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Partea 1: Luca 9.28-36
Versete călăuzitoare: Luca 9.28-36
Luca 9.28-36: Şi a fost că, la aproape opt zile după cuvintele
acestea, luându-i cu Sine pe Petru şi pe Ioan şi pe Iacov, S-a
suit pe munte ca să Se roage. Şi a fost că, pe când Se ruga
El, chipul feţei Lui s-a făcut altul, şi îmbrăcămintea Lui, albă
strălucitoare. Şi, iată, vorbeau cu El doi bărbaţi, care erau
Moise şi Ilie, care, arătându-se în glorie, vorbeau despre
plecarea Lui, pe care urma s-o împlinească în Ierusalim. Iar
Petru şi cei împreună cu el erau îngreuiaţi de somn; şi,
trezindu-se deplin, au văzut gloria Lui şi pe cei doi bărbaţi
care stăteau cu El. Şi a fost că, pe când se despărţeau de El,
Petru I-a zis lui Isus: „Stăpâne, este bine ca noi să fim aici şi
să facem trei corturi: unul pentru Tine şi unul pentru Moise şi
unul pentru Ilie“, neştiind ce spune. Şi, pe când spunea el
acestea, a venit un nor şi i-a umbrit; şi s-au temut când ei au
intrat în nor. Şi a venit un glas din nor, spunând: „Acesta este
Fiul Meu Preaiubit; de El să ascultaţi!“ Şi, pe când era glasul
acesta, Isus S-a aflat singur. Şi ei au tăcut şi n-au spus
nimănui nimic în acele zile despre ce văzuseră.

Glorii pe munte
Dacă noi Îl însoţim pe Domnul pe drumul Lui desăvârşit, atunci în
evanghelia după Luca capitolul 9 suntem conduşi la două scene cu
o deosebită însemnătate. Una are loc pe muntele transfigurării,
cealaltă pe câmpia din Galileea. Pe munte ne aflăm împreună cu
Hristos într-o sferă cerească, şi primim o privire în inima Tatălui. Pe
câmpie avem pe Hristos la noi în mijlocul suferinţelor acestui
pământ, pentru ca în prezenţa harului inimii Sale să primim o privire
în propria noastră inimă.
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Este spre folosul şi prosperitatea sufletelor noastre, dacă ne luăm
timp să ne ocupăm puţin cu aceste două evenimente. Trebuie însă
ca mai întâi să ne preocupăm cu muntele, înainte de a ne preocupa
cu câmpia. Inimile noastre trebuie să fie asigurate că au parte de
slăvile de pe munte, înainte ca să putem întâmpina suferinţele din
câmpie.
Dorim astfel, ca pentru un timp să ne îndepărtăm de om şi de lumea
lui mică, şi, ca să zicem aşa, să ne urcăm pe munte, pentru ca în
Duhul să inspirăm aerul lui sfânt şi să bucurăm sufletele noastre cu
slăvile multiple.
Nu este lăsat în seama capacităţii noastre de decizie spirituală să
interpretăm scena de pe munte, căci noi avem relatarea inspirată de
la unul care a fost prezent acolo. Prin faptul că Petru se referă la
timpul când el împreună cu ceilalţi au fost „pe muntele sfânt”, el
poate spune: „În adevăr, v-am făcut cunoscut puterea şi venirea
Domnului nostru Isus Hristos, nu întemeindu-ne pe nişte basme
meşteşugit alcătuite, ci ca unii care am văzut noi înşine cu ochii
noştri mărirea Lui. Căci El a primit de la Dumnezeu Tatăl cinste şi
slavă, atunci când, din slava minunată, s-a auzit deasupra Lui un
glas, care zicea: ‚Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi găsesc
plăcerea.’” (2 Petru 1.16-17) În felul acesta Petru ne spune foarte
clar, că muntele sfânt ne dă un gust anticipat al gloriilor şi bucuriilor,
de care noi vom avea parte împreună cu Domnul la venirea Sa. Mult
timp El nu a fost prezent, dar când în cele din urmă El va veni,
atunci vom vedea maiestatea Sa. Noi, cei care am văzut cum El a
fost acoperit peste măsură de mult de către oameni cu ocară şi
dezonorare, vom vedea cu bucurie mare că El primeşte de la Tatăl
„cinste şi slavă”. Împreună cu Hristos vom fi duşi în prezenţa Tatălui
şi vom auzi glasul Tatălui, care ne vorbeşte despre plăcerea Lui faţă
de Fiul Său preaiubit.
Muntele sfânt ne dă un gust anticipat despre slăvile care vor veni.
Aici noi ne vom sătura de belşugul casei Sale şi vom fi adăpaţi din
şuvoiul desfătărilor Lui (Psalmul 36.8).
Chiar de la începutul acestei scene a binecuvântării ne lovim de o
taină sfântă, căci această „greutate veşnică de slavă” este
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introdusă cu un Om care se roagă. „Cam la opt zile ... Isus a luat cu
El pe Petru, pe Ioan şi pe Iacov şi S-a suit pe munte să Se roage. Pe
când Se ruga, I s-a schimbat înfăţişarea feţei.” Suferinţele
pământului se datorează neascultării şi independenţei unui singur
om. Gloriile lumii viitoare încep cu ascultarea şi dependenţa unui
singur Om. Slăvile care vor veni ale cerului au ca punct central un
Om care se roagă pe pământul acesta.
Şi când apoi privim cu mare bucurie la Domnul în rugăciune, avem
dreptul să vedem cum Omul care Se roagă devine transformat în
Omul glorificat. „Pe când Se ruga, I s-a schimbat înfăţişarea feţei, şi
îmbrăcămintea Lui I s-a făcut albă, strălucitoare.” Când omul a
devenit independent de Dumnezeu, el a încetat să proslăvească pe
Dumnezeu şi a devenit un om dezonorat (Romani 1.31-32). Aici
găsim pe Unul, care a devenit Omul dependent, care a glorificat pe
Dumnezeu şi El Însuşi a fost glorificat de Dumnezeu. Pe acest
pământ vedem slava omului, care – aşa cum ne aminteşte Petru –
este ca floarea ierbii, căci ea „a căzut”. Dar pe munte privim
împreună cu Petru o prezentare de scurtă durată a unei slăvi care
niciodată nu va înceta. Noi vedem „maiestatea Sa” şi slava Sa.
Dar pe munte ne sunt arătate şi alte binecuvântări, căci nu numai ni
se spune, că noi vom vedem slava Sa, ci şi că noi vom avea parte
împreună cu El de slava Sa. Noi vom fi nu numai spectatori
entuziasmaţi, ci şi părtaşi privilegiaţi. Şi de aceea citim: „Doi bărbaţi
stăteau de vorbă cu El”. Să fi numai spectatorul unei scene de glorie
inegalabilă nu ar satisface dorinţa profundă a inimii. Dar şi să fi
părtaşi al unei glorii fără Hristos, nu ar fi de ajuns. Însă harul, care
ne conduce la slavă, ne dăruieşte ca noi să contemplăm slava, să
avem parte de slavă şi să avem parte de ea împreună cu El.
În continuare, pe munte ne este făcut cunoscută o altă realitate
binecuvântată: noi nu numai vom fi la El, ci noi vom fi ca El. De
aceea noi nu numai citim că s-a arătat Moise şi Ilie, ci şi că ei „s-au
arătat în slavă”. Noi nu numai vom vedea slava şi vom avea parte
de ea, ci noi vom fi făcuţi potriviţi (corespunzători) acestei slăvi.
Moise nu mai are nevoie de toiagul pustiei; Ilie a dezbrăcat mantaua
lui de proroc. Zilele smereniei lor au trecut pentru totdeauna, şi ei
apar în slavă. Ei nu numai sunt la Hristos, ci ei sunt ca Hristos, şi
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sunt făcuţi potriviţi pentru prezenţa lui Hristos, deoarece ei sunt ca
Hristos. Pe pământul acesta nu este încă vizibil ce vom fi noi, dar pe
munte primim o imagine despre ce vom fi, atunci când El va apărea.
Noi vom fi ca El, căci Îl vom vedea cum este (1 Ioan 3.2).
Dar aceasta nu este totul, căci muntele ne dezvăluie o altă taină. Noi
nu vom fi numai părtaşi la slavă şi făcuţi potriviţi pentru slavă, ci în
slavă noi vom fi acasă. Căci noi citim despre Moise şi Ilie, că ei
„vorbeau cu El”. Aceasta vorbeşte despre relaţia sfântă, fericită a
sfinţilor în slavă. Dacă aici ar sta numai, că El a vorbit cu ei, ne-am
putea gândi că ei sunt ascultători făcuţi fericiţi, dar tăcuţi. Dar dacă
ei pot vorbi cu El, atunci orice distanţă şi reţinere este îndepărtată.
Ucenicii au avut pe pământ relaţii fericite cu Hristos, dar uneori cu o
anumită sfială şi reţinere. În slavă însă relaţiile cu Domnul vor fi
sfinte, fericite şi fără nici o urmă de reţinere.
În continuare vedem nu numai că în slavă va fi numai părtăşie
fericită şi deschisă, ci noi aflăm şi care este tema mare a discuţiilor
din cer. „Vorbeau despre plecarea Lui, care avea să ajungă la
împlinire în Ierusalim”. Nemijlocit, înainte şi după scena de pe
munte, Domnul vorbeşte despre moartea Sa (Luca 9.22,44), însă
noi citim: „Dar ei nu înţelegeau cuvintele acestea” (Luca 9.45). În
vale ucenicii sunt greu la auzire; pe munte se arată înţelegere divină
pentru felul de gândire al cerului şi pentru inima lui Isus. Acolo
Moise şi Ilie au părtăşie cu Hristos în ceea ce Îi umple inima Lui. Ei
pierd din ochi vrăjmăşia oamenilor; ei nu se mai gândesc la moartea
lui Hristos ca fiind provocată de mâinile oamenilor răi, ci mai
degrabă la „plecarea Sa, care avea să ajungă la împlinire”. Rolul
omului în această întâmplare strigă tare după judecata asupra lumii
acesteia. Ce a făcut El transmite vestea bună până la marginile cele
mai îndepărtate ale pământului. Totodată ei văd, că plecarea Lui va
trebui să aibă loc „în Ierusalim”. Cât de ciudat pentru un iudeu. În
acelaşi loc, din care Mesia va domni şi unde El va primi scaunul Lui
de domnie şi coroana Sa, acolo trebuie să aibă loc plecarea Lui şi o
cruce şi un mormânt va fi partea Sa. Dar pe munte se vorbeşte
despre aceste lucruri fără uimire. Acolo totul este clar.
Slava Împărăţiei trebuie instaurată în dreptate. Ca să satisfacă
cerinţele drepte ale lui Dumnezeu, El trebuie să împlinească
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plecarea Lui. Suferinţele trebuie să aibă loc înaintea slavei.
Dreptatea trebuie satisfăcută prin moartea lui Hristos în Ierusalim,
dacă harul lui Dumnezeu trebuie să se reverse în toată lumea
„începând din Ierusalim” (Luca 24.47).
Moise a dat Legea, dar nimeni nu a ştiut mai bine decât Moise cât
de total a eşuat poporul sub Lege. Ilie a fost chemat să readucă
poporul Israel rebel înapoi la Domnul; însă s-a dovedit nimic altceva
decât numai starea lui lipsită de speranţă. Hristos Însuşi a venit plin
de har şi de adevăr, numai ca să fie lepădat pe deplin. Moise, Ilie, şi
mai presus de toţi Hristos Însuşi sunt martori ai vinei poporului şi a
necesităţii de neocolit a suferinţelor lui Hristos, dacă trebuia să se
ajungă la slăvile Împărăţiei. Moise nu mai numeşte poporul
„împotrivitori”; Ilie nu mai acuză pe copiii lui Israel că au părăsit
legământul, că au dărâmat altarele şi au omorât cu sabia pe proroci.
Ei au privit mai dinainte dincolo de moartea lui Hristos, spre slavă;
noi vom privi din slavă înapoi spre plecarea pe care El a împlinit-o.
Aceasta era tema lor pe munte, ea va fi cântarea noastră în slavă,
despre care muntele ne dă numai o conturare binecuvântată.
În final noi suntem aşezaţi în această scenă măreaţă într-o slavă
care depăşeşte slava Împărăţiei, căci noi vom fi conduşi în casa
Tatălui. „A venit un nor şi i-a acoperit cu umbra lui.” Ei au fost
înconjuraţi şi acoperiţi de un nor.
Aceşti ucenici iudei puteau înţelege foarte bine însemnătatea
norului, el era un indiciu spre slava „şehinei”, care în timpurile vechi
a umplut locaşul locuinţei lui Dumnezeu şi vorbea despre prezenţa
lui Dumnezeu. În zilele călătoriei prin pustie norul era peste Israel,
dar ei nu puteau niciodată să intre în nor. Aici pe munte, Moise şi Ilie
au putut pe baza morţii lui Hristos, a plecării, pe care El era gata
tocmai s-o facă, să intre în casa Tatălui împreună cu Hristosul
glorificat. Şi în casa Tatălui ei aud glasul Tatălui, şi acest glas
exprimă ce este în inima Tatălui. Ei aud pe Tatăl spunând: „Acesta
este Fiul Meu preaiubit; de El să ascultaţi.” Tatăl nu spune: „Acesta
este Fiul pe care voi trebuie să-L adoraţi şi să-L admiraţi”, ci El
exprimă propriile Lui gânduri cu privire la El. „Acesta este Fiul Meu
preaiubit”.
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Nouă nu ni se aminteşte simplu, că Hristos este Preaiubitul nostru,
aşa cum poate spune mireasa în Cântarea Cântărilor: „Preaiubitul
meu este al meu şi eu sunt a Lui”, ci noi auzim pe Tatăl spunând:
„Acesta este Preaiubitul Meu.” Preaiubit pe baza caracterului Său
excepţional, dar „Preaiubit” şi din cauza plecări pe care el o va face.
„De aceea Mă iubeşte Tatăl, pentru că Eu Îmi dau viaţa ca iarăşi s-o
iau.” Tocmai am aflat mai înainte, că inima Fiului este preocupată cu
ascultarea dragostei pentru Tatăl, prin aceea că El merge în moarte,
şi acum auzim că inima Tatălui Se bucură de Fiul.
În felul acesta este privilegiul nostru să avem părtăşie cu Persoane
dumnezeieşti: părtăşie cu Fiul în gândurile Lui cu privire la
ascultarea desăvârşită de voia Tatălui, şi părtăşie cu Tatăl în
plăcerea Lui pentru Fiul.
Ce parte şi ce perspectivă se deschide aici credinciosului prin
plecarea pe care Hristos trebuia s-o facă în Ierusalim şi prin slava lui
Hristos, care va rezulta din aceasta – perspectiva, că nouă ne-a fost
dăruit să intrăm în casa Tatălui şi să auzim glasul Lui, care ne
revelează inima Lui!
Încă o dată noi trebuie să spunem: ce scenă măreaţă, care ne
aduce în legătură cu „lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea
nu le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit” pregătite de Dumnezeu
pentru cei care Îl iubesc! Cu adevărat un gust anticipat al
universului plin de fericire, unde omul va fi adus la Dumnezeu într-o
intimitate, într-o scenă a slavei, cu Hristos şi ca El. Acolo vom fi cu
Hristos „acasă”, vom vorbi despre tot ce este în inima Lui şi vom
cunoaşte tainele inimii Tatălui.
Noi putem cunoaşte numai într-o mică măsură cât de binecuvântat
este acest fapt. Ca şi la ucenici, şi asupra noastră sunt sarcinile
acestui pământ şi slăbiciunile corpului ne împiedică, aşa că noi
putem privi numai puţin în adâncul acestor taine cereşti. Însă spre
mângâierea noastră citim: „Dar când s-au deşteptat bine, au văzut
slava Lui”.
Cât de des este şi cu noi tot aşa, căci apostolul spune: „Deşteaptăte, tu care dormi, şi Hristos te va lumina!” Şi în lumina Lui vom
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vedea lumina; vom vedea slăvile viitoare, noi vom privi peste
umbrele văii şi vom vedea lumina soarelui pe coline, dar înainte de
toate vom vedea „pe Împărat în frumuseţea Lui”, pe Unul care „Se
deosebeşte din zece mii” şi la care totul este plăcut.
Tradus de la: Auf dem Berg und in der Ebene (1)
Titlul original: „Die Herrlichkeiten auf dem Berg und die Leiden in der Ebene. (1) Auf
dem Berg“
din Halte fest, Beröa-Verlag, 1988, pag. 215 şi următoarele.
Traducere: Ion Simionescu

9

Partea a 2-a: Luca 9.36-45
Versete călăuzitoare: Luca 9.36-45
Luca 9.36-45: Şi, pe când era glasul acesta, Isus S-a aflat
singur. Şi ei au tăcut şi n-au spus nimănui nimic în acele zile
despre ce văzuseră. Şi a fost că, în ziua următoare, când au
coborât de pe munte, L-a întâmpinat o mare mulţime. Şi, iată,
un om din mulţime a strigat, spunând: „Învăţătorule, Te rog,
uită-Te la fiul meu, pentru că este singurul meu copil; şi, iată,
un duh îl apucă şi deodată strigă şi-l scutură cu spume şi cu
greu pleacă de la el, după ce l-a zdrobit. Şi i-am rugat pe
ucenicii Tăi să-l scoată şi n-au putut“. Şi Isus, răspunzând, a
spus: „O, generaţie necredincioasă şi stricată, până când voi
fi cu voi şi vă voi îngădui? Adu-l aici pe fiul tău!“ Şi, pe când
venea el, demonul l-a trântit şi l-a zguduit puternic; şi Isus a
mustrat duhul necurat şi a vindecat copilul şi l-a dat înapoi
tatălui său. Şi toţi erau uimiţi de măreţia lui Dumnezeu. Şi, pe
când toţi se minunau de tot ce făcea Isus, le-a zis ucenicilor
Săi: „Să pătrundă în urechile voastre cuvintele acestea;
pentru că Fiul Omului va fi dat în mâinile oamenilor“. Dar ei nu
înţelegeau vorbirea aceasta şi le era ascunsă, ca să nu o
priceapă; şi se temeau să-L întrebe despre vorbirea aceasta.
Suferinţele din câmpie
Muntele, cu gustul lui anticipat referitor la slăvile viitoare, este
pentru suflet un loc fericit, pe care el are voie să-l caute. Dar
câmpia, cu suferinţele ei, este soarta noastră zilnică, în timp ce noi
mergem pe drumul nostru prin lumea aceasta. Însă cu toate că noi
trebuie să părăsim muntele şi să ne îndreptăm spre câmpie, noi nu
avem nici un motiv să ne despărţim de Domnul Isus; căci noi citim:
„Când s-a auzit glasul acela, Isus a rămas singur”. Viziunea slavei
păleşte, norul s-a ridicat, glasul a amuţit, dar Domnul Isus rămâne,
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şi El rămâne singur cu ucenicii Săi.
Domnul Isus a luat pe ucenici cu Sine pe munte; acum ucenicii Îl
vor avea cu ei în câmpie. Ei întâmpină ce vine asupra lor în câmpie
cu taina în inima lor a ceea ce ei au trăit pe munte: o taină pe care ei
în acele zile au păstrat-o în inimile lor, căci ei n-au spus nimănui
ceva despre ce au văzut. Slăvile, spre care ei au privit, locul, unde
au stat, şi glasul, pe care l-au auzit, depăşesc capacitatea de
înţelegere şi dorinţele minţii naturale. Însă va veni ziua, când Petru
nu va mai ţine ascuns această trăire, ci va vesti acelora, care au
primit o credinţă la fel de preţioasă, despre maiestatea Domnului,
despre slava plină de măreţie şi despre glasul Tatălui. Dezvăluirea
acestei taine prin Petru va vorbi şi despre impresia permanentă, pe
care a făcut-o vizita pe munte asupra sufletelor ucenicilor. De aici
înainte este Isus Cel smerit, pe care ei Îl vor urma, Unul, pe care ei Lau văzut în putere şi slavă, şi cu toate că uneori cărarea lor de
pelerini poate fi întunecată, ea va fi luminată de lumina slavei, spre
care ea duce. Ce diferenţă este şi pentru noi, când am văzut pe
Împărat în frumuseţea Lui şi mergem pe drumul nostru prin
suferinţele câmpiei în lumina lui Hristos de pe munte.
Astfel ucenicii şi noi suntem gata să privim cu îndrăzneală câmpia
cu suferinţele ei. Când ei s-au coborât de pe munte, au fost
întâmpinaţi de „o mulţime mare” de popor, ei întâmpină un copil,
singurul fiu al tatălui său, care stătea sub puterea diavolului, şi
întâlnesc şi ucenici necredincioşi (Luca 9.37-41). Ei se văd puşi faţă
în faţă cu o lume suferind de necazuri, aflată sub puterea diavolului,
şi cu necredinţa cărnii.
Aceste suferinţe ale câmpiei îşi găsesc exprimarea în cazul
compătimitor al omului care imploră pe Domnul să privească la
singurul lui fiu. Inima tatălui este chinuită de durere, trupul fiului său
este mistuit de diavolul, mulţimea poporului este indiferentă, şi
ucenicii Domnului nu pot ajuta! Ce tablou potrivit al lumii în care
trăim! În jurul nostru o lume suferindă, dar lipsită de sentimente,
diavolul împotriva noastră, şi carnea în noi. Şi totuşi noi avem, ca şi
ucenicii, pe Domnul în tot harul Său cu noi, şi pe Domnul cu slava
Sa viitoare înaintea noastră. Este, ca şi cum El ar spune: v-am
arătat pe muntele slava, la care vă voi duce; acum în câmpie vreau
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să vă arăt harul care vă poate păzi la fiecare pas pe drumul spre
slavă.
Şi totuşi, pentru a cunoaşte harul care se revarsă al inimii Sale, noi
trebuie să cunoaştem atât slăbiciunea noastră, ca să ne sprijinim pe
puterea Lui, cât şi să vedem nevoile noastre, ca să luăm în
posesiune harul Său. De aceea Domnul descopere ucenicilor, şi
totodată şi nouă, adevăratul caracter al cărnii (Luca 9.41-45);
diferitele forme de egoism, pe care ea le are (Luca 9.46-56); şi în
final arată cum noi putem fi împiedicaţi în diverse feluri prin natura
noastră veche (Luca 9.57-62).
Mai întâi avem prezentarea cărnii în necredinţa ei (Luca 9.40,41).
Având în vedere incapacitatea ucenicilor de a alunga demonul,
Domnul trebuie să spună: „O, generaţie necredincioasă şi pornită la
rău, până când voi fi cu voi şi vă voi suferi?” (Luca 9.41). Vedem la
copilul posedat de duhul rău nevoia lipsită de speranţă; în Persoana
Domnului Isus este prezent harul, ca să întâmpine această nevoie;
ucenicii chemaţi ai Domnului sunt de faţă, dar, vai, lumea priveşte în
zadar spre ei. Ei sunt lipsiţi de ajutor din cauza necredinţei cărnii,
care îi face incapabili să folosească puterea Domnului, care le stă la
dispoziţie, şi din cauza stricăciunii cărnii, care nu poate trage nici un
folos din dovezile minunate ale puterii şi harului Său.
Domnul rezumă într-o singură frază scurtă rezultatul grav al
necredinţei ucenicilor Săi chemaţi. El spune: „Până când voi fi cu voi
şi vă voi suferi?” Aceste cuvinte arată că timpul prezenţei Domnului
în har se apropia de sfârşit, şi că va veni sfârşitul, nu prin răul din
lume, şi nici prin puterea îngrozitoare a lui satana, ci pentru că aceia
care mărturiseau Numele Său, erau incapabili să folosească harul
şi puterea, pe care Hristos le-a adus în lume. Domnul nu spune: „O,
lume nevoiaşă, până când voi fi cu voi?”, căci a fost nevoia ei cea
care L-a adus în lume, ci El întreabă pe ucenicii necredincioşi:
„Până când voi fi cu voi şi vă voi suferi?” Aceasta ar trebui să ne
dea şi nouă mult de gândit, căci şi astăzi, în ziua harului, nu este
altfel. Este eşecul creştinătăţii cu numele de pe pământul acesta,
care va încheia această perioadă de timp; căci noi citim: „bunătate
faţă de tine (creştinătate cu numele), dacă rămâi în bunătatea
aceasta; altminteri, vei fi tăiat şi tu” (Romani 11.22). Această
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perioadă de timp a început cu puterea şi bunătatea lui Dumnezeu;
ea va fi încheiată, deoarece aceia, care au mărturisit că sunt de
partea Numelui lui Hristos, sunt incapabili să folosească puterea şi
harul Său.
Însă spre mângâierea noastră să remarcăm, că eşecul acelora care
poartă Numele lui Hristos, serveşte numai să aducă la lumină
izvoarele de ajutor infailibile ale Domnului Isus pentru aceia care se
încred în El. Aceasta se exprimă foarte frumos în această scenă
remarcabilă. După ce Domnul a vorbit despre necredinţa noastră şi
despre atitudinea noastră greşită, El adaugă imediat: „Adu aici pe
fiul tău”. Prima parte a versetului dă pe faţă inimile noastre, partea a
doua revelează inima Sa. Este ca şi cum El ar fi spus: „Nereuşita
voastră poate fi destul de mare, în Mine veţi găsi un izvor infailibil de
ajutor. De aceea, orice aţi putea găsi în inimile voastre şi oricare ar fi
nevoile voastre, veniţi la Mine, aduceţi totul la Mine”.
Această perioadă de timp mergea spre sfârşitul ei, însă atâta timp
cât Domnul era prezent, toţi, cei care îşi aduceau nevoile lor înaintea
Lui, puteau avea parte de harul şi puterea Sa. Tot aşa este şi astăzi.
Iarăşi perioada de timp merge spre sfârşitul ei, umbrele devin tot
mai lungi şi întunericul devine tot mai mare, dar aşa cum cineva pe
drept a spus: „Atâta timp cât harul lui Hristos este la lucru, şi chiar
dacă ar fi numai un singur sfânt pe pământ, acesta va experimenta
că puterea lui Hristos este gata să acţioneze pentru el.” Cât de
mângâietor este prin aceasta adevărul care stă la baza cuvintelor
Domnului: „Adu aici pe fiul tău!” Fie ca partea noastră fericită să fie,
să avem parte de savurarea acestora, prin aceea că noi aducem la
Hristos nevoile, îngrijorările, problemele şi greutăţile noastre. Însă
faptul că aducem problemele noastre la Hristos, poate face ca
greutăţile noastre să pară şi mai mari. Aşa a fost în acest caz, căci
atunci când ei la cuvântul Domnului au adus copilul la El, citim:
„Demonul l-a trântit la pământ şi l-a scuturat cu putere.” Nimic nu
face pe diavolul aşa de mânios, ca atunci când un credincios se
adresează în rugăciune Domnului. Aceasta ar putea să ofere
diavolului ocazia pentru o nouă desfăşurare înverşunată de
împotrivire, ceea ce face ca problema, de care noi dorim să fim
eliberaţi, să devină mai gravă. Dar rezultatul final va fi numai
glorificarea harului şi puterii, care devin active pentru eliberarea

13

noastră.
Din păcate revelarea harului şi puterii Domnului devine o ocazie
nouă să arate necredinţa inimii omeneşti, căci noi citim: „Şi toţi au
rămas uimiţi de măreţia lui Dumnezeu”. Şi iarăşi: „Dar pe când toţi
se minunau de toate câte făcea El (Isus) …” Cât de umilitoare era
această uimire şi minunare. Cât de mult trebuie să se fi îndepărtat
omul de Dumnezeu, dacă el nu arată nici o uimire faţă de puterea
diavolului, dar este uimit când Dumnezeu Îşi desfăşoară puterea.
Deoarece Dumnezeu era prezent în Persoana Domnului Isus, ar fi
fost uimitor dacă El nu ar fi acţionat cu putere. S-ar putea ca noi să
fim uimiţi de puterea diavolului şi de neputinţa ucenicilor, dar numai
necredinţa putea să se uimească de puterea lui Dumnezeu.
Aşa ne-a prezentat Domnul necredinţa cărnii. Apoi, după ce El a
acţionat cu putere şi a alungat demonul, Domnul foloseşte ocazia să
ne atenţioneze de o altă formă a cărnii, şi anume îngâmfarea cărnii,
care cu plăcere ar folosi ocazia desfăşurării de putere ca să se
laude pe sine însuşi (Luca 9.43,44). Această desfăşurare de putere
ar putea duce la gândul, că Hristos ar fi onorat în lumea aceasta şi
ar fi dat uitării, că El a fost lepădat de oameni. Domnul împiedică
acest gând, prin aceea că El spune ucenicilor Săi: „Ascultaţi bine ce
vă spun: Fiul Omului va fi dat în mâinile oamenilor”. Ucenicii
aşteptau o Împărăţie în putere. Domnul avea înaintea Sa răstignirea
în slăbiciune. Atitudinea lor morală era să se laude în slava şi
puterea Împărăţiei. Atitudinea Lui morală smerită era să Se
smerească pe Sine Însuşi până la moarte. Ei aşteptau desfăşurarea
puterii înaintea oamenilor; El aştepta lepădarea Lui de către oameni.
Împărăţia va veni în putere, aşa cum scena de pe munte ne dă
asigurarea, dar ea va fi obţinută prin lepădarea Lui de către oameni
şi prin suferinţele crucii.
În afară de aceasta, înapoia îngâmfării cărnii stă neştiinţa cărnii;
căci noi citim: „Dar ei nu înţelegeau cuvintele acestea” (Luca 9.45).
Cât de puţin sunt înţelese şi astăzi cuvintele Domnului chiar şi de
mulţi creştini serioşi! Câte eforturi nu se fac chiar şi de creştini, ca
prin desfăşurări exterioare de putere să se exercite forţe de atracţie
– puterea clădirilor impozante, puterea muzicii, puterea darului
vorbirii, puterea erudiţiei. Cât de puţin suntem noi gata să primim
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crucea şi lepădarea lui Hristos, şi să ocupăm locul de ocară şi
slăbiciune în afara taberei, în societatea celor săraci, slabi şi
dispreţuiţi ai acestei lumi.
Pe lângă acestea înapoia neştiinţei cărnii stă neîncrederea cărnii.
Ucenicii erau nu numai neştiutori, ci noi mai citim şi că: „se temeau
să-L întrebe în privinţa acestor cuvinte.” Lor le lipsea încrederea în
Hristos, care i-ar fi condus să-I aducă greutăţile lor. Dar cu regret
deseori şi nouă ne merge ca lui Petru în odaia de sus, că noi nu
suntem suficient de aproape de Domnul, ca să-I spunem toate
greutăţile noastre. Dacă noi, ca şi Ioan, ne-am odihni în dragostea
Lui, cât de uşor ar fi atunci să-I aducem toate întrebările noastre
fără răspuns.
Astfel Domnul în această scurtă secţiune ne-a prezentat carnea în
necredinţa ei, în aroganţa ei, neştiinţa ei şi neîncrederea ei. Ucenicii
erau necredincioşi faţă de puterea şi harul lui Hristos, neştiutori faţă
de felul de gândire al lui Hristos şi nu aveau încredere în inima lui
Hristos. Cu toate acestea este mângâietor pentru noi să ştim că
dacă Hristos foloseşte suferinţele câmpiei ca să dezvăluie inimile
noastre, aceasta are loc numai ca El să ne poată revela harul inimii
Sale. Când El descopere tot răul din noi, atunci aceasta are loc în
prezenţa unui har care întâmpină tot răul.
Tradus de la: Auf dem Berg und in der Ebene (2)
Titlul original: „Die Herrlichkeiten auf dem Berg und die Leiden in der Ebene. (2) Die
Leiden in der Ebene (I)“
din Halte fest, Beröa-Verlag, 1988, pag. 244 şi următoarele.
Traducere: Ion Simionescu
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Partea a 3-a: Luca 9.46-62
Versete călăuzitoare: Luca 9.46-62
Luca 9.46-62: Şi a pătruns în ei un gând: cine ar fi mai mare
între ei. Şi Isus, cunoscând gândul inimii lor, a luat un copilaş
şi l-a pus lângă El; şi le-a spus: „Oricine va primi pe acest
copilaş în Numele Meu, pe Mine Mă primeşte; şi oricine Mă
va primi pe Mine Îl primeşte pe Cel care M-a trimis pe Mine;
pentru că cine este mai mic între voi toţi acela este mare“. Şi
Ioan, răspunzând, a spus: „Stăpâne, am văzut pe cineva
scoţând demoni în Numele Tău şi l-am oprit, pentru că nu Te
urmează cu noi“. Şi Isus i-a zis: „Nu-l opriţi; pentru că cine nu
este împotriva voastră este pentru voi“. Şi a fost că, pe când
se împlineau zilele înălţării Sale, El Şi-a îndreptat faţa hotărât
să meargă la Ierusalim şi a trimis soli înaintea feţei Sale; şi ei,
ducându-se, au intrat într-un sat de samariteni, ca să facă
pregătiri pentru El. Şi nu L-au primit, pentru că faţa Lui era
îndreptată să meargă la Ierusalim. Şi ucenicii Săi, Iacov şi
Ioan, văzând aceasta, au spus: „Doamne, vrei să spunem să
coboare foc din cer şi să-i mistuie, cum a făcut şi Ilie?“ Dar El,
întorcându-Se, i-a mustrat şi a spus: „Nu ştiţi de ce duh
sunteţi însufleţiţi; pentru că Fiul Omului n-a venit ca să piardă
vieţile oamenilor, ci ca să le mântuiască“. Şi au mers în alt
sat. Şi, pe când mergeau pe drum, cineva I-a zis: „Te voi
urma oriunde vei merge, Doamne“. Şi Isus i-a spus: „Vulpile
au vizuini şi păsările cerului au cuiburi, dar Fiul Omului nu are
unde să-Şi plece capul“. Şi a zis altuia: „Urmează-Mă!“ Dar el
a spus: „Doamne, dă-mi voie întâi să merg ca să-l
înmormântez pe tatăl meu“. Dar Isus i-a spus: „Lasă morţii săşi înmormânteze morţii lor, iar tu mergi şi vesteşte Împărăţia
lui Dumnezeu“. Şi un altul, de asemenea, a spus: „Te voi
urma, Doamne; dar întâi dă-mi voie să-mi iau rămas bun de la
cei din casa mea“. Dar Isus i-a zis: „Nimeni, care şi-a pus
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mâna pe plug şi priveşte înapoi, nu este potrivit pentru
Împărăţia lui Dumnezeu“.

Suferinţele din câmpie
Cum se face, că noi în timpul nostru cu privilegiile lui aşa de mari
suntem aşa de des caracterizaţi de necredinţă, aroganţă, neştiinţă,
lipsă de încredere în Domnul? Nu este din cauză că noi punem pe
prim plan eu-l nostru şi nu pe Hristos? Aceasta ne este prezentat
impresionant în secţiunea următoare a capitolului nostru (Luca
9.46-56). Duhul Sfânt ne prezintă în aceste versete cum se poate
manifesta egoismul sub diferite forme.
Prima formă este egoismul propriu (Luca 9.46-48). Ucenicii au
discutat unii cu alţii, cine dintre ei ar fi cel mai mare. Ei măsurau
mărimea în felul oamenilor; dar cât de mare este diferenţa între
mărimea omului şi mărimea lui Dumnezeu! Mărimea omului îşi
găseşte expresia în aceea că el încearcă să se înalţe pe sine însuşi
pe locul cel mai înalt în detrimentul altora, în societate cu persoanele
cele mai cu vază. Mărimea lui Dumnezeu îşi găseşte expresia întrun Om, care se smereşte pe locul cel mai de jos şi se uneşte cu cei
mai neînsemnaţi şi cei mai dispreţuiţi. Acesta este drumul spre
adevărata mărime, şi Hristos a mers pe acest drum în desăvârşire.
De aceea Dumnezeu L-a înălţat şi I-a dat un Nume, care este mai
presus de orice nume (Filipeni 2.5-9).
A doua formă de egoism este duhul de partidă (Luca 9.49,50). Citim
că Ioan a răspuns şi a zis: „Învăţătorule, noi am văzut pe un om
scoţând demoni în Numele Tău şi L-am oprit, pentru că nu merge
după noi”. Evident Ioan nu se gândeşte aici la sine personal, ci la
toţi care erau cu el, căci el spune „după noi”. Aceasta este o formă
rafinată de egoism, în comparaţie cu prima, căci ea creează
impresia că se ignorează eul în favoarea grupei în a cărei societate
te afli. În realitate înapoia acesteia stă dorinţa de a înălţa grupa, ca
să se facă ceva din ea însăşi. În realitate este duh de partidă. Ioan
şi ceilalţi, care erau cu el, au interzis omului să scoată demoni, nu
pentru că aceasta era ceva nedrept, care nu trebuia făcut, ci pentru
că el nu mergea cu ei. Ce a făcut omul putea efectiv să fie spre
glorificarea lui Hristos şi spre binecuvântarea oamenilor, dar nu
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avea loc în legătură cu „noi”, şi de aceea nu aducea nici un avantaj
pentru noi; şi din cauza aceasta trebuia să fie condamnat, după cum
vedea Ioan. Dar prin faptul că a gândit şi a vorbit aşa, Ioan avea
înaintea sa pe ucenici şi importanţa lor, în loc de Hristos şi onoarea
Sa. În răspunsul Său Domnul foloseşte în mod gingaş cuvintele lui
Ioan, mustră însă gândul lui Ioan. „Nu-l opriţi, fiindcă cine nu este
împotriva voastră este pentru voi”. Domnul nu spune, omul este „cu
voi”, ci „pentru voi”. Ucenicii erau realmente ambele: „cu Hristos” şi
„pentru Hristos”. Omul era „pentru” Hristos, şi în acest sens el era
„pentru” ucenici, căci şi ei erau „pentru” Hristos. Este un lucru
binecuvântat să fi ca ucenicii în adevăratul sens cu Hristos pe locul
de batjocură. Dacă noi suntem astfel de oameni, atunci să fim
atenţi, să nu dispreţuim pe cei care sunt „pentru” Hristos, chiar dacă
noi nu putem merge împreună cu ei din cauza legăturilor lor.
Ultima formă de egoism este lauda de sine sub pretextul râvnei
pentru Domnul (Luca 9.51-56). Am văzut egoism în râvnă pentru
sine însuşi; apoi egoism care se ascunde în râvna pentru o grupă;
acum avem egoism care se ascunde sub masca râvnei pentru
Domnul. Acest egoism este cel mai perfid şi cel mai greu de
constatat între toate celelalte forme de egoism, căci cine poate
acuza râvna pentru Domnul sau să spună că ea este greşită? Şi
totuşi înapoia râvnei pentru Domnul se poate ascunde un egoism
pentru sine însuşi. În cazul, pe care îl avem aici înaintea noastră, a
fost aşa.
Drumul Domnului pe acest pământ se apropia de sfârşit. El era în
momentul când să fie luat în cer, şi şi-a îndreptat hotărât faţa să se
urce la Ierusalim. Cărarea Lui trecea prin satele samaritenilor, şi ei
nu voiau să-L primească. Părinţii lor au lepădat odinioară pe Ilie,
acum copiii lepădau pe Domnul şi Învăţătorul lui Ilie. Ucenicii, care sau revoltat din cauza jignirii aduse Învăţătorului lor, voiau să implore
coborârea judecăţii din cer asupra acestor respingători ai lui Hristos,
aşa cum Ilie a făcut să se coboare foc din cer asupra vrăjmaşilor lui.
Râvna pentru Hristos dorea pedeapsa vrăjmaşilor Lui, dreptatea
părea să ceară aceasta şi un cuvânt din Scriptură anterior părea să
sprijine o astfel de acţiune; însă Domnul mustră pe ucenicii Lui,
spunând: „Nu ştiţi de ce duh sunteţi însufleţiţi”. Ascuns sub râvna
lor, Domnul descopere şi dă pe faţă un duh care era complet străin
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de El. Domnul a revelat puterea Sa în har, ca să întâmpine nevoile
omului. Ucenicii voiau să exercite puterea în judecată, ca să scoată
în evidenţă importanţa lor. El voia să dea altora har spre
binecuvântare. Ei erau gata să exercite judecata, ca să se scoată pe
ei înşişi în evidenţă.
Lepădarea Domnului şi Învăţătorului lor, cu tot harul şi puterea Sa,
de către aceşti samariteni, a provocat necaz şi respingere la
ucenici, căci ei voiau să apere importanţa lor proprie, şi această
importanţă de sine a fost desconsiderată prin jignirea adusă
Învăţătorului lor. Ucenicii voiau să folosească răutatea acestor
oameni, ca să exercite o judecată, pe care ei au meritat-o, dar voiau
să facă aceasta într-un duh de răzbunare. Eul propriu stătea înapoia
propunerii lor, dar ascuns sub masca râvnei pentru Domnul.
Ce diferenţă faţă de felul de gândire al Domnului, al Aceluia al cărui
har a fost aşa de dispreţuit! Cu toate că Domnul era peste toate, aici
El a fost cu o inimă plină de gingăşie şi cu un fel de gândire smerit şi
nu voia să menţină în vigoare importanţa de Sine. De aceea
lepădarea, care la ucenici a dat naştere la revoltă, a revelat numai
răbdarea Sa şi supunerea în linişte, aşa cum ceva mai târziu
lepădarea Sa în Ierusalim a pricinuit lacrimile Sale. Iacov şi Ioan ar fi
lăsat cu plăcere ca oamenii, care au respins pe Învăţătorul lor, să fie
mistuiţi de foc, aşa cum mai târziu Petru a luptat cu sabia împotriva
lor. Dar Hristos merge mai departe, fără mânie şi fără intenţii de
răzbunare, într-un alt sat.
Mai este un alt mare obstacol pentru slujba şi mărturia noastră
pentru Domnul. Nu numai carnea cu diversele ei forme de egoism, ci
şi natura cu pretenţiile ei poate fi un obstacol important. Vedem
aceasta în versetele din capitolul nostru.
În primul rând învăţăm că energia naturii omeneşti nu este suficientă
pe drumul adevăratei ucenicii. Cineva vine la Domnul şi spune: „Te
voi urma oriunde vei merge”. Aceasta era probabil rezultatul unui
impuls nobil, care l-a mânat pe om la Domnul. Totodată el trădează
nechibzuinţa omului natural, care nu a înţeles cine era Domnul,
încotro mergea El, sau pe ce drum umbla El. El era cu adevărat
Omul lepădat; El era „pe drumul”, ca să fie luat într-o lume a slavei,

19

dar pe drumul în lumea actuală El nu avea o locuinţă. Numai o cruce
şi un mormânt stăteau înaintea Lui. Ar fi fost mai înţelept să te duci
la vulpi, pentru o vizuină, sau la păsări, pentru un cuib, decât să vii
la Fiul Omului pentru o locuinţă pe pământ. Oricât de veritabilă ar fi
energia naturii omeneşti, ea nu era pregătită pentru un astfel de
drum. Natura poate multe, dar ea nu se poate lepăda de sine însuşi,
nu poate renunţa la confortul şi plăcerile ei, ca să urmeze un Domn
lepădat. Şi de aceea nu mai auzim nimic despre acest voluntar,
după ce i s-a prezentat drumul.
Noi mai învăţăm şi că legăturile de familie naturale pot fi un obstacol
real în slujba pentru Domnul (Luca 9.59-60). În acest caz Domnul
Însuşi cheamă omul să-L urmeze. Primul om acţionează în
nechibzuinţa naturii lui şi nu vede nici un fel de greutăţi; acesta aici,
care este chemat de Domnul, este imediat conştient de greutăţi.
Aceasta ne aminteşte de Moise în timpurile de început, când el a
acţionat în energia naturii proprii şi a gândit că este un lucru simplu
să rezolvi cum se cuvine problemele din poporul lui Dumnezeu; dar
când a fost chemat de Dumnezeu, el nu a putut vedea nimic altceva
decât numai greutăţi. Aşa este aici la acest om în timpul Domnului
Isus; problema lui pare să fie mare – un tată înaintat în vârstă,
aproape de mormânt şi dependent de fiul lui. Aflat în faţa acestor
greutăţi este ca şi cum omul ar spune: „Sunt gata să ascult de
chemarea Ta, dar permite-mi să aştept până când tatăl meu a murit
şi eu mi-am împlinit ultimele mele obligaţii în legătură cu aceste
drepturi naturale.” Aceasta sună realmente înţelept, căci în ceea ce
priveşte viaţa naturală, tatăl avea prioritate. Însă în viaţa nouă
trebuie Hristos să aibă prioritatea; şi era o chestiune de viaţă şi de
moarte. Aşa cum cineva a spus: Domnul Şi-a revendicat drepturile
asupra vieţii pe care El a dat-o, o viaţă care cerea ca Hristos şi
drepturile Sale să fie pe primul loc. Omul pune pe prim plan
drepturile mortului, când spune: „lasă-mă să mă duc întâi să îngrop
pe tatăl meu.” Domnul nici nu contestă drepturile naturale şi nici nu
le anulează, dar El aşează drepturile Sale pe primul loc. Omul nu a
recunoscut, că dacă Domnul cheamă, drepturile Lui trebuie puse pe
prim loc, şi că Acela care cheamă poate să poarte grijă de tatăl
rămas în urmă.
În final aflăm că sentimentele naturale pot deveni obstacole reale în
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slujba pentru Domnul (Luca 9.61-62). Acest om avea şi el dorinţa
să urmeze pe Domnul, dar doreşte mai înainte să-şi ia rămas bun de
la ai săi. Cu toate că aceasta pare foarte natural, privirea
pătrunzătoare a Domnului arată că inima lui nu se poate desprinde
de căminul lui. El ar pune cu plăcere mâna pe plug – să devină activ
în slujbă – dar inima lui „privea înapoi” spre casa sa, şi noi mergem
în direcţia spre care privim. Este imposibil pentru un ţăran să are
brazde drepte, dacă el priveşte în altă direcţie decât aceea în care
merge. Slujba pentru Domnul cere o inimă neîmpărţită.
În felul acesta noi suntem învăţaţi că relaţiile naturale pot fi un
adevărat obstacol în slujba pentru Domnul. Domnul nu înlătură
binefacerile făcute într-o casă pe pământ, şi nici drepturile şi
obligaţiile care sunt legate de relaţiile naturale de rudenie, sau
sentimentele legate de acestea, dar El pune drepturile Sale pe prim
loc şi aşteaptă o dăruire, care din dragoste pentru El renunţă la
toate. Numai aşa sunt ucenicii „potriviţi pentru Împărăţia lui
Dumnezeu”. Aceste ultime cuvinte ne aşează înapoi pe munte, unde
ucenicii au văzut Împărăţia lui Dumnezeu în slava ei (Luca 9.27).
Numai în lumina slavei lui Hristos în Împărăţia lui Dumnezeu şi în
puterea harului lui Hristos vom fi noi capabili în câmpie să
respingem carnea sub diversele ei forme, egoismul inimii noastre şi
pretenţiile naturii.
Tradus de la: Auf dem Berg und in der Ebene (3)
Titlul original: „Die Herrlichkeiten auf dem Berg und die Leiden in der Ebene. (2) Die
Leiden in der Ebene (II)“
din Halte fest, Beröa-Verlag, 1988, pag. 272 şi următoarele.
Traducere: Ion Simionescu
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