Bisericii nu au niciun dar, nicio putere, autoritate sau acțiune separat de 
stăpânirea și acțiunea lui Hristos prin ei”, - James Bannerman, The Church of Christ, vol. 
1 (Vestavia Hills, AL: Solid Ground Christian Books, 2009), p. 199. 
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inima cu cele neprihănite. Este har să creștem tot mai mult 
„asemenea chipului Fiului Său” (Rom. 8:29), și este har că 
El nu le lasă în ticăloșia păcatului nostru, ci Se angajează să 
ducă la bun sfârșit lucrarea bună pe care El a început-o în 
noi (Fil. 1:6). 

Spre gloria lui Dumnezeu, spre binele altora și spre îm-
plinirea sufletelor noastre, țelul vieții creștine este să ajungem 
să fim părtași acelei asemănări cu Hristos sau evlaviei – ceea 
ce este „sfințenia”, atunci când este înțeleasă corect. Iar toate 
eforturile noastre către ale acel țel sunt daruri ale harului. 

CAUTĂ SĂ FII EVLAVIOS 

Da, este har, și da, noi facem eforturi. Așa îi spunea 
Pavel ucenicului lui: „Caută să fii evlavios” (1 Tim. 4:7). 
Disciplinează-te ca să crești. Fă cu regularitate ceea ce tre-
buie ca să ai mai mult din Dumnezeu în mintea și inima ta, 
ca și ecoul căilor Lui în viața ta – ceea ce te va face să fii tot 
mai mult ca El („evlavia”). Acesta este un dar, și îl primim 
pe măsură ce devenim ceea ce primim. 

Bizuirea lui Pavel pe Dumnezeu în ce privește harul 
continuu este o mărturie puternică a acestui aspect creștin 
dinamic al mijloacelor harului și al obiceiurilor vieții pe care 
le cultivăm. El spune în 1 Corinteni 15:10: „Prin harul lui 
Dumnezeu sunt ce sunt... ba încă am lucrat mai mult decât 
toți: totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu, care este în mine”. 
Harul lui Dumnezeu nu l-a făcut pe Pavel să fie pasiv, ci i-a 
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furnizat energia necesară disciplinei și efortului, și fiecare pi-
cătură de energie pusă la lucru a fost în întregime prin har. 

Pavel spune apoi în Romani 15:18: „n-aș îndrăzni să 
pomenesc niciun lucru, pe care să nu-l fi făcut Hristos prin 
mine”. În această situație, harul lui Isus nu și-a împlinit sco-
pul în ciuda lui Pavel sau separat de el, ci prin el. De unde 
primește apostolul puterea pentru truda lui și pentru atât 
efort? „Iată la ce lucrez eu, și mă lupt după lucrarea puterii 
Lui, care lucrează cu tărie în mine” (Col. 1:29). 

CUM SĂ PRIMEȘTI DARUL EFORTULUI 

Acest aspect dinamic este adevărat nu doar pentru că 
Pavel este un apostol, ci pentru că el este creștin. De aceea, 
el îi spune fiecărui credincios: „duceți până la capăt mântu-
irea voastră, cu frică și cutremur”, datorită acestei mari făgă-
duințe: „Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, și 
vă dă și voința și înfăptuirea bunei Sale plăceri” (Fil. 2:12-
13, lit. ESV). Astfel, maiestuoasa Epistolă către Evrei se în-
cheie cu o rugăciune cerând ca Dumnezeu „să lucreze în noi 
ce-I este plăcut” (Evrei 13:20-21). 

Calea prin care primim darul lui Dumnezeu prin care 
suntem împuterniciți să facem ce trebuie este să facem ce 
trebuie. Dacă El ne dă darul efortului, noi primim acel dar 
depunând acel efort. Când El dă harul creșterii în sfințenie, 
noi nu primim acel har fără să devenim mai sfinți. Când El 
ne dă dorința de a căpăta mai mult din El în Scriptură, în 
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rugăciune sau în mijlocul poporului Său, noi nu primim acel 
dar fără să experimentăm dorința și să punem în practică 
preocuparea care decurge din ea. 

AȘAZĂ-TE ÎN CALEA ATRACȚIEI HARULUI 

Zacheu se poate să fi fost un om pitic, dar el este un 
model al acestei realități uriașe prin faptul că el s-a așezat pe 
calea harului. El nu Îi putea forța mâna lui Isus, nu putea face 
harul să curgă automat, dar putea să se așeze prin credință pe 
calea pe care venea Harul (Luca 19:1-10). Același lucru este 
valabil în cazul orbului Bartimeu (Luca 18:35-43). El nu pu-
tea câștiga restaurarea vederii sale, dar a putut să se așeze pe 
calea harului, unde Isus putea să îi dea darul trecând pe acolo. 

„Gândește-te la disciplinele spirituale”, spune Donald 
S. Whitney, „ca la niște modalități prin care ne putem așeza 
în calea harului lui Dumnezeu și să Îl căutăm la fel cum Bar-
timeu și Zacheu s-au așezat în calea lui Isus și L-au căutat”.8 
Sau, așa cum spunea Jonathan Edwards, poți să te „strădu-
iești să îți stimulezi dorințele spirituale așezându-te în calea 
atracției”.9 Noi nu Îi putem forța mâna lui Isus, dar ne pu-
tem așeza pe căile harului, unde putem să ne așteptăm la 
binecuvântarea Lui. 

 
8 Whitney, Spiritual Disciplines, p. 13. 
9 “The Spiritual Blessings of the Gospel Represented by a Feast,” in Sermons and Discourses, 
1723–1729, ed. Kenneth Minkema, vol. 14 of The Works of Jonathan Edwards (New 
Haven, CT: Yale University Press, 1997), p. 286. subl. 
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Așa cum vom vedea, canalele obișnuite ale harului fo-
losite de Dumnezeu, constau din vocea Lui, urechea Lui și 
trupul Său. Noi binecuvântăm adesea din belșug poporul 
Lui cu favoruri neașteptate. Dar, în mod obișnuit, harul care 
adâncește cel mai mult rădăcinile noastre, care ne crește cu 
adevărat în Hristos, care ne pregătește sufletele pentru o 
nouă zi, care produce maturitate spirituală durabilă și crește 
curentul bucuriei noastre izvorăște din căile obișnuite și nes-
pectaculoase ale părtășiei, rugăciunii și studiului Bibliei, care 
capătă expresie practică în nenumărate forme și obiceiuri. 

Deși aceste simple obiceiuri ale harului pot să pară pu-
țin impresionante ca întrerupătoare și robinete obișnuite, 
prin ele, Dumnezeu este gata cu regularitate să ne dea din 
lumina Sa adevărată și din apa vieții. 

SCOPUL MĂREȚ AL MIJLOACELOR 

Înainte de a începe să spun mai mult despre Cuvântul 
lui Isus, despre urechea Lui și despre biserica Sa pe paginile 
care ne stau înainte, trebuie să arătăm clar care este cel mai 
măreț har pe care îl avem pe aceste căi: Isus însuși. Marele 
țel al acestor mijloace este să Îl cunoaștem pe El și să ne bu-
curăm de El. Bucuria finală în orice disciplină creștină ade-
vărată, în orice practică sau în orice ritm al vieții, este, ca să 
folosesc cuvintele apostolului, „prețul nespus de mare al cu-
noașterii lui Hristos Isus, Domnul meu” (Fil. 3:8). „Viața 
veșnică este aceasta”, și acesta este țelul mijloacelor harului: 
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„să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe 
Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu” (Ioan 17:3). 

După ce vom fi spus și făcut totul, nădejdea noastră 
nu este să fim cititori abili ai Bibliei, să fi practicat rugăciu-
nea și să fi fost credincioși în biserică, ci să fim aceia care „au 
pricepere și Mă cunosc, știu că Eu sunt Domnul, care fac 
milă, judecată și dreptate pe pământ!” (Ier. 9:23-24). De 
aceea, în obiceiurile pe care ni le dezvoltăm pentru auzirea 
fiecărui cuvânt, pentru rostirea fiecărei rugăciuni și pentru 
participarea la fiecare act de părtășie, inimile noastre bat în 
sensul textului din Osea 6:3: „Să-L cunoaștem, să căutăm 
să-L cunoaștem pe Domnul”. A-L cunoaște pe Isus și a ne 
bucura în El este țelul final al auzirii glasului Lui, al apelului 
la urechea Lui și al apartenenței la trupul Său. 

Mijloacele harului și multele lor căi bune de expresie 
ne vor ajuta să Îi fim mai asemănători, dar acest lucru nu se 
va petrece decât în măsura în care atenția noastră este în-
dreptată continuu către Hristos însuși, nu către asemănarea 
noastră cu Hristos. Noi „suntem schimbați în același chip al 
Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului” doar dacă 
„privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnu-
lui” (2 Cor. 3:18). Creșterea spirituală este un efect minunat 
al acestor practici, dar, într-un sens, ea este doar un efect 
secundar. Esența este să Îl cunoaștem pe Isus și să ne bucu-
răm în El. 
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MIJLOACELE HARULUI                                           
ȘI LUCRURILE PĂMÂNTEȘTI 

O întrebare importantă pe care o ridică studiul nostru 
este legată de felul cum aceste mijloace ale harului se rapor-
tează la restul creației lui Dumnezeu. Într-un sens important, 
întreaga creație a lui Dumnezeu poate sluji ca mijloc al haru-
lui Său, nu doar Cuvântul Lui, rugăciunea și părtășia.10 Prie-
tenul și colegul meu păstor Joe Rigney tratează cu abilitate 
acest aspect în cartea sa, The Things of Earth: Treasuring God 
by Enjoying His Gifts [Lucrurile de pe pământ: Cum să Îl pre-
țuim pe Dumnezeu bucurându-ne de darurile Lui bune].11 
Capitolul lui despre „Ritmurile evlaviei” se intersectează cel 
mai explicit cu atenția noastră îndreptată către mijloacele ha-
rului și obiceiurile lor. El scrie despre „două tipuri diferite de 
evlavie... evlavia directă și evlavia indirectă”.12  

Rigney se concentrează pe al doilea tip și pe felul cum 
putem să Îl prețuim pe Dumnezeul cerurilor în lucrurile de 
pe pământ, în timp ce cartea mea tratează primul tip – pre-
țuirea lui Dumnezeu prin mijloacele harului rânduite de El, 
acele canale speciale prin care El furnizează binecuvântări 

 
10 Din punctul meu de vedere, Cuvântul Lui nu cuprinde doar „revelația specială” a 
Scripturilor, ci și „revelația generală” a cerurilor și a întregii creații. „Cerurile spun slava 
lui Dumnezeu, și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor Lui. O zi îi istorisește alteia acest 
lucru, o noapte îi dă de știre alteia despre El” (Ps. 19:1–2). 
11 Joe Rigney, The Things of Earth: Treasuring God by Enjoying His Gifts (Wheaton, IL: 
Crossway, 2015). John Piper are de asemenea un capitol intitulat “How to Wield the 
World in the Fight for Joy,” în When I Don’t Desire God. 
12 Rigney, Things of Earth, p. 121. 
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continue pentru biserica Sa. Acest model cu două ramificații 
(evlavia directă și cea indirectă) slujește bine proiectului lui 
Rigney, dar faptul că noi includem aici și părtășia, nu doar 
Cuvântul lui Dumnezeu și rugăciunea, ca mijloc al harului, 
ridică o mulțime de întrebări: Ar trebui să tratăm latura co-
lectivă a creștinismului ca evlavie directă sau indirectă? Este 
ea directă când ne strângem laolaltă pentru închinare co-
mună și indirectă când discutăm unii cu alții despre realită-
țile Evangheliei? Sau, mai specific chiar, este ea directă când 
Îi cântăm lui Dumnezeu în închinarea comună, dar indi-
rectă când ascultăm un predicator? Dar participarea la Cina 
Domnului este evlavie directă sau indirectă? Acest concept 
funcționează bine pe de o parte pentru studiul personal al 
Bibliei și pentru rugăciune, și pentru vocație și recreație, pe 
de altă parte, dar claritatea dispare când ne îndreptăm către 
evlavia colectivă, care nu se potrivește bine fie ca „directă”, 
fie ca „indirectă”. 

O cale de a merge înainte, cel puțin în cazul cărții 
mele, este să considerăm „evlavia colectivă” în propria cate-
gorie, alături de evlavia directă venită din meditarea perso-
nală la Biblie și din rugăciune, și evlavia indirectă ca venind 
din implicarea în relație cu lucrurile de pe pământ. Cu sigu-
ranță că părtășia intențională cu alți creștini în legătură cu 
lucrurile cerești este fundamental diferită de interacțiunile 
cu necredincioșii despre sport și vreme, sau cu alți credinci-
oși, în aceleași aspecte. Dacă adăugăm o a treia categorie și 
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formăm o triadă, atunci cartea mea se concentrează în prin-
cipal de două dintre ele: evlavia directă în părțile 1 și 2, și 
evlavia colectivă în partea a 3-a.13  

OBICEIURILE TALE, HARUL LUI DUMNEZEU 

Mijloacele harului sunt canalele pe care Dumnezeu 
promite harul Său continuu, primit prin credință. Înapoia 
noastră se găsește har infinit și înaintea noastră se află har 
infinit, și, prin mijloacele harului rânduite de El, Dumnezeu 
găsește plăcere să furnizeze continuu viață, energie, sănătate 
și tărie în sufletele noastre. Mijloacele harului umplu rezer-
vorul nostru în căutarea bucuriei, spre binele altora și spre 
gloria lui Dumnezeu. Ele sunt binecuvântări spirituale, nu 
binecuvântări materiale foarte inoportune promise prematur 
în așa-zisa „evanghelie a prosperității”. Și ele sunt binecuvân-
tări – nu doar discipline, ci canale prin care Dumnezeu ne 
dă hrană spirituală pentru supraviețuirea, creșterea și înflo-
rirea noastră în misiune. 

Pentru mai mult de o generație, am văzut o înnoire a 
interesului creștinilor față de disciplinele spirituale. În această 
înnoire au fost multe lucruri bune. Dar prea mulți au pus ac-
cent pe tehnică și îndemânare, diminuând, din nefericire, 

 
13 De aceea, cartea lui Rigney se mai focalizează pe două dintre cele trei: evlavia indirectă 
și cea colectivă. Cea colectivă este categoria proiectelor noastre comune, în timp ce cea 
directă sau indirectă se concentrează pe a le face distincte. Îți recomand cu căldură cartea 
lui Rigney pentru a lua în considerare felul cum „lucrurile de pe pământ” pot să slujească 
drept mijloace (generale) ale harului lui Dumnezeu. 
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sau neglijând rolul lui Dumnezeu de Dătător al lor. Mult 
prea adesea s-a pus accentul pe inițiativa și efortul indivi-
dual, puține lucruri fiind spuse despre locul bisericii și des-
pre natura colectivă a planului lui Dumnezeu. S-au spus 
multe în termenii îndatoririlor, dar prea puține despre bu-
curie. Proliferarea aparentă a listelor lungi de discipline îi 
poate lăsa pe proaspeții creștini copleșiți de ceea ce ei nu 
practică și, în anumite cazuri, contribuie la un sentiment 
josnic de vinovăție, care amenință să ne împiedice să ne an-
gajăm pe deplin pentru tot restul vieților noastre zilnice, 
pentru care aceste practici ar trebui să ne pregătească. 

Speranța pe care o am în redirecționarea atenției de la 
disciplinele spirituale către mijloacele harului – și apoi către 
diferitele obiceiuri personale ale harului, pe care le putem 
dezvolta în lumina lor – este să păstrez în centru Evanghelia 
și puterea lui Dumnezeu, să aduc la locul lui esențial aspec-
tul colectiv (adesea neglijat) și să simplific felul în care gân-
dim despre aceste practici (auzirea vocii lui Dumnezeu, ape-
lul la urechea Lui și apartenența la trupul Său). Mă rog ca 
această abordare să ajute prin a face mijloacele harului, și 
propriile tale obiceiuri dezvoltate în jurul lor, nu doar acce-
sibile și realiste, ci să le vezi cu adevărat ca mijloacele lui 
Dumnezeu prin care Îl cunoști pe Isus și te bucuri în El.



 

 

 

 
 
 

Partea întâi.  

Ascultă glasul Lui.  

Cuvântul   
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1 
MODELEAZĂ-ȚI VIAȚA              

PRIN CUVINTELE VIEȚII 
 

Viața creștină este, de la început până la sfârșit, total 
dependentă de harul lui Dumnezeu. Nu doar că noi venim 
la viață spirituală numai prin har (F.A 18:27; Rom. 3:24; 
Efes. 2:5), ci și continuăm să o trăim în harul divin (F.A. 
13:43). Prin harul lui Dumnezeu supraviețuiesc sufletele 
noastre multor încercări (2 Cor. 12:9; Evrei 4:16), prin har 
sunt ele întărite pentru viața de zi cu zi (2 Tim. 2:1; Evrei 
13:9), și prin har cresc ele tot mai mult în maturitate și să-
nătate (2 Petru 3:18). 

Tot harul lui Dumnezeu este ceea ce ne face în stare 
să facem alegeri și să depunem eforturi în a-L căuta mai mult 
pe Dumnezeu (1 Cor. 15:10). Este un dar că avem dorințe 
după mijloacele harului lui Dumnezeu și că facem lucruri 
concrete ca să ne folosim de ele – de glasul Lui (Cuvântul), 
de urechea Lui (rugăciunea) și de poporul Său (părtășia) – 
cel mai elementar principiu al harului fiind cufundarea vie-
ților noastre în Cuvântul Lui. 
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LA ÎNCEPUT, CUVÂNTUL 

Înainte de a identifica prezența glasului lui Dumnezeu 
în viețile noastre prin multele obiceiuri bune de a ne hrăni 
din Cuvântul Lui –citind și studiind Biblia, ascultând predici, 
meditând la Scriptură, memorând-o și așa mai departe – hai-
deți mai întâi să ne uităm la Cuvântul Lui mai degrabă ca la 
un principiu general decât să ne uităm la practicile specifice. 

Înainte de tipărirea, legarea și acoperirea lui cu piele, 
haideți să ne gândim la conceptul de Cuvânt al lui Dumne-
zeu. Dumnezeu vorbește. El ni Se descoperă. El comunică cu 
noi. Așa cum spunea John Frame, Cuvântul Lui este „expre-
sia Sa de Sine puternică și cu autoritate”.1 La fel cum cuvin-
tele unui prieten sunt centrale în revelarea persoanei sale față 
de noi, așa este și în cazul lui Dumnezeu. 

Cel care ne-a creat – și ne susține clipă de clipă (Col. 
1:17; Evrei 1:3) – S-a exprimat pe Sine față de noi în cuvinte 
omenești, astfel că este vital să ascultăm. Chiar dacă sunt la 
fel de esențiale, celelalte mijloace principale ale harului Lui 
(rugăciunea și părtășia) nu sunt la fel de fundamentale ca 
acesta. Deopotrivă creația (Gen. 1:3) și noua creație (2 Cor. 
4:6) încep cu vocea lui Dumnezeu. El inițiază, și face acest 
lucru vorbind. Această expresie de Sine a lui Dumnezeu este 
atât de profundă, bogată și deplină, încât ea nu este doar 

 
1 Acesta este un refren comun în lucrările lui Frame, dar sursa principală este analiza sa 
detaliată din cartea The Doctrine of the Word of God (Phillipsburg, NJ: P&R, 2010). 
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personală, ci o Persoană. 

CUVÂNTUL ÎNTRUPAT 

Descoperirea completă și culminantă de Sine a lui 
Dumnezeu față de om este Dumnezeul-Om, Fiul Său (Evrei 
1:1-2). Isus este „Cuvântul” (Ioan 1:1), iar „Cuvântul S-a 
făcut trup” (Ioan 1:14). El este Cel pe care Tatăl „L-a făcut 
cunoscut” (Ioan 1:18) cel mai deplin și final. Isus este expre-
sia de Sine culminantă a lui Dumnezeu, iar El spune acest 
lucru fără ocolișuri sau spoieli: „Cine M-a văzut pe Mine, L-
a văzut pe Tatăl” (Ioan 14:9). 

Isus este Cuvântul întrupat al lui Dumnezeu. El este 
harul întrupat al lui Dumnezeu (Tit 2:11). Atât de completă 
și desăvârșită este revelarea de Sine a lui Dumnezeu, încât El 
nu este un cuvânt-lucru, ci un Cuvânt-Persoană. El a împli-
nit destinul omenirii în viața Sa perfectă și în moartea Sa 
jertfitoare (Evrei 2:9), înviind triumfător asupra păcatului și 
morții, și stând acum așezat la dreapta Tatălui, toate lucru-
rile fiindu-I supuse (1 Cor. 15:25-28). El este Cuvântul di-
vin-uman de care sufletele noastre au nevoie ca să supravie-
țuiască, să se întărească și să crească. Dar cum accesăm acest 
Cuvânt acum, că El stă așezat în Cer? 

CUVÂNTUL EVANGHELIC 

Cea mai frecventă utilizare a termenului cuvânt din 
Noul Testament face referire la mesajul Evangheliei – am 
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putea să-l denumim cuvântul evanghelic, sau cuvântul Evan-
ghelie – mesajul despre Isus, „Cuvântul lui Hristos” (Col. 
3:16). Pentru Pavel, expresiile „a-L propovădui pe Hristos”, 
„a-L vesti pe Hristos” și „a vorbi Cuvântul” sunt sinonime 
(Fil. 1:14-17). Pavel spune că misiunea vieții sale este „să 
vestesc Evanghelia harului lui Dumnezeu” (F.A. 20:24), 
care este „Cuvântul harului Său” (F.A. 20:32). 

„Cuvântul adevărului, Evanghelia” nu ne este dat doar 
pentru convertire, ci el aduce și roade și crește (Col. 1:5). 
Ceea ce schimbă totul pentru creștini este „cuvântul adevă-
rului, Evanghelia mântuirii voastre” (Efes. 1:13), iar noi ne 
ținem alipiți de „Cuvântul vieții” în mijlocul unei societăți 
ticăloase și stricate (Fil. 2:15-16). De aceea, în lupta crești-
nului după bucurie, scrie John Piper, „strategia centrală este 
să îți predici Evanghelia propriei persoane... Auzirea Cuvân-
tului crucii și predicarea lui propriilor noastre persoane este 
strategia centrală pentru noi, păcătoșii, în lupta după bucu-
rie”.2  

Iar pe măsură ce acest Cuvânt-Evanghelie trece de la 
gură la gură, de la persoană la persoană, de la popor la popor 
și de la națiune la națiune, cum va rămâne mesajul despre 
Isus concentrat pe mesaj? Ce va păstra cuvântul spus credin-
cios, adevărat și cu puterea de a schimba viețile? Și cum ne 

 
2 When I Don’t Desire God: How to Fight for Joy (Wheaton, IL: Crossway, 2004), p. 81, 
91. Voi reveni către finalul acestui capitol cu detalii despre cum să îți predici Evanghelia. 
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ferim noi de căderea în rutină și de vestirea mesajului folo-
sind metode vechi, deja împachetate? 

CUVÂNTUL SCRIS 

După ce am spionat culmea Cuvântului lui Dumne-
zeu în Persoana și lucrarea lui Isus, alături de întâietatea Cu-
vântului lui Dumnezeu în Evanghelia Lui, ajungem acum la 
locul esențial, de această parte a Cerului, anume la Cuvântul 
scris al lui Dumnezeu. La fel cum este de crucial pentru viața 
spirituală să Îl avem pe Dumnezeu în Cuvântul Său, Isus, și 
să Îl avem pe Isus în Cuvântul Său, Evanghelia, tot așa avem 
nevoie de Scriptură, considerând-o descoperirea de Sine in-
spirată, inerantă și infailibilă a lui Dumnezeu. 

În lipsa Bibliei, noi am pierde curând Evanghelia ade-
vărată, pe Isus cel adevărat și pe Dumnezeul adevărat. În 
vremea de acum, dacă vrem să ne saturăm viețile de cuvin-
tele vieții, trebuie să fim oameni ai Cărții. Acest lucru nu 
prescrie în mod necesar aceleași obiceiuri specifice pentru 
toți creștinii, dar este o chemare către principiul îmbibării 
vieților noastre în glasul lui Dumnezeu și către diversificarea 
portofoliului nostru de puncte de acces la el. Înainte de a 
cântări multele și minunatele obiceiuri ale harului care ar 
putea fi cele mai bune pentru tine, în contextul și perioada 
vieții tale, așază această stâncă în locul ei: modelează-ți rit-
murile vieții care te ajută să roiești în jurul Cuvântului în-
trupat al lui Dumnezeu, prin Cuvântul Evangheliei lui 
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Dumnezeu, prin Cuvântul scris al lui Dumnezeu. 

CUVÂNTUL PĂTRUNZĂTOR 

Având pusă la locul ei o astfel de perspectivă asupra 
Cuvântului lui Dumnezeu, pot să rezulte nenumărate rutine 
creative, fie că este vorba despre citirea Bibliei pe parcursul 
unui an, despre memorarea pasajelor sau a cărților biblice, 
despre meditarea la versete sau paragrafe anume, despre 
identificarea și căutarea activă a aplicațiilor, despre asculta-
rea la predici înregistrate, despre citirea unor texte bogate 
biblic pe internet, despre participare la clase de studiu biblic, 
de lectura cărților creștine și așa mai departe – și ele se pot 
schimba din când în când. Practicile potențiale sunt fără li-
mite, dar principiul din spatele lor este acesta: mijlocul fun-
damental al harului continuu al lui Dumnezeu, prin Duhul 
Lui, în viața creștinului și în viața bisericii este expresia de 
Sine a lui Dumnezeu în Cuvântul Lui, în Evanghelie, păstrat 
perfect pentru noi și manifestat în toate nuanțele, bogățiile 
și culorile Cuvântului extern scris al Scripturilor. 

Pe măsură ce ne gândim la citirea, studiul, meditarea, 
memorarea, aplicarea și învățarea constantă a Bibliei, în ca-
pitolele următoare – și, cel mai important, când stăm sub 
predicarea credincioasă a Bibliei, care survine în partea a 3-
a – fie ca Dumnezeu să îți dea dorința de a-ți modela săptă-
mânile prin Cuvântul Lui, ingeniozitatea de a-ți uda zilele 
cu glasul Lui și creativitatea de a presăra viața ta și viețile 
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celor din jurul tău cu rutine proaspete prin care să te hrănești 
cu regularitate din cuvintele Lui dătătoare de viață. 

* * * 

CUM SĂ-ȚI PREDICI PROPRIEI PERSOANE 

Înainte de a merge mai departe analizând hrana Bi-
bliei în unele dintre multele ei forme, haideți să mergem îna-
poi și să spunem mai multe lucruri despre cum să ne predi-
căm Evanghelia propriilor persoane și despre funcțiile ei ca 
mijloc al harului. La urma urmei, am văzut asta din citatul 
lui Piper: „Auzirea Cuvântului crucii și predicarea lui pro-
priilor noastre persoane este strategia centrală pentru noi, 
păcătoșii, în lupta după bucurie”.3  

În păcatul nostru, noi descoperim constant că răspun-
surile necesare pentru a trăi în lumea noastră decăzută sunt 
deconectate de teologia pe care o mărturisim. Mânia, frica, 
panica, descurajarea și nerăbdarea ne umplu inimile și ne 
șoptesc la ureche o falsă evanghelie, care ne va atrage viețile 
departe de ceea ce noi spunem în crezul nostru. Câmpul de 
luptă se află între urechile noastre. Ce anume îți captivează 
gândurile inutile? Ce frici sau frustrări îți umplu momentele 
libere? Te vei asculta pe tine, sau vei începe să vorbești? Nu, 
ci predică-ți – nelăsând ca îngrijorările să te modeleze, ci 

 
3 Ibid., p. 91. 
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modelând preocupările de puterea Evangheliei. 

Predicarea Evangheliei nouă înșine este un obicei al 
harului deopotrivă proactiv și reactiv. El este reactiv pe mă-
sură ce ne întâlnim cu ispita și frustrarea, și căutăm să re-
trăim momentul, sau, când ne gândim la păcatele noastre, la 
circumstanțele prin care am trecut și încercăm să le evaluăm 
prin lentilele Evangheliei. Dar el este și proactiv. Noi conti-
nuăm să fim ofensivi când ne hrănim sufletele într-un 
anume ritm regulat înainte ca evenimentele, sarcinile și dez-
amăgirile vieții de zi cu zi să înceapă să își facă loc. 

Este o diferență între pur și simplu a ne reaminti de 
adevăr și a ne predicăm nouă înșine adevărul Evangheliei. 
Este adevărat că doi plus doi face patru, dar acest lucru face 
foarte puțin spre hrănirea sufletelor noastre. Ceea ce noi 
avem nevoie nu este doar adevăr, ci adevărul, mesajul Evan-
gheliei. Ceea ce ne cere predicarea Evangheliei propriilor 
persoane este să facem o pauză, să repetăm anumite expresii 
ale dragostei Tatălui și Fiului, ale bunătății, salvării și bucu-
riei Lor pentru noi, și să căutăm conștiincios ca adevărul să 
modeleze și să pătrundă în realitatea noastră. 

Întrucât are de-a face cu Scriptura, este important să 
notăm că predicarea Evangheliei propriilor persoane nu este 
totuna cu citirea Bibliei, deși conexiunile și interdependen-
țele sunt profunde. Într-un sens, Scriptura ne oferă materi-
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alul pentru a ne predica Evanghelia harului propriilor per-
soane. Ea formează conținutul care trebuie luat și aplicat în 
viețile noastre în Persoana și lucrarea lui Isus. 

Sufletele noastre nu vor fi adecvat hrănite pe termen 
lung doar dacă aud aceeași Evanghelie deja împachetată, în 
mod repetată. Nici viețile noastre spirituale nu vor fi susți-
nute doar preluând informația, fără să o vedem în lumina 
lui Isus și fără să fie dusă în inimile noastre.4 

  

 

  

 
4 Pentru o listă de zece „versete evanghelice” de câte o frază și de 12 „pasaje scurte” 
conținând Evanghelie, vedeți finalul cap. 5. Mai multe detalii despre relația dintre hrănirea 
din Biblie și predicarea către propria persoană, vă recomand David Mathis și Jonathan 
Parnell, How to Stay Christian in Seminary (Wheaton, IL: Crossway, 2014), p. 38–40. 
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2 
CITEȘTE PENTRU LUNGIME,  

STUDIAZĂ PENTRU ADÂNCIME  
 

Există o oarecare știință în a citi Biblia bine. Este im-
portant să cunoaștem elementele fundamentale de limbaj și 
comunicare, lucruri care țin de subiecte, verbe, obiecte și 
conjuncții. Multe lucruri pot fi obținute prin a desluși ele-
mente de bază ale limbii sau citind despre cum să citim.1 Ne 
este util să avem instrumente ajutătoare bune pentru studiul 
Bibliei, cum ar fi rezumatele, introducerile și comentariile 
de încredere (în special în cazul profeților din Vechiul Tes-
tament), și să avem un simț bun despre cum este asamblată 
Scriptura ca întreg. 

La fel cum învățăm să mergem pe bicicletă folosind 
roți ajutătoare, ne poate ajuta să avem pe cineva care să ne 
prezinte o metodă simplă de „studiu biblic inductiv” prin 
pașii observării, interpretării și aplicării. Abordările de acest 
fel, rudimentare, ușor de ținut minte, abundă în cercurile 

 
1 De exemplu, Mortimer Adler și Charles Van Doren, How to Read a Book: The Classic 
Guide to Intelligent Reading (New York: Touchstone, 1972) și Tony Reinke, Lit! A 
Christian Guide to Reading Books (Wheaton, IL: Crossway, 2011). 
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creștine care iau Biblia în serios. Ele sunt un dar care ne ajută 
să începem studiul și să ne apropiem de o carte altfel intimi-
dant de mare având o oarecare idee despre pasul următor pe 
care să îl facem. 

Dar scopul pentru care învățăm câteva dintre aceste 
mărunțișuri ale științei care să în spatele întregului studiu 
este să fim pregătiți să dansăm când muzica începe. Și cea 
mai bună parte a acestui dans pur și simplu nu este predată 
la clasă, ci surprinsă în practică. 

Lectura bună a Bibliei nu este pur știință; este o artă. 
În sine, Biblia este o compilație specială de măiestrie artis-
tică. Și cel mai bun fel de a învăța arta citirii Bibliei pentru 
viața ta este următorul: Citește-o pentru tine. 

ÎNTREABĂ UN SFÂNT BĂTRÂN 

Întreabă un sfânt bătrân, matur, care a citit Scriptura 
pentru sine vreme de zeci de ani. Vezi dacă are un fel clar și 
plăcut de a formula felul în care el citește Scriptura zilnic. 
Are trei sau patru pași ușor de memorat pe care îi parcurge 
conștiincios, zi de zi? Probabil că răspunsul va fi nu; a învățat 
și el în timp că arta despre care vorbim presupune mai mult 
de atât. 

Sau, la modul mai general, pune-i această întrebare: 
Cum îți citești Biblia? Ai putea vedea pe fața lui că i se pare 
o întrebare grea. Nu pentru că nu ar exista niște mici lucruri 
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elementare, „științifice”, cum ar fi citirea și înțelegerea, sau 
diferite metode și modele pe care și le-a dezvoltat de-a lungul 
anilor ca să își hrănească sufletul, ci pentru că a învățat că 
mare parte din citirea bună a Bibliei este o artă. Este o înde-
mânare învățată prin practică, nu în principal luând niște 
lecții de la cineva. Iar cei care își citesc cel mai mult Bibliile 
sunt cei care au învățat cel mai bine această îndemânare. 

ÎNVAȚĂ ARTA PRIN PRACTICĂ 

Niciun autor biblic nu ne dă un acrostih clar și simplu 
pentru felul cum să ne descurcăm cu citirea zilnică a Bibliei. 
Și nici nu vei găsi așa ceva în acest capitol. Acest lucru se 
poate simți intimidant pentru începătorul care dorește aju-
tor, dar, pe termen lung, se va dovedi deosebit de eliberator. 
Poate fi de mare ajutor să ai roți de sprijin pentru o perioadă, 
dar odată ce înveți să mergi pe bicicletă, acele lucruri supli-
mentare ajung să te limiteze și să te constrângă groaznic. 

În esență, pur și simplu nu există un înlocuitor pentru 
găsirea unui timp regulat și a unui loc pentru asta, pentru 
blocarea elementelor de distragere, pentru a te cufunda în 
text și pentru a-ți lăsa mintea și inima să fie captivate și ui-
mite de Dumnezeu însuși, care comunică cu noi prin cuvin-
tele Sale scrise și obiective. 

Dacă te simți inconfortabil în Scriptură și nepregătit în 
arta citirii Bibliei, cel mai important lucru pe care îl poți face 
este să îți formezi un obicei de a citi cu regularitate Biblia 
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pentru propria persoană. Nu există nimic care să înlocuiască 
câteva minute de atenție îndreptată zilnic către textul biblic. 
Ai putea fi surprins de felul cum multe astfel de bucățele 
însumate te vor ajuta în timp, pe termen lung. 

Oricât ne-am dori noi o soluție rapidă, o lecție scurtă 
care să ne transforme în experți în doar câteva minute, cea 
mai bună citire a Bibliei nu se însușește peste noapte, nici 
chiar după un semestru de lecții, ci zi de zi, săptămână de 
săptămână, lună de lună și an după an de îmbibare în Biblie, 
când cuvintele lui Dumnezeu ne informează mințile, ne in-
spiră inimile și ne modelează viețile. Astfel începem să ve-
dem încetul cu încetul lumina cum înaintează pe măsură ce 
trecem prin viață și continuăm să mergem prin textul sacru. 

DESCOPERĂ ARTA MEDITĂRII 

Un sfat valabil pentru orice plan de citire a Bibliei, 
oricât de ambițios ar fi, este următorul: nu lăsa ca bifarea 
unei căsuțe să te facă să nu rămâi cu gândurile îndreptate 
asupra unui text, fie pentru a căuta să îl înțelegi („studiu”), 
fie pentru a trăi emoția a ceea ce înțelegi („meditare”). 

Gândește-te la citirea Bibliei ca la scrutarea regulată a 
peisajului biblic pentru a găsi un loc unde să te așezi pentru 
câteva momente pentru a medita, care este cel mai înalt și 
mai bogat moment pentru hrana din Biblie (mai multe in-
formații despre meditare vor veni în capitolul următor). 
Mergi înainte în lungime (în citire) și adâncime (în studiu), 
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unde te oprești la ceva ce nu înțelegi, pui întrebări și dai răs-
punsuri, consulți resurse și, poate, surprinzi o reflecție scurtă 
în cuvinte sau printr-o diagramă. În citirea Bibliei există un 
loc pentru „a grebla” și aduna frunzele repede într-un loc, dar 
când „săpăm” în studiul Bibliei, vom descoperi diamantele. 
Prin meditare, noi ne minunăm de aceste pietre prețioase. 

Citirea Bibliei seamănă cu atunci când vezi filmul în 
timp real. Studiul ei este ca și când treci printr-un clip sec-
vență după secvență. De aceea, alături de memorarea Scrip-
turii (cap. 5), meditarea constă din insistarea pe secvențe 
specifice și pe înrădăcinarea sensului lor în inimile și în vie-
țile noastre. 

CREȘTE ÎN A-L GĂSI PE ISUS 

Un ultim lucru pe care vreau să îl spun despre citirea 
Bibliei ca artă, nu doar știință, este că Isus i-a învățat pe 
apostolii Lui să citească Scriptura într-un fel pe care l-am 
putea descrie ca artistic. Partea științei din citirea Bibliei este 
esențială, dar nu impune citirea atât de rigidă, îngustă și mo-
dernistă încât doar cele mai explicite și mai specifice profeții 
I se aplică lui Hristos, sau că textul se aplică întotdeauna 
„cititorilor originali”, niciodată nouă. 

Isus însuși a citit Scripturile cu un fler mai mare – nu 
inventând ceva, ci văzând cu ochii credinței ceea ce există 
acolo, dar dincolo de suprafață, dincolo de raza minții natu-
rale. O astfel de citire profundă este un fel de gust căpătat 
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prin practica regulată, nu o îndemânare ușor transferată; ea 
constă din dezvoltarea gustului apostolic după găsirea lui 
Isus în toată Scriptura, urmărind traiectoria harului lui 
Dumnezeu în multele texturi și tonuri, fără a cădea în ne-
credință sau în credulitate. Ea constă în învățarea, asemenea 
apostolului Ioan, că „mărturia lui Isus este duhul prorociei” 
(Apoc. 19:10). 

Astfel, „începând de la Moise și de la toți prorocii”, 
Isus însuși „le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire 
la El” (Luca 24:27). El a pretins că „Avraam a săltat de bu-
curie că are să vadă ziua Mea: a văzut-o și s-a bucurat” (Ioan 
8:56). El a spus că Moise „a scris despre Mine” (Ioan 5:46) 
și că „trebuie să se împlinească tot ce este scris despre Mine 
în Legea lui Moise, în Proroci și în Psalmi” (Luca 24:44). 
Astfel, El le-a deschis mințile – dincolo de raționalitatea lor 
îngustă, decăzută – pentru a înțelege Scripturile cu adevărat 
(Luca 24:45). 

Pe măsură ce învățăm să citim Biblia nu doar cu partea 
stângă din creierul nostru, ci cu toată mintea și inima, ve-
dem tot mai mult cum apostolii au auzit șoaptele Scripturii 
– și cum au văzut peste tot degete îndreptate către Isus. 

HOTĂRÂT SĂ CITEȘTI BIBLIA 

Indiferent dacă te simți ca un începător sau ca vetera-
nul bătrân și experimentat, unul dintre cele mai importante 
lucruri pe care le poți face să citești Biblia cu regularitate 
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pentru tine. 

Este remarcabil că avem Biblii pe care le putem citi per-
sonal și oricând vrem. În mare parte din istoria bisericii și 
chiar și azi, în multe locuri din lume, creștinii n-au avut exem-
plarele personale ale Bibliei. Ei trebuiau să se strângă împre-
ună pentru ca unul dintre ei să le citească Biblia. „Dedică-te 
citirii publice a Scripturii” (1 Tim. 4:13, lit. ESV) era tot ce 
aveau ei, dincolo de memorie, în ce privește hrana din Biblie. 

Dar azi, cu Biblii tipărite și opțiuni multiple în versi-
une electronică, avem acces neprețuit chiar la cuvintele lui 
Dumnezeu pentru noi, cuvinte pe care suntem atât de tragic 
ispitiți să le tratăm superficial. Citirea zilnică a Bibliei tale 
nu este o lege pe care trebuie să o împlinească fiecare credin-
cios; majoritatea creștinilor n-au avut această opțiune. Dar 
obiceiul citirii zilnice a Bibliei poate fi un mijloc minunat al 
harului lui Dumnezeu. De ce ratăm noi această binecuvân-
tare și acest dar bogat? 

TOTUL? 

„Toată Scriptura”, spune 2 Timotei 3:16, „este insu-
flată de Dumnezeu și de folos”. Tot ce se găsește în Scrip-
tură, de la Geneza 1 până la Apocalipsa 22, este lăsat spre 
binele bisericii. „Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slu-
jească drept pilde, şi au fost scrise pentru învățătura noastră, 
peste care au venit sfârșiturile veacurilor” (1 Cor. 10:11). 
„Tot ce a fost scris mai înainte, a fost scris pentru învățătura 
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noastră, pentru ca, prin răbdarea și prin mângâierea pe care 
o dau Scripturile, să avem nădejde” (Rom. 15:4). 

Dar nu orice text funcționează spre zidirea credinței 
noastre în același fel, nici nu are același efect pentru fiecare 
dintre copiii lui Dumnezeu în noul legământ. Este minunat 
să citim toată Biblia, n lucru pe care păstorii și învățătorii din 
biserică se gândesc serios să îl facă anual, anume să facă așa 
încât toată Scriptura să treacă pe dinaintea ochilor lor pentru 
informarea continuă a afirmațiilor lor teologice făcute în pu-
blic. Dar acesta nu este un jug care să fie pus asupra fiecărui 
creștin în fiecare an (chiar dacă ar fi un lucru bun ca fiecare 
creștin să încerce cândva, sau cel puțin să aibă un plan multi-
anual de a parcurge întreaga Biblie într-un ciclu anume). 

Pentru cei care se gândesc la această călătorie, ai putea 
fi surprins cât de ușor poate fi de făcut. În fapt, îți ia 70 de 
ore să citești Biblia de la un capăt la altul. „Asta înseamnă 
mai puțin decât timpul lunar petrecut de americanul obiș-
nuit în fața televizorului”, observă Donald S. Whitney. „Cu 
alte cuvinte, dacă majoritatea oamenilor ar schimba timpul 
petrecut la televizor cu citirea Scripturii, ar încheia de citit 
întreaga Biblie în mai puțin de patru săptămâni. Dacă ți se 
pare imposibil, gândește-te că, alocând mai puțin de 15 mi-
nute pe zi, poți citi întreaga Biblie în mai puțin de un an”.2  

 
2 Spiritual Disciplines for the Christian Life, rev. ed. (Colorado Springs: NavPress, 2014), 
p. 29. 
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Poate că anul viitor, sau chiar acum, este timpul să 
pleci în această călătorie. Unele dintre planurile favorite de 
citire a Bibliei pe care le-am folosit de-a lungul anilor au fost 
cele ale lui M’Cheyne și The Kingdom, alături de cel mai 
iubit pentru mine, cel din Discipleship Journal.3  

Sau dacă citirea în întregime într-un an ți se pare greu 
de făcut, încearcă să începi un plan și să îl ajustezi la ritmul 
tău, chiar dacă îți va lua mai mulți ani. El îți va oferi un loc 
specific de unde să mergi mai departe când îți deschizi Bi-
blia, în loc să o deschizi pur și simplu aleator la un pasaj; în 
timp, acest lucru îți va da încrederea că ai traversat întreg 
terenul Scripturii și că, cel puțin, ai căpătat un crâmpei din 
întreaga revelație de Sine a lui Dumnezeu față de noi. 

MAI MULT DECÂT SĂ ZGÂRII SUPRAFAȚA 

Am vorbit până aici despre citirea Bibliei. Obiceiul citirii 
doar pentru câteva minute pe zi ne poate duce pe o cale lungă 
într-un timp relativ scurt. Dar când încetinim viteza și stu-
diem, descoperim curând că, înaintea noastră, avem mai mult 
decât lucrarea de o viață. Studiul este o lucrare grea. Diferența 
dintre citire și studiu mă duce cu gândul la munca de la câmp. 

 
3 Planul de citire a Bibliei de M’Cheyne este disponibil online la adresa 
www.edginet.org/mcheyne/printables.html; The Kingdom, dezvoltat de Jason 
DeRouchie, la http://cdn.desiringgod.org/pdf/blog/3325_FINAL.DeRouchie.pdf; and 
Discipleship Journal’s, și de Navigators, la 
www.navigators.org/www_navigators_org/media/navigators/tools/Resources/Discipleshi
p-Journal-Bible-Reading-Plan-9781617479083.pdf. 
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Este relativ ușor să greblezi, iar acest lucru poate face 
câmpul să arate ceva mai bine într-un timp scurt. Este sufi-
cient de ușor ca până și un copil de trei ani să ajute aici, 
mulțumită greblelor pentru copii din magazinul de jucării. 

Greblarea poate să îmi producă dureri de spate a doua 
zi, dar ea nu seamănă deloc cu situația când săpăm pentru a 
ne pregăti terenul din fața casei, ca să putem pune temelia 
unui gard. A grebla este, chiar și când o practicăm intens, un 
lucru relativ lipsit de trudă. A săpa, însă, chiar și puțin, poate 
să îți rupă spatele. Dar desțelenirea pământului poate fi nes-
pus de aducătoare de răsplată. Ea poate să facă mult mai 
mult decât să îmbunătățească o grădină strângând doar niște 
frunze – chiar dacă partea mai moale din mine s-ar îndrepta 
constant către greblă. 

SĂPÂND ÎN CUVINTELE DIVINE 

Așadar, atât citirea cât și studiul își au locul cuvenit în 
hrănirea din Biblie, iar noi trebuie să ne aducem aminte pe-
riodic să o luăm mai lent, să sondăm mai adânc și să mergem 
mai în profunzime când citim Biblia. Fără îndoială, unii 
creștini sunt înclinați în mod natural către o lectură mai 
lentă, iar ei trebuie să își amintească să înainteze ca să citească 
mai mult, să păstreze contextul mai larg în peisaj și să se gân-
dească la imaginea de ansamblu, nu doar la versetele indivi-
duale ca la niște mici pastile pentru suflet. 

Dar alții au tendința de a grebla în viteză. Este nevoie 
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de mai puțină energie, în special dimineața devreme, înainte 
să se fiarbă cafeaua, să continui să citești, trecând repede pe 
la suprafața textului, decât să o luăm mai încet, să punem 
întrebări și, poate, să surprindem anumite nuanțe și să re-
flectăm întrucâtva la ce citim. Într-un minut putem să citim 
un alt capitol și să fim gata să bifăm că am terminat. Ni se 
pare mult mai provocator să luăm un creion sau să deschi-
dem un computer și să deschidem un nou document pentru 
a pune în scris gânduri fără să fim distrași de e-mail, social 
media sau orice altceva. 

ÎMBUNĂTĂȚEȘTE-ȚI STUDIUL BIBLIEI 

Pentru creștinul care caută să își dezvolte abilitatea de 
a-și hrăni sufletul prin cuvintele lui Dumnezeu, pur și sim-
plu nu există nimic care să înlocuiască această sondare zil-
nică. Da, poți să îți îmbunătățești ici și colo abilitățile și teh-
nicile, printr-o lecție la sala de clasă sau dintr-o carte despre 
cum să studiezi Biblia. Dar nu ai nevoie să faci seminarul 
teologic ca să te ospătezi cu regularitate din Scriptură. Ma-
joritatea celor mai buni cititori ai Bibliei, și cei care o aplică 
cel mai bine, au puțină educație formală, dacă și aceea. 

Este ca în orice sport. Nu poți înlocui cu nimic nevoia 
de a intra pe teren și în joc. Poți să vorbești despre asta câtva 
timp, dar îmbunătățirea reală are loc doar când intri în joc. 
Da, este critic să asculți predicatori și învățători biblici pro-
funzi, cu dar. Folosirea resurselor bune vine cu un ajutor 
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important.4 Dar pur și simplu nu există nimic care să înlo-
cuiască studiul personal al Scripturii și care să facă acest lu-
cru pentru noi pe termen lung. 

NU-ȚI UITA CAZMAUA 

Atunci când ne dorim să ne hrănim zilnic din cămara 
inepuizabilă, avem nevoie de o dietă formată atât din lun-
gime, cât și din profunzime. Există un loc potrivit pentru 
citirea în întregime a cărților Bibliei dintr-o dată, și un loc 
pentru a sonda profunzimile unei jumătăți de verset. Este 
nevoie deopotrivă de un simțământ crescând al imaginii de 
ansamblu a lui Isus care îi salvează pe păcătoși, ca și pentru 
o cufundare tot mai mare în bucățile mici care alcătuiesc 
acea imagine de ansamblu, dacă vrem să rămânem proaspeți 
în aplicarea Evangheliei în viețile noastre. 

Fără a grebla, nu deslușim suficient peisajul pentru a 
sonda în locurile potrivite. Iar fără a săpa adânc și fără a ne asi-
gura că steagul teologiei noastre este strașnic ancorat în propozi-
țiile și paragrafele biblice, resursele noastre vor secătui în curând, 
nemaiputându-ne hrăni sufletele cu variatele grâne și arome. 

DESCOPERĂ DIAMANTELE 

În introducerea la cartea sa, Future Grace, John Piper 

 
4 Vă recomand ESV Study Bible, ed. Wayne Grudem et al. (Wheaton, IL: Crossway, 2008); 
D. A. Carson și Douglas J. Moo, An Introduction to the New Testament, 2nd ed. (Grand 
Rapids, MI: Zondervan, 2005); Tremper Longman III și Raymond B. Dillard, An 
Introduction to the Old Testament, 2nd ed. (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2006). 
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celebrează locul „reflecției fără grabă” și îi cere cititorului să 
îi aloce mai mult spațiu. 

O, ce bogății de înțelepciune vin din insistența în gân-
durile îndreptate către o idee nouă – sau către o ex-
presie nouă a unei idei vechi! Mi-ar plăcea ca această 
carte să fie citită în același fel în care apostolul Pavel 
voia ca epistolele lui să fie citite de Timotei: „Gân-
dește-te la ce-ți spun; Domnul îți va da pricepere în 
toate lucrurile” (2 Tim. 2:7, lit. ESV). 

Fiecare carte care merită citită îți face semn prin cuvin-
tele, „gândește-te la ce-ți spun…” Când băieții mei se 
plâng că li se pare prea greu de citi o carte anume, eu le 
spun: „E ușor să greblați, dar nu strângeți decât frunze; 
săpatul este greu, dar ați putea găsi diamante”.5  

Și dacă acest lucru este adevărat pentru orice carte care 
merită citită, cu cât mai mult este adevărat pentru Cartea lui 
Dumnezeu. Haideți să greblăm mult și să strângem frunzele. 
Și haideți să și săpăm adânc și să căutăm diamantele. 

* * * 

FACTORUL X DIN CITIREA BIBLIEI 

Înainte de încheierea acestui capitol pe tema citirii și 
a studiului Bibliei, există un subiect important și misterios 
pe care vreau să îl aduc înainte. Am putea să îl denumim 

 
5 Future Grace: The Purifying Power of the Promises of God, rev. ed. (Colorado Springs: 
Multnomah, 2012), p. 10. 
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factorul X din citirea și studiul Bibliei. 

Biblia nu este o carte magică, dar când ne apropiem 
de Scriptură, este stârnită o putere ciudată, enigmatică. Ceva 
cu influență, deși invizibil, se petrece când noi auzim cuvin-
tele lui Dumnezeu citite sau vorbite, și când le citim sau le 
studiem. Ceva supranatural, dar nevăzut, transpiră pe mă-
sură ce vedem textul înaintea noastră și îl ducem în sufletele 
noastre. Cineva nevăzut mișcă lucrurile. 

El este o forță personală, complet divină și plină de 
mister – o Persoană mai mult decât mine și tine, și totuși cu 
nimic mai prejos de o putere dezlănțuită și, în esență, irezis-
tibilă. El face ceva supranatural din lucruri aparent simple, 
atunci când citirea Bibliei ne conduce dincolo de tărâmul 
controlului nostru. 

El iubește să întărească sufletele umane în modalități 
evidente și subtile, atunci când ele vin înaintea Cuvântului 
lui Dumnezeu – fie că acel Cuvânt este Hristosul întrupat, 
Cuvântul Evangheliei mântuirii pentru păcătoși, sau Cuvân-
tul scris în Scriptură. 

Pe cât ne dorim noi să stăpânim obiceiul hrănirii din 
Biblie, să trasăm liniile de cauză-efect de la o anumită acțiune 
proprie la o anumită satisfacție a sufletului nostru, Ajutorul 
se împotrivește eforturilor noastre de a degradăm harul până 
la un simplu obiect. El zăbovește în tăcere. El trudește tainic, 
fără ca noi să Îl controlăm. Imperceptibil, El ne modelează 
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în dimineața aceasta ca să ne facă cine trebuie să fim în 
această dimineață, și la fel săptămâna viitoare. Mâinile Lui 
acționează tainic modelându-ne mințile, scobindu-ne ini-
mile, sculptându-ne voințele și cioplindu-ne bătăturile. 

El nu dar plutește peste ape (Gen. 1:2) și peste întreg 
spațiul creat, rămânând gata pregătit să ducă la îndeplinire 
voia Tatălui și extinzând domnia Fiului glorificat. El plu-
tește de asemenea cu o vigilență specială asupra Cuvântului 
divin – fie întrupat, vorbit sau scris – stând gata să învieze 
suflete moarte, să deschidă ochi orbi și să încălzească inimi 
reci. Gata să aducă mărturie despre Fiul (Ioan 15:26), gata 
să Îl proslăvească (Ioan 16:14). 

Prin acest Ajutor a și ajuns Evanghelia la început la 
noi, „nu numai cu vorbe, ci cu putere” (1 Tes. 1:5), și prin 
bucuria Lui am „primit Cuvântul în multe necazuri” (1 Tes. 
1:6). Prin El, „Dumnezeu [ne-a] ales... pentru mântuire, în 
sfințirea Duhului” (2 Tes. 2:13). 

La El s-a referit Isus când i-a spus femeii din Samaria: 
„Dar vine ceasul, și acum a și venit, când închinătorii ade-
vărați I se vor închina Tatălui în duh și în adevăr; fiindcă 
astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu este Duh; 
și cine se închină Lui, trebuie să I se închine în duh și în 
adevăr” (Ioan 4:23-24). 

El este Cel prin care acum ne este descoperită „înțe-
lepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe 
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care o rânduise Dumnezeu, spre slava noastră, mai înainte 
de veci” (1 Cor. 2:7-10). Cel ce ne ajută este Acela care cer-
cetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu (1 
Cor. 2:10). Nimeni nu înțelege gândurile lui Dumnezeu, cu 
excepția Celui care vine în ajutorul nostru (1 Cor. 2:11). El 
este Cel pe care cei cu adevărat născuți din nou L-au primit 
„ca să poată cunoaște lucrurile, pe care ni le-a dat Dumnezeu 
prin harul Său” (1 Cor. 2:12). De aceea, când noi comuni-
căm mesajul și învățătura creștină, noi „vorbim despre ele 
nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească”, ci fi-
ind învățați de El, „întrebuințând o vorbire duhovnicească 
pentru lucrurile duhovnicești [sau „interpretând adevărurile 
spirituale față de cei ce sunt spirituali”, lit. ESV]” (1 Cor. 
2:13). 

El este Cel făgăduit, cu care am fost pecetluiți când 
am „auzit cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voas-
tre), am crezut în El [Isus]” (Efes. 1:13). Despre Cuvântul 
lui Dumnezeu se spune că este sabia Lui (Efes. 6:17). 

Când suntem singuri cu Biblia, noi nu suntem sin-
guri. Dumnezeu nu ne-a abandonat ca să înțelegem cuvin-
tele Lui și să ne hrănim sufletele prin puterile noastre. Oricât 
de subțire ar fi pregătirea ta, oricât de plină de pete îți este 
rutina, Cel ce vine în ajutor este pregătit. Hrănește-te din 
text cu încrederea că Dumnezeu pregătit să binecuvânteze 
ființa ta chiar cu suflarea Lui. 
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Citirea și studiul Bibliei ca obiceiuri ale harului pre-
supun mai mult decât ar părea la prima vedere. Există o va-
riabilă pe care nu o putem controla. O putere enigmatică 
căreia nu îi putem porunci. O bunătate tainică pe care doar 
o putem primi. 

El este Duhul Sfânt.  
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3 
ÎNCĂLZEȘTE-TE                                

LA FOCUL MEDITĂRII  
 

Noi am fost creați ca să medităm. Dumnezeu ne-a 
conceput cu abilitatea de a ne opri și de a cântări lucrurile. 
El vrea ca noi nu doar să Îl auzim, nu doar să citim repede 
ceea ce El spune, ci să reflectăm la ce ne spune și să țesem 
acele lucruri în inimile noastre. 

Este o trăsătură exclusiv umană să ne oprim și să gân-
dim, să mestecăm asupra unor lucruri cu dinții minții și ai 
inimii noastre, să rostogolim realitatea din jurul nostru în 
gândurile noastre și să o imprimăm adânc în simțămintele 
noastre, să o privim din diferite unghiuri și să căutăm să sur-
prindem o sens mai bun al ei. 

Termenul biblic al acestei arte este meditarea, pe care 
Donald S. Whitney o definește ca „gândirea profundă la 
adevărurile și realitățile spirituale revelate în Scriptură cu 
scopul înțelegerii, aplicării și rugăciunii”.1 Ea este un mijloc 

 
1 Spiritual Disciplines for the Christian Life, rev. ed. (Colorado Springs: NavPress, 2014), 
p. 46. 
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uimitor al harului lui Dumnezeu în viața creștină – probabil 
cel mai greșit înțeles și cel mai puțin apreciat dintre discipli-
nele din biserica zilelor noastre. Și ea este punctul înalt al 
primirii Cuvântului lui Dumnezeu. 

MEDITAREA CREȘTINĂ 

Întrucât am fost creați să medităm, nu ar trebui să fim 
surprinși să descoperim că religiile lumii sunt pline de acti-
vism și că tot mai multe școli noi încearcă să se folosească de 
efectele practice ale meditării, fie pentru a cultiva sănătatea 
cerebrală, fie pentru a scădea tensiunea cardiacă. Cu toate 
acestea, meditarea creștină este fundamental diferită de „me-
ditația” cooptată popular de diferite sisteme de gândire ne-
creștine. Ea nu presupune să ne golim mințile, ci să le um-
plem cu substanță biblică și teologică – adevăruri dinafara 
noastră – și să rumegăm acel conținut până începem să îi 
simțim magnitudinea în inimile noastre. 

Pentru creștin, meditarea înseamnă aceasta: „Cuvântul 
lui Hristos să locuiască din belșug în voi” (Col. 3:16). Ea nu 
constă, asemenea meditației seculare, în „a nu face nimic și a 
fi conectat în același timp la mintea ta”, și înseamnă să ne 
hrănim mințile din cuvintele lui Dumnezeu și să le digerăm 
lent, savurându-le textura, bucurându-ne de seva lor, îndră-
gind aroma unor bucate atât de bogate. Meditarea cu adevărat 
creștină este ghidată de Evanghelie, modelată de Scriptură, 
dependentă de Duhul Sfânt și practicată în credință. 
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Omul nu trăiește doar cu pâine, iar meditarea în-
seamnă desfătarea lentă în această hrană. 

MEDITAREA ZI ȘI NOAPTE 

Poate că este din cauza înmulțirii elementelor care ne 
distrag în viața modernă și a amestecului tot mai mare al 
corupției păcatului, dar meditarea este astăzi o artă pierdută 
dacă o comparăm cu felul în care era practicată de înaintașii 
noștri în credință. Ni se spune că, „într-o seară... Isaac ieșise 
să cugete în taină pe câmp” (Gen. 24:63), și trei dintre cele 
mai importante pasaje din Scriptura evreiască, printre altele, 
ne cheamă la meditare într-un fel în care ar trebui să ne ri-
dicăm și să observăm chemarea – sau, mai bine, să încetinim 
ritmul, să blocăm elementele care ne-ar distrage și să îi acor-
dăm o atenție serioasă. 

Primul este Iosua 1:8. Într-un moment-cheie din is-
toria răscumpărării, după moartea lui Moise, Dumnezeu în-
suși îi vorbește lui Iosua, dându-i de trei ori următorul în-
demn: „Întărește-te și îmbărbătează-te” (Iosua 1:6, 7, 9). 
Cum trebuia să facă el asta? Unde trebuia să își umple el 
rezervorul de tărie și curaj? În meditare. „Cartea aceasta a 
legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă [meditează, lit. 
ESV] asupra ei zi și noapte” (Iosua 1:8). 

Dumnezeu nu voia ca Iosua doar să se familiarizeze cu 
Cartea sau să citească rapid părți din ea dimineața, nici mă-
car să o sondeze mai adânc, prin studiu, ci să fie captivat de 
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ea și să își zidească viața pe adevărurile ei. Gândurile lui tre-
buiau să se îndrepte către ea, iar mintea lui să graviteze acolo. 
Cuvintele de învățătură ale lui Dumnezeu i-au fost date ca 
să îi satureze viața, să îi dea direcție, să îi modeleze mintea, 
să îi formeze stilul de a trăi, să îi alimenteze dorințele și să îi 
inspire acțiunile. 

MEDITAREA ÎN PSALMI 

Alte două pasaje-cheie se găsesc în primul psalm și în 
cel mai lung psalm. Psalm 1:1-2 sună ca un ecou al expresiei 
folosite în Iosua 1: „Ferice de omul care... își găsește plăcerea 
în Legea Domnului, și zi și noapte cugetă la Legea Lui!” Cel 
fericit, cel binecuvântat, care își găsește desfătarea în Cuvân-
tul lui Dumnezeu, nu se folosește de cuvintele vieții doar 
printr-o lectură rapidă, întreruptă de mici gânduri îndrep-
tate către studiu, ci „zi și noapte cugetă”. 

Iar meditația aproape că domină Psalmul 119 și ea ce-
lebrează cuvintele lui Dumnezeu, când psalmistul spune că 
el meditează „la poruncile Tale” (v. 15 și 78), la „învățăturile 
Tale” (v. 23 și 48) și la „lucrurile Tale cele minunate” (v. 
27). El spune: „mă gândesc la învățăturile Tale” (v. 99) și 
exclamă: „Cât de mult iubesc Legea Ta! Toată ziua mă gân-
desc la ea” (v. 97). Dacă învățătura lui Dumnezeu din ve-
chiul legământ putea fi atât de prețioasă pentru psalmist, cu 
cât mai mult ar trebui să ne captiveze meditarea la Evanghe-
lia noului legământ! 
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MEDITAREA ESTE VERIGA LIPSĂ 

Meditarea la Scriptură a ocupat un loc profund și de 
durată în istoria bisericii, ca unul dintre cele mai puternice 
mijloace ale harului lui Dumnezeu date poporului Său. Pu-
ritanii, în special, au celebrat darul meditării, și au atras aten-
ția către relația vitală a acesteia cu auzirea vocii lui Dumne-
zeu (prin hrana din Biblie) și apelul la urechea Lui (prin ru-
găciune). Whitney cataloghează mai mulți puritani de 
seamă, arătând că meditarea este „veriga lipsă dintre hrana 
din Biblie și rugăciune”, și, procedând astfel, el ne îndreaptă 
către unele sfaturi practice legate de meditarea creștină:2  

„Începe cu citirea și auzirea. Continuă cu meditarea; 
sfârșește cu rugăciunea” (William Bridge, “The Work 
and the Way of Meditation”). 

„Cuvântul hrănește meditarea, iar meditarea hrănește 
rugăciunea... Meditarea trebuie să vină după auzire și 
să preceadă rugăciunea... Ceea ce ingerăm prin Cu-
vânt, digerăm prin meditare și expirăm prin rugă-
ciune” (Thomas Manton, Complete Works, vol. 17). 

„Motivul pentru care plecăm atât de reci de la citirea 
Cuvântului este că nu ne încălzim la focul meditării” 
(Thomas Watson, “How We May Read the Scriptu-
res with Most Spiritual Profit”, dir. 8). 

 
2 Ibid., 86–93. Meditarea ca „disciplină-punte” între auzirea lui Dumnezeu în Cuvântul 
Lui și răspunsul față de El în rugăciune este de asemenea o temă majoră în Timothy Keller, 
Prayer: Experiencing Awe and Intimacy with God (New York: Dutton, 2014). 
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„Marea cauză pentru care rugăciunile noastre sunt 
ineficace este că nu medităm înainte de a ne ruga” 
(William Bates, “On Divine Meditation”, cap. 4). 

Așadar, pentru creștin, meditarea este o disciplină care 
are o funcție anume în legătură cu celelalte discipline spiri-
tuale. Ea nu este singură, sigilată ermetic de revelația de Sine 
a lui Dumnezeu, din Biblie, și de răspunsul nostru în reve-
rență față de El, prin rugăciune. Dimpotrivă, meditarea este 
puntea de legătură dintre auzirea lui Dumnezeu și adresarea 
către Dumnezeu. 

Prin meditare, noi ne oprim și reflectăm la cuvintele 
Lui, pe care le-am citit, le-am auzit sau le-am studiat. Noi le 
întoarcem pe o parte și pe alta în mințile noastre și le lăsăm 
să ne înflăcăreze inimile – „ne încălzim la focul meditării”. 
Mergem adânc în revelația lui Dumnezeu, o ducem în su-
fletele noastre și, fiind schimbați de adevărul Lui, răspun-
dem față de El în rugăciune. Matthew Henry spunea:  „Me-
ditarea este cea mai bună pregătire pentru rugăciune, astfel 
că rugăciunea este cel mai bun rezultat al meditării”.3  

ADEVĂRATA VINDECARE 

Meditarea creștină are mai puțin de-a face cu postura 
trupurilor noastre și mai mult cu cea a sufletelor noastre. În-
vățăturile noastre nu țin de a sta așezați pe podea cu picioarele 

 
3 Citat în Donald S. Whitney, Spiritual Disciplines for the Christian Life, rev. ed. (Colorado 
Springs: NavPress, 2014), p. 88. 
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încrucișate sau pe un scaun cu ambele picioare pe podea, cu 
spatele drept și cu palmele îndreptate în sus. Meditarea creș-
tină începe cu ochii noștri îndreptați în Cartea Lui, sau cu 
urechile deschide față de Cuvântul Lui, sau cu o minte echi-
pată cu Scriptura memorată. 

Poate că începem cu o citire mai largă a Bibliei, de 
unde alegem un anumit verset sau o frază care ne atrage 
atenția, luându-ne mai multe minute pentru a intra în pro-
funzimea acelui pasaj. Apoi, cu intenție și focalizare – adesea 
cel mai bine cu creionul în mâini sau cu degetele pe tastatură 
– căutăm să înțelegem mai bine cuvintele lui Dumnezeu și 
să ne încălzim sufletul la focul Lui, lăsându-l să ne conducă 
în rugăciune și dominând apoi gândurile noastre de peste zi. 

În societatea noastră agitată și stresată, dacă practicăm 
arta meditării creștine, ea se poate dovedi foarte bine instru-
mentul prin care ne putem întări creierele și ne putem re-
duce tensiunea arterială. Dar cel mai important va fi binele 
pe care ea îl face sufletelor noastre. 

* * * 

PUNCTUL ÎNALT AL DEVOȚIUNILOR ZILNICE 

Eu mă gândesc la meditare ca la punctul înalt al tim-
pului meu devoțional din fiecare zi. După ce încep cu o 
scurtă rugăciune, cerând ajutorul lui Dumnezeu, citesc pa-
sajele din planul de lectură a Bibliei. Pe măsură ce citesc, mă 
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uit după felul cum pasajul face legătura cu Isus și dacă există 
fraze, versete sau pasaje care îmi atrag atenția către meditare 
sau studiu. Dacă trec la studiu și am de-a face cu o întrebare 
scurtă, pot verifica un comentariu, o referință biblică sau o 
notă de studiu biblic. Dacă este ceva mai elaborat, care are 
nevoie de mai mult timp, îmi fac o notiță pentru studiu mai 
detaliat, pe care să îl fac mai târziu în acea zi sau în acea 
săptămână, în loc să îl las să mă abată de la timpul meu de-
voțional de dimineață. (Eu revin mai târziu și aprofundez 
unele dintre aceste note de studiu; în cazul altora, nu îmi 
găsesc timp și le las pentru următoarea perioadă când revin 
la același pasaj în planul de lectură.) 

Dacă, în timpul lecturii, ajung la o porțiune a Scrip-
turii care mă inspiră pentru meditare, insist asupra ei, apoi 
trec la rugăciune și rețin acel gând pe parcursul zilei, fără a 
simți nevoia de a mă întoarce ca să recitesc notele legate de 
pasajele din plan. Eu îmi reamintesc repetat că aceasta nu 
are de-a face cu bifarea unor teme, ci cu părtășia cu Dum-
nezeu în Cuvântul Lui, prin meditare și rugăciune. Într-un 
fel, eu tratez pasajele din plan ca fiind un fel de nutreț biblic 
pentru satisfacerea sufletului meu prin meditare, iar ea îmi 
slujește drept punte de legătură cu rugăciunea.
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4 
FĂ-I BIBLIEI CASĂ ÎN INIMA TA 

 

Noi toți vrem să fim „împlinitori ai Cuvântului, nu 
numai ascultători” (Iacov 1:22). Cine și-ar dori să simtă eșe-
cul sau să aibă parte de rușinea de a fi implorat ca unul care 
„își privește fața firească într-o oglindă; și, după ce s-a privit, 
pleacă și uită îndată cum era” (Iacov 1:23-24)? Pare că apli-
carea Bibliei este o disciplină spirituală esențială pe care să o 
împlinim de fiecare dată când ne apropiem de Cuvântul lui 
Dumnezeu – dar asta depinde de felul cum definim terme-
nul „aplicație”. 

Întrebarea esențială la care trebuie să răspundem în 
acest capitol este – ce efect ar trebui să aibă hrănirea regulată 
din Biblie asupra inimilor și a vieților noastre, și cum anume 
are loc acel efect? 

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU                                  
ESTE SCRIS PENTRU TINE 

Pentru început, trebuie să ne fie clar că țintirea la apli-
carea cuvintelor lui Dumnezeu în viețile noastre este înte-
meiată în instinctul bun care ne spune că Biblia este scrisă 
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pentru noi. Optimismul legat de aplicarea ei în viață se folo-
sește de aceste afirmații uimitoare care ne învață că întreaga 
Scriptură este scrisă pentru creștini: 

„Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de fo-
los ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelep-
ciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu 
să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lu-
crare bună” (2 Tim. 3:16-17). 

„Și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească 
nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri 
rele, cum au poftit ei... Aceste lucruri... au fost scrise 
pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșitu-
rile veacurilor” (1 Cor. 10:6, 11). 

„Și tot ce a fost scris mai înainte, a fost scris pentru 
învățătura noastră, pentru ca, prin răbdarea și prin 
mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nă-
dejde” (Rom. 15:4). 

Întreaga Biblie este lăsată pentru întreaga biserică. Noi 
avem un bun temei scriptural să venim înaintea cuvintelor 
lui Dumnezeu cu așteptarea de a le putea înțelege și aplica. 
Am face bine să ne folosim de sfatul predicatorului puritan 
Thomas Watson când deschidem Cartea: 

Consideră fiecare cuvânt ca fiind spus pentru tine. 
Când Cuvântul tună împotriva păcatului, gândește-te 
astfel: „Dumnezeu vorbește despre păcatele mele”; 
când îți prezintă vreo îndatorire, să știi că „Dumnezeu 
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vrea ca eu să fac asta”. Mulți se îndepărtează de Scrip-
tură, ca și cum ea s-ar fi adresat doar celor din vremu-
rile când a fost scrisă; dar dacă vrei ca ea să îți fie de 
folos, ia-o ca pentru tine: niciun tratament medical 
nu îți va face bine dacă nu îl aplici.1  

Da, tratează fiecare cuvânt ca fiind spus pentru tine, 
folosindu-te de această ancoră esențială: caută să înțelegi mai 
întâi felul în care cuvintele lui Dumnezeu au fost percepute 
de cei cărora le-au fost destinate inițial, apoi felul în care ele 
se leagă de Persoana și lucrarea lui Isus, apoi fă-le casă apli-
cându-le propriei vieți. Așteaptă-te la aplicarea lor în viața ta 
pe măsură ce Dumnezeu îți vorbește azi prin înțelegerea ilu-
minată de Duhul a ceea ce autorul inspirat le-a spus citito-
rilor lui inițiali în textul biblic. 

APLICAȚIILE SPECIFICE                                  
PENTRU VIAȚA DE ZI CU ZI? 

De aceea, este corect să ne gândim la „aplicație” ca la 
un mijloc de zi cu zi al harului lui Dumnezeu? Este aceasta 
o disciplină spirituală ce trebuie urmată de fiecare dată când 
ne apropiem de Biblie? Răspunsul este da și nu, în funcție 
de ce înțelegem prin aplicație. 

Unii predicatori buni spun că fiecare apropiere de Cu-
vântul lui Dumnezeu ar trebui să includă cel puțin o aplicație 

 
1 Citat în Donald S. Whitney, Spiritual Disciplines for the Christian Life, rev. ed. (Colorado 
Springs: NavPress, 2014), p. 71. 
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specifică în viețile noastre – o adăugire anume, oricât de mică, 
la cine suntem și la lista noastră zilnică de îndatoriri. Și există 
o intenție înțeleaptă aici: ea ne forțează să fim nu doar ascul-
tători ai Cuvântului lui Dumnezeu, ci și împlinitori. Dar o 
astfel de abordare simplistă a aplicației trece cu vederea na-
tura mai complexă a vieții creștine – și procesului autentic și 
de durată prin care schimbarea are loc, într-un fel mai puțin 
direct decât suntem înclinați să credem. 

Ne este de ajutor să recunoaștem că vasta majoritate a 
vieților noastre sunt trăite într-un fel spontan. Peste 99% din 
deciziile noastre zilnice despre un lucru sau altul sunt luate 
fără a reflecta imediat. Pur și simplu acționăm. Viețile noastre 
decurg din felul de persoane care suntem – felul de persoane 
care am devenit – mai degrabă decât o anume succesiune de 
pauze luate pentru a reflecta. Și tocmai acesta este aspectul 
pentru care apostolul se roagă pentru noi. El nu cere ca Dum-
nezeu să ne dea simpla ascultare de o listă de porunci de îm-
plinit, ci ca El să ne dea înțelepciunea de a deosebi voia Lui 
când suntem înaintea multor alegeri pe care le avem de făcut 
în viață, alegeri care vin neîncetat peste noi. Pavel se roagă 

să fiți transformați „prin înnoirea minții voastre, ca să 
puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plă-
cută și desăvârșită” (Rom. 12:2); 

ca dragostea voastră să „să crească tot mai mult în cu-
noștință și orice pricepere, ca să deosebiți lucrurile 
alese” (Fil. 1:9-10); 
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ca să „vă umpleți de cunoștința voii Lui, în orice fel 
de înțelepciune și pricepere duhovnicească; pentru ca 
astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, 
ca să-I fiți plăcuți în orice lucru: aducând roade în tot 
felul de fapte bune și crescând în cunoștința lui Dum-
nezeu” (Col. 1:9-10). 

În loc să ne dicteze acțiuni specifice, apostolul vrea să 
ne vadă modelați în felul de persoane care sunt în stare să 
„deosebească ce este plăcut înaintea Domnului” (Efes. 5:10), 
apoi să acționeze în lumina voii Lui. 

CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU                                     
ESTE PENTRU VEDERE 

Astfel, așa cum spune John Piper, „viața evlavioasă 
este trăită dintr-o inimă uimită – o inimă uimită de har. Noi 
mergem la Biblie pentru a fi uimiți, pentru a fi uimiți de 
Dumnezeu, de Hristos, de cruce, de har și de Evanghelie”.2 
Felul de aplicație cel mai important de urmărit atunci când 
venim înaintea Cuvântului lui Dumnezeu este caracterizat 
de o astfel de uimire. Imprimă Scriptura în sufletul tău. 
Roagă-te să ți se trezească dorințele bune. Fă-i casă Bibliei în 
inima ta. Aceasta nu este în realitate decât o altă cale de a te 
încuraja la meditare. 

Pe măsură ce devenim proaspăt captivați de măreția 

 
2 “Must Bible Reading Always End with Application?”, Ask Pastor John, ep. 26, 
desiringGod.org, 13 februarie 2013, http://www.desiringgod.org/interviews/must-bible-
reading-always-end-with-application. 
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Dumnezeului nostru și de Evanghelia Lui, ne transformăm 
după ceea ce vedem: „Noi toți privim cu fața descoperită, ca 
într-o oglindă, slava Domnului, și suntem schimbați în ace-
lași chip al Lui, din slavă în slavă” (2 Cor. 3:18). Și astfel, 
plecăm de la hrana din Biblie cu un suflet mai satisfăcut, 
ceea ce îi va da vieții noastre aromă și conduită, ca și abilita-
tea de a lua decizii care afectează totul. 

Meditarea la cuvintele lui Dumnezeu ne modelează su-
fletul. Uneori, ea conduce la aplicații imediate și specifice – și 
te îndemn să le primești atunci când apar. Dar fii atent să nu 
lași ca dorința după acțiuni specifice să altereze concentrarea 
devoțiunilor tale, abătându-le de la uimire și de la a căuta să 
ai sufletul fericit în Domnul. Când vii înaintea Scripturii ca 
să vezi și să simți, acest lucru diferă drastic în abordare de si-
tuația când vii în principal înaintea ei ca să faci ceva. 

Biblia ne este destinată într-un fel glorios, dar ea nu 
ne privește pe noi în primul rând. Noi ne adâncim cel mai 
mult datorită Aceluia pe care Îl vedem, nu a ceea ce trebuie 
să facem. „A deveni un fel anume de persoană”, ne sfătuiește 
Piper, „nu presupune o listă lungă de lucruri de făcut”.3  

BINECUVÂNTAREA ADUCERII                           
CUVÂNTULUI ÎN INIMĂ 

Aceasta este calea către propășire spirituală al cărei 

 
3 Ibid. 



CAPITOLUL 4  89 

crâmpei îl surprindem în vechiul legământ, în Iosua 1:8 - me-
ditarea, apoi aplicația, apoi binecuvântarea: 

Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta; 
cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este 
scris în ea; căci atunci vei izbândi în toate lucrările 
tale, și atunci vei lucra cu înțelepciune. 

Când citirea Bibliei țintește în primul rând la uimire 
(meditare și închinare), ea lucrează mai întâi asupra inimilor 
noastre, schimbându-ne persoana, lucru care ne pregătește 
apoi pentru aplicații. Iar aplicarea cuvintelor lui Dumnezeu 
în viețile noastre ne pregătește pentru binecuvântarea lui 
Dumnezeu care vine asupra sufletelor noastre: „atunci vei 
izbândi în toate lucrările tale, și atunci vei lucra cu înțelep-
ciune [vei avea succes în toate, lit. ESV]”. Așadar, aplicarea 
cuvintelor lui Dumnezeu în viețile noastre nu este doar un 
efect al harului Lui asupra noastră, ci și un mijloc prin care 
primim mai mult har. 

Isus spune în Ioan 13:17 că, „dacă știți aceste lucruri, 
ferice de voi, dacă le faceți”. Tot așa, Iacov 1:25 promite că 
acela care nu este doar ascultător cu urechea, ci și „împlinitor 
cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui”. 

Când le facem casă cuvintelor lui Dumnezeu în ini-
mile noastre și apoi le aplicăm în viețile noastre printr-o 
inimă uimită și schimbată, aceste lucruri se dovedesc a fi 
mijloace deosebite ale harului Său pentru noi. Lui Îi place să 
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binecuvânteze aplicarea autentică a Cuvântului Lui în viețile 
noastre. 
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5 
MEMOREAZĂ GÂNDUL                          

LUI DUMNEZEU 
 

Poate că ai auzit de o sută de ori îndemnul la memo-
rarea Scripturii. Ești convins că beneficiile ar fi incalculabile 
și că nu poate exista o folosire mai bună a timpului decât să 
ascunzi Cuvântul lui Dumnezeu în inima ta și să îl stochezi 
acolo pentru a te folosi de el pe viitor. Dar ai încercat să faci 
asta în mod repetat, însă n-ai ajuns niciodată să capeți acea 
îndemânare minunată. 

Poate că gândul la memorarea Scripturii îți readuce în 
memorie un anumit sentiment de care nu poți scăpa, senti-
mentul memorării brute din școală, sau poate că, în final, ai 
abandonat și ai dat vina pentru eșecurile tale pe o memorie 
slabă. Știi că ar fi ceva minunat să acumulezi o vistierie de 
Scriptură în mintea ta, sau să îți strângi un arsenal de arme 
pe care Duhul să le folosească. Dar dacă totul este orientat 
către a strânge pentru un moment viitor incert, și dacă are 
puțin de-a face cu ziua de azi, probabil că nu simți mult ur-
gența memorării. 
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Dar poate că va veni un moment al descătușării, cu o 
simplă schimbare de perspectivă. Cum ar fi dacă memorarea 
Scripturii are avea legătură cu ziua de azi? Uită pentru o clipă 
de zecile de ani din viitor; uită de șirul de gânduri zilnice ale 
textelor memorate anterior; abandonează mentalitatea de 
construire a tezaurului și de strângere a proviziilor, cel puțin 
ca motivație care te pune la lucru. În schimb, focalizează-te 
pe prezent. În cel mai fericit caz, memorarea Scripturii are 
de-a face cu hrana de azi a sufletului tău și cu modelarea 
vieții și a minții tale după viața și gândul lui Dumnezeu. 

MODELEAZĂ-ȚI GÂNDIREA                                
PENTRU ZIUA DE AZI 

Este ceva bun să acumulezi comori strălucitoare și 
arme ascuțite pe care să le folosești în viitor, dar dacă ești 
croit din același material ca mine, vei descoperi că îți va fi 
prea ușor să abandonezi memorarea Scripturii chiar când fi-
ecare zi pare să își aibă suficientele ei necazuri (Matei 6:34). 
Poate că descoperirea de care ai nevoie ca să faci în final niște 
pași înainte în acest lucru este pur și simplu să aplici urmă-
toarea propoziție din Rugăciunea Domnului la disciplina 
memorării Bibliei: Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o 
nouă astăzi (Matei 6:11). 

Când învățăm Scriptura cu inima, noi nu doar memo-
răm niște texte antice, care continuă să fie relevante, ci ascul-
tăm la și învățăm să recunoaștem chiar vocea Creatorului și 
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Răscumpărătorului nostru. Când memorăm versete din Bi-
blie, noi ne modelăm chiar în acele clipe gândirea pentru a 
imita structura și felul de a gândi ale lui Dumnezeu. 

Teologia bună ne modelează mințile într-o manieră 
generală pentru a ne gândi la ceea ce Dumnezeu se gândește, 
El înainte, și noi după El. Dar Scriptura memorată ne mo-
delează gândirea cu pe cât de multă specificitate este posibilă 
omenește, ca să pliem după felul în care este gândirea lui 
Dumnezeu. Teologia ne duce la parcul de joc; Scriptura me-
morată, ne duce în casă. 

Astfel, memorarea Bibliei nu doar că ne pregătește 
pentru posibilitățile dintr-o anume zi, când am putea să fo-
losim un verset memorat în consiliere, în mărturisire sau în 
lupta cu păcatul, ci ea și contribuie cu putere la momentul 
prezent, transformându-ne în acel fel de oameni care umblă 
azi în Duhul. Ea contribuie chiar acum la a te face să fii „în-
noit în duhul minții tale” (Efes. 4:23) și transformat „prin 
înnoirea minții tale, ca să poți deosebi bine voia lui Dum-
nezeu: cea bună, plăcută și desăvârșită” (Rom. 12:2). Ea nu 
doar că ne va fi accesibilă în momentele din viitor când va 
trebui să luăm decizii sau când ne vom lupta cu ispita în 
anumite circumstanțe, ci chiar actul memorării Scripturii, 
pe când înțelegem și ne raportăm la sensul textului, ne 
schimbă gândirea în prezent, transformându-ne în acel fel 
de oameni care „deosebesc care este voia lui Dumnezeu”. 
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De aceea, memorarea azi a cuvintelor lui Dumnezeu nu 
constituie doar un depozit pe care îl punem într-un cont pen-
tru mâine, ci o avuție care lucrează chiar acum pentru noi. 

UNII O DENUMESC „MEDITARE” 

Observați nota clarificatoare de mai sus: „pe când înțe-
legem și ne raportăm la sensul textului”. Altfel spus, trebuie 
să inundăm procesul memorării cu obiceiul harului și arta 
pierdută despre care am discutat în capitolul 3: meditarea. 

În meditare nu există în mod necesar nimic transcen-
dental sau de genul New Age. Versiunea înaintașilor noștri, 
încurajată peste tot în Biblie, presupune să cugetăm adânc 
la anumite adevăruri care ies din gura lui Dumnezeu, și să 
insistăm asupra lor în mințile noastre, suficient de îndelung 
ca să putem deosebi sensul lor în inimile noastre, apoi să 
începem chiar să ne gândim la aplicațiile lor în viețile noas-
tre. Atunci când facem așa încât meditarea să lucreze în tan-
dem cu memorarea Scripturii, această practică are efecte uri-
așe asupra felului în care tratăm procesul laborios al memo-
rării. De exemplu, aceasta ne face să o luăm lent. Putem me-
mora lucruri mult mai rapid dacă nu ne oprim să cugetăm 
și să ne gândim, dar simpla memorare nu ne va fi de mare 
folos; meditarea vine cu mult bine. Când tratăm memorarea 
cu seriozitate, nu căutăm doar să înțelegem ce memorăm, ci 
și insistăm asupra acelui lucru, îl simțim și chiar începem să 
îl aplicăm, chiar pe măsură ce îl memorăm. 
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Când tratăm memorarea Scripturii punând meditarea 
alături de ea, noi nu doar acumulăm lucruri spre transfor-
marea noastră ulterioară, ci ne bucurăm azi de hrană pentru 
sufletele noastre și experimentăm transformarea chiar acum. 
Iar când focalizarea este mai mult pe hrănire și modelare, 
revizuirea constantă este mai puțin importantă. Textele 
odată memorate, dar acum uitate, nu constituie o tragedie, 
ci o oportunitate de a medita din nou, proaspăt, și de a ne 
modela mai mult felul de a gândi. 

REFOCALIZEAZĂ-ȚI GÂNDIREA                                  
PE LUCRURILE DUHULUI 

Un alt beneficiu important pentru astăzi, nu doar 
pentru viitor, ține de felul în care memorarea Bibliei, înso-
țită de meditare, ne refocalizează sufletele pentru treburile 
zilei. Aceasta este o cale de a ne „reseta” mințile, îndrep-
tându-le către „lucrurile Duhului”, și apoi să „umblăm 
[trăim, lit. ESV] după lucrurile Duhului” (Rom. 8:5), ceea 
ce „este viață și pace” (Rom. 8:6). 

Îngemănarea meditării cu memorarea ne ajută să as-
cultăm de porunca din Coloseni 3:2: „Gândiți-vă la lucrurile 
de sus”. Ea ne hrănește azi cu lucruri spirituale pentru cei 
spirituali, în loc să trăim ca „omul firesc”, care „nu primește 
lucrurile Duhului lui Dumnezeu” (1 Cor. 2:13-14). Iar când 
ne refocalizăm pe lucrurile Duhului modelându-ne gândirea 
prin cuvintele lui Dumnezeu, rezultatul este pur și simplu 
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remarcabil. Pavel întreabă ca și Isaia: „Cine a cunoscut gân-
dul Domnului, ca să-I poată da învățătură?”, și răspunde cu 
această revelație uluitoare: „noi însă avem gândul lui Hristos” 
(1 Cor. 2:16; v. Isaia 40:13). 

GÂNDUL LUI HRISTOS ESTE AL TĂU 

Cu alte cuvinte, apostolul are două răspunsuri la în-
trebarea: Cine a cunoscut gândul Domnului? Primul reiese 
implicit din întrebarea retorică din Romani 11:34: „Cine a 
cunoscut gândul Domnului? Sau cine a fost sfetnicul Lui?” 
Răspunsul este: nimeni. Gândurile Lui sunt infinit de de-
parte de ale noastre. „Cât de nepătrunse sunt judecățile Lui, 
și cât de neînțelese sunt căile Lui!” (Rom. 11:33). Niciun 
om nu ar putea cunoaște cu totul gândul lui Dumnezeu. 

Și totuși Pavel ne dă al doilea răspuns în 1 Corinteni 
2:16: „noi însă avem gândul lui Hristos”. Pe măsură ce nu 
doar citim și studiem Scriptura, ci o înțelegem și apoi medi-
tăm la ea și o memorăm, noi „avem gândul lui Hristos” tot 
mai mult în noi, fiind asemănați tot mai mult chipului Său.  

Noi nu putem cunoaște exhaustiv ce gândește Dum-
nezeu, dar putem face un real progres prin pași mărunți. Și 
puține căi, dacă și acelea, imprimă mai bine gândul lui 
Dumnezeu în mințile noastre cum o face memorarea înge-
mănată cu meditarea, lucruri despre care El a vorbit atât de 
clar în Scriptură. 



CAPITOLUL 5  97 

DOUĂ EFECTE DEOSEBITE 

Un alt text menționează „gândul lui Hristos” și ne în-
dreaptă atenția către două efecte deosebite ale memorării 
gândului lui Dumnezeu. Ca introducere în cunoscutul „imn 
al lui Hristos” din Filipeni 2:6-11, Filipeni 2:5 spune: „Să 
aveți în voi gândul acesta, care era și în Hristos Isus”. Ce 
efect va aduce aceasta în viețile noastre? Nouă lucruri clare 
menționate în contextul imediat sunt unitatea (Fil. 1:27-
2:2) și smerenia (Fil. 2:3-4). 

Nu există niciun diapazon mai bun pentru armonia în 
trupul lui Hristos decât ca membrii să se străduiască împre-
ună să își conformeze mințile după gândul lui Hristos, nu 
doar alimentându-le cu niște concepte creștine, ci cu înseși 
cuvintele lui Dumnezeu. Când avem gândul lui Hristos, 
aceasta ne va face să acționăm ca niște catalizatori pentru 
crearea unei comunități ai cărei membri „rămân tari în ace-
lași duh, și luptă cu un suflet [cu aceeași gândire, lit. ESV] 
pentru credința Evangheliei” (Fil. 1:27), și care au „o sim-
țire, o dragoste, un suflet și un gând” (Fil. 2:2). Iar această 
„unitate a gândirii” merge mână în mână cu „o minte sme-
rită” în 1 Petru 3:8 [lit. ESV]. Există puține lucruri care cul-
tivă smerenia minții cum o face supunerea gândirii față de 
cuvintele lui Dumnezeu prin memorarea lor. În felul acesta, 
devenim oameni gata să 

nu facem nimic din duh de ceartă sau din slavă deșartă; 
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ci, în smerenie, fiecare să îl privească pe altul mai presus 
de el însuși. Fiecare dintre voi să se uite nu la foloasele 
lui, ci și la foloasele altora. (Fil. 2:3-4) 

Ascunde cuvintele lui Dumnezeu în inima ta; zidește-
ți un arsenal pentru lupta cu ispita. Dar nu rata puterea dis-
ponibilă azi pentru transformarea vieții, prin memorarea 
gândului lui Dumnezeu. 

* * * 

CINCI SFATURI PENTRU MEMORAREA BIBLIEI 

Anumite modalități de memorare a Scripturii sunt ui-
mitor de utile. Ele pot include versete de memorat scrise pe 
cartonașe sau liste lungi de versete memorate anterior, spre 
reamintire. Eu îi admir și apreciez pe cei care au perseverat 
folosind aceste metode și le consideră dătătoare de viață și 
sustenabile pe termen lung. Pentru mine, un astfel de proces 
ar amenința să domine, dacă nu chiar să devoreze timpul 
limitat pe care, realist vorbind, îl am pentru zilnică. În 
schimb, am descoperit că memorarea Scripturii este pentru 
mine un instrument în cingătoarea meditării și o importantă 
cale către aplicarea Bibliei în viață. Meditarea este obiceiul 
ne-negociabil al harului pe care vreau să îl practic în fiecare 
zi, chiar dacă are loc doar pe scurt atunci când circumstan-
țele din viață îmi reduc timpul disponibil.1 Memorarea 

 
1 Mai multe detalii sunt oferite în partea finală, unde discut despre părtășia cu Hristos într-
o „zi nebună”. 
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Scripturii nu este ceva ce vreau să practic zilnic, cel puțin în 
fiecare perioadă a vieții, ci vreau să o practic săptămânal, 
dacă nu chiar de câteva ori pe săptămână, petrecând mai 
multe minute căutând să memorez un pasaj deosebit la care 
am ajuns în citirea Bibliei, la care nu vreau doar să meditez, 
ci și să îl memorez, spre binele sufletului meu sau al lucrării 
în favoarea altora. 

În ce privește ultimul aspect, am strâns cândva o listă 
de „Zece pasaje pe care păstorii să le memoreze”, texte pe care 
le-am considerat utile în special când le-am slujit altora.2 În 
ce privește hrănirea propriului suflet, am inclus aici „zece ver-
sete evanghelice care să te mențină cald”, alături de „douăs-
prezece versete evanghelice în care să îți îmbibi sufletul”. 

Înainte de a-ți oferi cele două liste scurte de pasaje 
evanghelice, vreau să îți ofer cinci sfaturi simple pentru me-
morarea Scripturii. 

1. Diversifică textele alese 

Poți memora cărți întregi sau capitole întregi (Romani 
8 este un foarte bun punct de plecare, la fel ca Filipeni 3), 
sau doar anumite pasaje-cheie.3 De-a lungul anilor, prefe-
rința mea au devenit pasajele-cheie (în general de patru până 

 
2 Disponibilă online la desiringGod.org, 10 Iulie 2013, 
http://www.desiringgod.org/blog/posts/ten-passages-for-pastors-to-memorize-cold. 
3 Cel mai apreciat ghid despre memorarea în întregime a cărților Bibliei este cel al lui 
Andrew Davis, An Approach to Extended Memorization of Scripture, disponibil ca e-book și 
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la șapte versete, cum ar fi Tit 3:1-7) la care am ajuns pe mă-
sura înaintării în planul de citire a Bibliei. Adeseori este 
vorba despre un pasaj pe care îl consider atât de bogat și 
dens, încât meditarea la el doar pentru câteva minute mi se 
pare groaznic de insuficient. Pentru a mă bucura mai mult 
de bogăția lui, trebuie să îl pun în memorie. (Dacă vrei să 
începi de la câteva pasaje-cheie pe care să le memorezi, poți 
încerca texte precum Col. 1:15-20, Ioan 1:1-14, Evrei 1:1-
4 și Fil. 2:5-11.) 

2. Menține pasajele de memorat înaintea ta pe par-
cursul zilei 

Scrie pasajul și păstrează-l vizibil și ușor de accesat pe 
tabletă sau pe telefon. Nu aș sugera să îți carantinezi memo-
rarea limitând-o la o anumită perioadă din zi, ci să faci ca ea 
să pătrundă în toate lucrurile vieții. Pune-l să se deruleze în 
format audio când te afli în mașină sau scrie-l pe o bucată 
de hârtie și ia-o cu tine, ca să o poți consulta în timp ce stai 
la o coadă. Pune un verset pe pagina principală a telefonului, 
astfel încât să îl vezi când te uiți la telefon. 

3. Caută să înțelegi, să simți și să aplici textul în timp 
ce îl memorezi 

Împotrivește-te ideii de a privi memorarea ca pe un 
scop în sine. Memorarea pasajului „din inimă” este un țel 

 
pdf gratuit la adresa http://www.fbcdurham.org/wp-content/uploads/2012/05/Scripture-
Memory-Booklet-for-Publication-Website-Layout.pdf. 



CAPITOLUL 5  101 

secundar, pe când aducerea lui în inimă este cel principal. 
Nu memora fără sens, ci caută să înțelegi textul și sensul lui 
– nu dar implicațiile lui pentru viața ta, ci și ce efecte ar tre-
bui să aibă asupra emoțiilor tale. 

4. Transformă textul în rugăciune 

Momentele personale și colective de rugăciune sunt 
perioade deosebite pentru a exersa ceea ce memorezi, ca și 
pentru a vedea și simți acele pasaje dintr-un unghi proaspăt, 
în timp ce te vei îndrepta către Dumnezeu și vei exprima 
sensul lor spre beneficiul altora. Au existat momente din vi-
ața mea când faptul că m-am rugat folosind un anume text 
memorat a devenit calea pentru a vedea glorii proaspete care 
fuseseră ascunse pentru mine până atunci. 

5. Memorează în lumina Evangheliei 

În final, lasă ca adevărul din Coloseni 3:16 să modeleze 
memorarea: „Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în 
voi”. Aici, „Cuvântul lui Hristos” sau „mesajul lui Hristos” 
nu este mai înainte de toate Scriptura, ci Evanghelia. Așadar, 
cu alte cuvinte, memorează în lumina Evangheliei. 

În sine, memorarea Scripturii nu este în mod necesar 
un lucru creștin. Isus le vorbea liderilor evrei care memoraseră 
mai mult din Vechiul Testament decât vom ajunge noi să 
memorăm vreodată, dar le-a spus: „[voi] cercetați Scripturile, 
pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele 
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mărturisesc despre Mine. Și nu vreți să veniți la Mine, ca să 
aveți viața!” (Ioan 5:39-40). Iar Pavel a vorbit despre evreii 
care știau Scriptura îndeaproape, dar 

au rămas greoi la minte: căci până în ziua de astăzi, la 
citirea Vechiului Testament, această mahramă ră-
mâne neridicată, fiindcă mahrama este dată la o parte 
în Hristos. Da, până astăzi, când se citește Moise, ră-
mâne o mahramă peste inimile lor. Dar ori de câte ori 
vreunul se întoarce la Domnul, mahrama este luată. 
(2 Cor. 3:14-16) 

Indiferent dacă memorăm pasaje din Vechiul sau din 
Noul Testament, nevoia noastră repetată este aceasta: să ne 
întoarcem către Domnul. În memorare, fie că memorăm cărți 
întregi, capitole, pasaje sau versete izolate, trebuie să ne rea-
mintim de lecțiile deosebite ale lui Isus din Luca 24 despre 
interpretarea Bibliei: „le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era 
cu privire la El” (Luca 24:27), și „le-a deschis mintea, ca să 
înțeleagă Scripturile” și că „trebuie să se împlinească tot ce 
este scris despre Mine în Legea lui Moise, în Proroci și în 
Psalmi” (Luca 24:44-45). 

ZECE VERSETE EVANGHELICE                             
CARE TE MENȚIN CALD 

Timpul alocat memorării Bibliei este întotdeauna un 
timp bine folosit. Toată memorarea Scripturii este „de folos 
ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în 
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neprihănire” (2 Tim. 3:16). Și cu totul utile sunt afirmațiile 
Evangheliei, cele cuprinse într-un verset. 

Când memorezi un „verset evanghelic” și îl păstrezi 
cald, ai ascuns în inima ta o expresie inspirată divin și ine-
rantă, în limbaj omenesc, a ideii generale a întregii Biblii și 
a întregii istorii. Porți cu tine sabia Duhului în cel mai pu-
ternic aliaj. Mesajul central al Bibliei încapsulat într-o sin-
gură frază fortifică coloana noastră vertebrală spirituală și so-
lidifică miezul nostru, înrădăcinându-ne în stânca inimii lui 
Dumnezeu și a naturii lumii pe care El a creat-o, și trimi-
țându-ne încrezători în lupta cu necredința, fie a noastră, fie 
a altora. Versetele evanghelice sunt neprețuite atât în evan-
ghelizare, cât și în ucenicizare. 

Așadar, alături de eforturile de memorare a Scripturii, 
udă-ți inima cu anumite versete evanghelice care să ghideze, 
să modeleze și să dea aromă întregului tău rezervor. Prin 
„versete evanghelice” am în vedere versete precum Ioan 3:16 
(nu-i fura faima acestui verset – el este lăsat cu un motiv 
bun), versete care comunică succint adevărul că Isus îi mân-
tuiește pe păcătoși. 

Iată o listă de zece versete de la care poți începe. Poate 
că este bine să îți menții ochii deschiși pentru a vedea și alte 
versete și să le adaugi pe măsură ce le descoperi – și nu fi 
surprins dacă găsești multe astfel de versete în Romani. 

Căci Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să 
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slujească și să-Și dea viața răscumpărare pentru mulți! 
(Marcu 10:45) 

Dumnezeu Își arată dragostea față de noi prin faptul 
că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit 
pentru noi. (Rom. 5:8) 

Plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui 
Dumnezeu este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul 
nostru. (Rom. 6:23) 

Acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în 
Hristos Isus. (Rom. 8:1) 

El, care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat 
pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată, împreună 
cu El, toate lucrurile? (Rom. 8:32) 

Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut pă-
cat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dum-
nezeu în El. (2 Cor. 5:21) 

Căci cunoașteți harul Domnului nostru Isus Hristos. El, 
măcar că era bogat, S-a făcut sărac pentru voi pentru ca, 
prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogățiți. (2 Cor. 8:9) 

O, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul 
care zice: „Hristos Isus a venit în lume ca să îi mântu-
iască pe cei păcătoși”, dintre care cel dintâi sunt eu. (1 
Tim. 1:15) 

Și dragostea stă nu în faptul că noi L-am iubit pe 
Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi, și L-a 
trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele 
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noastre. (1 Ioan 4:10) 

„Vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețile: căci 
ai fost junghiat, și ai răscumpărat pentru Dumnezeu, 
cu sângele Tău, oameni din orice seminție, de orice 
limbă, din orice norod și de orice neam. (Apoc. 5:9) 

12 VERSETE EVANGHELICE                                  
ÎN CARE SĂ ÎȚI ÎMBIBI SUFLETUL 

Simplul adevăr nu ne va susține sufletele. Noi avem 
nevoie disperată de Evanghelie. „Harul lui Dumnezeu, în 
adevăr” (Col. 1:6), este șocul care aduce un suflet mort la 
viață și ceea ce îl menține în viață. Evanghelia este combus-
tibilul care trezește și energizează inima omului, nu doar 
adevărul, oricât de esențial este el. Doi plus doi face patru, 
este adevărat. Dar acest lucru pur și simplu nu îi dă viață și 
nici nu susține un suflet slab. 

Este cu totul minunat și bine să învățăm diferite ade-
văruri din Biblie – și există multe adevăruri cruciale de învă-
țat – dar nu trebuie să ratăm sau să minimizăm adevărul unic 
al Evangheliei, „Cuvântul adevărului” (Col. 1:5; v. Efes. 
1:13), mesajul atât de central și semnificativ pe care aposto-
lul îl denumește în toate epistolele lui pastorale nu doar un 
adevăr, ci adevărul (1 Tim. 2:4; 3:15; 4:3; 6:5; 2 Tim. 2:18, 
25; 3:7, 8; 4:4; Tit 1:1, 14). 

În plus față de cele zece versete care rezumă Evanghe-
lia, vreau să vă ofer douăsprezece „versete evanghelice” atent 
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alese care ajung la inima veștii bune a Bibliei în doar două 
până la patru versete. 

Aceste scurte paragrafe sunt tocmai bune pentru me-
morare și necesită cel puțin ceva mai mult timp pentru re-
flecție. Zidește-ți viața pe ele și în jurul lor, lăsându-le să 
modeleze și să dea aromă tuturor lucrurilor. Îmbibă-te în ele 
și lasă-le să îți îmbibe viața. 

Totuși, El suferințele noastre le-a purtat, și durerile 
noastre le-a luat asupra Lui, și noi am crezut că este 
pedepsit, lovit de Dumnezeu, și smerit. Dar El era 
străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără-
delegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut 
peste El, și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Noi ră-
tăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul 
lui; dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea 
noastră a tuturor. (Isaia 53:4-6) 

Toți au păcătuit, și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. 
Și sunt socotiți neprihăniți, fără plată, prin harul Său, 
prin răscumpărarea, care este în Hristos Isus. (Rom. 
3:23-24) 

Însă, celui ce lucrează, plata cuvenită lui i se socotește 
nu ca un har, ci ca ceva datorat; pe când celui ce nu 
lucrează, ci crede în Cel ce îl socotește pe păcătos ne-
prihănit, credința pe care o are el, îi este socotită ca 
neprihănire. (Rom. 4:4-5) 

V-am învățat înainte de toate, așa cum am primit și 
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eu: că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după 
Scripturi; că a fost îngropat și a înviat a treia zi, după 
Scripturi. (1 Cor. 15:3-4) 

Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, fă-
cându-Se blestem pentru noi, fiindcă este scris: „Bles-
temat e oricine este atârnat pe lemn” – pentru ca bi-
necuvântarea vestită lui Avraam să vină peste Nea-
muri, în Hristos Isus, așa ca, prin credință, noi să pri-
mim Duhul făgăduit. (Gal. 3:13-14) 

Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru 
dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram 
morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună 
cu Hristos (prin har sunteți mântuiți)... (Efes. 2:4-5) 

El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a cre-
zut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dum-
nezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine însuși și a luat un chip 
de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. La înfățișare 
a fost găsit ca un om, S-a smerit și S-a făcut ascultător 
până la moarte, și încă moarte de cruce. (Fil. 2:6-8) 

Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască 
în El [Isus], și să împace totul cu Sine prin El, atât ce 
este pe pământ cât și ce este în ceruri, făcând pace, 
prin sângele crucii Lui. (Col. 1:19-20) 

Pe voi, care erați morți în greșelile voastre și în firea 
voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-
a adus la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat 
toate greșelile. A șters zapisul cu poruncile lui, care 
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stătea împotriva noastră și ne era potrivnic, și l-a ni-
micit, pironindu-l pe cruce. (Col. 2:13-14) 

Dar, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mân-
tuitorul nostru, și dragostea Lui de oameni, El ne-a 
mântuit, nu pentru faptele, făcute de noi în neprihă-
nire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii 
din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, pe 
care L-a vărsat din belșug peste noi, prin Isus Hristos, 
Mântuitorul nostru; pentru ca, odată socotiți nepri-
hăniți prin harul Lui, să ne facem, în nădejde, moște-
nitori ai vieții veșnice. (Tit 3:4-7) 

Astfel dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și căr-
nii, tot așa și El însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, 
pentru ca, prin moarte, să-l nimicească pe cel ce are 
puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe 
toți aceia, care prin frica morții erau supuși robiei 
toată viața lor. Căci negreșit, nu în ajutorul îngerilor 
vine El, ci în ajutorul seminței lui Avraam. Prin ur-
mare, a trebuit să Se asemene fraților Săi în toate lu-
crurile, ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dum-
nezeu, un mare preot milos și vrednic de încredere, ca 
să facă ispășire pentru păcatele norodului. (Evrei 
2:14-17) 

El [Isus] n-a făcut păcat, și în gura Lui nu s-a găsit 
vicleșug. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjo-
curi; și, când era chinuit, nu amenința, ci Se supunea 
dreptului Judecător. El a purtat păcatele noastre în 
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trupul Său, pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față 
de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui 
ați fost vindecați. Căci erați ca niște oi rătăcite. Dar 
acum v-ați întors la Păstorul și Episcopul sufletelor 
voastre. (1 Petru 2:22-25). 
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6 
FII HOTĂRÂT SĂ ÎNVEȚI MEREU 

 

Înțelepciunea nu vine automat odată cu vârsta. Poți să 
vezi mulți bătrâni senili în lumea asta. Așa cum spunea Elihu 
în cartea Iov, „de fapt, în om, duhul, suflarea Celui Atotpu-
ternic, dă priceperea. Nu vârsta aduce înțelepciunea, nu bă-
trânețea te face în stare să judeci” (Iov 32:8-9). 

Este adevărat că, pentru mulți sfinți bătrâni, părul că-
runt și o minte sănătoasă sunt lucruri care merg mână în 
mână. Dar în cazul altora, mult prea mulți, lungimea vieții 
nu face decât să le crească încăpățânarea, iritabilitatea și felul 
nepăsător de a gândi și trăi. Experiența de viață poate să 
crească inevitabil odată cu vârsta, dar fără un model pe ter-
men lung caracterizat de receptivitate și intenție, mulțimea 
experiențelor de viață nu va face decât să creeze mai multă 
confuzie, nu mai multă claritate. 

În particular în cazul creștinilor, interesul este chiar 
mai mare pentru cultivarea curiozității sfinte și a gândirii 
unui ucenic care învață întreaga viață. Învățătura și învățarea 
se află în inima credinței noastre. A fi un „ucenic” înseamnă 
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literal a fi un „învățăcel”. Domnul nostru este Învățătorul 
suprem, iar sarcina centrală a păstorilor de sub autoritatea 
Lui, din biserica locală, este să dea învățătură (Matei 28:20; 
1 Tim. 3:2; 5:17; Tit 1:9; Evrei 13:7). Dumnezeu a conce-
put biserica în așa fel încât ea să fie o comunitate de ucenici 
care învață mereu, sub călăuzirea pământească a liderilor 
care îi învață din inimă. 

Credința creștină nu este un curs limitat pentru a ne 
pregăti pentru starea de adulți. Gândirea noastră nu ar tre-
bui să fie orientată să învățăm în primul rând, după care să 
ne petrecem restul vieților extrăgând lucruri din acel depozit 
original de cunoaștere. Nu, ci sănătatea constantă a vieții 
creștine este legată indisolubil de învățarea continuă. 

ÎNVAȚĂ PÂNĂ ÎN ZIUA LUI HRISTOS                            
– ȘI DINCOLO DE EA 

Mulți dintre noi am simțit balsamul mângâietor al pa-
sajului din Filipeni 1:6, care spune că „Acela care a început 
în voi această bună lucrare, o va isprăvi...” Dar afirmația nu 
se sfârșește aici. Da, avem făgăduința măreață a finalizării 
lucrării Sale în noi, dar apoi vine o remarcă legată de timp: 
„până în ziua lui Isus Hristos”. Ciclul de învățare nu se în-
cheie azi sau mâine, ci, atâta timp cât Isus încă nu a venit, 
ne stă înainte o viață întreagă de învățare. 

Nu ar trebui să ne așteptăm că învățarea se va încheia 
nici măcar și în Cer, în noua creație. În Preaiubitul inimilor 
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noastre avem o bogăție de binecuvântări astfel încât Dum-
nezeu va „arăta în veacurile viitoare nemărginita bogăție a 
harului Său, în bunătatea Lui față de noi în Hristos Isus” 
(Efes. 2:7). Ele nu ni se dau dintr-o dată, vom avea de primit 
pe veci noi îndurări, de descoperit revelații proaspete, de în-
vățat noi lucruri despre Domnul nostru. Noi am primit o 
făgăduință de creștere care nu ține doar cât durează viețile 
noastre, ci este veșnică. 

Astfel, noi suntem învățăcei pe viață, ca să spunem așa. 
De aici extragem în acest scurt capitol două întrebări impor-
tante: un simplu ce și un simplu cum. Care este cadrul învăță-
rii noastre de-a lungul vieții? Există vreun principiu legat de 
organizare sau vreun accent ori grilă despre care trebuie să 
știm pe măsură de continuăm să învățăm și să creștem? Apoi, 
cum am putea să practicăm o astfel de învățare continuă? 

CONCENTREAZĂ-TE PE CUVÂNT 

Există, neîndoielnic, ceva cu care ne încărcăm de la 
început pentru viața creștină, apoi ne petrecem tot restul zi-
lelor noastre explorându-l și adâncindu-ne în el: este „Cu-
vântul” sau „mesajul” despre Isus, Cuvântul întrupat al lui 
Dumnezeu. Exprimat simplu, punctul focal și centrul învă-
țării noastre continue este Persoana și lucrarea lui Hristos. 
Toate lucrurile sunt în El, prin El și pentru El (Col. 1:17). 

Când vorbim despre „învățare”, noi nu ne referim la 
simplele adevăruri factuale, la simpla informație sau cunoaștere 
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mentală. Noi includem acestea, dar ne referim la mai mult. Noi 
nu doar învățăm lucruri, ci învățăm un Chip. Noi nu suntem 
doar niște oameni care învață principii, ci o Persoană. Noi în-
vățăm continuu înaintând în relația cu Isus auzindu-I glasul în 
Cuvântul Lui, apelând la urechea Lui în rugăciune și fiind păr-
tași comunității în trupul Lui, toate acestea prin puterea Du-
hului Său. 

Una dintre modalitățile principale prin care cunoaș-
tem mai mult Persoana Lui este prin a învăța mai mult des-
pre lucrarea Lui pentru noi. Noi nu suntem doar „înrădăci-
nați și întemeiați” în dragostea lui Hristos manifestată față 
de noi la Calvar, ci și mergem înainte ca „să putem pricepe 
împreună cu toți sfinții, care este lărgimea, lungimea, adân-
cimea și înălțimea; și să cunoaștem dragostea lui Hristos, 
care întrece orice cunoștință, ca să ajungem plini de toată 
plinătatea lui Dumnezeu” (Efes. 3:17-19). 

Esența învățării continue care este cu adevărat creștină 
nu ține doar de a săpa mai adânc în vistieria aparent fără capăt 
a informației pe care o putem învăța despre lume, omenire și 
istorie, ci de a plonja în torentul infinit al dragostei lui Hristos 
și a felului în care ea se întoarce constant către ea, în lărgimea, 
lungimea, adâncimea și înălțimea ei fără limite, văzând toate 
lucrurile în lumina ei. Centrul învățării continue a creștinului 
este acesta: să Îl cunoască și să se bucure de Dumnezeu însuși 
în Hristos, prin Cuvântul Evangheliei și Cuvântul scris al 
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Scripturii – în auzirea, citirea, studiul, meditarea și memo-
rarea Bibliei. Acesta este motivul pentru care am inclus aici, 
în partea întâi, care tratează auzirea glasului lui Dumnezeu, 
capitolul de față pe tema învățării pe tot parcursul vieții. 

CINCI PRINCIPII ALE ÎNVĂȚĂRII CONTINUE 

Așadar, acel ce este „Cuvântul” – întrupat, rostit și 
scris – și el ocupă locul central, aruncându-și umbra lungă 
asupra a orice altceva învățăm. Dar acum întrebarea este: 
Cum? Răspunsul scurt este că lista de practici particulare 
pentru învățarea continuă poate fi la fel de diversă pe cât ne 
permite creativitatea. Aici trebuie să vii cu propriile gânduri 
și să descoperi modalități proaspete pe măsură ce înaintezi. 
În cele ce urmează voi prezenta cinci sugestii de ansamblu 
pentru a începe să-ți cultivi obiceiurile de învățare continuă. 

1. Diversifică-ți sursele și perioadele 

Învață din conversații personale, citește cărți, ia lecții, 
uite-te la materiale video educaționale și (probabil cel mai 
puțin apreciat) ascultă la înregistrări audio. Diversifică-ți 
sursele de învățare. 

Conversațiile personale cu credincioși experimentați 
și cunoscători sunt în vârful listei, pentru că poți di-
aloga, poți pune întrebări și poți primi cuvinte înțe-
lepte adaptate pentru tine, în măsura în care parte-
nerii de conversație cunosc situația și nevoile tale. 
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Cărțile au avantajul de a fi accesibile oricând și ori-
unde; poți înainta în lectură cu propriul ritm, în locul 
și la momentul decise de tine, și poți să le recitești, în 
funcție de nevoi. 

Lecțiile vin cu avantajul de a învăța în contextul pre-
zenței altora, beneficiind de întrebările lor și fiind for-
țat să te focalizezi pe material într-un timp anume și 
într-o perioadă anume a vieții. 

Materialele video educaționale oferă flexibilitatea de a 
fi vizionate când îți este cel mai convenabil; de aseme-
nea, ele au beneficiul că includ elemente vizuale (dia-
grame, hărți, limbajul trupului, expresiile faciale). 

Înregistrările audio oferă flexibilitatea de a face simul-
tan mai multe lucruri (să înveți în timp ce conduci 
mașina, faci gimnastică sau curățenie) și îți angajează 
mintea în modalități diferite de cele video, bazându-
te mai mult pe imaginație, când îți închipui cum arată 
învățătorul și contextul în care el vorbește. 

De asemenea, ia în calcul felul în care sursele se vor 
schimba în diferitele perioade din viață. Colegiile și seminari-
ile teologice sunt perioade concentrate pe învățarea în sala de 
clasă, pe dialogul educațional și pe lectura intensivă. Dacă tre-
buie să faci naveta pe o distanță lungă până la locul de muncă 
sau dacă îți permite felul de muncă manuală, poți să te folo-
sești de avantajul cărților audio, a cursurilor, lecțiilor și predi-
cilor audio. Evaluează aspectele particulare ale perioadei din 
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viață prin care treci, și alege mediile și căile cele mai propice 
pentru a învăța continuu despre Dumnezeu, despre lume și 
despre tine însuți. 

2. Creează spațiu și răscumpără timpul liber 

Dacă lucrezi cu normă întreagă și ești proaspăt fami-
list, poate fi dificil să faci loc pentru teme de casă și pentru 
dedicarea săptămână de săptămână față de participarea la 
lecții care sunt ținute seara sau chiar la cursuri online. Dar 
ce poți face în această perioadă aglomerată, și în oricare alta, 
este să creezi mici ferestre pentru a învăța. 

Poate ca acest timp să fie limitat la doar cinci sau zece 
minute de lectură înainte de culcare, sau câteva minute în 
plus când să insiști asupra Scripturii la timpul devoțional de 
dimineața, ori să asculți un scurt precum Ask Pastor John în 
timp ce te speli pe dinți, faci naveta la serviciu sau lucrezi 
ceva.1  

Sau poate îți stabilești obiectivul de a citi un articol 
sau două pe zi de pe un website serios, precum The Gospel 
Coalition.2 Sau să încerci să te mulțumești cu a mișca înainte 
un semn de carte fie pe un dispozitiv electronic de citit sau 
într-o carte tipărită, alocând câteva minute din când în când 
pentru lectura unei cărți bune. 

 
1 http://www.desiringgod.org/AskPastorJohn/. 
2 http://www.thegospelcoalition.org/. 



118       OBICEIURILE HARULUI  |  MATHIS 

3. Ai grijă de momentele când mintea nu îți este ocu-
pată 

Există un loc potrivit pentru odihna mentală și pentru 
recreere, pentru jocuri cu mingea, pentru televiziune, mu-
zică și filme, dar cel ce învață continuu va dori să aibă grijă 
ca majoritatea momentelor lui libere din viață să nu fie ca-
nibalizate de simpla distracție fără sens. Există un fel de a te 
uita la emisiuni sportive și de televiziune spre gloria lui 
Dumnezeu și cu intenția de a învăța. Verificarea știrilor este 
unul. Canalele de documentare bune și de istorie sunt prin-
tre altele. 

Învățarea continuă va însemna în timp dezvoltarea 
obiceiului de a te împotrivi simplei vegetări ori de câte ori 
simți impulsul și de a transforma unele dintre aceste mo-
mente, dacă nu cât mai multe, în oportunități de a crește. 
Poate că nu ți se va părea mult în anumite zile, dar răsplata 
pe termen lung este enormă. 

4. Adaptează-te la noile medii de învățare 

A fost o vreme când semnul distinctiv al celui care în-
vață continuu era o bibliotecă personală mare, ale cărei cărți 
erau pline de pagini subliniate. Pe atunci, rafturile de cărți 
erau însoțite de ziare și articole din reviste, apoi de seturi de 
casete audio, apoi de stive de CD-uri. Astăzi, o bibliotecă 
veritabilă poate fi stocată pe un dispozitiv de citire electronic 
sau pe un laptop, iar fișierele MP3 cândva stocate pe hard 
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disk-uri sunt disponibile online prin conexiunile de acum 
clasice prin Wi-Fi. 

Podcast-urile au devenit un canal favorit pentru cei 
neobosit de curioși, iar tehnologia de mâine va fi nouă și 
chiar mai bună. Materialele video gratuite și cursurile edu-
caționale online sunt accesibile mai mult ca niciodată. Apoi 
există mediile de socializare – și lucrurile cu care învățătorii, 
atleții, prietenii sau animatorii îți umplu profilul spun mult 
despre cât de dornic ești să folosești cele câteva momente pur 
și simplu derulând sau aducându-le la viață prin învățare. 

5. Acceptă identitatea de ucenic 

În final, având în vedere importanța învățării regulate 
și continue din creștinismul sănătos, începe să te consideri 
un ucenic. Tratează aceasta ca pe al șaselea atu al tău. Luptă 
împotriva valului care face din învățare ceva limitat la zilele 
de școală, din copilărie și adolescență, dar ceva nedemn de 
un adult. Împotrivește-te atracției de a cheltui timpul liber 
pe distracții inutile și fără limită. Îmbrățișează limitarea ta și 
infinitatea glorioasă a lui Dumnezeu, și fii hotărât să nu te 
oprești niciodată din învățare, netratând-o ca pe o povară, ci 
ca pe o mare bucurie. Însușește-ți adevărul că, într-un sens, 
noi, ființele create, nu „ajungem” niciodată la final, nici mă-
car în noua creație. 

Fii hotărât să fii un ucenic ce învață continuu. 



 

  



 

 

 

 

 
Partea a doua.  

Apelează la urechea 

Lui. Rugăciunea  
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7 
BUCURĂ-TE DE HARUL                     

DE A AVEA UN DUMNEZEU          
CARE TE AUDE  

 

El este „Dumnezeul oricărui har” (1 Petru 5:10). Nu 
doar că El ne-a ales înainte de întemeierea lumii, L-a dat pe 
Fiul Său ca să ne mântuiască și ne-a născut din nou, ci El și 
susține viețile noastre creștine în întregime, din prima zi 
până în acea Zi, în harul Lui inegalabil. El ne acoperă viețile 
cu bunătatea Lui neașteptată, prin oameni și circumstanțe, 
în vremuri bune și în vremuri rele, și toarnă asupra noastră 
har neașteptat în boală și în sănătate, în viață și în moarte. 

Dar, așa cum am văzut, El nu ne ia întotdeauna prin 
surprindere. Sau nici măcar în mod obișnuit. Dumnezeu are 
canalele Lui regulate – mijloacele harului – acele căi bine 
bătătorite pe care El găsește atât de des plăcere să treacă și să 
reverse din bunătatea Lui asupra celor care vin în întâmpi-
narea Lui cu așteptări. Arterele principale sunt Cuvântul 
Lui, biserica Sa și rugăciunea. Altfel spus, glasul Lui, trupul 
Său și urechea Sa. Acum ne vom îndrepta atenția de la glasul 
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Său la urechea Sa. 

Trebuie să vedem însă relația care există între faptul 
că El ne ascultă în rugăciune și faptul că noi Îl ascultăm în 
Cuvântul Lui. 

DUMNEZEUL CARE VORBEȘTE                               
ȘI CARE ASCULTĂ 

Prima dată se aude glasul Lui. Prin Cuvântul Său, El 
Se descoperă și Își exprimă inima, dezvăluindu-L pe Fiul Său 
ca fiind culminarea vorbirii Lui. Prin Cuvântul Său, El cre-
ează (Gen. 1:3) și re-creează (2 Cor. 4:4) – nu doar membri 
la nivel individual, ci un trup numit biserica (mijlocul haru-
lui către care ne vom îndrepta atenția în partea a treia). 

Apoi, minunăția minunățiilor, El nu doar Se exprimă 
pe Sine și ne îndeamnă să Îi ascultăm glasul, ci El vrea să 
audă glasurile noastre. Dumnezeul care vorbește nu doar a 
vorbit, ci El și ascultă – El se oprește, se coboară și vrea să te 
audă vorbindu-I. El este gata să îți audă glasul. 

Creștine, ai urechea lui Dumnezeu de partea ta. Noi 
o numim rugăciune. 

O CONVERSAȚIE PE CARE                                       
NU NOI AM ÎNCEPUT-O 

Simplu spus, rugăciunea înseamnă să vorbești cu 
Dumnezeu. Ea este ireductibil relațională. Ea este personală, 
pentru că El este Persoana Absolută, iar noi suntem persoane 
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care provenim din El, modelați după chipul Lui. Într-un 
sens, rugăciunea este la fel de elementară pe cât sunt persoa-
nele care vorbesc și interacționează între ele, dar cu această 
trăsătură importantă: în această relație, noi nu discutăm de 
la egal la egal. El este Creator, iar noi suntem ființe create. 
El este Domnul măreț, iar noi suntem slujitorii Lui fericiți. 
Totuși, datorită dragostei Lui uimitoare și a harului Său ex-
travagant, El ne invită să interacționăm. El Și-a deschis gura 
și ne-a vorbit. Acum El Își deschide urechea ca să ne asculte. 

Pentru un creștin, rugăciunea nu înseamnă doar să 
vorbească cu Dumnezeu, ci să Îi răspundă Aceluia care a ini-
țiat dialogul. El a fost primul care a vorbit. Aceasta nu este 
o conversație pe care noi o începem, ci o relație în care am 
fost atrași. Glasul Lui străpunge tăcerea. Apoi, în rugăciune, 
noi Îi vorbim Dumnezeului care ne-a vorbit. Cererile și ple-
doariile noastre nu își au originea în goliciunea noastră, ci în 
plinătatea Lui. Rugăciunea nu începe cu nevoile noastre, ci 
cu bogăția Lui. Originea ei este mai întâi în adorare, și abia 
apoi în cerere. Rugăciunea este un reflex față de harul pe care 
El îl dă păcătoșilor pe care El îi mântuiește. Ea înseamnă 
apelul la providența Lui având în vedere puterea pe care El 
a demonstrat-o. 

Rugăciunea este răspunsul bucuros din partea miresei, 
într-o relație de supunere bucuroasă față de Mirele ei, răs-
punzând la inițiativele Sale jertfitoare și dătătoare de viață. 
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Astfel, descoperim un har uimitor într-o afirmație simplă a 
psalmistului, afirmație care se aplică fiecărui creștin: „Dom-
nul îmi primește rugăciunea!” (Ps. 6:9). 

MARELE SCOP AL RUGĂCIUNII 

De aceea, nu ar trebui să ne surprindă să descoperim 
că rugăciunea nu are de-a face, în esență, cu a primi lucruri 
de la Dumnezeu, ci cu a-L primi pe Dumnezeu. Născută ca 
răspuns față de glasul Lui, rugăciunea vine cu cererile ei îna-
intea lui Dumnezeu, dar ea nu se mulțumește doar cu a 
primi ceva de la El. Rugăciunea trebuie să Îl aibă pe El. John 
Piper scria: 

Nu este ceva greșit să vrem darurile lui Dumnezeu și să 
I le cerem. Majoritatea rugăciunilor din Biblie sunt ce-
reri ale darurilor lui Dumnezeu. Dar, în final, fiecare 
dar ar trebui să fie dorit pentru că ne arată și ne aduce 
înainte mai mult din El... Când lumea aceasta se va 
prăbuși complet, temelia bucuriei noastre rămâne în 
picioare. Dumnezeu. De aceea, este cert că fiecare ru-
găciune pentru viață, sănătate, casă, familie, slujbă și 
lucrare din această lume este secundară. Iar marele scop 
al rugăciunii este să cerem ca – în și prin toate darurile 
Sale – Dumnezeu să fie bucuria noastră.1  

Sau, așa cum spunea C. S. Lewis atât de memorabil, 
„rugăciunea, în sensul petiției, care cere lucruri, este o mică 

 
1 When I Don’t Desire God: How to Fight for Joy (Wheaton, IL: Crossway, 2004), 142-43. 
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parte din ea; mărturisirea și pocăința sunt pragul ei, adorarea 
este sanctuarul ei, iar prezența, vederea și bucuria în Dum-
nezeu sunt pâinea și vinul ei”.2 Marele scop al rugăciunii este 
să venim cu smerenie, așteptare și – datorită lui Isus – în-
drăzneală în prezența conștientă a lui Dumnezeu, să ne ra-
portăm la El, să vorbim cu El și, în final, să ne bucurăm de 
El ca fiind marea noastră Comoară. 

PRACTICILE DE RUGĂCIUNE ÎN PERSPECTIVĂ 

Așadar, rugăciunea – a face apel la urechea lui Dum-
nezeu – are de-a face, în ultimă instanță, cu a avea mai mult 
din Dumnezeu. Iar a avea deschisă urechea lui Dumnezeu 
(ca și auzirea glasului Său) nu are de-a face mai înainte de 
toate cu practicile și postura noastră specifică – obiceiurile 
specifice pe care ni le formăm – ci cu principiul dialogului 
și al relaționării continue la El, în spațiul privat și alături de 
alții. El este sfânt, astfel că noi ne închinăm Lui (adorare). 
El este milostiv, așa că noi ne pocăim (mărturisire). El este 
bun, așa că noi ne exprimăm aprecierea (mulțumire). El este 
iubitor și grijuliu, astfel că noi Îi cerem lucruri pentru noi 
înșine, pentru familiile noastre, pentru prietenii noștri și 
pentru această lume (cerere).3  

 
2 The World’s Last Night and Other Essays (New York: Mariner Books, 2002), p. 8. 
3 Adorarea (A), mărturisirea (M), mulțumirea (M) și cererea (C) formează acronimul ușor 
de memorat AMMC al rugăciunii, care este un simplu instrument mnemonic al diferitelor 
tipuri de rugăciune care fac ca apropierea noastră înaintea lui Dumnezeu să fie sănătoasă 
și completă. Vom vedea mai multe lucruri despre acest AMMC al rugăciunii în capitolul 
următor. 
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Deoarece rugăciunea este parte integrantă dintr-o re-
lație continuă cu Dumnezeu, cartea Faptele Apostolilor nu 
subliniază anumite momente sau locuri în care biserica pri-
mară a practicat rugăciunea, ci ne spune că, „toți aceștia stă-
ruiau cu un cuget în rugăciune” (F.A. 1:14). Iar Pavel nu în-
deamnă biserica să urmeze obiceiuri specifice prescrise, ci să 
„stăruie în rugăciune” (Rom. 12:12), să „continue statornic 
în rugăciune” (Col. 4:2, lit. ESV), să se „roage neîncetat” (1 
Tes. 5:17), să „facă în toată vremea, prin Duhul, tot felul de 
rugăciuni și cereri” (Efes. 6:18). Rugăciunea este mai înainte 
de toate o orientare a vieții, nu anumite practici sau modele 
ce pot fi caracteristice unei comunități anume, anumitor pe-
rioade din viață sau din istoria bisericii. 

O astfel de chemare pătrunzătoare la rugăciune, așa 
cum vedem în Noul Testament, nu este o realizare imperso-
nală sau o disciplină brută, ci o relație intimă. La temelia ei 
nu este o voință omenească de fier, ci un Tată divin extraor-
dinar de grijuliu, care este dornic să „le dea lucruri bune ce-
lor ce I le cer” (Matei 7:11).  

El nu este doar un Tată care Își revelează bogăția în 
cuvinte și care „știe de ce ai trebuință, mai înainte ca să-I 
ceri” (Matei 6:8), ci El vrea să Îi ceri. El vrea să te audă. El 
vrea să interacționeze. El nu vrea să ne aibă într-o relație ipo-
tetică, ci în realitate. El este chiar mai dornic să ne audă de-
cât suntem noi dornici să ne rugăm. 
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NE RUGĂM ÎN NUMELE LUI ISUS 

Toate acestea sunt posibile doar prin Persoana și lu-
crarea Fiului lui Dumnezeu. Nu doar că Isus a murit pentru 
păcatele noastre (1 Cor. 15:3), ca să ne arate dragostea lui 
Dumnezeu pentru noi (Rom. 5:8), ci El a și înviat din mor-
mânt și S-a înălțat la Cer ca „înaintemergător pentru noi” 
(Evrei 6:20), înfățișându-Se chiar în prezența Tatălui (Evrei 
9:24). Isus este „la dreapta lui Dumnezeu, și mijlocește pen-
tru noi” (Rom. 8:34). Odată ce a cucerit moartea, Dumne-
zeul-Om, în trupul Său glorificat, „poate să îi mântuiască în 
chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, 
pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei” (Evrei 
7:25). Accesul nostru la urechea lui Dumnezeu este la fel de 
sigur cu a-L avea pe Fiul lui Dumnezeu. 

Astfel, în lumina acestui lucru, noi transformăm intenții 
generale în căi mai specifice, pe care le discutăm în capitolele 
următoare, apoi în planuri mai specifice, în comunitățile în 
care ne găsim și în viețile personale. Noi ne dezvoltăm obiceiuri 
de viață – obiceiuri ale harului. Găsim un timp și un loc unde 
ne rugăm cu regularitate. Ne rugăm noi înșine și împreună cu 
alții. Ne rugăm „în odăiță” și pe parcursul zilei. Rugăciunea este 
planificată și spontană. Ea are loc în mașină, la masă, între două 
activități și lângă pat. Ne rugăm prin Scriptură, în răspuns di-
rect față de Cuvântul lui Dumnezeu. Adorăm, mărturisim, 
mulțumim și cerem. Învățăm să ne rugăm prin a ne ruga și 



130       OBICEIURILE HARULUI  |  MATHIS 

prin a ne ruga împreună cu alții, descoperind că „rugăciunea 
regulată alături de alte persoane poate fi una dintre cele mai 
îmbogățitoare aventuri ale vieții tale creștine”.4 Vom explora 
toate acestea, și multe altele, în paginile care ne stau înainte. 

Avem acces la urechea lui Dumnezeu. Haideți să ne 
folosim din plin de el. 

 

  

 
4 Donald S. Whitney, Spiritual Disciplines for the Christian Life, rev. ed. (Colorado Springs: 
NavPress, 2014), p. 93. 
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8 
ROAGĂ-TE ÎN TAINĂ 

 

A sosit momentul să aruncăm o privire proaspătă către 
viața ta personală de rugăciune. Poate că vei găsi una sau 
două lucruri pe care să le ajustezi în zilele următoare. În ge-
neral, cea mai bună cale de a crește și a merge înainte în cre-
dință nu ține de o reparație capitală, ci de identificarea uneia 
sau a câtorva mici schimbări care vor da rezultate în timp. 

Sau poate că ai prea puțină viață personală de rugă-
ciune adevărată (lucru care poate fi mai răspândit în zilele 
noastre decât a fost vreodată printre cei ce se consideră creș-
tini), și ai nevoie să o iei de la început. Poate că simți greu-
tatea alarmei trase de Francis Chan: „Cea mai mare îngrijo-
rare a mea pentru această generație este incapacitatea ta de a 
te concentra, în special în rugăciune”.1 Poate că acest lucru 
este valabil în cazul tău și poate că ești gata de schimbare. 

Indiferent dacă ai nevoie de puțină auto-evaluare sau să 
înveți ca un începător, vreau să îți ofer câteva sfaturi practice 
despre rugăciunea personală. Dar hai să începem cu motivul 

 
1 Conferința Passion 2015 din Atlanta, 3 Ianuarie 2015. 



132       OBICEIURILE HARULUI  |  MATHIS 

pentru care rugăciunea personală, privată, sau „rugăciunea în 
odăița ta”, este atât de importantă. 

RUGĂCIUNEA „ÎN ODĂIȚA TA” 

Expresia „rugăciunea în odăiță” provine din cunos-
cuta Predică de pe Munte a lui Isus, din Matei 5-8. Contex-
tul în care ea apare constă din învățăturile lui Isus, prin care 
El ne îndeamnă” „Luați seama să nu vă îndepliniți [practi-
cați, lit. ESV] neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să 
fiți văzuți de ei” (Matei 6:1). 

Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii, cărora le place 
să se roage stând în picioare în sinagogi și la colțurile 
ulițelor, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat 
vă spun, că și-au luat răsplata. Ci tu, când te rogi, in-
tră în odăița ta, încuie-ți ușa, și roagă-te Tatălui tău, 
care este în ascuns; și Tatăl tău, care vede în ascuns, 
îți va răsplăti. (Matei 6:5-6) 

La fel cum rugăciunea în auzul altora își avea răsplata 
imanentă în iudaismul din primul secol, tot așa se întâmplă 
în adunările noastre din secolul 21, indiferent dacă ne rugăm 
în biserică, într-un grup de studiu sau doar la masă cu prie-
tenii și familia. Poate fi foarte ușor să alunecăm către a-i im-
presiona pe alții, lucru care devine motivul pentru care ne 
rugăm alături de alții, indiferent dacă la mijloc este lungi-
mea, tonul, subiectul, atitudinea sau cuvintele alese în rugă-
ciune – toate alese atent pentru a produce anumite efecte 
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doar în urechile oamenilor care ne aud. 

Aceasta este o linie dificilă pe care să mergem, pentru 
că trebuie să ne rugăm împreună cu ceilalți – în biserică, în 
casele noastre sau în alte locuri – iar rugăciunea publică tre-
buie să ia în considerare faptul că există oameni care ne aud; 
ea ar trebui să îi aibă pe alții în vedere. Dar pericolul pândește 
și constă din a ne abate de la Dumnezeu, îndreptându-ne 
atenția către a ne face pe noi înșine să părem impresionanți. 

Dar „rugăciunea din odăiță” vine cu un test al auten-
ticității rugăciunii noastre publice. Tim Keller comentează 
următoarele pe marginea pasajului din Matei 6:5-6: 

Testul infailibil al integrității spirituale, spune Isus, 
este viața ta privată de rugăciune. Mulți oameni se vor 
ruga când li se va cere de așteptările culturale sau so-
ciale, sau poate ca urmare a anxietății cauzată de cir-
cumstanțe nefaste. Totuși, cei care au o relație vie, au-
tentică, cu Dumnezeu ca Tată, vor dori din interiorul 
lor să se roage, astfel că ei se vor ruga chiar și când nu 
există nimic din afara lor care să îi preseze să se roage. 
Ei vor apela la rugăciune chiar și în vremuri de secetă 
spirituală, atunci când nu capătă nicio răsplată socială 
sau din perspectiva experienței.2  

Rugăciunea privată este un test important, care ne 
spune dacă suntem autentici sau nu. Este El adevărata noastră 

 
2 Prayer: Experiencing Awe and Intimacy with God (New York: Dutton, 2014), p. 23. 
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comoară, sau doar ne folosim de rugăciune ca să părem evla-
vioși și să îi impresionăm pe alții? Sunt rugăciunile noastre 
îndreptate cu adevărat către un Dumnezeu care ne aude și 
vrea să ne facă bine, sau sunt un instrument prin care primim 
ceea ce ne dorim din partea altor oameni? Rugăciunea privată 
pătrunde prin această ceață și confuzie, ajutându-ne prin a ne 
arăta dacă relația noastră cu Dumnezeu este una autentică. 

REMEDIUL PENTRU INSUFICIENȚĂ 

Dar rugăciunea privată nu este doar un test al auten-
ticității noastre, ci și un remediu continuu al insuficiențelor 
noastre și a lipsei noastre de dorință față de Dumnezeu, lu-
cruri pe care le simțim adesea.  

Rugăciunea, spune John Piper, „nu este doar măsura 
inimilor noastre, descoperindu-ne dorințele adevărate, ci și 
remediul indispensabil pentru situațiile când inimile noastre 
nu Îl doresc pe Dumnezeu așa cum ar trebui”.3  

Rugăciunea privată arată cine suntem cu adevărat din 
punct de vedere spiritual și este esențială în vindecarea mul-
tor aspecte ale rugăciunii, în care ne regăsim zdrobiți, nevo-
iași, în lipsă și răzvrătiți. 

CONTEXT PENTRU RELAȚIE 

De asemenea, așa cum observă Keller, rugăciunea este 

 
3 When I Don’t Desire God: How to Fight for Joy (Wheaton, IL: Crossway, 2004), p. 153. 



CAPITOLUL 8  135 

esențială pentru „o relație cu Dumnezeu ca Tată trăită auten-
tic”.4 Aceasta este inima rugăciunii – nu să primească lucruri 
de la Dumnezeu, ci să-L primească pe Dumnezeu. Rugăciu-
nea este contextul în care noi Îi vorbim înapoi lui Dumne-
zeu, ca răspuns la Cuvântul Lui față de noi, și unde experi-
mentăm ce înseamnă să ne bucurăm de El ca scop în sine, 
nu doar ca un mijloc pentru cererile noastre. În rugăciune, 
noi ne bucurăm de darul accesului la urechea lui Dumnezeu 
(cap. 7) și descoperim că nu suntem doar slujitori, ci și pri-
eteni ai Lui (Ioan 15:15). Noi nu suntem doar ascultători ai 
Cuvântului Lui, ci și copiii Lui, care au inima Lui de partea 
lor (Rom. 8:15-16; Gal. 4:6-7). El vrea să ne audă vorbindu-
I. Iată puterea și privilegiul rugăciunii. 

Aici vedem de ce Isus a practicat atât de bine ceea ce a 
predicat despre rugăciune și despre a găsi o „odăiță”. El nu 
avea deficiențe peste care să treacă, nici îndoieli despre auten-
ticitatea Sa, dar a dorit intens părtășia cu Tatăl Său. De aceea, 
El S-a rugat personal în mod repetat. „După ce le-a dat dru-
mul noroadelor, S-a suit pe munte să Se roage, singur la o 
parte... El era singur acolo” (Matei 14:23; v. și Marcu 6:46). 
„El se ducea în locuri pustii și Se ruga”, și nu doar o singură 
dată, ci ca un obicei (Luca 5:16). „A doua zi dimineața, pe 
când era încă întuneric de tot, Isus S-a sculat, a ieșit, și S-a 
dus într-un loc pustiu. Și Se ruga acolo” (Marcu 1:35). 

 
4 Keller, Prayer, p. 23. 
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Înainte de a-i alege pe cei 12 ucenici ai Lui, „Isus S-a 
dus în munte să Se roage, și a petrecut toată noaptea în ru-
găciune către Dumnezeu” (Luca 6:12). Chiar și în Ghetsi-
mani, El „S-a depărtat și S-a rugat” de trei ori (Matei 26:36, 
42, 44; v. și Marcu 14:32-42). De la începutul lucrării Sale 
și până în momentul răstignirii, El a făcut din practica rugă-
ciunii private o parte esențială a relației Lui cu Tatăl. 

De aceea, este dificil să subliniem prea mult locul cu-
venit rugăciunii personale. Ea este în multe feluri măsura a 
cine suntem din punct de vedere spiritual. Felul cum ne ru-
găm, spune J. I. Packer, „este o chestiune de o maximă im-
portanță”.5  

CINCI SUGESTII PENTRU                                           
RUGĂCIUNEA DE TAINĂ 

Faptul că rugăciunea privată este importantă, chiar 
esențială pentru creștin, este clar. Dar felul în care practicăm 
rugăciunea privată este deschis foarte mult diferitelor noas-
tre experiențe, rutine și modele, în diferitele perioade din 
viață.  

În timp ce îți evaluezi (sau îți începi) ritmurile și obi-
ceiurile de rugăciune, ține cont de următoarele cinci sugestii 
pentru îmbogățirea rugăciunii personale. 

 
5 My Path of Prayer: Personal Glimpses of the Glory and the Majesty of God Revealed through 
Experiences of Prayer, ed. David Hanes (West Sussex, UK: Henry Walter, 1981), p. 56. 
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1. Creează-ți odăița 

Găsește-ți locul regulat pentru rugăciunea privată, și 
dacă nu poți identifica un loc gata pregătit, creează-ți unul. 
Poate fi pur și simplu un birou liber sau un loc unde poți să 
te așezi pe genunchi. Mulți dintre noi am descoperit că locul 
de lângă pat este mai rodnic decât să stăm întinși în pat. 
Poate că poți să găsești odăița ta sau să se bagi sub scară, 
unde să ai suficient loc să stai sau să îngenunchezi, și unde 
să ai suficientă lumină ca să citești și să îți iei notițe. Dacă ai 
locul tău unde să te retragi, acest lucru te va ajuta să capeți 
regularitate în rugăciune. 

2. Începe cu Biblia 

Deoarece rugăciunea este o conversație pe care nu noi 
am început-o, ci un răspuns față de inițiativa lui Dumnezeu, 
care ne-a vorbit în Cuvântul Lui, mulți dintre noi am învă-
țat, ca și George Mueller, să începem de la Scriptură. Muel-
ler spune că, vreme de 10 ani, și-a început fiecare zi cu o 
încercare imediată de a se ruga fierbinte și îndelung, însă în 
final a învățat că rugăciunile lui au devenit mult mai bogate 
și mai concentrate când au venit ca răspuns la Cuvântul lui 
Dumnezeu. 

Din acel moment înainte, Mueller își începea ziua cu 
o scurtă rugăciune cerând ajutorul lui Dumnezeu în lectura 
Bibliei, apoi mergea mai înainte de toate la Biblie, deschi-
zându-și urechile față de Dumnezeu în Cuvântul Lui prin 
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meditarea la Scriptură, după care trecea, prin disciplina me-
ditării (cap. 3), la porțiunea rugăciunii sale personale zil-
nice.6  

3. Adoră, mărturisește, mulțumește și cere 

După citirea și meditarea la Biblie, și după deschide-
rea porților către „rugăciunea liberă” – dând glas la ceea ce 
avem pe inimă – ne poate fi util să avem o formă la înde-
mână. William Law ne sfătuiește ca, în devoțiunile de dimi-
neață, „să avem ceva fix și ceva liber”.7 Așa este și în cazul 
rugăciunii private. 

Martin Luther recomanda rugăciunea după forma 
Rugăciunii Domnului, folosind cuvinte noi în fiecare zi. O 
formă testată în timp este AMMC: adorare, mărturisire, 
mulțumire, cerere.  

Mai întâi, adoră-L pe Dumnezeu cu laude pentru ade-
vărul revelat prin citirea și meditarea la Scriptură, apoi măr-
turisește-ți păcatele, eșecurile și slăbiciunile, apoi mulțumește-
I pentru harul și mila Lui, și, în final, cere – cere-I – vino cu 
cereri pentru tine, pentru familia ta, pentru biserica ta și așa 
mai departe. 

 
6 A Narrative of Some of the Lord’s Dealings with George Mueller, Written by Himself, Jehovah 
Magnified. Addresses by George Mueller Complete and Unabridged, 2 vols. (Muskegon, MI: 
Dust and Ashes, 2003), p. 1:272–73. Pentru o excelentă carte pe această temă, vă 
recomand Donald S. Whitney, Praying the Bible (Wheaton, IL: Crossway, 2015). 
7 Law, A Serious Call to a Devout and Holy Life (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1966), p. 
154. 
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4. Divulgă-ți dorințele – și dezvoltă-le 

Mai întâi, ceva fix; acum, ceva liber. Aceasta este „ru-
găciunea liberă”, în care ne revărsăm inimile, poverile și an-
xietățile cu care suntem încărcați azi și în această parte a vi-
eții. În rugăciunea privată, noi ne deschidem cel mai onest 
înaintea lui Dumnezeu, fiind în același timp cinstiți cu noi 
înșine. Exprimă-ți inima înaintea Tatălui tău. El o cunoaște 
deja, dar vrea să te audă revărsând-o înaintea Lui. Acesta este 
un privilegiu indescriptibil. 

Dar rugăciunea înaintea lui Dumnezeu nu este doar 
locul unde ne divulgăm inimile, ci și locul unde ne dezvol-
tăm dorințele. Aici există putere. Rugăciunea ne schimbă 
inimile cum nimic nu o poate face – probabil în special 
atunci când urmăm rugăciunile din Biblie, din cartea Psal-
milor și din scrierile apostolului [Pavel] (ca în Efes. 1:17-21; 
3:16-19; Fil. 1:9-11; Col. 1:9-12), folosindu-le drept ghid 
care să modeleze și să exprime dorințele noastre față de 
Dumnezeu. 

5. Păstrează prospețimea 

Schimbă-ți obiceiul rugăciunii pentru noul an, pentru 
o nouă lună sau pentru o nouă perioadă a vieții. Scrie-ți ru-
găciunile cu regularitate, sau doar în anumite ocazii, cu con-
centrare și grijă (aceasta este o fațetă valoroasă a disciplinei 
păstrării unui jurnal, după cum vom vedea în cap. 11), sau 
ascute-ți afecțiunea în rugăciune prin post (cap. 10), sau ia 
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o pauză din haosul vieții retrăgându-te într-un loc special în 
tăcere și solitudine (cap. 12). 

Puține lucruri sunt la fel de vrednice de atenția și in-
vestiția ta precum sunt privilegiul și puterea rugăciunii per-
sonale. 

* * * 

Obiceiurile de rugăciune regulată personală se vor 
schimba odată cu diferitele perioade din viață. Au existat pe-
rioade în care aveam liste de rugăciune zilnică, sau lucruri 
pentru care mă rugam săptămânal. Am păstrat note detaliate 
cu motivele de rugăciune din anumite zile, și am încercat să 
mă întorc și să îmi notez răspunsurile la rugăciune sau felul 
cum dorințele mele s-au schimbat. O altă practică utilă a fost 
aceea de a scrie sau de a culege pe computer rugăciunile mele 
zilnice (mai multe informații pe această temă se găsesc în 
cap. 11, unde discut despre cum să păstrezi un jurnal). 

În ultimii ani, am descoperit că îmi este cel mai de 
folos să mă rog scurt la începutul timpului meu devoțional, 
ceva de genul, „Tată, Te rog să binecuvântezi citirea Cuvin-
telor Tale în inima mea în această dimineață”, încercând să 
o păstrez proaspătă în fiecare zi. Apoi, după citirea Bibliei și 
după ce meditez la o anume parte din ce citesc, încerc să trec 
la rugăciune pe baza a ceea ce am meditat, folosind modelul 
brut al adorării, mărturisirii, mulțumirii și cererii (bine-cu-
noscutul AMMC al rugăciunii). 
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În general încep cu laudă sau „adorare”, venind înain-
tea lui Dumnezeu folosind cuvinte de închinare pentru cine 
este El, pentru ceea ce a făcut pentru mine, sau pentru ceea 
ce El făgăduiește să facă în lumina textului la care am medi-
tat. Eu sper să insist în adorare, cel puțin pentru câteva fraze, 
cultivând astfel o inimă a închinării pe când sap să pun în 
cuvinte strălucirea la care am privit în Cuvântul Lui. 

Apoi vine mărturisirea. Păstrând în minte momentele 
de meditare, îmi mărturisesc păcatele, slăbiciunile și eșecu-
rile, atât la modul general cât și specific, în funcție de ade-
vărul avut în vedere. 

Apoi caut să hrănesc recunoștința față de Dumnezeu, 
exprimându-mi cuvintele de mulțumire pentru harul și mila 
Lui, pentru că, în ciuda măreției Lui și a micimii mele, a 
sfințeniei Lui și a păcătoșeniei mele, El m-a salvat și m-a fă-
cut să fiu al Lui în Isus. 

În final, mă îndrept către cereri, rugându-mă specific 
pentru mine și cei pe care îi iubesc, mai întâi cu lucruri care 
decurg din adevărul la care am meditat și apoi trecând la 
lucrurile care îmi sunt în minte și pe care le-am planificat 
pentru acea zi.  

În prezent, perioadele mele de rugăciune au fost 
aproape exclusiv ghidate de meditare și de ceea ce se află în 
mintea și inima mea pentru acea zi, mai degrabă decât să mă 
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ghidez după o listă de motive de rugăciune.8  

Rugăciunea privată poate fi un timp intens de perso-
nal între tine și Dumnezeu. Și așa ar trebui să fie. Pe măsură 
ce îți vei dezvolta practica regulată de a auzi glasul lui Dum-
nezeu și de a-I răspunde în rugăciune, îți vei dezvolta pro-
priile obiceiuri ale harului prin care te vei bucura de Dum-
nezeu în rugăciune. 

 

 

 

  

 
8 Eu nu sunt disperat după a avea liste de rugăciune și a mă ruga după liste, dar vreau să te 
avertizez să eviți pericolele schițate de Timothy Keller, citându-l pe J. I. Packer în Prayer: 
Experiencing Awe and Intimacy with God (New York: Dutton, 2014), p. 229–30. 
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9 
ROAGĂ-TE CONSTANT                            

ȘI ÎN COMPANIA ALTORA 
 

Așa cum am văzut, rugăciunea se află în însăși inima 
vieții creștine. Ea nu este doar ascultare de porunca lui 
Dumnezeu, ci un mijloc vital prin care primim continuu har 
pentru supraviețuirea și propășirea noastră spirituală. Iar bu-
curia rugăciunii – părtășia cu Dumnezeu – este esențială 
pentru ceea ce înseamnă să fii creștin.  

Fără rugăciune, nu există nici relație adevărată cu El și 
nicio desfătare profundă în cine este El, ci doar crâmpeie de 
departe. 

Așa cum ne învață Isus, rugăciunea privată (sau „rugă-
ciunea de taină”) are un rol important în viața credinciosu-
lui. Noi ne dezvoltăm diferitele modalități și practici pentru 
rugăciunea de taină în ritmurile vieților noastre unice.  

Noi ne găsim locul și timpul ca să „intri în odăița ta, 
să îți încui ușa, și să te rogi Tatălui tău, care este în ascuns” 
(Matei 6:6). Amin pentru rugăciunea privată (cap. 8). Este 
crucială. Dar mai este ceva. 
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ROAGĂ-TE PE PARCURSUL ZILEI 

Rugăciunea începe în taină, dar Dumnezeu nu vrea ca 
ea să rămână în odăiță. Rugăciunea este lăsată să cuprindă 
toată viața și în special viața noastră împreună în comuni-
tate. Când urmăm călăuzirea Scripturii, noi nu practicăm 
rugăciunea doar în privat, ci luăm spiritul ei de dependență 
și îl ducem cu noi pe tot restul zilei, inclusiv în momente de 
rugăciune concentrată alături de alți credincioși. 

Este posibil să știi versetele care ne fac să șoptim rugă-
ciuni la mult timp după ce ne-am părăsit odăițele. „Rugați-
vă neîncetat” (1 Tes. 5:17); „stăruiți în rugăciune” (Rom. 
12:12); „continuați cu statornicie în rugăciune” (Col. 4:2, 
lit. ESV); „rugați-vă întotdeauna” (Efes. 6:18, lit. ESV). Isus 
a spus că noi „trebuie să ne rugăm necurmat, și să nu ne 
lăsăm” (Luca 18:1). Aceste pasaje nu ne cer să stăm toată 
ziua în odăițele noastre, ci să purtăm în sufletele noastre o 
atitudine de rugăciune atunci când ne dedicăm cu totul sar-
cinilor și obligațiilor noastre zilnice – și ca, într-o clipă, să 
fim gata să ne îndreptăm conștient către Dumnezeu în ma-
șină, în timp ce așteptăm la un rând, când mergem undeva, 
înaintea unei mese, în mijlocul unei discuții dificile și în 
orice altceva. 

„Oriunde este Dumnezeu, acolo este și rugăciunea”, 
scrie Tim Keller. „Întrucât Dumnezeu este pretutindeni și 
El este infinit de măreț, rugăciunea trebuie să pătrundă în 



CAPITOLUL 9  145 

totalitatea vieților noastre”.1  

PISCUL: RUGĂCIUNEA ÎMPREUNĂ 

Dincolo de ușa odăiței, punctul culminant al rugăciu-
nii atotpătrunzătoare este rugăciunea împreună cu alți creș-
tini. Aranjarea pentru acompaniament în rugăciune necesită 
mai multă energie decât o rugăciune șoptită în tumultul vi-
eții. Ea necesită planificare, inițiativă și sincronizarea agen-
delor într-un fel în care rugăciunea privată nu o face. Dar 
merită fiecare gram de efort. 

De aceea, avem cel puțin două fronturi ale vieții sănă-
toase de rugăciune. Noi ne rugăm personal, în taină și pe 
parcursul zilei, și ne rugăm în comun, împotrivindu-ne „pri-
vatizării” rugăciunilor noastre, nu doar prin a le cere altora 
să se roage pentru noi, ci în special când alții se roagă împre-
ună cu noi. 

HRISTOS ȘI CEI DIN JURUL LUI 

Dacă vreun om s-ar fi descurcat foarte bine în rugă-
ciune fără să fie însoțit cu regularitate de alți oameni, acela 
trebuie să fi fost Isus. Dar la El vedem în repetate rânduri 
crâmpeie dintr-o viață de rugăciune care nu a avut doar di-
mensiunea personală, ci și pe cea colectivă. „Isus i-a luat cu 
El pe Petru, pe Ioan și pe Iacov, și S-a suit pe munte să Se 
roage” (Luca 9:28), și a răspuns bucuros la cererea lor, 

 
1 Prayer: Experiencing Awe and Intimacy with God (New York: Dutton, 2014), p. 28. 
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„Doamne, învață-ne să ne rugăm” (Luca 11:1), printr-o ru-
găciune comună către „Tatăl nostru”, marcată prin folosirea 
repetată a pronumelor „noi”, „nouă” și „noastre”. 

Pasajul clasic care ne arată că Isus le-a permis altora să 
Îi invadeze spațiul rugăciunii este cel din Luca 9:18: „Într-o 
zi, pe când Se ruga Isus singur deoparte, avându-i cu El pe 
ucenicii Lui...” Rareori s-a depărtat El de compania acestor 
bărbați (și atunci doar ca să Se roage, v. Matei 14:23; Marcu 
1:35; Luca 5:16), și nu încape îndoială că una dintre temele 
lor regulate de interes comun era rugăciunea. Menținerea 
unei astfel de companii în rugăciune trebuie să fi jucat un 
rol în „îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan... oameni necărtu-
rari și de rând”, când oamenii au văzut că ei „fuseseră cu 
Isus” (F.A. 4:13). 

Rugăciunea comună a lui Isus, alături de ucenicii Lui 
a condus la rugăciunea comună în biserica primară, pe care 
ei au condus-o. Acest lucru este prezentat explicit în fiecare 
moment de turnură din cartea Faptele Apostolilor. 

„Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune” (1:14; 
v. și 2:42). 

„Și-au ridicat glasul toți împreună către Dumnezeu” 
(4:24), iar umplerea cu Duhul Sfânt a venit după ce 
ei s-au rugat împreună (v. 31). 

Biserica i-a ales pe cei șapte și „s-au rugat și și-au pus 
mâinile peste ei” (6:6). 
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În timp ce Petru era în temniță, „Biserica nu înceta să 
înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el” (12:5), 
iar când el a scăpat miraculos, i-a găsit „adunați mulți 
laolaltă, și se rugau” (v. 12). 

Biserica din Antiohia i-a trimis pe Pavel și Barnaba în 
prima călătorie misionară „după ce au postit și s-au 
rugat” (13:3), și „au rânduit prezbiteri în fiecare Bise-
rică, și după ce s-au rugat și au postit, i-au încredințat 
în mâna Domnului” (14:23). 

Chiar și în temniță, „Pavel și Sila se rugau, și cântau 
cântări de laudă lui Dumnezeu” (16:25). 

Iar într-o cuvântare emoționantă de rămas bun către 
prezbiterii din Efes, Pavel „a îngenunchiat și s-a rugat 
împreună cu ei toți” (20:36; v. și 21:5). 

CINCI SFATURI PENTRU                                          
RUGĂCIUNEA COMUNĂ 

Noi nu avem azi nevoie mai puțină de ajutorul lui 
Dumnezeu decât avea biserica primară, iar rugăciunea îm-
preună rămâne un mijloc vital al harului continuu al lui 
Dumnezeu în viața creștină și pentru adunările noastre. 

Este clar că, în biserica primară, membrii se rugau îm-
preună; detaliile felului în care ei practicau această rugăciune 
nu ne sunt clare. Acest lucru este important. Nu există un 
model al rugăciunii comune, indiferent dacă ea are loc câte 
doi sau cu zecile, sutele sau miile de credincioși. Practicile 
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rugăciunii comune sunt diferite de la o familie la alta, de la o 
biserică la alta și de la o comunitate la alta, în funcție de con-
textul, liderii și istoria comună. Liderii înțelepți văd ce obice-
iuri și practici funcționează deja în grup, le deosebesc pe cele 
utile și care pot fi încurajate față de cele care s-ar putea dovedi 
inutile pe termen lung și, astfel, ar putea fi înlocuite. 

Iată mai jos cinci lecții pe care eu le-am învățat din 
conducerea unui mic grup de rugăciune în ultimii ani. Poate 
că una sau două vor fi bune pentru familia, grupul sau bise-
rica pe care o conduci sau din care faci parte. 

1. Rugați-vă cu regularitate 

Faceți din rugăciunea regulată alături de alți credinci-
oși parte din rutina săptămânală sau cel puțin o dată la două 
săptămâni. În loc să participi „când poți”, planificați-vă un 
timp și un loc unde să veniți împreună pentru rugăciune. În 
ce privește câte săptămâni sau luni să vă dedicați rugăciunii, 
faceți un angajament finit împreună, în loc de un plan de 
genul „până la sfârșitul lumii”. Când survine acel punct ter-
minus, reînnoiți-vă angajamentul sau reconsiderați-l. Anga-
jamentele pentru rugăciune regulată lipsite de un punct ter-
minus au tendința de a se disipa în timp și devin descuraja-
toare pentru angajamente viitoare. 

2. Începeți cu Scriptura 

Rugăciunea creștină cea mai autentică vine ca răspuns 
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la revelația de Sine a lui Dumnezeu față de noi. Ea este, așa 
cum scria George Herbert, „suflarea lui Dumnezeu în om, 
care se întoarce la nașterea ei”.2 Astfel, este potrivit să începeți 
timpul de rugăciune comună cu o anume ancoră în cuvintele 
lui Dumnezeu către noi prin citirea unui pasaj sau printr-o 
referință la un anume loc din Scriptură, ca un fel de „chemare 
la rugăciune”. Noi inhalăm Scriptura și expirăm în rugăciune. 

3. Limitați timpul împărtășirii motivelor de rugăciune 

Se poate ajunge ușor ca timpul pentru împărtășirea 
cererilor de rugăciune să ajungă să ucidă de fapt rugăciunea 
comună. Păstrați-vă introducerile scurte, citiți un pasaj din 
Biblie și treceți direct la rugăciune. Încurajați-i pe oameni să 
își împărtășească cererile rugându-vă pentru ele în așa fel în-
cât să folosiți informația strict necesară așa încât și alții să 
știe pentru ce vă rugați. 

4. Stimulați îndrăzneala și concentrarea 

Contextul întâlnirii comune nu este bine slujit de ru-
găciunea care hoinărește. Ea testează atenția și concentrarea 
celor mai dedicați luptători în rugăciune, și contribuie la sta-
bilirea unui standard de durată inaccesibil multora, fiind un 
slab model pentru toți cei ce iau parte la ea. În momente po-
trivite, îndemnați la rugăciuni scurte, concentrate, și puteți 

 
2 „Prayer (I)”, disponibilă online la Poetry Foundation, 
http://www.poetryfoundation.org/poem/173636. 
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chiar să includeți o perioadă explicită de laude sau mulțumiri 
de câte o propoziție, lucru care să îi încurajeze pe cât mai 
mulți să participe. 

5. Rugați-vă fără spectacol, dar avându-i în minte pe 
ceilalți 

Adu-ți aminte că rugăciunea comună nu este menită 
ca să îi impresionezi pe alții – oameni cu anumite personali-
tăți au nevoie specială să își amintească acest lucru cu regu-
laritate – ci pentru a veni împreună în laudele, mărturisirile, 
mulțumirile și cererile noastre. Cu toate acestea, vigilența de 
a nu ne ruga de ochii altora nu înseamnă că trebuie să uităm 
de ceilalți sau să îi ignorăm. 

Rugăciunea comună sănătoasă nu este îndreptată doar 
către Dumnezeu, ci are în vedere și rugăciunile celorlalți. 
Asta înseamnă că, asemenea lui Isus, noi ne vom ruga cel 
mai des folosind pronumele „noi”, „nouă” și „noastre”, de-
opotrivă cu autenticitatea și candoarea potrivite pentru cei 
strânși acolo. 

* * * 

NOUĂ FOLOASE ALE RUGĂCIUNII COMUNE 

Aproape că este prea bun ca să fie adevărat – aproape 
- faptul că, în Isus, avem acces chiar la urechea lui Dumne-
zeu. Ce dar indescriptibil că Dumnezeul a cărei măreție este 
de nepătruns Se coboară în fapt ca să ne asculte. 
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Dar bucuriile și beneficiile rugăciunii nu sunt limitate 
doar la viețile personale de rugăciune. O bucurie împărtășită 
este o bucurie dublă și, așa cum am văzut, Dumnezeu vrea 
să ne rugăm nu doar în odăițele noastre și „neîncetat” (1 Tes. 
5:17) în timp ce trecem prin viață, într-o atitudine de de-
pendență, ci să ne rugăm și în compania altora. 

Nu încape îndoială că, atunci când cei regenerați se 
strâng laolaltă lucruri bune inestimabile se petrec; noi nu ne 
imaginăm tot ce lucrează Dumnezeu când noi ne rugăm îm-
preună. Totuși, ne este de ajutor să identificăm unele bene-
ficii și să hrănim apetitul pentru unele dintre harurile pentru 
care rugăciunea noastră comună este un mijloc. Astfel, iată 
nouă foloase ale rugăciunii comune, beneficii care ne ajută 
să îi celebrăm locul și puterea. 

1. Mai multă putere 

Matei 18:15-20 poate fi unul dintre cele mai greșit 
înțelese pasaje din Noul Testament. Acea promisiune des ci-
tată că, „acolo unde sunt doi sau trei adunați în Numele 
Meu, sunt și Eu în mijlocul lor” (v. 20) vine la finalul unei 
părți de disciplină a bisericii, când „fratele tău a păcătuit îm-
potriva ta” (v. 15). Totuși, Isus apelează aici la un principiu 
mai profund, care este un beneficiu al rugăciunii comune. 
El spune, „dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară 
un lucru oarecare...” (v. 19). Există o putere adăugată la ru-
găciunile noastre atunci când ne unim cu alții în credință și 
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ne aducem cererile înaintea Tatălui, cu inimile venind lao-
laltă. 

2. Bucurie înmulțită 

Haideți să facem explicit ce am spus mai sus: când noi 
suntem părtași bucuriei rugăciunii, ne dublăm bucuria. 
Când facem o practică din rugăciunea împreună cu alți cre-
dincioși, ne conectăm la un canal al bucuriei pe care altfel l-
am neglija. Iar rugându-ne cu alții, nu doar adăugăm la bu-
curia noastră, ci și la a lor. Și când lucrăm alături de alții 
înmulțind bucuria lor în Dumnezeu (2 Cor. 1:24), o creș-
tem din nou și pe a noastră. 

3. Gloria mai mare a lui Dumnezeu 

Bucuria noastră înmulțită în Dumnezeu conduce la o 
glorie înmulțită pentru Dumnezeu – pentru că Dumnezeu 
este cel mai glorificat în noi când noi suntem cel mai împliniți 
în El.3 Când noi auzim recunoștința față de El în termenii 
gloriei lui Dumnezeu – ceea ce ar trebui să auzim, în lumina 
textului din Romani 1:21, unde a-I mulțumi este legat de 
cinstirea Lui ca Dumnezeu - atunci 2 Corinteni 1:11 face ca 
acest adevăr să fie explicit în relație cu rugăciunea: „Voi în-
șivă ne veți ajuta cu rugăciunile voastre, pentru ca bineface-
rea făcută nouă prin rugăciunile multora să fie pentru mulți 

 
3 Acesta este refrenul lui John Piper din întreaga lui operă, iar misiunea de la 
desiringGod.org, unde slujesc ca director executiv, este să îi ajute pe oamenii de 
pretutindeni să înțeleagă și să îmbrățișeze acest adevăr. 
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un prilej de mulțumiri lui Dumnezeu pentru noi”. Rugăciu-
nea comună nu doar adaugă putere cererilor noastre, ci în-
seamnă și mai multă glorie pentru Dătător, când El răs-
punde. 

4. Lucrare și misiune roditoare 

Dumnezeu vrea să ne rugăm unii pentru alții în diferi-
tele lucrări și manifestări ale misiunii, în lumina Marii Trimi-
teri ce ne-a fost dată tuturor. Pavel a fost un model în acest 
sens, cerându-le bisericilor să se roage pentru lucrarea lui în 
Evanghelie (Rom. 15:30-32; 2 Cor. 1:11; Efes. 6:18-20; Col. 
4:3-4; 2 Tes. 3:1). El era mai mult decât în stare să se roage 
singur pentru aceste lucruri, și nu încape îndoială că s-a și rugat. 
Dar el a anticipat că avea să aibă mai multă rodnicie în lucrare 
când și alții aveau să i se alăture în rugăciune pentru ea. 

5. Unitate între credincioși 

Rugăciunea împreună este unul dintre lucrurile cele 
mai importante pe care le putem face împreună pentru culti-
varea unității în biserică. Există o unitate dată celor ce sunt 
părtași lui Hristos și vieții spirituale în El. Faptele Apostolilor 
1:14 spune că primii creștini „stăruiau cu un cuget în rugă-
ciune”. Noi avem deja „unirea Duhului”, și totuși suntem 
chemați să „căutăm să o păstrăm” (Efes. 4:3). Astfel, rugăciu-
nea comună este deopotrivă un efect al unității pe care o avem 
deja în Hristos și o cauză a unei unități tot mai profunde și 
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mai bogate. Ea nu este doar un semn că există unitate printre 
frați, ci și un catalizator pentru mai multă unitate. 

6. Răspunsuri pe care altfel nu le-am primi 

Iacov 5:14-16 sugerează că există anumite răspunsuri 
la rugăciune pe care pur și simplu nu le primim fără să-i im-
plicăm pe alții în rugăciunile noastre. 

Este vreunul printre voi bolnav? Să-i cheme pe prez-
biterii Bisericii; și să se roage pentru el, după ce-l vor 
unge cu untdelemn în Numele Domnului.4 Rugăciu-
nea făcută cu credință îl va mântui pe cel bolnav, și 
Domnul îl va însănătoșa; și dacă a făcut păcate, îi vor 
fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele, și rugați-

 
4 Se pot spune multe lucruri despre actul ungerii cu untdelemn. Chiar dacă aici nu avem 
loc pentru o analiză completă, merită să rezum într-o carte pe tema mijloacelor harului 
ceea ce cred despre esența acestui act și felul în care poate însoți rugăciunea ca mijloc al 
harului în viața creștină. 

Unii au speculat că ungerea din Iacov 5 este medicinală și că învățăturile sunt lăsate 
simplu pentru a aplica medicina vremurilor noastre alături de rugăciune. Această gândire 
pare să ignore bogăția teologică din Scriptură despre simbolism și sensul ungerii – o 
teologie ce culminează în Hristos însuși ca Unsul (Hristos înseamnă „Unsul”). 

În Biblie, ungerea cu untdelemn simbolizează consacrarea față de Dumnezeu (Exod 
28:41; Luca 4:18; F.A. 4:27; 10:38; 2 Cor. 1:21; Evrei 1:9), Hristos fiind cea mai mare 
manifestare a consacrării pentru Dumnezeu în viața Sa umană perfectă, în moartea Sa 
umană jertfitoare și în învierea trupească victorioasă din morți. Ungerea cu untdelemn este 
un act exterior al trupului care însoțește și îi dă expresie dorinței interioare și dispoziției 
credinței de a dedica pe cineva sau ceva lui Dumnezeu într-un fel special. 
Așa cum scria Douglas Moo, aici, în Iacov 5, „când prezbiterii se roagă, ei ung persoana 
bolnavă pentru a simboliza că acea persoană este pusă deoparte pentru atenția și grija 
specială a lui Dumnezeu”. - Douglas Moo, The Letter of James, Pillar New Testament 
Commentary (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2000), p. 242. La fel ca în Iacov 5:14, Marcu 
6:13 menționează ungerea cu untdelemn ca un mijloc al harului care însoțea rugăciunea 
apostolilor pentru bolnavi. Ucenicii „îi ungeau cu untdelemn pe mulți bolnavi, și-i 
vindecau”. Aici nu este vorba de a aduce sănătate într-un fel automat, ci o expresie a 
rugăciunii și un aspect care intensifică rugăciunea înaintea lui Dumnezeu, cerându-I 
vindecarea și așteptând răspunsul Lui. 
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vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați. Mare putere 
are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. 

Dumnezeu vrea ca unele răspunsuri la rugăciune să 
aștepte până ce alții ni se alătură în ea. De multe ori, noi ne 
rugăm singuri pentru nevoile personale, iar Dumnezeu gă-
sește plăcere să răspundă. Dar alteori, mijloacele Lui includ 
liderii bisericii sau simpla rugăciune a unui alt păcătos soco-
tit neprihănit în Hristos. 

7. Creșterea și învățarea în rugăciunile noastre 

Exprimat clar și simplu, cea mai bună cale prin care 
învățăm să ne rugăm este rugăciunea alături de alții, ale căror 
rugăciuni au fost modelate de Scriptură. Ascultă în jurul tău 
la aceia care sunt suficient de familiarizați cu Dumnezeu în 
rugăciune, astfel încât să îi atragă cu regularitate pe alții în 
părtășie cu El prin laudele și cererile lor. Acordă atenție spe-
cială felului în care ei se apropie de Dumnezeu, lucrurilor 
pentru care ei Îi mulțumesc sau I le cer, și felului în care îi 
au în vedere pe alții când are loc rugăciunea comună. Din-
colo de lucrurile de care suntem conștienți, noi suntem pro-
fund modelați când ne aducem inimile laolaltă în rugăciune. 

8. Cunoașterea reciprocă 

Una dintre cele mai bune căi de a ajunge să-i cunoaștem 
pe ceilalți credincioși este să ne rugăm împreună cu ei. În ru-
găciune, în prezența lui Dumnezeu, pe care o conștientizăm, 
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avem cea mai mare probabilitate să lăsăm să cadă poleiala. Ni-
căieri în alte situații nu le auzi inimile ca în rugăciune. Când 
ne rugăm împreună, noi nu doar scoatem la iveală ceea ce ne 
captivează cu adevărat inimile și unde este comoara noastră, 
dar, așa cum spunea Jack Miller, când ne rugăm unii cu alții, 
„poți spune dacă un bărbat sau o femeie este cu adevărat în 
părtășie cu Dumnezeu”.5  

9. Creșterea în cunoașterea lui Isus 

Păstrând ce este cel mai bun la final, cel mai mare bene-
ficiu al rugăciunii împreună este că Îl cunoaștem mai bine pe 
Isus atunci când venim în rugăciune, în Numele Lui, alături de 
alți îndrăgostiți de El. Cu vederea și perspectiva noastră limi-
tată, există părți din Hristos pe care suntem înclinați să le ve-
dem cu o claritate mai mare decât alții. Experiențele și perso-
nalitățile noastre accentuează anumite aspecte ale gloriei Sale și 
ne fac orbi față de altele. De aceea, Tim Keller nota că, „ru-
gându-te împreună cu prietenii, vei fi în stare să auzi și să vezi 
fațete ale lui Isus pe care încă nu le-ai perceput până acum”.6  

Și deoarece marele scop al rugăciunii nu este să căpă-
tăm lucruri de la Dumnezeu, ci să Îl primim pe Dumnezeu, 
poate că chiar și doar acest beneficiu ar fi suficient ca să te 
inspire să inițiezi sau să accepți următoarea oportunitate de 
a te ruga împreună cu alții.   

 
5 Keller, Prayer, p. 23. 
6 Ibid., p. 119. 
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10 
ASCUTE-ȚI DORINȚELE                       

PRIN POST 
 

Postul a ajuns într-o vreme de restriște – cel puțin, așa 
cum pare, printre burțile îmbuibate ale celor din bisericile 
din America. Și vorbesc ca unul bine hrănit. 

Evident, vei excepțiile proprii ici și colo. Unele buzu-
nare chiar prețuiesc suficient ideea de a fi contra-culturale așa 
încât să-și conducă vehiculele în groapa ascetismului. Dar 
aceștia sunt surclasați de departe de restul acelora dintre noi 
care merg în direcția opusă. Pericolele ascetismului sunt mari, 
fiind depășite doar de cele ale exagerării în cealaltă direcție. 

Problema noastră ar putea fi felul în care ne gândim 
la post. Dacă accentul este pus pe abstinență, iar postul este 
un fel de simplă îndatorire de îndeplinit, atunci doar cei mai 
cu voință de fier dintre noi vor trece peste piedicile sociale și 
de auto-complacere ca să pună în practică această disciplină. 

Dar dacă suntem treziți pentru a trata postul pentru 
bucuria pe care el ne-o poate aduce, ca un mijloc al harului 
lui Dumnezeu spre întărirea și ascuțirea dorințelor noastre 
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către Dumnezeu, atunci am putea să ne regăsim având în 
mâinile noastre o unealtă nouă și puternică spre îmbogățirea 
bucuriei noastre în Isus. 

CE ESTE POSTUL? 

Postul este o măsură excepțională, concepută să cana-
lizeze și să exprime dorința noastră după Dumnezeu și ne-
mulțumirea noastră sfântă față de și într-o lume decăzută. El 
este destinat celor care nu sunt satisfăcuți cu starea de fapt, 
pentru cei vor mai mult din harul lui Dumnezeu, pentru cei 
care se simt cu adevărat disperați după Dumnezeu. 

Scriptura include multe forme de post: postul perso-
nal și postul colectiv, postul public și postul privat, postul 
congregațional și cel național, postul regulat și cel ocazional, 
postul parțial și cel absolut. În general, noi ne gândim la post 
ca la abținerea voluntară de la mâncare pentru o vreme 
anume, cu un scop spiritual specific. Putem posti și de la alte 
lucruri bune decât de la mâncare și apă. Martyn Lloyd-Jones 
spunea: „Postul ar trebui în realitate să fie făcut astfel încât 
să includă abstinența de la orice lucru legitim în sine, având 
în vedere un scop spiritual special”.1 Dar postul creștin nor-
mal constă din a alege, personal și ocazional, să renunțăm la 
mâncare (deși nu și la apă) pentru o perioadă specială de 
timp (o zi, sau trei sau șapte) având în vedere un anumit 

 
1 D. Martyn Lloyd-Jones, Studies in the Sermon on the Mount (Grand Rapids, MI: 
Eerdmans, 1960), p. 1:38. 
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scop spiritual. 

Potrivit lui Donald S. Whitney, scopurile spirituale 
ale postului pot include: 

Întărirea în rugăciune (Ezra 8:23; Ioel 2:13; F.A. 
13:3) 

Căutarea călăuzirii din partea lui Dumnezeu (Jud. 
20:26; F.A. 14:23) 

Exprimarea durerii (1 Sam. 31:13; 2 Sam. 1:11-12) 

Căutarea eliberării sau protejării (2 Cron. 20:3-4; 
Ezra 8:21-23) 

Exprimarea pocăinței și a întoarcerii la Dumnezeu (1 
Sam. 7:6; Iona 3:5-8) 

Smerirea de sine înaintea lui Dumnezeu (1 Împ. 
21:27-29; Ps. 35:13) 

Exprimarea preocupării pentru lucrarea lui Dumne-
zeu (Neem. 1:3-4; Dan. 9:3) 

Slujirea nevoilor altora (Isaia 58:3-7) 

Depășirea ispitei și dedicarea față de Dumnezeu (Ma-
tei 4:1-11) 

Exprimarea dragostei și a închinării la Dumnezeu 
(Luca 2:37)2  

Chiar dacă pot exista multe scopuri, în acest scurt 
 

2 Spiritual Disciplines for the Christian Life, rev. ed. (Colorado Springs: NavPress, 2014), 
p. 200–17. 
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capitol ne poate fi cel mai util să ne concentrăm pe ultimul 
dintre cele enumerate mai sus. El le cuprinde pe toate ce-
lelalte și ajunge la esența a ceea ce face postul să fie un mij-
loc puternic al harului. 

Whitney surprinde acest lucru în felul următor: „Pos-
tul poate fi o expresie a găsirii celei mai mari plăceri și bucu-
rii a vieții în Dumnezeu”.3 Iar el citează o expresie utilă din 
Matthew Henry, care spunea că postul slujește la „ascuțirea 
afecțiunilor în devoțiune”. 

ISUS PRESUPUNE CĂ NOI VOM POSTI 

Deși Noul Testament nu include nicio poruncă prin 
care creștinului să i se ceară să postească în anumite zile sau 
cu o anumită frecvență, Isus prezumă în mod clar că noi vom 
posti. Postul este o unealtă prea puternică pentru a fi lăsată la 
nesfârșit pe raft, unde să ajungă prăfuită. Deși multe pasaje 
biblice menționează postul, două dintre cele mai importante 
sunt menționate în două capitole din Evanghelia după Matei. 

Primul este Matei 6:16-18, care vine după învățăturile 
lui Isus despre generozitate și rugăciune: 

Când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă, ca 
fățarnicii, care își sluțesc fețele, ca să se arate oamenilor 
că postesc. Adevărat vă spun, că și-au luat răsplata. Ci 

 
3 Matthew Henry, Commentary on the Whole Bible (New York: Funk and Wagnalls, n.d.), 
p. 4:1478, citat în Whitney, Spiritual Disciplines for the Christian Life, p. 214. 
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tu, când postești, unge-ți capul, și spală-ți fața, ca să te 
arăți că postești nu oamenilor, ci Tatălui tău, care este în 
ascuns; și Tatăl tău, care vede în ascuns, îți va răsplăti. 

Postul este la fel de elementar pentru creștinism pe cât 
este că Îi cerem lui Dumnezeu diverse lucruri și pe cât este 
să fim darnici față de ceilalți. Cheia de aici este că Isus nu 
spune „dacă postiți”, ci „când postiți”. 

Al doilea este Matei 9:14-15, care poate fi chiar mai 
clar. Ar trebui creștinii de azi să postească? Răspunsul lui Isus 
este ferm afirmativ. 

Atunci ucenicii lui Ioan au venit la Isus, și I-au zis: „De 
ce noi și Fariseii postim des, iar ucenicii Tăi nu postesc 
deloc?” Isus le-a răspuns: „Se pot jeli nuntașii câtă 
vreme este mirele cu ei? Vor veni zile, când mirele va fi 
luat de la ei, și atunci vor posti”. 

Perioada când Isus, Mirele nostru, era pe pământ 
printre ucenicii Lui, a fost perioada propice pentru disci-
plina celebrării.4 Dar acum, când El „este luat” de la ucenicii 

 
4 Pot fi spuse suficiente lucruri despre post ca disciplină spirituală încât să îi dedicăm un întreg 
capitol, dar poate că aș face mai bine să te trimit la analiza postului din cartea lui Joe Rigney, 
The Things of Earth: Treasuring God by Enjoying His Gifts (Wheaton, IL: Crossway, 2015). 
Unii cititori ar putea crede că burțile îmbuibate ale membrilor bisericilor din America nu ar 
avea nevoie de învățătură pe tema postului, pentru că ne-am obișnuit atât de mult cu el, în 
timp ce postul este o disciplină mult ignorată. Este adevărat că postul este în mare măsură 
ignorat și uitat mult prea des, dar postul adevărat este în declin și prin familiaritate, folosire 
exagerată sau absența scopurilor spirituale. Când fiecare zi devine un ospăț, nicio zi nu mai 
este normală. Trebuie să redescoperim semnificația spirituală a postului împreună în credință 
– nu doar tolerându-l, ci celebrând împreună explicit, în circumstanțe speciale, bogăția și 
bunătatea Creatorului și Răscumpărătorului nostru. Pentru creștin, consumul nostru zilnic 
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Lui, „ei vor posti”. Nu se spune că „ei ar putea, dacă s-ar 
gândi vreodată la asta”, ci că „vor posti”. Acest adevăr este 
confirmat prin felul de a posti care s-a dezvoltat imediat în 
biserica primară (F.A. 9:9; 13:2; 14:23). 

ASCUTE-ȚI DORINȚELE 

Ceea ce face postul un dar atât de deosebit este abili-
tatea lui, prin ajutorul Duhului Sfânt, de a focaliza senti-
mentele noastre și exprimarea lor în rugăciune înaintea lui 
Dumnezeu. Postul merge braț la braț cu rugăciunea – așa 
cum spune John Piper, postul este „slujnica flămândă a ru-
găciunii”, care „deopotrivă revelează și remediază”. 

El scoate la lumină în ce măsură mâncarea stăpânește 
asupra noastră – sau televizorul, computerul sau orice 
lucru față de care ne supunem în mod repetat în do-
rința de a ascunde foamea noastră după Dumnezeu. 
Apoi el remediază aceste lucruri intensificând focul 
rugăciunii noastre și spunând cu întreg trupul ceea ce 
rugăciunea spune cu inima: tânjesc să îmi găsesc îm-
plinirea doar în Dumnezeu!5  

Acel foc din vinele tale, acea flacără care îți clocotește 
în stomac, tânjind după a fi hrănită cu mai multă mâncare, 

 
trebuie caracterizat de suficientă înfrânare încât postul să fie un lucru pe care să îl putem 
practica cu ocazii speciale, prin credință și cu o conștiință curată, în loc să fie o chestiune 
de zi cu zi. Înfrânarea zilnică ne pregătește stomacul pentru momentele de post și face 
posibil un fel de desfătare specială în zilele de sărbătoare. 
5 When I Don’t Desire God: How to Fight for Joy (Wheaton, IL: Crossway, 2004), p. 171. 
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dă semnalul că este nevoie de intervenția postului ca mijloc 
al harului. Doar atunci când acceptăm voluntar durerea 
unui stomac gol vedem cât de mult i-am permis acelui sto-
mac să devină dumnezeul nostru (Fil. 3:19). 

Iar acel disconfort străpungător al foamei care crește 
este motorul postului, dând naștere aducerii aminte să luăm 
tânjirile noastre după hrană și să le îndreptăm către Dum-
nezeu, intensificând dorința după Isus. Postul, spune Piper, 
este punctul de exclamație fizic de la finele propoziției: „O, 
Dumnezeul meu, iată cât Te doresc!”6  

VEI POSTI? 

Pot fi spuse mai multe lucruri despre teologia bogată 
care stă în spatele postului creștin, dar acest obicei al harului 
este suficient de simplu. Întrebarea este: Te vei folosi de 
acest mijloc puternic al harului lui Dumnezeu? 

Asemenea Evangheliei, postul nu este pentru cei auto-
suficienți și pentru cei ce simt că au toate lucrurile la locul lor. 
El este pentru cei săraci în duh. Este pentru cei ce plâng. Pen-
tru cei blânzi. Pentru cei ce sunt înfometați și însetați după 
neprihănire. Cu alte cuvinte, postul este pentru creștini. 

El este o măsură disperată, rânduită pentru vremuri 
disperate și de practicat de cei care se recunosc disperați 

 
6 A Hunger for God, rev. ed. (Wheaton, IL: Crossway, 2013), p. 25–26. Pentru o analiză 
mai detaliată a postului, vezi A Hunger for God. 
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după Dumnezeu. 

* * * 

CALEA LENTĂ CĂTRE A POSTI BINE 

Sunt toate șansele să te afli printre mulțimea vastă de 
creștini care postesc rareori sau care n-au postit niciodată. 
Asta nu este pentru că nu ne-am citit Bibliile, pentru că nu 
am avut parte de predicare credincioasă, pentru că nu am 
auzit vorbindu-se despre puterea postului sau pentru că, în 
fapt, nu am vrea să postim. Noi doar nu ne apucăm nicio-
dată să postim. 

În parte, cauza poate fi că trăim într-o societate în care 
mâncarea este atât de omniprezentă, încât mâncăm nu doar 
ce nu avem nevoie să mâncăm, ci uneori și când nici măcar 
nu vrem să mâncăm. Mâncăm ca să stăm la masă cu alții, ca 
să construim sau să creștem în relații (motive bune), sau doar 
din cauza presiunii celorlalți. 

Desigur, există și dorințele și înclinațiile noastre după 
confort, iar ele constituie piedici în calea disconfortului adus 
de post. 

CÂND POSTEȘTI 

În societatea noastră consumeristă, postul este un lu-
cru evident contra-cultural, la fel cum este abstinența sexu-
ală până la căsătorie. Dacă vrem să învățăm arta pierdută a 
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postului și să ne bucurăm de roadele lui spirituale dulci, 
aceasta nu se va petrece dacă ne vom deschide urechile către 
societate, ci dacă ne vom deschide Bibliile. Când facem asta, 
preocuparea noastră nu va fi dacă să postim, ci când să pos-
tim. Așa cum am văzut, Isus prezumă că ucenicii Lui vor 
posti, și El promite în același timp că ei vor posti. El nu 
spune „dacă”, ci „când postești” (Matei 6:16). El nu le spune 
ucenicilor Lui că ar putea posti, ci că „vor” posti (Matei 
9:15). 

Noi postim în această viață pentru că noi credem în 
viața viitoare. Nu trebuie să avem totul aici și acum, pentru 
că avem o făgăduință că vom avea totul în viața viitoare. Noi 
postim de la ceea ce putem vedea și gusta, pentru că am gus-
tat și am văzut bunătatea Dumnezeului invizibil, și suntem 
disperat de înfometați după mai mult din El. 

MĂSURĂ TEMPORARĂ, RADICALĂ 

Postul este pentru această lume, pentru întinderea ini-
milor noastre ca să primească aer proaspăt dincolo de dure-
rea și necazurile din jurul nostru. Și el este pentru păcatul și 
slăbiciunile din interiorul nostru, față de care ne exprimăm 
dezgustul, tânjind după mai mult din Hristos în noi. 

Când Isus se va întoarce, nu vom mai posti. Postul 
este o măsură temporară, pentru această viață și pentru acest 
veac, pentru a ne îmbogăți bucuria în Isus, pentru a ne pre-
găti inimile pentru următoarea viață și pentru a-L vedea față 
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în față. Când El se va întoarce, nu ne va chema la un post, 
ci la un ospăț; atunci, toată abstinența sfântă va dovedi că a 
slujit scopului ei glorios și toți vor vedea atunci de dar deo-
sebit a fost. 

Dar, până atunci, noi vom posti. 

CUM SĂ ÎNCEPI SĂ POSTEȘTI 

A posti nu este ușor. Sună mult mai ușor în concept 
decât se dovedește în practică. Când ratăm o masă, se poate 
ca asta să ne ia prin surprindere, simțindu-ne pe marginea 
prăpastiei. Mulți dintre începătorii idealiști în disciplina 
postului s-au decis să sară peste o masă, pentru a descoperi 
că stomacul i-a împins să mănânce cu mult timp înainte de 
următoarea masă. 

Postul sună atât de simplu, și totuși lumea, firea noastră 
pământească și diavolul conspiră pentru a introduce tot soiul 
de complicații care să ne împiedice să postim. Vreau să îți ofer 
aici șase sfaturi simple prin care să te ajut să începi să mergi 
lent pe calea de a posti bine. Aceste sugestii ți s-ar putea părea 
scrupuloase, dar trag nădejde că astfel de sfaturi elementare le 
pot fi de folos acelora care sunt noi în disciplina postului sau 
care nu l-au încercat niciodată cu seriozitate. 

1. Începe cu puțin 

Nu trece de la a nu posti deloc la o încercare de a posti 
o săptămână în șir. Începe cu o singură masă; poate că poți 
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posti de la o singură masă pe săptămână, dar vreme de mai 
multe săptămâni la rând. Apoi încearcă să postești de la două 
mese, după care treci încetul cu încetul la o zi întreagă de 
post. Poate că vei ajunge în final să încerci un post de două 
zile, în care să consumi doar ceva lichide. 

Un astfel de post presupune să te abții de la orice 
hrană și băuturi, cu excepția apei și a unor sucuri. Când con-
sumi ceva sucuri de fructe, îi dai organismului nutrienți și 
zahăr ca să poată funcționa, timp în care totuși simți efectele 
faptului că nu mănânci hrană solidă. (Nu este recomandat 
să te abții de la apă pe tot parcursul unui post de oricare fel.) 

2. Planifică ce vei face în loc să mănânci 

Postul nu este doar un act de lepădare de sine, ci o dis-
ciplină spirituală prin care căutăm mai mult din plinătatea lui 
Dumnezeu. Ceea ce înseamnă că ar trebui să avem un plan 
pentru lucrurile pozitive pe care să le facem în timpul alocat 
în mod normal hranei. Poate nu îți dai seama, dar noi stăm o 
bună parte din zi cu furculița în mână. O parte importantă a 
postului ține de timpul pe care ea îl creează pentru rugăciune 
și pentru meditarea la Cuvântul lui Dumnezeu. 

Înainte de a te avânta într-o perioadă de post, creio-
nează-ți un plan simplu. Leagă-l de scopul pe care îl ai cu 
acel post. Fiecare perioadă de post ar trebui să își aibă pro-
priul scop spiritual. Identifică acel scop și concepe un plan 
prin care să folosești timpul pe care îl alocai altfel meselor. 
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În lipsa unui scop și a unui plan, postul tău nu va fi unul 
creștin, ci doar o perioadă prin care te înfometezi. 

3. Gândește-te la felul în care îi va afecta pe alții 

Postul nu este un fel de permisiune de a fi neiubitori. 
Ar fi trist să ne lipsească preocuparea și grija pentru ceilalți 
din jurul nostru ca urmare a acestei expresii a concentrării 
mai mari pe Dumnezeu. Dragostea pentru Dumnezeu și 
pentru aproapele merg mână în mână. Postul bun amestecă 
preocuparea noastră pe orizontală cu cea pe verticală. În 
orice caz, ceilalți ar trebui să se simtă mai iubiți și îngrijiți 
când noi postim. 

Așadar, când îți plănuiești postul, gândește-te la felul 
în care îi va afecta pe alții. Dacă iei prânzul sau cina cu 
regularitate alături de colegi, cu familia sau cu vreun coleg 
de cameră, evaluează felul în care postul îi va afecta și 
spune-le mai dinainte, în loc să lipsești de la aceste mese 
împreună sau să te afișezi în ultima clipă, spunându-le că 
nu mănânci. 

De asemenea, gândește-te la această idee legată de 
post: dacă îți faci o regulă din a mânca zilnic sau săptămânal 
cu un anume grup de prieteni sau cu familia, iar aceste pla-
nuri sunt întrerupte de călătoria cuiva, de vreo vacanță sau 
de circumstanțe atipice, gândește-te la aceste situații ca la 
oportunități de a posti în loc să mănânci de unul singur. 
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4. Încearcă diferite felul de post 

Forma tipică de post este cea personală, privată și par-
țială, dar în Biblie găsim o varietate de forme: post personal 
sau colectiv, privat sau public, congregațional sau național, 
regulat sau ocazional, absolut sau parțial. 

Gândește-te în special să postești împreună cu familia, 
grupul mic sau biserica din care faci parte. Aveți o nevoie 
specială comună pentru călăuzirea și înțelepciunea lui Dum-
nezeu? Există vreo dificultate neobișnuită în biserică sau în 
societate, pentru care este nevoie de intervenția lui Dumne-
zeu? Vreți să păstrați proaspătă în vedere a doua venire a lui 
Hristos? Pledează cu o înflăcărare specială după ajutorul lui 
Dumnezeu dându-ți mâinile cu alți credincioși prin a posti 
împreună. 

5. Postește de la altceva decât doar mâncare 

Postul de la mâncare nu este potrivit în mod necesar 
pentru orice credincios. Unele motive medicale ar putea să 
îi împiedice chiar și pe cei mai devotați să postească. Cu 
toate acestea, postul nu este limitat la abținerea de la mân-
care, așa cum am învățat de la Martyn Lloyd-Jones: „Postul 
ar trebui în realitate să fie făcut astfel încât să includă absti-
nența de la orice lucru legitim în sine, având în vedere un 
scop spiritual special”.7  

 
7 Lloyd-Jones, Studies in the Sermon on the Mount, p. 1:38. 
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Dacă este mai înțelept pentru tine, având în vedere 
starea sănătății tale, să nu postești fără mâncare, ia în consi-
derare posibilitatea de a posti de la uitatul la televizor, de la 
folosirea computerului, a mediilor de socializare sau a unor 
bucurii obișnuite, astfel încât să îți îndrepți inima către o 
bucurie mai mare în Isus. Pavel chiar vorbește despre cuplu-
rile căsătorite care postesc abținându-se de la relații intime 
„pentru un timp, ca să vă îndeletniciți cu postul și cu rugă-
ciunea” (1 Cor. 7:5). 

6. Nu te gândi la elefanți albi 

Când stomacul gol începe să ghiorăie și să trimită că-
tre creier semnale prin care să îi ceară, „dă-mi de mâncare”, 
nu lăsa ca mintea să insiste pe ideea că n-ai mâncat. Dacă 
reziști cu o voință de fier care îi răspunde „nu” stomacului, 
dar asta nu îți îndreaptă ochii minții în altă parte, postul nu 
este autentic. 

Postul creștin își îndreaptă atenția către Isus sau către 
o cauză deosebită a Lui în această lume. Postul creștin caută 
să accepte durerea foamei și să o transpună în cheia pentru 
un anume imn veșnic, fie că este lupta împotriva unui păcat, 
fie rugăciunea pentru mântuirea cuiva, fie pentru cauza celor 
nenăscuți, fie tânjirea după a gusta mai mult din Isus. 
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11 
JURNALUL, CA O CALE                      

CĂTRE BUCURIE  
 

Poate că nu te-ai gândit niciodată la ținerea unui jur-
nal ca la un posibil mijloc al harului. El poate părea ca un 
lucru rezervat doar celor mai narcisiști dintre introvertiți sau 
ceva drăguț pentru adolescente, dar nepractic pentru adulți. 
Ce, eu? Jurnal? Eu sunt prea ocupat cu ziua de azi și cea de 
mâine ca să mai găsesc timp și pentru cea de ieri. Se poate să 
ai dreptate. Poate că ideea de a ține un jurnal este prea grea 
pentru cei care contemplă prea mult la sine și prea ușoară 
pentru a avea o valoare în lumea reală. 

Dar dacă ar exista o altă viziune? Cum ar fi dacă ținerea 
unui jurnal nu ar avea de-a face doar cu a înregistra trecutul, 
ci și cu pregătirea pentru viitor? Și cum ar fi dacă, datorită 
harului lui Dumnezeu de care am avut parte în trecut și a fă-
găduințelor Lui pentru viitorul nostru, ținerea unui jurnal ar 
avea de-a face cu adâncirea bucuriei noastre din prezent? 

Poate că niciun alt obicei îți va îmbogăți viața spiritu-
ală cum este ținerea unui jurnal. 
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NICIO CALE GREȘITĂ, NICIO OBLIGAȚIE 

Un jurnal bun este cel pe care tu îl gândești. Poate fi 
un document pe calculatorul personal, sau poate fi doar o 
bună agendă de modă veche. Poate fi formal sau informal, 
poate avea note lungi sau scurte, și poate fi completat zilnic 
sau doar în anumite situații. Poate fi un loc unde consem-
nezi actele providenței lui Dumnezeu, unde îți deschizi 
inima puțin câte puțin, unde îți scrii rugăciunile, unde me-
ditezi la Scriptură și unde visezi ceva legat de viitor. 

Obiectivul nu este să lași în urmă un catalog impresi-
onant de realizări uimitoare și gânduri strălucitoare pe care 
generațiile viitoare să le citească și să le admire. Renunță la 
așa ceva înainte de a pune mâna pe pix. Scopul este gloria 
lui Hristos, nu a ta, și asta prin a crește mai mult în asemă-
nare cu El, spre creșterea și îmbogățirea bucuriei tale. 

Chiar dacă mulți Psalmi pot fi citiți ca note de jurnal 
inspirate divin, Scriptura nu ne poruncește nicăieri să ținem 
un jurnal. Spre deosebire de alte discipline spirituale, Isus 
nu ne-a lăsat niciun model pentru ținerea unui jurnal; El n-
a ținut unul. 

Ținerea unui jurnal nu este un lucru esențial pentru 
viața creștină, dar este o oportunitate deosebită, în special 
dacă ne gândim la tehnologia pe care o avem la dispoziție în 
zilele noastre. Mulți credincioși de-a lungul istoriei și din 
întreaga lume au văzut că ținerea unui jurnal a fost un mijloc 
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regulat al harului lui Dumnezeu în viețile lor. 

DE CE SĂ ȚII UN JURNAL? 

Cu ochii credinței, viața creștină este o mare aventură, 
iar un jurnal poate fi foarte util în coacerea bucuriei tale în 
această călătorie. Există întotdeauna mai multe lucruri care 
se petrec în noi și în jurul nostru decât putem aprecia la acel 
moment. Ținerea unui jurnal este o modalitate prin care în-
cetinim ritmul vieții pentru doar câteva clipe și prin care în-
cercăm să procesăm cel puțin o felie din ea spre gloria lui 
Dumnezeu, spre creșterea și dezvoltarea noastră, și spre a ne 
bucura de detalii. Ținerea unui jurnal are în ea atracția de a 
amesteca mișcările făcute în viețile noastre cu gândul lui 
Dumnezeu. Atunci când este îmbibată de rugăciune și satu-
rată în Cuvântul lui Dumnezeu, ea poate fi o cale puternică 
prin care auzim glasul lui Dumnezeu în Scripturi și prin care 
să Îi facem cunoscute cererile noastre. Gândește-te la ea ca 
la o sub-disciplină a hrănirii din Biblie, și în special a rugă-
ciunii. Fă așa încât un duh de rugăciune să pătrundă în ea, 
și Cuvântul lui Dumnezeu să inspire, să modeleze și să ghi-
deze lucrurile la care te gândești și pe care le scrii în jurnal. 

Pentru a surprinde trecutul 

Ținerea bună a unui jurnal este ceva mai mult decât pur 
și simplu surprinderea trecutului, dar consemnarea evenimen-
telor din trecut este unul dintre cele mai comune instincte ale 
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ei. Noi, creștinii, le recunoaștem ca acțiuni ale providenței lui 
Dumnezeu. Când trecem prin evenimente importante fie noi 
înșine, fie le vedem în jurul nostru, ori când ne „lovesc” lu-
cruri în care vedem amprentele divine, un jurnal este un loc 
unde să le surprindem și să ne putem întoarce la ele pe viitor. 

Consemnarea lor ne oferă o oportunitate de a ne ex-
prima recunoștința și laudele față de Dumnezeu – nu doar 
în momentul în cauză, ci și într-o zi când ne întoarcem la 
ceea ce am consemnat. Fără a face o scurtă consemnare a 
acestui act bun al providenței sau a acelui răspuns la rugă-
ciune, noi uităm repede de binecuvântare sau de frustrare, și 
ratăm șansa de a vedea mai târziu cu specificitate felul cum 
„acest har m-a adus în siguranță până aici”, dacă ar fi să fo-
losesc cuvintele cunoscutului imn al lui John Newton. De 
asemenea, un jurnal devine un loc unde putem privi înapoi 
nu doar către ce s-a petrecut, ci și către felul cum gândeam 
și ce am simțit în acel moment. 

Dar un bun jurnal nu are de-a face doar cu trecutul, 
ci și cu a crește în viitor. 

Pentru a construi un viitor mai bun 

Una este să te gândești fugitiv la ceva, și cu totul alta 
să pui pe hârtie acel gând. Atunci când consemnăm cu aten-
ție gânduri pe care le avem despre Dumnezeu, despre Scrip-
tură, despre noi înșine și despre lume, acele impresii sunt 
impregnate mai profund asupra sufletelor noastre și ne 
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schimbă mai mult pe termen scurt și pe termen lung. 

Ținerea unui jurnal este o oportunitate de a crește 
pentru ziua de mâine. Putem identifica aspectele în care am 
avut nevoie de schimbare și putem să ne stabilim țeluri și 
priorități, monitorizând progresul. Putem evalua felul cum 
ne descurcăm cu celelalte obiceiuri ale harului pe care vrem 
să le punem în practică. 

Iar disciplina regulată a ținerii unui jurnal te va ajuta să 
crești ca scriitor și comunicator, pe măsură ce vei practica pu-
terea gândurilor tale în cuvinte scrise pe o pagină. Jurnalul tău 
este cutia ta unde îți poți exersa mâna îndrăznind să folosești 
metafore și unde îți poți încerca flerul literar. Este un loc sigur 
unde poți practica lucruri înainte de a merge în public. 

Pentru a îmbogăți prezentul 

În final, și cel mai important, ținerea unui jurnal nu 
are de-a face doar cu ziua de ieri și cu cea ce mâine, ci și cu 
ziua de azi și cu bucuria prezentă. Iată trei căi, printre multe 
altele, prin care poți folosi ținerea unui jurnal pentru a-ți 
îmbogăți prezentul. 

1. Cercetează-te 

Socrate a exagerat, dar avea ceva în minte când a spus 
că viața neexaminată nu merită trăită. Deși limitat, există un 
loc important în viața creștină pentru introspecție și cercetare 
de sine. În primul rând, aceasta este o oportunitate pentru 
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creștin să învețe „să nu aibă despre sine o părere mai înaltă 
decât se cuvine; ci să aibă simțiri cumpătate despre sine” 
(Rom. 12:3). Există o vreme pentru cercetarea de sine (2 
Cor. 13:5). Tendința noastră în ținerea unui jurnal este să 
începem cu cercetare de sine, chiar dacă vrem să trecem din-
colo de ea și să vedem cum Evanghelia intervine cu raze 
proaspete de nădejde. 

O parte esențială a ținerii unui jurnal constă nu doar 
din cercetarea de sine, ci și din a ieși în afara propriei per-
soane și a fi preocupat de ceva măreț – în particular de Ci-
neva măreț. Când ești trist, mânios sau anxios, lasă ca jurna-
lul tău să înceapă cu starea inimii tale. Fii onest și realist, dar 
cere-I lui Dumnezeu harul de a trece dincolo de circumstan-
țele tale, oricât de sumbre ar fi, pentru a-ți găsi nădejdea în 
El. Acesta este un model frecvent întâlnit în Psalmi: începu-
tul este trist, finalul plin de nădejde. Ținerea unui jurnal este 
o oportunitate de a-ți predica Evanghelia într-un fel proas-
păt, începând de la situația în care te afli, căci dacă te hră-
nești cu adevăruri preambalate de alții, vei trece peste ele fără 
a te opri ca să ți le notezi. 

2. Meditează 

Gândește-te la ținerea unui jurnal ca la slujitorul acelei 
discipline creștine vitale pe care am analizat-o în capitolul 3, 
anume meditarea. Cel mai probabil acesta este cel mai im-
portant rol pe care ținerea unui jurnal îl poate juca, alături 
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de rugăciune, în practicarea mijloacelor harului. Ia o doză 
suculentă de Evanghelie din citirea Bibliei sau un pasaj mai 
complicat în care ai rămas împotmolit, și fă așa încât jurna-
lul tău să fie laboratorul în care înveți mai mult. Pune o în-
trebare grea, propune un răspuns biblic și aplică-l în inima 
și viața ta. 

3. Dezleagă, extrage și visează 

În final, pe măsură ce vom înainta în ținerea unui jur-
nal, vom fi în măsură să ne dezlegăm gândurile, să ne extra-
gem emoțiile și să visăm la noi eforturi. Disciplina scrisului 
facilitează gândirea atentă, catalizează simțăminte adânci și 
inspiră acțiune intențională. 

Când punem gândurile și sentimentele noastre com-
plicate și confuze în cuvinte pe o pagină, ne putem alege cu 
bucurie și satisfacție profundă. Mințile și inimile noastre duc 
cu ele atâtea gânduri și emoții nefinalizate, pe care nu le pu-
tem duce la capăt decât dacă le exprimăm în scris. Așa cum 
lauda nu este doar expresia bucuriei, ci și finalizarea ei, așa 
este și scrisul pentru suflet. El nu doar surprinde ce se află 
deja în interiorul nostru, ci, chiar în actul scrisului, ne facem 
mințile și inimile în stare să meargă un pas mai departe, apoi 
încă un pas, și tot așa. Efectul este cristalizator. A scrie bine 
nu este doar expresia lucrurilor prin care trecem deja, ci și 
adâncirea în ele. 

Este un lucru remarcabil că Dumnezeu a creat o lume 
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atât de bine pregătită pentru cuvinte scrise și a conceput fi-
ințele omenești astfel încât să le fie atât de natural să scrie și 
să citească acele cuvinte. Și El ne-a făcut mințile ca să fim în 
stare să ducem gândurile mai departe, făcând acest lucru cu 
mai multe detalii decât poate memoria pe termen scurt să le 
rețină în acea clipă. Când scriem, noi nu doar ne dezlegăm 
gândurile, ne dirijăm emoțiile și visăm la inițiative noi, ci le 
și dezvoltăm. 

De aceea, ținerea unui jurnal nu este doar un exercițiu 
al introspecției, ci și o cale către bucurie – și un instrument 
puternic în mâinile dragostei. 

CINCI MODALITĂȚI ÎN CARE SĂ ÎNFLOREȘTI             
ÎN PĂSTRAREA UNUI JURNAL 

Poate că ești deja conștient de valoarea spirituală a obi-
ceiului de a ține un jurnal, dar nu știi de unde să începi sau 
cum să continui. 

Îți poate fi de ajutor să auzi că, în fond, nu există nicio 
cale greșită de a face asta, nici reguli anume, ci este un lucru 
pe care îl poți modela cum vrei. Fii cât de creativ te simți 
confortabil. Îmbrățișează varietatea și amestecă lucrurile cât 
de puțin sau cât de mult preferi. Nu fi blocat pe un fel 
anume de a ține jurnalul și nu fi sufocat de abordarea altora. 

Așadar, ca să te ajut să începi sau să continui să ții un 
jurnal ca o disciplină spirituală spre gloria lui Dumnezeu, 
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spre binele altora și spre adâncirea bucuriei tale, vreau să îți 
ofer în continuare încă cinci sfaturi care să te facă să fii în-
floritor în această disciplină. 

1. Fă lucrurile simplu 

Ținerea unui jurnal este un dar pe termen lung. Abor-
darea grăbită are o valoare limitată. De aceea, un sfat impor-
tant pentru ținerea jurnalului este să păstrezi această disci-
plină suficient de simplă astfel încât să o poți practica. 

Fii modest în planurile tale în ce privește frecvența și 
lungimea notelor din jurnal. Dacă așteptările tale sunt prea 
mari și complexe, va fi mai puțin probabil că vei continua în 
timp. Dacă singura ta paradigmă cere o jumătate de oră sau 
chiar 45 de minute, va fi mai puțin probabil că vei dezvolta 
acest obicei decât dacă te aștepți, să zicem, la cinci minute 
alocate jurnalului. Dacă vrei să începi de acum sau să te în-
torci la această practică, nu încerca să sari de la zero la șaizeci, 
ci fă pași de bebeluș, dar cu regularitate. O idee ca să dema-
rezi este să încerci să scrii ceva scurt în timpul timpului tău 
devoțional, chiar dacă este o singură propoziție. Eu am des-
coperit că până și ideea de a scrie o singură propoziție pe zi 
este o cale utilă de a întrerupe pauzele lungi între zilele când 
îmi iau notițe în jurnal. 

2. Nu forța ritmul 

Chiar și aceia dintre noi care nu se gândesc în general 
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la ei înșiși ca la niște perfecționiști pot să simtă forța magne-
tică a perfecționismului roind în radarul eforturilor noastre 
de a ține un jurnal. Este ușor să cazi pradă ideii că jurnalul 
tău ar trebui să conțină toate evenimentele, gândurile și sen-
timentele majore din viața ta, ca să fie un jurnal adevărat. 
Dar nu este corect. Ținerea jurnalului ar trebui să slujească 
vieții tale, nu vice-versa. 

Cele mai bune jurnale ținute pe termen lung sunt „in-
complete” prin faptul că ele nu pot surprinde toate lucrurile 
importante, nici măcar pe departe, iar dacă aceia care le-au 
ținut ar fi crezut că așa ar fi trebuit să facă, atunci ei ar fi 
renunțat de mult timp. Jurnalul nu trebuie să fie o cronică 
exhaustivă a existenței tale. Nu trebuie. Nu poate fi. 

3. Ia-L în serios pe Dumnezeu 

Un lucru critic pentru ca jurnalul tău să slujească vi-
talității tale spirituale este ca el să fie saturat de Scriptură și 
îmbibat în rugăciune. Îndreaptă-l către Dumnezeu pe cât de 
des ți se pare natural, nu doar prin pasaje specifice din Biblie, 
ci și prin rugăciuni atent făcute. Ținerea unui jurnal și rugă-
ciunea privată pot sluji ca termostat pentru calibrarea serio-
zității noastre în umblarea după Isus, în aprecierea actelor 
providenței Lui și în relația noastră cu El. 

Dar nu te lua prea în serios pe tine. Nu te aștepta ca 
notele și reflecțiile tale despre viață să fie căutate cândva de 
publicul creștin. Cel mai probabil că nimeni altcineva nu îți 
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va citi vreodată jurnalul, nici măcar copiii tăi, după ce vei 
muri. Și va fi mai bine dacă nu o vor face. Cele mai bune 
jurnale sunt doar pentru tine și Dumnezeu, fără a privi con-
stant peste umăr la ce ar putea gândi cineva, dacă le-ar citi. 
Stabilește-ți acum în inimă ce vrei, și scrie pentru binele pro-
priului suflet. Nu-ți schimba cursul ținerii jurnalului perso-
nal pe viață pe ideea că va apărea cineva care să îl citească 
într-o zi. 

De asemenea, a nu te lua prea în serios înseamnă și să 
ții la distanță intuițiile tale despre și interpretările pe care le 
dai actelor providenței lui Dumnezeu. Tratează Scriptura cu 
cea mai mare seriozitate, dar mergi înainte cu precauție când 
crezi că „auzi glasul lui Dumnezeu” sau vezi călăuzirea Lui 
în diferite circumstanțe și momente. Nu te grăbi să lași ca o 
pornire dramatică de inspirație în timp ce îți completezi jur-
nalul să devină un factor decisiv în luarea unei decizii majore 
în viață fără să verifici cu atenție acest lucru în timp și în 
comunitatea credinței. 

4. Adu Evanghelia 

Acei creștini care sunt înfloritori în ținerea jurnalului 
nu vor căuta să practice rugăciunea, să mediteze la Scriptură 
în termeni generali, ci vor căuta să și aplice Evanghelia cu 
specificitate la temerile și frustrările lor, la suișurile și cobo-
râșurile lor, la bucuriile și întristările lor. Când îți deschizi 
jurnalul, încearcă să mergi pe calea psalmiștilor și să închei 
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într-o notă de nădejde. Fă așa încât 2 Corinteni 4:8-9 să 
prindă viață în timp ce cauți să umpli rândurile goale prin 
cuvinte. Când te simți în suferință, bucură-te că nu ești 
zdrobit; când ești încurcat, alungă disperarea; când ești per-
secutat, adu-ți aminte că nu ești abandonat; când ești lovit, 
amintește-ți că nu vei fi distrus. 

Jurnalul tău este o cale prin care îți predici proaspăt 
Evanghelia, în circumstanțele tale particulare, căci dacă re-
peți papagalicește adevărurile pe care le știi, fără să te oprești 
pentru a medita, totul va fi în zadar. Surprinde ceea ce simți 
cu adevărat în cuvintele tale, apoi caută cuvintele lui Dum-
nezeu care vin în întâmpinarea nevoii tale. Ajustează-ți apli-
cația pentru nevoia de azi. 

5. Rămâi aici 

Chiar dacă ții un jurnal, faci lucrurile simplu și nu te 
agiți să păstrezi un ritm anume, ai nevoie de perseverență pe 
termen lung. După ce trece aspectul de noutate și simți că 
îți scad bateriile în disciplina ținerii jurnalului, adu-ți aminte 
că este un lucru natural să te lovești de o barieră ca aceasta 
ori de câte ori încerci să îți formezi un obicei nou și util. 
Cere ajutorul lui Dumnezeu pentru a înainta în ciuda opre-
liștilor, căci Dumnezeu „dă puterea” (1 Petru 4:11) și ești 
chemat să te „lupți după lucrarea puterii Lui, care lucrează 
cu tărie în tine” (Col. 1:29). 

De multe ori, cea mai grea parte este pur și simplu să 
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te așezi și să faci acea spărtură interioară a gheții așa încât 
cuvintele să înceapă să alerge. Dar odată ce ușa este deschisă, 
o, ce fluviu poate curge. 
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12 
FĂ O PAUZĂ DIN HAOS 

 

Este surprinzător cât de stridentă poate fi percepută 
tăcerea, în special când nu ești obișnuit cu ea. Eu trăiesc 
această experiență în fiecare iarnă, când stau în foișor ui-
tându-mă după cerbi, singura structură făcută de om din 
acea zonă. Sunt singur în pădure, este liniște – dar în bătaia 
vântului friguros din Minnesota – iar sufletul mi se relaxează 
după lunile petrecute în mijlocul junglei urbane. Trupul și 
sufletul descoperă aerul proaspăt, dar îl percep ca fiind greu 
când vin dintr-o urbe atât de mare. 

Vreau să mi te alături. Nu în foișor (ar ruina totul), ci 
într-o solitudine proprie tăcută, ocazională. Ai nevoie de o 
pauză de la haosul, zgomotul și aglomerația mulțimilor de 
oameni, și asta mai mult decât ți-ai imagina la prima vedere. 
Ai nevoie de disciplinele spirituale ale liniștii și solitudinii. 

LINIȘTE ȘI SOLITUDINE 

Noi suntem oameni, nu mașini. Am fost creați pentru 
ritmuri de liniște și zgomot, de comunitate și singurătate. Este 
nesănătos să ai mereu oameni în jurul tău, și este nesănătos să 
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ți-i dorești rar. Dumnezeu ne-a creat pentru aceste cicluri și 
sezoane, pentru rutine și cadențe. 

Noi avem nevoie de liniște încă de la începuturile 
noastre. Până și Dumnezeul-Om a fost „dus de Duhul în 
pustie” (Matei 4:1), „S-a dus într-un loc pustiu” (Marcu 
1:35; Luca 4:42) și „S-a suit pe munte să Se roage, singur la 
o parte” (Matei 14:23). 

A ieși din „decor” din când în când a fost întotdeauna 
o nevoie umană, dar ea este cu atât mai presantă în viața 
modernă. Mai ales în viața de la oraș. Așa cum toți știm, 
lucrurile sunt mai aglomerate și mai zgomotoase decât au 
fost vreodată. 

„Unul dintre costurile avansului tehnologic”, spune 
Donald S. Whitney, „este o ispită tot mai mare de a evita 
liniștea”. De aceea, mulți dintre noi „trebuie să vedem cât 
de dependenți am ajuns de zgomot”.1 Uneori mă surprind 
tot derulând posturile de radio de fiecare dată când mă urc 
în mașină. În anumite situații, îl opresc și îmi îndrept gân-
durile către Dumnezeu, rugându-mă. În mijlocul unei săp-
tămâni aglomerate, este remarcabil cât de ciudată și cât de 
minunată poate fi liniștea. 

Astfel, excesele și piedicile vieții moderne n-au făcut 
decât să crească valoarea liniștii și a solitudinii ca discipline 

 
1 Spiritual Disciplines for the Christian Life, rev. ed. (Colorado Springs: NavPress, 2014), 
p. 228. 
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spirituale. Este posibil să avem nevoie de a ne retrage în li-
niște mai mult decât oricând. 

DE CE? 

Dar simpla retragere din mulțime nu este suficientă. 
Există un beneficiu care vine din a face ca sufletul tău să se 
relaxeze și să iasă din jungla betoanelor, bucurându-te de na-
tură și permițându-i sufletului să respire aer proaspăt. Dar nu 
este nimic creștin atașat acestui lucru. Noi, cei care suntem în 
Hristos, vrem să ne întoarcem într-o stare mai bună – nu doar 
odihniți, ci mai pregătiți pentru dragoste și sacrificiu. Vrem 
să găsim claritate, hotărâre și inițiative noi, sau să ne întoar-
cem echipați ca să ne dublăm eforturile, prin credință, în che-
mările noastre din familie, din relațiile de prietenie pe care le 
avem, la locul de muncă și în trupul lui Hristos. 

Un beneficiu al liniștii stă pur și simplu în faptul că 
ne putem cerceta profunzimile sufletelor, pentru a vedea ce 
lucruri au ajuns să ne orbească în aglomerația vieții de zi cu 
zi. Există vreun lucru important pe care îl neglijez sau îl fac 
în grabă în aglomerația zilei? Cum mă descurc în diferitele 
roluri pe care le am de îndeplinit? Unde am nevoie de o re-
focalizare? 

VOCI ÎN LINIȘTE 

Am putea să fim singuri și să tăcem ca să auzim pro-
priul glas interior, murmurul sufletului nostru, care este ușor 
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înecat în zgomot și mulțime. Dar cel mai important glas pe 
care să îl auzim în tăcere este al lui Dumnezeu. Ideea practi-
cării acestei tăceri ca disciplină spirituală nu este ca să putem 
auzi cu urechile trupești vocea lui Dumnezeu, ci ca să putem 
fi mai puțin distrași și Îl auzim mai bine cum ne vorbește, 
chiar cu o mai mare claritate, în Cuvântul Său. 

În sine, retragerea din mulțime, în liniște și singură-
tate, nu este un har special. Dar scopul este să creăm acel 
context pentru îmbunătățirea felului în care Îl auzim pe 
Dumnezeu vorbindu-ne în Cuvântul Lui și a felului în care 
Îi răspundem în rugăciune. Așadar, liniștea și solitudinea nu 
sunt în sine mijloace directe ale harului, dar ele pot unge 
roțile – cum o fac puțină cafea, somnul, exercițiul fizic și 
cântatul – pentru a avea întâlniri mai directe cu Dumnezeu 
în Cuvântul Lui și în rugăciune. 

PĂZEȘTE-TE DE PERICOLE 

Atât liniștea cât și solitudinea își au propriile pericole. 
Ele sunt ca postul, unde putem uita de un dar bun de la Dum-
nezeu, ceva pentru care am fost creați, pentru o perioadă li-
mitată, având în vedere o concentrare și un rod spiritual 
anume. Liniștea și solitudinea sunt ca un fel de post, ca abți-
neri de la normalitate, care nu sunt lăsate să cuprindă viața. 

Liniștea și solitudinea nu sunt stări ideale, ci ritmuri 
ale vieții care să ne facă gata pentru o întoarcere roditoare 
printre oameni și în aglomerație. Aceste discipline sunt 
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avantajoase din cauza slăbiciunilor pe care le avem în acest 
veac. Eu mă îndoiesc că vom avea nevoie de momente de sin-
gurătate în noua creație, chiar dacă acolo poate exista tăcerea 
închinării (Apoc. 8:1). Cartea Apocalipsa ne arată Cerul ca fi-
ind aparent zgomotos și aglomerat, și asta în cele mai bune căi. 

Retragerea în singurătate este un fel de companion al 
părtășiei, un post prin care ne retragem din prezența altor oa-
meni cu scopul de a face ca întoarcerea noastră printre ei să 
fie mai bună. Liniștea este un post de la zgomot și vorbe, post 
pe care îl luăm ca să ne îmbunătățim abilitatea de a asculta și 
de a vorbi. Dar Dumnezeu nu vrea să postim îndelungat de 
la mâncare, părtășie, zgomot și discuții cu oamenii. Și nu 
există nimic în Scriptură care să ne facă să credem că El ar vrea 
ca noi să postim vreodată de la Cuvântul Lui și de la rugă-
ciune. În fapt, în inima folosirii bune a liniștii și solitudinii se 
găsește tocmai apropierea tot mai mare de Cuvântul lui Dum-
nezeu și dedicarea mai profundă în rugăciune. 

FĂ LOC PENTRU RĂGAZURILE ZILNICE 

Majoritatea discuțiilor pe tema liniștii și a solitudinii 
ca discipline spirituale par să implice un fel de retragere spe-
cială din viața normală, dar „retragerile” scurte, zilnice, pot 
fi la fel de vitale. Un astfel de sezon scurt, petrecut singur și 
în liniște, pentru a auzi glasul lui Dumnezeu în Cuvântul 
Lui și pentru a-I răspunde în rugăciune, poate fi cel mai ro-
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ditor dimineața, când suntem odihniți și atenți, și când ha-
osul zilei nu roiește deja în jurul nostru. 

Unii creștini au denumit acest moment „timpul meu 
de liniște înaintea Domnului”, subliniind ideea de liniște; 
alții îi spun „timpul meu când stau singur cu Dumnezeu”, 
subliniind aspectul solitudinii. Indiferent cum ar fi denu-
mite, aceste răgazuri scurte zilnice de apropiere directă de 
Dumnezeu în Scriptură și rugăciune sunt posibile în mijlo-
cul haosului vieții moderne, și sunt de mare preț pentru pă-
zirea minților și a inimilor noastre într-o lume zgomotoasă 
și aglomerată. 

PLANIFICĂ O RETRAGERE SPECIALĂ 

Poate fi roditor să pui deoparte și perioade speciale de 
retragere. În această perioadă din viață, fiind proaspăt pă-
rinte, tot ce mi se pare realist în acest sens este un sfârșit de 
săptămână petrecut în acel foișor, o dată pe an. Ideal ar fi ca 
o astfel de ieșire să poată fi făcută de două ori pe an în cazul 
tău, sau chiar trimestrial. Poți să te retragi într-un loc în care 
să fii doar tu, total singur (la mile distanță de orice alt om) 
sau în același loc sau centru cu alții, practicând „solitudinea 
împreună” după cum vedeți că este nevoie. Detaliile pot fi 
diferite, dar eu îți recomand obiceiul general pentru sufletul 
tău, și mă îndoiesc că așa ceva se va petrece de la sine, fără să 
planifici proactiv acest lucru mai dinainte. 
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Când pui așa ceva în calendar și găsești un loc potrivit, 
gândește-te la următoarele câteva idei despre cum ai putea 
parcurge un astfel de timp special de liniște și solitudine. 

Cere-I lui Dumnezeu binecuvântarea în rugăciune, 
astfel ca El să aducă la lumină lucrurile din viața ta 
care au nevoie de atenție proaspătă, și ca Duhul Lui 
să împingă lucrurile pe care le ții în subconștient pen-
tru ca el să îi „vorbească” cinstit sufletului tău. Nu 
presupune că vocile din mintea ta sunt de la Dumne-
zeu; presupune că sunt gândurile tale. Ca să Îl auzi pe 
Dumnezeu, ia Scriptura și, în măsura în care gându-
rile tale se aliniază celor pe care Dumnezeu le-a revelat 
în Cuvântul Lui, apoi ia-le ca pe un dar de la Dum-
nezeu și adăpostește-le în inimă. 

Citește Biblia și meditează la ce citești, fie că este ceva 
dintr-un plan anume de citire pentru timpul tău de-
voțional zilnic, fie o parte specială pe care ai ales-o 
pentru aceste momente. Ai încredere în faptul că 
Dumnezeu vrea să ți Se descopere în Cuvântul Lui și 
folosește-ți timpul cu Scriptura, nu doar mânat de în-
demnurile interioare, ci ținând cont de ceea ce provi-
dența Lui a pus înaintea ta în mod obiectiv în Biblie. 

Poate că ar fi bine să petreci câteva minte în tăcere, 
permițându-i sufletului să înceapă să se „dezghețe”, în 
special dacă ai o agendă aglomerată și locuiești într-
un oraș aglomerat. 
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Ia cu tine un computer (și gândește-te să îi oprești cone-
xiunea la internet!) sau mai clasicul pix și o bucată de 
hârtie. După ce te-ai dezghețat, pune-ți gândurile pe 
hârtie (liniștea și solitudinea unei retrageri speciale oferă 
un context deosebit pentru disciplina spirituală a ținerii 
unui jurnal, lucru despre care am discutat în cap. 11). 

Împotrivește-te presiunii de a trece imediat la detalii 
și lucruri specifice pe care să le faci imediat ce te în-
torci acasă; încearcă să reflectezi la viața ta și la che-
mările pe care le ai, punându-le în peisajul de ansam-
blu, cel puțin la început. Dar, pe măsură ce înaintezi 
în timp, este bine să devii mai specific și să aduci îna-
poi în viața normală unele concluzii care te vor ajuta 
să înțelegi, chiar imediat, valoarea retragerii tale în li-
niște și solitudine. 

În timpul acesta, includ o perioadă extinsă de rugă-
ciune, ghidată de Scriptură, poate de Rugăciunea 
Domnului, și continuă să consemnezi gândurile care 
îți călăuzesc inima către Dumnezeu în laudă, mărtu-
risire, cerere și mijlocire. 

Ia în considerare ideea de a-ți pune memento pe calen-
dar vreme de câteva zile sau o săptămână după ce te-ai 
întors acasă, ca să te poți gândi din nou la timpul pe-
trecut în singurătate cu Domnul și să citești notițele pe 
care ți le-ai luat pe hârtie sau pe care le-ai scris în jurnal. 

Se poate să nu îți dai seama cât de mult ai avut nevoie 
de liniște și solitudine până nu le vei experimenta practic. 



 

 

 

 

 
Partea a treia.  

Aparține trupului Lui.            

Părtășia  
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13 
ÎNVAȚĂ SĂ ZBORI                                   

ÎN PĂRTĂȘIE  
 

Este un lucru rușinos că termenul „părtășie” a ajuns să 
fie uitat în anumite cercuri și că are parte de moartea domes-
ticirii și a trivialității. El surprinde o realitate electrică în 
Noul Testament, un ingredient indispensabil în credința 
creștină și unul dintre principalele mijloace ale harului lui 
Dumnezeu în viețile noastre. 

Koinonia – termenul din limba greacă având sensul de 
comunitate, parteneriat, părtășie – arată că ceea ce primii 
creștini aveau în comun nu era ancorat într-o dragoste co-
mună pentru pizza, muzica pop și o seară drăguță de relaxare 
printre prietenii din biserică. Esența părtășiei era Hristos, pe 
care Îl aveau toți, ca și misiunea lor comună pe viață și pe 
moarte în chemarea pe care El le-a făcut-o de a duce credința 
peste tot în lume, chiar în fața persecuției iminente. 

Pe bună dreptate și-a denumit Tolkien lucrarea „Frăția 
Inelului”. Aici nu avem de-a face cu niște întâlniri între amici, 
cu aplicații, băuturi răcoritoare și un joc de cărți. Frăția 
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aceasta este o aventură colectivă pe viață și pe moarte, în care 
toți sunt implicați, în ciuda răului imens și a împotrivirii 
copleșitoare. Adevărata părtășie este mai puțin asemenea si-
tuației când prietenii se strâng ca să se uite la finala campio-
natului, și mai mult ca acei jucători de pe teren, care sânge-
rează, transpiră și lăcrimează, care ies de pe teren doar ca să 
se pregătească pentru următorul meci. În acest veac, părtășia 
adevărată este mai mult ca niște trupe invadatoare care îna-
intează cot la cot pe plaja Normandiei decât ca niște plim-
băreți visători care hoinăresc aiurea pe o stradă. 

PARTENERI PENTRU EVANGHELIE 

Nu doar că primii creștini s-au dedicat Cuvântului (în-
vățătura apostolilor) și rugăciunii, ci și „legăturii frățești” 
(F.A. 1:14; 2:42). Mai înainte de toate, părtășia lor era în Isus 
(1 Cor. 1:9) și în Duhul Lui (2 Cor. 13:14). În Hristos, ei au 
devenit împreună moștenitori ai lucrurilor divine (Rom. 
8:17; Efes. 3:6), așa că în curând ei „aveau toate de obște” 
(F.A. 2:44; 4:32), și chiar evreii și Neamurile erau de acum 
împreună cetățeni ai Împărăției (Efes. 2:19). De sus până jos, 
Evanghelia creează o comunitate diferită de oricare alta. 

Dar această părtășie nu este o comuniune izolată sau 
o societate statică, în care unii se admiră pe alții. Ea este un 
„parteneriat în Evanghelie” (Fil. 1:5, lit. ESV) printre cei 
care dau tot ce au pentru „înaintarea Evangheliei” (1:12), 
fiind țesuți laolaltă spre „înaintarea și bucuria credinței” 
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(1:25). Ea este părtășia în care, așa cum le spune Pavel creș-
tinilor, „în apărarea și întărirea Evangheliei, voi sunteți toți 
părtași aceluiași har” (1:7). 

Într-un astfel de parteneriat, nu trebuie să ne îngrijo-
răm prea mult că vom uita de cei pierduți și vom confisca 
Evanghelia. Părtășia reală va face tocmai opusul. Și trebuie 
să facă asta. Același Isus care ne aduce împreună, ne și tri-
mite. Ceea ce produce relațiile dintre noi este mesajul mân-
tuirii. Când părtășia este autentică, profunzimea dragostei 
reciproce nu este un simptom al creșterii din interior, ci do-
vada finală a identității noastre: „Prin aceasta vor cunoaște 
toți că sunteți ucenicii Mei, dacă veți avea dragoste unii pen-
tru alții” (Ioan 13:35). 

PASAJELE GEMENE ALE PĂRTĂȘIEI 

Dar părtășia autentică nu se străduiește doar să îi câș-
tige pe cei pierduți, ci ea slujește și la păstrarea în mântuire 
a sfinților. Aisberg-ul relațional care se găsește dincolo de su-
prafața Scripturilor, se apropie de nivelul mării într-un fel 
special în cartea Evrei. Aici vedem ieșind la lumină cele două 
pasaje gemene care vorbesc despre părtășia creștină, care stau 
ca niște gardieni ai inimii epistolei, împiedicând-ne să încer-
căm să accesăm harul ca niște indivizi izolați. Poate că cel 
mai cunoscut este cel din Evrei 10:24-25: 

Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la 
dragoste și la fapte bune. Să nu părăsim adunarea 
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noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii 
pe alții, și cu atât mai mult, cu cât vedeți că ziua se 
apropie. 

Ceea ce este remarcabil aici nu ține de chemarea de a 
continua să ne întâlnim, ci de învățătura care ne arată că, 
atunci când ne întâlnim, să privim dincolo de propriile per-
soane, către nevoile celorlalți. În original, aici nu există ni-
ciun „cum”. O traducere literală ar suna așa: „Să veghem unii 
asupra altora, spre dragoste și fapte bune”. Să ne cunoaștem 
reciproc. Să ne apropiem unii de alții. Să rămânem aproape. 
Să aprofundăm relațiile. Și să luăm în considerare anumite 
persoane, interacționând cu ele, astfel încât să îi îndemnăm 
și să îi inspirăm înspre dragoste și fapte bune, specific acelea 
care se potrivesc contextului lor.1  

Aici gustăm cât de puternică și personală este părtășia 
ca mijloc al harului. Fiind parteneri sub autoritatea Cuvân-
tului lui Dumnezeu și în rugăciune, un frate care mă cu-
noaște personal, nu doar care cunoaște omul, în general, îmi 
spune adevărul în dragoste (Efes. 4:15) și îmi aduce un cu-
vânt „bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să le dea har 
celor ce-l aud” (Efes. 4:29). Acesta este un har inestimabil. 

FII MIJLOCUL HARULUI PENTRU FRATELE TĂU 

Pasajul geamăn este cel din Evrei 3:12-13: 

 
1 Pentru detalii despre primirea și oferirea îndemnurilor și a mustrărilor, vezi cap. 18. 
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Luați seama dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-
aibă o inimă rea și necredincioasă, care să vă despartă 
de Dumnezeul cel viu. Ci îndemnați-vă unii pe alții 
în fiecare zi... pentru ca niciunul dintre voi să nu se 
împietrească prin înșelăciunea păcatului. 

Aici îndemnul nu este îndreptat către sfântul care se 
abate de pe cale și este chemat să se întoarcă, ci către ceilalți 
din comunitatea credinței – să fie suficient de aproape de el, 
să îl cunoască și să stea cu regularitate alături de el pentru a 
vedea tendința lui către îndepărtare de pe cale, luptând ală-
turi de el împotriva păcatului. De aceea, într-o astfel de cir-
cumstanță, acest mijloc al harului are o funcție unică în viața 
creștină. Aici nu li se cere celor slabi spiritual să îți oțelească 
voința și să se disciplineze, ci trupului i se cere să practice 
această disciplină spre binele celui rătăcitor, să medieze harul 
pentru cel ce se luptă, să prevină apostazia punând cuvinte 
ale adevărului și harului în urechile lui și rugându-se ca Du-
hul să îl facă treaz. 

PLASA GLORIOASĂ A HARULUI 

Părtășia poate fi adesea copilul mijlociu adesea uitat al 
disciplinelor spirituale, dar ea îți poate salva viața în noaptea 
întunecată a sufletului tău. Atunci când treci prin valea um-
brei morții, iar Păstorul te mângâie cu toiagul Lui, vei des-
coperi că El Și-a modelat poporul ca să acționeze ca toiagul 
prin care El te salvează. Când dorința de a te ajuta de auzirea 
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glasului Lui (în Cuvânt) seacă și când energia ta spirituală 
nu îți mai dă puterea de a apela la urechea Lui (în rugă-
ciune), Dumnezeu trimite trupul Său ca să te aducă înapoi. 
În general, ceea ce îi dă celui rătăcit imboldul de a se întoarce 
în turmă nu este efortul personal, ci cel al fraților lui (Iacov 
5:19-20), care sunt astfel pentru el un mijloc neprețuit al 
harului lui Dumnezeu, plasa neprețuită care îl împiedică să 
mai rătăcească și îl aduce înapoi. 

Mijloacele harului continuu al lui Dumnezeu nu con-
stau doar din Cuvântul lui Dumnezeu și rugăciunea, ci și 
din părtășia adevărată a acelora care Îl au în comun pe Acela 
care este Harul întrupat (Tit 2:11). Harul lui Dumnezeu nu 
poate fi izolat la nivel individual. Creștinul sănătos spiritual, 
fie el introvertit sau nu, de orice temperament și aflat în 
orice perioadă a vieții, va căuta să nu minimizeze relațiile cu 
ceilalți credincioși în Hristos, ci să le maximizeze. 

Dumnezeu ne-a dat unii pe alții în biserică nu doar ca 
să avem companie și colegi de luptă, nu doar ca să alungăm 
singurătatea și letargia, ci ca să fim unii pentru alții un mijloc 
indispensabil al favorii Sale divine. Noi suntem unii pentru 
alții un element esențial din lucrarea bună pe care Dumne-
zeu a început-o în noi și pe care făgăduiește că o va finaliza 
(Fil. 1:6). 

Iată cum este părtășia adevărată. 

* * * 
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PĂRTĂȘIA OFICIALĂ 

Un lucru pe care vreau să îl spun răspicat aici, la fina-
lul primului capitol despre părtășie și la începutul părții a 
treia despre mijloacele harului în biserică este că forma cea 
mai profundă și mai durabilă de părtășie este caracterizată 
de angajament – cu alte cuvinte, ea se petrece între părți care 
și-au făcut reciproc angajamente oficiale. Acest lucru este 
aplicabil nu doar în cazul căsniciei, ci și în biserica locală. 
Când noi facem jurăminte și ne promitem unii altora să fim 
legați unii de alții într-o biserică locală ca „membri” sau 
„parteneri” (sau orice alt termen alege o biserică să folo-
sească), noi nu inhibăm adevărata viață a bisericii, ci îi dăm 
cele mai autentice condiții pentru creștere și rodire. 

Când părtășia noastră nu este doar o rețea de relații 
superficiale între creștini, ci o ancorăm într-o „comunitate 
specifică unită prin legământ”, ca membrii ce ne-am dedicat 
unii altora într-un avanpost local al Împărăției lui Hristos, 
noi ne apropiem cel mai mult de a experimenta ceea ce au 
trăit primii creștini, când oamenii nu făceau un soi de dute-
vino din și în comunitatea credinței, ci erau fie în ea, fie în 
afara ei – iar cei care erau în ea erau dedicați profund unii 
altora pentru a fi o biserică adevărată.  

Comunitatea legământului este ca o căsnicie creștină, 
prin aceea că, în cadrul angajamentelor afirmate și făgăduite 
reciproc, viețile noastre, în aceste relații, sunt păzite, hrănite 
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și încurajate cel mai mult ca să crească și să rodească.2  

* * * 

ȘASE LECȚII DESPRE CUM SĂ ASCULȚI BINE 

Vreau să închei acest capitol luând în considerare im-
portanța de a asculta și felul în care ascultarea este ceva mult 
subestimat, deși este esențială pentru părtășie și ne slujește 
atât nouă cât și celorlalți ca mijloc al harului în viața biseri-
cii. A asculta este unul dintre cele mai ușoare lucruri pe care 
le poți face, dar este și unul dintre cele mai dificile.  

Într-un sens, este ușor să asculți – sau să auzi. Nu este 
nevoie de inițiativă și energie, ca în cazul în care vorbești. 
Iată de ce „credința vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin 
Cuvântul lui Hristos” (Rom. 10:17). Ideea este că auzirea 
este ușoară, iar credința nu este o expresie a acțiunii noastre, 
ci primim acțiunea altcuiva. Ceea ce accentuează realizările 
lui Hristos și este, astfel, canalul harului ce dă startul și sus-
ține viața creștină este „auzirea credinței” (Gal. 3:2, 5). 

Dar, în ciuda acestei ușurințe – sau poate tocmai din 
cauza ei – noi luptăm deseori împotriva auzirii. În păcatul 
nostru, noi ne-am pune mai degrabă încrederea în noi înșine 
decât în altcineva, ne-am acumula propria neprihănire decât 
să o primim pe a altuia, am fi mai degrabă tentați să spunem 

 
2 Detalii despre natura și importanța de a fi membri în biserica locală se găsesc în articolul 
meu, “Why Join a Church,” http://www.desiringGod.org/articles/why-join-a-church. 



CAPITOLUL 13  203 

ce credem noi decât să ascultăm la ce spune altcineva. Auzi-
rea autentică, susținută și activă este un act deosebit al cre-
dinței și un mijloc puternic al harului, atât pentru noi înșine, 
cât și pentru ceilalți din părtășie. 

Pasajul cheie care vorbește despre chemarea creștinu-
lui de a asculta poate fi cel din Iacov 1:19: „Orice om să fie 
grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie”. El 
este suficient de simplu în principiu, dar aproape imposibil 
de trăit în practică. De multe ori noi suntem înceți la ascul-
tare, grabnici la vorbire și rapizi la mânie.  

Așadar, a învăța să ascultăm bine nu se va petrece peste 
noapte. Este nevoie de disciplină, efort și intenție. Oamenii 
spun că starea noastră se îmbunătățește cu timpul. A deveni 
un bun ascultător nu depinde de a lua o hotărâre uriașă de a 
ne comporta mai bine într-o singură conversație, ci de dez-
voltarea unui obicei de a lua hotărâri mici și multe – de a 
cultiva obiceiul acesta -, focalizându-ne pe anumiți oameni 
în momente specifice. 

Fiind proaspăt convins că acesta este un domeniu al vi-
eții mele  - și probabil și al vieții tale – în care trebuie să cresc, 
iată șase lecții despre cum să asculți bine. (Am preluat suges-
tiile din ceea ce pot fi cele mai importante trei paragrafe des-
pre ascultare din afara Bibliei, anume paragraful „lucrarea as-
cultării” din cartea lui Dietrich Bonhoeffer, Life Together, ca 
și din articolul cunoscut al lui Janet Dunn, din Discipleship 
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Journal, „How to Become a Good Listener”.3) 

1. A asculta bine cere răbdare 

Aici, Bonhoeffer vine cu un lucru pe care să îl evităm: 
„un fel de a asculta cu o jumătate de ureche, care prezumă 
că noi știm deja ce are de spus cealaltă persoană”. Aceasta 
este, spune el, „o ascultare nerăbdătoare și neatentă, care... 
doar așteaptă șansa de a vorbi”. Noi am putea crede că știm 
în ce direcție se îndreaptă cel ce vorbește și să începem deja 
să ne formulăm răspunsul în minte. Sau ne aflăm în mijlocul 
unei activități când cineva începe să ne vorbească, sau să ne 
apropiem de o altă activitate, și ne dorim ca acea persoană 
să termine repede ce are de spus. 

Sau poate că ascultăm cu o jumătate de ureche pentru 
că atenția noastră este împărțită între cel ce ne vorbește și 
elementele din mediul înconjurător sau concentrarea interi-
oară care vrea să se întoarcă la eu. Dunn deplânge această 
atitudine: „Din nefericire, mulți dintre noi suntem prea pre-
ocupați de noi înșine când ascultăm. În loc să ne concentrăm 
pe ceea ce se spune, suntem ocupați fie cu a decide ce să 
spunem ca replică sau cu a respinge mental punctul de ve-
dere al celuilalt”. 

De cealaltă parte, a asculta bine necesită concentrare 

 
3 Bonhoeffer, Life Together: The Classic Exploration of Faith in Community (New York: 
Harper-One, 2009), p. 97–99. Articolul lui Dunn este disponbil pe desiringGod.org, 
http://www.desiringgod.org/articles/how-to-become-a-good-listener. 
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și ne cere să fim complet atenți, așa încât să îl putem auzi bine 
pe cel ce ne vorbește, până ce a încheiat ce a avut de spus. 
Vorbitorul va începe rareori cu ceea ce este cel mai important 
și mai profund lucru. Trebuie să îi ascultăm tot șirul de idei, 
până la capăt, înainte de a începe să evaluăm ce a spus. 

Ca să ascultăm bine, trebuie să reducem la tăcere tele-
fonul și să nu întrerupem, ci să fim atenți și răbdători. Tre-
buie să fim relaxați la exterior și activi la interior. Este nevoie 
de energie ca să blocăm lucrurile care ne bombardează con-
stant și ne distrag, lucrurile periferice care continuă să ne 
inunde mințile, și multele scuze bune pe care le-am putea 
avea ca să îl întrerupem pe cel ce vorbește. Când suntem 
grabnici la vorbire, este nevoie de răbdarea care vine prin 
puterea Duhului și care ne face nu doar gata să ascultăm, ci 
și să continuăm să ascultăm. 

2. A asculta bine este un act al dragostei 

Ascultarea cu o jumătate de ureche, spune Bonhoef-
fer, „îl disprețuiește pe fratele și doar așteaptă șansa de a 
vorbi și, astfel, de a scăpa de celălalt”. Ascultarea săracă res-
pinge; ascultarea bună primește. Ascultarea săracă îi face pe 
ceilalți să pară mici, în timp ce ascultarea bună îi invită să 
existe și să conteze. Bonhoeffer scria: „La fel cum dragostea 
față de Dumnezeu începe cu ascultarea Cuvântului Lui, așa 
și începutul dragostei de frați presupune să învățăm să ascul-
tăm la ceea ce ei spun”. 
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Ascultarea bună merge mână în mână cu a avea gân-
dul lui Hristos (Fil. 2:5). Ea curge dintr-o inimă smerită care 
îi vede pe ceilalți mai presus de sine (Fil. 2:3). Ea nu privește 
doar la propriile interese, ci și la interesele altora (Fil. 2:4). 
Ea este răbdătoare și blândă (1 Cor. 13:4). 

3. A asculta bine pune întrebări bune 

Acest sfat se regăsește în dese cazuri în cartea Prover-
belor. Nebunul este cel căruia „nu-i este de învățătură, ci 
vrea să arate ce știe el” (18:2) și, astfel, „răspunde fără să fi 
ascultat” (18:13). „Sfaturile în inima omului sunt ca niște 
ape adânci”, spune Proverbe 20:5, „dar omul priceput știe 
să scoată din ele”. 

Ascultarea bună pune întrebări deschise, oneste, pro-
funde, care nu cer doar răspunsuri de genul da sau nu, ci 
care decojesc atent ceapa și sondează dincolo de ceea ce 
există la suprafață. Ea veghează atent la comunicarea non-
verbală, dar nu interoghează și nici nu forțează pătrunderea 
în detalii pe care vorbitorul nu vrea să le împărtășească. Ea 
doar extrage ideile și îl ajută pe vorbitor să își îndrepte aten-
ția către perspective proaspete prin întrebări atent formulate, 
dar sincere și călăuzitoare pentru discuție. 

4. A asculta bine este slujire 

Așa cum spunea Bonhoeffer, există multe momente 
când „a asculta poate fi mai util decât a vorbi”. Dumnezeu 
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vrea mai mult de la creștini decât să ascultăm bine, dar nu 
mai puțin. Vor exista zile când cea mai importantă slujire va 
fi să îmbrățișăm pe cineva rănit, să ne deschidem brațele, să 
ne aplecăm înainte, să facem contact vizual și să ascultăm 
până la capăt felul în care el sau ea își exprimă durerea. Dunn 
spune: 

A asculta bine dezamorsează adesea emoțiile care sunt 
parte din problema discutată. Uneori eliberarea aces-
tor emoții este tot ceea ce este necesar pentru rezolva-
rea problemei. Cel ce vorbește poate că nici nu vrea și 
nici nu se așteaptă ca noi să îi răspundem ceva. 

Unul dintre sfaturile lui Dunn despre cultivarea ascul-
tării bune este acesta: „Pune mai mult accent pe ce se afirmă 
decât pe răspunsuri... De multe ori, Dumnezeu doar vrea să 
mă folosească asemenea unui canal al dragostei Lui care sus-
ține, atunci când ascult cu compasiune și înțelegere”. Bon-
hoeffer spune ceva asemănător: „Adesea o persoană poate fi 
ajutată doar dacă are pe un altul care o ascultă cu seriozi-
tate”. Uneori, nevoia cea mai mare a aproapelui nostru este 
ca noi să știm prin ce trece, pentru că ne pasă suficient de 
mult ca să îl ascultăm. 

5. A asculta bine ne pregătește să vorbim bine 

În anumite cazuri, a asculta bine înseamnă doar să as-
cultăm și îl slujește cel mai bine pe aproapele doar să tăcem 
(pentru moment), dar, în general, când ascultăm bine, acest 
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lucru ne pregătește să slujim prin cuvinte de har pe care să 
le presărăm exact peste locul unde celălalt are nevoie. Bon-
hoeffer scria că „ar trebui să ascultăm cu urechile lui Dum-
nezeu, astfel încât să vorbim apoi Cuvântul lui Dumnezeu”. 

În timp ce nebunul „răspunde fără să fi ascultat” 
(Prov. 18:13), înțeleptul încearcă să se împotrivească in-
stinctului de apărare și să asculte dintr-o postură care nu ju-
decă, educându-se să nu formuleze opinii sau răspunsuri de-
cât după ce toate informațiile sunt prezentate și după ce a 
auzit întreaga poveste. 

6. A asculta bine este o oglindă a relației noastre cu 
Dumnezeu 

Incapacitatea noastră de a asculta bine la ceea ce alții 
spun poate fi simptomul unui duh de flecari, care îneacă gla-
sul lui Dumnezeu. Bonhoeffer ne avertizează astfel: 

Cel care nu îl mai ascultă pe fratele lui va ajunge în 
curând să nu Îl mai audă nici pe Dumnezeu; va ajunge 
să pălăvrăgească și în prezența lui Dumnezeu. Acesta 
este începutul morții spirituale... Oricine crede că 
timpul lui este prea prețios ca să îl petreacă în tăcere 
va ajunge inevitabil să nu mai aibă timp pentru Dum-
nezeu și pentru fratele lui, ci doar pentru sine și pen-
tru nebuniile proprii. 

Ascultarea bună este un mijloc deosebit al harului în 
dinamica adevăratei părtășii creștine. El nu este doar un canal 
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prin care Dumnezeu continuă să-Și reverse harul în viețile 
noastre, ci și felul Lui de a ne folosi ca mijloace ale harului 
în viețile altora. Cultivarea obiceiului de a asculta bine poate 
fi unul dintre ele mai grele lucruri pe care le avem de învățat, 
dar vom descoperi valoarea fiecărui dram de efort făcut în 
acest sens, prin puterea harului. 
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14 
APRINDE FOCUL ÎN                               

ÎNCHINAREA COMUNĂ  
 

Noi am fost făcuți pentru mai mult decât devoțiunile 
personale. Oricât de drăguț ar putea să ni se pară să ne izo-
lăm undeva în singurătate și să citim versetele preferate ale 
Scripturii, să ne rugăm ce vrem, să cântăm ce ne place, să 
memorăm versetele pe care le alegem și să postim când ne 
convine – pe cât de important este să căutăm să avem un 
ritm regulat de „închinare privată” în aceste discipline per-
sonale – nu aceasta este culmea vieților noastre creștine. 

Noi am fost creați să ne închinăm lui Isus împreună. 
Împreună cu alții. Cu marea mulțime. Cuprinși în masa 
magnifică a celor răscumpărați. Dumnezeu nu ne-a modelat 
ca să ne bucurăm în final de El ca indivizi solitari, ci ca 
membri fericiți într-o familie nenumărat de mare. 

Când ceața vieții de ieri se disipă și surprindem un 
crâmpei din fericirea Cerului, noi nu ne descoperim izolați 
într-un birou de studiu sau ascunși într-o odăiță de rugă-
ciune în Paradis, nici măcar stând de unii singur înaintea 



212       OBICEIURILE HARULUI  |  MATHIS 

Marelui Canion sau a piscului măreției lui Dumnezeu, ci 
făcând parte cu bucurie din mulțimea în închinare, care for-
mează poporul lui Hristos de orice limbă, seminție și popor. 

Am fost creați pentru închinare comună. 

PARTE DIN MULȚIME CU BUCURIE 

Cerul va fi mai spectaculos decât putem visa – iar pă-
mântul cel nou chiar mai bun decât Cerul – dar poate fi sur-
prinzător să auzim că probabil cea mai bună pregustare pe 
care o putem avea aici este alături de biserica strânsă în închi-
nare comună înaintea lui Isus. Asta nu înseamnă că veșnicia 
va fi o slujbă nesfârșită de biserică, ci că vom fi cuprinși în 
chip minunat într-o mulțime de alți închinători, lucru care 
ne va înmulți bucuria.  

Iar în adorarea Cerului, noi venim alături nu doar în 
compania „multor îngeri. Numărul lor era de zece mii de ori 
zece mii și mii de mii” (Apoc. 5:11; cf. Evrei 12:22), închi-
nându-ne lui Isus împreună cu „nenumărați îngeri” (Evrei 
12:22, lit. ESV), ci și cu părtășia nenumărată a celor răscum-
părați: 

Iată că era o mare gloată, pe care nu putea s-o numere 
nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice 
norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea 
scaunului de domnie și înaintea Mielului, îmbrăcați 
în haine albe, cu ramuri de finic în mâini; și strigau 
cu glas tare, și ziceau: „Mântuirea este a Dumnezeului 
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nostru, care șade pe scaunul de domnie, și a Mielu-
lui!” (Apoc. 7:9-10) 

În timp ce închinarea comună înaintea lui Isus de că-
tre biserica universală este un element esențial al marelui 
nostru destin, închinarea comună înaintea Lui prin biserica 
locală este un mijloc vital al harului lui Dumnezeu care ne 
duce acolo. 

CEL MAI IMPORTANT MIJLOC AL HARULUI 

Închinarea comună este cel mai important mijloc al 
harului și cea mai strașnică armă pe care o avem în lupta 
pentru bucurie, pentru că, spre deosebire de alte mijloace, 
închinarea comună combină toate cele trei principii ale ha-
rului continuu al lui Dumnezeu: Cuvântul Lui, rugăciunea 
și părtășia. Ceea ce aduce cel mai bine laolaltă darurile gla-
sului, urechii și trupului lui Dumnezeu este închinarea co-
mună, cu predicarea, sacramentele și laudele comună, măr-
turisirile, cererile și mulțumirea. Astfel, așa cum spunea Do-
nald S. Whitney, „există un element al închinării și crești-
nismului care nu poate fi experimentat în închinarea privată 
sau doar când îi vedem pe alții închinându-se. Există anu-
mite haruri și binecuvântări pe care Dumnezeu le dă doar în 
‚întâlnirea comună’ cu alți credincioși”.1 

Poate că, în anumite situații, propria experimentare a 

 
1 Spiritual Disciplines for the Christian Life, rev. ed. (Colorado Springs: NavPress, 2014), 
p. 111. 
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închinării comune ca mijloc al harului s-a asemănat cu cea a 
lui Martin Luther: „Acasă, în propriul cămin, nu văd în 
mine nicio căldură sau vigoare, dar când sunt în biserică, 
unde se strânge laolaltă mulțimea credincioșilor, în inima 
mea se aprinde și arde un foc puternic”.2 

ÎNCHINAREA NU ESTE UN MIJLOC 

Dar a vorbi despre închinare ca un mijloc al harului 
este ceva complicat, pentru că, așa cum ne avertizează John 
Piper, adevărata închinare nu este un mijloc care să ne con-
ducă la ceva anume: 

Închinarea este un scop în sine. Noi nu mâncăm la 
ospățul închinării ca un mijloc către altceva. Fericirea 
în Dumnezeu [care este inima închinării] este scopul 
întregii noastre căutări. Nimic dincolo de acest lucru 
nu poate fi căutat ca un țel mai înalt... Închinarea ade-
vărată nu poate fi făcută ca un mijloc pentru a ajunge 
la o altă experiență.3  

De aceea, ce vrem să spunem atunci când afirmăm că 
închinarea comună este un mijloc esențial al harului lui 
Dumnezeu?  

Poate exista așa ceva? 

 
2 Citat în Worship by the Book, ed. D. A. Carson (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2002), 
p. 159-160. 
3 Desiring God: Meditations of a Christian Hedonist, rev. ed. (Colorado Springs: 
Multnomah, 2011), p. 90. 
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SECRETUL BUCURIEI – SĂ UIȚI DE TINE 

O deosebire importantă ce trebuie făcută este între 
esența închinării ca bucurie în Dumnezeu și contextul în-
chinării comune, ca o adunare a credincioșilor. Deși lauda 
lui Isus împreună este cea mai măreață expresie specifică a 
ei, închinarea este, în general, ceva mai măreț decât doar bi-
serica adunată – nu este doar pentru diminețile de duminică, 
ci pentru viața de zi cu zi (Rom. 12:1). Și în legătură cu 
aceasta este și deosebirea dintre felul în care vedem închina-
rea comună (și diferitele ei motivații și beneficii) și felul cum 
o trăim în acel moment. 

Sunt mai multe lucruri de spus (și vor fi spuse în cele 
ce urmează) despre „harurile și binecuvântările pe care Dum-
nezeu le dă doar în ‚întâlnirea comună’ cu alți credincioși”, 
care ne pot inspira implicarea credincioasă și ne pot ajuta să 
apreciem rolul de neînlocuit pe care închinarea comună îl 
joacă în sănătatea și creșterea noastră spirituală. Dar, mai îna-
inte de toate, întrebarea este: încotro ar trebui să ne îndrep-
tăm inimile și mințile în comun în momentul închinării co-
mune pentru a experimenta acest har de la Dumnezeu? 

Răspunsul este că ar trebui să nu fim preocupați în noi 
înșine cu felul în care suntem întăriți sau cu ce har primim, ci 
concentrarea noastră să fie pe Hristosul răstignit și înviat, și pe 
perfecțiunile incomparabile ale Persoanei și lucrării Sale (care 
iluminează toate mijloacele harului și diferitele discipline 
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spirituale, nu doar închinarea comună – și este motivul pen-
tru care subtitlul acestei cărți începe cu expresia „cum să te 
bucuri în Isus”). Închinarea comună nu este un mijloc al 
harului când noi suntem îndreptați către ceea ce noi facem, 
ci când trăim secretul închinării – bucuria de a uita de noi 
înșine – devenind preocupați împreună de Isus și de perfec-
țiunile Lui felurite. 

Iată, așadar, aplicația pregnantă a închinării comune 
în rezumatul făcut mai jos de Piper: 

Toată emoția autentică este un scop în sine. Ea nu 
este cauzată conștient ca un mijloc către altceva. Asta 
nu înseamnă că nu putem sau că nu ar trebui să cău-
tăm să avem anumite sentimente. Ar trebui și putem 
face asta. Putem să ne aducem în situații [precum în-
chinarea comună] în care sentimentele pot fi mai re-
pede aprinse... Dar în momentul emoției autentice, tră-
irea calculată se risipește. Suntem transportați (proba-
bil doar câteva secunde) mai presus de lucrarea de ra-
ționare a minții, trăind sentimente fără a mai sta să le 
legăm de implicații logice sau practice.4  

În felul acesta, închinarea comună, care, într-un sens, 
nu este un mijloc către nimic altceva, este un mijloc puternic 
– chiar cel mai puternic – al harului lui Dumnezeu pentru 
viața creștină. 

 
4 Ibid., 92. subl. 
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Așadar, vino la închinarea comună pentru multele ei 
binecuvântări, apoi fă așa încât calculele să dispară pe mă-
sură ce te pierzi în Cel binecuvântat. Mergi acolo într-o zi 
lentă amintindu-ți cât de bine îți va fi să faci asta și, pe mă-
sură ce adunarea credincioșilor începe închinarea, privește 
cu insistență către bunătatea lui Dumnezeu și caută să uiți 
de tine însuți, focalizându-te pe Fiul Său. 

* * * 

CINCI BENEFICII ALE ÎNCHINĂRII COMUNE 

Nu vreau să te las în ceață despre cum ar putea arăta 
unele dintre acele „haruri și binecuvântări” ale închinării co-
mune. Evident că pot fi spuse mai multe lucruri, dar în cele 
ce urmează vreau să prezint cinci astfel de binecuvântări pe 
care le experimentăm într-un fel unic în contextul închinării 
comune. 

1. Trezirea 

De multe ori, când venim în închinarea comună, adu-
cem cu noi un sentiment de ceață spirituală. Pe parcursul 
săptămânii aglomerate, loviturile grele ale vieții reale în lu-
mea noastră decăzută ne pot dezorienta în raport cu realita-
tea supremă și cu ceea ce este cu adevărat important. Trebuie 
să ne limpezim mințile, să ne recalibrăm sufletele și să ne 
repornim inimile lente. Am menționat mai sus felul în care 
Martin Luther a experimentat puterea închinării comune în 
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trezirea focului său spiritual: „Acasă, în propriul cămin, nu 
văd în mine nicio căldură sau vigoare, dar când sunt în bise-
rică, unde se strânge laolaltă mulțimea credincioșilor, în 
inima mea se aprinde și arde un foc puternic”. 

Totuși, experiența psalmistului inspirat este mai bună 
decât cea a lui Luther. În Psalmul 73, el începe exprimându-
și disperarea în fața prosperității celor răi (v. 2-15). Dar ceața 
dispare pe măsură ce el vine conștient în prezența lui Dum-
nezeu: „M-am gândit la aceste lucruri ca să le pricep, dar 
zadarnică mi-a fost truda, până ce am intrat în sfântul locaș 
al lui Dumnezeu, și am luat seama la soarta de la urmă a 
celor răi” (Ps. 73:16-17). 

El era în bătălie. Ceața spirituală era groasă. Dar tre-
zirea a venit în contextul închinării, ceea ce a condus la ur-
mătoarea exprimare culminantă de laudă: „Pe cine altul am 
eu în cer afară de Tine? Și pe pământ nu-mi găsesc plăcerea 
în nimeni decât în Tine. Carnea și inima pot să mi se pră-
pădească: fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii 
mele și partea mea de moștenire” (Ps. 73:25-26). 

Eu am descoperit în propria viață adevărul acesta de 
mai multe ori decât pot să îmi amintesc. În loc să star de-
parte de închinarea comună când ne simțim letargici spiri-
tual, ceea ce avem nevoie mai mult ca oricând este tocmai 
trezirea pe care închinarea o aduce. Când inimile noastre 
simt cel mai mult această letargie, acela este momentul când 
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sufletele noastre au cea mai mare nevoie să li se reamintească 
următorul adevăr: „Cât pentru mine, fericirea mea este să 
mă apropii de Dumnezeu” (Ps. 73:28). 

2. Siguranța 

Al doilea beneficiu este dinamica acestei comunități – 
ceea ce înseamnă nu doar împlinirea nevoilor noastre bune 
după apartenență și misiune comună (părtășia), ci și că ne 
oferă un catalizator către siguranța mântuirii noastre. 

Chiar dacă putem admira personaje precum Atanasie 
și Luther, care au părut că stau singuri contra mundum („îm-
potriva întregii lumi”), trebuie să ne amintim că Dumnezeu 
a spus că nu este bine să fim singuri (Gen. 2:18). Astfel de 
eroi au fost produsul unor vremuri dure, și, inevitabil, po-
veștile lor s-au subțiat în memoria colectivă a istoriei înde-
părtate. Nici Atanasie și nici Luther nu au fost cu adevărat 
singuri, ci ei au făcut parte din comunități ale credinței care 
au hrănit și întărit credința lor, altfel nepopulară. 

Și așa este și în cazul nostru. Noi n-am fost făcuți să 
trăim ca niște singuratici. Chiar și în momente tulburi din is-
torie, cum a fost cel în care a trăit Ilie, Dumnezeu i-a dat șapte 
mii de bărbați care nu abandonaseră adevărul (1 Împ. 19:18). 
Dumnezeu ne-a creat pentru comunitate – și a denumit-o „bi-
serica” -, astfel că a fi parte din această măreață comunitate lo-
cală și globală joacă un rol important în a ne asigura nu doar 
că nu ne înșelăm singuri în pretenția că profesiunea noastră 
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de credință este credibilă, ci și că știm cu adevărat în Cine 
am crezut (2 Tim. 1:12). 

Iar închinarea în biserica locală ne îndreaptă privirile 
către închinarea bisericii universale și către faptul că Isus are 
un popor din multe popoare și că va veni o zi când în el va 
include oameni din orice națiune (Apoc. 7:9). 

3. Creșterea 

Închinarea comună joacă de asemenea un rol indis-
pensabil în sfințirea noastră – în creșterea noastră progresivă 
în asemănare cu chipul lui Isus (Rom. 8:29). Închinarea co-
mună este lăsată spre „zidirea, sfătuirea și mângâierea” noas-
tră generală (1 Cor. 14:3), și spre a-L privi împreună pe Isus, 
așa încât „noi toți... suntem schimbați în același chip al Lui, 
din slavă în slavă” (2 Cor. 3:18). 

Creșterea spirituală nu constă doar din a reține ceva 
dintr-o predică, lucru pe care să îl punem în practică în săp-
tămâna care urmează. Așa cum spune Tim Keller, sfințirea 
poate avea loc „atunci” când stăm și ascultăm predicarea 
Evangheliei și ne implicăm în închinarea comună. Există 
momente – fie ca Dumnezeu să le înmulțească – când Du-
hul Sfânt ia citirea Scripturii, rugăciunile spuse, cântările pe 
care le-am cântat sau adevărul predicat, și le duce până în 
punctul în care se întâlnesc cu nevoile noastre. Închinarea 
comună nu doar informează umblarea noastră creștină, ci ne 
și vindecă sau ne transformă chiar în acel moment. 
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Când venim împreună în închinare, lui Dumnezeu Îi 
face plăcere nu doar să ne schimbe gândirea, ci să ne schimbe 
irevocabil inimile – chiar atunci și acolo. 

4. Acceptarea conducerii 

O deosebire importantă între închinarea publică și cea 
„privată”, când ne hrănim personal din Biblie și ne rugăm, 
ține de locul pe care îl ocupă inițiativa. Închinarea comună 
ne aduce aminte că avem o credință fundamental înrădăci-
nată în a primi, nu în a avea inițiativa prin noi înșine. În 
devoțiunile private, într-un sens, noi suntem cei care con-
duc. În închinarea comună, noi suntem făcuți să acceptăm 
conducerea din partea altora. 

În închinarea privată, într-un fel, noi ne aflăm în sca-
unul pilotului. Noi decidem ce pasaj să citim, când și ce să 
ne rugăm, cât să insistăm în citirea și meditarea la Scriptură, 
ce cântece să ascultăm sau să cântăm, ce adevăruri ale Evan-
gheliei să ne predicăm sufletelor noastre și de aplicații să 
luăm în considerare. Dar în închinarea comună, noi răspun-
dem. Noi urmăm. Alții predică, se roagă și aleg cântările, ei 
fiind cei care aleg cât să insiste pe fiecare element. Noi sun-
tem în postura de a primi. 

Este minunat să putem face astfel de alegeri în devo-
țiunile personale, dar este bine să practicăm și apropierea de 
Dumnezeu când altcineva face chemarea la închinare. Închi-
narea comună ne cere să ne învățăm să răspundem, nu doar 
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să Îl căutăm pe Dumnezeu în termenii noștri. Ea este o 
oportunitate de a accepta să fim conduși, nu să fim noi cei 
care conducem mereu. 

5. Creșterea bucuriei 

În final, dar deloc lipsit de importanță, vreau să vor-
besc despre experiența intensificată a închinării în contextul 
adunării credincioșilor. Propria uimire este accentuată, pro-
pria adorare crește, iar bucuria noastră se dublează când ne 
închinăm lui Isus împreună. 

Un proverb suedez spune că o bucurie împărtășită este 
o bucurie dublă. În închinarea comună, „harurile și benefici-
ile” de care ne bucurăm într-un fel unic nu au doar rolul de 
a ne trezi, de a ne asigura de mântuirea noastră, de a ne crește 
spiritual și de a accepta conducerea din partea altora, ci ele 
accentuează bucuria adorării și uimirii mai profunde, mai 
bogate și mai mari, pentru că desfătarea noastră în Isus se 
lărgește când noi Îl preamărim alături de alți credincioși. 

Secretul bucuriei în închinarea comună nu ține doar 
de a uita de noi înșine – sau, ca să exprim acest lucru într-o 
notă pozitivă, de a ne fi preocupați de Isus și gloria Lui – ci 
și de conștientizarea fericită că nu suntem singuri în împli-
nirea sufletelor noastre în El.
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15 
ASCULTĂ HARUL                                 

CARE VINE DE LA AMVON  
 

Puține practici îți vor energiza și afecta viața creștină 
atât de mult pe cât să fii expus unei predicări sănătoase. 

Deși închinarea comună, ca întreg, poate fi cel mai im-
portant mijloc al harului lui Dumnezeu, așa cum am spus în 
capitolul 14, auzirea predicării proaspete a Evangheliei din 
Scriptură este harul culminant al acelei strângeri împreună a 
credincioșilor. Este acel moment din viața bisericii când 
Dumnezeu vorbește cel mai clar și mai complet în monolog. 
Celelalte elemente ale adunării urmează ritmul primirii hra-
nei de la El și al răspunsului înapoi față de El, dar în predicare, 
noi ne aflăm în postura de a primi, indiferent dacă este vorba 
despre o jumătate de oră sau doar 20 de minute. 

Prioritatea săptămânală a predicării în închinare ne în-
dreaptă atenția către importanța de a interacționa cu Dum-
nezeu nu doar ca prieteni și nu doar de a sta la Masa Lui ca 
o familie, ci și de a ne supune Cuvântului Său transmis prin 
mesagerul Lui, predicatorul. În alte circumstanțe există timp 
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din abundență pentru a pune întrebări și pentru a găsi răs-
punsuri, la fel cum avem multiple opțiuni de a dialoga și 
discuta. Dar predicarea este acea jumătate de oră din fiecare 
săptămână când adunarea celor răscumpărați își închide 
gura colectivă, își deschide urechea și inima, și ascultă glasul 
neîntrerupt al Mirelui ei, prin portavocea rânduită de El, 
chiar dacă mesagerul nu este infailibil. 

DISCIPLINA AUZIRII 

Dar chiar dacă avem săptămânal la dispoziție aproape 
112 ore pe care le putem folosi pentru a face tot felul de 
lucruri, pentru a dialoga și discuta, totuși rămâne un lucru 
dificil să stăm liniștiți pe parcursul acestor 30 de minute. 
Noi iubim ideea de egalitate și sunt obișnuiți să ascultăm în 
condițiile noastre. Noi prețuim conversațiile și adorăm dia-
logul. Iar dialogul este esențial în ucenicizare. Marea Trimi-
tere avansează prin conversații deosebite. Există momente 
propice pentru a interacționa cu Mirele nostru, și momente 
când putem să Îi vorbim cât dorim în rugăciune și cântare. 
Dar există și momente când trebuie să stăm jos și să ascultăm 
în tăcere și cu atenție. 

Când venim la predicarea Cuvântului lui Dumnezeu, 
acesta este unul dintre puținele momente prețioase din viața 
de azi când ne astupăm gurile și ne împotrivim ispitei de a 
răspunde pe loc, concentrându-ne energia și atenția pe auzi-
rea cu credință. 
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IMAGINEA DE LA AMVON                                          
A DRAGOSTEI LUI DUMNEZEU 

În sine, actul predicării este o imagine a Evangheliei. 
Atunci când predicatorul se așază înapoia Cărții, dându-și 
toate silințele ca să Îl descopere proaspăt pe Isus înaintea po-
porului Lui, Domnul nostru ne este adus înainte, nu ca să 
dăm și să luăm, și nici pentru amestecarea eforturilor noastre 
cu ale Lui, într-un fel de lucrare reciprocă, ci noi stăm pe 
scaunul slăbiciunii și al disperării. Ceea ce avem nevoie nu 
este un soi de avânt de la un prieten de încredere, care să ne 
arunce peste zid, ci salvarea din starea noastră total neajuto-
rată, salvare înfăptuită de Mântuitorul. 

Iată de ce, atunci când Fiul lui Dumnezeu a luat trup 
și sânge omenesc și a locuit printre noi, fiind pe deplin unul 
dintre noi, El a venit predicând. Măreția lui Dumnezeu și 
gravitatea păcatului nostru se întâlnesc pentru a-i da predi-
cării locul ei esențial. Dialogul nesfârșit, fără vreo pauză pen-
tru predicare, trădează deopotrivă starea noastră groaznică și 
profunzimea milei lui Dumnezeu. 

De aceea, Isus nu a fost trimis doar ca să moară ca 
remediu pentru această situație, ci și ca să predice (Luca 
4:43). Isus însuși este Persoana despre care Scriptura se re-
feră cel mai des ca predicând. Iar El i-a trimis pe ucenicii Lui 
să predice (Marcu 3:14). Isus a fost Predicatorul suprem, dar 
după înălțarea Lui, predicarea nu a dispărut. Când ne uităm 
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la Faptele Apostolilor, vedem că ea este mai vie și mai pre-
zentă ca niciodată. Predicarea Mirelui se extinde în viața bi-
sericii. 

O PREOCUPARE PENTRU ISUS 

Isus nu doar a ilustrat importanța predicării în viața 
Sa, ci El este punctul central al oricărei predicări credinci-
oase în biserică. La fel cum atenția noastră în toată închina-
rea comună se îndreaptă către Hristosul răstignit și înviat, și 
către perfecțiunile incomparabile ale Persoanei și lucrării 
Sale, tot așa acestea sunt elementul către care se focalizează 
întreaga noastră predicare. 

Cea mai bună predicare îi slujește închinătorului în 
bucuria uitării de sine și în cea în care nu ține cont de pre-
dicator. Predicarea care continuă la nesfârșit focalizându-se 
pe predicator, sau care insistă mereu pe felul în care ascultă-
torul trebuie să aplice una sau alta în viața lui de zi cu zi, face 
acest lucru în detrimentul pătrunderii în însăși puterea pre-
dicării, anume preocuparea pentru Isus. Adevărata predicare 
creștină nu îl inundă pe ascultător iar și iar cu lucruri despre 
eu sau despre vorbitor, ci cu Isus și perfecțiunile Lui felurite. 

Există un loc potrivit pentru dezvăluirea de sine a pre-
dicatorului și pentru formularea legăturilor clare pentru 
aplicații practice, dar nu în detrimentul lui Isus și al Evan-
gheliei Sale, care trebuie să fie acel crescendo și punct cul-
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minant al predicii. Apele predicării sănătoase curg întot-
deauna la vale către fluviul lui Hristos, către cine este El și 
către felul în care El ne-a iubit. 

PREZENT ÎN BISERICA LUI 

Dar predicarea nu vorbește doar despre Isus; ea este 
felul Lui de a fi prezent personal în biserica Sa. Predicarea 
sănătoasă aduce biserica la întâlnire cu Mirele ei, prin Duhul 
Sfânt. Jason Meyer scria: „Lucrarea Cuvântului în Scriptură 
înseamnă isprăvnicia și propovăduirea Cuvântului lui Dum-
nezeu în așa fel încât oamenii să Îl întâlnească pe Dumnezeu 
prin Cuvântul Lui”.1 În predicarea creștină credincioasă, noi 
nu doar auzim vorbindu-se despre Isus, ci Îl întâlnim. 

Predicarea nu doar transmite adevăruri despre Dum-
nezeu, ci are funcția de „aducere a însăși prezenței lui Dum-
nezeu”. Ea trebuie prețuită nu doar pentru gândurile ei exe-
getice, ci „pentru rolul ei ca mijloc prin care Dumnezeu vor-
bește cu adevărat și în care Hristos este prezent cu adevă-
rat”.2 Deși, tehnic vorbind, predicarea nu a fost denumită 
„rânduială” sau „sacrament” (asemenea botezului și a Cinei 
Domnului; mai multe despre acestea în următoarele două 
capitole), puterea ei este sacramentală. Ea este un mijloc rân-
duit de Dumnezeu spre comunicarea harului Său bisericii, 

 
1 Preaching: A Biblical Theology (Wheaton, IL: Crossway, 2013), p. 21. 
2 Marcus Peter Johnson, One with Christ: An Evangelical Theology of Salvation (Wheaton, 
IL: Crossway, 2013), p. 220. 
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prin canalul credinței noastre, principalul beneficiu fiind în-
tâlnirea cu Isus însuși. 

EXPERIENȚA BUCURIEI 

Așa cum o surprinde Jean Calvin, esența predicării 
este să „nu-L ofere și să ni-L aducă înainte pe Hristos și, în 
El, să ne prezinte comorile harului ceresc”.3 În predicarea 
Cuvântului lui Dumnezeu, spune Marcus Peter Johnson, 
„Dumnezeu însuși vorbește și este prezent cu noi prin Fiul 
Său, în puterea Duhului de a binecuvânta și de a ne hrăni 
sufletele”.4  

Așa cum am văzut, ca în cazul rânduielilor bisericii și 
a altor obiceiuri variate ale harului, marele scop al predicării 
este să Îl cunoaștem pe Isus și să ne bucurăm în El. Cea mai 
mare motivație pentru a asculta cu atenție când venim îm-
preună în închinarea comună și stăm sub predicarea Cuvân-
tului lui Dumnezeu este să Îl cunoaștem pe El (Fil. 3:10). 

Aici gustăm viața veșnică vreme de 30 de minute pe 
săptămână în cel mai înalt țel al predicării creștine: să Îl cu-
noaștem pe singurul Dumnezeu adevărat și pe Isus Hristos, 
pe care El L-a trimis (Ioan 17:3). 

* * * 

 
3 John Calvin, Institutes of the Christian Religion, ed. John T. McNeill, trans. Ford Lewis 
Battles, 2 vols., The Library of Christian Classics 20–21 (Philadelphia: Westminster, 
1960), 4.14.17, citat în Johnson, One with Christ, p. 219. 
4 Johnson, One with Christ, p. 221. 
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CINCI HARURI ÎN PREDICAREA CREDINCIOASĂ 

Ca să îți stârnesc apetitul cu lucruri specifice pentru 
următoarea duminică, te invit să citești câteva rânduri despre 
cinci haruri specifice, printre multe altele, unele deja prezen-
tate clar în acest capitol, iar altele noi, care survin din a sta 
cu credință sub predicarea credincioasă a Cuvântului lui 
Dumnezeu. 

1. Ne lepădăm de noi înșine 

Una dintre binecuvântările deosebite ale predicării să-
nătoase este că ea ne ajută în actul dătător de viață al lepă-
dării de sine. Predicarea credincioasă scoate la iveală păcatul 
nostru și ne provoacă la schimbare, dar ea face aceste lucruri 
în strofe, în timp ce glasul ei ne cheamă să ne îndepărtăm de 
noi înșine și să ne îndreptăm către Mântuitorul. Este un lu-
cru glorios ca sufletele noastre să fie eliberate de preocuparea 
noastră obișnuită cu propriile persoane, chiar și dacă acest 
lucru se petrece vreme de câteva momente în momentul cul-
minant al predicii, când suntem captivați de Hristos. 

2. Ne umplem credința 

Predicarea credincioasă ne reumple rezervorul credin-
ței. Înnoirea personală și întărirea noastră în statornicie nu 
survin din a ne hrăni cu banale discuții, ci din a primi predi-
carea Evangheliei cu regularitate. Pur și simplu noi nu avem 
resursele în și prin noi înșine. Avem nevoie de un cuvânt din 
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afara noastră. „Credința vine în urma auzirii; iar auzirea vine 
prin Cuvântul lui Hristos” (Rom. 10:17). 

Sufletele noastre sunt întărite prin Evanghelia predi-
cată, așa cum se roagă Pavel în doxologia lui de la finele Epis-
tolei către Romani: „Iar Aceluia care poate să vă întărească, 
după Evanghelia mea și propovăduirea lui Isus Hristos...” 
(16:25). Mesajul crucii este nebunie pentru cei ce pier, dar 
el este înțelepciunea lui Dumnezeu pentru cei ce cred – și 
putere pentru viața creștină (1 Cor. 1:18-24). Și așa cum 
suntem învățați în 1 Corinteni 15:1-2, Evanghelia predicată 
nu este doar ceea ce am primit cândva, în trecut, pentru a 
deveni creștini, ci este acel har în care stăm în prezent, și prin 
care vom fi mântuiți în final, dacă continuăm să primim și 
să ne ținem strâns alipiți de această Evanghelie. Predicarea 
constantă a Evangheliei este vitală pentru viața continuă a 
credinței. 

3. Creștem în har 

Când stăm atent sub predicarea credincioasă a Evan-
gheliei, noi uităm de noi înșine și ne reumplem credința, dar 
suntem și schimbați cu adevărat. Evanghelia pe care o pre-
dicăm este aroma de la viață spre viață sau de la moarte spre 
moarte (2 Cor. 2:15-16). Fie creștem, fie ne ofilim. Inimile 
noastre se încălzesc sau se răcesc. Fie ne înmuiem, fie ne îm-
pietrim. Când predicarea răsună, nu există neutralitate. 

Așa cum am notat în capitolul anterior, Tim Keller o 
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denumește „sfințirea pe moment”. Predicarea nu ne schimbă 
dându-ne aplicații cu care să plecăm de la predică și pe care 
să le bifăm pe o listă pe parcursul săptămânii următoare, ci 
pe măsură de ascultăm cu credință și privim în sufletele 
noastre la slava lui Hristos, noi suntem „schimbați în același 
chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului” (2 
Cor. 3:18). 

Iată de ce este atât de esențial ca predicarea să nu fie 
preocupată cu predicator sau ascultătorii lui, ci cu Isus. Ade-
vărata putere de schimbare vine doar atunci când Îl vedem 
pe El. Credința noastră este întărită și înnoită doar prin El 
și Evanghelia Lui. Iar sufletele noastre sunt cu adevărat sa-
tisfăcute doar când Îl cunoaștem pe El și ne bucurăm în El. 

4. Suntem echipați 

Deși echiparea nu este principala notă de urmărit, ea 
este un beneficiu deosebit al predicării credincioase. Dum-
nezeu ne-a dat „păstori și învățători, pentru desăvârșirea 
sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupu-
lui lui Hristos” (Efes. 4:11-12). Un aspect important al în-
chinării comune este zidirea bisericii. „Să căutați să le aveți 
din belșug [darurile, n.tr.], în vederea zidirii sufletești a Bi-
sericii” (1 Cor. 14:12). „Toate să se facă spre zidirea sufle-
tească” (1 Cor. 14:26). 

Deoarece predicarea sănătoasă este credincioasă Bi-
bliei, iar Biblia este cea mai importantă sursă pentru zidirea 
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bisericii și pentru echiparea sfinților pentru lucrare, predica-
rea sănătoasă ne va echipa. Nu acesta este punctul focal, dar 
este un efect deosebit. 

5. Îl întâlnim pe Isus 

În final și cel mai important, principalul beneficiu al 
predicării credincioase este că ne întâlnim cu Isus însuși și 
ne bucurăm în El prin auzirea și primirea Cuvântului Lui. 
Martin Luther spunea: „A predica Evanghelia nu înseamnă 
nimic altceva decât că Hristos vine la noi sau că ea ne aduce 
la El.”5  

Predicarea sănătoasă ne ajută nu doar să uităm de noi 
înșine, ci și să ne ațintim privirile către Dumnezeul-Om, 
singurul care ne poate împlini sufletele. În predicarea cre-
dincioasă, noi Îl întâlnim pe Isus, iar prezența Lui este me-
diată față de noi prin Cuvântul Său. Cel mai înalt har al pre-
dicării constă din a-L întâlni pe Hristos, a-L cunoaște, a-L 
adora și a ne bucura de El ca de comoara noastră supremă. 

Acest lucru va schimba semnificativ perspectiva pe 
care o avem asupra predicării și experimentarea ei. Cum ar 
fi dacă te-ai duce data viitoare la închinare nu doar pentru a 
căuta să auzi un anumit predicator, ci ca să-L întâlnești pe 
Isus? 

 
5 Citat în John C. Clark și Marcus Peter Johnson, The Incarnation of God (Wheaton, IL: 
Crossway, 2015), p. 192. 



233 

16 
SPALĂ-TE ÎN APE  

 

Cuvinte vizibile. Aceasta era expresia protestanților 
pentru botez și Cina Domnului în vremea de după Reformă. 
În completarea cuvintelor rostite ale predicării Evangheliei, 
aceste ritmuri gemene ale bisericii strânse laolaltă constituie 
dramatizări ale harului lui Dumnezeu. Aceste „cuvinte vizi-
bile” reîmprospătează pentru noi esența credinței noastre 
prin imagini date de Dumnezeu și acțiuni ale spălării, hranei 
și băuturii. Ele implică nu doar urechile noastre, ci toate cele 
cinci simțuri – auzul, vederea, simțul tactil, mirosul și gus-
tul. Alături de predicare, ele ne descoperă în repetate rânduri 
esența Evangheliei pe care pretindem că o credem și sună ca 
un ecou în viețile noastre. Ele sunt „semne” puse în scenă, 
îndreptându-ne atenția către realități dincolo de ele însele. 

Dar aceste rânduieli nu sunt doar semne, ci și „peceți”. 
Ele ne confirmă nu doar că Dumnezeu a făcut ceva salvific 
pentru omenire în general, ci și că harul Lui mântuitor a venit 
în viața mea, în mod particular. Evanghelia nu este adevărată 
doar pentru lume, ci specific pentru mine. Iar când o biserică 
a cărei credință este ancorată în Biblie și care îndrăgește 
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Evanghelia îmi oferă pecetea, datorită faptului că membrii 
ei consideră că am o credință sinceră, acest lucru poate fi un 
temei deosebit al siguranței că eu însuși sunt inclus în popo-
rul salvat de Hristos. 

În felul acesta, botezul și Cina Domnului slujesc la în-
semnarea noastră ca biserică, deosebindu-ne de lumea ne-
credincioasă, și sunt parte din ce înseamnă că noul legământ 
este un legământ – cu acțiuni de inițiere și părtășie continuă, 
incluzând atât inaugurarea cât și înnoirea. 

SACRAMENTELE CA MIJLOACE ALE HARULUI 

Așa cum notează teologul John Frame, rânduielile nu 
sunt doar semne și peceți, ci (asemenea predicării) ele slujesc 
și la a aduce prezența lui Dumnezeu aproape de poporul 
Lui.1 Pavel spune în 1 Corinthians 10:16 că pâinea și paha-
rul sunt o „împărtășire” în trupul și sângele lui Isus. Ele ne 
înnoiesc și ne întăresc sentimentul unirii prin credință cu 
Hristosul înviat. Asemenea celorlalte mijloace ale harului, 
ele nu sunt automate, ci operează prin puterea Duhului 
Sfânt, prin credință. Cei care iau parte la ele cu credință cresc 
în har – așa cum facem și când stăm sub predicarea Cuvân-
tului lui Dumnezeu – în timp ce aceia care se implică în ele 
fără credință, invocă judecata asupra lor (1 Cor. 11:27-30).2  

 
1 Frame, Systematic Theology (Phillipsburg, NJ: P&R, 2013), p. 1060. 
2 Eu sunt un credincios baptist (am scris intenționat cu literă mică), și consider că acest 
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Aceste practici nu sunt, așa cum spuneau unii până la 
Reformă, doar semne sau simboluri, și nici nu „lucrează” în 
absența credinței, așa cum au susținut marile denominații 
ale bisericii. Dimpotrivă, cele două rânduieli sunt mijloace 
ale harului lui Dumnezeu: canale ale puterii lui Dumnezeu, 
instituite de Hristos, puse în practică de Duhul lui Dumne-
zeu, fiind dependente de credința creștină din cei ce participă 
la ele și fiind lăsate să fie practicate în contextul colectiv al 
bisericii strânse laolaltă. 

Pentru mulți oameni, Cina Domnului este un mijloc 
mai evident al harului continuu (ne vom îndrepta către 
Masa Domnului în capitolul următor), dar ce putem spune 
despre botez? 

HAR ÎN APĂ 

Botezul marchează momentul de început în noul le-
gământ. El îi este aplicat o singură dată unui credincios des-
pre care o congregație locală consideră că are o profesiune 

 
adevăr este cauza pentru care cei lipsiți de o profesiune credibilă de credință nu trebuie 
acceptați să participe la sacramente. Dar eu nu i-aș opri doar de la Cina Domnului pe cei 
care nu își mărturisesc credința în Isus, ci și de la botez. Totuși, dezbaterea dintre 
evanghelicii care botează doar credincioși (credo-baptiști) și cei care botează și pruncii 
credincioșilor (paedo-baptiști) este una îndelungă, așa că nu îmi fac iluzii că aș putea să o 
sfârșesc aici. Eu cred că multe dintre beneficiile botezului ca mijloc al harului sunt 
relevante atât pentru credo-baptiști cât și pentru paedo-baptiști, în special, așa cum 
discutăm în cele ce urmează, în ce privește „folosirea” botezului cuiva. Totuși, vreau să fac 
observația că a fi botezat la vârsta la care ești conștient de ce faci și a fi în stare să rememorezi 
acel botez sunt lucruri nu doar esențiale pentru experimentarea botezului ca mijloc al 
harului, ci și un mare avantaj atunci când căutăm să ne folosim de acel botez văzându-i, în 
credință, pe alții cum se botează. Mai multe informații despre aceste lucruri pot fi găsite 
continuând lectura în cele ce urmează. 
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credibilă de credință, și este punctul de intrare în părtășia 
deplină a bisericii vizibile. Mesajul Evangheliei experimentat 
și ilustrat în botez corespunde harurilor convertirii în viața 
creștină, manifestate mai întâi prin acceptarea Evangheliei – 
iertarea și curățarea inițiale de păcat, credința și pocăința, 
viața cea nouă prin nașterea din nou, toate acestea, și multe 
altele, în unire cu Hristos (Rom. 6:3-5). 

Botezul nu este doar semnul ascultării de porunca lui 
Hristos și o mărturie vie a credinței în Isus în fața tuturor 
martorilor, din partea celui care se botează, ci el este și un 
mijloc al bucurie pentru acel om. El nu joacă doar rolul con-
firmării prețioase din partea bisericii vizibile că suntem năs-
cuți din nou, ci și o experiență unică a harului Evangheliei 
pusă în scenă pentru cel care intră în apă, fiind îngropat sim-
bolic împreună cu Isus în moartea Lui și înviați ca să trăim 
o viață nouă (Rom. 6:4). 

FOLOSEȘTE-ȚI BOTEZUL 

Botezul nu este un mijloc al harului doar pentru cel 
care se botează, ci și pentru toți credincioșii care sunt mar-
torii credincioși ai botezului. Acest lucru este important 
pentru creștini, dar adeseori ratăm să ni-l amintim. Catehis-
mul Mare de la Westminster (cap. 28) denumește acest lu-
cru „folosirea ulterioară a botezului nostru”. Afirmația lui 
densă îl răsplătește pe cel ce o citește lent: 
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Responsabilitatea necesară, dar mult neglijată, de a ne 
folosi de botezul nostru trebuie împlinită de noi toți 
pe tot parcursul vieții, în special în vremurile când 
suntem ispitiți, sau când suntem prezenți la adminis-
trarea botezului în cazul altora, prin a ne gândi cu se-
riozitate și mulțumire la natura lui și la scopurile pen-
tru care Hristos l-a instituit, la privilegiile și binecu-
vântările ce survin din el și sunt pecetluite prin el, și 
la jurământul nostru solemn făcut în cadrul botezu-
lui. Noi suntem smeriți pentru pângărirea noastră pă-
cătoasă, pentru că am ratat să umblăm la înălțimea 
harului botezului, ci am umblat contrar acestuia și a 
angajamentelor noastre. Noi îl mai putem folosi spre 
creșterea noastră în siguranța iertării de păcate și în 
toate celelalte binecuvântări care ne sunt pecetluite în 
acel sacrament. Prin botez și amintirea acestuia, noi 
primim tărie din moartea și învierea lui Hristos, în 
care suntem botezați, spre omorârea păcatului și revi-
gorarea harului, și pentru a ne strădui să trăim prin 
credință, să avem o viață practică trăită în sfințenie și 
neprihănire, ca aceia care și-au dedicat viețile și poartă 
Numele lui Hristos și pentru a umbla în dragoste fră-
țească, întrucât am fost botezați de același Duh într-
un singur trup. 

Acestea sunt câteva fraze lungi, complicate, dar sensul 
lor este, pe scurt, următorul: botezul nu este doar o binecu-
vântare pentru noi în acea ocazie unică memorabilă când 
avem calitatea de proaspăt credincioși, în apă. El devine și o 
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repunere în scenă a Evangheliei pentru cel care este martor 
ocular și un mijloc al harului de-a lungul vieților noastre de 
credință, atunci când vedem, cu credință, botezul altora și 
înnoim în sufletele noastre bogățiile realității identității 
noastre în Hristos, lucruri ilustrate prin botezul nostru 
(Rom. 6:3-4; Gal. 3:27; Col. 2:12). Wayne Grudem scrie: 

Acolo unde există credință autentică în cel botezat și 
unde credința bisericii care este martoră a botezului este stâr-
nită și încurajată de această ceremonie, acolo este cert că Du-
hul Sfânt lucrează prin botez, astfel că el devine un „mijloc 
al harului” prin care Duhul Sfânt aduce binecuvântarea de-
opotrivă peste persoana care se botează și peste biserică.3  

PRIVEȘTE CU CREDINȚĂ                                        
ȘI SPALĂ-ȚI SUFLETUL 

Așadar, când biserica ta „agită” apele, nu-ți învârti de-
getele așteptând să se consume cât mai repede acest moment 
neplăcut, ca să se treacă la restul serviciului de închinare. Nu 
este nevoie să fii rebotezat ca să experimentezi din nou harul 
acestei scene. 

Mai degrabă privește atent la Evanghelia ilustrată în 
acea apă, cu ochii credinței. Uite-te la predicarea jertfei lui 
Hristos ilustrată acolo pentru tine, și auzi muzica noii tale 
vieți în îngroparea credinciosului și în învierea lui în Isus. 

 
3 Systematic Theology: An Introduction to Biblical Doctrine (Grand Rapids, MI: Zondervan, 
1995), p. 954. 
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Păstrează-ți ochii îndreptați către ape și către mărturia lor. 
Privește cu credință și spală-ți din nou sufletul în vestea bună 
de a fi unit cu Isus. 
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17 
CREȘTE ÎN HAR LA CINĂ 

 

Cina Domnului este o masă extraordinară. Evident, 
ea este doar un mijloc obișnuit al harului lui Dumnezeu 
pentru biserica Lui, și elementele sunt doar pâine și vin. To-
tuși, când mâncăm pâinea și bem vinul, Cina Domnului 
poate fi o experiență neobișnuit de puternică. 

Alături de botez, Cina este unul dintre cele două sa-
cramente special instituite de Hristos pentru deosebirea, pe-
cetluirea și întărirea poporului noului Său legământ. Poți să 
le numești rânduieli dacă așa vrei. Aspectul central nu este 
termenul folosit, ci sensul lui și dacă folosim aceste două 
mijloace gemene ale harului lui Dumnezeu așa cum le-a lăsat 
Isus, spre călăuzirea și modelarea vieții bisericii în noul ei 
legământ cu Mirele. 

Așa cum am spus în repetate rânduri, mijloacele haru-
lui sunt canale variate pe care Dumnezeu le-a rânduit pentru 
a-i furniza bisericii putere spirituală regulată. Principiile 
cheie ale mijloacelor harului sunt glasul lui Isus (Cuvântul), 
urechea Lui (rugăciunea) și trupul Său (biserica). De aceea, 
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diferitele discipline și practici – obiceiurile noastre ale haru-
lui – sunt căi prin care Îl auzim (Cuvântul Lui) și Îi răspun-
dem (în rugăciune), în contextul poporului Său (biserica). 

Modelate și susținute de aceste principii, o mie de flori 
practice cresc în viața comunității noului legământ. Dar pu-
ține sunt practicile, dacă și acelea, care aduc laolaltă toate 
aceste trei principii ale harului cum o fac predicarea Cuvân-
tului lui Dumnezeu și celebrarea sacramentelor în contextul 
închinării comune. Iată în cele ce urmează patru aspecte ale 
Cinei pe care să le luăm în considerare atunci când o privim 
ca pe un mijloc al harului. 

SERIOZITATEA: BINECUVÂNTARE                                  
SAU JUDECATĂ 

Unul dintre primele lucruri de notat este că Cina nu 
trebuie tratată cu superficialitate. Tratarea elementelor ei „în 
chip nevrednic” este motivul cu care Pavel vine înaintea co-
rintenilor arătând că „din pricina aceasta sunt între voi mulți 
neputincioși și bolnavi, și nu puțini dorm [au murit, lit. 
ESV]” (1 Cor. 11:27-30). 

Când biserica se strânge la Masa Domnului ei, în joc 
se află lucruri importante. În balanță stau binecuvântarea și 
judecata. Ca în cazul predicării și a celorlalte mijloace ale 
harului, nu există neutralitate. Evanghelia noastră este „o 
mireasmă a lui Hristos printre cei ce sunt pe calea mântuirii 
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și printre cei ce sunt pe calea pierzării: pentru aceștia, o mi-
reasmă de la moarte spre moarte; pentru aceia, o mireasmă 
de la viață spre viață” (2 Cor. 2:15-16). Tot așa, „predica 
vizibilă” a Cinei conduce de la viață spre viață sau de la 
moarte spre moarte. Masa Domnului nu ne va lăsa neafec-
tați, ci fie ne apropiem mai mult de Mântuitorul nostru, fie 
ne împietrim mai mult față de El. Aceasta ne conduce la al 
doilea aspect. 

TRECUTUL: REPETAREA EVANGHELIEI 

Când a instituit Cina, Isus i-a învățat astfel pe ucenicii 
Lui: „să faceți lucrul acesta spre pomenirea Mea” (Luca 
22:19), iar Pavel aplică de două ori expresia „spre pomenirea 
Mea” în învățăturile sale date bisericii (1 Cor. 11:24-25). 

Cina Domnului nu este mai puțin de o masă memori-
ală care ne conduce înapoi la instituirea legământului la Cal-
var, prin jertfirea de Sine a lui Hristos, pentru noi. Alături de 
botez, căsătorie și funeraliile creștine, Masa îi conferă vieții 
bisericii un ritm oficial al reamintirii și retrăirii a ceea ce este 
ce primă importanță (1 Cor. 15:3), anume Evanghelia lucrării 
mântuitoare a lui Hristos pentru noi. Ea ne ajută să ilustrăm 
centralitatea Evangheliei în compania celor răscumpărați.1  

 
1 Nunțile și funeraliile pot fi tratate ca mijloace ale harului lui Dumnezeu atunci când le 
vedem prin credință. În ceremonia nunții, noi vedem ilustrat legământul dintre Hristos și 
biserica Lui. Într-o înmormântare, moartea unei persoane ne reamintește nu doar că viața 
este ca un abur (Iacov 4:14), ci și de finitudinea noastră, de efectele păcatului și de victoria 
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Asemenea botezului, Cina ne prezintă o dramatizare 
autorizată divin a Evangheliei, atunci când creștinul pri-
mește spiritual – prin gustul, vederea, mirosul și atingerea – 
trupului străpuns și a sângelui vărsat de Hristos pentru pă-
cătoși. Masa este un act înnoitor al noului legământ, un ri-
tual repetat al părtășiei continue și al perseverenței constante 
în acceptarea Evangheliei de către noi. Ea ne ajută să rămâ-
nem alipiți de Cuvânt (1 Cor. 15:2) și să „rămânem și mai 
departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să ne abatem 
de la nădejdea Evangheliei” (Col. 1:23). 

PREZENTUL: PROPOVĂDUIND MOARTEA LUI 

Așadar, Masa este mai mult decât doar o amintire. În 
această reamintire bogată a jertfei lui Isus și luând elementele 
Cine cu credință, noi facem o proclamare prezentă a morții 
Lui și a sensului ei. „Ori de câte ori mâncați din pâinea 
aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului, 
până va veni El” (1 Cor. 11:26). Asemenea predicării, această 
predică vizibilă „poate să vă întărească” în Evanghelie (Rom. 
16:25), acționând ca un mijloc al harului pentru cei care sunt 
prezenți și care iau parte la ea în credință. Cei care participă 
fără credință se fac „vinovați de trupul și sângele Domnului” 
(1 Cor. 11:27), mâncând și bând propria judecată (1 Cor. 

 
finală viitoare a lui Hristos asupra păcatului și morții (1 Cor. 15:54-58). Biserica 
protestantă nu le-a considerat sacramente sau rânduieli (și pe bună dreptate), dar ele ne 
pot fi de folos spre reamintirea Evangheliei și le pot sluji drept mijloace ale harului acelora 
care au credința. 
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11:29), în timp ce „cei care mănâncă și beau în chip vrednic 
sunt părtași trupului și sângelui lui Hristos, nu fizic, ci spi-
ritual, prin aceea că, prin credință, ei sunt hrăniți cu benefi-
ciile procurate de El prin moartea Sa, astfel că ei cresc în 
har”.2  

În felul acesta, Cina Domnului este o cale puternică 
de adâncire și susținere a vieții creștine. „Participarea la Cina 
Domnului”, scrie Wayne Grudem, este 

foarte clar un mijloc al harului pe care Duhul Sfânt îl 
folosește ca să binecuvânteze biserica Lui... Ar trebui să 
ne așteptăm ca Domnul să ne dea binecuvântarea spiri-
tuală când participăm la Cina Domnului prin credință 
și în ascultare de poruncile lăsate în Scriptură pentru ea, 
și, în felul acesta, este un „mijloc al harului” pe care Du-
hul Sfânt îl folosește ca să ne binecuvânteze... 

Există o unire spirituală între credincioși și cu Dom-
nul, care este întărită și solidificată la Cina Domnului, astfel 
că ea nu poate fi tratată cu superficialitate.3  

VIITORUL: AȘTEPTÂND OSPĂȚUL 

Așa cum afirmă Mărturisirea de Credință de la Wes-
tminster, Masa primită cu credință este spre „hrănirea și 

 
2 Desiring God Affirmation of Faith, 12.4, disponibilă la 
http://www.desiringgod.org/about/affirmation-of-faith. 
3 Systematic Theology: An Introduction to Biblical Doctrine (Grand Rapids, MI: Zondervan, 
1995), p. 954–55. 
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creșterea noastră spirituală”.4 Ea nu doar întărește unirea 
noastră cu Isus, ci și comuniunea noastră cu ceilalți credin-
cioși în Hristos. Atunci când venim împreună la Cină ca să 
ne hrănim spiritual din Hristos (Ioan 6:53-58), El ne atrage 
nu doar mai aproape de Sine, ci și de ceilalți membri ai tru-
pului (1 Cor. 10:17). 

Aici, la Masă, noi auzim glasul lui Isus, avem acces la 
urechea Lui și avem comuniune cu El și cu ceilalți din trupul 
Lui. Noi primim proaspăt Evanghelia Lui, răspundem cu 
credință și ne țesem inimile împreună în pâinea și paharul la 
care luăm parte. Făcând acestea, noi privim nu doar la trecut 
și ne amintim ce a făcut El, nu doar la prezent și la unirea 
noastră tot mai mare cu El, ci și la viitor și la ospățul deplin 
de la marea Lui nuntă (Apoc. 19:9). „Ori de câte ori mâncați 
din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea 
Domnului, până va veni El” (1 Cor. 11:26). 

„Noi mâncăm doar bucăți mici de pâine și bem din 
păhărele cu vin”, spune John Frame, „căci știm că părtășia 
noastră cu Hristos în această viață nu se poate compara cu 
strălucirea aceleia care ne așteaptă în El”.5 

  

 
4 WCF, 29.1. 
5 Systematic Theology (Phillipsburg, NJ: P&R, 2013), p. 1069. 
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18 
ACCEPTĂ BINECUVÂNTAREA 

MUSTRĂRII 
 

Unul dintre cele mai iubitoare lucruri pe care le pu-
tem face unii pentru alții în biserică este să ne spunem reci-
proc când greșim. Puteți să numiți asta corecție, mustrare 
sau dojană – Pavel folosește toți cei trei termeni în doar pa-
tru versete în 2 Timotei 3:16–4:2 – dar nu rata ceea ce face 
acest lucru să fie caracteristic creștin și un dar pentru sufle-
tele noastre: este un act deosebit al dragostei. Felul de mustrare 
pe care Scriptura îl încurajează este cel care are intenția să ne 
oprească din umblarea noastră pe o cale distrugătoare. 

Există cel puțin doi participanți într-o mustrare care 
le slujește sufletelor noastre ca un mijloc al harului lui Dum-
nezeu. Unul este cel care dă mustrarea, iar celălalt cel care o 
primește. În acest capitol, ne concentrăm mai întâi pe pri-
mirea unei mustrări de la un frate, tratând-o ca un mijloc al 
harului de la Dumnezeu; apoi ne vom îndrepta atenția către 
ce înseamnă ca darea unei mustrări în smerenie și dragoste 
să fie un mijloc al harului lui Dumnezeu. 
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REZERVORUL DE ÎNȚELEPCIUNE 

Mustrarea este o bifurcație pe calea pe care un suflet 
păcătos merge. Vom reacționa la corecție ca și cum ar fi un 
blestem, sau o vom accepta ca pe o binecuvântare? Una din-
tre temele cele mai importante din cartea Proverbelor este 
aceea că oamenii care primesc mustrarea sunt înțelepți și 
umblă pe calea vieții, în timp ce oamenii care disprețuiesc 
mustrarea se dovedesc a fi nebuni care umblă pe calea ce 
duce la moarte. 

Avertismentele din Proverbe legate de refuzul corec-
ției din partea unui frate sunt zguduitoare. Cel ce respinge 
mustrarea îi abate pe alții de pe cale (Prov. 10:17), este prost 
(12:1) și nebun (15:5), disprețuindu-și propria viață (15:32). 
„Cine urăște mustrarea va muri” (15:10) și „sărăcia și rușinea 
sunt partea celui ce leapădă certarea” (13:18). 

Dar la fel de uimitoare sunt promisiunile de binecu-
vântare a celor care primesc mustrarea. „Cel ce ia seama la 
mustrare este pus în cinste” (Prov. 13:18) și este prudent 
(15:5). „Cel ce ascultă mustrarea capătă pricepere” (15:32), 
iubește cunoștința (12:1), va locui cu cei înțelepți (15:31) și 
merge pe calea vieții (10:17) – pentru că „nuiaua și certarea 
dau înțelepciunea” (29:15), și „îndemnul și mustrarea sunt 
calea vieții” (6:23). 

Celui care primește mustrarea, Dumnezeu îi spune: 
„voi turna Duhul Meu peste tine” (Prov. 1:23), dar celui 
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care o disprețuiește îi promite că „și Eu voi râde când vei fi 
în vreo nenorocire” (1:25-26). Despre cei ce resping corecția 
se va spune că „se vor hrăni cu roada umbletelor lor și se vor 
sătura cu sfaturile lor” (1:30-31), fiind doar o chestiune de 
timp până ce vor spune ei înșiși: „Cât pe ce să mă nenorocesc 
de tot” (5:12-14). 

Iar când pierzarea vine peste nebunul care se împotri-
vește mustrării, ea va fi neașteptată și devastatoare: „Un om 
care se împotrivește tuturor mustrărilor va fi zdrobit deodată 
și fără leac” (Prov. 29:1). 

DESCHIDE DARUL 

Înțeleptul recunoaște mustrarea ca un dar de aur 
(Prov. 25:12). Ea este expresia bunătății și dovada dragostei. 
„Lovească-mă cel neprihănit, căci lovirea lui îmi este bine-
venită; pedepsească-mă, căci pedeapsa lui este ca untdelem-
nul turnat pe capul meu. Să nu-mi întorc capul de la ea” (Ps. 
141:5). 

În general, celor din jurul nostru le este mai ușor să nu 
spună nimic, ci să ne lase să mergem veseli pe calea care duce 
în jos, calea nebuniei și a morții. Dar mustrarea este un act al 
dragostei, disponibilitatea de a trece prin acel moment neplă-
cut și poate să ni se întoarcă înapoi sfatul, totul pentru riscul 
de a-i face bine cuiva. Când soțul, soția, un prieten, un mem-
bru de familie sau un apropiat se ridică la nivelul unei astfel 
de iubiri, noi ar trebui să le fim profund recunoscători. 
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ASCULTĂ GLASUL LUI DUMNEZEU                                
DIN GLASUL FRATELUI TĂU 

Aceia dintre noi care avem în Hristos „toate comorile 
înțelepciunii și ale științei” (Col. 2:3) și care suntem în toate 
mințile, vom dori să „ascultăm sfaturile și să primim învăță-
tura, ca să fim înțelepți pe viitor” (Prov. 19:20). Noi nu îi 
vom suferi doar pe fratele sau sora care ne spun adevărul în 
situații rare, ci îi vom invita chiar să facă acest lucru – iar 
când trec la acțiune, vom primi mustrarea lor ca pe o bine-
cuvântare. Chiar și în situația când mustrarea este prezentată 
într-un fel deficitar, iar timpul și tonul sunt alese imperfect, 
sau chiar motivația pare suspectă, noi vom dori să căutăm în 
ea orice grăunte de adevăr, apoi ne vom pocăi și Îi vom mul-
țumi lui Dumnezeu pentru harul de a avea în viețile noastre 
oameni care ne iubesc suficient de mult ca să ne spună lu-
cruri grele. 

Nedorind să „disprețuim mustrarea Domnului, și să 
ne mâhnim de pedepsele Lui” (Prov. 3:11), noi ne vom în-
treba: Cum vine mustrarea Domnului cel mai des? Răspuns: 
prin mustrarea de la un frate sau o soră în Hristos. Noi ne 
vom păzi de respingerea mustrării venite din partea unui alt 
credincios în Isus, în special când ea își găsește ecou în mai 
multe voci, știind că este posibil să ne împotrivim astfel chiar 
mustrării de la Dumnezeu. 

Când un frate sau o soră în Hristos trece prin deranjul 
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de a avea o conversație neplăcută care aduce corecție în vie-
țile noastre, ar trebui să ne umplem de recunoștință. „Dom-
nul mustră pe cine iubește” (Prov. 3:12). Consideră mustra-
rea ca expresia dragostei fratelui tău și ca un canal al dragos-
tei lui Dumnezeu față de tine. 

UȘOR DE ZIS, GREU DE FĂCUT 

Evident, toate acestea sunt mai ușor de zis, dar mai 
greu de făcut. În adâncul cavernelor păcatului ce rămâne în 
noi, unde putem fi cel mai împietriți față de harul adevărat 
manifestat în variatele lui forme, noi nu vrem să auzim co-
recția. Ceva rebel din noi fuge de ea. 

Când noi auzim că „toată Scriptura este însuflată de 
Dumnezeu și de folos”, este natural să fim mai încântați de 
faptul că ea este de folos „să ne învețe” și să „ne echipeze 
pentru trăirea în neprihănire” decât „să mustre” și „să în-
drepte” (2 Tim. 3:16). Acestea sunt lucruri prea personale. 
Ele ating un nerv în noi. 

Nici forțele exterioare nu fac mustrarea să fie mai 
ușoară. Nu ar trebui să ne surprindă că atmosfera societății 
pe care o respirăm este ostilă corecției și mustrării, chiar și 
în cele mai blânde și mai iubitoare variante ale ei. Dacă ome-
nirea nu este recunoscută ca depravată în natura ei și păcă-
toasă în practica ei, atunci mustrarea nu mai este ca un colac 
de salvare, ci este văzută ca un lucru deranjant, chiar ofensa-
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tor. Dar dacă recunoaștem că suntem greșiți, egoiști și aro-
ganți, și că păcătuim cu regularitate prin cuvintele și faptele 
noastre, vom învăța să vedem mustrarea venită de la un frate 
ca un har imens. 

DEZLĂNȚUIE PUTEREA 

Dar oricât de mult ar fi primirea mustrării contrară 
instinctelor noastre naturale sau oricât ne-ar surprinde cu 
garda Evangheliei jos, trebuie să creștem în această mare nă-
dejde: dragostea lui Hristos pentru noi este cheia cu care 
dezlănțuim puterea mustrării. Odată ce Îl avem înaintea 
ochilor noștri, Cel care ne-a iubit și S-a dat pe Sine pentru 
noi (Gal. 2:20), mustrarea nu mai trebuie să fie privită ca un 
atac la adresa temeliilor noastre și la adresa meritelor noastre, 
ci ea devine o oportunitate proaspătă pentru a crește spiri-
tual și pentru a avea o bucurie mai mare. 

Este un alt har al Evangheliei că, prin Duhul, putem 
să creștem suficient în a lua aminte la orice mustrare, tra-
tând-o ca pe o cale pe care primim mai mult har. Ea este 
Evanghelia care ne dă instrumentul pe care ne sprijinim cu 
adevărat când suntem mustrați și prin care îi primim bogă-
ția. Doar în Isus ne putem găsi identitatea, nu în a fi fără 
greșeală, ci în faptul că Dumnezeu ne arată dragoste când 
suntem încă păcătoși, plini-ochi de greșeli (Rom. 5:8). Cu 
un astfel de Mântuitor care ne călăuzește pașii, putem primi 
mustrarea ca pe o binecuvântare. 
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DĂ BINECUVÂNTAREA MUSTRĂRII 

Mustrarea este o binecuvântare care are nevoie de 
două părți. Dragostea ne împinge nu doar să dorim să pri-
mim o mustrare cu o identitate dată de Evanghelie, ci și să 
le dăm altora acest dar. Unul dintre cele mai iubitoare lu-
cruri pe care le putem face pentru ceilalți este să le atragem 
atenția când ei greșesc. 

Deși este suficient de greu să primești binecuvântarea 
mustrării când ești destinatarul unui cuvânt de corecție, 
poate fi chiar mai greu să inițiezi acel moment ciudat și să 
iubești suficient acea persoană ca să i-l spui. „Dacă este greu 
să acceptăm o mustrare, chiar și una ce ni se face personal”, 
spune D. A. Carson, „este cu atât mai greu să dăm o mus-
trare cu smerenie și dragoste”.1 Dar oricât de dificil poate fi, 
dacă noi credem cu adevărat că toți suntem păcătoși și că 
păcatul lăsat neconfruntat duce la durere, pierzare și distru-
gere veșnică, dragostea ne va constrânge să dăm acest dar al 
mustrării iubitoare. Iată, așadar, într-o atitudine de a căuta 
să dăm mustrarea în „smerenie și dragoste”, șapte pași către 
corecția cu adevărat creștină. 

1. Cercetează-ți mai întâi propria inimă 

Un bun punct de plecare sunt cuvintele lui Isus. De 
multe ori, expresiile subtile ale păcatului pe care le vedem în 

 
1 Matthew, rev. ed. The Expositor’s Bible Commentary, (Grand Rapids, MI: Zondervan, 
2010), p. 456. 
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alții ne atrag privirile pentru că ele își găsesc rezonanța în pro-
priile noastre inimi. Mândria care zace în noi este gata să ne 
facă alerți la mândria din alții. Lăcomia necucerită din inimile 
noastre observă dragostea altora după averi. O greșeală mi-
noră în vorbire, la care suntem noi înșine predispuși, ne atrage 
imediat atenția când o fac alții. 

Așadar, un prim pas de făcut când vrem să corectăm 
păcatul din alții este să ascultăm de porunca foarte clară a lui 
Isus: „scoate întâi bârna din ochiul tău, și atunci vei vedea 
deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău” (Matei 7:5). 
Apoi, când vrei să îl restaurezi pe un frate, adu-ți aminte de 
chemarea din Galateni 6:1: „ia seama la tine însuți, ca să nu 
fii ispitit și tu”. 

De aceea, ce trebuie să facem când vedem paiul atât în 
păcatul altcuiva, cât și în viața proprie? Înseamnă asta că 
oportunitatea de a-l ajuta pe un frate trebuie abandonată din 
cauză că avem suficient de lucru la noi înșine? Se poate. Dar 
sper că nu. Înainte de a-l aborda în legătură cu păcatul lui, 
înnoiește-ți pocăința față de tendințele tale pentru aceeași 
ispită, apoi vino înaintea fratelui tău cu o smerenie și empa-
tie proaspătă, ca un tovarăș în lupta cu acel păcat. 

2. Caută să simți cu celălalt 

Indiferent dacă „ai fost acolo” sau nu, și indiferent dacă 
poți empatiza sau nu cu păcatul acelei persoane, roagă-te și 
cere compasiune, căutând să îți însușești ceea ce am putea 
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spune că este regula de aur a mustrării: „Tot ce voiți să vă facă 
vouă oamenii, faceți-le și voi la fel” (Matei 7:12). 

Pe de o parte, acest lucru ar trebui să confirme că, 
atunci când observăm ceva care necesită corecția la un frate, 
dragostea nu ne va lăsa să ignorăm acel lucru, ci să i-l adu-
cem în atenție. Nu este oare ceea ce își dorește partea cea 
mai sfințită din tine? Pe de altă parte, aceasta ne determină 
să mustrăm cu o atitudine și într-o manieră anume – ceea ce 
Carson spunea că este „smerenie și dragoste”. 

Atât cât îți stă în putință, pune-te în pielea celorlalți și 
gândește-te cum ai putea să le reamintești adevărurile fun-
damentale ale Evangheliei atunci când cauți să le deschizi 
ochii ca să vadă o realitate mai mare ce are legătură cu păca-
tul ce a rămas în ei. Gândește-te la maniera în care ai vrea să 
fii tu însuți abordat cu o astfel de observație, și fă un efort 
suplimentar de a te asigura că mustrarea va fi percepută ca 
un cuvânt de corecție frățească, nu ca unul de condamnare. 
„Purtați-vă sarcinile unii altora, și veți împlini astfel Legea 
lui Hristos” (Gal. 6:2). 

3. Roagă-te pentru restaurare 

După ce ți-ai verificat propriul ochi și ai căutat să ma-
nifești compasiune, roagă-te pentru acei credincioși înainte de 
a-i confrunta. Roagă-te pentru momentul când îi abordezi, 
așa încât să dai nu doar un cuvânt de corecție, ci ca el să fie 
prefațat de suficientă Evanghelie, astfel încât ei să primească 
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mustrarea ta iubitoare, și ca, dacă se împotrivesc pe moment, 
Dumnezeu să le înmoaie inimile în curând, în măsura în 
care observația ta este adevărată. Roagă-te de asemenea să ai 
curajul dragostei de a insista cu blândețe, nu să faci imediat 
pasul înapoi dacă ei replică sau dacă avocatul lor interior 
obiectează imediat. 

Roagă-te și vorbește căutând restaurarea, nu doar să 
corectezi greșelile și să îți satisfaci sentimentul judiciar. In-
diferent dacă intervine procesul oficial din Matei 18:15-17 
ca răspuns la o greșeală gravă sau doar îndemnurile infor-
male de zi cu zi din Evrei 3:12-13, din viața comunității cre-
dinței, toate corecțiile biblice au ca scop restaurarea (Luca 
17:3-4; 2 Tes. 3:14-15; Iacov 5:19-20). 

4. Fii scurt 

Roagă-te pentru restaurarea celuilalt, dar nu aștepta 
acolo prea mult timp pe genunchi. Cartea Evrei ne încura-
jează să fim scurți și să ne îndemnăm cu regularitate – „în 
fiecare zi”. Nu lăsa ca modul de viață clar păcătos să supureze. 
Dacă este posibil, nu lăsa nici măcar ca soarele să apună. 

Luați seama dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-
aibă o inimă rea și necredincioasă, care să vă despartă 
de Dumnezeul cel viu. Ci îndemnați-vă unii pe alții 
în fiecare zi, câtă vreme se zice: „Astăzi”, pentru ca ni-
ciunul dintre voi să nu se împietrească prin înșelăciu-
nea păcatului (Evrei 3:12-13). 
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Aducerea unui cuvânt corectiv în smerenie iubitoare 
nu este doar pentru cuvintele și acțiunile care sunt grave sau 
aproape blasfemiatoare, ci și pentru situațiile când devenim 
conștienți de o traiectorie aparent rea sau amăgitoare. Situ-
ația ideală este să trăim într-o comunitate de credință atât de 
onestă și care interacționează cu regularitate – și să ne vor-
bim unii altora fără amânare, primind mustrarea cu o piele 
tăbăcită de Evanghelie – așa încât cuvintele blânde ale mus-
trării să fie ceva obișnuit, pentru ca păcatul să fie zdrobit din 
fașă, în loc să i se dea timp și spațiu să crească, ajungând o 
buruiană înaltă și urâtă. 

5. Fii blând 

Ceea ce face un cuvânt corectiv să fie cu adevărat creștin 
nu este doar că el constituie o manieră explicită de a ne aminti 
de adevărurile Evangheliei, ci și că el este dat cu un ton și cu 
o atitudine potrivită Domnului nostru. Există un loc potrivit 
pentru severitate în răspunsul dat unei inimi împietrite, dar 
cel mai adesea, în corecțiile obișnuite pe care ni le facem unii 
altora în comunitatea credinței, ceea ce ar trebui să ne carac-
terizeze este modelul blând al „robului Domnului”: 

Robul Domnului nu trebuie să se certe; ci să fie blând 
cu toți, în stare să îi învețe pe toți, plin de îngăduință 
răbdătoare, să îi îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în 
nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința, ca să ajungă 
la cunoștința adevărului; și, venindu-și în fire, să se 
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desprindă din cursa diavolului, de care au fost prinși 
ca să-i facă voia (2 Tim. 2:24-26). 

Într-un sens, orice mustrare sănătoasă este un act de 
blândețe. „Lovească-mă cel neprihănit, căci lovirea lui îmi este 
binevenită; pedepsească-mă, căci pedeapsa lui este ca untde-
lemnul turnat pe capul meu. Să nu-mi întorc capul de la ea” 
(Ps. 141:5). Dar ea este cu atât mai mult un dar când o astfel 
de blândețe este dată blând. Iar dacă suntem chemați să co-
rectăm un potrivnic cu blândețe (2 Tim. 2:25), cu atât mai 
mult trebuie să folosim blândețea când corectăm un prieten. 

Oricât ar vrea rămășițele păcatului din noi să se poarte 
cu asprime cu alți păcătoși, Duhul lucrează în noi o altă ati-
tudine când umblăm în lumina Evangheliei. „Fraților, chiar 
dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi, care sun-
teți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blândeții” (Gal. 6:1). 

6. Fii clar și specific 

Dar blândețea ta poate trimite mesajul greșit dacă nu 
este însoțită de claritate. După ce ne-am cercetat propria inimă, 
am căutat să avem compasiune, ne-am rugat pentru restaurare 
și am fost scurți și blânzi în confruntarea păcatului, suntem 
acum împuterniciți să fim direcți și clari, fără a fi nevoie să jon-
glăm în jurul a ceea ce ne-a atras atenția cu adevărat. 

Înainte de a aborda pe cineva cu un cuvânt de corec-
ție, fă-ți clar în propria minte ceea ce ai observat și felul în 
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care acel lucru poate fi dăunător. Poate că vei dori chiar să 
pui pe hârtie câteva cuvinte-cheie, propoziții sau fraze ca să 
te asiguri că este un lucru suficient de obiectiv ca să îl comu-
nici, nu interpretarea ta subiectivă. Fii gata cu exemple spe-
cifice. Roagă-te, apoi însușește-ți dragostea apostolului pen-
tru claritate și pentru „arătarea adevărului” (2 Cor. 4:2). Ru-
găciunea lui din Coloseni 4:4 are de-a face cu transparența 
în vestirea Evangheliei, dar ea se poate aplica foarte bine și 
corecției făcute fratelui tău: „ca s-o fac cunoscut așa cum tre-
buie [clar, lit. ESV] să vorbesc despre ea”. 

7. Zidește  

În final, planifică-ți o modalitate de a reveni spre zidire. 
Dacă mustrarea a fost primită bine, vino după ea cu o notă, 
un apel telefonic sau o discuție prin care să încurajezi acea 
dovadă a harului din viața acelei persoane. Dacă răspunsul nu 
este pozitiv, este bine să revii cu o expresie ulterioară a dra-
gostei față de cel mustrat, poate amintindu-i că nu ai nimic 
de câștigat, ci totul este spre binele lui, că ești gata să fii dove-
dit greșit dacă acea corecție a fost subiectivă, și că te-ai rugat 
pentru ca el sau ea să se gândească la observația ta. 

Oferirea cu regularitate a cuvintelor blânde de corecție 
poate părea un lucru mărunt în viața comunității de credință. 
Este foarte ușor să ignorăm pur și simplu micile păcate și să 
ne vedem fiecare de viața proprie. Dar efectul pe termen lung 
al unui astfel de har activ, administrat în smerenie iubitoare, 
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poate avea implicații eterne. „Fraților, dacă s-a rătăcit vreu-
nul dintre voi de la adevăr, și-l întoarce un altul, să știți că 
cine îl întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mân-
tui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de pă-
cate” (Iacov 5:19-20). 
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19 
TRIMITEREA  

 

Am spus la început că nu există spațiu suficient într-o 
carte de mărimea acesteia ca să trateze exhaustiv mijloacele 
harului și multele obiceiuri bune pe care le putem cultiva în 
jurul lor. Există atât de multe alte lucruri ce pot fi spuse la 
nivelul de principiu și teologie, ca să nu menționez nenumă-
ratele aspecte specifice și idei creative pe care le putem pune 
în practica de zi cu zi. Las aceste lucruri pe seama altor autori 
și, mai bine, pe seama ingeniozității, încercării și erorii tale 
și a altora din viața ta și a bisericii. Dar înainte de a ne des-
părți, ne va fi de ajutor să tratăm pe scurt trei teme mai prac-
tice, care sunt strâns legate de mijloacele harului. 

Mulți au considerat că evanghelizarea și isprăvnicia 
(atât a timpului cât și a banilor) sunt discipline spirituale. 
Cu siguranță că există aici elemente care implică disciplină, 
și există principii și promisiuni biblice care ne cer să ne gân-
dim la acestea ca mijloace ale harului într-un sens real. Cu 
toate acestea, mie mi se pare cel mai util să tratăm misiunea, 
timpul și banii împreună, ca discipline și practici care sunt, 
mai înainte de toate, efecte ale auzirii regulate a Cuvântului 
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lui Dumnezeu, a accesului nostru la urechea Lui și a aparte-
nenței noastre la trupul Său. Primirea harului continuu al 
lui Dumnezeu pentru sufletele noastre ne susține, ne inspiră 
și ne dă putere pentru evanghelizare și isprăvnicie. Iar când 
vorbim despre timp (cap. 21) și despre bani (cap. 20), ne 
poate fi cel mai util să facem acest lucru în cadrul general al 
Marii Trimiteri. 

MISIUNEA CA MIJLOC AL HARULUI 

În relația cu Isus nu putem să ne adâncim fără să în-
cepem să ne dorim să Îl prezentăm și altora. Când viața 
noastră în El este sănătoasă și vibrantă, noi nu doar că vom 
dori intens să continuăm să ne adâncim rădăcinile în El, ci 
vom dori și să ne întindem ramurile și să extindem bunăta-
tea Lui către alți oameni. 

Și nu doar că adâncirea relației cu Isus ne va conduce 
în curând să ne întindem mâna către alții, ci evanghelizarea 
altora ne va conduce la o relație mai profundă cu El. Cu alte 
cuvinte, participarea ta la misiunea lui Isus de a uceniciza 
popoarele poate fi tocmai lucrul prin care El te împinge din-
colo de letargia ta spirituală și te duce înainte către sfințire, 
când ea stagnează. Un păstor bătrân scria următoarele: 

Am întâlnit adesea creștini care sunt într-o stare spi-
rituală stagnantă, ținându-se de credința lor, dar neî-
naintând în ea. Studiul Bibliei a devenit o datorie; ru-
găciunea este o rutină seacă. Minunea convertirii lor, 
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de care își amintea cândva cu o mare pasiune, este 
acum o amintire îndepărtată, care se tot șterge. Mersul 
la biserică este – ei bine, ceva ce ei fac de la sine. Într-
un fel mecanic și cu jumătate de inimă, acești oameni 
se târăsc pe calea bleagă a unui creștinism carantinat. 

Dar când acești credincioși letargici ies din izolare spi-
rituală și se întâlnesc cu niște căutători spirituali, ceva 
incredibil începe să se petreacă. Pe măsură ce ei expe-
rimentează conversațiile cu miză mare care tind să se 
petreacă atunci când vorbesc cu cei din afara bisericii, 
ei încep să observe că are loc un fel de înnoire interi-
oară. Domeniile vieții îndelung ignorate prind dintr-
o dată viață cu o importanță proaspătă... Nu este in-
credibil cum creșterea eforturilor noastre de a-i evan-
gheliza pe alții poate fi un catalizator al creșterii spiri-
tuale personale?1  

A trăi implicați în misiune este nu doar un efect al 
harului lui Dumnezeu care ni se dă prin canalele Cuvântului 
Lui, rugăciunii și părtășiei, ci poate deveni un mijloc al ha-
rului Lui pentru noi în totalitatea vieții creștine. 

UCENICIZAREA CA MIJLOC AL HARULUI 

Ucenicizarea este procesul în care un credincios care 
se maturizează se investește pe sine, pentru o anumită peri-
oadă de timp, în viețile unuia sau a mai multor credincioși 

 
1 Bill Hybels, Becoming a Contagious Christian (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1996), p. 
30, 32. 
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mai tineri, cu scopul de a-i ajuta în creșterea lor în credință 
– inclusiv de a-i ajuta să se investească ei înșiși în viețile al-
tora, care se vor investi la rândul lor în viețile altora. Aceasta 
a fost partea leului din lucrarea lui Isus, încă din momentul 
când El i-a chemat doar pe cei doisprezece: „Veniți după 
Mine, și vă voi face pescari de oameni” (Matei 4:19), și până 
i-a trimis în întreaga lume: „Duceți-vă și faceți ucenici din 
toate neamurile” (Matei 28:19). 

Nu ar trebui să ne surprindă că noi ne gândim în ge-
neral ca la un lucru făcut într-o singură direcție. Creștinul 
„mai bătrân”, mai matur își dedică timpul și energia pentru 
a investi intenționat într-un credincios mai tânăr. Bucuria 
mentorului în mijloacele harului (Cuvântul, rugăciunea și 
părtășia) slujesc alimentându-i combustibilul spiritual pen-
tru a se dedica slujirii altora. Totuși, ucenicizarea este esența 
părtășiei creștine, și orice credincios, fiind locuit de Duhul 
lui Dumnezeu, poate fi un canal al harului lui Dumnezeu 
pentru oricine altcineva. Asta înseamnă că ucenicizarea să-
nătoasă este întotdeauna ca o stradă cu două sensuri. „Uce-
nicul” și „mentorul” sunt ucenicii lui Isus într-un fel funda-
mental. De aceea, așa cum spunea Stephen Smallman, „im-
plicarea noastră în facerea de ucenici va fi unul dintre lucru-
rile cele mai importante pe care le putem face spre creșterea 
noastră spirituală, ca ucenici”.2 Lucrurile stau la fel ca în 

 
2 The Walk: Steps for New and Renewed Followers of Jesus (Phillipsburg, NJ: P&R, 2009), 
p. 211. 
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orice alt subiect; când îi învățăm pe alții, propria stare spiri-
tuală se îmbunătățește. 

Facerea de ucenici este un mijloc deosebit al harului 
continuu al lui Dumnezeu în viața aceluia care face ucenici-
zarea. Iată patru căi în acest sens, dintre multe altele. 

1. Ucenicizarea ne arată cât de mici suntem noi și cât 
de mare este Dumnezeu 

Ucenicizarea activă ne ajută să ne vedem propriile vieți 
într-o proporție mai bună – nu pe noi așezați în centru, fă-
când lucrurile mari, ci situați, din fericire, la periferie, fă-
cându-ne mica parte în planul uriaș și glorios al lui Dumne-
zeu. Este uimitor că Isus spune „neamuri” [cu sensul de po-
poare, n.tr.]. Ucenicizați popoarele. Viziunea este uriașă – pe 
cât de mare poate fi. Și totuși, partea noastră din ea este mică. 

Un refren memorabil pe care l-am auzit repetat în lu-
crarea cu studenții este „gândește la scară mare, începe de la 
lucruri mici, mergi tot mai adânc”. Gândește la scară mare: 
gloria globală a lui Dumnezeu, printre toate popoarele. În-
cepe de la lucruri mici: focalizează-te pe câteva, așa cum a 
făcut Isus. Mergi în adâncime: investește mult în acei câțiva 
ucenici, atât de adânc încât ei să fie echipați și pregătiți să 
facă același lucru în viețile altora. 

Ucenicizarea este la fel de uriașă pe cât este Marea Tri-
mitere, și la fel de minuțioasă și aparent măruntă pe cât este 
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viața de zi cu zi. Viața creștină nu doar conectează viețile 
noastre mărunte la scopurile globale ale lui Dumnezeu, ci ea 
aduce imensitatea misiunii în dimensiunea mică a acțiunilor 
noastre zilnice. Ucenicizarea este o modalitate majoră – și 
singura cale expres menționată în Trimitere – prin care vie-
țile noastre minore, trăite la nivel local, sunt conectate la 
planul major și global al lui Dumnezeu. 

Aici există un loc potrivit pentru impulsul creștin 
aproape eroic, care vede imaginea de ansamblu și care 
schimbă lumea. Dar o astfel de viziune este pusă în practică 
în viața normală de zi cu zi, care nu pare atât de celebrată și 
de atrăgătoare. Gândește la scară mare, începe cu lucruri mici, 
mergi în profunzime. Visează la lucruri mari, globale și 
multe. Acționează în lucruri mici, locale și puține. Robert 
Coleman spunea: „Lumea nu poate fi transformată decât 
atunci când indivizii din această lume sunt transformați”.3  

2. Ucenicizarea ne provoacă să fim creștini holistici 

Pe măsură ce investim în credincioși mai tineri pentru 
a-i ajuta să crească spiritual și să fie echilibrați, nouă înșine 
ni se reamintește de sănătatea holistică în credință, și suntem 
încurajați în aceeași direcție. 

Ucenicizarea bună necesită deopotrivă intenție și rela-
ție. Ea ne cere să fim strategici și sociali. Mai toți suntem 

 
3 The Master Plan of Evangelism (Grand Rapids, MI: Revell, 1993), p. 23. 
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înclinați fie într-o direcție, fie în alta. Noi suntem natural 
relaționali, dar ne lipsește intenția. Sau ni se pare ușor să fim 
intenționali, dar nu relaționali. În general, noi încercăm (sau 
uneori tindem) pe o cale sau pe alta în timp ce începem pro-
cesul de ucenicizare. 

Dar sondarea și tendința nu acoperă imaginea com-
pletă a ucenicizării. Aici nu este vorba doar despre o relație 
prieten-la-prieten și nici una doar de la învățător la elev. Este 
ambele. Ea cuprinde împărtășirea vieții obișnuite (relație) și 
căutarea de a iniția și de a folosi la maximum momentele 
pentru învățare (intenție). Există drumuri lungi prin Gali-
leea și predici de pe munte. Ucenicizarea este deopotrivă or-
ganică și planificată, relațională și intențională, cu context și 
conținut împărtășit, cu timp de calitate și timp însemnat. 

3. Ucenicizarea ne face mai conștienți de propriile 
păcate 

Ucenicizarea este mai mult decât a ne spune unii al-
tora adevărul; ea este și împărtășirea vieții, așa cum le scrie 
Pavel tesalonicenilor: „eram gata să vă dăm nu numai Evan-
ghelia lui Dumnezeu, dar chiar și viața noastră” (1 Tes. 2:8). 
Notează-ți de fiecare dată când Pavel spune „nu numai 
Evanghelia”. Aici sunt lucruri importante. 

Împărtășirea vieții cu altcineva înseamnă apropiere – 
nu doar împărtășirea informației, ci împărtășirea vieții, a spa-
țiului. Și cu cât ajung păcătoșii mai aproape, cu atât păcatul 
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iese mai mult la iveală (motiv pentru care căsnicia poate fi 
un loc al sfințirii atât de profund, unde doi păcătoși se apro-
pie tot mai mult unul de celălalt). 

În ucenicizarea sănătoasă, noi suntem în măsură să de-
monstrăm pentru cei în care investim, ceva ce ucenicii nu au 
văzut niciodată la Isus: cum să ne pocăim. Cei care ne văd 
viețile și caută să ne imite credința trebuie să ne vadă fiind 
onești și deschiși cu păcatele noastre, să ne audă cum ne măr-
turisim păcatele, să fie martorii pocăinței noastre și să ne 
vadă cum căutăm schimbarea cu toată inima. 

Ca să fiu mai specific, ucenicizarea ne cere să murim 
față de egoism – egoismul cu timpul și spațiul propriu. Și ca 
să fiu și mai specific, înseamnă să murim față de mare parte 
din viața noastră privată, pe care o prețuim. Majoritatea din-
tre noi ne trăim viețile în mai multă izolare decât este necesar 
dar, în ucenicizare, noi ne întrebăm: Cum putem trăi viața 
creștină împreună? Cum pot să îi dau acestui creștin mai tâ-
năr acces la viața mea reală, nu să îi afișez o fațadă triumfă-
toare, pe care o îmbrac o dată pe săptămână? Aceasta mar-
chează moarte a mare parte din viața noastră privată. Noi îi 
aducem pe cei câțiva în care investim în procesul și în tu-
multul sfințirii noastre când noi înșine intrăm în ale lor. 

Noi trebuie să îi „avem cu noi” (Marcu 3:14) ca să pu-
tem avea acel fel de efect asupra lor pe care Isus l-a avut asupra 
ucenicilor Lui: „Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui 
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Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și 
de rând; și au priceput că fuseseră cu Isus” (F.A. 4:13). Când 
noi vom face asta, în noi vor fi scoase la lumină noi mani-
festări ale păcatului și ne vom vedea tot mai mult având ne-
voie de harul continuu al lui Dumnezeu. 

4. Ucenicizarea ne învață să ne sprijinim mai mult pe 
Isus 

Ucenicizarea este adeseori o lucrare grea și complicată. 
Îți vei vedea slăbiciunile și eșecurile ca niciodată până atunci, 
și, cu ajutorul lui Dumnezeu, acest lucru te va învăța cu atât 
mai mult să te sprijini pe Isus. 

Mentorii buni trebuie să învețe, în dependență de Du-
hul, cum să trateze eșecul cum trebuie. Iar felul creștin de a 
trata eșecul bine este să îl ducem la cruce. 

Oricât de simplă poate părea, ucenicizarea nu va fi 
ușoară și, dacă ești cinstit cu tine însuți, nu va fi fără greșeală. 
Greșeli în dragostea noastră. Greșeli în inițiere. Greșeli în 
mărturisirea Evangheliei cu îndrăzneală și claritate. Greșeli 
în a ne deschide viețile din cauza egoismului. Greșeli în a 
merge înainte, în a echipa suficient, în a ne ruga fără încetare 
și în a umbla în răbdare. 

Ucenicizarea ne deschide viețile, ne scoate la lumină 
eșecurile și ne învață să nu ne extragem puterea zilnică din 
noi înșine, ci din Isus și din Evanghelie, care este esența 
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ucenicizării. Evanghelia este acea ștafetă care trebuie pre-
dată mai departe. Ea este conținutul, „depozitul” (1 Tim. 
6:20; 2 Tim. 1:14, lit. ESV) ce trece de la o generație spi-
rituală la alta. Ea este comoara din noi, pe care ne străduim 
să o punem mai departe, în alte vase de lut (2 Cor. 4:7). 

Noi nu ucenicizăm ca să ne clonăm pe noi înșine, nici 
ca să reproducem pasiunile și obsesiile personale. Nu, ci noi 
facem ucenici pentru a transmite Evanghelia mai departe. 
Noi nu ne concentrăm pe noi înșine, ci pe Isus, care este nu 
doar marele model, ci și conținutul ucenicizării. Noi bote-
zăm în Numele lui Isus, nu al nostru. Și îi învățăm pe alții 
să asculte de tot ceea ce El a poruncit, nu de ceea ce noi i-
am sfătui personal pe oameni. 

Dar Isus și Evanghelia Lui nu constituie doar conți-
nutul principal al ucenicizării. Isus este de asemenea marea 
mângâiere a mentorului imperfect și plin de eșecuri, care ne 
eliberează de nevoia de a fi niște mentori perfecți. A existat 
deja Unul – iar El a fost perfect de pe malurile Galileei până 
la crucea de la Calvar, unde a luat păcatele și eșecurile noas-
tre. Nu trebuie să imităm perfecțiunea Lui în ucenicizare. 
Nici nu putem ajunge acolo. 

Dar putem avea o mare mângâiere știind că eșecurile 
noastre sunt acoperite în El, și că Cel suveran, care promite 
să Își zidească biserica și să fie cu noi întotdeauna, în timp 
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ce noi ducem mai departe Trimiterea Lui, iubește să sfin-
țească ucenicizarea noastră pe jumătate coaptă și imperfectă, 
și să Se ilustreze extraordinar arătând că El, nu mentorul 
slab, este sursa puterii deosebite din spatele ucenicizării. 
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20 
BANII 

 

Pentru creștini, chestiunea nu este doar că dăruim, ci 
și cum dăruim. „Pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu” 
(2 Cor. 9:7). Iar dărnicia bucuroasă ține de marele de ce al 
generozității creștine: anume că Hristos însuși – Mântuito-
rul, Domnul și cea mai mare comoară a noastră – a demon-
strat culmea generozității venind să ne răscumpere. „El, mă-
car că era bogat, S-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin 
sărăcia Lui, voi să vă îmbogățiți” (2 Cor. 8:9). Dacă Isus este 
în noi, atunci în noi va exista tot mai mult o tendință de a 
avea mâinile deschise spre dărnicie. 

Unul dintre efectele Evangheliei care merge tot mai 
adânc în sufletele noastre este că ea ne eliberează degetele 
care altfel s-ar ține strâns de lucrurile noastre. Generozitatea 
este una dintre dovezile cele mai mari ale identității noastre 
creștine autentice. Și nu doar că Isus însuși este Cel ce ne 
vorbește cel mai des și ne avertizează cel mai sever de perico-
lul lăcomiei, ci El este și Cel ce apelează atât de categoric la 
bucuria noastră și spune că „este mai ferice să dai decât să 
primești” (F.A. 20:35). 
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Iată cinci adevăruri menite să ne reamintească de chel-
tuirea și dărnicia în slujba dragostei pentru alții și pentru 
înaintarea lucrării de misiune. 

1. BANII CA INSTRUMENT 

În sine, banii nu sunt ceva rău. Nu bogăția, în sine, 
este păcătoasă, ci dorința după îmbogățire (1 Tim. 6:9). Nu 
banii, ci „iubirea de bani” este „rădăcina tuturor relelor” (1 
Tim. 6:10), de care trebuie să ne ferim viețile (Evrei 13:5). 
Această „umblare după ea” (1 Tim. 6:10) în inimile noastre 
păcătoase este lucrul atât de periculos. 

Având toate avertismentele categorice din Biblie des-
pre cum să tratăm banii (precum condamnarea luxului și a 
răsfățului de sine din Iacov 5:1-6), poate fi ușor să uităm că 
problema nu ține de bani, ci de inimile noastre. Finanțele, 
salariile și bugetele sunt o parte importantă din lumea pe 
care Domnul nostru a creat-o și în care a venit în trup, cu 
toate limitările ei de spațiu și timp. 

Când potrivnicii lui Isus L-au întrebat de taxele față 
de Cezar, El nu a deplâns răutatea banului, ci l-a pus în re-
lație cu Dumnezeu (Matei 22:21). Când aceștia au venit ce-
rându-I taxa de la templu, El s-a îngrijit (miraculos) de taxa 
pentru Sine și pentru Petru (Matei 17:27). În fața obiecțiilor 
lui Iuda, El chiar a lăudat manifestarea costisitoare a dragos-
tei Mariei prin ungerea picioarelor Lui cu o mireasmă 
scumpă (care valora mai mult decât salariul pe un an). Isus 
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vrea ca noi să mergem chiar până acolo încât să ne facem 
„prieteni cu ajutorul bogățiilor nedrepte, pentru ca atunci 
când vom muri, să ne primească în corturile veșnice” (Luca 
16:9). Cu alte cuvinte, banii sunt un instrument care poate 
fi folosit pe termen lung în scopuri spirituale, nu doar pen-
tru scopuri egoiste, de scurtă durată. 

Iar instrumentele sunt făcute să fie folosite. Când păs-
trăm banii pentru noi înșine, acest lucru nu ne va satisface 
sufletele și nici nu va acoperi nevoile altora. 

2. FELUL ÎN CARE FOLOSIM BANII                       
NE DEZVĂLUIE INIMILE 

Matei 6:21 ne amintește de un lucru important: 
„unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră”. 
Când acumulăm bani pentru noi înșine, acest lucru spune 
ceva: că ne temem că nu vom avea fonduri suficiente într-
un anume moment din viitor. Zgârcenia trădează necredința 
noastră în providența Tatălui nostru ceresc (Matei 6:26) și 
în făgăduința Lui că va „îngriji de toate trebuințele noastre, 
după bogăția Sa, în slavă, în Isus Hristos” (Fil. 4:19). 

Dărnicia vorbește și ea. Ea este o oportunitate de a 
demonstra și consolida locul credinței și al dragostei în ini-
mile noastre. Este o șansă de a împlini cu bucurie primele 
două porunci prin dărnicia noastră, cultivând gândul lui 
Hristos prin felul în care cheltuim banii: „Fiecare dintre voi 
să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora” (Fil. 2:4). 
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Pavel a pus laolaltă „iubitorii de bani” și „iubitorii de sine” 
(2 Tim. 3:2). 

Dar cel mai mare test al comorii noastre nu este dacă 
suntem gata să o cheltuim sau nu, ci pentru cine și pentru 
ce o cheltuim. Generozitatea este o ocazie de a privi dincolo 
de bucuriile noastre mărunte izvorâte din cheltuirea orien-
tată pe noi înșine, căutând plăcerea mai mare care vine din 
a cheltui în beneficiul altora. Astfel, un bun instinct pe care 
ni-l putem dezvolta în ce privește nivelul cheltuielilor im-
portante pentru noi înșine este să ne întrebăm ce anume dez-
văluie acele cheltuieli despre inimile noastre. Ce dorință în-
cerc să împlinesc? Țintește aceasta confortul personal, îna-
intarea Evangheliei sau exprimarea dragostei față de un pri-
eten sau membru de familie? 

3. SACRIFICIUL DIFERĂ DE LA                                          
O PERSOANĂ LA ALTA 

Dar acumularea de bani și dărnicia nu sunt singurele 
opțiuni. Pentru mulți dintre noi, vasta majoritate a cheltu-
ielilor noastre sunt îndreptate împlinirii nevoilor de bază ale 
noastre și ale familiilor noastre. Acest fel de cheltuială este 
inevitabil și necesar. Și este un lucru bun. Dumnezeu ne dă 
venituri pentru aceste scopuri. Iar pentru mulți credincioși, 
El ne dă resurse dincolo de nevoile noastre și ne face astfel 
în măsură să ne alăturăm Lui în bucuria dărniciei în benefi-
ciul altora. 
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Aceasta ridică întrebarea legată de cât de mult este su-
ficient pentru „nevoile noastre”. Este vorba doar despre 
hrană, haine și adăpost în proporții sărăcăcioase? Unde este 
linia de demarcație dintre cheltuielile corecte și cele păcă-
toase pentru nevoile proprii? Există vreun standard care să 
ne ajute să știm cât să păstrăm pentru noi și cât să folosim în 
generozitatea noastră față de alții? 

Augustin ne oferă un standard legat de „nevoile acestei 
vieți”, standard rezumat de Rebecca DeYoung: 

... nu doar ceea ce este necesar pentru supraviețuire, 
ci și ceea ce este necesar pentru a trăi o viață potrivită 
unei ființe omenești. Ideea nu este să trăim cu coji de 
pâine, locuind în case cu pereții goi și îmbrăcați în 
zdrențe. Ideea este că o viață complet umană este, 
într-un fel, liberă de a fi înrobită de lucrurile lumii. 
Posesiunile noastre sunt lăsate să slujească nevoilor și 
umanității noastre, nu ca viețile noastre să fie centrate 
pe a le sluji averilor noastre și dorințelor noastre după 
ele.1  

Fără îndoială, a ne da seama ce este și ce nu este „o 
viață complet umană... liberă de a fi înrobită de lucrurile lu-
mii” poate duce la rezultate varia de la o persoană la alta și 
dintr-un loc în altul. „Fiecare să dea după cum a hotărât în 
inima lui: nu cu părere de rău, sau de silă, căci ‚pe cine dă cu 

 
1 Glittering Vices: A New Look at the Seven Deadly Sins and Their Remedies (Grand Rapids, 
MI: Brazos, 2009), p. 106. 
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bucurie, îl iubește Dumnezeu’” (2 Cor. 9:7). Când vine vorba 
de finanțe, am face bine să fim critici cu privire la noi înșine, 
nu cu privire la alții – și să ne aducem aminte cât de înclinați 
suntem să fim toleranți cu noi înșine și aspri cu alții. 

Este dificil, și probabil neînțelept, să prescriem chesti-
uni specifice aici, dar putem crea anumite categorii utile și 
să descriem greșelile ce ar trebui evitate, cum ar fi cea de a 
„fi înrobiți de lucrurile lumii”. Un lucru de notat este că „o 
viață complet umană” nu este o existență statică. Dumnezeu 
ne-a creat ca să avem ritmuri și cadențe, să ne ospătăm și să 
postim, să experimentăm zgomotul și viața socială, dar și 
momentele de liniște și solitudine. Există lucruri utile, chiar 
dacă minimale, în identificarea și numirea extremelor opu-
lenței și austerității pe termen lung. Avem nevoie de un loc 
potrivit atât pentru ospățul cât și pentru postul financiar. Ar 
trebui să fim dezgustați de așa-zisa „evanghelie a prosperită-
ții”, dar în același timp să nu ne lăsăm duși de nas de zgâr-
cenia mascată sub pretenția de isprăvnicie creștină, și să ne 
păzim ca nu cumva să ne închipuim că, dacă acumulăm da-
torii mari prin credite, asta ar însemna că dăruim dincolo de 
posibilități. 

Deși a deosebi cu precizie ce este prea mult sau prea 
puțin de la o persoană la alta nu este o sarcină ușoară, John 
Piper observă cu înțelepciune că „imposibilitatea trasării 
unei linii de demarcație între zi și noapte nu înseamnă că nu 
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ai putea ști când este miezul nopții”.2  

Un lucru de notat în final în termenii standardului 
este testul sacrificiului. Te abții vreodată de la ceva la care, 
altfel, te-ai gândi că este parte din „necesitățile vieții” ca să 
poți dărui spre beneficiul altora? 

Nimic nu ne arată ce inimi avem cum o face sacrifi-
ciul. Când suntem gata să dăruim nu doar din ce avem în 
plus, ci și să acceptăm să pierdem personal sau să avem anu-
mite dezavantaje de dragul de a manifesta generozitate față 
de alții, noi spunem clar și răspicat, chiar în propriile suflete, 
că avem în noi o dragoste mai mare decât pentru noi înșine 
și pentru confortul nostru. 

4. GENEROZITATEA ESTE                                       
UN MIJLOC AL HARULUI 

Un astfel de sacrificiu ridică întrebarea care s-a aflat în 
tot acest timp înapoia temei dărniciei: Există oare vreo răs-
plată pentru generozitate și sacrificiu – indiferent dacă facem 
daruri de Crăciun, donații la final de an sau îi dăm o masă 
unui prieten sau unui străin – alta decât eliberarea noastră 
existențială și sentimentul bucuriei ce vine dintr-un act de al-
truism? Este generozitatea, în economia lui Dumnezeu, un 
canal prin care ne primim propria chitanță a harului din Cer? 

 
2 Interviul lui Collin Hansen cu John Piper, “Piper on Pastors’ Pay,” The Gospel 
Coalition, 6 Noiembrie 2013, http://www.thegospelcoalition.org/article/piper-on-
pastors-pay. 
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Deși Noul Testament nu promite răsplăți fizice în 
această viață în schimbul dărniciei noastre, el ne învață că 
generozitatea este un mijloc al harului pentru sufletele noas-
tre, și că Dumnezeu este gata să îi binecuvânteze pe cei care 
dăruiesc cu credință. „Este mai ferice să dai decât să primești” 
(F.A. 20:35). Iar făgăduința este chiar mai categorică în 2 
Corinteni 9: 

Versetul 6: „Să știți: cine seamănă puțin, puțin va se-
cera; iar cine seamănă mult, mult va secera”. 

Versetul 8: „Dumnezeu poate să vă umple cu orice 
har, pentru ca, având totdeauna în toate lucrurile din 
destul, să prisosiți în orice faptă bună”. 

Versetele 10-11: „Cel ce îi dă sămânță semănătorului 
și pâine pentru hrană, vă va da și vă va înmulți și vouă 
sămânța de semănat și va face să crească roadele ne-
prihănirii voastre. În chipul acesta veți fi îmbogățiți 
în toate privințele, pentru orice dărnicie, care, prin 
noi, va face să se aducă mulțumiri lui Dumnezeu”. 

Harul lui Dumnezeu este ceea ce eliberează un suflet 
din egoism și îi dă puterea nu doar să fie generos, ci și să 
practice dărnicia jertfitoare.  

Iar Dumnezeu nu va trece cu vederea un astfel de sa-
crificiu. În credință, dărnicia noastră pentru împlinirea ne-
voilor altora devine o ocazie prin care sufletele noastre să 
aibă parte de mai mult har divin. 
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5. DUMNEZEU ESTE CEL MAI                                 
BUCUROS DĂTĂTOR 

În final, oricât de bucuros am dărui noi, noi nu Îl pu-
tem depăși pe Dătătorul cu adevărat bucuros. El L-a dat de 
bunăvoie pe singurul Său Fiu (Ioan 3:16; Rom. 8:32), așa 
cum hotărâse în inima Sa, cu reținere sau din obligație, ci cu 
bucurie. 

Isus însuși S-a dăruit din inimă, aducându-Se jertfă, 
prin Duhul Său cel veșnic (Evrei 9:14) și jertfind cea mai ade-
vărată dintre comori pentru a împlini nevoia noastră cea mai 
mare. „Căci cunoașteți harul Domnului nostru Isus Hristos. 
El, măcar că era bogat, S-a făcut sărac pentru voi, pentru ca, 
prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogățiți” (2 Cor. 8:9). 

Dumnezeu îl iubește pe cel ce dăruiește cu bucurie, 
pentru că El este un Dătător, Dătătorul suprem. Și fiecare 
dar pe care noi îl dăm în Hristos este pur și simplu un ecou 
a ceea ce noi am primit deja, ca și a bogățiilor nemăsurate 
care vor veni (Efes. 2:7). 
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21 
TIMPUL  

 

Ești întotdeauna cu ochii pe ceas. Nu îl poți evita. 
Orice om din orice loc de pe planetă și din orice cultură este 
supus trecerii neîncetate a timpului. Firele de nisip curg con-
stant în clepsidră. Indiferent cât am neglija noi acest lucru, 
cât l-am suprima sau am fi stresați de el, nu putem face nimic 
ca să întrerupem trecerea timpului. Dacă ignori trecerea lui, 
o faci pe pielea ta. Sau umbli pe calea înțelepciunii, adminis-
trându-ți scurtele și puținele zile ca daruri de la Dumnezeu. 

Primul lucru care trebuie spus despre a fi intențional 
cu timpul tău este că Scriptura te încurajează la asta. Atenția 
acordată folosirii mai bune a timpului nu este o invenție se-
culară. Avalanșa recentă de cărți de afaceri pe această temă 
este precedată de mult timp de învățătura Bibliei. 

Și nu doar apostolul Pavel este cel care ne dă această 
poruncă, „Luați seama deci să umblați cu băgare de seamă... 
Răscumpărați vremea” (Efes. 5:15-16), ci chiar cu un mileniu 
și jumătate mai devreme, Moise a cerut ajutorul lui Dumne-
zeu în rugăciune: „Învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să 
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căpătăm o inimă înțeleaptă” (Ps. 90:12). 

Scriptura are o mulțime de lucruri de spus despre ad-
ministrarea banilor, și nu este nevoie de un efort uriaș ca să 
vedem că timpul este chiar mai prețios decât banii. Donald 
S. Whitney spunea: „Dacă oamenii și-ar arunca banii la fel 
de nepăsător pe cât își irosesc timpul, am crede despre ei că 
au luat-o razna. Totuși, timpul este infinit mai prețios decât 
banii, pentru că banii nu pot cumpăra timp”.1  

DACĂ DOMNUL VREA 

Dar Biblia face mai mult decât să ne încurajeze să fo-
losim bine timpul; ea ne și avertizează în acest sens. Da, ne-
glijența este un pericol frecvent, dar capcana opusă este 
aproape epidemică în vremurile noastre. Indiferent dacă pă-
catul care stă la rădăcină este anxietatea, egoismul sau simpla 
mândrie și aroganță, răspunsul față de neglijența în folosirea 
timpului nu este să ducem pendulul la cealaltă extremă, fi-
ind istoviți de calendarele noastre. Zeul gestiunii timpului 
este totdeauna gata să Îi ia locul lui Hristos, providenței și 
prerogativelor Lui. Iacov este o voce categorică în mustrarea, 
sau cel puțin în sfințirea, noastră în privința calendarelor 
noastre. 

Ascultați, acum, voi care ziceți: „Astăzi sau mâine ne 
vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom 

 
1 Spiritual Disciplines for the Christian Life, rev. ed. (Colorado Springs: NavPress, 2014), 
p. 166–67. 



CAPITOLUL 21  287 

face negustorie, și vom câștiga!” Și nu știți ce va aduce 
ziua de mâine! Căci ce este viața voastră? Nu sunteți 
decât un abur, care se arată puțintel, și apoi piere. Voi, 
dimpotrivă, ar trebui să ziceți: „Dacă va vrea Domnul, 
vom trăi și vom face cutare sau cutare lucru”. Pe când 
acum vă făliți cu lăudăroșiile voastre! Orice laudă de 
felul acesta este rea. (Iacov 4:13-16) 

Iacov sună ca un ecou al sfatului din Proverbe 27:1: 
„Nu te făli cu ziua de mâine, căci nu știi ce poate aduce o 
zi”. Putem să plănuim, dar nu știm ce ne rezervă următoarea 
oră, cu atât mai puțin următoarea săptămână. Oricât ni s-ar 
părea nouă că timpul ne aparține, orice ceas este în final în 
mâna lui Dumnezeu. El ne poate duce până la anii bătrâneții 
și la perii cărunți (Isaia 46:4), sau El poate spune, fără vreun 
avertisment, „Chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi 
sufletul” (Luca 12:20). 

Limba ceasornicului este totdeauna în mâna lui Dum-
nezeu. Este un lucru arogant să plănuim ceva fără să plănuim 
avându-L pe Dumnezeu alături. 

PORNOGRAFIA PRODUCTIVITĂȚII 

Evident, foarte mulți oameni sunt neglijenți în felul 
în care folosesc timpul, dar trăim o vreme în care gestiunea 
timpului este un concept în vogă. Cel puțin în Occident, am 
ajuns să putem fi mai conștienți ca niciodată de timp și de 
cât de repede aleargă. Librăria din orașul tău îți oferă acum 
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mai multe cărți noi pe tema productivității și a gestiunii tim-
pului decât pe teme de filozofie și religie. „Pornografia pro-
ductivității” a prins mulțimi de oameni în capcana ei plină 
de sisteme care se tot îmbunătățesc.2  

Experții ne spun astăzi să luăm în stăpânire rutina 
noastră zilnică înainte de a o face altcineva, că cea mai mare 
problemă cu care ne confruntăm este „calendarul făcut ca 
reacție” la inițiativele altora, și că trebuie să ne păzim cu vi-
gilență calendarele noastre sacre de invaziile nevoilor și pri-
orităților altora.3  

Poate că trebuie să auzim mai mult ca niciodată glasul 
Tatălui nostru iubitor, care ne aduce aminte de textul greu, 
dar fericit, din 1 Corinthians 6:19-20, adaptat la planurile 
noastre: Timpul tău nu este al tău. Ai fost răscumpărat cu un 
preț. De aceea, proslăvește-Mă prin calendarul tău. 

Dar ce urmează? Dacă, în esență, timpul nu este al 
nostru, ci al Lui, cum mă va îndrepta credința să folosesc 
timpul pe care îl am ca pe un împrumut de la El? 

CREDINȚA LUCREAZĂ PRIN DRAGOSTE 

Un principiu esențial în „creștinarea” administrării 

 
2 James Bedell, “The Trap of Productivity Porn,” Medium.com, 21 Decembrie 2013, 
http://www.medium.com/thinking-about-thinking/the-trap-of-productivity-porn-
7173d1cc6f95. 
3 De exemplu, Manage Your Day-to-Day: Build Your Routing, Find Your Focus, and Sharpen 
Your Creative Mind, ed. Jocelyn Glei, 99U Book Series (Las Vegas: Amazon Publishing, 
2013). 
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timpului meu este următorul: Lasă ca dragostea pentru alții 
să fie elementul care dirijează planificarea ta disciplinată și in-
tențională. Ceea ce împlinește legea lui Dumnezeu este dra-
gostea pentru alții (Rom. 13:8, 10). Sfințirea timpului nos-
tru după voia lui Dumnezeu va însemna că îl vom petrece 
orientați pe alții, în manifestări felurite ale dragostei. Faptele 
bune nu Îl proslăvesc pe Dumnezeu împlinind nevoile Lui 
(pentru că El nu are nevoi, F.A. 17:25), ci slujindu-le altora. 
Martin Luther spunea atât de memorabil că nu Dumnezeu 
are nevoie de faptele tale bune, ci aproapele tău. 

Când Îi cerem lui Dumnezeu să ne învețe să ne soco-
tim bine zilele, aceasta este lecția pe care o învățăm iar și iar. 
O modalitate de a o pune în practică este să ne aranjăm ca-
lendarele astfel încât să facem loc în ele atât pentru binele 
proactiv, în chemarea pe care Dumnezeu i-a dat-o fiecăruia, 
cât și pentru binele reactiv, care răspunde la nevoile urgente 
ale altora. Pentru a putea învăța cum să facem ca dragostea 
să inspire și să dirijeze planurile noastre, cel mai probabil va 
trebui să alocăm intervale relativ stabile pentru munca noas-
tră proactivă, alături de intervale de timp generoase și de o 
flexibilitate integrată în calendare pentru a împlini cu regu-
laritate nevoile neplanificate ale altora. 

Poate că există o întreagă teologie a gestiunii timpului 
chiar în spatele finalului epistolei scurte a lui Pavel către Tit, 
ucenicul lui: „Trebuie ca și ai noștri să se deprindă să fie cei 
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dintâi în fapte bune, pentru nevoile grabnice, și să nu stea 
neroditori” (Tit 3:14). Rodnicia (productivitatea) înseamnă 
împlinirea nevoilor altora prin „fapte bune” – când ne chel-
tuim timp, energie și bani în slujba dragostei – lucru care va 
fi deopotrivă proactiv și reactiv. Fără planificare, nu vom pu-
tea fi proactivi; fără flexibilitate, nu vom fi disponibili pen-
tru a fi reactivi. 

PENTRU CEI CARE L-AU IROSIT 

Dar chiar dacă noi ne dăm toate silințele să facem așa 
încât dragostea să dirijeze agendele noastre, nimeni nu va 
face perfect acest lucru, nici măcar într-un fel adecvat. Păcă-
toșii sunt niște risipitori cronici de timp și cad cu regularitate 
pradă pornirilor de egoism. Chiar și cei mai disciplinați ges-
tionari ai timpului sunt vulnerabili să facă pași foarte greșiți 
în fiecare zi. 

De aceea, ce facem cu regretul pentru tot timpul iro-
sit? Dumnezeu ne dă această nădejde pe măsură ce învățăm 
să iubim prin gestionarea timpului nostru: răscumpără zi-
lele, săptămânile și anii tăi pierduți lăsând ca timpul pierdut 
să te îndrepte către Isus și să te inspire ca, prin credință, să 
îți folosești mai atent zilele pe care le mai ai de trăit. 

Când Evanghelia ne inundă sufletele și calendarele, și 
când știm în adâncul nostru că „Hristos Isus m-a făcut al 
Lui”, atunci, cu toate imperfecțiunile și indiscrețiile noastre 
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– dar vii în credință, prin puterea Duhului și mânați de dra-
goste – suntem în stare să „alergăm înainte” și, „uitând ce 
este în urma noastră, și aruncându-ne spre ce este înainte, 
alergăm spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui 
Dumnezeu, în Hristos Isus” (Fil. 3:12-14). 

Se poate să fii totdeauna expus trecerii timpului, dar 
îndurările lui Hristos se înnoiesc în fiecare dimineață. Chiar 
în fiecare oră. 

PATRU LECȚII DESPRE GESTIUNEA                        
RODITOARE A TIMPULUI 

În final, pentru a face din unele dintre aceste principii 
chestiuni mai specifice și practice, în cele ce urmează îți ofer 
patru lecții despre gestiunea roditoare a timpului, în misiu-
nea dragostei. 

1. Ia în considerare chemarea ta 

Dumnezeu i-a dat fiecăruia dintre noi daruri spre bi-
nele comun (1 Cor. 12:7). El dă putere unei varietăți de da-
ruri, slujiri și activități în poporul Lui (12:4-6). În termenii 
„chemării” noastre profesionale, nouă ni se pare adeseori mai 
ușor să identificăm în ce direcție ne-ar putea îndrepta Dum-
nezeu în viitor decât să deosebim bine la ce ne-a chemat să 
facem azi. De exemplu, poate fi dificil pentru studentul la 
management, care simte o „chemare” să facă într-o zi afaceri 
spre gloria lui Dumnezeu, să își dea seama că chemarea lui 
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prezentă este aceea de student, chiar în timp ce el merge că-
tre chemarea pe care crede că o are pe viitor, în afaceri. 

Chemarea noastră profesională – acea străduință regu-
lată pentru care Dumnezeu ne-a conceput așa cum suntem, 
cu minți, inimi și mâini potrivite pentru anumite perioade 
din viață – nu decurge doar din aspirațiile noastre și din ce 
ne sfătuiesc alții, ci și dintr-o oportunitate tangibilă. Unul 
poate să simtă chemarea către o nouă profesie și să aibă apro-
barea bucuroasă din partea celor care îl cunosc cel mai bine, 
până ce o ușă anume se deschide larg și are oportunitatea vie 
de a începe să opereze în acel domeniu, acea chemare să ră-
mână ceva de viitor – și, între timp, să neglijeze chemarea 
acea în favoarea bucuriei și binelui altora. 

2. Plănuiește cu pietre uriașe 

Mai apoi, în lumina chemării lui Dumnezeu pentru 
azi, identifică acele priorități care împlinesc chemarea. În ge-
neral, aceste priorități vor fi considerabil compromise, dacă 
nu chiar abandonate cu totul, dacă nu le plănuim într-un fel 
intenționat. 

Unii le-au denumit „pietrele mari”.4 Pietricelele sunt 
acele lucruri mici cărora în general le acordăm timp, dar care 
nu contribuie direct la prioritățile chemării noastre. Dacă 
punem pietrele mari mai întâi în calendarele noastre, vom 

 
4 Ibid., p. 197. 
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putea apoi să strecurăm printre ele multe pietricele bune. 
Dar dacă punem mai întâi pietricelele în calendar, pietrele 
mari nu vor mai avea loc. 

3. Folosește-ți diminețile la maxim  

Învață o lecție de la psalmiști (Ps. 5:3; 30:5; 46:5; 
59:16; 88:13; 90:5–6, 14; 92:2; 143:8), de la Isus însuși 
(Marcu 1:35) și de la mulți dintre „marii” sfinți din istoria 
bisericii, și folosește-ți diminețile la maxim. 

Studiu după studiu confirmă importanța primelor ore 
din zi pentru a împlini cele mai importante (și adesea cele 
mai intensive) aspecte ale chemării noastre. În general, di-
mineața avem mintea cea mai atentă și avem cea mai mare 
rezervă de energie pentru a lucra creativ și proactiv. De ase-
menea, este mai puțin probabil ca dimineața să ne abatem 
de la chemare prin întreruperi sau urgențele care apar pe mă-
sură ce înaintăm în zi. 

Felul în care ne investim diminețile cu regularitate 
poate spune multe despre noi. Oare câți nu am descoperit 
că, în lucrurile în care ne petrecem diminețile, acolo sunt și 
inimile noastre? Când prioritatea noastră esențială din fie-
care zi este să ne reorientăm către Isus și să-I auzim glasul în 
Scriptură, va fi mai posibil să facem loc pentru aceasta dimi-
neața devreme, și mai puțin posibil să o lăsăm să depindă de 
circumstanță și să ajungă greu de făcut mai târziu. 
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Apoi, din punct de vedere vocațional, felul în care ne 
petrecem aceste prime ore ale zilei poate fi un aspect critic. 
Oricât de greu poate fi să ne împotrivim amânării când vine 
vorba de cele mai intensive și mai solicitante sarcini („pie-
trele mari”), cea mai strategică perioadă de timp ca să le re-
zolvăm este să le acordăm prioritate dimineața pe agendele 
noastre. În ce privește ocrotirea dimineților noastre pentru a 
putea fi ghidate de dragoste, gândește-te în felul următor: 
atunci când apărăm lumina dimineților noastre de nimicuri, 
ne eliberăm pentru a trece la atac împotriva întunericului, 
făcând loc mai târziu pentru flexibilitate, pentru acțiunile 
neplanificate ale dragostei. Acest lucru ne conduce la a patra 
și ultima lecție. 

4. Fii flexibil pentru împlinirea nevoilor altora 

Până aici am folosit în principal implicațiile legate de 
felul în care aceste lecții generale despre gestiunea timpului 
funcționează în slujba dragostei. Acum vreau să trecem la 
lucruri specifice. 

Pe de o parte, atenția acordată chemării noastre, pla-
nificarea în lumina priorităților și folosirea eficientă a pri-
melor ore ale zilei, toate acestea funcționează în slujba dra-
gostei ca rezultatul proactiv al vocației noastre de a-i sluji și 
binecuvânta pe alții. La urma urmei, aceasta este chemarea 
noastră în cel mai autentic și mai profund sens: felul în care 
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Dumnezeu ne-a pregătit, cu abilitățile personale, într-o anu-
mită perioadă din viață, ca să folosim cu regularitate timp și 
energie spre binele altora. Aceasta este dimensiunea proac-
tivă a chemării noastre. 

Dar pe de altă parte, dacă ne cunoaștem darurile, ne 
concentrăm pe priorități și le tratăm primele în calendar, 
acest lucru ne permite să putem fi reactivi pe măsura trecerii 
zilei, în măsură să răspundem la nevoile neplanificate ale al-
tora, fie ele mici sau mari, evidente sau mai subtile. Dragos-
tea plănuiește lucruri bine stabilite prin care împinge înainte 
truda proactivă a dragostei noastre, dar ea ne și permite tim-
pul și flexibilitatea de a împlini nevoile neplanificate ale al-
tora, atunci când ele apar. 

ADU-ȚI AMINTE DE CUVINTELE LUI ISUS 

Parcelarea timpului tău este o dimensiune a hedonis-
mului creștin. Este un fel prin care ne amintim de cuvintele 
lui Isus, care a spus: „Este mai ferice să dai decât să primești” 
(F.A. 20:35). Cele mai mari bucurii nu vin din timpul irosit, 
gestionat cu strictețe sau folosit egoist, ci din dragostea jer-
tfitoare de sine pentru alții, spre slava lui Dumnezeu, când 
ne revărsăm timpul și energia spre binele altora, și când ne 
găsim bucuria în bucuria lor. 

La urma urmei, acțiunile dragostei nu se petrec de la 
sine.  
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EPILOG 
Părtășia cu Hristos                                                 

într-o zi nebună 

 

Toți am trecut prin asta. Poate că chiar azi este una 
dintre acele zile din viața ta. O zi nebună. Cel puțin din 
punct de vedere spiritual. Sper că îți dezvolți rutina zilnică 
și „obiceiurile harului”, propriile când, unde și cum în căuta-
rea părtășiei zilnice cu Dumnezeu. Poate că ai trăit acest lu-
cru îndelung încât, când alarma se stinge într-o zi normală, 
îți păstrezi modul de a trăi și ritmurile vieții, în care te ridici, 
îți iei micul dejun și te pregătești pentru o nouă zi, și toate 
acestea vin împreună în relație cu un anume motiv, unul mic 
dar substanțial, de a „te cufunda în Cuvânt”, ca să-ți repor-
nești mintea, să-ți reumpli inima și să-ți recalibrezi perspec-
tiva înainte de a o porni la lucrul zilei. 

Dar apoi vin acele zile nebune. Iar ele par să se ivească 
mai frecvent decât ne așteptăm. Poate fi la mijloc conversația 
târzie din noapte, importantă, dar obositoare, care a lovit 
butonul care stinge alarma în mod repetat în dimineața ur-
mătoare. Sau poate că la mijloc este că locuiești cu rudele 
sau că acestea te strivesc. 

Sau, în cazul proaspeților părinți, la mijloc este copilul 
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(sau copiii) care au stat treji toată noaptea ori s-au dat jos 
din pat prea devreme cerându-ți micul dejun sau atenția. 
Sau poate că este doar această perioadă din viață și, cinstit 
fiind, ți se pare că fiecare dimineață își are propria doză de 
nebunie. Vrăjmașul pare să aibă o schemă nouă, creativă, în 
fiecare zi, ca să te împiedice să îți găsești oricât de puțin timp 
concentrat în care să fii „singur cu Dumnezeu”. 

Oricare ar fi circumstanțele care lovesc în rutina ta, 
diminețile tale nebune ridică această întrebare: Ce ar trebui 
să cred și cum să mă implic (dacă și atât) în mijloacele haru-
lui care constau din meditarea la Biblie și rugăciune, când 
suveranitatea bună, dar adeseori neconvenabilă, a lui Dum-
nezeu merge înainte fără rutina ta? 

1. Adu-ți aminte pentru ce sunt „obiceiurile harului” 

Un punct bun de plecare este imaginea de ansamblu 
a rutinelor tale spirituale de dimineață. Meditarea la Biblie 
nu trebuie bifată pe o listă de sarcini, ci ea este părtășie cu 
Hristosul înviat și prin Cuvântul Lui. Umblarea azi în harul 
Lui nu este dependentă de faptul că îți parcurgi complet ru-
tina devoțională sau orice fel de rutină. Ceea ce este vital este 
modul regulat de părtășie cu Hristos, nu cât timp petrecem 
într-o anumită zi în părtășie. 

Ai putea citi toate pasajele, să îți aloci timp îndelung 
pentru jurnal, pentru meditare și rugăciune, să te străduiești 
mult în memorarea Scripturii și să treci ușor la lucrul zilei 
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umblând în puterea proprie, fără a muri față de interesele 
tale egoiste, fără a anticipa și a acționa pentru împlinirea ne-
voilor altora. În fapt, este posibil ca zilele când te simți cel 
mai puternic și cel mai împlinit spiritual, să fie zilele când 
ești cel mai înclinat să mergi în puterea proprie, nu prin tăria 
dată de Dumnezeu (1 Petru 4:11). 

2. Gândește-te la calea dragostei 

Este un lucru iubitor (pentru alții) să aibă părtășie re-
gulată cu Dumnezeu. Există efecte bune pe orizontală când 
sufletele noastre sunt întărite și înfloritoare pe verticală. Vei fi 
un soț, o soție, un părinte, prieten, văr, copil și vecin mai bun 
dacă sufletul tău este modelat cu regularitate și susținut de o 
relație reală cu Dumnezeu în Cuvântul Lui și în rugăciune. 

Câteodată, cel mai iubitor lucru pe care îl putem face 
este să ne îndepărtăm de oameni pentru câteva minute, să 
ne hrănim sufletele din Dumnezeu și bunătatea Lui, pentru 
ca apoi să ne întoarcem în familiile și comunitățile noastre 
reîncărcați pentru anticiparea și împlinirea nevoilor celor-
lalți. Dar în alte momente, calea dragostei înseamnă să mu-
rim față de dorințele noastre după timp personal – chiar și 
în lucruri bune precum meditarea la Scriptură și rugăciunea 
– ca să îi putem acorda atenție copilașului bolnav sau care s-
a trezit devreme, sau ca să-i putem pregăti și servi micul de-
jun unei familii din afara orașului, ori să ajutăm soțul, soția 
sau pe un prieten care trece printr-o dimineață nebună. 
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3. Dezvoltă o rutină a dimineții care să fie adaptabilă 

A lua în considerare diminețile nebune și a ști că ele 
vor veni, ca să fim pregătiți pentru ele, poate însemna să îți 
dezvolți obiceiuri matinale flexibile. Încearcă să creezi o ru-
tină care se poate prelungi încă o oră, dacă ai avea-o la dis-
poziție, sau care se poate scurta la doar zece minute sau chiar 
mai puțin, când dragostea o cere. 

De exemplu, ai putea lua în considerare un model 
simplu precum acela pe care l-am prezentat pe măsură ce am 
trecut prin această carte: Începe cu citirea Bibliei, treci la me-
ditație, apoi cizelează totul cu rugăciune. În zilele când ai mai 
mult timp, poți citi și medita mai mult, poți să îți iei și note 
în jurnal și să aloci timp pentru memorarea unui pasaj bogat, 
insistând apoi în rugăciune, plecând de la adorare și mărtu-
risire, și trecând la mulțumire și cerere. Dar într-o dimineață 
nebună, poți parcurge secvența citire-meditare-rugăciune 
doar în câteva minute, dacă este necesar. 

În loc să citești toate pasajele din planul tău de citire a 
Bibliei, ia doar un scurt psalm, o mică parte dintr-o Evan-
ghelie sau dintr-o epistolă. Caută în pasajul respectiv o ma-
nifestare a bunătății lui Dumnezeu și meditează la acea bu-
nătate, știind că ea îți este la dispoziție în Isus și încercând 
să o înrădăcinezi în inimă. Apoi roagă-te pentru acel adevăr 
în lumina zilei și a nevoilor pe care le ai înainte, alături de 
alte cereri spontane care îți vin în minte în acea dimineață. 
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Dacă timpul este cu totul scurt, cel puțin oprește-te 
pentru o clipă ca să te rogi, și caută să duci în acea zi cu tine 
o atitudine de rugăciune și dependență de Dumnezeu. Hris-
tos îți poate ieși în întâmpinare și așa. Exprimă înaintea lui 
Dumnezeu faptul că circumstanțele și chemarea dragostei te 
conduc azi direct în acțiune. Recunoaște că nu poți câștiga 
ajutorul Lui printr-un timp îndelung de meditare și rugă-
ciune, și cere-I să-Și manifeste azi puterea fiind tăria ta când 
te simți slab spiritual. 

De fapt, de multe ori, zilele nebune, când ne simțim cel 
mai în dependență de Dumnezeu și când avem un bun sim-
țământ al slăbiciunii noastre, sunt zilele când Dumnezeu ne 
arată puterea Lui. „Harul Meu îți este de ajuns; căci puterea 
Mea în slăbiciune este făcută desăvârșită” (2 Cor. 12:9). 

4. Caută providența lui Dumnezeu prin alții 

Mijloacele harului nu sunt pur și simplu personale. 
Ele sunt profund colective. Chiar și meditarea noastră la Bi-
blie și rugăciunea personale sunt profund modelate de viețile 
noastre trăite în comunitate și de cei care ne-au învățat in-
tențional. Hrana personală din Biblie și rugăciunea pot fi 
puternice – și ele sunt obiceiuri ale harului care merită prac-
ticate zilnic – dar la fel poate funcționa și un cuvânt de adu-
cere aminte despre harul lui Dumnezeu, cuvânt primit de la 
soț, soție, un prieten sau un al credincios. Nu neglija puterea 
părtășiei ca mijloc al harului lui Dumnezeu. 
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Dacă timpul personal de părtășie cu Isus nu își găsește 
loc în această dimineață nebună, caută în special o îmbucă-
tură de hrană din Evanghelie dintr-o conversație cu cineva 
care Îl iubește pe Isus. Dacă amândoi treceți printr-o astfel 
de zi, poate că o scurtă discuție prin care fiecare vă îndreptați 
reciproc gândurile către Hristos și către bunătatea Lui față 
de noi va produce ceva hrană pentru amândoi, hrană pe care 
altfel n-ați avea-o. 

5. Evaluează ulterior ce ai putea să înveți pentru data 
viitoare 

După ce a trecut dimineața sau ziua nebună, caută să 
înveți cum să crești în anticiparea și tratarea acestora pe vii-
tor. Dacă ai stat prea târziu la televizor, și nu era necesar, 
lecția poate fi, foarte simplu, că data viitoare trebuie să îți 
planifici timpul mai bine. Totuși, de multe ori nu avem ni-
mic nou de învățat. Așa este viața în aceste vremuri. 

Zilele nebune vor tot veni. Apoi există perioade din vi-
ață, ca în cazul când în casă este un nou-născut, când toate 
lucrurile sunt pe dos și este doar o perioadă neobișnuită. Dar, 
cu puțină intenție și cu un plan modest, poți învăța cum să 
navighezi prin acele zile și chiar să umbli în mai mare depen-
dență de Dumnezeu, știind foarte bine că ceea ce îți asigură 
favoarea și binecuvântarea Lui nu ține de punerea ideală în 
practică a obiceiurilor matinale ale harului din viața ta. 

Poți avea părtășie cu Hristos în zilele nebune. 
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Este nevoie de un sat întreg ca să crești un copil și ca 
să scrii o carte. Călătoria mea în obiceiurile harului a început 
în copilărie, dincolo de ce îmi aduc aminte. Mama și tata au 
căutat să își cultive propria părtășie cu Isus prin citirea zil-
nică a Bibliei și prin rugăciune, dar ei și-au făcut și un obicei 
din a ne strânge pe noi, copiii, la devoțiunile cu familia îna-
inte de a merge la culcare. După Hristos, prima expresie a 
mulțumirilor mele se îndreaptă spre mama și tata. 

Apoi vin părinții voluntari plini de răbdare, de la 
școala gimnazială și liceu, din First Baptist Church din Spar-
tanburg, Carolina de Sud. Sunt prea mulți ca să fie enume-
rați aici cei care au investit în nou de-a lungul nenumăratelor 
dimineți și seri de duminică, și a serilor de miercuri. Dincolo 
de liderii de tineret, a fost păstorul Don Wilton, care ne-a 
învățat că putem avea încredere în Biblie, ca și Seth Buckley, 
care a fost un model de lucrare de tineret și bărbăție creștină. 

În facultate, la Universitatea Furman din Greenville, 
Carolina de Sud, influențele importante au venit prin men-
torii Faamata Fonoimoana și Matt Lorish, sub conducerea 
lui Ken Currie. Faamata a sacrificat mult din viața personală 
ca student în anii terminali, investind în cei din primii ani. 
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El a fost toată viața lui un făcător de ucenici, inclusiv în cul-
tivarea obiceiurilor harului. Apoi, după doi ani petrecuți cu 
Faamata, Matt m-a luat sub aripa lui în decursul ultimilor 
doi ani de la Furman. El mi-a pus în mâini cartea lui Donald 
S. Whitney, Spiritual Disciplines for the Christian Life, și mi-
a acordat suficientă încredere să îi învăț pe studenții mai ti-
neri în proiectele de echipare de peste vară. 

În cei 12 ani petrecuți în Minnesota, influențele s-au 
înmulțit. Paul Poteat, Matt Reagan și Andrew Knight au ve-
nit alături de mine cu această viziune a părtășiei zilnice cu 
Isus, timp în care i-am ucenicizat pe studenții de la colegiu 
în aceleași discipline. 

Mulțumirile mele speciale se îndreaptă către fostul 
meu coleg și acum tovarăș păstor, Jonathan Parnell, care mi-
a trimis decisivul mesaj nesolicitat din 28 Decembrie 2011, 
în care mi-a scris: „Ce zici dacă ai scrie o carte despre disci-
plinele spirituale?... Gândește-te la asta”. Ei bine, iată că am 
scris-o. Și chiar dacă ar putea părea un ocol la prima vedere, 
a venit oportunitatea să le predau disciplinele spirituale stu-
denților de la Bethlehem College & Seminary (BCS), apoi 
să scriu despre ele pe desiringGod.org. În final, Crossway a 
avut plăcerea să îmi dea timp și sprijin ca să cresc semințele 
inițiale până au luat forma cărții pe care ai citit-o. Le mul-
țumesc în special lui Ryan Griffith de la BCS, colegilor de 
la echipa editorială de la desiringGod.org (Marshall Segal, 
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Tony Reinke, Phillip Holmes, Stefan Green, John Piper și 
Jon Bloom), și prietenilor dragi de la Crossway, în special 
lui Justin Taylor, care a crezut suficient de mult în acest pro-
iect încât mi-a sugerat să scriem și un ghid de studiu. Mul-
țumiri lui Tara Davis, editor de cinci stele, pentru gestiona-
rea acestui proiect cu multă abilitate și grijă, și lui Pam Eason 
pentru ajutorul ei și direcțiile date în cazul ghidului de stu-
diu. 

Îi mulțumesc soției mele, Megan, fiilor noștri gemeni 
Carson și Coleman, și fiicei noastre Gloria. Voi ați făcut 
ajustări în viața de familie ca să îmi dați timpul necesar pen-
tru a țese toate lucrurile în ianuarie și august 2015. Megan, 
tu ai fost vreme de peste opt ani partenerul meu fericit în 
cultivarea obiceiurilor harului și ai făcut din căminul nostru 
un loc unde să auzim glasul lui Dumnezeu, unde să apelăm 
la urechea Lui și unde să aparținem trupului Său. Această 
carte n-ar exista fără încurajările, răbdarea și harul remarca-
bil pe care le-am primit de la tine. 

În final, și cel mai important, Îi mulțumesc Dumne-
zeului-Om, care stă așezat pe scaunul de domnie al Univer-
sului, sub a cărui suveranitate înțeleaptă și blândă au fost 
plantate semințele acestei scurte cărți, fiind hrănite și udate 
din providența Sa îndurătoare. Cu adevărat o frumoasă mo-
șie mi-a fost dată (Ps. 16:6). Rugăciunea mea este ca Isus – 
Domnul, Mântuitorul și cea mai mare comoară – să fie mai 
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intens iubit, îndrăgit și savurat prin această scurtă carte. Fie 
ca ea să inspire multe obiceiuri ale harului Său în cei care Îl 
admiră, în lumina mijloacelor glorioase ale harului Său în 
Cuvântul, urechea și trupul Lui. Și fie ca țelul măreț și ade-
vărat să fie ca El să devină cu atât mai mult marea noastră 
comoară (Matei 13:44) și bucuria și veselia noastră (Ps. 
43:4). 
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concentrează eforturile pe proclamarea Evangheliei prin litera-
tură consecventă doctrinar, prin evanghelizare și echiparea bi-
sericilor evanghelice de limba română.  

Dacă ai fost binecuvântat citind această carte, poți ajuta la                     
binecuvântarea altui credincios, prin unul sau mai multe lucruri,             
după cum urmează: 

1) Recomandă mai departe această carte!  

2) Vizitează paginile noastre de internet la magnagratia.org și 
află mai mult despre lucrarea noastră, și citește GRATUIT cele 
peste 250 de cărți ale unora dintre cei mai buni autori creștini 
din istorie. 

3) Rămâi conectat la noutățile MAGNA GRATIA prin a vizita pa-
gina noastră de Facebook la www.facebook.com/MagnaGratia-
Romania și prin a te abona pe website, așa încât să fii anunțat 
când publicăm noi resurse. 

4) Spune și altora despre lucrarea noastră.   

5) Roagă-te pentru noi. 
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