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Bogăţii de nepătruns  

 

10. Hristos, modelul nostru 

 
 
Unul din adevărurile foarte cunoscute este, că Hristos este un model pentru noi în umblarea 
Sa în lumea aceasta. Aceasta se spune clar şi este confirmat în mai multe locuri din Scriptură; 
şi aproape în fiecare carte a Noului Testament este inclus acest adevăr. Când Petru vorbeşte 
despre obligaţiile servitorilor din casă, el arată spre Hristos, care, aşa cum spune el, ne-a dat 
un exemplu „ca să călcăm pe urmele Lui” (1 Petru 2.21). La fel spune şi apostolul Ioan: „Cine 
zice că rămâne în El este dator şi el însuşi să umble aşa cum a umblat El” (1 Ioan 2.6). 
Scriitorul epistolei către Evrei ne dă mai întâi o enumerare detaliată a bărbaţilor credinţei din 
epocile trecute şi apoi continuă: „De aceea şi noi, având un nor aşa de mare de martori care ne 
înconjoară, dând la o parte orice greutate şi păcatul care ne înfăşoară aşa de uşor, să alergăm 
cu răbdare în alergarea care ne stă înainte, privind ţintă la Isus, Căpetenia şi Desăvârşitorul 
credinţei, care, pentru bucuria pusă înaintea Lui, a răbdat crucea, dispreţuind ruşinea, şi şade 
la dreapta tronului lui Dumnezeu. Gândiţi-vă bine dar la Cel care a răbdat de la păcătoşi aşa 
mare împotrivire faţă de Sine, ca să nu obosiţi, descurajându-vă în sufletele voastre” (Evrei 
12.1-3). 
 
Adevărata putere a acestui loc din Scriptură este deseori trecută cu vederea de cititorul 
superficial, deoarece se adaugă cuvântul „noastre” şi astfel Domnul este făcut Căpetenia şi 
Desăvârşitorul credinţei noastre. Prin aceasta se pierde complet ceea ce Duhul lui Dumnezeu 
învaţă aici. Adevărul, care ne este prezentat aici, constă în aceea, că Domnul Isus este un 
model desăvârşit al credinţei, că El ca Om este un model al vieţii de credinţă. Aceasta s-ar 
putea recunoaşte mai uşor dacă cuvintele „Iniţiatorul” („Începătorul”) şi „Desăvârşitorul” 
credinţei ar fi redate – aşa cum uneori se face – prin „Conducător” şi „Completatorul” 
credinţei – adică: El ne conduce pe cărarea credinţei, şi El ne duce şi la ţel; pe tot drumul – de 
la început şi până la sfârşit – el este modelul desăvârşit al credinţei ca Om ascultător şi 
dependent. De aceea şi privirile noastre ar trebui să fie permanent îndreptate spre El; noi 
trebuie să privim la Isus, ca să ne întipărim exemplul Lui, pentru ca astfel după aceea şi noi să 
călcăm pe urmele Lui. Şi Domnul nostru a exprimat deseori acest adevăr. El (adevărul) se 
arată în toate locurile unde este vorba de ucenicie, de exemplu: „Dacă vrea cineva să vină 
după Mine, să se lepede de sine însuşi şi să-şi ia crucea şi să Mă urmeze” (Matei 16.24). 
Desigur aici este vorba în primul rând de ucenicie; însă „urmaş” nu înseamnă mai puţin decât 
a asculta de Cuvântul Său, să-L recunoşti ca Domn (Stăpân) şi să umbli pe urmele Lui.  
 
Aşadar devine foarte clar că Domnul nostru este un model pentru noi în umblarea Lui aici pe 
pământ, şi noi dorim cu plăcere să studiem această temă, nu numai pentru a scoate în evidenţă 
însemnătatea ei, ci şi pentru a arăta baza ei precum şi mijloacele pentru a transpune aceasta în 
practică. 
 
Baza ei constă în ceea ce era El ca Om în lumea aceasta. Deja înainte de întruparea Lui a 
spus: „Iată, Eu vin … ca să fac voia Ta, Dumnezeule” (Evrei 10.7). Aceasta stă ca titlu peste 
întreaga viaţă a Lui: El a venit nu ca să facă propria lui voie, ci să facă voia Aceluia care L-a 
trimis (Ioan 6.38). El a făcut aceasta în chip desăvârşit şi neîntrerupt – de la Betleem până la 
Golgota. Toate gândurile Lui, simţămintele şi faptele Lui stăteau sub ascultarea de voia lui 
Dumnezeu. Pentru prima dată de la căderea în păcat, Dumnezeu a găsit adevărul în interiorul 
unui Om – al Aceluia care a corespuns aşa de mult cerinţelor Sale, că Dumnezeu cu plăcere 
desăvârşită putea în dragostea Sa să se odihnească pe El. Ce bucurie trebuie să fi fost pentru 
inima lui Dumnezeu să poată privi în jos spre cele care aveau loc, unde totul a eşuat şi s-a 
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abătut de pe drum, unde nu se afla nici un om bun, niciunul măcar -, şi apoi să vadă pe 
Hristos, cum El era în mijlocul greutăţilor fără asemănare, expus tuturor relei-voinţe omeneşti 
şi satanice, şi cu toate acestea permanent şi în chip desăvârşit corespundea voii lui Dumnezeu, 
să-L vadă cum în toate împrejurările, în care Se afla, a glorificat pe Dumnezeu, şi anume tot 
timpul vieţii Sale. 
 

Înconjurat de necredință, rămas-ai credincios, 
În întuneric unicul Soare, 
Ai mărturisit Numele Tatălui Tău; 
Voia Lui Ți-a fost desfătare.  

 
În El Dumnezeu a găsit în sfârşit un Om care corespundea în toate inimii Sale, pe El, Cel care 
întruchipa desăvârşirea gândurilor Sale. El a fost aşa în toate împrejurările, în ceea ce era faţă 
de Dumnezeu şi în ceea ce era înaintea oamenilor; aşa cum S-a comportat faţă de prieteni sau 
faţă de vrăjmaşi; fie că este vorba de întristare, prigoană sau ispite; în toate situaţiile 
imaginabile, în locuri retrase sau în public – în toate lucrurile, în orice revelare a vieţii Sale 
aici pe pământ, în toate El era exemplul nostru; căci toate experienţele Lui felurite erau numai 
ocazii să facă cunoscut ce era El ca Om ascultător şi dependent; şi în felul acesta El este şi 
standardul divin pentru toţi aceia care sunt ai Lui. Deci dacă eu vreau să ştiu cum ar dori cu 
plăcere Dumnezeu să mă aibă, atunci trebuie să privesc la Hristos şi să urmez urmele paşilor 
Lui pe drumul Său prin lumea aceasta. 
 
Deci dacă pornim de la premisa, că Hristos este modelul nostru, atunci trebuie să definim 
foarte exact, pentru care clasă de oameni este valabil mai ales aceasta. Să faci greşeli în 
privinţa aceasta ar fi deosebit de fatal şi realmente a condus multe suflete la eşec. Aşa de 
exemplu, pentru unitarieni întreaga obligaţie a omului constă în a imita viaţa lui Hristos; şi pe 
lângă aceasta susţin chiar teza, că un succes în privinţa aceasta ar fi deja paşaportul pentru cer; 
şi cărţi cum ar fi „Imitatio Christi” (Imitarea lui Hristos) a lui Thomas a Kempis merg mai 
mult sau mai puţin în aceeaşi direcţie, şi anume, că omului firesc i-ar fi posibil să umble pe 
urmele paşilor lui Isus. Aproape că nu trebuie să accentuăm, că o astfel de învăţătură 
desconsideră total relaţia omului cu Dumnezeu în general, precum şi problema păcatului şi 
neputinţa omului provocată prin căderea în păcat. „Şi cei care sunt în carne nu pot să placă lui 
Dumnezeu” (Romani 8.8) este de exemplu o afirmaţie pe care unii oameni nu o iau în seamă 
sau nu-i dau crezare, ceea ce conduce la propria lor pierzare. Ce aroganţă din partea 
păcătoşilor, care stau totuşi sub judecată – păcătoşi, care s-au îndepărtat total de Dumnezeu şi 
a căror natură este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu (Romani 8.7) – să-şi revendice puterea 
de a merge pe urmele paşilor Sfântului lui Dumnezeu! Se arată numai puterea ademenitoare şi 
ispititoare a lui satan, care conduce la ruină acolo unde se întreţine o astfel de apreciere 
greşită. Aşa cum satan l-a consolidat pe faraon şi oştirea lui în gândul că ei ar putea urmări pe 
Israel prin Marea Roşie (şi cu toate acestea s-au scufundat ca plumbul în râu), tot aşa el 
înşeală şi astăzi oameni la ideea că ei ar putea imita pe Hristos, şi prin aceasta ar produce o 
dreptate care face pe om potrivit pentru prezenţa lui Dumnezeu; însă o astfel de concluzie 
greşită conduce la pierzarea proprie. De aceea se recomandă să se arate exact, care sunt 
calificările necesare, ca să poţi urma cu adevărat exemplul lui Hristos. 
 
1. Cel mai important este că noi avem aceeaşi natură. Este pe deplin adevărat, da, tocmai de 
aceea este o învăţătură fundamentală a creştinismului, că Hristos a devenit Om. „Dar când a 
venit împlinirea timpului, Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său, născut din femeie …” (Galateni 
4.4). El a fost cu adevărat născut în lumea aceasta, însă nu trebuie să uităm cuvintele, pe care 
îngerul le-a spus Mariei: „Duhul Sfânt va veni peste tine şi puterea Celui Preaînalt te va 
umbri, de aceea şi Sfântul care Se va naşte Se va chema Fiu al lui Dumnezeu” (Luca 1.35; 
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vezi şi Matei 1.18-20). Deoarece Hristos a luat parte la carne şi sânge (Evrei 2.14) şi drept 
urmare era atât „Om adevărat” precum şi „Dumnezeu adevărat”, aşa că nimeni nu poate spune 
că El ar fi luat natura noastră; că El ar fi fost „os din oasele noastre” şi „carne din carnea 
noastră”. Prin aceasta s-ar afirma, că El a avut o natură păcătoasă, L-ar descalifica ca Miel al 
lui Dumnezeu – ca Mielul fără cusur şi fără pată – şi prin aceasta s-ar submina chiar şi 
fundamentul ispăşirii (şi prin aceasta întreg creştinismul). Nu! El era totdeauna sfânt, fără 
cusur şi fără întinare, despărţit de păcătoşi; în timp ce noi eram din natură copii ai mâniei. 
 
Cum ar putea atunci deveni posibil pentru noi, în a căror carne nu locuieşte nimic bun, să 
imităm viaţa Aceluia care era desăvârşit de sfânt? „Etiopianul nu poate să-şi schimbe pielea şi 
nici leopardul petele” (Ieremia 13.23), şi nici omul firesc nu poate să schimbe caracterul 
cărnii în care a fost născut. De aceea în primul rând este necesar să fi născut din nou, aşa cum 
Domnul i-a spus şi lui Nicodim: „Isus a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun: dacă cineva nu 
este născut din apă şi din Duh, nu poate intra în Împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din 
carne este carne şi ce este născut din Duhul este duh. Nu te mira că ţi-am spus: «Trebuie să 
fiţi născuţi din nou»” (Ioan 3.5-7). Deci abia atunci, când noi devenim născuţi din nou prin 
credinţa în Domnul Isus şi prin puterea Duhului Sfânt, şi prin aceasta primim o natură nouă, 
putem să-L urmăm pe Hristos. În privinţa aceasta trebuie să fim foarte clar; căci a vorbi altfel 
ar însemna numai să inducem sufletele în eroare şi să le punem în pericol. Dacă nu este 
aceeaşi natură, nu este nici aceeaşi viaţă. Desigur acţiunea pur exterioară a omului firesc poate 
fi asemenea acţiunii lui Hristos; însă aceasta nicidecum nu înseamnă în ochii lui Dumnezeu o 
imitare a exemplului Său. Pentru aceasta natura ambelor acţiuni trebuie să fie aceeaşi – atât în 
ceea ce priveşte motivaţia, cât şi felul şi ţelul. Probabil noi legăm trandafiri la o tufă de agrişă, 
dar din cauza aceasta ei nu au crescut din această tufă. Deci acţiunile, care trebuie să se 
asemene cu cele ale lui Hristos, pot şi trebuie să ia naştere numai în aceia care au o natură 
nouă – o natură care este identică cu natura Sa. Cu alte cuvinte: mai întâi noi trebuie, în ceea 
ce priveşte natura, să fim ca Hristos, înainte ca să putem să-L imităm. 
 
2. Însă chiar dacă se are natura, aceasta nu este suficient; căci încă lipseşte puterea. Natura 
este caracterizată printr-o slăbiciune totală; astfel eu pot fi născut din nou şi pot fi un copil al 
lui Dumnezeu, şi cu toate acestea să nu fac nici măcar un singur pas pe urmele lui Hristos. Un 
exemplu pentru aceasta găsim în Romani 7. Acela, al cărui caz este prezentat aici, spune: 
„Pentru că ceea ce nu vreau, aceasta fac; iar ceea ce urăsc, aceasta practic” (Romani 7.15). Ce 
mărturisire, în care el explică că după omul dinăuntru are plăcerea de Legea lui Dumnezeu 
(Romani 7.22), din care el lasă să se recunoască că el avea o natură nouă, deci era născut din 
nou. Ce avea nevoie, era puterea. De unde să se primească aceasta? Premisa pentru aceasta 
era eliberarea, cunoaşterea că păcatul a fost judecat, că vina păcatelor a fost înlăturată, că prin 
moartea şi învierea lui Hristos el a fost scos afară din starea-de-Adam a lui şi a fost introdus 
într-o stare nouă în Hristos; aşa că prin Duhul lui Dumnezeu, care locuia în el, nu mai era în 
carne, ci în Duhul (Romani 8.9). Duhul locuind înăuntru este singura putere pentru a putea 
imita pe Hristos. Şi în privinţa aceasta era vorba de puterea proprie a lui Hristos. Aşa citim: 
„Iar Isus, plin de Duh Sfânt, S-a întors de la Iordan şi a fost dus de Duhul în pustiu patruzeci 
de zile”, şi iarăşi: „Şi Isus în puterea Duhului, S-a întors în Galileea” (Luca 4.1,14). El Însuşi 
spune: „Dar, dacă Eu scot demonii prin Duhul lui Dumnezeu …” (Matei 12.28); şi Petru 
spune: „… pe Isus din Nazaret, cum L-a uns Dumnezeu cu Duh Sfânt şi cu putere; pe El, care 
umbla din loc în loc făcând bine şi vindecând pe toţi cei asupriţi de diavolul” (Faptele 
Apostolilor 10.38). Deci dacă nu avem Duhul Sfânt, atunci ne lipseşte puterea de a-L urma pe 
Hristos; căci, aşa cum am văzut, natura, nici măcar natura nouă, nu poate umbla pe urmele 
Lui. 
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3. Mai este şi o altă condiţie importantă: eu pot într-adevăr să fiu născut din Dumnezeu şi să 
am Duhul lui Dumnezeu, şi cu toate acestea nu-L imit pe Hristos. S-ar putea să fiu capabil 
pentru aceasta, însă Duhul lui Dumnezeu nu lucrează prin faptul simplu că El locuieşte în 
mine. În realitate este aşa, că fiecare credincios poartă în sine un obstacol mare, şi anume 
carnea, natura veche. Căci chiar dacă carnea a fost judecată în moartea lui Hristos şi privit din 
punct de vedere juridic a dispărut dinaintea ochilor lui Dumnezeu, ea este încă în noi şi 
totdeauna ea este împotriva dorinţelor şi ţelurilor omului nou. Satan ştie aceasta, motiv pentru 
care el găseşte în carne – dacă nu suntem veghetori – mijlocul să ne împiedice să facem 
progrese spirituale şi să ne ducă mereu la cădere. Pavel scrie referitor la această temă: 
„Umblaţi în Duh şi nicidecum nu veţi împlini pofta cărnii. Deoarece carnea pofteşte împotriva 
Duhului şi Duhul împotriva cărnii; şi acestea se împotrivesc unul altuia, ca să nu faceţi ceea 
ce doriţi” (Galateni 5.16,17). Duhul şi carnea stau deci într-o opoziţie permanentă unul faţă de 
altul şi caută să se împiedice reciproc. Dacă carnea vrea să acţioneze, Duhul acţionează în 
direcţie opusă; şi dacă Duhul vrea să acţioneze, carnea se opune – deci ambele năzuiesc să 
zădărnicească dorinţa celuilalt. S-ar putea deci ca eu, cum am spus, să fiu capabil să urmez 
exemplul Domnului Isus, dar sunt complet împiedicat, ceea ce inevitabil aşa va trebui să fie 
dacă eu dau frâu liber cărnii. 
 
Prin urmare condiţia următoare este, că nu se dă frâu liber cărnii, ci că ea este ţinută acolo 
unde Dumnezeu a pus-o, şi anume sub sentinţa de moarte a crucii. De aceea Pavel spune: 
„Pentru că, dacă trăiţi potrivit cărnii, veţi muri; dar, dacă prin Duhul omorâţi faptele trupului 
veţi trăi. Pentru că toţi cei care sunt conduşi de Duhul lui Dumnezeu, aceştia sunt fii ai lui 
Dumnezeu” (Romani 8.13,14).  
 
Pentru ilustrarea acestei stări de lucruri adăugăm un alt loc din Scriptură: „Purtând 
întotdeauna în trup omorârea lui Isus, pentru ca şi viaţa lui Isus să fie arătată în trupul nostru” 
(2 Corinteni 4.10). Prin urmare carnea trebuie – realmente tot ce aparţine omului natural -, 
ţinută sub puterea morţii, sub aplicarea permanentă a crucii, a omorârii lui Isus, pentru care 
am fost făcuţi capabili prin puterea Duhului lui Dumnezeu, pentru ca nimic din eul propriu, 
din natura sau carne să iese la iveală, ci numai viaţa lui Isus. Să călcăm pe urmele Lui vom 
putea numai atunci când prezentăm viaţa lui Isus; şi dacă se arată chiar şi cel mai mărunt lucru 
din eul propriu, din carne, această prezentare este slăbită imediat. Noi trebuie să acceptăm 
moartea, dacă vrem să imităm pe Hristos cu adevărat. Aceasta a spus-o chiar El: „Dacă vrea 
cineva să vină după Mine, să se lepede de sine însuşi şi să-şi ia crucea şi să Mă urmeze” 
(Matei 16.24). Înainte ca noi să putem urma într-adevăr pe Isus, eul trebuie tăgăduit şi crucea 
trebuie luată, moartea trebuie acceptată. Fie ca noi să învăţăm această lecţie! 
 
4. Şi ochiul trebuie îndreptat spre Hristos, şi anume într-acolo unde El este. Chiar şi atunci 
când noi am avea toate calificările deja discutate, cu cea mai mare siguranţă vom eşua, atâta 
timp cât nu ţinem privirea îndreptată spre Hristos. Spre exemplificare trebuie numai să ne 
referim la întâmplarea cunoscută, când Petru a umblat pe mare. Când el a privit la Isus, cum 
El a umblat pe apă, el a spus: „«Doamne, dacă eşti Tu, porunceşte-mi să vin la Tine pe ape». 
Şi El i-a spus: «Vino!» Şi Petru, coborând din corabie, umbla pe ape, ca să vină la Isus. Dar, 
văzând vântul puternic, s-a temut; şi, începând să se afunde, a strigat, spunând: «Doamne, 
scapă-mă!»” (Matei 14.25-31). La început Petru a umblat pe apă la fel cum a umblat Domnul; 
dar abia s-au abătut ochii Lui de la Hristos şi s-au îndreptat spre împrejurările proprii, spre 
greutăţile care-l înconjurau, că a şi început să se scufunde. 
 
Aşa se petrece şi cu noi, fără nici o excepţie. Niciodată nu vom putea urma exemplul Lui, 
dacă ochiul nostru nu este îndreptat spre El. Pavel spune: „Noi toţi, privind ca într-o oglindă, 
cu faţa descoperită, gloria Domnului, suntem transformaţi în acelaşi chip, din glorie spre 
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glorie de Domnul, de Duhul” (2 Corinteni 3.18). Aici suntem învăţaţi (aşa cum am aflat deja 
în capitolul anterior), că creşterea noastră, transformarea noastră succesivă spre asemănarea 
cu Hristos, depinde de felul cum privirile noastre sunt îndreptate spre El – spre gloria 
Domnului. În credinţă ne îndreptăm privirea în sus, şi razele gloriei, care pătrund în sufletele 
noastre, sunt folosite de Duhul Sfânt, ca să ne transforme în sens moral în asemănarea cu El, 
spre Cel care privim în felul acesta. Cu aceasta mai stă şi altceva în legătură: numai când noi 
Îl privim cu toată atenţia, primim şi puterea să purtăm în trupurile noastre omorârea lui Isus (2 
Corinteni 4.10). Prin aceasta câştigăm de două ori: asemănare crescândă cu Hristos şi carnea 
rămâne captivă sub puterea morţii. Urmarea acestui fapt este, că Hristos devine văzut; sau 
altfel spus, că noi imităm exemplul Lui. Căci imitarea lui Hristos trebuie să vină dinăuntru, nu 
din afară. Conform principiului, pe care l-am explicat deja mai înainte, mai întâi noi trebuie să 
ne asemănăm cu Hristos, înainte ca să-L putem imita; de aceea şi apropierea umblării noastre 
de umblarea Sa este dependentă de măsura asemănării noastre cu El. 
 
Să fi conştient de aceasta, s-ar evita multe dezamăgiri şi comportări greşite. Căci atunci vom 
vedea, că a umbla aşa cum a umblat Hristos nu este nicidecum rezultatul eforturilor noastre. 
Prin eforturile noastre niciodată nu vom putea să-L imităm; mai degrabă trebuie să fie 
revărsarea a ceea ce suntem. Să observăm cât de minunat de frumos s-a arătat aceasta în 
exemplul lui Ştefan, atunci când a suferit moartea de martir: „Dar el, fiind plin de Duh Sfânt, 
privind ţintă spre cer, a văzut gloria lui Dumnezeu şi pe Isus stând în picioare la dreapta lui 
Dumnezeu; şi a spus: «Iată, văd cerurile deschise şi pe Fiul Omului stând la dreapta lui 
Dumnezeu.»” Aceasta era atitudinea lui; însă mărturia lui a aprins şi mai puternic mânia 
prigonitorilor lui: „Dar ei au strigat cu glas tare şi şi-au astupat urechile şi s-au năpustit într-un 
gând asupra lui; şi, scoţându-l afară din cetate, îl loveau cu pietre. … Şi-l loveau cu pietre pe 
Ştefan, care se ruga şi spunea: «Doamne Isuse, primeşte duhul meu». Şi, îngenunchind, a 
strigat cu glas tare: «Doamne, nu le ţine în seamă păcatul acesta». Şi, spunând aceasta, a 
adormit” (Faptele Apostolilor 7.55-60). Dacă comparăm această întâmplare cu moartea 
Domnului, aşa cum o descrie evanghelistul Luca, vom constata o concordanţă remarcabilă. Şi 
El a rostit două rugăciuni. Pe cruce El a strigat: „Tată, iartă-i, pentru că ei nu ştiu ce fac”; şi 
„Tată, în mâinile Tale Îmi încredinţez duhul” (Luca 23.34,46). Chiar şi la o privire 
superficială nu se pot trece cu vederea cât de mult se aseamănă cele două cazuri. De ce a 
urmat Ştefan aşa de exact pe urma picioarelor Domului Isus? Era cumva din cauză că el a 
auzit cum a rostit Domnul aceste rugăciuni, aşa că el s-ar fi gândit că el trebuie numai să le 
imite? Aşa ceva ar fi fost numai o imitare fără valoare. Nu! Gloria Domnului a captivat 
privirea şi inima lui, şi aceasta a făcut ca el să fie transformat în acelaşi chip; şi din aceasta a 
rezultat că el s-a manifestat la fel. Tocmai în aceasta constă taina întregii asemănări cu Hristos 
pe drumurile noastre. Fără o legătură vie, sănătoasă cu Domnul Isus, planul nostru de a-L 
imita în umblarea Lui pe pământul acesta va conduce aproape sigur şi mereu la eşec cu privire 
la umblarea personală; căci carnea este fără putere. Dar dacă ochiul credinţei noastre priveşte 
permanent în sus, spre acolo unde El este acum glorificat ca Cel înviat, atunci şi omorârea lui 
Isus o vom purta în trupurile noastre, şi Duhul lui Dumnezeu va lucra netulburat şi neîngrădit 
cu putere în noi cu puterea Lui transformatoare şi în mod necesar ne va conduce pe urmele 
paşilor marelui nostru exemplu, deoarece drumul Lui era drumul Omului desăvârşit. 
 
La fel stau lucrurile şi în viaţa naturală. Presupunem că un artist doreşte cu plăcere să 
reproducă o capodoperă de artă: Cum o începe el? Merge el imediat şi copiază imaginea? 
Nicidecum; prima lui misiune constă dimpotrivă în a studia imaginea, pentru ca astfel 
impresia acestui tablou să se ancoreze în duhul lui; şi abia apoi, când el este pătruns de duhul 
şi culoarea tabloului, el o poate reproduce. Aşa a scris Milton odată: „Cine vrea să scrie un 
poem eroic, trebuie mai întâi să ducă o viaţă de erou.” Acesta este şi principiul propriu-zis al 
imitării lui Hristos: cu cât noi suntem mai mult preocupaţi cu El în glorie, cu atât mai fidel 
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vom trăi în viaţă şi pe cale ca El. Cineva ar putea să reproşeze: Nu trebuie noi să cercetăm 
viaţa Domnului Isus de aici de pe pământ? Desigur; dar ce bucurie mai mare ar putea 
credinciosul să aibă, decât să se ocupe cu drumul Său minunat pe pământ, să cerceteze fiecare 
detaliu scris, să audă fiecare cuvânt al Său, să-L privească în cele mai diferite situaţii ale sale, 
să vadă cum S-a comportat atât cu prietenii cât şi cu vrăjmaşii Săi, să aibă înaintea privirii 
cum El mereu S-a retras în singurătate şi cum era comportarea Lui cu ucenicii Săi, în mod 
deosebit cu aceia cu care Şi-a permis să aibă o intimitate mai mare, să-L urmezi în acea casă 
binecuvântată din Betania … - Ne va produce numai bucurie, să ne ocupăm cu aceste lucruri, 
o bucurie mereu nouă – probabil chiar şi în glorie. Însă prin aceasta nici pe departe nu primim 
putere ca să mergem pe urma paşilor Lui. Această putere vine numai de la privirea în sus la 
El, de la privirea credinţei îndreptată în sus spre El, unde El este acum, şi anume la dreapta lui 
Dumnezeu. Noi ne putem hrăni pe deplin din El (aşa cum am arătat într-un capitol anterior) – 
din viaţa Lui de aici de pe pământ; căci mana vorbeşte despre un Hristos smerit – din 
desfăşurarea vieţii Lui, în timp ce El S-a aflat aici în lume. Şi cât de binecuvântat este, să-L 
avem pe Hristos în împrejurările noastre, să avem parte de harul său şi de gingăşia Sa, de 
compasiunea Sa, dacă mergem pe urmele paşilor Lui. Dar oricât de binecuvântat ar fi aceasta 
– noi trebuie desigur să repetăm: dacă dorim să umblam cu adevărat aşa cum a umblat El, 
atunci aceasta este posibil numai dacă noi ne preocupăm cu El în glorie. 
 
La studiul exemplului lui Hristos trebuie însă neapărat să mai spunem ceva: exemplul Său 
este etalonul nostru; şi de aceea nimic nu poate fi mai folositor, decât a te lăsa măsurat cu El, 
pentru ca să descoperim lipsurile noastre şi să recunoaştem eşecul nostru. În acest context stă 
şi ceea ce Petru adaugă, atunci când îndeamnă pe slujitori să primească cu răbdare 
nedreptatea, chiar să trebuiască să sufere pentru că fac binele. „Pentru că la aceasta aţi fost 
chemaţi; pentru că şi Hristos a suferit pentru voi, lăsându-vă un model, ca să călcaţi pe urmele 
Lui: El, care «n-a făcut păcat, nici nu s-a găsit viclenie în gura Lui»; care, fiind insultat, nu 
răspundea cu insultă; suferind, nu ameninţa, ci Se încredinţa pe Sine Celui care judecă drept; 
care a purtat El Însuşi păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morţi faţă de 
păcate, să trăim pentru dreptate; prin ale cărui răni aţi fost vindecaţi” (1 Petru 2.21-24). Deci 
apostolul le prezintă exemplul lui Hristos ca model, pentru ca în lumina Lui ei să vadă eşecul 
lor şi să fie încurajaţi să umble pe aceleaşi urme. 
 
Tot aşa şi scriitorul epistolei către Evrei priveşte ca încurajare şi imbold, să fi expus 
suferinţelor prigonirii. Căci după ce el i-a rugat insistent, ca în alergarea care le stă înainte să 
nu privească la altceva, ci să privească numai la Hristos, „Căpetenia şi Desăvârşitorul 
credinţei, care, pentru bucuria pusă înaintea Lui, a răbdat crucea, dispreţuind ruşinea, şi şade 
la dreapta tronului lui Dumnezeu”, el adaugă: „Gândiţi-vă bine dar la Cel care a răbdat de la 
păcătoşi aşa mare împotrivire faţă de Sine, ca să nu obosiţi, descurajându-vă în sufletele 
voastre. Voi nu v-aţi împotrivit încă până la sânge, luptând împotriva păcatului” (Evrei 12.2-
4). Expresia „gândiţi-vă bine” [sau: „priviţi ţintă”] este deosebit de remarcabilă în locul 
acesta: ea înseamnă să faci o analogie sau o comparaţie între Hristos şi noi înşine. Oricât de 
mult ai fi apăsat de suferinţe şi prigoane – până la limita suportabilităţii -, se pot compara 
situaţiile proprii cu ale Domnului, să-L urmezi pe drumul Lui şi să-L vezi în cele din urmă 
murind ca Martir, din pricina dreptăţii (căci acesta este unghiul de vedere în care este privită 
moartea Sa). ‚Voi încă nu v-aţi împotrivit până la sânge (ca El); voi nu aţi devenit încă martiri 
în lupta împotriva păcatului. Lăsaţi-vă încurajaţi şi întăriţi prin exemplul Lui, şi învăţaţi de la 
El să perseveraţi şi să rămâneţi credincioşi, până în moarte.’ 
 
Domnul Însuşi a învăţat pe ucenicii Lui în mod asemănător. El le-a amintit, că lumea îi va urî 
numai pentru că ea L-a urât pe El mai înainte: „Dacă M-au persecutat pe Mine, şi pe voi vă 
vor persecuta; dacă au păzit cuvântul Meu, şi pe al vostru îl vor păzi” (Ioan 15.18-20). 



Bogăţii de nepătruns – E. Dennett 
10. Hristos, modelul nostru 

7 

Cărarea ucenicului trebuie să se asemene cu a Domnului său; de aceea şi exemplul Lui este 
modelul şi etalonul nostru. Dar să mai spunem încă o dată: într-adevăr noi niciodată nu putem 
prea des sau prea plăcut urmări drumul Domnului nostru preaslăvit prin lumea aceasta, ca să 
învăţăm cum ar trebui să ne comportăm, ca să cunoaştem eşecul nostru, ca să avem parte de 
încurajare şi mângâiere; însă numai privind la El, acolo unde El este acum, suntem în stare să 
călcăm pe urmele Lui. Fie ca El să umple totdeauna privirea noastră, pentru ca noi să 
reflectăm în umblare şi pe cale asemănarea cu El. 
 

Nu ne va iubi lumea mai mult, 
Care, Doamne, Te-a urât atât. 
Pe urmele Tale vrem să pășim, 
Mai mult necazul, bucuria să-Ți privim. 
Vrem să fim, prin puterea Ta, 
Blânzi, și în noaptea neagră, grea, 
Chiar dacă ocară, rușine ne-ar aduce. – 
Tu ai fost batjocorit și-ai atârnat pe cruce. 


