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Ceea ce caracterizeaz c l toria cre tinului aici pe p mânt este un cort, care este construit în
fiecare zi în pustie. În privin a aceasta ne este suficient un cort, a a cum aveau patriarhi. Nu este
permanent. El poate fi distrus în orice moment. Dar aceasta nu ne nelini te te, c ci tim c deja
acum ne este preg tit o locuin ve nic în ceruri, în Persoana unui Om înviat, care S-a a ezat
la dreapta lui Dumnezeu.
Cele trei locuin e, despre care vrem s spunem ceva, sunt cu totul altfel. În timp ce cre tinul
înainteaz prin lumea aceasta, el are un loc de refugiu, un loc de odihn i un loc de desf tare.
Aceste locuri sunt a ezate în afara grani elor crea iei acesteia, i de aceea sunt cere ti.

Locul de refugiu
Despre acesta vorbe te Psalmul 71. A a cum este credinciosul din acest Psalm, tot a a suntem
i noi cre tinii în timpul c l toriei prin pustie, înconjura i de tot felul de pericole. Satana le d
na tere, el încearc prin ele s ne distrug . Ele amenin în fiecare clip via a noastr spiritual .
Din afar ne înconjoar du mani care stau gata s ne atace: ura, prigoana, obstacole. Dinl utrul
nostru ne ameni al i du mani: tot ce lumea ne ofer prin pl ceri, ca s ne fac s c dem.
Ace ti du mani ne urm resc f r încetare. Cum putem s sc p m de ei?
»Du-te, poporul Meu, intr în odaia ta, i încuie u a dup tine; ascunde-te câteva clipe« (Isaia
26, 20). Avem nevoie de un loc de refugiu dinaintea pericolului. Acest loc de refugiu este
Dumnezeu Însu i. Psalmistul strig :
»Fii o stânc de ad post pentru mine, unde s pot fugi totdeauna! Tu ai hot rât s m scapi,
c ci Tu e ti Stânca i Cet uia mea.« Ce siguran ! Din clipa în care ne-am ascuns în aceast
cet uie putem fi siguri c vom g si o posibilitate pentru salvarea noastr , o eliberare, o
mântuire de nezguduit. Aceast Stânc ne ofer o locuin ; s »fugim totdeauna acolo«. De
îndat ce apare un pericol, s fugim la Dumnezeul nostru, la locul nostru de sc pare. Acest loc
de sc pare î i p streaz valoarea; de la na terea noastr spiritual , pe parcursul tinere ii i pân
la b trâne ele c runte ne st la dispozi ie (versetele 5, 17-18).
Cu siguran , în afar de acest loc de sc pare, la care trebuie s venim totdeauna, exist i o
lupt sub cerul liber, pentru care trebuie s îmbr c m toat arm tura lui Dumnezeu. Dar noi
vorbim acum despre du mani care stau la pând , care încearc s ne atace pe la spate prin ispite
i s ne arunce în groap , i nu ne provoac la lupt pe câmp liber. S ne împotrivim
du manului, atunci când se demasc , dar s fugim de du manul care ne pânde te, ca s ne
ascundem în Dumnezeu, în Cet uia care ne ofer siguran absolut . Dup ce a trecut pericolul
putem ie i de acolo ca s ne ocup m cu alte activit i; dar, probabil nu dup mult timp va trebui
s revenim la aceia i Stânc . Nu ni se spune: »s pot fugi totdeauna«? Acest acces este pentru
noi încrederea în Dumnezeu, rug ciunea, folosirea permanent a Aceluia care este P zitorul
nostru i puterea noastr . Locul nostru de sc pare ne ofer permanent siguran .

Locul de odihn
În Psalmul 84 g sim a doua locuin . Nu mai este o cet uie, un loc de refugiu, ci Templul, un
loc de odihn pe care i-l dore te sufletul s rac, fricos, care se nelini te te la cea mai u oar
adiere de vânt. În Templu, în cur ile lui Dumnezeu, cel credincios g se te un dublu izvor de
odihn : mai întâi odihna care se întemeiaz pe Persoana Fiului Dumnezeului cel viu, care, dup
ce a f cut lucrarea Sa pentru noi, a mers înaintea noastr i S-a a ezat la dreapta lui Dumnezeu
– i apoi, odihna care se întemeiaz pe lucrarea îns i, pe jertfa lui Hristos de pe altarul lui
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Dumnezeu. Acestei lucr ri nu trebuie s i se mai adauge nimic, c ci Dumnezeu Însu i Î i
g se te odihna în ea.
Rezultatul umbl rii în aceste locuin e pl cute i al odihnei pe care sufletul o savureaz în ele
este adorarea i lauda. »Ferice de cei ce locuiesc în Casa Ta! C ci ei tot mai pot s Te laude«
(versetul 4).

Locul desf t rii
În Psalmul 27 g sim cea de-a treia lociun . Nu mai este Templul cu jertfele care se aduc în
el, ci locul ascuns al Templului, este Sfânta Sfintelor a Casei Domnului. Aceasta este o locuin
mult mai intim decât »cur ile Casei Domnului«: un loc minunat de edere! Cel credincios
dore te numai un lucru: s locuiasc toate zilele vie ii sale aici, i nu s se refugieze numai
ocazional. Acolo vrea s vad »frumuse ea Domnului« i »s se minuneze de El în Templul
Lui«. Pentru aceasta trebuie s depun o activitate atent i permanent , o cercetare fericit , o
activitate spiritual permanent , dar care nu este grea, sau descurajatoare. Sufletul se satur aici
de râurile desf t rii lui Dumnezeu, de Hristos.
Aceasta este mai mult decât odihn , este p rt ie, o stare în care sufletul se g se te în
armonie deplin cu toate sentimentele, cu toate dorin ele, cu toate bucuriile Tat lui i ale Fiului.
Nu exist ceva mai sublim în via a cre tin .
Re ine: dac ai p rt ia, atunci ai i pe toate celelalte. P rt ia ne d un loc de refugiu sigur
fa de toate atacurile du manului: »C ci El m va ocroti în coliba Lui, în ziua necazului, m va
ascunde sub acoperi ul cortului Lui, i m va în l a pe o stânc . Iat c mi se înal capul peste
vr jma ii mei, care m înconjoar « (versetele 5-6a) – P rt ia este i temelia slujirii lui
Dumnezeu i a ador rii: »voi aduce jertfe în cortul Lui în sunetul trâmbi ei, voi cânta i voi
l uda pe Domnul« (versetul 6b).
Du manii, pericolele c l toriei, nu vor putea niciodat s doboare pe acela care tr ie te în
p rt ie cu Domnul i r mâne în ascunzi ul cortului S u. Lini tea lui nu poate fi niciodat
tulburat , iar adorarea sa va fi demn de Acela pe care Îl ador !
Ca credincio i nu suntem chema i s privim la p catele noastre, ci la Acela care le-a purtat pe
cruce i le-a îndep rtat pentru totdeauna.

2/2

