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Partea 1: Vasul în olar, olarul în vas
Versete călăuzitoare: Ieremia 18.3,4 „(18:3) Atunci am coborât la casa
olarului şi, iată, el lucra ceva pe roţi. (18:4) Şi vasul pe care-l făcea din lut s-a stricat în
mâna olarului; şi el l-a făcut din nou, alt vas, aşa cum s-a părut bine în ochii olarului
să facă.“; Romani 9.21 „(9:21) Sau nu are olarul autoritate asupra lutului, să facă
din aceeaşi frământătură un vas spre onoare şi altul spre dezonoare?“

Ieremia 18.3,4: Când m-am coborât în casa olarului, iată că
el făcea o lucrare pe roată. Vasul pe care-l făcea din lut s-a
stricat în mâna olarului. Atunci el a făcut un alt vas, cum i-a
plăcut olarului să-l facă.

Romani 9.21: Nu are olarul stăpânire pe lutul său, ca din
aceeaşi frământătură să facă un vas pentru cinste şi un altul
pentru necinste?

Este foarte interesant şi bogat în învăţătură pentru noi să urmărim
istoria fiecărui suflet în parte în Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă facem
aceasta, atunci nu numai că aceasta creşte în noi interesul, în timp
ce înţelegem felul de a lucra a lui Dumnezeu în oamenii „cu aceeaşi
fire ca noi” (Iacov 5.17), ci printr-un astfel de studiu învăţăm cum
este Dumnezeu Însuşi în harul şi bunătatea Sa nespus de mari; El
este Unul care niciodată nu Îşi retrage darurile şi niciodată nu Îi pare
rău de chemarea făcută; care niciodată nu oscilează în intenţiile
Sale, până când ele nu s-au realizat pe deplin în vasele „pe care El
le-a pregătit dinainte pentru glorie, pe noi, pe care ne-a şi chemat,
nu numai dintre iudei, ci şi dintre naţiuni” (Romani 9.23,24).

În toată această lucrare străluceşte foarte clar vizibil suveranitatea
lui Dumnezeu. Da, El doreşte să-I oferim în aceasta locul Său
propriu; Lui, „Celui care lucrează toate după planul sfatului voii
Sale” (Efeseni 1.11). El are dreptul să lucreze aşa cum Îi place;
omul nu are acest drept. Omul încearcă să lege pe Dumnezeu de
anumite legi făcute de el însuşi şi să încătuşeze voia suverană a lui
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Dumnezeu în aşa fel, că el Îl împiedică pe Dumnezeu să acţioneze
în afara acestor legi; dar abia atunci când vom şti că binecuvântarea
noastră depinde de desăvârşirea Sa – şi că acestui caracter absolut
îi place în harul Său să arate pentru ce are bucurie – atunci se va
schimba totul. Realmente în privinţa aceasta trebuie să amuţim
înaintea lui Dumnezeu. Noi avem tot atât de puţin dreptul de a cere
de la El mântuirea sufletelor noastre, precum avem puterea să
schimbăm cu El locul pe tronul Său de glorie! Probabil primim harul
să renunţăm la această presupusă pretenţie; să ne predăm Lui
conştienţi fiind că El are dreptul să facă ce Îi place. Probabil vom
constata – nu, noi vom constata că pretenţia noastră la har este
tocmai lipsa unei astfel de pretenţii şi că liniştea sufletului se
găseşte în natura Lui Însuşi, pe care noi niciodată nu am fi cunoscut-
o, dacă Lui nu I-ar fi plăcut să ne-o descopere în Hristos.

Lui I-a plăcut să creeze o lume şi s-o aşeze în spaţiu, să se rotească
între o mulţime nenumărabilă de corpuri cereşti, care strălucesc în
jurul nostru. Lui I-a plăcut să permită păcatului şi morţii să pătrundă
în acest loc frumos. Cine poate să riposteze la aceasta cu ceva? Lui
I-a plăcut să aleagă un popor şi să-l cheme afară din lumea aceasta
şi să-i permită să se distrugă singur, în timp ce El l-a suportat cu
îndelungă răbdare, până când „n-a mai fost vindecare” (2 Cronici
36.16). Lui I-a plăcut să trimită pe Fiul Său, pentru ca El să suporte
crucea şi să poarte mânia Lui Dumnezeu. Cine înaintea Lui a avut
parte de toate acestea? Nici unul măcar! În toate lucrurile pe care le-
a făcut, El a permis; El a poruncit; şi El este Cel care interoghează
inima încăpăţânată, care cutează să întrebe: „Atunci de ce mai
bagă vină? Căci cine poate sta împotriva Lui?” El este Cel care cu
îndurare Se coboară să dea răspunsul: „Dar, mai degrabă, cine eşti
tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul
de lut va zice celui ce l-a făcut: »Pentru ce m-ai făcut aşa?«”
(Romani 9.19,20).

Am fost noi vreodată în casa unui olar şi l-am privit cum lucrează cu
roata? Meseriaşul ia un bulgăre de lut, îl pune pe roata olarului;
roata se roteşte înaintea privirii lui. Unde este, întreb eu, în
momentul acesta vasul? El este în capul olarului, înainte să fie
format: designul există. Degetele lui dau materialului dinaintea lui o
formă; treptat ea creşte în înălţime înaintea ochilor lui; treptat gândul
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din capul lui se transmite la lut. Acesta se înalţă înaintea lui şi
gândurile până acum nerostite devin vasul pe care degetele lui îl
formează.

El observă un defect, o imperfecţiune în lut. Alţii nu au văzut acest
defect, când au privit vasul, deoarece lor le lipseşte ochiul de artist.
El mototoleşte iarăşi lutul sub mâna lui făcându-l o grămadă de
material lipsit de formă. Şi iarăşi degetele lui îl formează şi
modelează după un design. Iarăşi şi iarăşi apar defecte. Iarăşi şi
iarăşi lutul devine o grămadă de material lipsită de formă, până
când în cele din urmă se înalţă înaintea ochilor olarului având
desăvârşirea designului; ochii lui îl expertizează cu mulţumire şi
mândrie; şi el îl ia de pe roată, pentru ca el să-şi ocupe locul între
celelalte obiecte de pământ de cea mai bună calitate aflate în jurul
lui.

Unde este deci olarul? Unde era vasul, înainte ca el să fi început
lucrarea? Era în olar! Unde este deci olarul? El este în vas. Tot ce el
a plănuit în capul lui şi a executat se vede acolo. Vasul corespunde
scopului pentru care olarul l-a prevăzut.

Şi aceasta este istoria sufletului. Lutul este în mâna Olarului.
Degetele Lui îl formează şi el este cu defecte; lutul are nevoie mai
mare de prelucrarea cu răbdare şi iscusinţa Olarului. El nu este încă
lustruit şi uniform, şi nici supus în mâna Sa. Drept urmare El îl
striveşte ca altă dată. În gândurile Lui El are deja înaintea ochilor
vasul desăvârşit şi intenţionează să-l producă, înainte ca mâna Lui
să ia lutul şi să-l pună pe roată. Dar când totul a fost făcut, El a
transmis gândurile Sale cu iscusinţă infailibilă asupra lutului; Olarul
se poate vedea acum în lucrarea mâinilor Sale; şi vasul este un vas
al îndurării, pe care El l-a pregătit mai dinainte pentru glorie.

Cât de importantă este necesitatea de a interpreta această lucrare
iscusită a mâinii Olarului, în timp ce are loc această strivire! Cât de
des lecţiile sunt greşit înţelese sau nici măcar înţelese! În istoria
diferitelor suflete din Cuvântul lui Dumnezeu se vede această
activitate; succesele sunt obţinute. În ele citim istoria acţiunii Sale cu
sufletele noastre şi a lucrării mâinilor lui Dumnezeu. Căutăm apoi
liniile frumoase, care descind din mâna Sa; noi ne includem în
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lucrurile care au loc; vedem ţelul Domnului: ştim, orice ar veni, că
toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care iubesc pe
Dumnezeu şi care sunt chemaţi conform planului Său (Romani 8.28
„(8:28) Dar ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre bine pentru cei care Îl iubesc
pe Dumnezeu, pentru cei care sunt chemaţi potrivit planului Său.“).

Asemenea unui olar (Yatsar) Dumnezeu Domnul a luat la prima
creaţie ţărână din pământ şi din ea a format un om; „şi i-a suflat în
nări suflare de viaţă şi omul s-a făcut astfel un suflet viu” (Geneza
2.7). Însă vasul s-a stricat. Iarăşi Olarul divin a luat o bucată din
acelaşi material, S-a folosit din nou de iscusinţa Sa şi a format un
vas al îndurării spre gloria veşnică: o creaţie nouă în „Hristos”.

Tradus de la: Ein auserwähltes Gefäß (1)

„Chapter 1: The Vessel in The Potter: The Potter in The Vessel“ din A Chosen
Vessel

Traducere: Ion Simionescu
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Partea a 2-a; Sfârşitul istoriei omului
Versete călăuzitoare: Luca 13.7 „(13:7) Şi i-a zis viticultorului: «Iată, de trei
ani vin şi caut rod în acest smochin şi nu găsesc: Taie-l; de ce cuprinde şi pământul
degeaba?»“

Luca 13.7: Taie-l! La ce să mai cuprindă şi pământul
degeaba?

A fost numai un singur om pe pământ, odinioară un copil al lui
Adam, care putea spune: „Fiţi împreună-imitatori ai mei” (Filipeni
3.17); şi aceasta fără nici un cuvânt de îngrădire. Acest om era
apostolul păgânilor – Saul din Tars, mai târziu numit Pavel. Aici el
ne vorbeşte nu ca apostol, echipat cu puterea şi autoritatea lui
Hristos, ci ca un creştin – ca şi conducător sau locţiitor al întregii
creştinătăţi mărturisitoare; şi nimeni nu ştia mai bine decât el când
era timpul să se folosească de funcţia sa de apostol şi să o
dovedească, şi nimeni nu ştia mai bine decât el cum şi când trebuia
să o pună deoparte. Aici în această afirmaţie remarcabilă el o pune
deoparte, aşa cum face în general în epistola în care se găseşte
afirmaţia aceasta.

Sunt alte locuri în Scriptură în care el foloseşte o vorbire după toate
aparenţele cu un conţinut asemănător, dar la care el adaugă unele
îngrădiri, ca de exemplu: „Fiţi imitatorii mei, cum şi eu sunt al lui
Hristos” (1 Corinteni 11.1 şi în continuare; acest verset aparţine de
fapt adevărului exprimat la finalului capitolului 10). Dar diferenţa
este foarte mare, chiar şi fără a ne ocupa cu înţelesul cuvintelor în
limba originală. Aici în epistola către Corinteni el învaţă renunţarea
la toate lucrurile în avantajul celorlalţi: Hristos a făcut permanent
aceasta şi Pavel L-a urmat în această privinţă. Dar în epistola către
Filipeni (Filipeni 3.7-14) el aleargă alergarea creştină spre ţintă,
aruncând toate înapoia sa, şi după acea aspiră să câştige pe
Hristos şi să fie găsit în El (Filipeni3.8,9 „(3:8) Dar în adevăr, şi socotesc că
toate sunt pierdere, datorită valorii nespus de mari a cunoştinţei lui Hristos Isus,
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Domnul meu, pentru care am pierdut toate şi le socotesc ca fiind gunoi, ca să-L
câştig pe Hristos; (3:9) şi să fiu găsit în El nu având ca dreptate a mea pe cea din lege,
ci pe aceea care este prin credinţa în Hristos, dreptatea de la Dumnezeu, prin
credinţă,“), şi să fie ca El, în concordanţă deplină! El aleargă, pentru
ca la sfârşit să apuce totul, respectiv să obţină totul. Hristos
niciodată nu a făcut aceasta. Într-adevăr, El a renunţat la toate, dar
El niciodată nu a alergat, ca să obţină ceva, căci El a fost
întotdeauna El Însuşi – fie aici, fie în înălţime.

Nu trebuie să mă ocup mai în detaliu cu faptul, care desigur este
clar, că scrierile lui Pavel, fie că el se folosea de funcţia sa de
apostol sau o lăsa la o parte, au în totalitate aceeaşi autoritate, şi
anume ca Cuvânt al lui Dumnezeu. Aceste diferenţe delicate şi
mişcătoare sunt preţuite cu atât mai mult cu cât sunt înţelese în
sens spiritual. Noi vrem să-l privim acum ca şi creştin; ca om ceresc
(1 Corinteni 15.49 „(15:49) şi, după cum am purtat chipul celui din ţărână, vom
purta şi chipul Celui ceresc.“); ca vas al îndurării (Romani 9.23 „(9:23) – şi ca
să descopere bogăţiile gloriei Sale peste nişte vase ale îndurării, pe care le pregătise
dinainte pentru glorie,“); ca unealtă, pe care Dumnezeu Şi-a ales-o
(Faptele apostolilor 9.15 „(9:15) Şi Domnul i-a zis: „Du-te, pentru că acesta Îmi
este un vas ales, ca să poarte Numele Meu înaintea naţiunilor şi a împăraţilor şi a
fiilor lui Israel;“ ); ca locţiitor sau ca omul model pentru întreaga
creştinătate; ca un vas umplut de Duhul, care poate spune: „Fiţi
împreună-imitatori ai mei, fraţilor, şi aţintiţi-vă privirea la cei care
umblă aşa cum ne aveţi model (tu,poj) pe noi!” (Filipeni 3.17).

Mai întâi vrem să privim momentul din istoria lumii, în care „vasul
ales” a fost chemat. Aceasta oferă însemnătate mare felului
chemării sale, precum şi stării omenirii din timpul acela, din care el a
fost luat şi pus deoparte pentru Hristos.

Vom vorbi mai întâi despre pilda smochinului, care a fost plantat într-
o vie. Această pildă a folosit-o Domnul Isus în Luca 13. Ceasul
judecăţii asupra lui Israel se apropia repede; însă ochii izraeliţilor
erau ca ai acelora care „nu vedeau” (compară cu Psalmul 69.24 „
(69:24) Varsă-Ţi furia peste ei şi să i ajungă aprinderea mâniei Tale.“; Ieremia 5.21
„(5:21) «Ascultaţi acum aceasta, popor nebun şi fără inimă, care aveţi ochi şi nu

vedeţi, care aveţi urechi şi nu auziţi!»“; Ezechiel 12.2 „(12:2) zicând: „Fiu al omului,
tu locuieşti în mijlocul unei case răzvrătite; ei au ochi ca să vadă, şi nu văd; au urechi
ca să audă, şi nu aud; pentru că sunt o casă răzvrătită.“; Matei 13.13 „(13:13) De
aceea le vorbesc în parabole, pentru că, văzând, ei nu văd şi, auzind, nu aud, nici nu
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înţeleg.“). Ei au făcut din Domnul „adversarul” lor (Matei 5.25 „(5:25)

Învoieşte-te cu împotrivitorul tău repede, cât eşti pe drum cu el, ca nu cumva
împotrivitorul să te dea pe mâna judecătorului şi judecătorul să te predea
executorului şi să fii aruncat în închisoare.“; Luca 12.58 „(12:58) Pentru că, pe când
mergi cu împotrivitorul tău înaintea unei autorităţi, pe drum străduieşte-te să scapi de
el, ca nu cumva să te târască la judecător şi judecătorul să te dea pe mâna
gardianului şi gardianul să te arunce în închisoare.“ ), prin aceea că ei L-au
lepădat, şi El le-a dat sfatul, în acest caz să se împace repede cu
adversarul lor, atâta timp cât ei mai erau pe drum cu El, pentru ca
adversarul lor, când vor ajunge la sfârşitul drumului, să nu-i dea pe
mâna judecătorului şi acesta să-i dea pe mâna executorului, care îi
va arunca în închisoarea din care nu mai este scăpare, până când
va fi plătit cel din urmă bănuţ. Pe când El vorbea despre judecată,
unii dintre ei au amintit o judecată parţială, care a venit peste
galileenii pe care i-a omorât Pilat (Luca 13.1 „(13:1) Şi în acelaşi timp erau
prezenţi unii care I-au spus despre galileenii al căror sânge Pilat îl amestecase cu
jertfele lor.“). Ei vorbeau despre aceasta ca despre o ştire obişnuită a
zilei, cu gândul nicidecum neobişnuit, că o astfel de nenorocire
deosebită prin mâna lui Dumnezeu arăta clar că aceia, care au fost
loviţi de ea, meritau mai mult decât concetăţenii lor. Ei gândeau, că
acest semn foarte clar în exterior, era de aşa natură să arate că
Dumnezeu domnea peste lume, aşa că ei puteau să-l aprobe sau să-
l înţeleagă. Domnul aplică acest eveniment imediat la toţi cei care
erau în jur şi apelează la conştiinţa lor; ca şi în cazul celor
optsprezece oameni, peste care a căzut turnul Siloam. El spune, că
acum judecata va fi cuprinzătoare, şi nu parţială, şi că ei toţi vor
pieri la fel, dacă nu se pocăiesc, şi nu numai aceia din fraţii lor, pe
care ei i-au pus în discuţie, pentru ca El să-i judece.

După aceea El spune pilda despre smochinul plantat într-o vie (Luca
13.6-9 „(13:6) Şi a spus parabola aceasta: „Cineva avea un smochin plantat în via
sa. Şi a venit şi a căutat rod în el, dar n-a găsit. (13:7) Şi i-a zis viticultorului: «Iată, de
trei ani vin şi caut rod în acest smochin şi nu găsesc: Taie-l; de ce cuprinde şi
pământul degeaba?» (13:8) Dar el, răspunzând, îi spune: «Domnule, lasă-l şi anul
acesta, până voi săpa în jurul lui şi îi voi pune gunoi; (13:9) şi, dacă va face rod, bine,
iar dacă nu, după aceea îl vei tăia»“.“). Acesta era un tablou a ceea ce avea
loc în timpul acela şi despre sfârşitul smochinului. Timp de trei ani
stăpânul a îngrijit de el şi în tot acest timp a căutat rod la smochin –
şi deoarece nu a găsit, a zis grădinarului: „Iată, de trei ani vin şi caut
rod în acest smochin şi nu găsesc: Taie-l; de ce cuprinde şi
pământul degeaba?” Aici s-a dat sentinţa dreaptă. Smochinul nu
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numai că era neroditor, ci era şi dăunător: el împovăra pământul, îi
sugea seva, îl făcea nefolositor. Dar harul spune: „Lasă-l şi anul
acesta, până voi săpa în jurul lui şi îi voi pune gunoi; şi dacă va face
rod, bine, iar dacă nu, după aceea îl vei tăia.” Acest timp
suplimentar de probă era slujba nouă a Duhului Sfânt, care S-a
coborât la Rusalii, şi s-a terminat cu moartea de martir a lui Ştefan,
când în cele din urmă ei au respins pe Hristos în glorie. Aceasta a
încheiat istoria lui Israel ca istorie a omului sub acţiunea lui
Dumnezeu.

Acest timp suplimentar de har s-a caracterizat prin multe semne şi
rugăminţi din partea Domnului adresate poporului Său, până când
toate acestea au fost respinse. Dacă deschidem în cartea Faptele
apostolilor (capitolul 1), vedem pe Domnul înviat între ucenicii Săi.
Inimile lor se preocupă încă cu speranţa lui Israel – nesiguri cu
privire la sfârşit. „Doamne, în acest timp restabileşti Împărăţia
pentru Israel?” (Faptele apostolilor 1.6). El a răspuns: „Nu este
treaba voastră să ştiţi timpurile sau perioadele; pe acestea Tatăl le-
a pus sub stăpânirea Sa. Ci voi veţi primi putere, când va veni Duhul
Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în
Samaria şi până la marginile pământului.” (Faptele apostolilor
1.7,8).

La emiterea legilor unei ţări se procedează astfel: când o lege s-a
învechit, deoarece împrejurările s-au schimbat, sub care ea a fost
emisă, atunci legislaţia anulează legea veche şi dă o lege nouă
adaptată la noile împrejurări.

Când Domnul a trimis pe cei doisprezece, ca să predice lui Israel
Împărăţia cerurilor (Matei 10), misiunea era strict limitată. Domnul
era „un slujitor al circumciziei pentru adevărul lui Dumnezeu, ca să
întărească (să confirme) promisiunile părinţilor” (Romani 15.8).
Toate făgăduinţele pentru Israel s-au împlinit în El. Misiunea dată
ucenicilor era: „Să nu mergeţi pe calea păgânilor şi să nu intraţi în
vreo cetate a samaritenilor.” Această rasă mixtă, jumătate păgâni,
jumătate iudei, nu aveau nici un fel de făgăduinţe de la Dumnezeu,
tot aşa cum nu aveau nici păgânii. „Ci să mergeţi mai degrabă”, zice
Domnul, „la oile pierdute ale casei lui Israel”. Ele erau ţelul acestei
misiuni înguste, dar necesară şi pregătită în prealabil. Şi cu toate
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acestea ea nu cuprinde nici măcar tot Israelul, „căci nu toţi care se
coboară din Israel sunt Israel” (Romani 9.6). Nu, ci: „În orice oraş
sau sat veţi intra, să cercetaţi cine este acolo vrednic.” Limitată în
felul acesta, misiunea era valabilă numai pentru cei demni: rămăşiţa
temătoare de Dumnezeu a poporului. Dar după ce poporul L-a
lepădat pe Isus şi lucrarea Sa de ispăşire la cruce era înfăptuită,
unde propriul Său popor L-a omorât prin mâinile păgânilor, acum
pentru Israel totul se terminase – cel puţin în ceea ce priveşte baza
făgăduinţelor.

Dar Hristos a înviat; biruitor asupra tuturor vrăjmaşilor Săi. Harul
neîngrădit al lui Dumnezeu era liber să binecuvânteze pe toţi
oamenii în dreptate prin lucrarea Sa la cruce. Vechea dispoziţie din
evanghelia după Matei capitolul 10 trebuia acum schimbată. Raza
de acţiune era prea mică pentru acest har care se revărsa în valuri;
şi când paşii Lui au devenit mai înceţi, ca să zicem aşa, când El S-a
apropiat de vârful muntelui Măslinilor, El s-a întors spre o lume de
păcătoşi pierdută şi stricată – şi în mărinimia inimii Sale a dat
ucenicilor Săi o dispoziţie nouă şi proaspătă. Ei trebuiau să înceapă
în Ierusalim, unde credinţa era moartă; după aceea trebuiau să
continue misiunea lor spre Samaria, unde credinţa era de secole
deformată; şi în sfârşit la marginile pământului, unde nicidecum nu
era credinţă (Faptele apostolilor 1.8 „(1:8) ci veţi primi putere, când va veni
Duhul Sfânt peste voi, şi veţi fi martorii Mei atât în Ierusalim, cât şi în toată Iudeea şi
Samaria şi până la marginea pământului“.“ ). Şi marele răspuns la fiecare
stare a omului se găseşte în Hristos înviat, ai cărui martori ei urmau
să fie.

Nu putem noi spune că aceste trei cercuri concentrice ne dau cheia
pentru faptele apostolilor din următoarele 27 de capitole? Misiunea
a început în Ierusalim (Faptele apostolilor 2.7 „(2:7) Şi toţi erau uimiţi şi se
minunau, zicând: „Iată, toţi aceştia care vorbesc, nu sunt ei galileeni?“ ); ea s-a
continuat în Samaria (Faptele apostolilor 8) şi apoi în capitolele
următoare până la sfârşitul cărţii Faptele Apostolilor în principal prin
Pavel până la marginile pământului, respectiv la întreaga creaţie
(compară cu Coloseni 1.23 „(1:23) dacă, în adevăr, rămâneţi în credinţă,
întemeiaţi şi tari şi fără să vă lăsaţi abătuţi de la speranţa Evangheliei pe care aţi
auzit-o, care a fost predicată oricărei făpturi de sub cer, al cărei slujitor am devenit
eu, Pavel.“).
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Acestea au fost ultimele cuvinte ale lui Isus rostite pe pământ,
cuvintele Sale de despărţire: „După ce a spus aceste lucruri, pe
când se uitau ei la El, a fost înălţat la cer şi un nor L-a primit, luându-
L din ochii lor. Şi cum stăteau ei cu ochii aţintiţi spre cer, pe când Se
înălţa El, iată, li s-au arătat doi bărbaţi în veşminte albe, care au zis:
»Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care a
fost înălţat la cer dintre voi, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut
mergând la cer.«” (Faptele apostolilor 1.9-11). Anul deosebit de har
trebuia acordat smochinului; de aceea Domnul nu a vrut să-i smulgă
încă definitiv din speranţa lor iudaică. Ochii acestor „bărbaţi din
Galileea” sunt îndreptaţi să nu mai privească spre cer, spre Acela la
care se uitau. Ei trebuiau să-şi îndrepte privirea în jos spre pământ.
Isus va reveni iarăşi la ei „în acelaşi fel”; El va fi văzut în afara
norului şi picioarele Lui vor sta pe Muntele Măslinilor (Zaharia 14.4
„(14:4) Şi picioarele Lui vor sta în ziua aceea pe muntele Măslinilor, care este înaintea
Ierusalimului, spre răsărit. Şi muntele Măslinilor se va despica în mijlocul său spre
răsărit şi spre apus: – va fi o vale foarte mare; şi jumătate din munte se va retrage
spre nord şi jumătate din el spre sud.“), de pe care El tocmai S-a ridicat în
înălţime înaintea ochilor lor. Aceasta va face venirea Sa la Israel să
fie semnele distinctive ale Împărăţiei şi gloriei pământeşti.

Ei nu puteau încă să vadă (prin Duhul Sfânt trimis din cer) partea
lăuntrică a norului, pe care Ştefan a văzut-o, când umplut de Duhul
a văzut cerul deschis, pe când privea ţintă spre cer (avteni,zw).
Totul a fost atunci în cele din urmă la sfârşit, şi în loc ca îngerul să-i
schimbe privirea de la cer, ca în capitolul 1, Duhul Sfânt îi îndreaptă
ochii spre cer, ca locul la care el aparţinea acum; şi Isus, care mai
întâi l-a întărit în mâinile ucigaşilor lui, îi primeşte duhul; şi capitolul
din istoria oamenilor se închide pentru totdeauna pe această bază.

În Pavel vom vedea în afară de aceasta, cum el îşi ia originea din
gloria lui Dumnezeu, aşa cum ea se vede acum pe faţa lui Isus
Hristos.

Duhul Sfânt a fost trimis din cer pe pământ, în Faptele apostolilor 2.
În capitolul 3 din Faptele Apostolilor se spune că martorii Petru şi
Ioan s-au suit împreună la Templu, „la ceasul rugăciunii”. Acolo era
adus în fiecare zi un om şi era aşezat la poarta „frumoasă” a
Templului: un olog din naştere, care în fiecare zi îşi cerşea pâinea.
Acesta era un tablou simbolic al lui Israel. Cu toate că locul, unde se
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afla el, era „frumos”, poporul era totuşi ca acest cerşetor olog şi
niciodată nu a alergat cu adevărat; el a fost jefuit şi de
binecuvântările lui Israel, de coşniţă şi covată (Deuteronomul 28.5
„(28:5) Coşniţa ta va fi binecuvântată, şi albia ta de frământat.“), de argint şi de
aur. Istoria poporului, în care el se afla ca să spunem aşa în timpul
de probă, s-a încheiat, căci bărbatul avea „mai bine de patruzeci de
ani” (Faptele apostolilor 4.22). Cândva stătea un bolnav la
scăldătoarea Betesda (Ioan 5), care de treizeci şi opt de ani (durata
umblării prin pustie a lui Israel, până la înălţarea şarpelui de aramă,
Numeri 21) era bolnav, slăbănog – în momentul acela istoria
poporului nu era încă povestită complet ca în Ioan 5. Dar acum, în
Faptele apostolilor 3, totul era încheiat, în ceea ce priveşte pe Israel.
Cei patruzeci de ani vorbeau despre sfârşitul său moral ca popor
aflat sub starea de lucruri veche.

Însă acest „ceas al nouălea” era mărturia unei alte rugăciuni, a unei
rugăciuni din inima lui Isus pe cruce; şi s-a făcut întuneric peste
toată ţara de la ceasul al şaselea până la ceasul al nouălea (Luca
23.44 „(23:44) Şi era cam pe la ceasul al şaselea şi s-a făcut întuneric peste toată
ţara până la ceasul al nouălea.“) – ceasul rugăciunii şi al jertfei de seară
(Daniel 9). În ceasul acesta Isus Şi-a încredinţat duhul în mâinile
Tatălui şi perdeaua Templului s-a rupt de sus până jos. Iudaismul
trecuse; Dumnezeu era deplin revelat; păcatul omului ajunsese la
culmea lui, atunci când omul a stat acolo faţă în faţă cu Dumnezeu.
Dar în momentul acesta păcatele poporului lui Dumnezeu au fost
purtate şi tronul dreptăţii a fost satisfăcut pentru veşnicie.

„Argint şi aur nu am”, a spus Petru, „dar ce am, îţi dau: în Numele
lui Isus din Nazaret scoală-te şi umblă.” Şi de îndată ologul a sărit
ca un cerb (vezi Isaia 35.6 „(35:6) Atunci şchiopul va sări ca un cerb şi limba
mutului va cânta; pentru că vor ţâşni ape în pustiu şi râuri în pustietate.“ ), şi el a
intrat în Templu, „umblând, sărind şi lăudând pe Dumnezeu”.
Dumnezeu era gata să facă acelaşi lucru prin Isus pentru tot poporul
Israel, dacă el în momentul acela ar fi primit pe Fiul Său şi în
credinţă s-ar fi plecat înaintea Numelui Său.

Petru se adresează acum lui Israel (Faptele apostolilor 3.12-26) şi
spune izraeliţilor; dacă ei s-ar pocăi şi s-ar întoarce, atunci Hristos,
pe care ei L-au lepădat, S-ar întoarce din cer şi timpul restaurării
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tuturor lucrurilor, despre care au vorbit prorocii, ar veni şi poporul ar
primi binecuvântarea deplină. Răspunsul la aceasta stă în capitolul
următor. În Faptele Apostolilor 4 ei aruncă în temniţă pe cei doi
martori şi în capitolul 5 se petrece acelaşi lucru cu toţi cei
doisprezece. Apoi în Faptele apostolilor 6; 7 Ştefan, ultimul martor
mare, rezumă istoria lor ca dispreţuitori ai tuturor salvatorilor, pe
care Dumnezeu i-a trimis vreodată: „Cine te-a pus pe tine stăpânitor
şi judecător peste noi?” (Faptele apostolilor 7.27). Ei au omorât pe
Cel Drept, exact aşa cum au prorocit prorocii; şi acum ei se
împotrivesc Duhului lui Dumnezeu! O Lege încălcată, proroci
omorâţi cu pietre, un Hristos omorât şi un Duh combătut au încheiat
istoria. Când ei şi-au astupat urechile şi s-au năpustit toţi într-un
gând asupra lui (Faptele apostolilor7.57 „(7:57) Dar ei au strigat cu glas tare
şi şi-au astupat urechile şi s-au năpustit într-un gând asupra lui;“), ei erau „ca o
aspidă surdă, care îşi astupă urechea, care n-aude glasul
vrăjitorilor” (Psalmul 58.4,5). Duhul lui Ştefan s-a dus la Hristos; şi
Hristos, care stătea pregătit să revină, S-a aşezat la dreapta lui
Dumnezeu şi acum aşteaptă, până când vrăjmaşii Săi vor fi puşi
aşternut picioarelor Sale (Evrei 10.13 „(10:13) de acum aşteptând până când
vrăjmaşii Lui vor fi puşi ca aşternut al picioarelor Lui.“).

Saul din Tars, pe atunci un bărbat tânăr, era de faţă la moartea lui
Ştefan „şi păzea hainele celor ce-l omorau” (Faptele apostolilor
22.20).

Sanhedrinul (marele sfat) era alături, fără putere şi îmbătrânit.
Energia lui, pe care până atunci a folosit-o cu înverşunare, dar de
fapt în zadar, ca să lupte împotriva crucii, s-a paralizat încet, atunci
când a apărut acest bărbat tânăr. El era un erudit şi ducea o viaţă
fără cusur – el aparţinea probabil castei celei mai înalte dintre iudei
şi era activ în poporul său în religia fariseilor; avea probabil energia
cea mai mare, pe care o poate avea un om – şi în felul acesta el era
un foarte bun-venit pentru marele sanhedrin din Israel, şi acesta l-a
autorizat cu autoritate să nimicească religia nazarinenilor! Plin de
râvnă pentru Dumnezeul părinţilor Săi, care întrecea râvna tuturor
celor din ziua aceea, el stătea alături când a avut loc lepădarea lui
Isus prin omorârea cu pietre a marelui martir Ştefan. Şi pentru ca
ucigaşii să nu fie împiedicaţi prin hainele lor orientale lungi, el le-a
supravegheat hainele şi s-a învoit la moartea sa.
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Întreaga adunare creştină din Ierusalim a fost apoi zdrobită şi
împrăştiată pretutindeni, „afară de apostoli” (Faptele apostolilor
8.1). Saul trebuia să-şi îndeplinească acum misiunea în alte locuri şi
Damasc trebuia să devină scena următoare a zelului său. Dar
înainte să vorbesc despre aceasta, doresc cu plăcere să scot în
evidenţă harul impresionant care străluceşte din capitolul 8 al
Faptelor Apostolilor.

În istoria din trecut a lui Israel Dumnezeu a încercat să găsească un
răspuns în inimile izraeliţilor sub disciplinarea mâinii Sale; fie sub
Lege sau sub proroci, sub Ioan Botezătorul sau sub Hristos. Totul a
fost în zadar: inimile lor nu au răspuns nici la tunetul Legii şi nici la
rugăminţile slujbei profetice; şi nici harul lui Hristos nu a putut scoate
altceva din ei, decât în cele din urmă strigătul: „Răstigneşte-L!
Răstigneşte-L!”. Ultima mărturie s-a văzut în Biserica formată în
ziua de Rusalii, şi glasul Duhului Sfânt vestea „faptele mari ale lui
Dumnezeu” (Faptele apostolilor 2.11). Aceasta a mers aşa, după
cum am văzut, până când capitolul 7 din Faptele Apostolilor a
încheiat încercarea care căuta în inima lui Israel binele sau după un
răspuns la bunătatea desăvârşită a inimii lui Dumnezeu. Acum
sosise momentul decisiv; şi Dumnezeu nu Se va mai osteni să
cheme binele din inima omului, ci printr-o funcţie nouă, introdusă
prin convertirea lui Saul, El Se va osteni să pună binele în inima
omului. Dar mai era ceva de rezolvat, pe care Dumnezeu nu-l putea
trece uşor cu vederea, şi acesta îl găsim în capitolul 8 din Faptele
Apostolilor.

Un urmaş al lui Ham a plecat cu inima împovărată din localitatea de
domiciliu a cuşiţilor într-o călătorie anevoioasă prin pustia Africii
spre Iuda, unde Dumnezeu era cunoscut (Psalmul 76.1,2 „(76:1)

Dumnezeu este cunoscut în Iuda, Numele Său este mare în Israel. (76:2) Şi cortul Său
este în Salem, şi locuinţa Lui în Sion;“ ). El a auzit despre Dumnezeul lui
Israel şi despre cetatea sfântă, unde acest Dumnezeu ar putea fi
găsit. Până în momentul acela râul de har de la tronul lui Dumnezeu
a curs spre Ierusalim. Însă Ierusalimul, prin faptul că a respins
dovezile de har de nestrămutat faţă de David (Isaia 55.3 „(55:3) Plecaţi-
vă urechea şi veniţi la Mine; ascultaţi, şi sufletul vostru va trăi; şi voi face un legământ
etern cu voi, după îndurările cele adevărate ale lui David.“ ), a îndreptat acest
râu în altă direcţie. Cu toate acestea râul nu a încetat să curgă, chiar
dacă direcţia lui a fost schimbată. Acum el şi-a orientat cursul spre
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Samaria necurată şi mai departe, până a atins partea cealaltă a
pustiei. Acolo se putea vedea acest etiopian, care s-a reîntors în
ţara lui, fără ca sufletul lui să fie satisfăcut, căci ziua Ierusalimului
trecuse, căci el nu a cunoscut ziua cercetării lui (Luca 19.44 „(19:44) şi
te vor face una cu pământul, şi pe copiii tăi care sunt în tine; şi nu vor lăsa în tine
piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut timpul cercetării tale“.“).

Dar Dumnezeu este un Răsplătitor al celor care Îl caută (Evrei 11.6
„(11:6) Iar fără credinţă este imposibil să-I fii plăcut, pentru că cine se apropie de

Dumnezeu trebuie să creadă că El este şi că-i răsplăteşte pe cei care-L caută.“), şi
această inimă căutătoare nu trebuia să fi căutat în zadar. La
porunca Duhului Filip a pornit spre el şi a auzit cum acest bărbat
citea din cartea prorocului Isaia. Nici averea, nici erudiţia şi nici
poziţia lui în lume nu i-au dăruit bogăţiile pe care el trebuia să le
găsească acum – adunate în cartea pe care el a luat-o cu sine din
Ierusalim. Filip a început cu acelaşi loc din Scriptură, pe care el
tocmai îl citea, şi „i-a vestit Evanghelia despre Isus”. El a găsit
Persoana, singura care putea să-i satisfacă sufletul, şi astfel a mers
cu bucurie pe drumul lui. Etiopianul nu şi-a întins zadarnic mâinile
spre Dumnezeu (vezi Psalm 68.31)! Dumnezeu nu Şi-a schimbat
felul Său suveran de a proceda, care a smerit seminţia lui Ham cu
pielea întunecată a rasei negre (vezi Geneza 9) (Remarca redacţiei:
noi citim numai despre o blestemare a lui Canaan, şi nu de o
blestemare a lui Cuş. Cu toate acestea culoarea neagră a pielii a
însemnat în general în toată istoria omenirii umilire, opresiune şi
înrobire pentru cei care aveau această piele); însă în timp ce El a
lăsat toate problemele domniei aşa cum au fost, prin sângele
Mielului El a făcut (nu faţa, ci) inima şi conştiinţa omului negru albă
ca zăpada!

Eu citesc acest capitol în această lumină ca o intercalare între prima
luare în considerare a lui Saul la moartea lui Ştefan şi călătoria lui
spre Damasc (Faptele Apostolilor 9). Este ca şi cum Dumnezeu
tocmai cu această moarte de martir a pus capăt pentru totdeauna
fundamentului pe baza căruia El voia să lucreze cu Israel, şi pe
când era gata să alunge pe Israel de la sânul Lui şi să introducă o
nouă ordine – este ca şi cum Dumnezeu ar fi vrut să spună: dacă
undeva în lume este un suflet care caută, chiar şi un copil al unei
rase blestemate (remarca redacţiei: în acest caz nu putem
recunoaşte blestemarea, putem însă recunoaşte că această rasă a

16



fost permanent dezavantajată în istoria omenirii, chiar şi în zilele
noastre), atunci acest suflet nu trebuie să mă caute în zadar. Eu
sunt un Răsplătitor al tuturor celor care Mă caută.

Dar dacă revin la Saul, găsesc cealaltă latură care ilustrează
această îndepărtare nouă de la căile vechi; şi aceasta este exprimat
exemplar de propria Lui peniţă: „Am fost găsit de cei care nu Mă
căutau” (Romani 10.20).

Tradus de la: Ein auserwähltes Gefäß (2)

„Chapter 2: The End of Man’s History“ din A Chosen Vessel

Traducere: Ion Simionescu
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Partea a 3-a: Vasul chemat – omul nou
Versete călăuzitoare: Faptele apostolilor 9.16 „(9:16) pentru că Eu îi voi
arăta câte trebuie să sufere pentru Numele Meu“.“

Faptele apostolilor 9.15: El este un vas pe care Mi l-am
ales.

Aşa vedem momentul din istoria poporului şi a lumii, la care am
ajuns acum. Drumul harului oferit, ca să fie primit de Israel, şi
încercarea lui Israel, ca să dovedească cum este omul, s-a închis
pentru totdeauna.

Noi trebuie să vedem acum mai mult decât aceasta în Saul, care nu
a venit ca aparţinător al rasei alese, al seminţei lui Avraam, ci pe
fundamentul general al omului mort în păcate şi fărădelegi (Efeseni
2.1 „(2:1) şi voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre,“). De aceea găsim
întruchipat în el rasa omenească, în toate formele ei de răspuns la
acţiunea lui Dumnezeu.

Probabil ne este cunoscut, că Dumnezeu, după ce El a încercat pe
om în paradis şi omul a căzut, a verificat timp de patru mii de ani pe
om ca păcătos (care a întors spatele lui Dumnezeu) în afara
paradisului. Această încercare a avut loc în trăsături mari în patru
etape: mai întâi a fost încercată conştiinţa lui, pe care omul a primit-
o atunci când a căzut; şi el a devenit desfrânat şi necurat. Apoi omul
a fost încercat sub Lege; şi el a devenit un călcător de lege. Apoi el
a fost încercat în har prin slujba lui Isus, pe care omul L-a răstignit şi
omorât; şi în cele din urmă a fost încercat prin Duhul lui Dumnezeu
trimis din cer pe pământ, căruia omul I s-a împotrivit. Aceasta era,
alături de alte detalii, istoria timpului de probă pentru om.

Dacă acum ne ocupăm cu locul din Scriptură din 1 Timotei 1.15-16
„(1:15) Vrednic de încredere este cuvântul şi demn de toată primirea, că Hristos Isus a
venit în lume ca să-i mântuiască pe păcătoşi, dintre care cel dintâi sunt eu. (1:16) Dar
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pentru aceasta mi s-a arătat îndurare, ca Isus Hristos să arate în mine, cel dintâi,
toată îndelunga-răbdare, ca model pentru aceia care vor crede în El, pentru viaţa
eternă.“, citim: „O, adevărat şi cu totul demn de primit este cuvântul
acesta: »Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei
păcătoşi«, dintre care cel dintâi sunt eu. Dar am căpătat îndurare,
pentru ca Isus Hristos să-Şi arate în mine, cel dintâi, toată îndelunga
Lui răbdare (th.n pa/san makroqumi,an), ca un model, celor care
sunt gata să creadă în El, ca să primească viaţa veşnică.”

Aici el ocupă clar primul loc, ca întâiul dintre cei mai mari păcătoşi;
şi ca om, căruia i s-a arătat toată îndelunga răbdare a lui
Dumnezeu, şi ca model pentru toţi care urmau să vină prin credinţa
în Hristos. Aceasta merită toată atenţia. Să observăm bine expresia
„toată îndelunga Lui răbdare”! Aceasta cuprinde marea perioadă de
timp de la căderea omului – îndepărtarea lui de Dumnezeu chiar de
la început, atunci când el a fost alungat din Paradis – şi momentul
când această îndelungă răbdare ia sfârşit complet la lepădarea
slujbei Duhului Sfânt (Faptele apostolilor 7).

Îndelunga răbdare a lui Dumnezeu are din momentul acela o altă
bază (2 Petru 3.9,15 „(3:9) Domnul nu întârzie în ce priveşte promisiunea, cum
socotesc unii că este o întârziere, ci este îndelung-răbdător faţă de voi, nevrând ca
vreunii să piară, ci toţi să vină la pocăinţă.“ „(3:15) Şi consideraţi îndelunga-răbdare a
Domnului nostru mântuire; după cum v-a scris şi preaiubitul nostru frate Pavel,
potrivit înţelepciunii date lui,“). El nu vrea (mh. Boulo,meno.j) ca cineva să
piară, ci ca toţi să vină la pocăinţă (respectiv să găsească loc pentru
pocăinţă – vezi Evrei 12.17 „(12:17) pentru că ştiţi că şi după aceea, dorind să
moştenească binecuvântarea, a fost respins (pentru că nu a găsit loc pentru
pocăinţă), deşi o căuta stăruitor, cu lacrimi.“). Şi iarăşi „în îndelunga răbdare
a Domnului nostru este mântuirea”.

Dar în Saul, care în exterior a dus o viaţă fără cusur, vedem pe omul
care putea spune:

1. „Am umblat cu toată curăţia conştiinţei mele înaintea lui
Dumnezeu, până în ziua aceasta” (Faptele apostolilor 23.1).

2. Eu sunt „cu privire la dreptatea care este prin lege, fără vină”
(Filipeni 3.6).

3. „Şi eu, ce-i drept, gândeam că trebuie să fac multe lucruri
împotriva Numelui lui Isus Hristos” (Faptele apostolilor 26.9).
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Şi când martirul Ştefan a acuzat pe iudei şi a zis: „Voi totdeauna vă
împotriviţi Duhului Sfânt; ca părinţii voştri, aşa faceţi şi voi” (Faptele
apostolilor 7.51), atunci Saul era alături, şi ucigaşii lui Ştefan au pus
hainele lor la picioarele sale, în timp ce el a fost de acord cu
omorârea lui Ştefan şi a păzit hainele acelora care l-au omorât!

Aici vedem întruchiparea întregii îndelungii răbdări a lui Dumnezeu
într-un om, oricât de ireproşabil era el în exterior. Însă în timp ce el
cu conştiinţa curată împlinea dreptatea Legii – în măsura în care el o
ştia – el prigonea pe Hristos şi cu râvnă ucigătoare se împotrivea
Duhului lui Dumnezeu; mai mult chiar, el era un om care prin Duhul
lui Dumnezeu putea afirma despre sine că el era cel mai mare dintre
păcătoşi. Căci cu marea sa energie a întreprins o misiune care nu
putea fi întrecută de nici o altă misiune în ceea ce priveşte scopul: şi
anume, să şteargă Numele Nazarineanului de pe faţa pământului,
aşa cum se spală vasele şi se pun invers la uscat.

Înarmat cu puterea sanhedrinului (a marelui sfat), în măsura în care
ea exista în momentul acela, sufla ameninţare şi moarte împotriva
ucenicilor Domnului, acestor distrugător al terenului, fariseu fără
rod, şi a pornit la drum spre Damasc, făcând rău pretutindeni; şi
mâna lui Dumnezeu a luat securea şi dintr-o lovitură a tăiat copacul!
(vezi pilda smochinului în Luca 13). El a stricat mult timp pământul şi
l-a făcut nefolositor – prin aceea că la toţi cei din jurul lui a produs
dezastru.

Vrem să revenim încă o dată şi să ne ocupăm cu baza comportării
lui Hristos faţă de el, aşa cum este ea prezentată în această
întâmplare. Crucea Lui era „judecata lumii acesteia” (Ioan 12.31);
omul a dus pe Isus cu mâini rele acolo. Acesta a fost răspunsul
inimii sale la desăvârşirea bunătăţii în Dumnezeu. Prin aceasta s-au
descoperit gândurile multor inimi (Luca 2.35 „(2:35) (şi chiar sufletul tău va
fi străpuns de o sabie), ca să fie descoperite gânduri din multe inimi“.“ ). Inima
omului era acolo, şi inima lui Dumnezeu era acolo. Inima lui Hristos
era acolo şi inima păcătosului sărman conştient de vina lui era
acolo, precum şi inimile acelora care iubeau cu adevărat pe Domnul
lor, dar care L-au părăsit şi au fugit când puterea lui Satan – puterea
întunericului – era peste duhul oamenilor.
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Dar în momentul când Hristos a murit, perdeaua Templului s-a rupt
în două, ca şi cum Dumnezeu ar fi aşteptat momentul acesta, ca să
arate, că judecata a fost purtată în chip aşa de deplin, că
depărtarea dintre El şi o lume de păcătoşi a dispărut; că El putea
veni acum în dreptate şi putea săruta pe fiul pierdut; că El putea da
copacului, pe care El l-a tăiat, viaţă nouă, în timp ce acesta încă
împovăra terenul. Trei zile mai târziu a fost desfăcut mormântul, în
care şedea Isus, ca să arate că El, Cel care a înlăturat această
depărtare, de asemenea dispăruse. Însă acum, în Faptele
apostolilor 9, El deschide cerul şi iese ca din nou să facă cunoscut
Numele Său adevărat şi dat Lui de Dumnezeu, şi anume „Isus” –
Jahve (Iehova), Salvatorul. „Eu sunt Isus, Nazarineanul, Salvatorul
poporului Meu din păcatele sale.”

Saul şi cei care erau cu el au călătorit spre Damasc cu scrisori
adresate sinagogilor, pentru ca el, dacă va găsi pe unii mergând pe
„cale” (th/j o’dou/) să-i aducă la Ierusalim legaţi cu cătuşă. În
momentul acela creştinismul nu avea nici un nume. Venise în lume,
dar nu era din lume sau din vreuna din căile ei. Nu era iudaismul cu
ceremoniile lui, care a fost date de Dumnezeu, dar acum au fost
stricate de om. Nu era păgânismul cu urgiile lui de necurăţie şi
urâciune. Era un Ceva străin şi ceresc, care nu era condus de
niciunul din principiile care guvernau lumea. Şi nu avea nici un
nume, ci a fost numit „Calea”. De mai multe ori este denumit aşa în
cartea Faptele Apostolilor (Faptele apostolilor 9.2; 19.9,23; 20.4;
24.22 „(9:2) şi a cerut de la el scrisori către Damasc, către sinagogi, pentru ca, dacă
va găsi pe vreunii care sunt ai Căii, atât bărbaţi, cât şi femei, să-i aducă legaţi la
Ierusalim.“ „(19:9) Dar, pentru că unii erau împietriţi şi nu credeau, vorbind de rău
Calea înaintea mulţimii, a plecat de la ei şi i-a separat pe ucenici, stând de vorbă
zilnic în şcoala lui Tiran.“ „(19:23) Şi s-a făcut în timpul acela nu puţină tulburare despre
Cale.“ „(20:4) Şi l-au însoţit până în Asia: Sopater din Bereea, fiul lui Pir, şi dintre
tesaloniceni, Aristarh şi Secund, şi Gaiu şi Timotei din Derbe, şi din Asia, Tihic şi
Trofim.“ „(24:22) Şi Felix, cunoscând mai exact cele despre Cale, i-a amânat, spunând:
„Când va coborî comandantul Lisias, voi hotărî cele despre voi“.“).

Ei erau o inimă şi un suflet, şi har mare era peste ei toţi (Faptele
apostolilor 4.32,33 „(4:32) Iar inima şi sufletul mulţimii celor care crezuseră erau
una. Şi nici unul nu spunea că ceva din ceea ce avea era al lui, ci toate le aveau în
comun. (4:33) Şi apostolii dădeau mărturie cu mare putere despre învierea Domnului
Isus şi mare har era peste toţi.“ ). În inimile acelora care pretutindeni pe
pământ erau respinşi, era un ţel ceresc, un curaj şi o bucurie, a
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căror origine nu era omenească. Martirul Ştefan, care a fost zdrobit
de pietrele mulţimii, putea să îngenunche şi cu o compătimire simţită
profund să se roage pentru ucigaşii lui şi fără alte gânduri decât
numai spre binecuvântarea lor; el putea să se uite ţintă spre cer, să
predea duhul său lui Hristos şi să moară. Discipoli „Căii” puteau fi
biciuiţi şi bătuţi cu nuiele, cu picioarele în butuci şi puteau zăcea cu
spatele sângerând pe podeaua rece a încăperii celei mai lăuntrice a
temniţei – însă la miezul nopţii puteau să cânte cântări de laudă
Domnului, în loc să fie nemulţumiţi cu soarta lor. Alţii s-au bucurat că
au fost învredniciţi să fie batjocoriţi pentru Numele Isus (Faptele
apostolilor 5.41 „(5:41) Ei deci au plecat dinaintea sinedriului, bucurându-se că au
fost socotiţi vrednici să fie dispreţuiţi pentru Numele Lui.“). Ce fel de nume era
de găsit pentru o astfel de credinţă? Nu era niciunul! De aceea el a
fost numit „Calea”. Realmente noi putem adăuga, că el şi-a primit
numele său actual abia atunci când antiohienii batjocoritori şi
ingenioşi au denumit pentru prima dată pe ucenici ca „creştini”.
Acest nume, cu care sarcasmul oamenilor i-a acoperit, a fost
acceptat din ziua aceea de către Duhul lui Dumnezeu. Însă de la
început credinţa nouă nu a avut un nume, şi aşa a călătorit Pavel,
dorind cu orice preţ să-l şteargă, spre Damasc însoţit de tovarăşii
săi, ca să depisteze pe fiecare care era pe „Cale”.

Într-o clipă s-a schimbat totul. „Şi când … m-am dus la Damasc”,
relatează apostolul mult mai târziu, „pe la amiază, împărate, pe
drum, am văzut strălucind împrejurul meu şi a celor care erau cu
mine o lumină din cer, a cărei strălucire întrecea pe cea a soarelui.
Am căzut cu toţii la pământ şi eu am auzit un glas, care-mi zicea în
limba evreiască: »Saul, Saul, pentru ce Mă prigoneşti? Îţi este greu
să loveşti cu piciorul împotriva unei ţepuşe.« »Cine eşti, Doamne?«
am zis eu. Şi Domnul a zis: »Eu sunt Isus, pe care tu Îl prigoneşti.«”
(Faptele apostolilor 26.13-15).

Aici era sfârşitul serios pentru conştiinţa lui, răspunsul îngrozitor.
Hristos şi Saul stăteau faţă în faţă! Saul, în tot entuziasmul energiei,
în vrăjmăşie şi violenţă faţă de Domnul; şi El, cu răspunsul liniştit şi
mişcător al Unuia al cărui răspuns la această vrăjmăşie este
realmente plin de har. „Eu” şi „Tu”! Personal, particular, singur şi
faţă către faţă S-a întâlnit Hristos şi acest prigonitor răutăcios, acest
epuizator al terenului, temutul nimicitor şi pustiitor al Bisericii lui
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Dumnezeu. „Eu sunt Isus.” Misiunea Lui pe pământ era îndeplinită
şi în gloria strălucitoare, cerească El căuta acum oameni aşa cum
era Saul, ca să le arate puterea eliberării! Vorbeşte, Saul; fă să ţi se
audă glasul; nu a venit încă ziua în care aceia care acum refuză să
răspundă vor fi amuţi!

„Tremurând şi plin de frică, a întrebat: »Doamne, ce vrei să fac?«”
(Faptele apostolilor 9.6a; după traducerea engleză, care conţine mai
mult text, conform unor manuscrise – n. tr.) Acest răspuns nu este
ca răspunsul aceluia, care încă nu-şi cunoştea inima: „Doamne,eu
vreau să merg cu Tine” şi aşa mai departe; nu, aceasta era voinţă
omenească. Mai degrabă el spune: „Doamne, ce vrei să fac?”
Sufletul lui Saul se întorsese la Hristos. Voinţa omenească era la el
frântă; numai voinţa lui Dumnezeu era permisă. Din răspunsul
acesta vorbea instinctul, mobilul ascultării – prima însuşire a omului
nou. Pomul vechi a fost tăiat de la rădăcină; viaţa nouă a fost altoită
prin glasul dătător de viaţă al Fiului lui Dumnezeu – şi imediat el
trece la fapte, chiar înainte ca conştiinţa să ajungă la linişte; da,
chiar în timpul când sufletul sufere chinurile morţii.

Multe zile el a fost orb, din cauza gloriei acestei lumini; orb faţă de
tot ce era în jurul lui, aşa că el putea vedea numai ce se petrecea în
inima lui; trei zile nu a mâncat şi nu a băut. Sufletul lui chinuit ar fi
putut spune: „Doamne, din adânc strig către Tine”. Toate acestea s-
au petrecut într-o clipă şi trebuiau să devină realitate în sufletul său
prin Evanghelia care venea de la tronul lui Dumnezeu; o Evanghelie
prin care se vestea preţuirea Tatălui pentru ceea ce a făcut Fiul Său
atunci când El a murit, a înviat şi S-a înălţat la cer: Evanghelia
despre gloria lui Hristos. Acest urmaş al lui Beniamin – sfâşietor ca
un lup la amiază; curând el va împărţi prada (vezi Geneza 49.27 „
(49:27) Beniamin este un lup răpitor;dimineaţa va sfâşia pradaşi seara va împărţi
jaful“.“).

„L-au luat de mână şi l-au dus în Damasc.” Acolo, în casa lui Iuda,
pe o stradă, numită „Dreaptă”, stătea în genunchi în rugăciune în
singurătatea căinţei sale – care era aşa de reală, că Domnul în
discuţia cu Anania l-a făcut atent prin cuvintele: „Iată, el se roagă”;
aceasta era a doua însuşire a omului nou. Rugăciunea era aici
expresia dependenţei, la care s-a dat imediat răspuns. Şi această
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rugăciune, ca şi dorinţa de ascultare, a venit înainte ca sufletul lui să
fi găsit odihna sau pacea cu Dumnezeu.

Era însă Anania gata pentru această manifestare deplină a harului
pentru unul ca Saul? Putea el înţelege vinul nou al acestei
Evanghelii a gloriei, care putea să se arate în felul acesta şi să
impresioneze pe cineva ca el? Nu, el a protestat: „Am auzit de la
mulţi despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinţilor Tăi
în Ierusalim; şi aici are autoritate, din partea preoţilor celor mai de
seamă, ca să lege pe toţi care cheamă Numele Tău.” El nu putea
face altceva, decât să accepte că totul era o greşeală. Imposibil, ca
cineva ca Saul să poată fi prins în felul acesta, ca un vas potrivit să
arate plinătatea harului. Saul însuşi era uimit. El însuşi a spus mai
târziu: „Doamne, ei ştiu că eu puneam în închisoare şi băteam prin
sinagogi pe cei care credeau în Tine şi că atunci când se vărsa
sângele lui Ştefan, martorul Tău, eram şi eu de faţă, îmi uneam
încuviinţarea mea cu a celorlalţi şi păzeam hainele celor ce-l
omorau.” (Faptele apostolilor 22.19).

Răspunsul Domnului dat lui Anania era: „Du-te, căci el este un vas
pe care Mi l-am ales … şi îi voi arăta cât de mult trebuie să sufere
pentru Numele Meu.” Anania a plecat, a intrat în casă, şi-a pus
mâinile peste el şi a zis: „Frate Saul, Domnul Isus, care ţi S-a arătat
pe drumul care veneai, m-a trimis ca să capeţi vederea şi să fii
umplut de Duh Sfânt.”

Aici avem evanghelia pe care Anania a adus-o lui Saul de la
Domnul, cum ea a alungat frica de Dumnezeu, care a umplut sufletul
lui; cum ea a vestit pace conştiinţei lui răscolite; cum ea cu mână
gingaşă a scos afară săgeata cu cârlige a conştienţei de vină; şi
Saul a primit acum Duhul lui Dumnezeu ca pecete a acestui mesaj
al harului. Ochii lui, care până atunci erau orbi faţă de toate, în afară
de întunericul dinăuntrul lui, au fost făcuţi acum capabili să
„privească” (avnable,pw) (Faptele apostolilor 22.13 „(22:13) venind la
mine şi stând lângă mine, mi-a spus: «Frate Saul, primeşte-ţi vederea!» Şi eu, în
acelaşi ceas, am privit în sus la el.“) spre Izvorul, din care a venit totul, da,
la faţa lui Isus Hristos în glorie.

Anania îl primeşte apoi prin botez (în comunitatea creştinilor). „Şi
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îndată a predicat în sinagogi pe Isus, că El este Fiul lui Dumnezeu.”
Aceasta era o adevărată întoarcere la Dumnezeu, întoarcerea
omului întreg, zdrobirea voinţei proprii. Totodată se exprimă
însuşirile vieţii noi, ale omului nou: el a avut parte de pacea cu
Dumnezeu şi Duhul Sfânt a pecetluit totul în sufletul său; şi el putea
să spună mai târziu: „Am crezut, de aceea am vorbit” (2 Corinteni
4.13), căci se putea auzi glasul lui predicând pe Hristos în
sinagogile Damascului.

Aceasta era chemarea acestui vas, pe care Dumnezeu Şi l-a ales.
Despărţit atât de poporul Israel cât şi de păgâni (Faptele apostolilor
26.6 „(26:6) Şi acum m-am înfăţişat să fiu judecat pentru speranţa promisiunii făcute
de Dumnezeu părinţilor noştri,“) prin convertirea sa, el a fost trimis prin
gloria lui Dumnezeu din înălţime, unde era Hristos, ca slujitor şi
martor a ceea ce el a văzut, precum şi a celor prin care Dumnezeu i
Se va arăta (Faptele apostolilor 26.16 „(26:16) Ridică-te dar şi stai pe
picioarele tale; căci pentru aceasta M-am arătat ţie, ca să te rânduiesc slujitor şi
martor, atât al celor ce ai văzut, cât şi al celor în care Mă voi arăta ţie,“), pentru ca
trimis al lui Hristos pe pământ să facă cunoscut ce ştia despre El,
Cel care era acolo în glorie. Ceresc în naşterea sa şi ceresc în
mărturia sa, el era un model pentru toţi care mai târziu vor crede în
Hristos, începând din momentul acela şi până în viaţa veşnică.
Începând din ziua aceea fiecare credincios are locul său de naştere
în această glorie. Starea lui Hristos la un moment oarecare
determină starea tuturor acelora care Îi aparţin, fie în carne sau în
înviere sau înălţaţi la gloria lui Dumnezeu. Cei care aparţin lui
Hristos trebuie să mărturisească că ei aparţin acolo şi Lui, Cel care
este acolo; ei trebuie să mărturisească că ei au fost scoşi din popor
sau dintre popoarele păgâne şi nu aparţin nici unuia nici altuia, ci
sunt oameni cereşti, cărora trebuie să li se arate, ca şi lui Saul, cât
trebuie să sufere din pricina Numelui lui Isus, în timp ce ei trăiesc în
lumea aceasta şi trec prin lumea aceasta, care L-a lepădat.

Ce gând minunat, că Dumnezeu nu caută nimic bun în om, sau nu
se aşteaptă la ceva bun de la om! El caută mai degrabă astfel de
oameni, care sunt mai potriviţi să facă cunoscut harul, pe care El îl
arată cu plăcere, „ca să-Şi arate bogăţiile slavei Sale faţă de nişte
vase ale îndurării, pe care le-a pregătit mai dinainte pentru slavă,
adică pe noi, pe care ne-a şi chemat nu numai dintre iudei, ci şi
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dintre celelalte popoare” (Romani 9.23,24).

Tradus de la: Ein auserwähltes Gefäß (3)

„Chapter 3: The Vessel Called: The New Man“ din A Chosen Vessel

Traducere: Ion Simionescu
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Partea a 4-a: Vasul eliberat
Versete călăuzitoare: Romani 8.2 „(8:2) Pentru că legea Duhului de viaţă în
Hristos Isus m-a eliberat de legea păcatului şi a morţii.“

Romani 8.2: Căci legea Duhului de viaţă în Hristos Isus m-a
eliberat de legea păcatului şi a morţii.

Un suflet care a fost convins află deseori vinovăţia unei vieţi întregi
într-o perioadă de timp deosebit de scurtă. Cei care erau în pericol
să se înece şi au fost salvaţi, relatează că toată viaţa lor a stat
înaintea ochilor lor ca un fulger de lumină; şi păcatele uitate, care le-
au făcut cu mulţi ani în urmă, au apărut într-o clipă înaintea lor în
toată grozăvia lor. Prin cuvintele lui Moise, a omului lui Dumnezeu,
aceasta s-ar exprima aşa: „Tu pui înaintea Ta nelegiuirile noastre şi
scoţi la lumina feţei Tale păcatele noastre ascunse” (Psalmul 90,8).
Conştiinţa moartă se trezeşte la viaţă, înviată prin razele
convingătoare de vină ale luminii lui Dumnezeu, şi într-o clipă stăm
înaintea Unuia care ne spune tot ce am făcut noi cândva.

Când are loc aceasta, orice justificare nu este de folos: orice
prezentare într-o lumină favorabilă nu are rost. Sufletul omului este
dat pe faţă în prezenţa sfinţeniei nesfârşite. Până acum conştiinţa
putea dormi, fără să aibă vreun gând de vină, probabil numai cu
sentimentul vag, că nu totul este în ordine. Probabil până atunci
conştiinţa nu s-a simţit bine, dar fără să aibă un simţământ clar de
vină. Fără îndoială Saul din Tars a şovăit înaintea cuvintelor: „Îţi
este greu să loveşti cu piciorul împotriva unei ţepuşe”. Conştiinţa
naturală a omului simte uneori această ţepuşe, acest pinten: râvna
şi înflăcărarea ei sunt forţate şi nereale. Sunt sentimente de
vinovăţie în principiul că judecata stă deasupra acţiunilor omului
(peste ce face conştiinţa), şi dacă se încearcă cu o râvnă mai
înverşunată să se reducă la tăcere glasul ei, totuşi ea nu se va
odihni niciodată.
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Nu a simţit conştiinţa lui Saul din tars nici o ţepuşe când martirul
Ştefan privea în sus spre cer cu o faţă strălucitoare, îngerească, şi
şi-a încredinţat duhul lui Isus, în timp ce trupul lui era sfărâmat de
pietrele mulţimii? Nu a simţit conştiinţa ţepuşa, atunci când feţele
palide ale unora, care iubeau pe Domnul şi stăpânul lor, ca să scape
de temniţă şi moarte, ei şi cei pe care îi iubeau, au hulit Numele
Său, deoarece omul acesta brutal i-a constrâns la aceasta (vezi
Faptele apostolilor 26.11 „(26:11) Şi, pedepsindu-i deseori prin toate sinagogile,
îi obligam să hulească. Şi fiind peste măsură de furios împotriva lor, îi persecutam,
chiar până în cetăţile din afară.“ )? Vai, „calea celor necredincioşi este
nenorocirea lor” (sau altfel spus: calea celui păcătos este grea), şi
tot aşa a fost şi cu Saul. Însă în timp ce conştiinţa naturală ia
cunoştinţă despre aceste lucruri, din aceasta nu rezultă că sufletul
se întoarce la Dumnezeu. Nu, mult mai degrabă conştiinţa naturală îl
îndepărtează pe om de Dumnezeu. Ea l-a mânat pe Saul la excese
mai mari ca înainte. Ea l-a determinat pe Adam să fugă de
Dumnezeu, ca să se ascundă sub pomii din grădină; până când
conştiinţa lui a simţit puterea cuvântului „Adam, unde eşti?”. Atunci
ea a fost trezită şi Adam a stat înaintea lui Dumnezeu ca păcătos
dovedit. Ea l-a determinat pe Saul să ascundă adevărata lui stare
sub râvna religioasă, care până atunci a umplut sufletul lui.

Dar când glasul lui Isus l-a ajuns pe Pavel în alergarea lui nebună,
vina lui a apărut în toată dimensiunea ei îngrozitoare şi el a ajuns în
strâmtorare. Şi când el a putut citi vina sufletului său în prezenţa lui
Dumnezeu, unde orice scuză nu are nici o valoare, atunci conştiinţa
lui a fost curăţită şi el a ajuns la linişte. Însă în momentul acesta nu i
se punea întrebarea referitoare la natura lui. Aceasta nu este
întrebarea care se pune prima dată în istoria sufletului. Mai întâi
eforturile de a evita răul şi de a face binele, ca să placi Domnului,
care urmează după o pocăinţă reală, descoperă această întrebare
în adevărata ei profunzime şi grozăvie. Saul trebuia acum ca sfânt
să parcurgă acest stadiu din istoria sufletului pentru propria sa
eliberare – nu vreau să zăbovesc la gândul, cât de necesar era
aceasta, pentru ca mai târziu să ajute pe alţii, ci ca un vas al
îndurării, care trebuia eliberat dintr-o astfel de stare.

Aceasta a avut loc probabil în cei trei ani în care el a mers în Arabia
şi apoi iarăşi la Damasc (Galateni 1.17,18). Nu fac din aceasta o
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dogmă, dar era un proces necesar, oricând el ar avea loc; şi despre
rezultat citim în Romani 7, unde el descrie detaliat procesul de
învăţare, prin care el cu experienţe şi eforturi amare a învăţat să
cunoască natura sa. Multe din ele le-a învăţat fără îndoială prin
experienţe pentru sine însuşi, dar el a învăţat şi multe alte lecţii din
pricina altor suflete.

Vreau să remarc aici, că experienţele descrise în versetele de
încheiere ale acestui capitol bine cunoscut (Romani 7.14-26), au o
însemnătate mult mai mare şi cuprinzătoare, decât probabil mulţi
sunt conştienţi de ele. Această secţiune este formulată de Duhul lui
Dumnezeu aşa fel, că nu există nici un suflet răscolit – indiferent cât
de adânc sunt experienţele lui şi sub ce acţiuni ale lui Dumnezeu şi
la ce vârstă el se află -, care să nu găsească ceva în acestea pentru
ceea ce el sufere. În unul sau altul din strigătele descrise acolo el va
găsi ceva care se potriveşte la ceea ce suferă el; chiar dacă fără
îndoială presiunea deplină a acestei experienţe putea fi cunoscută
abia atunci când lumina creştinismului a strălucit. Nu voi intra acum
în detalii. Mulţi au făcut aceasta, unii cu foloase care rămân pentru
mulţi alţii. Însă eu preţuiesc faptul că acest text depăşeşte cu mult
eforturile unui suflet aflat sub Lege, aşa cum este exprimat în cele
„zece porunci”.

Omul natural (firesc) poate să fi trăit „fără vină, în ce priveşte
dreptatea pe care o dă Legea” (Filipeni 3.6), însă cu un suflet care
nu a fost încă trezit. În ceea ce priveşte faptele vizibile, el nu a
încălcat nici o poruncă a Legii. Dar acestea niciodată nu au atins
copacul: rădăcinile „păcatului” dinăuntru. Era una din poruncile Legii
care se referea exclusiv la partea cea mai lăuntrică a sufletului:
porunca spunea: „Să nu pofteşti”, şi când a venit această poruncă şi
a exprimat sfinţenia Legii, „păcatul căpătat viaţă şi eu am murit”.
„Dar păcatul, găsind prilejul prin poruncă, a lucrat în mine tot felul
de pofte; căci fără Lege, păcatul era mort”; el stătea inactiv sau fără
prilej în sufletul său, până când în felul acesta a fost dezvelită lipsa
lui de sfinţenie.

Natura umană decăzută vorbeşte pretutindeni destul de clar, ca şi
cum noi încă nu am descoperit faptul că în momentul când am
înţeles o interdicţie – din cea mai fragedă copilărie şi până la ultima
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noastră suflare -, imediat în noi ia naştere dorinţa exact după ceea
ce ne este interzis. S-ar putea aduce mii de dovezi şi exemple, ca să
dovedească aceasta.

Dar a fost o „lege” în paradis, înainte ca omul să cadă; şi omul era o
creatură responsabilă înainte ca el să se rupă de Dumnezeu: el era
răspunzător să asculte de legea care îi interzicea să mănânce din
roadele pomului cunoaşterii binelui şi răului, înainte ca el să fi
devenit un „călcător”. Dumnezeu i-a arătat cu generozitate mare
felul Lui de a acţiona ca Dătător. Nimic nu i-a fost tăinuit omului.
Zeci de mii de posibilităţi, care contribuiau la fericirea lui în Eden,
vorbeau despre un Dumnezeu care nu va reţin nimic din ce este
bun. „Din orice pom din grădină poţi să mănânci în voie” dovedeau
generozitatea şi plinătatea unei mâini fără zgârcenie. Omul avea
voie să savureze totul după plac. O interdicţie mică oprea
consumarea rodului unui singur pom: a unui pom care se referea la
o responsabilitate care avea ca urmare numai răul, dacă era luată
asupra sa: pentru că „în ziua când vei mânca din el, vei muri
negreşit (sau: trebuie să mori)”. Prin respectarea acestei interdicţii
omul ar exprima că voinţa lui era subordonată lui Dumnezeu, Cel
care l-a aşezat acolo şi care l-a înconjurat cu toate binecuvântările
create.

Acesta este principiul Legii. O interdicţie va dovedi totdeauna o
voinţă în persoana căreia i-a fost adresată: o voinţă care este
supusă sau nu este supusă altuia. Cea mai mică interdicţie este
suficientă în acest sens. Este o metodă pentru a constata dacă
cineva este supus sau nu celui care a făcut interdicţia. Dacă el nu se
supune, el respinge autoritatea celuilalt şi urmarea va fi că voinţele
celor doi vor fi una împotriva celeilalte; în timp ce omul care este
încercat recunoaşte în conştiinţa lui că Dumnezeu are dreptul să fie
ascultat.

Acum satan nu a început să îndrepte atenţia spre binecuvântările de
care omul era înconjurat, şi nici spre Fiinţa lui Dumnezeu, care „ne
dă toate din belşug, ca să ne bucurăm de ele” (1 Timotei 6.17). În
loc de aceasta, el apucă cu lăcomie interdicţia şi îndreaptă atenţia
exclusiv asupra acesteia. „oare aşa a spus Dumnezeu: »Să nu
mâncaţi din toţi pomii din grădină«?” Însă Dumnezeu a spus: „Din
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orice pom din grădină poţi să mănânci”. Marea ispravă genială a
şarpelui era să insufle sufletului pofta şi neîncrederea faţă de
Dumnezeu; să trezească o suspiciune împotriva plinătăţii şi
generozităţii naturii Sale. Aceasta era otrava şarpelui, care
începând din ziua aceea a pătruns în omenire. Aceasta a avut loc
înainte să fi fost înfăptuit vreun păcat. Diavolul a apărut şi a semănat
neîncredere în inima omului, a trezit în sufletul lui o bănuială şi prin
pierderea credinţei şi încrederii în El a despărţit pe om de Creatorul
său.

Aceasta este ceea ce fac oamenii în zilele noastre între ei, ca să
obţină un anumit ţel pe care-l au înaintea privirii. Îndrăznesc să
spun, că probabil ei nu se gândesc la aceasta; dar cea mai mare
parte din suferinţele între oameni sau chiar între fraţi sunt pricinuite
prin aluzii pe la spate sau istorisiri şoptite, cărora inima celorlalţi le
pleacă urechea de bună voia şi care fac să ia naştere suspiciune
între suflete. După suspiciunea rezultată urmează antipatia, în mod
deosebit din partea aceluia care a făcut nedreptate celuilalt. Este
deosebit de greu să te încrezi într-o inimă căreia i-ai făcut o
nedreptate. „O limbă mincinoasă urăşte pe cei care sunt răniţi de
ea” (Proverbe 26.28), şi: „Dar cel care-l nedreptăţea pe aproapele
său l-a îmbrâncit” (Faptele apostolilor 7.27), şi aşa mai departe.
Aceste pasaje (care sunt înrudite în ceea ce priveşte conţinutul lor)
descriu numai cum lucrează acest principiu al răului. De aceea
proverbul adevărat: „Cel păgubit poate uita, dar cel care păgubeşte
pe alţii nu va uita niciodată!”

Ca să restabilească încrederea deplină a omului în Dumnezeu şi să
vină de hac păcătuirii faţă de natura lui Dumnezeu urma să aibă loc
lucrarea lui Hristos.

Deci omul era o creatură responsabilă înainte de a cădea.
Neîncredere în Dumnezeu şi poftă au fost vărsate în sufletul femeii.
S-a făcut uz de voinţă împotriva lui Dumnezeu – şi anume, în ceea
ce-l priveşte pe Adam, o voinţă autoritară, căci „nu Adam a fost
amăgit” (1 Timotei 2.14); şi omul a căzut. Imediat a luat naştere o
ruptură între Dumnezeu şi om, aşa de largă cum este depărtarea de
la un pol la altul; un abis care nu putea fi umplut sau traversat. Omul
a devenit „ca unul din Noi”, a spus Domnul, „să cunoască binele şi
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răul” (Geneza 3.22). El nu va putea niciodată să uite aceasta.
Niciodată el nu se va reîntoarce la starea de nevinovăţie.

Ce înseamnă „să cunoască binele şi răul”? Este ceva care se spune
şi despre Fiinţa dumnezeiască: „ca unul din Noi”, aşa citim, „să
cunoască binele şi răul”! Este, să stai pe scaunul de judecător şi să
rosteşti o sentinţă despre binele sau răul pe care noi îl găsim în
sufletul nostru propriu. Femeia înţeleaptă din Tecoa a spus despre
David, împăratul: „este ca un înger al lui Dumnezeu, ca să
deosebească binele şi răul” (2 Samuel 14.17). Aceasta se referă la
decizii judecătoreşti. Tot aşa se spune şi despre Solomon în 1
Împăraţi 3.9 „(3:9) Deci dă robului Tău o inimă care înţelege, ca să judece pe
poporul Tău, ca să deosebească între bine şi rău; pentru că cine poate judeca pe
acest numeros popor al Tău?““ şi despre Israel în Deuteronomil 1.39; vezi
şi Evrei 5.14 „(5:14) iar hrana tare este pentru cei maturi, care, prin obişnuinţă, au
simţurile deprinse să deosebească binele şi răul.“.

Aceasta este lucrarea conştiinţei: să ia cunoştinţă de rău, să facă
voia sa, care este contrară lui Dumnezeu, să judece asupra răului şi
să-l condamne; şi cu regret să cunoască şi binele, faţă de care stă
împotrivă, şi să-l numească bun, fără însă să aibă puterea să-l facă.
Acesta este omul căzut cu conştiinţă. El era răspunzător înainte de
căderea lui; apoi nu a mai avut încredere în Dumnezeu şi cu voinţă
deplină a încălcat porunca lui Dumnezeu. Chiar şi ca om căzut el
avea capacitatea să rostească o sentinţă asupra acţiunilor sale, şi
anume prin cunoaşterea binelui şi răului; a binelui, cu toate că el nu
avea puterea să şi-l dorească sau să-l facă, şi a răului, pentru care îi
lipsea aptitudinea să-l evite! În final el a fost alungat apoi din
prezenţa lui Dumnezeu, căci el şi-a pierdut pentru totdeauna poziţia
din cauza faptei lui. Aceste trei lucruri caracterizează acum starea
lui:

1. Neîncredere faţă de Dumnezeu;
2. Păcat, care a fost înfăptuit în această neîncredere
3. şi poziţia lui pierdută irecuperabilă.

Aceste trei lucruri le-a readus Evanghelia:

1. Încrederea lui este restaurată prin credinţa în El ca Salvator;
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2. Păcatele lui, pe care le-a înfăptuit în neîncrederea lui, sunt
îndepărtate;

3. şi el este adus în Hristos într-o poziţie nouă înaintea lui
Dumnezeu.

Când sufletul este trezit, el descopere aceste probleme mari iniţiale
ale vrăjmăşiei care desparte pe Dumnezeu şi om şi ele îi adaugă
gravitatea şi profunzimea:

înţelegerii responsabilităţii ca păcătos, care a mâncat din
pomul cunoştinţei binelui şi răului şi prin fapte rele în duhul
său trăieşte în vrăjmăşie cu Dumnezeu;
conştienţei de binele pe care nu l-a făcut
şi de răul descoperit al naturii lui:
lipsei de putere faţă de toate, numai faţă de rău nu;
înţelegerii – într-o oarecare măsură şi dependent de
împrejurări – bunătăţii lui Dumnezeu;
şi – aşa cum gândeşte el - a responsabilităţii de ase aduce
singur iarăşi într-o poziţie corectă faţă de Dumnezeu.

Aceste lucruri pătrund cu forţa în suflet ca o lecţie îngrozitor de
amară.

Nici un cuvânt omenesc nu se pot pune pe aceeaşi treaptă cu
acelea ale chinului sufletului din Romani 7: „dar eu sunt carnal,
vândut păcatului. Pentru că ceea ce fac nu recunosc: pentru că
ceea ce nu vreau, aceasta fac; iar ceea ce urăsc, aceasta practic.
Iar dacă ceea ce nu vreau, aceea practic, recunosc că legea este
dreaptă. Atunci însă nu mai fac eu aceasta, ci păcatul care locuieşte
în mine. Pentru că ştiu că în mine, adică în carnea mea, nu locuieşte
nimic bun: pentru că voinţa este cu mine, dar înfăptuirea binelui, nu.
Pentru că nu binele pe care-l vreau îl practic, ci răul pe care nu-l
vreau, pe acela îl fac. Iar dacă ceea ce eu nu vreau, aceea practic,
nu mai fac eu aceasta, ci păcatul care locuieşte în mine. Găsesc
deci legea aceasta că, pentru mine, care vreau să practic binele,
răul este cu mine. Pentru că, după omul dinăuntru, îmi place legea
lui Dumnezeu, dar văd o lege diferită în mădularele mele, luptând
împotriva legii minţii mele şi ducându-mă în robia legii păcatului,
care este în mădularele mele.” (Romani 7.14-23).
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Să observăm această luptă între „bine” şi „rău” dintr-un suflet aflat
sub sentimentul responsabilităţii sau şi „în carne”. Însă nu vina lui îl
chinuie, ci starea lui. Chinul adânc al sufletului nu numai înţelege
toate acestea, ci merge înapoi la primul început al îndepărtării
omului de Dumnezeu. Toate rădăcinile existenţei sale sunt date pe
faţă şi stau vizibile înaintea Aceluia cu care el are a face. Cât de
diversificate sunt căile lui Dumnezeu, ca să ducă sufletul într-o astfel
de luptă; pentru ca el să înveţe să nu mai lupte mai departe; pentru
ca el să înveţe că orice efort, orice încercare, orice luptă, atâta timp
cât ele durează sunt dovezi tot mai clare că el nu a ajuns la
momentul când încetează să mai lupte şi capitulează; şi abia atunci
află că această capitulare este libertate. Atunci el este eliberat.

Renunţ aici să dau exemple de lupte ale sufletului şi rezultatele lor,
aşa cum ele se găsesc în Cuvânt. Acolo se găsesc multe; multe se
văd şi astăzi în fiecare zi în poporul lui Dumnezeu, dacă interpretăm
cu Scriptura felul de comportare şi experienţele.

Descoperirea unei naturi rele printr-un sfânt dă imediat să se
înţeleagă, că ea ar trebui subjugată. Cerinţa şi dorinţa sufletului său
înnoit, când el le simte, dă imediat să se înţeleagă că ele ar trebui
satisfăcute şi că Dumnezeu le-a aşezat în el în acest scop. Şi
sentimentul responsabilităţii că aceste două imbolduri are trebui
satisfăcute într-un fel oarecare, stă la baza acestei lupte dureroase.
Acesta nu este un conflict în adevăratul sens. El este un efort care
poate sfârşi într-o înfrângere dureroasă. El duce la robie şi nu
eliberează. Dar dacă vine eliberarea – nu biruinţa, căci o biruinţă ar
fi fapta mea merituoasă, în timp ce eliberarea este fapta altuia -,
atunci ea vine ca eliberare dublă: ca rezolvare a problemei
referitoare la bine, despre care sufletul a constatat că el nu-l poate
face, aşa cum face răul, pe care nu-l poate evita. Sufletul trebuie să
fie capabil să privească în sus şi să se bucure în libertate la
Dumnezeu, şi el trebuie să fie capabil să privească în propria inimă,
şi să fie capabil să facă binele, pe care voia atât de mult să-l facă, şi
să aibă putere asupra acţiunii naturii păcătoase, „a cărnii”,
dinăuntrul lui.

Aici găsim o lipsă în sufletul nostru. Mulţi au într-adevăr această
libertate, care îi face capabili să privească spre Dumnezeu şi să
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spună: „Acolo totul este în ordine”. Dar suntem noi toţi liberi de
puterea răului dinăuntrul nostru, când ne verificăm inima proprie?
Nu, este tocmai bucuria şi mulţumirea pe care sufletul o simte că
este liber să privească în sus, şi care cu regret prea des îl face
indiferent faţă de alţii. Aceasta poate avea loc prin neştiinţă; da,
probabil este frecvent aşa. Noi trebuie să fi învăţat că există o
libertate a sufletului care este umplut cu Duhul, în care el poate
umbla zilnic total despărţit de toate acţiunile cărnii sau de poftele
sufletului; o astfel de libertate, ca şi cum în suflet nu ar fi absolut
nimic de combătut – o libertate care dă roade pentru Dumnezeu.

Nu ca şi cum până la sfârşitul drumului nostru nu ar mai fi nici un
conflict; nu ca şi cum „carnea” ar înceta vreodată să mai fie un prilej
de veghere. De asemenea „păcatul în carne” nu va putea niciodată
să înceteze să mai existe, atâta timp cât noi suntem aici pe pământ,
chiar dacă el a fost „condamnat” atunci când Hristos a murit (vezi
Romani 8.3 „(8:3) Pentru că, ceea ce legea nu putea să facă, întrucât era slabă
prin carne, Dumnezeu, trimiţând pe propriul Său Fiu, în asemănare cu carnea
păcatului şi pentru păcat, a condamnat păcatul în carne,“). Însă noi vrem să ne
gândim la drumul lui Pavel ca sfânt, ca vas ales de Dumnezeu, ca
unul care a umblat într-un aşa fel(şi în privinţa aceasta el s-ar
alătura şi altora), că el a spus: „Dumnezeu este Acela care lucrează
în voi şi voinţa şi înfăptuirea, după buna Sa plăcere” (Filipeni 2.13).
Dar aceasta nu înseamnă nicidecum: „Nu binele pe care-l vreau îl
practic, ci răul pe care nu-l vreau, pe acela îl fac” (Romani 7.19).
Nu, sufletelor eliberate le reuşeşte „voinţa” şi „înfăptuirea”, vaselor
în care Dumnezeu lucrează şi poate face după buna Sa plăcere.

Căci ce este un vas? Să presupunem că am aşeza un vas pe masă
lângă noi – nu am avea în acest caz două intenţii cum am vrea să-l
folosim? El este aşezat acolo ca să ţină în el ceea ce este turnat în
el; aceasta este o intenţie. Cealaltă intenţie este, ca cineva să-l
poată ţine în mână. Dacă el ar avea o voinţă sau o pornire proprie,
atunci aceste două scopuri de folosire a lui ar fi împiedicate.

Tot aşa este cu vasele îndurării lui Dumnezeu: dumneavoastră
trebuie să fiţi fără voinţă şi fără porniri lăuntrice; dumneavoastră
sunteţi pentru a fi umpluţi cu ceea ce El pune în dumneavoastră, şi
ca să fiţi ţinut şi folosit de mâna Sa. Numai în măsura în care voinţa
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noastră, pornirile noastre, gândurile noastre sunt date la o parte,
suntem cu adevărat vase şi ca atare capabile şi potrivite pentru a fi
folosite de Domnul.

Dar nu aceasta este tema noastră actuală. Aici vorbim despre
eliberarea vasului, pentru ca el să fie liber în sufletul lui pentru
Dumnezeu şi liber de lucrarea voii cărnii şi pentru ca el să aibă
putere să aducă rod pentru Dumnezeu; pentru ca pe de o parte să
recunoască poziţia sa „în Hristos” şi pe de altă parte, ca Hristos să
locuiască în el (vezi Galateni 2.20).

Îmi amintesc cum cu anii în urmă stăteam la patul unui sfinte în
vârstă. Un timp am vorbit despre lucruri generale ca creştin. Am
întrebat-o dacă ea s-a gândit vreodată că Hristos, care era în glorie,
„trăia” în trupul ei slab de pe patul de boală. Nu am uitat privirea
ciudată, care ea mi-a aruncat-o, atunci când gândul acesta, după
cum mi se părea, pentru prima dată a luminat în ea. „Ah”, a spus ea,
„Hristos trăieşte în mine!” Părea să fie o cunoaştere minunată
pentru suflet: corpul ei ca vas – într-o măsură aşa de mare, că
Hristos şi nu eul trăia. „Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine”
(Galateni 2.20). Nu este acesta un gând mult mai mare, chiar dacă
este opusul acelui cuvânt al lui Pavel: „Căci pentru mine a trăi este
Hristos” (Filipeni 1.21)? Ultimul era imboldul vieţii sale, izvorul din
sufletul său; primul era urmarea faptului: „Hristos trăieşte în mine”.

Aceasta este cu adevărat libertate. „Legea Duhului de viaţă în
Hristos Isus m-a eliberat” (Romani 8.2). Noi vorbim de exemplu
despre legea gravitaţiei, despre legea naturii. Prin aceasta ne
referim la tendinţa naturală a materiei care guvernează mişcările ei;
astfel mărul va cădea pe pământ, şi nu va pluti în aer, atunci când
se desprinde din pom. Acest gând îl găsim prezentat figurat şi aici.
Această „Legea (tendinţa după care El trebuie să se mişte) Duhului
de viaţă în Hristos Isus m-a eliberat”. El eliberează sufletul de
cealaltă lege, a păcatului, deci de legea care guvernează natura
cărnii, şi de legea morţii. Ea a devenit legea (rezultatul natural) vieţii,
pe care El a insuflat-o în ai Săi, atunci când El a înviat: un Duh
dătător de viaţă – Omul al doilea – Domnul înviat.

De aceea, nu putem noi spune, că sufletul, prin faptul că recunoaşte
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responsabilitatea sa – „sub lege”, deoarece el a mâncat „din pomul
cunoaşterii binelui şi răului” -, parcurge aceste lecţii copleşitor de
emoţionante, pentru ca el prin experienţă să cunoască adâncimea
naturii (a cărnii) stricate, care a luat naştere în inima omului, atunci
când el s-a desprins de Dumnezeu? Dar acum, deoarece el este
eliberat, el cunoaşte că în Hristos „Pomul vieţii” a primit: „Legea
Duhului de viaţă în Hristos Isus”, care îl eliberează pe deplin de
„legea păcatului şi a morţii”. Liber de asemenea în acel sens dublu,
despre care am vorbit pe scurt, şi anume: liber în suflet, pentru ca
să privească în sus spre Dumnezeu, şi liber să savureze în prezent
şi în speranţă tot ce este El. Şi liber de lucrarea cărnii înlăuntru. Eul
nu este luat în considerare, şi se trăieşte viaţa, pe care o trăieşti în
carne, prin credinţa în Fiul lui Dumnezeu: aceasta înseamnă
credinţa în El ca ţintă şi putere şi toate. Izvorul şi imboldul unei astfel
de vieţi nu vin din eul propriu, ci din Hristos; şi numai aşa aduce rod
pentru Dumnezeu, deoarece vasul a fost umplut cu roada dreptăţii,
care este prin Isus Hristos, spre onoarea şi gloria Sa.

Tradus de la: Ein auserwähltes Gefäß (4)

„Chapter 4: The Vessel Set Free“ din A Chosen Vessel

Traducere: Ion Simionescu
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Partea a 6-a; Omul nou
Versete călăuzitoare: Efeseni 4.24 „(4:24) şi v-aţi îmbrăcat în omul cel nou,
care este creat după Dumnezeu în dreptate şi în sfinţenia adevărului.“

Efeseni 4.24: … omul cel nou, creat după chipul lui
Dumnezeu, de o dreptate şi sfinţenie a adevărului.

Venim acum la Noul Testament, unde treptat ne este dezvăluită
lucrarea lui Dumnezeu cu Omul nou. Acesta este cu adevărat un om
cu totul altul decât primul om. Doresc să vă îndrept atenţia spre
unele din punctele cele mai remarcabile din cele trei epistole mari,
care luate împreună ne prezintă planul întreg şi intenţia lui
Dumnezeu pentru noua creaţie în Hristos. Mă refer la epistola către
Romani, către Coloseni şi către Efeseni.

Prima dintre aceste epistole prezintă detaliat faza finală a istoriei
morale a primului om. Acesta era pe de o parte un om căzut – cu
toate că avea toate şansele de partea lui atunci când a fost testat de
Dumnezeu – unul care a eşuat înainte de a fi dată Legea; el era deci
un om fără lege. Pe de altă parte el era, după darea Legii, un
călcător de lege, şi aceasta cu toate privilegiile şi avantajele, care
existau deja înainte ca Dumnezeu să-Şi fi ales un popor deosebit.
Când a venit Hristos şi a fost respins, s-a terminat faza de testare.
Dacă privim în urmă, „toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi (sau: nu ajung)
de gloria lui Dumnezeu”; aceasta era acum dimensiunea şi norma
după care erau apreciaţi toţi. Omul a fost creat desăvârşit, dar a
căzut; va rezista el acum încercării de foc a gloriei lui Dumnezeu?

În toate privinţele s-a terminat cu omul cel vechi. Dumnezeu trebuia
deci ori să termine definitiv cu viaţa acestui om, care s-a răzvrătit
împotriva Lui, prin judecata Sa dreaptă, ori să i se reveleze în har şi
dreptate nemeritate prin jertfa lui Hristos. Nu doresc aici să intru în
detalii referitoare la lucrarea de la cruce, la moartea şi învierea lui
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Hristos. Amintesc aceasta numai ca să arăt clar cum Dumnezeu
încheie în mod drept istoria morală a omului şi începe creaţia nouă
în Fiul Său – ca şi Cap al unei omeniri noi.

Secţiunea epistolei, în care Dumnezeu arată mai întâi cât de
vinovată este omenirea înaintea Lui şi a decăzut judecăţii Sale, se
termină cu versetul 19 al capitolului 3. Urmează apoi imediat
descrierea, începând cu Romani 3.20 „(3:20) De aceea, din faptele legii, nici
o făptură nu va fi îndreptăţită înaintea Lui, pentru că prin lege vine cunoştinţa
păcatului.“, cum se arată acum dreptatea lui Dumnezeu faţă de
păcătos, prin aceea că El L-a înviat pe Fiul Său dintre morţi şi L-a
înălţat. Dumnezeu nu este împotriva păcătosului, lăsându-l să se
descurce singur. Dreptatea lui Dumnezeu se arată prin aceea că
păcatul a fost ispăşit prin credinţa personală „în Isus Hristos” şi prin
„credinţa în sângele Său”. De aceea păcătosul este în chip
desăvârşit îndreptăţit şi eliberat de vina sa.

Dar prin aceasta nu s-a anulat starea lui de păcătos în primul Adam.
După secţiunea, care tratează în toate detaliile această vină şi care
se încheie la Romani 5.11 „(5:11) Şi nu numai atât, dar ne şi lăudăm în
Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos, prin care am primit acum împăcarea.“,
apostolul descrie felul în care starea noastră se termină cu moartea
lui Hristos. Citim în Romani 6.6: „Omul nostru cel vechi a fost
răstignit cu El, pentru ca trupul păcatului să fie desfiinţat, ca noi să
nu mai fim robi ai păcatului”.

În epistola către Romani nu auzim absolut nimic despre „omul nou”.
Dimpotrivă, ne este prezentată detaliat răstignirea „omului vechi”,
prin care păcatul ca întreg este desfiinţat. Ceea ce se apropie
întrucâtva de tema (despre omul nou) găsim în Romani 7.22:
„Pentru că, după omul dinăuntru, îmi place legea lui Dumnezeu”,
fără însă ca gândul să fie dezvoltat mai departe. În timp ce epistola
către Romani răspunde la întrebarea referitoare la vina şi starea
noastră, ea nu depăşeşte acest cadru. Ea arată pe Hristos înviat, nu
spune însă că cel credincios a înviat împreună cu El. Despre acest
pas următor auzim în epistola către Coloseni.

În epistola către Romani apare o voinţă nouă, care nu luptă (Romani
7) împotriva a cea ce este vechi, aceasta înseamnă carnea, sau
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care – după ce sufletul a fost eliberat – umblă în „înnoirea Duhului”
şi în „înnoirea vieţii”. Epistola către Romani ne prezintă deci
răstignirea „omului vechi” împreună cu Hristos.

Epistola către Coloseni stă între epistola către Romani şi epistola
către Efeseni, în ceea ce priveşte învăţătura. În epistola către
Romani vedem omul, aşa cum el trăieşte în păcat. El caută
neînfrânat să-şi satisfacă poftele. Ce trebuie să aibă loc? El trebuie
dus la moarte – la moartea lui Hristos -, pentru ca istoria lui să se
sfârşească: „… ştiind aceasta, că omul nostru cel vechi a fost
răstignit cu El” (Romani 6.6).

În epistola către Efeseni ne este arătat omul ca „mort în păcate şi
fărădelegi”, şi de aceea aici trebuie folosită o altă metodă. Nu aşa
ca în epistola către Romani, unde omul trebuie dus la moarte,
deoarece el trăieşte în păcate. În epistola către Efeseni viaţa trebuie
să fie pozitiv activă, pentru ca sufletul, care este mort în păcate, să
fie trezit la viaţă şi să fie scos. El trebuie să devină o creaţie nouă în
Hristos Isus împreună cu El, Cel care şade în locurile cereşti.

De aceea epistola către Coloseni tratează, aşa cum este de
aşteptat, ambele aspecte: să fi mort în păcate şi să trăieşti în
păcate. Ea priveşte înapoi spre starea noastră din epistola către
Romani şi priveşte înainte spre starea în Hristos Isus, din epistola
către Efeseni. De aceea citim: „… printre care aţi umblat şi voi
odinioară, când trăiaţi în acestea” (Coloseni 3.7). De asemenea mai
citim şi: pe când „… eraţi morţi în greşeli” (Coloseni 2.13). Deci cel
sfânt este privit ca mort „împreună cu Hristos faţă de elementele
lumii” (Coloseni 2.20), atât faţă de păcat şi Lege, cât şi ca înviat
împreună cu Hristos. Cu toate că el nu şade împreună cu Hristos în
locurile cereşti, el caută „cele de sus, unde Hristos este aşezat la
dreapta lui Dumnezeu”. Drept urmare el trăieşte încă aici pe
pământ.

Deoarece aceasta este aşa, în epistola către Coloseni el nu a
ocupat încă locul său la Dumnezeu, cu toate că are dreptul la
aceasta, căci el a înviat împreună cu Hristos şi adus la viaţă
împreună cu El. El a obţinut într-adevăr o stare nouă, dar nu încă
locul nou. De aceea în această epistolă nu găsim „omul nou”,
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despre care este vorba în epistola către Efeseni. Este remarcabil:
dacă în epistola către Efeseni 3 este vorba, după cât se pare, de
omul nou, această realitate nu obţine nici pe departe înţelesul pe
care ea îl are în Efeseni 4.24 „(4:24) şi v-aţi îmbrăcat în omul cel nou, care este
creat după Dumnezeu în dreptate şi în sfinţenia adevărului.“ . În originalul în
limba greacă sunt folosite cuvinte diferite, şi cuvântul „om”
(a;nqrwpoj) nici nu se întâlneşte acolo (Efeseni 3.9 „(3:9) şi să pun în
lumină înaintea tuturor care este administrarea tainei ascunse din veacuri în
Dumnezeu, care a creat toate,“).

De aceea în epistola către Coloseni se foloseşte un alt cuvânt
pentru „nou” decât cel folosit în epistola către Efeseni 4.24 „(4:24) şi v-
aţi îmbrăcat în omul cel nou, care este creat după Dumnezeu în dreptate şi în
sfinţenia adevărului.“. În epistola către Coloseni este cuvântul ne,oj,, în
epistola către Efeseni este cuvântul kaino,j. Ultimul înseamnă
concret „nou-nouţ”, tipul de om care niciodată nu a fost văzut şi
despre care niciodată nu s-a auzit1, în timp ce cuvântul din epistola
către Coloseni înseamnă „cu totul nou”. Acest cuvânt nu are sensul
de tip nou sau gen nou de oameni, aşa cum are cuvântul în epistola
către Efeseni.

Constatăm însă ci Duhul lui Dumnezeu leagă împreună cu o
înţelepciune deosebită cele două locuri din Scriptură din Efeseni 4 şi
Coloseni 3. Aceasta are loc prin folosirea celor două cuvinte, care
se regăsesc în verbul „a înnoi” din Efeseni 4.23 „(4:23) şi sunteţi înnoiţi în
duhul minţii voastre;“ şi Coloseni 3.10 „(3:10) şi v-aţi îmbrăcat cu cel nou, care se
înnoieşte în cunoştinţă, după chipul Celui care l-a creat,“. Cuvântul din epistola
către Efeseni este derivat de la cuvântul „nou” folosit în epistola
către Coloseni şi cuvântul din Coloseni este derivat de la cuvântul
„nou” din epistola către Efeseni2. Cât de minunat şi de înţelept este
Cuvântul lui Dumnezeu!

Aici mai observăm – şi aceasta este mult mai deosebit şi mai
informativ -, că pentru cuvântul „a dezbrăca” se foloseşte de fiecare
dată în cele două epistole un alt cuvânt. În limba greacă cele două
cuvinte nu sunt înrudite. În epistola către Coloseni înseamnă să fie
„despuiat” de ceva, aşa cum eşti dezbrăcat de o haină. În epistola
către Efeseni nu are acest înţeles, ci exprimă clar: „a pune
deoparte” sau „a aşeza undeva”. Eu pot pe de o parte să-mi
dezbrac hainele şi apoi, într-o a doua mişcare, să le aşez deoparte,
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după ce le-am dezbrăcat. Vom înţelege imediat motivul pentru care
aceasta este probabil aşa – dacă cele spuse le vom lega de
acestea.

În Septuaginta în cartea Leviticul 16.23 „(16:23) Şi Aaron să intre în cortul
întâlnirii şi să se dezbrace de veşmintele sale de in, cu care se îmbrăcase când a
intrat în sfântul locaş, şi să le lase acolo.“ este un exemplu de folosire al
celor două cuvinte. După ce Aaron în Marea zi a ispăşirii şi-a
terminat slujba îmbrăcat în veşmintele de in albe, trebuia „să se
dezbrace de veşmintele sale”, şi să le depună la intrarea în sfântul
locaş. În limba engleză stă în Faptele apostolilor 7.58 „(7:58) şi, scoţându-
l afară din cetate, îl loveau cu pietre. Şi martorii şi-au pus hainele la picioarele unui
tânăr numit Saul.“ cuvântul „laid down”, este acelaşi verb ca în Efeseni
4.25 „(4:25) De aceea, lepădând minciuna, vorbiţi adevărul fiecare cu aproapele său,
pentru că suntem mădulare unii altora.“, care este tradus prin „put off”, dar
mai exact tradus ar fi prin „lay down”. Este vorba de ucigaşii lui
Ştefan, care şi-au depus hainele la picioarele unui tânăr cu numele
Saul. Acelaşi lucru este valabil şi în Evrei 12.1 „(12:1) De aceea şi noi,
având un nor aşa de mare de martori care ne înconjoară, dând la o parte orice
greutate şi păcatul care ne înfăşoară aşa de uşor, să alergăm cu răbdare în alergarea
care ne stă înainte,“, unde acest cuvânt este tradus prin „a da la o parte
orice ne îngreunează”, şi aşa mai departe.

Epistola către Coloseni ne dă partea subiectivă a „omului nou”
(viaţa practică a omului sfânt aici pe pământ) şi epistola către
Efeseni tratează partea obiectivă, aceasta înseamnă, epistola ne
arată partea noastră cerească. În epistola către Coloseni este vorba
mai degrabă de locuirea lui Hristos în noi.

Deci în epistola către Romani găsim „omul nostru cel vechi
răstignit”, în epistola către Coloseni găsim despărţirea „de omul cel
vechi” şi partea subiectivă a „omului nou”. În epistola către Efeseni
dimpotrivă este vorba că omul cel vechi a fost pe deplin „pus
deoparte”; noi suntem văzuţi ca fiind „în Hristos”. Aceasta este
prezentarea obiectivă a omului „nou-nouţ”, o creaţie absolut nouă în
Hristos.

În epistola către Efeseni 4.21-24 „(4:21) dacă, în adevăr, L-aţi auzit şi aţi fost
învăţaţi în El, după cum este adevăr în Isus: (4:22) că, în ceea ce priveşte purtarea de
mai înainte, v-aţi dezbrăcat de omul vostru cel vechi, care se strică prin poftele
înşelătoare; (4:23) şi sunteţi înnoiţi în duhul minţii voastre; (4:24) şi v-aţi îmbrăcat în omul
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cel nou, care este creat după Dumnezeu în dreptate şi în sfinţenia adevărului.“
citim: „dacă într-adevăr L-aţi ascultat şi dacă, potrivit adevărului
care este în Isus, aţi fost învăţaţi cu privire la felul vostru de viaţă din
trecut, că v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi, care se strică după
poftele înşelătoare, şi aţi fost înnoiţi în duhul minţii voastre şi v-aţi
îmbrăcat cu omul cel nou, creat după chipul lui Dumnezeu, de o
dreptate şi sfinţenie a adevărului.”

„Sfinţenia adevărului” sau „adevărata sfinţenie” stă în contrast cu
„poftele înşelătoare” din versetul 22. Înşelăciunea şarpelui a dat
naştere la început poftei. Deoarece dreptatea este baza creaţiei noi
a lui Dumnezeu, omul nou este creat în dreptate şi adevărata
sfinţenie (despărţire absolută de rău).

În locul corespunzător din Coloseni 3.10 „(3:10) şi v-aţi îmbrăcat cu cel nou,
care se înnoieşte în cunoştinţă, după chipul Celui care l-a creat,“ este prezentat
practic: „şi v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou” (ne,oj). În textul original
cuvântul „om” (a;nqrwpoj) este lăsat la o parte, deoarece acest
cuvânt se foloseşte când este vorba de sensul absolut ca în Efeseni
4: „care se înnoieşte spre cunoştinţă deplină, după chipul Celui care
l-a creat.”

Vă rog să observaţi, că în epistola către Coloseni „Hristos” este
prezentat ca Model pentru (omul) nou. Viaţa noastră este ascunsă
cu Hristos în Dumnezeu (Coloseni 3.3 „(3:3) pentru că voi aţi murit şi viaţa
voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu.“). Aleşilor lui Dumnezeu li se
prezintă însuşirile de caracter ale lui Hristos, pe care el trebuie să le
practice şi care îl transformă (Coloseni 3.12,13 „(3:12) Îmbrăcaţi-vă deci,
ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, cu o inimă plină de îndurare, cu
bunătate, smerenie, blândeţe, îndelungă-răbdare, (3:13) îngăduindu-vă unii pe alţii şi
iertând unii altora, dacă are cineva vreo plângere împotriva cuiva; după cum şi
Hristos v-a iertat, aşa şi voi;“). Cuvântul lui Hristos trebuie să locuiască
din belşug în el (Coloseni 3.16 „(3:16) Cuvântul lui Hristos să locuiască din
belşug în voi, în toată înţelepciunea, învăţându-vă şi îndemnându-vă unii pe alţii cu
psalmi şi cântări de laudă şi cântări spirituale, cântând în inimile voastre lui
Dumnezeu în har.“), da, potrivit cu Coloseni 3.11 „(3:11) unde nu este grec şi
iudeu, circumcizie şi necircumcizie, barbar, scit, rob, liber, ci Hristos este totul şi în
toţi.“ Hristos este totul şi în toţi. Însă în epistola către Efeseni este
prezentat „Dumnezeu” şi fiinţa lui Dumnezeu ca etalon pentru toate.
„Omul nou” în această epistolă este creat după chipul lui Dumnezeu
(Efeseni 4.24 „(4:24) şi v-aţi îmbrăcat în omul cel nou, care este creat după
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Dumnezeu în dreptate şi în sfinţenia adevărului.“). El trebuie să fie imitator al
lui Dumnezeu (Efeseni 5.1 „(5:1) Fiţi deci imitatori ai lui Dumnezeu, ca nişte
copii preaiubiţi,“). El trebuie să umble în dragoste (despre care Hristos
era un model perfect) şi să umble ca un copil al luminii – acestea
sunt cele două însuşiri importante ale lui Dumnezeu (Efeseni 5.2,8
„(5:2) şi umblaţi în dragoste, după cum şi Hristos ne-a iubit şi S-a dat pe Sine Însuşi

pentru noi, ca dar şi jertfă lui Dumnezeu, ca parfum de bună mireasmă.“ „(5:8) Pentru
că odinioară eraţi întuneric, dar acum, lumină în Domnul; umblaţi ca nişte copii ai
luminii“).

Însă aici stă mai mult: în epistola către Coloseni este vorba de
„Chipul Celui care l-a creat” (Coloseni 3.10). În epistola către
Efeseni este accentuat mai mult Dumnezeu Însuşi – „existenţă
asemănătoare” (kata. qeo.n).

Revenim acum la cuvintele „asemănare” şi „chip”. Omul cel nou din
epistola către Efeseni se aseamănă cu Dumnezeu, privit din punct
de vedere moral; el este văzut pe locul său propriu-zis – în Hristos în
cer – şi ne este prezentat din partea obiectivă. Când de aceea
vorbim despre viaţa practică sau partea subiectivă, în epistola către
Coloseni 3 se foloseşte cuvântul „chip”. Căci omul în umblarea sa
pe pământ trebuie să prezinte pe Dumnezeu din punct de vedere
moral – pe Dumnezeul care era în Hristos şi care este „totul”.

Amintim acum şi îndemnul din fiecare epistolă în legătură cu „omul
cel nou”. În epistola către Coloseni 3.9 „(3:9) Nu vă minţiţi unii pe alţii, pentru
că v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui“ stă scris: „Nu vă minţiţi unii
pe alţii”. Aceasta aparţine vieţii practice. Însă în epistola către
Efeseni 4.25 „(4:25) De aceea, lepădând minciuna, vorbiţi adevărul fiecare cu
aproapele său, pentru că suntem mădulare unii altora.“ stă scris: „De aceea,
fiindcă aţi lepădat minciuna, fiecare din voi să spună aproapelui său
adevărul.” Aici, unde omul cel vechi a fost dezbrăcat, este vorba de
chestiunea însăşi: minciuna. Noi suntem nu numai îndemnaţi, ca în
epistola către Coloseni, să ne dezbrăcăm de minciună, ci minciuna
însăşi este privită ca fiind lepădată. Îndemnul este pozitiv, şi anume,
să spunem adevărul, şi aşa mai departe, aşa cum este folosit în altă
parte în această epistolă. Numai aici devine clar în toată
dimensiunea lui conflictul din viaţa celui sfânt. Satan apare iarăşi în
mod deosebit pe prim plan, ca să lupte împotriva acestui om nou al
creaţiei noi, aşa cum el a făcut în prima creaţie. Însă acum nu vreau
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să mă ocup în detaliu cu aceasta.

 

Adnotare

[1] Nu este vorba de un Adam nevinovat şi nici de unul căzut şi de îndreptăţirea sub
lege, ci de o creaţie cu adevărat nouă.

[2] Aşa cum s-a spus, cuvântul kaino,j („nou-nouţ”) din Efeseni 4.24 „(4:24) şi v-aţi
îmbrăcat în omul cel nou, care este creat după Dumnezeu în dreptate şi în sfinţenia adevărului.“ şi
cuvântul ne,oj („cu totul nou”) din Coloseni 3.10 „(3:10) şi v-aţi îmbrăcat cu cel nou, care se
înnoieşte în cunoştinţă, după chipul Celui care l-a creat,“ este caracteristic celor două epistole.
În epistola către Efeseni este o creaţie nouă în contrast cu creaţia veche; în epistola
către Coloseni este vorba de viaţa nouă practică, în care ne mişcăm. În epistola către
Efeseni se urmăreşte în mod deosebit să se arate că Dumnezeu a creat ceva absolut
nou.

Tradus de la: Ein auserwähltes Gfäß (6)

„Chapter 6: The New Man“ din A Chosen Vessel

Traducere: Ion Simionescu
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