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    El �tia c� cu nimic nu va fi f�cut de ru�ine, dac� va merge pe un astfel de drum (versetul 20). 
Isaia vorbe�te  în capitolul 50 despre Domnul Isus, c� El �i-a f�cut fa�a ca o cremene, a�a c� 
împrejur�rile nu mai aveau nici-o influen�� asupra Lui, cu toate c� le sim�ea pân� în adâncul 
fiin�ei Lui. »De aceea Mi-am f�cut fa�a ca o cremene, �tiind c� nu voi fi dat de ru�ine.« (Isaia 50, 
7). Noi suntem desori f�cu�i de ru�ine, cel pu�in eu. Aceasta are loc atunci când nu mi-am facut 
fa�a ca o cremene, a�a c� împrejur�rile m� apas� �i au influen�� asupra vie�ii mele spirituale. La 
Domnul nu a fost a�a, �i nici la apostol. El spune c� va continua cu toat� libertatea c�ci, a�a cum 
a fost întotdeauna, �i acum (în închisoare, printr-un instrument nefolositor, am spune noi) Hristos 
va fi prosl�vit în via�a sa. 
   Este o expresie ciudat�. Am putea întreba: cum poate Hristos s� fie prosl�vit? Hristos este deja 
prosl�vit.  El este Omul prosl�vit la dreapta lui Dumnezeu. Cum poate El s� mai fie prosl�vit? 
Aici este ca �i cu o stea pe care o vedem pe cer. Steaua este un corp ceresc mare, plin� de m�re�ie 
�i slav� în ea îns��i dar care pentru locuitorii p�mântului este foarte, foarte mic�, deorece ea este 
foarte departe. Dac� o vom privi cu un telescop vom vedea c� ea devine mare – nu, steaua nu 
devine mai mare, ci noi o vedem mai mare. Cu ajutorul telescopului vedem steaua mai bine iar 
m�re�ia ei se recunoa�te mai bine. Vrei tu s� fi un astfel de »telescop« prin care oamenii din jur 
pot s� vad� mai bine pe Hristos? Pentru cei mai mul�i oameni Hristos este mic. Ei nu �tiu 
aproape nimic despre El, ci numai c� El a fost un om bun; dar în noi ei Îl pot vedea mai mare. Ei 
pot vedea în noi slava Sa, c�ci El tr�ie�te în noi, El este via�a noastr�. În felul acesta El poate fi 
prosl�vit în noi, îns� noi ar trebui s� fim un »telescop« f�r� voin�� proprie. Dac� ad�ug�m ceva 
de la noi, nu se va produce nimic. Dac� »telescopul« atrage aten�ia asupra sa însu�i, oricât ar fi el 
de frumos, oamenii nu vor putea vedea »Steaua«. Cine prive�te prin el, acela nu vede telescopul. 
Tot a�a trebuie s� fie �i la noi. Noi în�ine trebuie s� disp�rem. Eu trebuie s� m� mic�orez, El 
trebuie s� creasc�. �i, când? Totdeauna. »Fie prin via��«, spune Pavel, »fie prin moarte«. Prin 
orice. Nu �tiu ce se va petrece, spune el, poate în curând va avea loc judecata, dup� aceea 
moartea? Nu �tiu. Îns� orice ar fi nu conteaz�, Hristos s� fie prosl�vit. Aceasta era dorin�a lui. 
   De ce putea el s� spun� aceasta? Deoarece via�a pentru el era Hristos (versetul 21). Putem �i 
noi s� spunem aceasta? Orice credincios poate spune în adev�r: Hristos este via�a mea. El �tie c� 
via�a nou� din el este Domnul Isus �i c� nu mai tr�ie�te el, ci Hristos tr�ie�te în el (Galateni, 2, 
20). Dar »Hristos este via�a mea« nu este acela�i lucru cu »via�a pentru mine este Hristos«. Vezi 
tu diferen�a? Hristos este via�a mea poate spune orice copil al lui Dumnezeu, chiar dac� este de 
zece minute n�scut din nou. Îns� »via�a pentru mine este Hristos« înseamn�: în fiecare zi via�a 
are pentru mine un singur con�inut nou, �i anume Isus Hristos. Când m� scol este: Hristos, ce 
vrei s� fac ast�zi, cum Te pot prosl�vi? Când merg la culcare m� plec înaintea Lui �i spun: 
Doamne, ce a fost via�a mea pentru Tine ast�zi? Întreb�m noi a�a pe Hristos în toate lucrurile? 
Noi nu suntem în închisoare �i probabil nici nu avem împotrivire din partea fra�ilor fal�i. Noi nu 
suntem prigoni�i a�a cum este apostolul Pavel aici. Pentru noi ar trebui s� fie cu atât mai mult 
valabil: »Via�a pentru mine este Hristos«. 
   Cât de des se vede cât de s�raci suntem noi. Aproape c� nu îndr�znim s� m�rturisim vecinilor 
no�tri c� Hristos este via�a noastr�. Cum putem noi atunci m�rturisi întregii lumi, a�a cum face 
Pavel în aceast� scrisoare, c� »via�a pentru mine este Hristos!«? El spune totodat�: numai El este 
important în via�a mea. Toate celelalte au disp�rut. Da, Pavele, dar sunt atâtea lucruri frumoase 
în via��, pe care le putem savura, care nu sunt rele în ele în�ile. Da, a�a este, spune Pavel, �tiu 
aceasta. Dar dac� ai �ti cine este Domnul Isus, atunci nu ai spune aceasta; atunci ai �ine departe 
de tine tot ceea ce este în afara Lui, ele nu vor mai avea nici-o valoare pentru tine. Deseori 
credincio�ii pun întrebarea: avem voie s� facem aceasta, sau aceea? Ce întreb�ri s�r�c�cioase 
sunt acestea! Ce dovad� a sl�biciunii vie�ii noastre spirituale! Pavel spune: via�a pentru mine este 
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Hristos. �i ce este moartea? O, moartea nu este pentru mine numai încheierea unei vie�i fericite, 
ea este un câ�tig. Este chiar mai mult decât via�a. Dac� via�a mea este cu Hristos, atunci moartea 
mea este mult mai intim� »cu Hristos«. C�ci dac� mor merg la Hristos în Paradis. Iar dac� 
trebuie s� r�mân în trup, pentru mine se merit� (versetul 22). Cât de mul�i credincio�i sunt, 
pentru care se merit� s� tr�iasc�, c�ci ei au multe interese, multe planuri! Pavel spune îns�: 
pentru mine se merit� s� tr�iesc, c�ci via�a pentru mine înseamn� Hristos! Se merit� s� tr�ie�ti cu 
un Hristos de care m� pot �ine strâns în toate împrejur�rile vitrege; se merit� s� ai pe cineva, 
înaintea c�ruia pot îngenunchia �i c�ruia Îi pot spune: Doamne, Î�i mul�umesc c� e�ti prezent, c� 
îmi umpli via�a, c� vezi toat� truda �i necazul meu �i le iei de la mine, �i c� sunt fericit în Tine. 
Aceasta are valoare deosebit� pentru mine. 
   Ce s� aleag� Pavel? El nu �tia (versetele 22, 23). Dac� tr�ia, era cu Hristos, dac� murea, era de 
asemenea cu El. Desigur, a muri ar fi cel mai bine; s� mori �i s� fi la Hristos este absolut cel mai 
bine. Acolo nu mai este firea, nu mai este împotrivirea fra�ilor fal�i, acolo nu mai este închisoare, 
nu mai este Nero. Când vom fi în Paradis va fi numai Hristos. Aceasta nu este înc� starea 
des�vâr�it�. Acolo vom fi numai cu sufletele noastre, în timp ce trupurile noastre vor zace în 
mormânt. Dar aceasta este cu mult mai bine decât ceea ce noi putem acum alege: s� tr�im, sau s� 
murim. Cuvântul folosit pentru »a muri«  sau »a dezlega« este acela�i cuvânt folosit �i pentru 
dezmembrarea unui cort sau dezlegarea unui vapor. A�a simte apostolul. Cortul p�mântesc 
trebuie s� se destrame odat�, a�a cum spune el în 2 Corinteni 5. El va trebui s� fie dezbr�cat 
odat�, ca s� fie la Hristos, acas� la Domnul �i departe de cas� cu privire la acest p�mânt, dac� 
Domnul nu va veni în curând. Ar fi cu mult mai bine dac� ar veni. Dorea din toat� inima aceasta. 
Nu �tia ce s� aleag�, c�ci inima lui era legat� �i de Adunare, care ar r�mâne f�r� el. Dar de ce se 
las� el condus în alegerea sa? Ce mi�c�tor pentru inim�! Dac� este vorba s� aleag�, atunci nu se 
gânde�te: ce este cel mai frumos pentru mine, s� fiu la Hristos în Paradis, sau cu Hristos pe 
p�mânt? Nu se las� c�l�uzit de aceasta. Dac� este adev�rat c� Hristos înseamn� totul pentru 
inim�, atunci nu m� întreb ce este cel mai frumos pentru mine: s� tr�iesc, sau s� mor, ci: ce 
dore�te Hristos. Aceasta trebuie exprimat în alegerea noastr�. Dac� dorim s� tr�im pe p�mânt, 
atunci pentru c� dorim s� tr�im împreun� cu El. Dac� dorim s� murim, atunci pentru c� vom fi la 
Hristos. 
    De ce se las� apostolul c�l�uzit? El are aici »inima (m�runtaiele)« lui Hristos. Ce dorea inima 
lui Isus Hristos? Dorea dup� Adunarea Sa, pe care a iubit-o �i pe care înc� o mai iube�te în a�a 
fel c� zi de zi Se d�ruie�te pentru ea ca s-o sfin�easc�, cur��ind-o prin sp�larea cu ap� prin 
Cuvânt (Efeseni 5, 25-26). Adunarea înseamn� totul pentru Domnul Isus. �i dac� eu tr�iesc în 
apropierea Domnului, atunci voi avea inima lui Hristos. Atunci inima mea va dori de asemenea 
dup� Adunarea Sa. De aceasta se las� apostolul c�l�uzit. El spune aici: »Pentru voi este mai de 
trebuin�� s� r�mân în trup« (versetul 24). El sim�ea cu inima lui Hristos Isus �i el �tia c� va trebui 
s� mai r�mân�. Cei drept, este cu mult mai bine s� fii la Domnul Isus, dar El vrea ca eu s� mai 
r�mân. Mai am aici o misiune pentru El. De aceea el spune ceva foarte ciudat: »Sunt încredin�at 
�i �tiu c� voi r�mânea �i voi tr�i cu voi to�i« (versetul 25). Dar, Pavele, nu mergi tu prea departe 
prin aceste afirma�ii? Tu trebuie s� te înf��i�ezi înaintea cezarului Nero; el va decide dac� tu e�ti 
sau nu vinovat, dac� vei mai sta în închisoare, sau vei fi eliberat. Nu, spune apostolul, aceasta nu 
o hot�r��te Nero, ci Isus Hristos. El are via�a mea în mâna Sa. Pavel este aici a�a de aproape de 
Domnul, c� recunoa�te c� Domnul Isus vrea ca el s� r�mân� împreun� cu Adunarea Sa. C�ci 
Domnul Isus, care a iubit atât de mult Adunarea, c� a dat daruri Adun�rii (Efeseni 4), ca s� 
înt�reasc� Adunarea, vrea ca slujitorul S�u Pavel s� r�mân� cu Adunarea. Bine, spune Pavel, 
atunci r�mân. Aceasta nu o vor putea schimba nici zece Nero. Voi r�mânea la voi �i eu am 
încrederea �i �tiu c� m� voi reîntoarce la voi pentru înaintarea �i bucuria credin�ei voastre. Prin 
puterea Domnului voi înt�ri credin�a voastr�, iar voi v� ve�i bucura c� eu sunt iar��i la voi �i prin 
mine v� ve�i l�uda mai mult în Hristos Isus, nu în mine (versetul 26). Cine se laud�, s� se laude 
în Domnul. Prin mine �i prin reîntoarcerea mea la voi �i prin lucrarea mea v� ve�i l�uda în 
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Hristos Isus. Ce încredere pentru cineva care are moartea înaintea ochilor �i care �ade în 
închisoare! Ce în�elegere a c�ilor Domnului trebuie s� aibe acela care vorbe�te în felul acesta! 
   Dup� aceea el are o aten�ionare pentru filipeni. Inima apostolului îi dorea, c�ci ei i-ai slujit 
foarte mult �i s-au dovedit participan�i la Evanghelie. Îns� El spune acum: fra�ilor, nu este destul 
c� v� da�i darurile pentru Evanghelie �i sunte�i p�rta�i la Evanghelie. Nu vre�i voi s� v� purta�i 
într-un chip vrednic de Evanghelie, asta înseamn� în armonie cu demnitatea ei? Fra�i �i surori, nu 
tr�im noi deseori sub nivelul pozi�iei noastre, pe aceia�i treapt� cu oamenii lumii acesteia? Nu 
tr�im noi deseori în concordan�� redus� cu chemarea noastr�, a�a cum ne spune Efeseni 4, 1? 
Cite�te cât de des se spune în Noul Testament ca noi s� umbl�m în chip vrednic: vrednic de 
Dumnezeu (1 Tesaloniceni 2), vrednic de Domnul (Coloseni 1), vrednic de chemarea noastr� 
(Efeseni 4), vrednic de Evanghelia la care am luat parte. S� umbla�i în a�a fel ca via�a voastr� s� 
nu fie în contradic�ie cu Evanghelia. Eu însumi, în unele împrejur�ri în care m-am aflat, nu am 
avut curajul s� vorbesc, pentru c� umblarea mea nu a fost totdeauna demn� de Evanghelie. 
Atunci lucrarea noastr� este frânat� �i noi nu putem vorbi. Dac� tocmai am râs împreun� cu 
lumea, nu le putem vorbi scurt timp dup� aceea despre p�cat �i judecat�. Noi trebuie s� umbl�m 
în aceast� demnitate, care nu o avem de la noi în�ine, dar care este în concordan�� cu con�inutul 
sublim al Evangheliei prin care am fost mântui�i. 
   »Pentru ca, fie c� voi veni s� v� v�d, fie c� voi r�mânea departe de voi, s� aud despre voi c� 
r�mâne�i tari în acela� duh �i c� lupta�i cu un suflet pentru credin�a Evangheliei« (versetul 27). 
Noi to�i avem via�a nou� ca un bun comun. Cum se face c� între fra�i �i surori sunt atât de des 
greut��i? Din cauz� c� via�a comun� nu se vede. Dac� firea ar disp�rea �i via�a cea nou� ar fi 
tr�it�, nu ar mai fi nici-un prilej de neîn�elegere. Atunci am fi o inim� �i un suflet, a�a cum a fost 
la început Adunarea (Faptele Apostolilor 4, 32), când nimeni nu zicea c� avu�ia lui îi apar�inea. 
Ei aveau totul în comun. Nu este aceasta o m�rturie? Ce descoperire minunat� a puterii Duhului 
Sfânt în timpul de început al Evangheliei! Acolo era prezent� puterea de a lupta pentru credin�a 
Evangheliei. 
   Expresia »pentru (textual: cu) credin�a Evangheliei« sun� ciudat. Evanghelia este descris� ca o 
persoan� care posed� credin��. »Credin�a« este înso�it� aici în textul original de articol �i aceasta 
înseamn�: adev�rul credin�ei, ceea ce se crede. Credin�a Evangheliei este în pericol �i dac� ea a 
fost vre-odat� în pericol, atunci în mod deosebit în timpul nostru. Cât de des este atacat adev�rul 
credin�ei r�spândit prin Evanghelie în lumea aceasta! Cât de mul�i sunt care vestesc Evanghelia 
cu neclaritate, predicând despre un Isus iubitor, pe care putem s�-L urm�m �i care face inima 
fericit�. Dar ei nu vestesc c� Dumnezeu a hot�rât un Om, înviat din mor�i, prin care El va judeca 
pe locuitorii p�mântului (Faptele Apostolilor 17, 31). În predicile lor nu se aude despre p�cat �i 
despre inima stricat� a omului. Lupt�m noi pentru credin�a Evangheliei? Suntem noi de partea 
adev�rului, chiar �i atunci când colegii no�tri »cre�tini« vorbesc în felul lor despre Evanghelie �i 
lezeaz� credin�a? A lupta împreun�! De mai multe ori am experimentat c� lupta, pe care o avem 
de dus, deseori nu este îndreptat� împotriva celor necredincio�i, ci împotriva semenilor no�tri 
»cre�tini«, ca s� ap�r�m înaintea lor credin�a Evangheliei. În zilele noastre este necesar s� lupt�m 
pentru credin��. 
   »F�r� s� v� l�sa�i însp�imânta�i de protivnici« (versetul 28a). Aceasta are loc deseori. Este 
suficient dac� vin la noi �i ne zic: da, dar teologii moderni, aceia care �tiu, spun a�a, �i a�a. Ei 
sunt oameni de profesie. Ni se astup� atunci gura �i nu �tim ce s� mai zicem? R�spunsul nostru 
ar trebui s� fie simplu: nu se poate discuta despre adev�r; Dumnezeu a spus aceasta �i aceea, �i 
este suficient. Am avut s�pt�mâna trecut� o discu�ie cu cineva. El a spus: sunt multe a�a-zisele 
descoperiri. Cum se poate �ti care este cea adev�rat�? Am spus: în privin�a aceasta nu se poate 
discuta. Dumnezeu a spus ce gânde�te El în privin�a aceasta. Pot fi oricât de multe »descoperiri«. 
El a vorbit, �i El are ultimul cuvânt de spus. În felul acesta noi putem vorbi cu autoritate. Noi nu 
trebuie s� ne l�s�m niciodat� însp�imânta�i de împotrivitorul nostru. Putem totdeauna spune: 
Dumnezeu a zis! Acesta este sfâr�itul oric�rei împotriviri. A�a a zis Domnul Isus lui satana: 
»Este scris.« Acesta este izvorul puterii din care ne putem ad�pa. Noi nu avem nevoie s� vestim 
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propriile noastre convingeri �i p�reri. Nimeni nu este interesat de ele. Vecinului t�u îi este 
indiferent cum gânde�ti tu despre aceste lururi. Îi vei fi de folos dac� îi vei spune: a�a este scris. 
Aceasta este credin�a Evangheliei. Atunci nu va trebui s� te mai la�i însp�imântat de aceia care 
se numesc cre�tini, dar care deseori sunt împotrivitorii t�i. 
  Esta dovada pieirii lor, iar pentru noi o dovad� a »mântuirii« noastre (versetul 28). Aici avem 
iar��i acest cuvânt. Aceast� împotrivire este dovada c� vom ajunge la �int�, »mântuirea«. De fapt 
aceast� expresie este ciudat�. �i tesalonicenii au avut greut��i în a o în�elege (2 Tesaloniceni 1). 
Ei spuneau: noi tr�im în multe necazuri �i suntem prigoni�i din pricina credin�ei noastre; nu tr�im 
noi deja ziua Domnului, ziua judec��ii lui Dumnezeu asupra p�mântului? Erau deruta�i. 
Apostolul le spune: nu poate fi a�a. Ziua Domnului va veni peste cei necredincio�i ca s� le aduc� 
necaz �i judecat�. Acum este exact contrariul. Acum sunt prigoni�i copiii lui Dumnezeu (în 
Europa de vest este numai o prigoan� spiritual�, în multe alte ��ri sunt prigoni�i fizic), celor 
necredincio�i le merge bine. �i Asaf se chinuia cu aceast� problem�, de ce oamenilor f�r� 
Dumnezeu le merge bine iar celor credincio�i le merge r�u (Psalmul 73). Se poate în�elege 
aceasta abia atunci când ai intrat în locul Preasfânt al lui Dumnezeu �i vezi sfâr�itul celor f�r� de 
Dumnezeu. Atunci vei �ti c� împotrivitorii, care acum prigonesc pe cei credincio�i, - chiar prin 
împotrivirea lor dovedesc c� ei sunt aceia care vor merge la pierzare. Ce perspectiv� îngrozitoare 
este aceasta! Faptul c� noi suntem prigoni�i este dovada mântuirii noastre, dovada c� vom ajunge 
la �int�. Este un har, un privilegiu atunci când suntem prigoni�i. Aceasta sun� minunat pentru noi, 
mai ales atunci când nu suntem pe aceia�i lungime de und� spiritual� ca s� putem în�elege. Cu 
toate acestea este un privilegiu. 
   Aici se spune foarte clar: »C�ci cu privire la Hristos, vou� vi s-a dat harul nu numai s� crede�i 
în El, ci �i s� p�timi�i pentru El« (versetul 29). S-ar putea traduce �i a�a: »C�ci vou� ... prin har vi 
s-a d�ruit ...« Este un har s� suferi. Ne putem întreba, cum se face c� deseori noi nu primim acest 
har de a suferi pentru Hristos. Apostolii au venit plini de bucurie dinaintea sinedriului, pentru c� 
au fost învrednici�i s� sufere batjocura pentru Numele Domnului (Faptele Apostolilor 5, 41). Au 
fost mul�umitori c� au avut acest privilegiu. Acest privilegiu nu este dat tuturor. Este har de la 
Dumnezeu, atunci când El d� cuiva aceasta. Cum se face c� noi a�a de pu�in avem parte de 
batjocuri? Deoarece Dumnezeu nu ne consider� vrednici pentru aceasta. Noi suntem deseori 
foarte fire�ti �i foarte pu�in duhovnice�ti. Dumnezeu nu ne poate folosi pentru aceasta. Am voie 
s� mai spun ceva? Dumnezeu nu ne poate folosi ca s� ne lase s� suferim batjocuri. Dar El dore�te 
cu pl�cere aceasta. C�ci atunci când copiii Lui sunt batjocori�i, oricât de paradoxal ar suna 
aceasta, El este prosl�vit prin aceasta. Oamenii au f�cut pe Domnul Isus s� sufere �i dac� cineva 
calc� pe urmele Lui, atunci �i el, dac� st� bine, va suferi. 
   Pavel dorea aceasta. El spune în capitolul 3: doresc s� cunosc p�rt��ia suferin�elor Lui. Cine 
dintre noi a primit cinstea din partea lui Dumnezeu ca s� sufere batjocuri? Deseori nu vedem la 
noi batjocura. �i totu�i: »To�i cei ce voiesc s� tr�iasc� cu evlavie «, spune apostolul Pavel în 2 
Timotei 3, 12, »vor fi prigoni�i«. Vei fi prigonit de colegii t�i, atunci când vei ap�ra adev�rul. Ei 
vor zice: înceteaz� odat� s� mai vorbe�ti despre credin�a ta! Sau te vor batjocori. Probabil atunci 
vei fi înclinat în inima ta s� zici a�a cum au zis credincio�ii din Asia lui Pavel (compar� 2 
Timotei 4, 16-18): Pavele, fii mai lini�tit. Nu face pe oameni s� se înfurie împotriva ta. Nu vorbi 
mereu despre Evanghelie. Dar se vor pierde, spune Pavel, dac� nu le voi vorbi despre 
Evanghelie. Eu trebuie s� m�rturisesc, c�ci dragostea lui Hristos m� constrânge. Eu am inima lui 
Isus Hristos care m� impulsioneaz� s� vorbesc pentru El. Nu pot altfel. 
   Cât de des nu am t�cut noi, în timp ce Domnul ne-a ar�tat clar c� trebuie s� vorbim. Dumnezeu 
spune lui Ezechel (cap. 33, 8): gânde�te-te, dac� vecinul t�u este nedrept �i tu nu vorbe�ti cu el 
despre judecata care va veni, atunci vei fi vinovat de sângele lui. Dac� vecinul meu se va pierde, 
eu voi avea partea mea de vin� în ceea ce prive�te responsabilitatea mea, pentru c� nu am vorbit 
cu el. Este o responsabilitate mare. Dac� vorbesc cu el, atunci pre�ul va fi probabil ru�inea, dar 
acesta nu trebuie s� ne re�in�, ci s� ne fac� s� ne bucur�m, c�ci Domnul ne-a considerat demni 
pentru aceasta. C�ci este har. Suntem mul�umitori pentru harul primit, c� am crezut în Hristos 
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(versetul 29). Suntem noi mul�umitori �i pentru harul c� avem dreptul s� suferim împreun� cu 
El? A crede în Hristos nu înseamn� numai s� ajungi în cer. Dac� cineva va spune aceasta, m� 
tem c� va trebui s� ne îndoim de sinceritatea întoarcerii lui la Domnul. Poc�in�a înseamn� s� 
prime�ti pe Hristos nu numai ca Mântuitor, ci �i ca Domn (Romani 10, 9) �i s� spui: Doamne, 
care a fost drumul T�u aici pe p�mânt? Pe acest drum vreau s� Te urmez. Da, spune Domnul, 
îns� acest drum a mers prin cel mai adânc întuneric. Atunci noi spunem: Doamne, dac� acesta 
este drumul T�u, atunci voi merge pe el. Este singurul drum sigur care conduce la �int�, la 
mântuire. Da, spune Domnul, dar este un drum al ascult�rii pân� la moarte. Doamne, spunem 
noi, dac� nu poate fi altfel, vrem s� Te urm�m �i acolo. Pavel spune: »S�-L cunosc pe El �i 
puterea învierii Lui �i p�rt��ia suferin�elor Lui, �i s� m� fac asemenea cu moartea Lui, ca s� 
ajung cu orice chip, dac� voi putea, la învierea din mor�i« (cap. 3, 10-11). El voia s� urmeze pe 
Domnul în moarte �i în înviere. 
   Suntem noi gata de a-L urma pe Domnul în felul acesta? S� nu ne gr�bim s� spunem da, c�ci în 
împrejur�rile lini�tite în care tr�im ne vine u�or s� rostim aceasta cu buzele. Noi nu trebuie s� 
spunem da. Noi nu avem nevoie de harul de a suferi batjocura �i prigoanele, noi avem nevoie de 
har ca în împrejur�rile în care ne g�sim s� umbl�m în credincio�ie. Cineva a zis cândva lui 
Moody: ai tu harul de a muri pe rug? El a r�spuns: nu am acest har �i nici nu am nevoie acum de 
el. Eu am nevoie de har ca în aceast� sear� s� vestesc Cuvântul în locul acesta, iar mâine �i 
poimâine în locul acela. Pentru aceasta am nevoie de har. Dac� va fi ca Domnul s� m� aduc� pe 
rug, atunci El îmi va da �i harul pentru aceasta, sunt convins c� a�a va fi. Noi avem nevoie de har 
pentru locul în care ne afl�m. Dar dac� va veni batjocura – �i aceasta poate veni mai repede decât 
gândim noi, c�ci împrejur�rile se pot schimba repede -, vom privi noi ca o cinste s� suferim 
batjocura pentru Numele Lui �i s� fim prigoni�i? Este drumul pe care a mers El, drumul care 
sfâr�e�te în în�l�ime, despre care citim: »De aceea �i Dumnezeu L-a în�l�at« (cap. 2, 9). 
Dumnezeu are planul în inima Lui s� ne dea acest loc împreun� cu Domnul Isus. 


