Filipeni cap. 3
Filipeni Capitolul 3
În capitolul 2 avem tema principal a acestei Epistole i anume, s avem acela i fel de gândire
ca i Isus Hristos. În umblarea noastr aici pe p mânt trebuie s se vad aceia i comportare,
aceia i blânde e, aceia i smerenie pe care Domnul Isus a ar tat-o pe drumul S u care a sfâr it pe
crucea îngrozitoare de pe Golgota. »Felul acesta de gândire s fie în voi.« Dar cum este posibil
s ai felul de gândire al lui Hristos? Capitolul cu care ne ocup m ne d r spunsul la aceast
întrebare.
Pavel putea s spun : gândul care era în Isus Hristos s fie i în voi - i câ i oameni sunt pe
p mânt care aspir s fie asemenea lui Hristos, s -L urmeze, s mearg pe acela i drum pe care a
mers El! Sunt mul i cre tini cu numele care cunosc pe Domnul Isus în felul lor i Îl iubesc, care
au dorin a sincer în inim s arate ceva din felul de gândire al Lui, s arate aceia i dragoste fa
de oameni i cu toate acestea e ueaz într-un mod a a de îngrozitor, c Dumnezeu le va spune în
cele din urm : nu v-am cunoscut niciodat . Dar nu numai cre tinii cu numele e ueaz . Sunt mul i
credincio i adev ra i care doresc cu toat inima s aibe felul de gândire al Domnului Isus i
c rora le lipse te puterea spiritual s realizeze aceasta. Ei cânt cânt ri ca aceasta: »Doresc s
fiu asemenea lui Isus, a a de smerit i a a de bun ... Oh, eu nu sunt ca El«. – Ei cânt cu toat
convingerea. De ce nu au putere?
De fapt cântarea este periculoas , c ci con ine de multe ori cuvântul »eu«, sau »mie«.
Sl biciunea care se deduce din cântare nu const în faptul c noi ne asem n m prea pu in cu
Domnul, ci în faptul c ne preocup m prea mult cu noi în ine i cu nereu ita noastr . Nu este
bine dac ne preocup m cu sl biciunea noastr spiritual ? Nu, dac inima este umplut de eul
propriu, atunci nu mai este posibil s fie umplut cu Domnul Isus. De aceea este foarte important
s vedem unde se g se te adev rata putere. De aceea este nevoie s tim mai mult, nu numai c
Domnul Isus a tr it pe p mânt. Desigur, via a Lui este un exemplu pentru noi, pe care trebuie s l urm m. Aceasta înseamn c noi trebuie s avem felul de gândire pe care l-a avut El în timpul
vie ii Sale pe p mânt. Acest fel de gândire la dus la moarte pe cruce. Dac vrem s urm m cu
adev rat pe Domnul Isus pe drumul S u, atunci este necesar s tim unde este i ce este Domnul
Isus acum. Trebuie s tim nu numai c El a suferit crucea, ci i c a înviat i este prosl vit la
dreapta lui Dumnezeu. Aceasta ne înva capitolul 3. Capitolul 2 ne solicit s avem gândul care
l-a avut Domnul aici pe p mânt. În capitolul 3 g sim r spunsul la întrebarea, unde g sim puterea
ca s posed m realmente acest fel de gândire: privind la Domnul Isus prosl vit în cer, la locul pe
care Domnul Isus îl ocup acum la dreapta lui Dumnezeu. Numai prin aceasta putem primi
puterea pentru drumul nostru. i dac cu adev rat nu avem nici-o alt dorin (a a cum are
apostolul aici), decât numai aceea s cunoa tem pe acest Isus prosl vit, atunci nu suntem
preocupa i cu noi în ine i nici nu vom cânta: oh, eu nu sunt ca Isus. Ce rol va mai avea atunci
acest »eu«? Dac inima este umplut cu Domnul Isus, atunci nu vor lipsi roadele pe care
Dumnezeu dore te s le vad la noi. Atunci nu noi în ine vom fi aceia care le constat în primul
rând, ci al ii. Dac cu adev rat nu avem o alt dorin , decât aceea de a fi umplu i de Domnul cel
prosl vit, atuni restul vine de la sine.
Unde este deci gre eala? Gre eala const în aceea c noi ne bucur m prea pu in în Domnul i
suntem îngrijora i mai mult de noi (versetul 1). Gre eala este c noi vrem s ne preocup m cu
Domnul Isus, a a cum a fost El aici pe p mânt i s -L urm m f când ca El, dar ne bucur m prea
pu in în El, de ceea ce este El acum. Noi nu putem avea p rt ie cu El, a a cum a fost El aici pe
p mânt. Dac ne bucur m în El, atunci o facem în Domnul prosl vit în cer. În aceasta este
puterea noastr . Ca s în elegem aceasta trebuie s tim ce a fost crucea. Sl biciunea multor
cre tini cu numele const în aceea c ei vor cu adev rat s fie ca Isus în via a Sa pe p mânt, dar
nu vor s cunoasc crucea. Am citit despre ei c sunt vr jma i ai crucii lui Hristos (versetul 18).
Ei se numesc probabil prietenii Lui, dar sunt du manii crucii Sale. Cum se face c a a de mul i
credincio i, care sunt bine inten iona i, nu au putere spiritual ? Deoarece ei nu privesc mai
departe de cruce i nu sunt con tien i c Domnul a înviat i a fost prosl vit i c El, a a cum este
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acum acolo în cer, trebuie s fie totul pentru inima lor. Atunci toate problemele lor se vor rezolva
de la sine. Suntem noi suficient de preocupa i ca s tim ce înseamn c Domnul Isus este acolo
sus? Ce urm ri are faptul c El este la dreapta lui Dumnezeu? Aceasta este esen a pozi iei
cre tine pe care noi o ocup m. Citim în Epistola c tre Romani c Domnul Isus mijloce te acolo
pentru noi (cap. 8, 34), tot a a i în Epistola c tre Evrei (cap. 7, 25). Vedem ce face El acolo sus
atâta timp cât noi suntem pe p mânt. În Epistola c tre Efeseni este descris marele privilegiu c
noi am fost uni i cu Hristos i în El avem un loc în locurile cere ti (cap. 2, 6). În Epistola c tre
Coloseni vedem c El este Capul în cer, iar noi suntem m dularele pe p mânt i c noi trebuie s
ne inem strâns de El i s vedem c tot ce avem nevoie avem în El (cap. 2, 19; 3, 1-3). Îns aici
în Epistola c tre Filipeni ne este prezentat gândul c în umblarea mea aici în pustie eu trebuie s
fiu umplut la fiecare pas cu dorin a dup El. Aici nu este vorba în primul rând de ce face El
pentru mine, ci de cine este El. Nu este vorba de faptul c eu am un loc în cer, ci c eu, dac
vreau în umblarea mea pe p mânt s am putere pentru a umbla, trebuie s fiu umplut cu ceea ce
este El acum în cer. Aceasta este puterea noastr . Desigur, capitolul 2 merge mai departe. Felul
de gândire este mult mai important, dar dac nu avem puterea pentru a realiza acest fel de
gândire, atunci nici felul de gândire nu va exista. De aceea g sim aici unde este izvorul de
putere.
Ca s fac mai clar aceasta, apostolul a trebuit s aten ioneze cu privire la du manii mul i ai
crucii care erau în zilele acelea i care sunt i în zilele noastre. Dac numai pe jum tate am
în elege ce influen mare are iudaismul, nu numai în zilele apostolului, ci i în timpul nostru,
atunci vom în elege de ce a a de mul i credincio i au putere mic . Nu este vorba aici în primul
rând de forma exterioar de prezentare (îmbr c minte, cl diri, ceremonii, organiza ii), ci de
gândurile i atitudinea lor fa de cruce. Cât de mul i credincio i sunt în ar care nu pot s
vorbeasc despre altceva, decât numai despre p catele lor i despre condamnarea lor dreapt .
Crezi c ei vor primi vreodat putere spiritual ? Nu vom primi putere spiritual dac ne vom
preocupa cu starea noastr natural , sau cu p catele noastre. Unii credincio i au mers probabil
mai departe, i spun c noi trebuie s ne poc im în fiecare zi i în fiecare zi s ne cur im de
p catele noastre în sângele Domnului Isus. Aceasta nu este altceva decât o form iudaic de
dezonorare a lui Dumnezeu i aceasta îndep rteaz puterea din umblarea i din lucrarea noastr .
Este o dezapreciere a atotsuficien ei lucr rii lui Hristos i a prosl virii Sale în ceruri, ca r splat a
lucr rii Sale. Dac ai v zut numai ceva din slava Domnului Isus, pe care o are acum în cer,
atunci vei vorbi despre ace ti iudaizan i tot a a ca i Pavel. Atunci vei spune: »P zi i-v de câinii
aceia!« (versetul 2). Ce expresie dur ! Nu este o caracterizare frumoas a acelora care de
asemenea se numesc cre tini. Aici nu este vorba de iudei, ci de cre tinii care introduceau
înv tura iudaic printre credincio i. Dar dac am v zut c Domnul Isus a fost prosl vit, a a
cum Pavel L-a v zut pe drumul s u spre Damasc, vedem atunci cât de josnice i de mi ele sunt
încerc rile de a diminua valoarea crucii Sale, a învierii i prosl virii Sale. C ci tot ce vine din
fire a fost definitiv nimicit pe crucea Domnului Isus. i oricine vrea s dea valoare lucrurilor care
vin din fire, lezeaz prin aceasta crucea Domnului Isus.
Pavel spune: »Mie nu-mi este greu s v scriu mereu acelea i lucruri, iar vou v este de folos«
(versetul 1). Dac va trebui s v spun de mai multe ori, mie nu-mi este greu. Vou v d
siguran , c ci v ap r (dac vede i care sunt gândurile lui Dumnezeu cu privire la aceast
tem ) de atacurile acelor câini, ale acelor seduc tori r i, lucr tori r i. El continu : »P zi i-v de
scrâjila ii aceia!« De fapt este un cuvânt de mustrare. Ace ti iudaizan i predicau t ierea împrejur
printre cre tini. Ei spuneau totodat : vede i, acum a i fost t ia i împrejur în Hristos; aceasta este
foarte frumos. A a cum se spune în Coloseni 2: »În El a i fost t ia i împrejur, nu cu o t iere
împrejur f cut de mân , ci cu t ierea împrejur a lui Hristos, în dezbr carea de trupul poftelor
firii noastre p mânte ti« (versetul 11). Cât de frumos ar fi dac aceast t iere împrejur f cut în
interior a i pecetlui-o i a i consolida-o cu t ierea împrejur f cut la exterior, în felul acesta ve i
purta la exterior un semn c apar ine i cu adev rat lui Hristos. În realitate este un atac periculos
îndreptat asupra lucr rii Domnului Isus. Nu este o t iere împrejur, ci este o scrâjilare. Aceasta
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înseamn de fapt o t iere în dou . Ei nimicesc tot ce a realizat Hristos, prin aceea c introduc din
nou acele practici vechi. Desigur, Dumnezeu Însu i a introdus t ierea împrejur, îns ca o imagine
a ceea ce urma s vin . Era o practic care ar ta spre ceea ce era spiritual în ea. Dup ce Domnul
Isus a venit, aceast practic nu î i mai avea rostul. Cum este posibil ca dup ce a venit realitatea,
s te ii strâns de model, de acel simbol, care era t ierea împrejur? Pavel spune în Romani 2, 28:
»Iudeu nu este acela care se arat pe dinafar c este iudeu; i t iere împrejur nu este aceea care
este pe dinafar , în carne (aceasta nu este nicidecum t iere împrejur, ci este scrâjilare, care
const numai dintr-o form exterioar , f r con inut spiritual). Ci Iudeu este acela care este Iudeu
înl untru; i t iere împrejur este aceea a inimii, în duh, nu în slov «; aceasta este t ierea împrejur
f cut în interior. Dumnezeu vrea adev rul în inim , nu lucruri de exterior. Când realitatea,
Hristos, nu venise înc , Dumnezeu a dat forme. Prin modele a ar tat ce urma s vin . Dup ce
îns a venit ce trebuia s vin , cine mai voia s se in de lucrurile care erau umbra a celor ce
urmau s vin ? Nu, spune Pavel, adev rata t iere împrejur suntem noi. Da, i voi, filipenilor, voi
sunte i »neamuri« net iate împrejur, dar noi, iudei i neamuri, care suntem un trup în Hristos,
suntem înaintea lui Dumnezeu adev rata t iere împrejur, aceea a inimii, în Duhul. Despre
aceasta este vorba aici.
Care sunt semnele caracteristice ale acestor oameni? Aici sunt numite trei semne caracteristice,
i dac le vom analiza vom vedea c în toate privin ele sunt în opozi ie cu scrâjilarea acestor
cre tini cu numele iudaizan i. În primul rând: noi slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui
Dumnezeu. Ce contrast! În Vechiul Testament Duhul lui Dumnezeu nu locuia în cei credincio i,
din aceast cauz fiecare detaliu al slujbei trebuia descris. Toate ceremoniile i practicile slujbei
divine trebuiau s fie fixate potrivit voin ei lui Dumnezeu. Cât de mul i sunt i ast zi care doresc
aceste practici vechi i de aceea au introdus sacramente, prescrip ii biserice ti i liturghii,
prescriind totul foarte detaliat. Prin aceasta se nesocote te marea realitate c Duhul Sfânt
locuie te ast zi pe p mânt în Adunare. C ci unde Duhul Sfânt este în cei credincio i, acolo nu
este nevoie de prescrip ii. C ci Duhul Sfânt care este în ei tie cum ei trebuie s slujeasc lui
Dumnezeu. El le poate ajuta i îi poate conduce în slujba pentru Dumnezeu. Atunci se sluje te lui
Dumnezeu nu prin rânduieli i forme. Un israelit putea s respecte exact formele date de
Dumnezeu, i cu toate acestea putea s aibe o inim care nu era n scut din nou. Tot a a este i
în cre tinismul bazat pe liturghii. Dimpotriv , noi putem s slujim lui Dumnezeu prin Duhul lui
Dumnezeu. Unul dintre lucrurile cele mai îngrozitoare în istoria cre tinismului este c prin
reîntoarcerea la slujirea prin forme s-a împiedicat ac iunea liber a Duhului în mijlocul
credincio ilor. Prin aceasta s-a distrus una din tr s turile de via ale cre tinismului i s-a reîntors
la iudaism. Observi tu c aceste cuvinte nu au fost scrise în zadar? Noi slujim lui Dumnezeu prin
Duhul lui Dumnezeu, iar Duhul care este în mijlocul nostru tie cum trebuie noi s slujim lui
Dumnezeu, prin ce poate Dumnezeu s primeasc ce I se cuvine.
În al doilea rând: »Ne l ud m în Isus Hristos». i aceasta este o diferen mare. În ceea ce au
f cut iudeii din slujba lor pentru Dumnezeu era numai firea în care se l udau. Când cineva
respect exact rânduielile lui Dumnezeu, cine este atunci cel care prime te cinstea? Numai firea,
numai propriul eu. Dar aceasta nu este semnul caracteristic al unui cre tin. Cre tinul se laud
numai în Isus Hristos. Iar Duhul din el nu vrea altceva, decât s pun pe Isus Hristos înaintea
inimii lui. El ia din »ce este al Lui« (din slava Sa), ca s ne-o vesteasc i prin aceasta s umple
inimile noastre (Ioan 16, 14). Acolo unde firea i eul sunt pe prim-plan, acolo nu este o slujb
adev rat pentru Dumnezeu. Acolo este o form de slujire, o slujire egoist . În al treilea rând: » i
nu ne punem încrederea în lucrurile p mânte ti (sau: carne)«. Aici este singurul loc din Epistola
c tre Filipeni unde se vorbe te de »lucrurile p mânte ti« (de carne/fire). Este foarte important s
în elegem sensul cuvântului folosit în locul acesta. Carnea nu este prezentat aici ca fiind sediul
poftelor i patimilor noastre. Desigur, este ceva îngrozitor când cineva tr ie te în poftele i
patimile firii sale. Dar aici nu este vorba de p catele firii, ci de presupusa »neprih nire« a firii, de
a a-zisele caractere bune ale firii. E ti tu un necredincios care spune: eu sunt un p c tos, tiu c
sunt vinovat înaintea lui Dumnezeu, atunci î i spun: pentru tine mai exist speran . C ci acesta
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este singurul cuvânt în elept pe care Dumnezeu îl aude de la un om: când omul spune, sunt un
p c tos. Dar dac te lauzi cu faptele de neprih nire ale firii tale, atunci pentru tine, vorbind
omene te, nu mai este nici-o speran , numai dac vei fi doborât la p mânt, a a cum a fost Pavel
pe drumul spre Damasc. Aici este vorba de »ce ste bun« în fire. Aici nu este vorba, ca în Romani
1, de oamenii care s-au stricat i pe care Dumnezeu i-a l sat în patimile lor. Aici este vorba de
oameni, ca aceia care sunt descri i în Romani 2, de predicatori de moral , care se simt mai
presus de mul imea poporului i spun: este îngrozitor ce fac ace ti oameni r i. Sunt oameni ca
Buddha, Mohamed i Confucius, care vestesc altora morala i înva ca omul s nu se lase târât
în pofte. Una din înv turile principale ale budismului este aceea, c omul trebuie s înve e s - i
st pâneasc poftele. Ace ti oameni predic »neprih nirea« firii i se laud cu neprih nirea
proprie. Dar Pavel spune în Romani 2: »A a dar, omule, oricine ai fi tu, care judeci pe altul, nu te
po i dezvinov i; c ci prin faptul c judeci pe altul, te osânde ti singur« (versetul 1). Dac te-ai
vedea în lumina lui Dumnezeu, atunci ai vedea c e ti tot a a de vinovat i vrednic de condamnat
ca i ceilal i oameni, chiar dac ai v ruit cu grij i nu se vede clar în afar . Nu, atunci când firea
devine evlavioas este mult mai periculos ca atunci când p catele firii izbesc privirea. Este vorba
aici de tot ce firea poate s dea la iveal ca fiind bun, neprih nire, realiz ri, fapte bune. Dac a
existat cineva care putea s vorbeasc despre acestea, atunci acela a fost apostolul Pavel.
Cineva ar putea spune: probabil c Pavel nu este autorizat s vorbeasc în privin a aceasta,
probabil c nu tie din experien ce este firea, i de aceea condamn cu atâta u urin ; dac ar ti
câte lucruri bune sunt în fire, n-ar face aceasta. – Desigur, ace ti iudaizan i nu au zis c firea este
f r p cat. i ei tiau c în fire existau pl ceri i pofte i c Domnul Isus a trebuit s moar
pentru ele. Dar ei spuneau: s nu arunca i copilul odat cu apa din cad . S nu arunca i în aceia i
oal ce este bun într-un om cu ceea ce este r u. Sunt atât de multe lucruri bune în iudaism!
Aparent aveau dreptate. Ei spuneau: Dumnezeu Însu i a dat aceste forme. El le-a instaurat. Dac
noi le d m la o parte a a de simplu, atunci noi nu mai putem vedea binele pe care al ii l-au f cut
în lumea aceasta. De ce s punem de-o parte în elepciunea grecilor? Noi nu trebuie s neglij m
credin a cre tin ; dar nu o putem noi vedea în leg tur cu toate celelalte lucruri bune care se
g sesc?
Da, spune Pavel, v cunosc. i eu am gândit la fel. »Dac altul crede c se poate încrede în
lucrurile p mânte ti, eu i mai mult« (versetul 4). Înainte ca s cunoasc pe Domnul Isus, Pavel a
posedat în starea sa natural tot ce putea s -l fac pe om mândru. Primul lucru pe care el îl
nume te aici este: »t iat împrejur a opta zi«. El a fost anexat la leg mântul lui Dumnezeu.
Aceasta era un privilegiu deosebit. Prin aceasta se deosebea de restul oamenilor de pe p mânt,
care nu apar ineau acestui leg mânt. A fost adus pe locul unde Dumnezeu putea s reverse
binecuvânt rile Sale. În afar de aceasta era »din neamul lui Israel«. Apar inea poporului ales al
lui Dumnezeu, despre care Dumnezeu a spus: acest popor este, cei drept, cel mai mic, dar Eu îl
iubesc i dintre toate popoarele l-am ales ca proprietate a Mea, ca s -Mi fie sfânt. Eu îi voi da un
loc minunat în ara Canaan. Nu putea Pavel s se laude cu multe lucruri? În ceea ce prive te
descenden a sa, a primit cele mai mari privilegii din partea lui Dumnezeu. Era »din semin ia lui
Beniamin«; nu dintr-una din semin iile slujitoarelor lui Iacov, ci dintr-o semin ie al c rei tat era
un fiu al Rahelei, so ia iubit a lui Iacov, semin ia care a dat na tere primului împ rat al lui
Israel. Avea motive s se laude în carne. Era un »evreu din evrei«, ceea ce în în elesul cuvântului
înseamn unul care a ajuns de cealalt parte a Iordanului. Apar inea unui popor care prin
interven ia minunat a lui Dumnezeu a trecut prin Iordan i a ajuns în ar , în ara p zit de
Dumnezeu i pe care a f cut-o punctul central al p mântului!
Ce privilegii! Nu se poate spune c Dumnezeu este de partea ta, atunci când El d astfel de
binecuvânt ri unui om? Dar aceasta nu este totul: »În ceea ce prive te Legea, fariseu.« Fariseii
spuneau despre restul poporului: »Dar poporul acesta, care nu tie Legea, este blestemat« (Ioan
7, 49). Aceasta înseamn c existau mul i oameni care erau israeli i, beniamini i, evrei, dar cei
mai mul i din ei nu cuno teau Legea. În mijlocul acestui popor Pavel ocupa un loc deosebit. El
însu i spune în Faptele Apostolilor 26, 5 c a tr it »dup cea mai îngust partid a religiunii
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noastre, ca fariseu«. Fariseu înseamn »pus de-o parte«, acela care s-a desp r it de poporul
p c tos i s-a dedicat în mod deosebit lui Dumnezeu. În timpul când a luat na tere partida a
existat mult neglijare a Legii. Dar ace ti farisei au cercetat Legea lui Dumnezeu i tradi ia, le-au
p zit i ap rat înaintea mul imii indiferente a poporului. Au prezentat Cuvântul lui Dumnezeu pe
cât s-a putut de exact, ca s -l apere de toate pagubele care îi puteau fi aduse de c tre al ii. Ce loc
avea Pavel! Apar inea acestei grupe alese din mijlocul unui popor ales. Dar aceasta nu era totul.
Cine dintre farisei era a a de plin de râvn ca i Pavel? În Galateni 1, 14 putea spune c era mai
înaintat în religiunea iudeilor decât mul i din neamul s u. Nimeni nu a p it a a plin de zel
împotriva cre tinilor, care, dup p rerea lui, batjocoreau Numele lui Dumnezeu i dezonorau
Numele Lui urmând pe un batjocoritor. Nimeni dintre farisei nu a fost mai plin de râvn pentru
Dumnezeu ca el, ducând oamenii la închisoare, biciuindu-i i omorându-i. Cine în râvna lui a
f cut atât de mult ca Pavel? Da, tu po i fi un fariseu, dar prin aceasta nu vei fi atât de plin de
râvn ca Pavel.
Probabil cineva va spune: Pavele, nu a existat ceva în care s fi înc lcat Legea? Tu, cel care
e ti foarte atent la tot ce spune Legea, nu a fost un moment când aceast Lege te-a condamnat?
Acum urmeaz ultimul lucru i cel mai înalt. Acest Pavel putea s spun c aceast Lege, pe care
a dat-o Dumnezeu poporului, era pentru el o oglind . i atunci când s-a uitat în oglind - i a
f cut-o des, cuno tea aceast Lege ca nimeni altul, a înv at la picioarele lui Gamaliel -, putea
spune: »cu privire la neprih nirea pe care o d Legea, f r prihan .« Nu exista nici-un punct în
care Legea îl putea acuza. În elegem noi dimensiunea lucrurilor prezentate aici? Catehismul
Heidelberg spune: »Prin ce cuno ti tu nenorocirea? Prin Legea lui Dumnezeu.« Dar Pavel nu a
recunoscut nicidecum nenorocirea sa din Lege. Dimpotriv , când s-a a ezat cu starea sa natural
înaintea oglinzii acestei Legi, a putut spune - i nimeni nu a putut spune mai bine decât Pavel,
c ci nimeni nu a cunoscut-o mai bine decât el – c în ceea ce prive te Legea i neprih nirea care
se ob inea prin împlinirea acestei Legi, era f r vin . Vezi tu cu ce se poate l uda carnea? Vezi tu
cum acest om, m surat cu etaloane omene ti, era cel mai bun om dintre to i? Nu exista nimeni
care se putea bate cu palma pe umeri mai mult decât Pavel. Un popor ales, o partid (sect )
aleas , o râvn deosebit , i în mijlocul acestora era unul f r vin în ceea ce prive te
neprih nirea care se cap t prin Lege, ceea ce probabil nu se putea spune despre nimeni
altcineva.
Îns acum vine marea schimbare. Când acest Pavel pe drumul spre Damasc a venit în atingere
cu Isus Hristos i când a str lucit slava Domnului glorificat, acest Pavel, cel mai bun dintre to i
oamenii, ajunge la concluzia c el este cel mai mare p c tos! Vezi tu unde se g se te puterea
noastr ? Vezi tu unde trebuie s începi, înainte ca s te po i gândi la umblarea cre tin ? Ai avut
tu o astfel de »viziune«, un astfel de tablou al lui Hristos cel prosl vit? Probabil nu pe drumul
spre Damasc. Aceasta nici nu este necesar, c ci tot ceea ce s-a descoperit cu privire la Domnul
cel glorificat g sim în Noul Testament. Cuno ti tu pe acest Domn prosl vit? Atunci vei ti c nu
te po i a tepta la nimic bun de la fire, din cauza naturii ei p c toase. Dar nici - i aceasta este
înv tura cea mai important de aici – cele mai mari privilegii, cele mai »bune« lucruri ale
c rnii (c ci descenden a nobil , de exemplu, nu este ea un mare privilegiu în sine însu i?) nu au
valoare înaintea lui Dumnezeu. Pentru Dumnezeu nu are nici-o valoare dac tu apar ii unei
comunit i alese, sau unei grup ri religioase deosebite. Pentru Dumnezeu nu înseamn nimic
faptul c pân acum ai avut o via bun . Descenden a ta privilegiat , activit ile i faptele tale
religioase bune, tot ce ai ob inut în via i de care e ti mândru – nu este vorba aici de p catele
tale, ci de ce este de valoare – dispar în neant în momentul când ai cunoscut pe Isus Hristos ca
Omul prosl vit în ceruri. Pe drumul spre Damasc, Pavel a c zut cu fa a la p mânt i a zis: »Ce s
fac, Doamne?« (Faptele Apostolilor 22, 10). Acum totul s-a schimbat. Obiceiurile nu mai
determin felul lui de a umbla, descenden a sa este acum lipsit de importan , Legea nu mai este
firul c l uzitor în via a sa, ci acum este valabil: »Ce s fac, Doamne?«
Acum întâlnim felul de gândire despre care am citit: »Dar lucrurile, care pentru mine erau
câ tiguri, le-am socotit ca o pierdere, din pricina lui Hristos. Ba înc , i acum privesc toate aceste
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lucruri ca o pierdere, fa de pre ul nespus de mare al cunoa terii lui Hristos Isus, Domnul meu.«
(versetele 7, 8a). Tot ce a enumerat apostolul erau câ tig curat. Nu este ca i cum am putea
spune: dac te ui i cu aten ie, nimic nu are valoare real . C ci tot ce am enumerat eu au fost date
de Dumnezeu; nu au fost din partea oamenilor. i totu i Pavel spune: odinioar a fost câ tig, f r
îndoial ; dar când am cunoscut pe Domnul Isus, au fost o pierdere. Aici nu se spune: au devenit
f r valoare. Ar fi putut spune: nu mai au nici-o valoare pentru inima mea, nu m mai atrag. Nu,
el spune: este pierdere. C ci dac am venit în contact cu Isus Hristos i aceste lucruri mai ocup
un loc în inima i via a mea, dac m mai bizui câtu i de pu in pe descenden a mea, dac mai
încerc s aduc ceva din Lege i din porunci în via a mea, atunci prin aceasta mic orez ceea ce
Isus Hristos mi-a ar tat din persoana Sa. Atunci sufer o pierdere. Care este deci rezolvarea? S
d m la o parte toate avantajele c rnii noastre. Aceasta nu era o izbucnire în clocot din partea
apostolului; ne-am fi a teptat s fie a a atunci când a v zut slava Domnului i a c zut înaintea
Lui. Da, am fi putut în elege dac ar fi zis: toate celelalte sunt pierdere. Dar Pavel spune: »Da, i
acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere.« Aici este timpul prezent. El spune aceasta nu
sub impresia din momentul când a c zut înaintea Domnului, ci aproape la sfâr itul vie ii lui, când
era în închisoare: le consider pe toate o pierdere; nu numai ce a fost câ tig pentru mine, ci tot cu
ce se poate l uda omul din fire - i cu care din p cate se laud mul i credincio i -. Toate acestea
le-am considerat o pierdere din pricina »cunoa teri lui Hristos Isus, Domnul meu.«
Ori una, ori cealalt . Tu po i da lucrurilor c rnii o alur de dr g l enie i zici: chiar a a de rea
nu este carnea. Îns aici nu este vorba de faptul, c firea este rea. Este vorba de faptul, c dac te
a tep i la ceva din partea firii, chiar i atunci când te gânde ti la lucrurile »bune« ale ei, atunci
este imposibil ca gândurile tale s fie umplute cu adev rat de pre ul nespus de mare al
cunoa terii lui Hristos Isus. Dac vrei cu adev rat s alergi în curs , atunci trebuie s renun i la
tot ce te înf oar a a de u or (Evrei 12, 1). Tu po i fi mândru, simbolic vorbind, de un palton
frumos, pe care îl por i, dar dac vrei s alergi în curs , trebuie s -l dezbraci. Probabil e ti
mândru de avantajele firii tale, dar dac vrei s alergi, i dac vrei s ajungi la inta despre care
este vorba aici, »ca s câ tig pe Hristos«, atunci tot ce este un avantaj al firii trebuie s -l dai la o
parte. Este vorba de avantajele de care e ti mândru, despre care credeai odinioar c au valoare
înaintea lui Dumnezeu i c este pl cut lui Dumnezeu dac alergi dup ele. Dar ele nu înseamn
nimic pentru Dumnezeu i te împiedic în alergare. O, dac am vedea cine este Domnul Isus!
Dac am avea înaintea ochilor tabloul pe care-l putem primi din Cuvânt cu privire la acest
Domn, a a cum este El acum prosl vit în cer, atunci am socoti toate o pierdere i un gunoi! De ce
este pentru noi deseori greu s d m anumite lucruri la o parte i s renun m la ele? Sau de ce
consider m o jertf , dac trebuie s d m la o parte anumite lucruri din via a noastr , lucruri
pl cute c rnii noastre? Le consider m o jertf , deoarece le pre uim. Putem »jertfi« numai ce este
important pentru noi. Gunoi nu putem jertfi. Dac am vedea aceste lucruri în adev rata lor
valoare, de gunoi, nu ar fi nici-o jertf s renun m la ele. Când un copil se joac cu o juc rie,
este foarte greu s -i iei juc ria, va începe s plâng . Dac îi ar i ceva mult mai frumos i i-l dai,
va renun a imediat la vechea juc rie. Tot a a este i aici. Carnea se ine strâns de lucrurile pe care
se bazeaz , c ci nu are altceva. Omului firesc nu-i po i oferi nimic altceva, c ci pentru el numai
firea are importan . Se poate spune: po i tr i a a, sau, tu trebuie s tr ie ti a a, îns este carnea
care trebuie s fac aceasta i drept urmare este carnea care prime te onoarea. Carnea, i nimic
altceva, decât carnea, c ci în omul firesc nu exist altceva care ar putea s slujeasc lui
Dumnezeu. Pune-L îns pe Domnul Isus, ca Omul prosl vit în cer, înaintea celui n scut din nou,
i toate acestea vor disp rea. Î i vor pierde valoarea i importan a.
Trebuie s înv m s privim lucrurile în leg tur cu Hristos. Nu trebuie s judeci lucrurile prin
ele în ile i s întrebi: de ce nu trebuie s acord timp unuia sau altuia din aceste hobby? Nu se
pune întrebarea dac ai voie, sau nu ai voie. Întrebarea este: ce înseamn pentru tine pre ul
nespus de mare al cunoa terii lui Hristos Isus? Despre aceasta este vorba. Dac întreb m de ce
nu avem voie s facem aceasta, sau aceea, aceasta înseamn c nu tim cât este de sublim s -L
cuno ti pe El. Ce triste sunt de fapt aceste întreb ri. Dac am ti cu adev rat cât de minunat este
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s -L cuno ti pe El, dac am ti cât putere pentru slujire, cât putere pentru via a noastr practic
i pentru lucrarea noastr exist atunci când dorim dup cunoa terea Lui, atunci nici pe departe
nu ne-am gândi s umplem gândurile i inima noastr cu alte lucruri. Am aflat ast zi cum
preocuparea cu anumite lucruri înseamn pierdere pentru mine i m-a împiedicat în preg tirea
pentru seara aceasta. Este numai un exemplu. Dar a a este cu toate lucrurile din via a noastr . Nu
au fost lucruri rele în sine însu i. Dar când aceste lucruri pun st pânire pe gândurile noastre, este
imposibil s fim con tien i de sublimul cunoa terii Domnului Isus. Acolo g sim putere. »Ca s
câ tig pe Hristos«, spune apostolul aici. Nu a câ tigat el pe Hristos, atunci când a venit la
credin ? Într-un anumit sens, da. Domnul Isus a devenit Mântuitorul lui, despre care tia c a
purtat p catele lui pe cruce. Dar aceasta nu este câ tigarea lui Hristos. Ceea ce Pavel spune aici,
este ce spune cineva care alearg în curs i vrea s câ tige premiul care îl a teapt la terminarea
alerg rii. Este ceea ce î i dore te un soldat în slujba sa, i anume ca el, dup ce a luptat bine, s
fie avansat în grad. Acest grad, acest pre este Hristos. Aici înseamn , s fim asemenea lui
Hristos. Aceasta este dorin a apostolului.
Po i tu în elege aceasta? Dac am avea aceia i impresie cu privire la Domnul Isus prosl vit în
cer, dac am fi v zut lumina (ca s putem vedea când cercet m Cuvântul), dac am fi auzit vocea
(pe care o putem auzi când cercet m Cuvântul), da, atunci vom putea în elege ce î i dorea
apostolul: pre ul chem rii cere ti a lui Dumnezeu – a unui Dumnezeu care a vorbit din cer i care
a zis: aici este pre ul, i nu pe p mânt. Dac am fi v zut acest pre , atunci nu vom dori nimic
altceva, decât numai s -l câ tig m. Desigur, pre ul nu-l vom câ tiga niciodat pe p mânt, f r
îndoial este a a, c ci acest pre este în cer i noi îl vom primi abia atunci când vom fi la
Domnul. Dar nicidecum nu este lipsit de importan s alerg m dup el! Sunt mul i credincio i
care spun: niciodat nu vom fi des vâr i i pe p mânt. Atât timp cât vom fi pe p mânt, totul este
sl biciune i lips ; nu se va schimba atâta timp cât nu vom fi la Domnul. Nu, dac vorbim a a, ne
producem singuri pagub , ca s nu zic c producem Domnului pagub . Ne pricinuim singuri
pierdere i nu vom g si putere de a umbla. C ci numai atunci când ochiul meu r mâne îndreptat
spre Isus nu m voi cl tina i nu-mi voi pierde curajul. Dac ochiul meu este f r pref c torie,
adic este luminat numai de El, este umplut de Persoana Lui, atunci tot trupul este lumin ; atunci
mâinile mele vor ti ce s fac i picioarele vor ti unde trebuie s se opreasc ; atunci gura mea
va ti ce s vorbeasc . Acestea sunt urm rile, când ochiul meu este îndreptat spre Isus. Nu se
merit pentru un credincios s fac a a? Desigur, Lumina este la cap tul drumului i noi nu vom
ajunge la lumin înainte de a parcurge tot drumul; i totu i este a a: cu cât am înaintat mai mult
pe drum, cu atât mai lumina str luce te mai luminoas , c ci ne apropiem tot mai mult de ea;
c rarea noastr devine mai luminoas , vom ti mai bine cum trebuie s umbl m, i aici pe
p mânt ne vom asem na tot mai mult cu El. Este hot rârea lui Dumnezeu ca noi s fim asemenea
chipului Fiului S u (Romani 8, 29), dar aceasta nu înseamn ca noi s ne d m mul umi i, c a a
va fi când vom fi la El. Dumnezeu vrea ca noi s privim cu fa a descoperit slava Domnului i
astfel zi de zi s fim schimba i în acela i chip al Lui, din slav în slav , prin Duhul Domnului (2
Corinteni 3, 18). Îns pentru aceasta inima noastr trebuie s fie umplut de valoarea nespus de
mare al cunoa terii Lui i s aib dorin a s câ tige pe Hristos.
»Ca s câ tig pe Hristos«, spune Pavel în versetul 9, » i s fiu g sit în El, nu având o
neprih nire a mea.« El dore te ca Dumnezeu, atunci când îl va »cerceta« la sfâr itul c l toriei, s
g seasc în el o neprih nire care a luat na tere prin Hristos Isus; aceasta este neprih nirea pe care
a avut-o Domnul Isus Însu i, dovedit prin aceea c Dumnezeu L-a înviat din mor i. El vrea s
aib aceast neprih nire, care se ob ine prin credin . Aceast neprih nire nu se ob ine prin
lucr rile firii, ci prin credin a în Isus Hristos, care a murit i a înviat, i care este prosl vit la
dreapta lui Dumnezeu. Este bine s în elegem însemn tatea acestor cuvinte foarte frumoase. În
Epistola c tre Romani este vorba i de faptul c noi am primit neprih nirea lui Dumnezeu. Îns
ea este acolo în opozi ie cu p catele noastre. Mai întâi, noi am fost într-o stare p c toas , în care
nu am fost în stare s ob inem neprih nirea. Dup ce Pavel a descris în capitolul 3 aceast stare
stricat , spune: »Dar acum s-a ar tat o neprih nire, pe care o d Dumnezeu, f r Lege – despre
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ea m rturisesc Legea i prorocii« (versetul 21). Dumnezeu ne-a socotit neprih ni i cu privire la
vechea noastr stare p c toas i ne-a d ruit neprih nirea Sa. Dar nu despre aceasta este vorba
aici. Aici este neprih nirea lui Dumnezeu nu cu privire la p catele noastre, ci cu privire la
neprih nirea firii, a realiz rilor c rnii. Carnea poate prezenta multe ochilor omului natural: toate
realiz rile c rnii, cu care se mândre te i pe care noi le aducem cu pl cere lui Dumnezeu i
despre care credem c sunt pl cute lui Dumnezeu. Pavel spune: ele nu m mai intereseaz ; chiar
dac prin lucr rile firii religioase a putea ob ine o neprih nire înaintea lui Dumnezeu, nu vreau
s mai am o astfel de neprih nire, dup ce am v zut ce înseamn neprih nirea care este în Isus
Hristos i care se ob ine prin credin a în El.
Aici nu este vorba de faptul, dac neprih nirea ob inut prin fire are valoare, sau nu are valoare
în sine însu i. Îns Pavel spune aici: chiar dac prin Lege sau prin fire a ob ine o neprih nire,
aceast neprih nire nu mai este atr g toare pentru mine. De ce nu? El a v zut cine este Domnul
Isus. El nu vrea o neprih nire proprie, c ci atunci ar primi el onoarea. Dac ob in o neprih nire
în baza faptelor Legii, atunci eu voi fi onorat. Îns prin credin a în Isus ob inem o neprih nire
prin care numai El este onorat, c ci aceast neprih nire a luat na tere prin suferin ele Sale i prin
învierea Sa; numai Lui Îi dator m aceasta, i Lui I se cuvine onoarea. Noi nu dorim s ne l ud m
prin noi în ine, ci în Hristos (versetul 3).
Pavel dore te s posede neprih nirea care este din Dumnezeu. Este o exprimare deosebit :
neprih nirea din Dumnezeu. O g sim în Noul Testament numai aici. Aici nu se spune:
neprih nirea Lui Dumnezeu, i anume neprih nirea pe care Dumnezeu o arat în opozi ie cu
neprih nirea pe care noi am ob ine-o prin lucr rile firii, adic o neprih nire omeneasc . Este o
diferen mare! Aici se spune: »Neprih nirea din Dumnezeu«: Dumnezeu este izvorul acestei
neprih niri. Este neprih nirea omului, dar nu este n scut prin fapte omene ti, ci din Dumnezeu.
Nu vrem o alt neprih nire. Nu vrem ca noi s primim onoarea, ci dorim s posed m
neprih nirea care este din Dumnezeu, i pentru care I se cuvine toat onoarea. Vrem s avem o
neprih nire care se bazeaz pe ceea ce a f cut Domnul Isus. Aceasta este la sfâr it: o neprih nire
prin credin , sau mai exact spus: din credin , pe baza accept rii prin credin a Domnului Isus
ca pe Acela care nu numai a fost dat la moarte din pricina f r delegilor noastre, ci i a fost înviat
din pricin c am socoti i neprih ni i. (Romani 4, 24, 25)
Vezi tu diferen a? Oricât am fi noi de mândri cu ceea ce am ob inut – de îndat ce vedem ce a
dat na tere Domnul Isus, ce a ob inut El pe cruce, nu mai suntem interesa i de aptitudinile i
realiz rile noastre. Le vom pune la o parte, c ci vom dori s posed m numai ce a f cut El pentru
noi i s -L cunoa tem pe El i puterea învierii Lui (versetul 10). Dup aceasta alerga apostolul.
El spune mai întâi: »... ca s câ tig pe Hristos«; aceasta are loc la sfâr itul c l toriei. Abia atunci
vom câ tiga pe Hristos cu adev rat. Putem deci s alerg m într-acolo, i noi ne vom asem na tot
mai mult cu El, în m sura în care alerg m, dar niciodat aici pe p mânt nu vom ajunge la int .
Îns în versetul 10 este vorba, ca deja aici pe p mânt s ne str duim s -L cunoa tem tot mai
mult. Dac vom întreba pe cineva, care s-a întors de curând la Domnul: cuno ti pe Domnul Isus?,
el va r spunde: Îl cunosc ca Mântuitorul i Domnul meu. Îns Pavel spune la sfâr itul c l toriei
vie ii sale cre tine: »... ca s -L cunosc pe El.« Este o diferen mare dac am cunoscut pe cineva
i pot spune: da, îl cunosc – sau a spune: tr iesc în fiecare zi cu el i tiu exact cum se comport ,
cum gânde te i ce simte. Aceasta este cunoa terea adev rat . Suntem noi interesa i s -L
cunoa tem în felul acesta? Dorim noi s tim ce gânde te El despre noi, cum dore te El ca s
umbl m? Mai mult, suntem noi interesa i s tim cine este El acolo, ca Domn prosl vit? Dorim
noi s cunoa tem frumuse ea i slava Persoanei Sale? Numai cunoa terea Persoanei Sale i
umplerea noastr cu Persoana Lui ne va da putere pentru lucrare. Dac vrem s avem felul de
gândire al lui Hristos, atunci s nu cânt m: O, nu, eu nu sunt ca Isus. Atunci eu mai sunt înc
punctul central. Nu, noi trebuie s umplem gândurile noastre cu cunoa terea Persoanei Sale.
Realiz rile noastre spirituale nu vor mai avea atunci nici-o importan . Nu ne vom mai gândi la
maturitatea noastr spiritual . Dac suntem cu adev rat umplu i de El, atunci vom cre te de la
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sine. În momentul în care m întreb dac fac progrese spirituale, maturizarea mea spiritual va
stagna, c ci atunci sunt iar i umplut cu realiz rile mele, cu persoana mea.
Apostolul are aici dorin a s -L cunoasc pe El i puterea învierii Lui. L-a v zut ca Domnul cel
înviat i prosl vit. El dorea acum s experimenteze în via a lui aceast putere a învierii. Aceasta
este ceea ce noi putem experimenta acum. Nu este puterea învierii (a a cum au presupus unii) pe
care o vom cunoa te când vom învia din mor i, ci este puterea învierii Sale pe care trebuie s-o
cunoa tem acum în via a noastr . Pavel a v zut pe Domnul Isus ca Omul înviat i prosl vit în
cer. Acum dorea s afle »în trup« ce înseamn c Hristos a înviat, ca astfel în puterea acestei
învieri s - i continue drumul. A a cum El a fost înviat prin slava Tat lui, tot a a i noi s
umbl m în noua via , adic în puterea în care a fost El înviat (Romani 6, 4). La aceasta se
gânde te Pavel aici, i cât de important este aceasta. Sunt mul i cre tini care doresc s cunoasc
p rt ia suferin elor Lui, care, ca i Domnul Isus, sunt gata s sufere aici pe p mânt din pricina
neprih nirii i din pricina Numelui S u. Dar aceasta nu este posibil înainte de a cunoa te puterea
Invierii Sale.
Desigur aici nu este vorba de suferin ele pentru aducerea mântuirii. În privin a aceasta nu
putem avea p rt ie cu Domnul. Lucrarea de pe cruce trebuia s-o fac numai El singur. Îns
suferin ele pe care le-a îndurat aici pe p mânt din partea oamenilor, care-L batjocoreau i Îl
dispre uiau, pentru c era Martorul lui Dumnezeu, suferin ele pe care le-a îndurat, deoarece
sufletul Lui curat era în mijlocul unei lumi îngrozitoare, stricate, aceste suferin e – nici m car
suferin ele pentru El, ca martori ai Lui, ci suferin ele împreun cu El, care rezult din faptul c
umbl m împreun cu El -, pe acestea putem s le împ rt im. Doresc inimile noastre aceasta?
Sunt mul i cre tini, a a cum am spus, care doresc. Dar dac ei nu au cunoscut mai înainte puterea
învierii Sale, atunci nu vor putea cunoa te p rt ia suferin elor Lui, cu atât mai pu in se vor putea
face una cu moartea Lui. Cum am putea s dorim s intr m în moartea Lui, dac mai înainte nu
tim c El a ob inut victoria asupra mor ii i a înviat? Cum am putea s îndr znim s mergem de
bun voie în întâmpinarea mor ii Lui, f r s cunoa tem puterea învierii Lui? Ce gând îngrozitor!
Sunt mul i oameni care doresc s urmeze pe Domnul Isus. Dar cât de departe vor ei s -L
urmeze? Felul de gândire al lui Hristos se arat în ascultare, care în cele din urm a fost o
ascultare pân la moarte, da, moarte de cruce. Câ i sunt gata s fac aceasta?
Au fost unii care au fost gata s - i dea via a pentru idealurile lor, pentru concep iile lor
cre tine, dar care nu au fost n scu i din nou, i de aceea nu au cunoscut puterea învierii Sale. Ei
au mers, cei drept, în moartea Sa, dar în ve nicie vor trebui s r mân în aceast moarte. Dac
vrei cu adev rat s ai p rt ie cu suferin ele i cu moartea Sa, i s ajungi la învierea din mor i,
atunci tu trebuie ca mai înainte s fi cunoscut practic puterea învierii Sale în via a ta. Nu numai
în sensul c ai murit împreun cu Hristos i ai înviat împreun cu El – acesta este începutul, e de
la sine în eles – ci i, cuno ti practic în via a ta puterea învierii Sale. A a spune Pavel în 2
Corinteni 1, 9, c în mijlocul suferin elor i prigonirilor a experimentat în trupul s u ce înseamn
c Dumnezeu înviaz mor ii, c ci el a cunoscut în via a sa aceast putere a învierii. Chiar i un
om ca Avraam, de exemplu, a cunoscut puterea acestei învieri, când a trebuit s înve e c drumul
lui Dumnezeu duce peste moartea tat lui, atrofierea propriului trup (Romani 4, 19) i în cele din
urm »moartea« fiului s u. Totul a murit: tat l s u, fiul s u, i el însu i. Prin aceasta a cunoscut
puterea învierii, i anume, a unui Dumnezeu care d via a, acolo unde st pâne te moartea. Acest
Dumnezeu este cel ce d putere în via a unui cre tin, i desf urarea puterii într-o ar unde totul
vorbe te de urm rile mor ii.
Aceasta este puterea învierii lui Hristos. Abia atunci putem avea p rt ie cu suferin ele Sale.
Aceasta dorea apostolul. De ce? Pentru c nu dorea nimic altceva, decât numai pe Do m n u l .
Domnul Isus a spus: »Robul nu este mai mare decât st pânul s u. Dac M-au prigonit pe Mine,
i pe voi v vor prigoni« (Ioan 15, 20); i: »Dac v ur te lumea, ti i c pe Mine M-a urât
înaintea voastr « (Ioan 15, 18). Pavel nu dorea s fie mai mult decât El. Dorea s fie la Hristos,
s -L cunoasc i s -L câ tige. Ce diferen fa de ucenici. Citim în Evanghelia dup Marcu 10,
32 c plini de fric au urmat pe Domnul Isus pe drumul Lui spre Ierusalim. Aceasta nu este
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cunoa terea puterii învierii Sale. Aceasta nu înseamn c mergi pe drum fiind deplin con tient
cine este El i ce poate face El. Ei erau plini de fric , iar pe de alt parte vorbeau între ei, voind
s tie cine este cel mai mare, i Iacov i Ioan au venit la Domnul i L-au întrebat dac au voie s
ad la dreapta i la stânga Lui în Împ r ia Sa. Aceasta nu arat c e ti umplut de pre ul nespus
de mare al cunoa terii Lui. Este laud în propriile calit i i aptitudini, în propriile realiz ri ale
firii. De aceea Domnul Isus a r spuns: »Pute i voi s be i paharul, pe care am s -l beau Eu, sau s
fi i boteza i cu botezul cu care am s fiu botezat eu? Putem, au zis ei. i Isus le-a r spuns: Este
adev rat c paharul pe care îl voi bea Eu, îl ve i bea, i cu botezul cu care voi fi botezat Eu, ve i
fi boteza i; dar cinstea de a edea la dreapta sau la stânga Mea, nu atârn de Mine s-o dau, ci ea
este numai pentru aceia pentru care a fost preg tit .« (Marcu 10, 38-40).
Cât de cu totul altfel se prezint lucrurile aici la Pavel! El nu era mai bun decât ei, dar el a
v zut pe Domnul glorificat, ceea ce pentru cei doi ucenici nu era posibil. El a v zut frumuse ea
Lui i a fost atât de mult umplut cu ea, c propria lui m rime a devenit f r valoare, nu a mai
avut nici-o fric i nu a mai avut nici-o alt dorin , decât s bea paharul pe care l-a b ut Domnul
Isus (aceasta este posibil, a a cum Domnul Însu i a spus), i s fie botezat cu botezul, cu care a
fost botezat El. Nu s fie c l uzit de sim mântul valorii sale i de dorin a de a fi cel mai mare, ci
s fie cel mai neînsemnat i în aceast ascultare s urmeze pe Domnul pân la moarte, da, moarte
de cruce. Aici nu este vorba de mântuire, a a cum am spus, ci de suferin ele pe care Domnul Isus
le-a îndurat din partea oamenilor. Apostolul dorea s aib parte de ele i ca el, ca i Domnul Isus,
s ajung la acest final minunat, învierea din mor i. Domnul Isus a înviat din mor i. Ce
desf urare a puterii! În Evanghelia dup Marcu 9, 32 citim c ucenicii s-au temut s -L întrebe,
ce este învierea din mor i. Pavel a tiut ce înseamn c Domnul Isus a înviat din mor i i acum
ade la dreapta lui Dumnezeu ca Omul înviat i prosl vit. Pavel dorea s ajung i la aceast
înviere din mor i. El se exprim aici în felul urm tor: »Ca s ajung cu orice chip, dac voi putea,
la învierea din mor i« (versetul 11) – în orice chip, chiar dac pentru mine ar însemna moartea,
eu sunt gata pentru aceasta. i dac va trebui s mor, a a cum Domnul Isus a trebuit mai întâi s
moar , s fie pus în mormânt i abia dup aceea s ajung la învierea din mor i, eu sunt gata s-o
fac, c ci doresc chiar, s m fac asemenea cu moartea Lui. Desigur, noi sper m s fim îmbr ca i,
i nu dezbr ca i (2 Corinteni 5, 4), sper m s vin Domnul Isus, ca s schimbe trupul st rii
noastre smerite i s -l fac asemenea trupului S u de slav (versetul 21). Dar dac era necesar în
alt mod s se ajung la înnoirea trupului, apostolul era gata pentru aceasta. Dorea s ajung la
acest moment minunat, când va fi la El i va primi premiul luptei (c ci El este pre ul), când
gândurile lui vor fi pe deplin umplute cu El i când nu va mai fi nimic care s -l distrag de la El
i când va fi ca El. Aceasta este o speran fericit .
O, nu, el nu a primit înc acest premiu al luptei, era imposibil. Nu era înc des vâr it în aceast
privin (sau: adus la des vâr ire) (versetul 12). Des vâr irea este aici un cuvânt important.
Citim în versetul 12 c apostolul nu era înc des vâr it, îns în versetul 15 se spune: »to i, care
suntem des vâr i i.« Pare s se contrazic . Pentru a în elege este necesar s tim c Noul
Testament vorbe te despre trei feluri de des vâr ire a celor credincio i. Prima o g sim în Evrei
10, 14: »C ci printr-o singur jertf El (Domnul Isus) a f cut des vâr i i pentru totdeauna pe cei
ce sunt sfin i i«. Aceasta înseamn : prin jertfa Domnului Isus am fost f cu i des vâr i i odat
pentru totdeauna; prin credin a în El am fost f cu i ap i pentru totdeauna s avem parte de
mo tenirea sfin ilor, în lumin (Coloseni 1, 12). În privin a aceasta am fost f cu i des vâr i i. Nu
mai este necesar s se mai adauge ceva. Aceasta este des vâr irea pe care o posed fiecare
credincios, chiar dac s-a întors la Domnul numai de un minut. A treia des vâr ire o g sim în
versetul 12. Aceasta este des vâr irea pe care o vom avea când vom fi la Domnul Isus i când
trupul nostru va fi schimbat i va fi asemenea trupului Lui de slav (versetul 21). Atunci nu vom
mai avea carnea, sau firea (firea rea sau firea religioas nu vor mai fi). Tot ce este în noi i
aminte te de lume va fi îndep rtat. Vom fi la El i Îl vom cunoa te cu adev rat în toat m re ia
Lui. Aceasta este a treia des vâr ire. Dar exist i o a doua des vâr ire, i anume maturitatea.
Aceasta nu o are unul care s-a întors de curând la Domnul. Ea se ob ine totu i aici pe p mânt.
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Aceasta este des vâr irea prezentat în versetul 15; ea nu înseamn c am primit deja premiul,
dar avem deplina con tien de felul în care vom primi premiul luptei. Nu înseamn c s-a
terminat alergarea, ci aceast des vâr ire cuprinde deplina con tien despre felul cum trebuie s
facem aceast alergare. Atunci ochiul este simplu, i nu vede nimic altceva, decât numai pe
Domnul Isus. Aceasta este caracteristica p rin ilor în Hristos (1 Ioan 2, 13,14), despre care se
poate spune numai, c ei Îl cunosc pe Acela care era de la început.
Aceasta este des vâr irea din versetul 15. Îns în versetul 12 se spune c apostolul nu poseda
înc cealalt des vâr ire, adic des vâr irea de a fi la Hristos. Dup aceasta alerga el. Nu era o
încercare lipsit de speran . Alerga, ca astfel lumina s str luceasc tot mai puternic i ca el s
devin în via a practic tot mai mult asemenea Domnului Isus, pentru c el însu i a fost prins de
Hristos Isus. Este o chestiune foarte important . Cât de mult se alearg pretutindeni dup
neprih nire! Se alearg dup felul de gândire ca al lui Isus Hristos! Dar tu trebuie s fii mai întâi
prins de Hristos Isus. A a spune mireasa în Cântarea Cânt rilor 1, 4: »Trage-m dup Tine! i
haidem s alerg m (textual: voi alerga tras de Tine).« Mul i las primele cuvinte la o parte i
spun: Te vom urma. Mireasa spune mai întâi: Trage-m dup Tine. Mai întâi tu trebuie s fii tras.
»Nimeni nu poate veni la Mine, dac nu-l atrage Tat l, care M-a trimis«, spune Domnul Isus
(Ioan 6, 44). Îns aceia care au fost atra i de El i au fost pu i cu picioarele pe c rarea
neprih nirii trebuie s înceap s alerge. Au fost pu i de Domnul Isus pe blocul de start. Acum
trebuie s înceap s alerge în cursa de întrecere. Chiar dac vor r mâne pe blocul de start, ei vor
ajunge totu i în ceruri, dar ei au pierdut cursa de alergare. Vor fi mântui i, dar ca prin foc (1
Corinteni 3, 15). Nu au înv at s cunoasc cunoa terea Domnului Isus, s cunoas ce se g se te
în El. Au r mas slabi, puterea lor spiritual nu s-a dezvoltat. Ce pierdere pentru ei în i i; îns
înainte de toate ce pierdere pentru Domnul! Aceasta va avea consecin e în ve nicie pentru ei.
Desigur, în cer vor fi des vâr i i, dar pentru c le lipsesc aceste experien e cre tine, Domnul nu-i
va putea folosi în lucrarea Sa a a cum ar vrea, de exemplu în timpul Împ r iei de o mie de ani,
sau pe p mântul cel nou.
Este deosebit de important cât de mult am alergat noi aici pe p mânt ca s primim premiul.
Apostolul însu i nu consider c l-a primit, dar nu are alt dorin decât numai, uitând ce este în
urma lui, s alerge spre int pentru premiul chem rii cere ti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus
(versetele 13 i 14). Uitând ce este în urm ! Imagineaz - i c el alearg în aceast curs i în
fiecare clip s-ar uita înapoi i ar spune: linia de start a fost foarte pl cut . Dac a fi acum acolo
nu ar mai trebui s fac acest efort. Chiar dac te-ai uita la câmpiile din jur, la toat frumuse ea
care r mâne în urma ta, nu vei putea s alergi. Uit m noi ce este în urma noastr ? În aceasta se
cuprinde totul, chiar i lucrurile cu care se mândre te firea. Totul, chiar i lucrurile de care noi ca
credincio i ne-am bucurat, sau au fost prilej pentru fire, sau poate chiar ceva prin care am crezut
c suntem pl cu i lui Dumnezeu. Am uitat noi? Cu cât uit m mai mult, cu atât mai mult putem s
alerg m dup Domnul, s -L urm m, s -L cunoa tem mai bine i în cele din urm s câ tig m
premiul. Nu zic s uit m cine am fost. Pavel nu a uitat niciodat c a fost cel mai mare dintre
p c to i. Trebuie s ne verific m permanent i s rug m pe Dumnezeu: »Cerceteaz -m ,
Dumnezeule, i cunoa te-mi inima!« (Psalmul 139, 23). Nu trebuie s uit m cine am fost i ce
am f cut. Trebuie îns s uit m – despre aceasta este vorba în tot acest capitol – lucrurile cu care
ne-am l udat odinioar , în ce ne-am c utat mântuirea, ce am pre uit odinioar i care acum sunt
pentru noi numai un gunoi i o pierdere. S ne asem n m acelui om de afaceri, care c uta
m rg ritare (la plural!) frumoase i când a g sit un m rg ritar de pre , a uitat pe toate celelalte i
l-a cump rat (compar cu Matei 13, 45,46). Acum nu mai putea s cumpere alte m rg ritare, c ci
a vândut tot ce avea, toat averea, ca s posede acest m rg ritar (perl ). Nu mai existau alte perle
frumoase? Cu una putea s cumpere alte zece perle, chiar dac nu erau a a de frumoase, dar ar fi
avut totu i zece. Nu, el a v zut frumuse ea cople itoare a acestei perle! Eu cred de fapt c acest
tablou vorbe te de ceea ce Domnul Isus a v zut în Adunare; dar nu pot face i o aplicare la ceea
ce un credincios poate vedea în El? Dac L-am v zut cu adev rat în slava Sa, i am v zut
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premiul chem rii cere ti a lui Dumnezeu (acesta este Domnul Însu i), atunci vom uita totul i
vom alerga dup el.
»Gândul acesta dar s ne însufle easc pe to i, care suntem des vâr i i« (versetul 15a). Dac
con tien a noastr este umplut realmente cu pre ul nespus de mare al cunoa terii lui Hristos
Isus, s fim atunci însufel i i de gândul acesta i s nu mai avem alte dorin e! Aici se vorbe te
despre trei grupe de cre tini. Este bine s ne întreb m c rei grupe apar inem. (Probabil nu apar ii
niciuneia din aceste trei grupe, i aceasta este posibil.) Prima const din aceia care sunt
des vâr i i, care prin experien au în eles c nu este interesant s la i altceva în inim , decât
numai pre ul nespus de mare al cunoa terii lui Hristos Isus. Cât de multe lucruri frumoase sunt
pe p mânt - i ele exist , nimeni nu va contesta c Dumnezeu a dat lucruri frumoase în natur ,
sau oriunde altundeva -, toate aceste lucruri î i pierd valoarea atunci când am v zut cine este
Domnul Isus i ce înseamn s cuno ti Persoana Sa. Atunci dispar toate. S fim însufle i i de
gândul acesta! Gânde ti tu altfel? »Dac în vre-o privin sunte i de alt p rere, Dumnezeu v va
lumina i în aceast privin « (versetul 15b). Nu to i am progresat la fel de mult. Aici nu este
vorba de lucruri fire ti, de credincio i fire ti. De aceea am spus: Probabil c sunt aici unii care nu
apar in niciuneia din aceste trei grupe, deoarece ei nu sunt duhovnice ti. Aici este vorba de
credincio i care nu au înv at a a cum se cuvine, c pentru Dumnezeu nimic altceva nu are
valoare, decât numai Domnul Isus i c noi nu putem nimic altceva aduce lui Dumnezeu în
lucrarea noastr , în rug ciunile noastre, în adorarea noastr , decât numai pe Domnul Isus Însu i,
i numai pe El.
Un exemplu clar în privin a aceasta avem în cei slabi i în cei tari în Romani 14. La ambele
grupe este vorba de credincio i i ambele grupe sunt duhovnice ti (s re inem bine aceasta), c ci
i cei slabi doresc cu sinceritate s slujeasc Domnului. Ei socotesc, de exemplu, o zi mai presus
de alta. Ei nu f ceau aceasta în felul în care cunoa tem noi s rb torile cre tine, care nu au nimic
a face cu devotarea noastr pentru Domnul. Îns ei erau slabi pentru c nu vedeau, c pentru cei
tari, cei des vâr i i, toate zilele erau la fel. C Dumnezeu nu acord nici-o valoare unor astfel de
forme i practici exterioare, ci totul este duhovnicesc, i tot a a trebuie s fie i lucrarea noastr .
Ace ti credincio i aveau în întregime dorin a s slujeasc Domnului, dar ei nu au înv at c tot ce
este din carne (sau: fire; chiar i inerea acestor zile, care au fost într-adev r date de Dumnezeu,
dar care erau numai o umbr ), i-au pierdut însemn tatea, dup ce a venit realitatea (Coloseni 2,
17). Ei, deci, nu erau »des vâr i i«, nu erau maturiza i. Nu puteau fi umplu i cu pre ul nespus de
mare al cunoa terii lui Isus Hristos, c ci în inima lor mai era loc pentru practicile vechi, iudaice.
F ceau aceasta cu cele mai bune inten ii, dar era sl biciune. Pavel spune: Dumnezeu v va
descoperi i aceasta. Dar în ceea ce am ajuns de aceia i p rere, s umbl m la fel (versetele 15,
16). Observi c aici nu este vorba de credincio i neduhovnice ti? Crezi tu c Dumnezeu va spune
unui credincios carnal, care este indiferent i face ce gânde te, dup pl cerea i inima lui (uneori
trebuie s ne întreb m dac este credincios): totul este în ordine cu tine, î i voi descoperi i
aceasta, mergi mai departe a a cum e ti? Dumnezeu nu va spune nicodat a a. Dumnezeu va
spune: întoarce-te de pe drumul pe care mergi, c ci este un drum spre dezonorarea Numelui Meu
i pagub pentru tine însu i.
Pavel spune în 1 Corinteni 2, 6: »Propov duim în elepciunea printre cei des vâr i i (sau:
maturiza i)«. Pentru a în elege deplina descoperire a lui Dumnezeu nu depinde dac ai o minte
sclipitoare, sau ai citit multe studii biblice, ci trebuie s fi des vâr it. Aceast des vâr ire o aveau
p rin ii spirituali, despre care Ioan spune c ei nu au nimic altceva, decât pe El, Cel care este de
la început, acesta este Hristos. Des vâr irea noastr nu const în cuno tiin ele noastre.
Cuno tiin a poate fi chiar un prilej pentru fire, ca s se umfle de mândrie, dac nu este înso it de
dragoste (1 Corinteni 8, 1). Un frate se poate sim i, f r s - i dea seama, c este mai bun decât
altul, deoarece are în bibliotec mai mult literatur de zidire sufleteasc , sau pentru c petrece
mai mult timp în rug ciune, sau particip mai des la orele de Adunare. Toate acestea sunt
realiz ri ale firii, la care se uit , i ele sunt spre dezonorarea Domnului.
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Nu este vorba de fra i i surori neduhovnice ti, i nici de fire, ci de faptul c nu am v zut pe
deplin, c tot ce avem nevoie se g se te numai în Domnul Isus. Aceasta este sl biciunea. Despre
un copil în credin se poate spune c el are ungerea Duhului Sfânt, dar el trebuie s înve e atât
ce este lumea, cât i ce este r ul (1 Ioan 2), înainte ca s devin un tat în Hristos i s ob in
deplina maturizare a omului des vâr it în Hristos (Efeseni 4, 13). Pentru aceasta este nevoie de
cre tere spiritual , care nu se g se te înc la unul tân r în credin , c ci el nu tie multe despre
Domnul Isus, decât numai c El a purtat p catele lui. Când cre te, va cunoa te mai bine pe
Domnul i va deveni des vâr it. În privin a aceasta trebuie s -l imit m pe Pavel.
»Urma i-m pe mine, fra ilor« (versetul 17). În elegem c nu este vorba s avem pe apostol
inta ochilor no trii. Pavel însu i a spus, c nu are alt int , decât numai pe Domnul prosl vit în
cer. Dac el spune aici: »Urma i-m pe mine, fra ilor«, prin aceasta vrea s spun : voi trebuie, ca
i mine, s alerga i s primi i premiul chem rii cere ti i s fi i umplu i cu pre ul nespus de mare
al cunoa terii Lui. În privin a aceasta s fim imitatorii lui i ai altora, care umbl tot a a ca
apostolul. În contrast cu aceasta vorbe te despre a treia grup de cre tini; o grup , care poart
Numele lui Hristos, dar care nu sunt credincio i. Aici se spune – aici este o aten ionare a
apostolului, probabil i pentru noi, c ci probabil st m sub influen a acestor cre tini: se poart ca
vr jma i ai crucii lui Hristos (versetul 18). Nu se spune aici c sunt du mani ai lui Hristos! Niciun om, care se nume te cre tin, nu poate fi totodat un du man public al lui Hristos, c ci aceasta
ar fi în contradic ie cu m rturisirea lui. Prin m rturisirea lui, el spune c vrea s -L urmeze pe
Hristos. El vrea s -L urmeze numai în via a lui pe p mânt, c ci el este un du man al crucii lui
Hristos. El nu este gata s fac ce a spus Domnul în Luca 14, 27: » i oricine nu- i poart crucea,
i nu vine dup Mine, nu poate fi ucenicul Meu.« Dac vrem s urm m cu adev rat pe Domnul
Isus, s avem felul de gândire al Lui (capitolul 2, 5), atunci trebuie s inem seama de consecin e,
c ci drumul lui Hristos se sfâr e te în ascultarea crucii. Mai exist un punct de vedere mult mai
important. Ace ti oameni sunt du mani ai crucii lui Hristos i în sensul c ei nu vor s accepte c
crucea este sfâr itul radical a tot ce este din fire: c crucea este sfâr itul radical al tuturor
orânduielilor firii. Crucea nu este numai sfâr itul p catelor noastre, ci i al realiz rilor c rnii.
Crucea este sfâr itul i al tuturor rânduielilor date de Dumnezeu, i care au fost bune, atunci când
le-a dat Dumnezeu, dar au devenit f r importan dup ce în Hristos a venit împlinirea tuturor
acestor simboluri. Oricine este un du man al crucii, va nega aceste lucruri i prin pricina de
poticnire a crucii, a a cum spune Galateni 5, 11, va ajunge la c dere. Ei nu recunosc c lumea
trebuie s fie r stignit fa de ei, i ei fa de lume (Galateni 6, 14). Ei încearc s introduc
printre cei credincio i ceea ce a avut sfâr it pe crucea de pe Golgota.
Cele dou mari gre eli din cre tin tate – una din acestea am numit-o deja – constau în
respingerea (deseori incon tient, c ci sunt i mul i credincio i afecta i de ea) a ceea ce a avut loc
pe cruce. În primul rând au dat la o parte pe Duhul lui Dumnezeu, introducând vechile practici
iudaice, prin care ar trebui s slujim lui Dumnezeu, s program m strângerile noastre, lucrarea
pentru Dumnezeu s se fac prin cei ce ocup func ii stabilite de oameni, etc. Toate acestea
înseamn negarea a ceea ce a avut loc la cruce. A doua gre eal cu consecin e grave este c din
lucruri date de Dumnezeu, i anume botezul i Masa Domnului, s-a f cut sacramente (mijloace
de ob inere a harului). Unii protestan i spun cu bucurie c ei nu au apte sacramente, a a cum au
catolicii, ci numai dou . Dar dup Scriptur acestea sunt prea multe. Scriptura nu cunoa te niciun alt „mijloc de a avea parte de har“, decât numai unul singur, Domnul Isus Hristos. Pentru cel
credincios nu exist nimic altceva prin care poate s - i înt reasc credin a, decât numai Hristos
Însu i. Tocmai aceste dou practici, pe care le-a dat Dumnezeu, nu vorbesc despre via , despre
înt rirea credin ei, ci, dimpotriv , despre moarte. Botezul este un tablou al mor ii lui Hristos, cu
care ne facem una, îngropa i în moartea Sa (Romani 6, 4). Masa Domnului este vestirea mor ii
Domnului (1 Corinteni 11, 26). Aceste dou practici, singurele, pe care le avem, vorbesc despre
moartea lui Hristos, despre cruce, despre sfâr itul a tot ce apar ine omului vechi. Ele vorbesc
foarte clar, c Dumnezeu nu poate tolera nimic de la carne (fire), nu numai p catele, ci i ce este
„bun“ de la fire. Este inutil pentru Dumnezeu. i pentru credinciosul care a v zut cine este
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Domnul Isus, firea nu va mai avea nici-o însemn tate. Nici chiar realiz rile firii nu-l vor mai
interesa. Le va considera ca pe o hain învechit , în compara ie cu slava lui Hristos.
Pavel a trebuit s vorbeasc plângând despre ace ti du mani, c ci el a v zut influen ele rele
care porneau de la ace ti cre tini fal i. Erau mul i care se comportau astfel, a a spune aici. Ce
stare! Pe când Pavel înc tr ia i era în închisoare, f r posibilitatea de a face ceva, a trebuit s
constate c erau mul i care voiau s readuc între cei credincio i ceea ce prin crucea lui Hristos a
fost pus la o parte. Desigur, erau „cre tini“, îns Pavel spune aici: »sfâr itul lor va fi pierzarea«
(versetul 19). Acesta este sfâr itul oamenilor care neag necazul crucii i nu vor s recunoasc c
omul cel vechi a fost omorât pe cruce. S re inem bine aceasta! Aici nu este vorba de cei care au
fost în ela i, de cei care au fost du i în r t cire, ci de aceia care au introdus aceste sisteme gre ite
în cre tin tate, care despart pe credincio i de Domnul. Sfâr itul lor este pierzarea, dumnezeul lor
este pântecele. Ei au interese numai pentru fire, pentru ce prime te trupul. Slava lor este în
ru inea lor, în ceea ce Dumnezeu nume te ru ine, i anume încrederea în ceea ce a fost nimicit
prin cruce. Omul vechi este o ru ine pentru Dumnezeu, îns ei î i au slava în fire, în eul propriu.
Aceasta este urmarea dac nu se recunoa te ce s-a f cut pe cruce.
i în cele din urm ei se gândesc la lucrurile de pe p mânt. Da, nu este de mirare. Pavel scrie
colosenilor c nu numai Hristos a murit pentru ei, ci i ei au murit împreun cu Hristos i au
înviat împreun cu Hristos (cap. 3, 1, 2). Au mers împreun cu Hristos la moarte i au sfâr it cu
tot ce este de pe p mânt i de aceea s nu se mai gândeasc la lucrurile p mânte ti (nu numai
cele lume ti!). Acestea sunt lucrurile care sunt bune în ele în ile, pe care le consum omul
natural, dar care nu se pot compara cu pre ul nespus de mare al cunoa terii lui Hristos Isus. Totul
se învârte în jurul acestui singur punct. Aceasta este puterea din care ne putem înt ri. Puterea
const în aceea, c totul dispare dac le compar m cu El. De aceea trebuie s ne preocup m mai
mult cu El i s alerg m – chiar dac la sfâr itul vie ii noastre vom sta în închisoare – s -L
cunoa tem mai mult, ca s -L câ tig m. Acesta este punctul nostru de vedere. C ci - i acesta este
conflictul cre tinilor – noi suntem înc pe p mânt, i totodat nu trebuie s ne mai gândim la
lucrurile p mânte ti, c ci cet enia noastr este în ceruri (versetul 20).
Conflictul este acesta: prin moarte i prin înviere ne-am desp r it de lume i de p mânt i neam unit cu Hristos într-o lume nou , i cu toate acestea umbl m zilnic pe p mânt. Filipenii
trebuiau s nu uite c umblarea lor propriu-zis era în cer. Puteau s în eleag foarte bine
aceasta. Erau oameni cu cet enie roman , care tr iau într-o colonie roman . Tr iau foarte
departe de cetatea Roma, unde ar fi fost de fapt acas . Tr iau în mijlocul unei popula ii p gâne.
Tot a a este i cu cel credincios, spune Pavel. El se afl în mijlocul împrejur rilor p mânte ti, în
mijlocul oamenilor care nu-l în eleg i de care este desp r it prin moarte. S nu uit m c prin
moarte s-a produs o desp r ire între noi i lumea care ne înconjoar ! Nu numai lumea a fost
r stignit fa de noi, ci i noi fa de lume (compar cu Galateni 6, 14). i voi, filipenilor, a a
cum acum trebuie s dovedi i c sunte i romani i s v comporta i ca romani, ca i cum a i locui
în Roma, tot a a trebuie s în elege i c cet enia voastr (sau: umblarea voastr , rela iile voastre
de via ) ca credincio i trebuie s poarte amprenta cerului. A a cum iganii i iudeii, care de mii
de ani tr iesc împr tia i prin ri str ine i i-au p strat datinile, cântecele populare i
obiceiurile, se viziteaz unul pe altul i se in desp r i i de popoarele în mijlocul c rora tr iesc,
tot a a este i cu noi. Noi locuim într-adev r în mijlocul oamenilor din lume, dar cet enia
noastr este în cer. În cânt rile noastre cânt m despre dorin a dup patria din care venim. Da, de
unde venim! C ci via a nou din noi este via a ve nic care era din ve nicie la Dumnezeu i a
venit la noi prin Isus Hristos.
Cet enia noastr este în cer. Garan ia c cet enia noastr este acolo const în faptul c noi
tim sigur c Domnul Isus va veni de acolo ca Mântuitor (versetul 21). Nu numai ca Domn al
nostru (» i astfel vom fi totdeauna cu Domnul«, 1 Tesaloniceni 4, 17), ci i ca Mântuitor. El va
mântui nu numai trupurile noastre (Romani 8, 23) – aceasta este foarte important, i noi ne
putem gândi i la aceasta (vezi versetul 21) -, ci El ne va elibera i de sistemul p mântesc, în care
ne g sim. Ne va elibera din conflictul în care ne g sim, c ci noi ca credincio i suntem deja acum
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desp r i i de lume, i totu i tr im în lume. Cu toate c noi ca credincio i nu mai avem nimic a
face cu lucrurile p mânte ti, i nu ne mai gândim la ele, suntem totu i confrunta i zilnic cu ele.
El ne va elibera din acest conflict; ca Mântuitor ne va elibera din aceste lururi. Ne va duce în
locul în care totul reflect slava Persoanei Sale i vom primi cununa, care nu este alta decât El
Însu i. Acolo inima noastr nu se va mai îngrijora, a a cum este inima apostolului aici, care la
gândul c exist du mani ai crucii lui Hristos a trebuit s plâng (compar cu Luca 19, 41). În cer
nu sunt du mani ai crucii lui Hristos. Acolo sunt numai credincio i, numai oameni des vâr i i.
Ce gând minunat! Totul în noi este des vâr it.
Atunci i trupul st rii noastre smerite va fi asemenea trupului S u de slav . i trupul va fi
atunci des vâr it. În filozofia greac trupul nu avea nici-o importan – era numai închisoarea
sufletului -, dar pentru Dumnezeu are mare importan . El va face ca i trupul nostru s aib
parte de r scump rare i-l va face asemenea trupului de slav al Domnului Isus. Pavel a v zut
acest trup. Pe drumul spre Damasc a c zut la p mânt, cople it de o lumin divin . Sunt convins
c el nu a v zut slava deplin , c ci atunci aceast slav l-ar fi omorât. A a de minunat este acest
trup de slav ! i cei necredincio i vor primi un trup de înviere, îns trupul lor nu va fi asemenea
trupului Lui de slav . Trupul lor va fi un trup fizic, nemuritor, a a c ei vor merge la pierzare în
iad cu trup i suflet (Matei 10, 28). Îns trupul nostru va fi asemenea trupului S u. Lumea nu
poate în elege aceasta. Lumea nu tie ce vom fi noi; îns noi tim, c ci atunci când El va fi
descoperit, vom fi asemenea Lui (1 Ioan 3, 2). Nu numai c noi Îl vom vedea a a cum este,
aceasta este adev rat, ci noi vom fi transforma i asemenea chipului pe care Îl vom vedea.
Dumnezeu în hot rârea Sa, i-a propus s ne fac în toate privin ele asemenea Omului prosl vit
Isus Hristos (Romani 8, 29). Chiar acum El ne formeaz practic, în duhul nostru, asemenea
acestui Chip. Noi suntem înnoi i din zi în zi, din slav în slav , îns în curând vom fi
transforma i în chip des vâr it. Chiar i trupul nostru va avea parte de urm rile minunate ale
lucr rii Domnului Isus. Ce perspectiv ! Atunci trupul nostru nu ne va mai împiedica în slujba
pentru Domnul. El ne poate împiedica, deoarece este bolnav, sau slab, sau b trân. Ne poate
împiedica, deoarece deseori este prilej pentru fire. Acum poate fi un obstacol în multe privin e,
dar atunci va avea i el parte de eliberare. Atunci Domnul Isus va veni ca Mântuitor i pentru
trupul nostru. El are o putere imens s fac aceasta; El are acea putere cu care poate s - i
supun toate lucrurile. El, Cel care în baza lucr rii Sale pe cruce are puterea s dea înapoi lui
Dumnezeu toate lucrurile, s împace toate lucrurile cu Dumnezeu i s st pâneasc cu autoritate
peste toate lucrurile, nu va avea El putere s transforme trupul i s -l fac asemenea trupului S u
de slav ? Ce har este aceasta! Cât de multe lucruri cople itoare sunt deja acum pe p mânt, de
care putem avea parte: s -L cunoa tem pe El, s fim umplu i cu pre ul nespus de mare al
cunoa terii Lui. Nu pot s i le prezint, c ci tu însu i trebuie s ai imaginea Domnului prosl vit în
cer, a a cum ne-o prezint Cuvântul lui Dumnezeu i pentru care Domnul vrea probabil s
foloseasc i cuvintele mele. Dac tu însu i nu ai privit tabloul, vei zice la toate cele spuse: cât de
exagerat sunt toate acestea! Cum poate cineva s renun e la tot ce are, la toate lucrurile de care se
bucur firea, la tot ce oamenii consider de valoare, pentru cineva pe care nu-L poate vedea i
care este foarte departe de El? Dar dac credincio ii vorbesc în felul acesta – sub premiza c sunt
cu adev rat credincio i -, aceasta arat c ei nu au v zut nimic din ceea ce ste Domnul Isus în
realitate. Ei au probabil parte cu El, ca s ajung în cer, ca s capete iertarea p catelor lor, dar ei
nu au avut niciodat adev rata dorin s fie umplu i de cunoa terea Lui. Urmarea este o stare de
lâncezeal spiritual i sl biciune, necuno tiin cu privire la voia Sa, este umplut cu lucrurile
acestui p mânt, pagub pentru suflet i în cele din urm o mântuire ca prin foc. Ei citesc în
Evanghelie cine a fost El pe p mânt, i consider aceasta ca fiind foarte frumos. Dar pentru c nu
tiu cine este El acum la Dumnezeu în cer, i nu cunosc slava Sa i puterea învierii Sale, exist
mult sl biciune în via a lor. Nu este sl biciunea cauza pentru care cânt m: »Vreau s fiu ca Isus
pe p mânt«, în loc s uit m „eul“ i inimile noastre s fie umplute cu Persoana Lui (prosl vit în
cer), a a c suntem ca i Isus?
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