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În armonie cu Dumnezeu
Marele adevăr fundamental al vieții creștine este necesitatea de a ajunge și de a rămâne în armonie cu Dumnezeu.
Când îi îndemnăm pe cititorii noștri să facă acest lucru, nu ne gândim la o stare fără de păcat sau la „perfecțiune”, cum
este numită uneori. Se spune că Wesley, acel om deosebit și bun - mai bun decât învățătura sa - a întâlnit un număr de
oameni care au avut pretenția înaltă de a fi într-o stare de sfântă perfecțiune, astfel încât ei nu puteau sau nu voiau să
păcătuiască; dar el menționează, de asemenea, că nici unul din treizeci nu a rămas corect și fericit până la sfârșit. Dar
ceea ce ne dorim pentru noi și pentru cititorii noștri este convingerea pe care Duhul Sfânt o lucrează în suflet: că
Dumnezeu este cu noi și că suntem în armonie cu El. Aplicarea acestei convingeri în viața de zi cu zi este o chestiune
serioasă și necesită o cercetare amănunțită a inimii și o examinare a căilor și gândurilor proprii.
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Suntem noi în armonie cu Dumnezeu în legătură cu trecutul? Dumnezeu poate fi cunoscut doar prin Cuvântul
Său scris. Ne uităm cu rușine la viața noastră din trecut. „Toți au păcătuit.” Numai Dumnezeu ne poate aduce
în armonie cu Sine Însuși, și El a făcut acest lucru prin revelarea adevărurilor mărețe în Ioan 3.16.
Recunoaște-te ca păcătos; ia-ți locul acesta în fața lui Dumnezeu și El te va aduce imediat în armonie cu El
Însuși. Atunci nimic nu va mai sta între tine și Dumnezeu - nici un păcat, nici o distanță, nici un nor. Este
acesta locul tău fericit și posesia ta?
Suntem noi în armonie cu Dumnezeu în viața noastră particulară? Între suflet și Dumnezeu există multe
lucruri pe care nici un ochi omenesc nu le poate observa. Există păcate lăuntrice și păcate în afară, care sunt
cunoscute doar de Dumnezeu. Dacă cedăm lor, ele vor distruge inevitabil dispoziția plăcută și sfântă a
sufletului nostru și vor împiedica umblarea cu Dumnezeu. Suntem noi în armonie cu Dumnezeu în ceea ce
privește starea noastră interioară și în ceea ce privește umblarea noastră exterioară cu El? Fiecare trebuie să
clarifice personal aceasta, dar ai grijă să faci acest lucru. Cel care se îndreaptă spre rău își distruge orice
relație practică cu Dumnezeu. Nu ne referim la un gând nebunesc trecător, care, desigur, este tot păcat, ci la
cedarea în inimă sau în viață. Există un sentiment de distanță, de înstrăinare între tine și Dumnezeu? Dacă
da, îndepărtează-l imediat prin mărturisire, readuce-te în armonie cu Dumnezeu. Fii în armonie cu Dumnezeu
cu orice preț și prin orice mijloace. Un păcat ascuns sau o cale strâmbă, pe care se merge, nu se merită nici
în această viață, nici în cea viitoare.
Suntem noi în armonie cu Dumnezeu în ceea ce privește literatura pe care o citim? Nu simpatizăm cu
afirmația absurdă: „Trebuie să citim doar Biblia” și nici nu sfătuim să urmăm observația pe care cunoscutul
frate J.N. Darby i-a făcut-o autorului. L-am însoțit până la gară și duceam o carte mare pentru el. „Despre ce
este vorba în această lucrare?”, l-am întrebat. „Oh, este o lucrare germană, necredincioasă”, adăugând: „Eu
citesc doar Biblia și cărți proaste”. Acestea din urmă, desigur, pentru a le examina și demasca. El a putut face
acest lucru fără să se murdărească în mod deosebit; noi nu am putut. Există anumite ziare, cărți și reviste pe
care obișnuiam să le citim odinioară, dar pe care nu le mai citim. Dacă ai obosit studiind Cuvântul sau din
alte motive, citește o biografie bună, o carte de călătorie sau un tratat istoric. În nici un caz nu citi romane gunoiul sentimental de astăzi, care este dăunător pentru umblarea cu Dumnezeu și pentru duhul tău. Evită
orice fel de cărți, reviste sau distracții care împiedică părtășia cu Dumnezeu și îți distrug gustul pentru citirea
Bibliei.
Este fiecare dintre noi în legăturile și părtășiile noastre bisericești în armonie cu Dumnezeu? Este, într-adevăr,
o perioadă dificilă din cauza multitudinii de secte și partide și necesită multă rugăciune, reflecție și studiu
serios al Cuvântului lui Dumnezeu. Dar există o cale pentru poporul lui Dumnezeu și noi credem că aceasta
este trasată în aceste trei părți principale ale Cuvântului inspirat: 1 Corinteni 11-14; Efeseni 2 și 4; și 2 Timotei
2. Dă frâu liber conștiinței în Cuvântul lui Dumnezeu. Cu toate acestea, nu există nicio autoritate în conștiința
însăși. Autoritatea se află exclusiv în Cuvântul lui Dumnezeu. Dar Cuvântul este pentru a informa conștiința,
pentru a o ghida spre o decizie corectă, pentru a o lumina și pentru a-i da siguranță în acțiune. Este fiecare
dintre noi în armonie cu Dumnezeu în relațiile noastre ecleziastice unii cu alții? Există un spirit, care devine
din ce în ce mai puternic - care, dacă nu este stăvilit, va face rău - care face ca orice diferență de păreri să
devină în curând un motiv de înstrăinare, dacă nu chiar de dezbinare, în loc de toleranță și dragoste. Graba
nu trebuie confundată cu credincioșia. Suntem în armonie unii cu alții? Dacă nu, putem fi atunci în armonie
cu El?
În orice împrejurare și în orice moment, umblă înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor cu o conștiință exersată.
Acest lucru este deosebit de important mai ales în cercul familial. Ești în familie ceea ce ești în biserică
(adunare)? Ce spun soția și familia ta despre tine? Umbli acasă cu Dumnezeu? Slăbiciunea în închinare și
slujire poate fi adesea atribuită lipsei de evlavie în cercul familial. Fii în armonie cu Dumnezeu în fiecare
relație din viață. Ești tu în relații de prietenie cu Dumnezeu? Este relația ta nestingherită și lipsită de orice
efort din partea ta? Și este ea stabilă și menținută la un nivel ridicat? Fie ca Dumnezeu să te facă să iei tot
mai mult în serios acest adevăr necesar.
Titlul original: „Be Right with God“
din Truth for the Last days, Anul. 3, 1904, pag. 151–153.
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