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Credinţa în viaţa de zi cu zi
A scrie o carte despre cum să-L urmezi pe
Isus este pentru unii mult mai uşor decât a trăi
zilnic pe urmele Lui.
A citi o carte despre viața de creştin este de
asemenea mai uşor decât a fi creştin – mai ales
în lucrurile mărunte ale vieţii de zi cu zi.
A avea şi a primi cunoştinţe duhovniceşti este
ceva – a acţiona conform cunoştinţelor duhovniceşti este cu totul altceva.
Trăirea credinţei – o provocare!
Creştinii suferă adesea din cauză că aşa de
puţin din ce au cunoscut se arată în viaţa lor.
Adesea trăiesc într-o contradicţie între gândirea
lor creştină şi viaţa zilnică. Multe din cele la
care am cugetat nu le-am „crezut“ niciodată cu
adevărat; numai ce am şi „îndrăznit“, am crezut
cu adevărat sau „am arătat în credinţă“.
În ce priveşte statornicia credinţei noastre, nu
este nimic de lăudat şi de fălit. Credinţa noastră
este ca o barcă mică, asemenea unei „coji de
nucă“, aruncată încoace şi încolo pe marea
vieţii, ameninţată de vânt şi valuri. Dacă nu ar fi
mâna Domnului care să ţină barca şi să o
conducă la ţintă, ea s-ar fi scufundat de mult.
Faptul că credinţa noastră nu se pierde în
furtunile vieţii, este doar datorită credincioşiei
lui Dumnezeu.
Viaţa de zi cu zi
De fapt nu numai furtunile mari ameninţă
credinţa noastră. Adesea este vântul uşor al
monotoniei zilnice, în care ne vine greu să ne
arătăm credinţa. Ce credem duminica, trebuie să

trăim şi în viaţa de zi cu zi. Ce lăudăm din prisosul sentimentelor, trebuie să facem şi atunci
când nu ne merge aşa de bine. Viaţa de zi cu zi
este adesea nedramatică, seacă, cumpănită, puţin entuziastă. Dar tocmai atunci ar trebui să
arătăm credinţa noastră.
Petru şi problema lui
Când Domnul Isus a fost pentru ultima oară în
cercul ucenicilor Săi, i-a spus lui Petru: „Chiar
în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoşul,
te vei lepăda de Mine de trei ori.“ Petru L-a
contrazis energic: „Chiar dacă ar trebui să mor
cu Tine, tot nu mă voi lepăda de Tine“ (Matei
26.34, 35). Petru era pregătit pentru dureri mari,
chiar pentru moarte. El se vedea poate în duhul
înconjurat de sute de duşmani, care îi cereau să
renunţe la Isus sau va fi condamnat. Şi apoi,
spre mirarea şi groaza multora, se va recunoaşte
de partea Domnului – aceasta era „convingerea
credinţei“ lui, dar mai degrabă era „supraapreciere“. El ar fi mers mai degrabă la moarte
decât să renunţe la Domnul său.
Dar ce s-a petrecut a fost aproape un lucru
obişnuit, aşa cum se întâmplă între oameni, nu
un atac frontal vizibil împotriva lui Petru. Isus a
fost luat prins. De ucenicii Lui, care erau gata
să moară, nu se interesa nimeni. Petru se afla în
curtea care aparţinea palatului marelui preot.
Acolo erau numai câţiva soldaţi, probabil de
grad mic, câţiva slujitori şi nimeni altcineva
(citeşte Matei 26.69-75).
Marele eveniment, marele atac asupra lui
Petru nu avusese loc. Probabil pe acesta Petru îl
aştepta. A fost pregătit pentru orice, dar nu pentru o slujnică „obişnuită“. Cine se uită la evenimente mari, este în pericol să rateze în cele
mici.

„Însă eu sunt totdeauna cu Tine, Tu m-ai
apucat de mâna dreaptă“ (Psalm 73.23).
Viaţa noastră de credinţă constă mai mult din
evenimente mici decât din evenimente mari.
Credinţa trebuie să se dovedească în lucrurile
mici, care se repetă adesea. În viaţa de zi cu zi,
în viaţa obişnuită trebuie să crezi. Ea este
adesea monotonă. De ziua de duminică te poţi
bucura, dar când vine viaţa de zi cu zi...
Singur în viaţa de zi cu zi? Niciodată!
Ce ne spune Sfânta Scriptură despre viaţa de
zi cu zi? Aceasta apare adesea, cuvântul în sine
numai o dată, şi anume în forma lui originală:
viaţa de zi cu zi vine de la „toate zilele“. Ce se
spune în Biblie despre aceasta? Sunt toate zilele
monotone? În Matei 28.20, Domnul Isus spune:
„Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul
veacului.“ Aceasta înseamnă: „Eu sunt cu voi în
toate zilele, tocmai în viaţa de zi cu zi!“ Poate
te temi de ziua de mâine, te temi de viaţa de zi
cu zi. Domnul Isus îţi spune: „Bucură-te de
mâine. Bucură-te de viaţa de zi cu zi. Eu sunt
totdeauna cu tine. Eu sunt cu tine în viaţa ta de
zi cu zi, tocmai când îţi pare aşa de grea, când
eşti obosit şi distrus: Eu sunt aici. Poţi conta pe
Mine. Tu nu eşti niciodată singur.“
„Viaţa obişnuită de zi cu zi“ este deci pentru
un copil al lui Dumnezeu nu chiar aşa de
obişnuită. Ea stă sub promisiunea neobişnuitului, şi anume prezenţa permanentă a Domnului
nostru. „Eu sunt cu voi în toate zilele.“ Indiferent că tu te gândeşti la El sau nu, El este aici.
Când suntem necredincioşi faţă de Domnul, El
este şi rămâne toate zilele credincios, de aceea
va face totul ca noi să putem savura iarăşi
părtăşia cu El. Când cădem în păcat, harul şi
îndurarea Sa sunt noi în toate zilele. Dacă
devenim căldicei în dragoste, dragostea Sa față
de noi rămâne toate zilele ca un jar fierbinte.
Nimic nu ne poate despărţi de dragostea lui
Dumnezeu, în nicio singură zi. Noi suntem la El
în mâini bune. Când trebuie să te trezeşti dimineaţa devreme, pentru că începe schimbul, tu
eşti în mâini bune. Dacă astăzi stă în faţa ta o
mare încercare, tu eşti în mâini bune. Dacă nu
şti cum să termini toată treaba în casă, tu eşti în
mâini bune. Dacă medicul constată o boală
gravă, poţi să ştii: şi atunci eu sunt în cele mai
bune mâini.
„Eu sunt cu voi în toate zilele.“ Aceste
cuvinte să ni le spunem în fiecare zi şi să

constatăm: noi nu suntem singuri în lucrurile
mărunte ale vieţii de zi cu zi. Noi nu suntem
singuri când valurile durerii ne răstoarnă în
adâncuri reci. Noi nu suntem singuri, chiar dacă
uneori aşa simţim. „Şi nimeni nu le va smulge
din mâna Mea“ (Ioan 10.28).

Răspândeşte raze de soare!
Raza de soare nu se aude, dar are cea mai
mare putere pe pământ. Vara dă zilnic câmpurilor şi pomilor o binecuvântare nesfârşită, iar
iarna înveseleşte sufletul şi îl face fericit. Soarele atrage zilnic fără zgomot cantităţi imense
de apă din mare. Această cantitate de apă se
înmagazinează în nori şi apoi cade sub formă de
ploaie pe pământ şi udă ogoarele şi înviorează
oamenii şi animalele. – Şi ce blândă este raza de
soare! Ea cade pe faţa noastră şi ne înveseleşte.
Raza dragostei poate fi răspândită fără zgomot. Întâlnim un cunoscut pe stradă, iar zâmbetul lui, salutul lui de dragoste ne face pe noi,
care poate eram puţin apăsaţi de împrejurările
vieţii, mai veseli. Există mulţi dintre aceia care
răspândesc fără zgomot o asemenea rază, iar
acolo unde cade această rază, dispare grija, şi dă
o binecuvântare ascunsă, de neexprimat.
Toată lumea se aseamănă unui ogor înţepenit
de frigul iernii; totul este pustiu şi îngheţat. Cât
necaz, câtă mizerie, cât păcat, câtă ruşine, jale şi
durere există! Aici trebuie să fim ca şi copii
iubiţi ai lui Dumnezeu urmaşi ai lui Dumnezeu
şi să umblăm în dragoste. Fiecare răscumpărat
poate răspândi raze de soare!
Domnul ne îndeamnă: „Tot aşa să lumineze şi
lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă
faptele voastre bune, şi să slăvească pe Tatăl
vostru, care este în ceruri“ (Matei 5.6).
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