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Preaiubiţilor, dacă nu ne condamnă inimile noastre,  
avem îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu,  

iar dacă cerem ceva, primim de la El,  
pentru că păzim poruncile Lui  

şi facem ce este plăcut înaintea Lui.

1 Ioan 3:21–22
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Dedicaţie

Doresc să dedic această carte scumpei mele soţii, 
Philippa Dickson, care, în calitate de ucenic alături de mine, s-a 
luptat pentru a ne deprinde să biruim. Nu am reușit întotdeauna 
pe termen scurt, dar pe termen lung, Philippa a continuat să-mi 
fie alături și nu am reușit să facem ceea ce am realizat decât stând 
împreună. Domnul ne-a fost începutul, tot El ne-a fost tăria în 
vremuri de restriște și slăbiciune și tot pe El așteptăm, atât eu, cât 
și Philippa, să Îl întâlnim la sfârșitul vieţii. Pentru că El a biruit 
moartea, tot la fel vom face și noi. Slavă numelui Său!
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Recunoştinţă

Dacă ar trebui să spun tot adevărul, ar trebui să scriu 
o lungă listă de oameni care m-au ajutat să gândesc învăţăturile 
detaliate în această carte și care m-au ajutat să înţeleg ucenicia 
așa cum o înţeleg acum. Am întâlnit oameni care mi-au influenţat 
gândirea atât într-un mod pozitiv, cât și negativ. Se spune că dacă 
vrei să cumperi o casă, trebuie să te hotărăști în primele 20 de 
secunde ale vizitei. Se mai spune că ceea ce afectează viaţa unui 
copil în primii cinci ani de viaţă îl influenţează în viitor, fie în 
bine, fie în rău. Sunt convins că acesta este adevărul și cu privire 
la mine ca un creștin născut din nou în relaţia mea cu oamenii 
pe care îi întâlnesc. Un lucru de care mi-am dat seama în pri-
mele 20 de secunde ale întâlnirii mele cu Sue a fost acela că ea, 
care și-a orientat toată viaţa în jurul persoanei lui Isus, debor-
dând de generozitate, a fost prima care m-a influenţat în noua 
dimensiune a vieţii mele ca ucenic. Silvia, care a avut parte de o 
convertire dramatică, mi-a insuflat o profundă dragoste pentru 
Isus și valoarea Sa inestimabilă. Aceasta a însemnat că, atunci 
când am evaluat valoarea uceniciei în relaţie cu alte dorinţe, Isus 
a fost întotdeauna mai presus de orice altă valoare. A mai fost o 
doamnă care m-a deprins cu rugăciunea făcută în spirit practic, 
realist și cu credinţă. În timpul de rugăciune ea obișnuia să ima-
gineze situaţia sau persoana în cauză, să se alăture tabloului  



Libertatea de a trăi ca ucenic12

și să vorbească Domnului atât de personal, de parcă vorbea celui 
mai bun prieten. Abordarea ei m-a impresionat profund. 

I-am scris și lui Derek, pastor al unei biserici de peste o mie 
de persoane. Îmi amintesc grija personală și inima cu care îmi 
răspundea la scrisori, când îi ceream sfatul sau îi precizam opinia 
mea. El era un om blând care, în mod clar, Îl iubea pe Isus. Avea 
o asemenea disciplină a răspunsului la scrisori încât te puteai 
baza pe răspunsul lui regulat și gândit, de parcă erai singura 
persoană de care se ocupa. Am încercat să împrumut această 
practică, oferind celor din jur în mod atât de generos cât puteam. 
Derek era omul care investea mult în învăţătură, ceea ce însemna 
că oamenii din preajma lui aveau cele mai bune oportunităţi de  
a deveni creștini maturi.

Trebuie să precizez că, în termenii înţelegerii uceniciei, Isus 
mi-a fost învăţătorul prin intermediul mai multor persoane pe 
care le-am întâlnit și cu care am lucrat, prin circumstanţele din 
viaţa mea. Marea majoritate a educaţiei mele a privit mai degrabă 
ceea ce nu trebuia să fac decât ceea ce trebuia să fac. Biblia mi-a 
fost călăuza supremă în termenii răspunsurilor pozitive la între-
bările dificile și imposibile care s-au născut din vieţuirea pe acest 
pământ în prezenţa lui Dumnezeu, pe care Îl vom întâlni faţă  
în faţă cândva.

Consider de importanţă majoră familia apropiată, soţia și copiii 
mei, care mi-au inspirat dorinţa de a înţelege cea mai bună formă 
de ucenicie, abilitatea de a împărtăși cu ei și cu alţii când aveam 
oportunitatea și mai ales cu cititorul acestei cărţi. Rugăciunea mea 
cea mai mare este pentru familia mea care m-a încurajat în acest 
proces. Mă rog și pentru toţi cei care vor citi această carte ca să 
audă vocea Domnului vorbindu-le și ca să-și construiască casa 
pe temelia solidă a stâncii Cuvântului lui Dumnezeu, atât pentru 
beneficiul lor, cât și pentru beneficiul altora.
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Cuvânt-înainte

Unul dintre cele mai măreţe și minunate anunţuri ale 
Evangheliei lui Isus Cristos către lume este cel privitor la liber-
tatea adevărată și autentică – libertate faţă de propriul egoism și 
libertate în vederea slujirii altora. Fiţi siguri că singura cale de 
a experimenta această libertate radicală și eliberatoare este prin 
cunoașterea adevărului în persoana și lucrarea lui Isus Cristos, 
după cum explică evanghelistul: „Veţi cunoaște adevărul și ade-
vărul vă va elibera” (Ioan 8:32). Ceea ce au descoperit cei care 
L-au urmat pe Isus a fost că adevărata libertate se manifestă în 
slujire și într-o ucenicie în credincioșie și ascultare faţă de Isus. 
Aceasta reprezintă, de fapt, tocmai preocuparea majoră a cărţii 
de faţă: ascultând în mod radical și supunându-se total lui Isus 
Cristos, omul descoperă frumuseţea și bucuria unei vieţi auten-
tice – o viaţă de credinţă, dragoste și speranţă, care nu este nimic 
mai mult sau mai puţin decât libertate absolută.

Este o mare bucurie pentru mine să scriu câteva cuvinte de 
introducere a cărţii pe care o aveţi în mâini acum. De când l-am 
întâlnit pentru prima dată pe Alastair, cu aproape 20 de ani în 
urmă, am fost imediat atras de spiritualitatea sa profundă, de 
sensul adânc al prezenţei lui Dumnezeu și de urgenţa uceniciei. 
Sunt convins că cititorii vor trăi aceeași senzaţie.

Cartea nu este neapărat ușor de asimilat, motiv pentru care 
mesajul ei este și mai necesar și urgent! Mesajul central al cărţii 
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contrazice cultura și ne reamintește că adevărata libertate nu 
înseamnă tot ce ne place să facem sau tot ce vrem să facem! Din 
contră, Alastair susţine în mod convingător că adevărata libertate 
se găsește numai în urmarea lui Isus cu toată seriozitatea. Aceasta 
contravine culturii dominante din jurul nostru care vorbește tot 
mai puţin despre păcat; cartea este un strigăt profund prin care 
se recunoaște seriozitatea și periculozitatea păcatului în lume, în 
Biserică și în viaţa personală – un pericol pe care mulţi creștini 
contemporani nu îl mai văd. Autorul prezintă o ofertă serioasă 
de pocăinţă, de ucenicie după standardul biblic și o schimbare 
radicală în viaţa personală, atunci când arată că, urmându-L pe 
Isus, credinţa nu trebuie despărţită de ucenicie.

În carte se pot găsi numeroase aspecte excelente ale libertăţii 
și ale uceniciei pe care cititorul le va găsi extrem de profitabile. 
De exemplu, există un belșug de referinţe biblice pentru aproape 
toate aspectele discutate și un accent pe autoritatea supremă a 
Bibliei pentru viaţă și morală. Acest fapt este, cu siguranţă, sem-
nificativ dacă luăm în considerare tendinţa bisericii contempo-
rane de a se ajusta opiniilor și ideilor oamenilor și de a le acorda 
mai multă greutate decât Bibliei. Există și un sens profund al 
urgenţei în chemarea creștinilor la ascultare radicală și supunere 
deplină faţă de Cristos, o chemare la a lua în serios creștinismul, 
o chemare la o luptă însufleţită împotriva unui status quo confor-
tabil din viaţa Bisericii, viaţă care a pierdut puterea și bucuria 
exuberanţei ce descrie viaţa trăită zilnic cu Dumnezeu. Cititorii 
vor descoperi și adevărata libertate, frumuseţea și răsplata vieţii 
evlavioase trăite în libertate. Variatele instrucţiuni asupra evla-
viei sunt desprinse din experienţa personală a autorului. Acestea 
l-au condus la descoperirea gravităţii și a frumuseţii vieţii evlavi-
oase. Ceea ce iese în evidenţă aici este descoperirea unei vieţi noi 
și radicale care, deși are un preţ, este gratuită, minunată, sfântă, 
curată și veridică. Neajunsurile unei asemenea vieţi, adică acele 
lucruri care îl ţin departe pe om de o viaţă deplină, împlinită 
și abundentă cu Isus, sunt analizate de autor cu atenţie. Sunt 
oferite numeroase ilustraţii cu privire la modul în care lucrurile 
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mărunte pot influenţa viaţa unui om, punând accentul în mod 
îndreptăţit asupra importanţei vieţii creștine autentice cu un 
caracter și inimă curate, descrise de rostirea adevărului, de cinste 
și de vorbire cuviincioasă.

Beneficiile disciplinei spirituale și a ascultării în ucenicie sunt 
prezentate cu claritate, începând cu accentul excelent și corect 
asupra dragostei lui Dumnezeu ca temelie a uceniciei. Ascultarea 
și supunerea noastră faţă de Dumnezeu pot deveni realitate, 
numai când izvorăsc din dragostea cu care El ne-a iubit mai întâi. 
Consacrarea noastră radicală faţă de Dumnezeu este un răspuns 
la dragostea Lui! Numeroase caracteristici ale uceniciei, precum 
generozitatea, cinstea și mulţumirea, sunt prezentate în detaliu 
și exemplificate. Caracterul este și el un aspect esenţial al uceni-
ciei – acesta se zidește prin fapte și atitudini concrete, precum 
responsabilitate și răspundere, dăruire și răbdare, teamă și res-
pect, sensibilitate la Duhul Sfânt și dependenţă de El. Într-adevăr 
există un accent asupra Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, nu 
numai ca împuternicire pentru o viaţă creștină autentică, ci și ca 
Unul care convinge de păcat, dreptate și judecată și care mode-
lează, curăţă și sfinţește viaţa creștinului.

Există ceva special cu privire la modul direct în care sunt 
spuse lucrurile: nu sunt ocolișuri, nici fineţuri, doar cuvinte clare 
și directe, spunându-se lucrurilor pe nume. Întreaga carte este 
scrisă în acest fel, fapt ce îl găsesc înviorător. Aceasta este o carte 
valoroasă, plină de sfaturi practice inspirate biblic; aproape pe 
fiecare pagină se pot găsi exemple excelente și practice, ilustrate 
din Biblie sau din experienţa autorului. Există numeroase ilustrări 
ale unei vieţi creștine eficiente pe care le veţi găsi stimulatoare, 
astfel încât sunt convins că Dumnezeu va vorbi fiecărui cititor 
fie prin experienţa personală a autorului, fie prin îndemnurile, 
cerinţele sau încurajările Scripturii. Prin urmare, vă recomand 
această carte fără rezerve.

Prof. univ. dr. Corneliu Constantineanu
Facultatea de Știinţe Umaniste și Sociale,  
Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad
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Introducere: libertate

Titlul folosit pentru carte este captivant și exprimă 
bucurie pentru oricine nu se simte liber. Îmi amintesc de o 
replică dintr-un film care spunea cam așa: „…timp de un minut 
totul este bine. Toţi sunt bine, toţi sunt fericiţi. Și în timpul acelui 
minut ai pace.”1 Fiul său, care i-a cumpărat niște gogoși cu gem 
îi răspunde: „Tată, nu acesta este minutul cu pricina.” Relaţiile 
aduc provocări noi, fie când sunt între persoane diferite, fie că e 
vorba de noi înșine. Ne întrebăm cum depășim problema aceasta 
sau situaţia cealaltă și oricât am încerca nu reușim să ne eliberăm.

Ce este libertatea? Ei bine, presupun că ceea ce gândim este 
ceea ce ne conferă atât pace, cât și abilitatea de a face ceea ce 
dorim să facem. Pentru unii, definiţia de dicţionar a libertăţii se 
potrivește – a fi liber înseamnă a fi fără restricţii, independent, 
scutit de orice impuneri sau obligaţii, fără neajunsuri. Totuși, 
conform Bibliei, pentru a fi cu adevărat liber, omul are nevoie să 
se echipeze cu cunoașterea legilor care guvernează viaţa. Isus a 
spus: „Eu sunt calea”, adică El deţine controlul și a stabilit toate 
legile pentru acea viaţă care ne eliberează să trăim cu adevărat 
liberi în El. Isus a mai spus: „Eu sunt adevărul”, adică toate 
aceste legi sunt adevărate și, dacă sunt respectate, ne eliberează.  

1 Referire la replicile din filmul While You Were Sleeping [Pe când 
dormeai] (n.tr.).
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Isus a spus și „Eu sunt viaţa”, nu o viaţă, ci viața. Noi putem 
fi cu adevărat umani, așa cum a intenţionat Dumnezeu să fim 
în Cristos, și prieteni ai lui Dumnezeu, având comuniune cu El, 
realitate pe care El o numește „viaţă veșnică”.2

Caracterul lui Dumnezeu este descris de adevărata libertate, 
deoarece El respectă toate legile care Îi descriu caracterul. Deci, 
dacă noi vrem să fim cu adevărat liberi, nu este de ajuns să fim în 
El, ci și ca El, devotându-ne totalmente caracterului Său și legilor 
care Îl descriu. Trebuie să fim pe deplin cufundaţi în Duhul Sfânt 
care ne împuternicește! Uneori aceasta nu se face cu ușurinţă și 
există numeroase legi care au un caracter mai subtil și impun 
jertfă pentru a fi ascultate, dar ascultând dăm de comori: comu-
niunea cu Dumnezeu și libertatea de a fi cu El pentru totdeauna. 
Această carte te încurajează să alegi o asemenea libertate.

În 1986, am primit de la Domnul chemarea de a-i încuraja pe 
lideri prin rugăciune și vizite personale. Am ajuns la înţelegerea 
că mulţi dintre ei sufereau din pricina lipsei de libertate în vieţile 
lor, din pricina a felurite probleme care i-au limitat și izolat. Ei 
aveau nevoie să îi însoţească cineva și să le fie prieten. Legile 
prieteniei, ale dăruirii pentru prieteni, dacă sunt autentice, aduc 
eliberare. Isus spunea: „Nimeni nu are o dragoste mai mare decât 
aceasta, și anume să-și dea viaţa pentru prietenii lui. Voi sunteţi 
prietenii Mei dacă faceţi ce vă poruncesc Eu” (Ioan 15:13–14).

Această carte descrie modul în care legile lui Isus aduc liber-
tate și pace persoanelor care le acceptă pe deplin în viaţa lor. Isus 
a demonstrat prietenia supremă murind pentru noi, astfel încât 
noi să fim eliberaţi de păcat și mântuiţi. Nevoia-cheie este ca noi 
să înţelegem că El a murit pentru ca legile lui Dumnezeu să ne 
aducă libertatea de a fi ucenici. Când alegem de bunăvoie să ne 
supunem acestor legi, ele ne dau puterea de a trăi ca ucenici și, 
astfel, de a fi liberi.

2 Referire la citatul din Ioan 14:6 în care Domnul Isus spune:  
„Eu sunt calea, adevărul și viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin 
Mine” (n.tr.).
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1│Întâlnirea cu  
bunul meu prieten

Prietenii buni sunt rari și „dulci” la gust. Dumnezeu 
este un astfel de bun prieten și, dacă urmărim evlavia, gândirea și 
comportamentul evlavioase, vom simţi aroma dulce a prieteniei 
adevărate cu El. Ședeam împreună cu prietenul meu Corneliu 
într-un restaurant thailandez din Oxford, când Dumnezeu a 
adus o schimbare dramatică în vieţile noastre. Împreună cu soţia 
călătorisem timp de mai mulţi ani în diverse părţi ale lumii, 
încurajându-i pe liderii creștini. Îl cunoșteam pe Corneliu de mai 
mult timp din Croaţia, dar atunci vizita Oxfordul și tocmai își 
încheiase doctoratul la Oxford Centre for Mission Studies. Fusese 
implicat cu Evandeoski teoloski fakultet (Facultatea Evanghelică de 
Teologie) din Osijek, Croaţia, încă din 1993, unde era în mod 
curent decanul de studii de masterat. Îl cunoșteam ca un om 
evlavios care ţinea rugăciunea și slujirea Domnului ca o priori-
tate în viaţa sa.

După ce am discutat în restaurant preţ de câteva ore, Corneliu 
se uită dintr-odată înspre mine și îmi spune: „M-am rugat și aș 
vrea să te invit să vii să predai la școala biblică din România de care 
răspund. Va fi un curs de 24 de ore pe durata a două weekenduri.” 
Nimeni nu mă mai rugase așa ceva până atunci așa că m-am simţit 
flatat, pentru ca imediat după aceea să mă îngrijorez pentru lipsa 
mea de calificare. „Nu”, mi-a zis el, „doresc să vorbești despre 
valoarea încurajării pentru creștin ca individ, pentru Trupul lui 
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Cristos și pentru misiunea mondială. Ai mulţi ani de experienţă 
în această privinţă și aici ești calificat!” M-am simţit copleșit de 
încrederea sa și am simţit că Domnul mi-a vorbit prin el, așa că am 
acceptat cu smerenie și mi-am pregătit o serie de prelegeri despre 
„O teologie practică a încurajării în misiunea mondială”.

Așa se face că la câteva luni după aceea eram împreună cu 
soţia mea, Philippa, în România pentru prima serie de cursuri. 
În timp ce ne aflam acolo, L-am simţit pe Domnul spunându-mi: 
„Vieţile voastre urmează să își schimbe direcţia.” Domnul a 
început să ne arate din preocupările Sale, care indicau înspre 
o slăbiciune ce prindea teren în Biserică. Am întâlnit un român 
creștin care ne-a prezentat unele dintre frământările care afec-
tează biserica locală din experienţa avută. Mulţi creștini, spunea 
el, continuă să își păstreze superstiţiile chiar și după ce și-au 
consacrat vieţile lui Cristos și acestea le afectează vieţile. Am 
realizat că învăţătura despre suveranitatea lui Dumnezeu și 
autoritatea Sa asupra tuturor lucrurilor putea fi de folos aici.  
O româncă tânără creștină ne-a spus că nu există învăţătură 
biblică despre comportament în adunarea ei. Așa se făcea că 
cei 20–30 de creștini despre care ea știa trăiau vieţi duble – una 
duminica și alta, departe de Cristos, în timpul săptămânii.

În același timp, începeam să descoperim acest tip de viaţă 
și în unele adunări din patria noastră, Anglia. Bisericile erau 
active, dar dincolo de suprafaţă găseam distorsionarea adevă-
ratei vieţi creștine și lipsa de dorinţă a conducerii bisericii de 
a-și chema poporul la un comportament creștin după standardul 
biblic. Cu siguranţă, nu așa stau lucrurile cu toate adunările. 
Eram îngrijoraţi și de o anumită învăţătură nouă din anumite 
adunări care slăbeau și nimeni nu știa motivul. Deși aceste adu-
nări atrăgeau mulţi oameni prin întrunirile lor sociale, când am 
privit mai îndeaproape modul lor de viaţă ne-a fost dat să auzim 
glume proaste, aluzii cu tentă sexuală și acceptarea unui mod de 
viaţă lumesc, mai ales în privinţa culturii consumului de alcool.  
De câte ori se discuta despre alcool printre creștini, am întâlnit 
opinii destul de puternice de tipul: „Ce ne-am face fără el?!” sau 
„De ce nu bei alcool împreună cu mine?!”
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Evenimentele speciale ale unei adunări mari erau însoţite de 
alcool, iar ocazional alcoolul era chiar vândut în clădirea bisericii. 
Când alcoolul era prezent, limbajul licenţios și comportamentul 
deformat erau în creștere, iar aluziile cu tentă sexuală ajungeau 
să fie exprimate de-a dreptul. Totuși, liderii negau că aceasta ar fi 
vreo problemă, ei înșiși consumau alcool și înmânau vin în cursul 
unor întâlniri publice ca un cadou de mulţumire celor care și-au 
îndeplinit unele însărcinări misionare sau legate de organizarea 
unor întâlniri de rugăciune. Odată chiar am fost invitaţi să ne 
întâlnim într-o cârciumă pentru a discuta strategii misionare.

Apoi, l-am ascultat pe un tânăr lider creștin într-o duminică 
explicând cât de mult s-a străduit să-i elibereze pe tineri de 
restricţiile biblice impuse asupra lor de creștinii mai în vârstă. El 
afirma că tinerii ar trebui să fie lăsaţi să se exprime liber, ca tinerii, 
și că a le spune oamenilor ce să facă din Biblie nu era calea pro-
gresului. Liderul tinerilor din biserică, ales și remunerat de bise-
rică, dorea ca tinerii să poată servi bere în biserică. Conducerea 
bisericii avea în pregătire o seară de „Bere și colinde” la câr-
ciumă. Odată ce alcoolul intră în circuitul sangvin, greu mai faci 
distincţie între un creștin și un necreștin, când valorile creștinului 
devin neclare pentru că alcoolul schimbă comportamentul.

Creștinul trebuie să demonstreze, prin puterea lui Dumnezeu, 
că alcoolul nu este necesar pentru că el ne anesteziază faţă de 
viaţa lui Dumnezeu. În relatările trezirilor spirituale, cârciumile 
se goleau mulţumită Duhului lui Dumnezeu. În aceste zile de 
temperatură spirituală scăzută, trebuie să exprimăm opţiuni 
personale care să ne împuternicească a experimenta trezirea per-
sonală și a prezenta lumii puterea lui Dumnezeu.

În același timp, cei care predică în acest fel de biserici evită 
să vorbească pe faţă despre păcat, responsabilitate sau chestiuni 
de felul acesta. Biblia decrie păcatul drept călcarea legii. Totuși, 
impresia cu care ești lăsat este aceea că Isus a luat toate păcatele 
noastre și a împlinit legea astfel încât nu mai este nicio lege de 
călcat – ești liber de orice responsabilitate. În cadrul acestei noi 
învăţături auzim că „vindecarea” este noua pocăinţă. Pagubele 
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produse în viaţă sunt doar pagube, spun ei, nu sunt fărădelegi, 
adică păcate. Deși avem nevoie de vindecare, avem nevoie și  
de pocăinţă.

Această nouă învăţătură sună foarte rezonabil până când 
realizezi că nu există învăţătură despre pocăinţa de păcate sau 
despre faptul că încălcăm legile lui Cristos și nu există o chemare 
pentru schimbarea direcţiei și stoparea fărădelegilor. Ei spun 
că nu există vină. Totuși, după cum mărturisește Biblia, vina 
este asemenea sistemului nervos al trupului – ne avertizează că 
ceea ce facem este periculos pentru sănătatea noastră spirituală. 
Vindecarea în ea însăși și „mai mult din Dumnezeu” nu este sufi-
cient. Avem nevoie de o cunoaștere a pocăinţei și a răspunderii.

Într-o altă biserică influentă predicatorul spunea: „Nu există 
vină în pocăinţă!” Atunci cum funcţionează conștiinţa? „Isus” nu 
este menţionat ca nume decât arareori, iar „Domnul” chiar mai 
rar. Motivul este că numele și persoana lui Isus sunt deranjante 
pentru toţi cei care nu umblă împreună cu El, pentru că lumea 
spirituală știe că El este Dumnezeu. Astfel, adesea cuvântul 
„Dumnezeu” înlocuiește numele „Isus” în conversaţie și în pre-
dicare pentru că este neutru și religios, motiv pentru care se poate 
referi la o mie de alţi zei și este, prin urmare, mai puţin deranjant. 
Cuvântul „Domnul” presupune ideea de a face ceea ce ţi se spune, 
iar învăţătorii din noua generaţie preferă opinia lor mai presus de 
autoritatea Scripturii sau în locul prescripţiilor altora.

Astfel, Biblia nu trebuie ascultată, ea este doar o carte de 
referinţă pe care o poţi consulta. Poţi să alegi ce vrei și să refuzi 
ce nu-ţi convine, în funcţie de situaţia în care te afli în „călătoria” 
ta. Am auzit pe liderul unei mari biserici zicând: „Noi suntem 
într-o călătorie” și a continuat spunând adunării că tot ce este 
nevoie este doar mai mult din Dumnezeu, mai mult din Duhul 
Sfânt, pentru a ne rezolva problemele. Așa se face că suntem 
invitaţi la întruniri de trezire spirituală pentru a primi mai mult 
din Dumnezeu și a deveni mai entuziaști. O formulare foarte 
populară a acestei situaţii sună astfel: „Nu este vina mea, doar 
că aici mă aflu în călătoria mea.” Liderii spun: „Pentru un creștin 
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aflat în călătorie, nu e nicio problemă să se gândească la aceasta 
mai târziu.” Dacă ai avut o viaţă dificilă până acum, continuă cu 
Dumnezeu. Când vei vedea „lumina” te vei putea schimba, dacă 
dorești, dar este opţiunea ta. Nu e nicio presiune!

Un tânăr creștin pe care l-am vizitat s-a mutat în aceeași locuinţă 
cu prietena sa, dar când l-am întrebat dacă i s-a spus că ce face este 
greșit după Biblie, mi-a răspuns că nimeni din biserică nu i-a spus 
așa ceva – deși a fost consiliat de un membru al conducerii bisericii. 
Pare că responsabilitatea individuală pentru schimbarea com-
portamentului înaintea Domnului nu există. Autoritatea trebuie 
evitată; este călătoria mea, iar opţiunea tot a mea este. Tot auzind 
termenul „călătorie” repetat de atâtea ori în biserici, am devenit 
foarte întristat în duhul meu. Am citit într-un cotidian un articol 
intitulat „Păstrând magia vie”, ce comenta o carte recentă despre 
ocultism. Și acolo se vorbea despre „călătorie” și era departe de 
tradiţia creștină. Ar trebui să rămânem în limitele termenilor și ale 
conceptelor biblice – cuvântul călătorie nu este unul dintre ei. În 
schimb, crucea este atât destinaţia, cât și finalul călătoriei noastre.

Shakespeare scria: „Sfârșitul călătoriei înseamnă întâlnirea 
îndrăgostiţilor”, iar Isus este iubitul nostru, El este Cel de care 
ne este drag să ascultăm; nu ar trebui să spunem că momentan 
suntem în călătorie și ne vom gândi mai târziu, ci, mai degrabă, 
să ascultăm acum. Avraam era într-o călătorie și a învăţat să 
asculte pe parcursul acesteia. El Îl cunoștea pe Dumnezeu și știa 
să nu mintă, dar Dumnezeu a adus peste el o nenorocire când a 
greșit din nou. Avraam trebuia să asculte și să spună adevărul –  
călătoria avea un scop, căutând o cetate cu temelii statornice. 
Aceste temelii, ne spune Noul Testament, sunt cei doisprezece 
apostoli, orașul întemeiat de Dumnezeu pe învăţătura aposto-
lilor, Cuvântul lui Dumnezeu.

Când intrăm prin cruce suntem născuţi din nou, am găsit 
orașul cu pricina, persoana lui Isus Cristos, Cuvântul lui 
Dumnezeu și Biblia cu poruncile care ne eliberează. Acesta este 
„sfârșitul călătoriei”, unde Dumnezeu, Cel care ne iubește, este 
„întâlnirea îndrăgostiţilor” și îl ascultăm din pricina dragostei 
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mari manifestate faţă de noi pe cruce. Aici rămânem și conti-
nuăm într-o atitudine de pocăinţă specifică modului nostru de 
viaţă prin puterea crucii și a efectului ei de umillinţă. Din acest 
moment umblăm cu Cristos ca și cum am ajuns și chiar ședem 
cu El în locurile cerești. În calitate de ucenici, noi umblăm cu El 
și suntem sfinţiţi prin spălarea cu apa cuvintelor Sale pentru noi.

Domnul ne-a făcut să înţelegem că modul de purtare a mem-
brilor unei adunări converge cu credinţele și cu comportamentul 
grupului. Grupului, fie el mic, mediu sau cât toată adunarea, 
i se cere să ofere călăuzire comunităţii astfel încât conducerea 
devine „de jos în sus”. Totuși, când membrii grupului nu se află 
într-o „relaţie de ascultare” cu Domnul Isus, grupul manifestă 
puţine intenţii de ascultare a călăuzirii ce vine din afara propri-
ilor opinii și idei. Liderii se află într-o dificultate asemănătoare 
de aflare a voii Domnului. Prin propria lor filosofie ei nu sunt în 
stare să spună grupului ce să facă și nici nu pot apela la Biblie 
ca autoritate pentru a-i duce pe membrii grupului mai aproape 
de Domnul. Așa se face că singura autoritate la care pot apela 
este un fel de apel la rugăciune, care întotdeauna devine mistic, 
încurajând tăcerea îndelungată și meditaţia pentru a obţine un 
mesaj, o vedenie sau o idee. Aceasta poate fi preluată, apoi, de 
întregul grup ca o fărâmă de mângâiere pentru toţi, faptă prin 
care persoanele în cauză primesc onoare din partea grupului.

Acest mod de căutare a lui Dumnezeu și a voii Sale poate fi 
extins, spun ei, prin a călători în SUA, unde se crede că Dumnezeu 
încă este la lucru, și prin a aduce o parte din El înapoi acasă sau 
a călători prin locuri sfinte în Marea Britanie sau la conferinţe de 
trezire spirituală. Însă Isus a spus: „Tatăl Meu și cu Mine vom veni 
să locuim în inima ta”, iar pentru a fi un ucenic, pentru a-L urma 
cu adevărat pe Isus, noi trebuie să ne facem datoria și să instituim 
un mod de viaţă în ascultare. „Dacă Mă iubește cineva, va păzi 
Cuvântul Meu și Tatăl Meu îl va iubi, iar Noi vom veni la el și vom 
locui împreună cu el” (Ioan 14:23). Nu opiniile și ideile noastre vor 
oferi grupului impulsul pe care îl caută. Acestea vor conduce doar 
la dezastru, despre care Isus a spus că este „calea largă care duce 
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la pierzare”. De altă parte, „calea îngustă” este calea ascultării și 
„puţini sunt cei care o găsesc”. Calea largă echivalează cu accesul 
ușor într-un oraș cu transportul public, având asupra noastră 
toate bagajele ideilor și ale opiniilor proprii. În contrast cu aceasta, 
în apropierea căii largi există calea îngustă, deschisă călătorilor 
după apusul soarelui, iar accesul în oraș este permis numai după 
ce am renunţat la bagajele opiniilor și ale ideilor proprii. Aceasta 
ilustrează ascultarea noastră de poruncile lui Isus.

Când ne-am reîntors în România un an mai târziu, am observat 
o mulţime de exemple a ceea ce Domnul dorea ca noi să facem 
cu privire la starea degradantă a Bisericii. Direcţia înspre care 
Domnul ne-a călăuzit să mergem a fost aceea de a privi la ceea ce 
Biblia ne învaţă despre ucenicie și a descrie ceea ce milita împo-
triva uceniciei biblice, pentru a ajuta la identificarea punctelor în 
care avea loc deteriorarea. Părea că Domnul ne spune că este o 
nevoie reală de proclamare a tiparului adevărat al uceniciei astfel 
încât oamenii să poată înţelege cum să-L urmeze pe Domnul Isus 
Cristos. Așadar am început să lucrez la un curs despre ucenicie, 
fapt care a condus la o a doua invitaţie de a conferenţia la cole-
giul românesc de care vorbeam înainte, de data aceasta cu privire  
la „o abordare biblică a uceniciei”.

O adunare poate fi zidită la nivel social, dar adaptarea la opi-
niile și la ideilor oamenilor te va ajuta doar să păstrezi adunarea 
în viaţă pentru o vreme, până când se va prăbuși sub presiunile 
vieţii. Este ca și când iei un ou, faci o găurică în coajă și scoţi afară 
tot ce este bun în el, lăsând doar o coajă goală. Când tot adevărul 
este scos afară din adunare, aceasta va fi atât de slăbită, până la 
punctul ineficienţei totale. Tot ce mai rămâne este valoarea cu 
care se preţuiesc membrii grupului, ceea ce grupul oferă mem-
brilor ei prin puterea socială a grupului (unii numesc o astfel de 
adunare o „biserică a comunităţii”). Adevărata noastră valoare 
este conferită doar de Cristos. 

Când spunem astfel, noi nu ignorăm marea importanţă pe care 
o joacă dragostea și grija Trupului lui Cristos pe care o împărtășim. 
Totuși, când suntem născuţi din nou din Duhul Sfânt, devenim 
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o nouă creaţie a lui Cristos și, prin urmare, sistemul nostru de 
valori originează doar în El. El lucrează în noi pe măsură ce ne 
convertim și Îl urmăm pe Cristos ca ucenici ai Săi. Biblia ne spune 
că suntem schimbaţi din slavă în slavă pe măsură ce Îl urmăm  
pe Cristos, prin ascultarea noastră faţă de El. 

De ce scriu această carte? Unii dintre noi trebuie să realizeze 
ce se petrece cu Biserica și să înceapă să îi consolideze din nou 
pe membrii ei. Trebuie să predicăm din nou despre legile care 
ne vor ajuta să primim puterea și tăria de la Domnul Însuși 
printr-o relaţie de ascultare. În adevăr, avem nevoie de botezul 
cu Duhul Sfânt, dar acesta trebuie să fie în contextul unei relaţii 
de ucenicie și ascultare de legile Domnului Isus Cristos. Botezul 
cu Duhul Sfânt nu este un înlocuitor al relaţiei de ascultare în 
pocăinţă. Prin modul de viaţă în ascultare, refuzând modul de 
viaţă lumesc, vom crește în sensibilitate faţă de Domnul Isus.

În această carte vom explora modul de viaţă la care suntem 
chemaţi de Domnul în Biblie. Este mai întâi de toate o mulţumire 
profundă care se exprimă în dragostea faţă de El pentru tot ce a 
făcut pentru noi iertându-ne. Apoi, această dragoste, dacă este 
reală, ne va conduce la ascultare. Această ascultare ne va ajuta 
să Îl cunoaștem pe Isus prin rugăciune și Cuvântul Său deplin 
autoritativ, Biblia, inspirată divin și vrednică de toată încrederea. 
Trebuie să înţelegem Biblia ca având autoritatea supremă în toate 
chestiunile privitoare la credinţă și trăire.

Dacă nu cunoaștem această atracţie a dragostei și profunda 
mulţumire care ne ajută să creștem în cunoașterea Lui, trebuie să 
ne întrebăm dacă suntem suficient de mulţumitori pentru marea 
iertare de care am avut parte. Cunoașterea Lui devine, apoi, mult 
mai ușoară, creșterea în cunoașterea Domnului și umblarea cu El 
ne vor conduce la faptă și ascultare. Pe parcursul acestei umblări 
cu El este normal să avem parte de experienţe din care învăţăm 
smerenia – Domnul Însuși a trăit în felul acesta, de la ispitirile 
din pustiu până la părăsirea de ucenici, trădare, neînţelegere și 
pierderea reputaţiei. Acest tip de suferinţă ne va atrage tot mai 
aproape de Domnul, căutând răspunsuri în Bible la nevoile 
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noastre și ale altora. Duhul lui Dumnezeu va prelua adevăru-
rile Cuvântului lui Dumnezeu și ne va învăţa cum să le aplicăm, 
ceea ce înseamnă înţelepciune. Cu această înţelepciune putem să 
avem acces la lumea Lui.

De altă parte, dacă vom continua să trăim ca și lumea și în felul 
lumii, este un păcat. „Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. 
Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în El. Căci 
tot ce este în lume – pofta firii, pofta ochilor și lăudăroșenia vieţii –  
nu este de la Tatăl, ci este din lume. Iar lumea și pofta ei trec, însă 
cel ce face voia lui Dumnezeu rămâne în veac” (1 Ioan 2:15–17).

Isus afirmă că păcatul orbește. El a zis: „Din inimă ies gându-
rile rele, crimele, adulterele, curviile, furturile, mărturiile minci-
noase și blasfemiile” (Matei 15:19). El spunea în Matei 15:14 că 
astfel de oameni sunt călăuze oarbe și când „un orb călăuzește un 
alt orb, amândoi vor cădea în groapă”. Păcatul nu este o vedere 
deficitară cum cred unii, ci întuneric total.



Pe când eram în sudul Ţării Galilor am vizitat „Big Pit”, o mină de 
cărbune care a ajuns o atracţie turistică. Un fost miner serveşte 
ca ghid şi vorbeşte despre copiii care aveau datoria să ţină uşile 
galeriilor deschise sau închise (e vorba despre uşile care permi-
teau circulaţia aerului în direcţia corespunzătoare. Apoi, fostul 
miner le cere vizitatorilor să îşi pună căştile cu lanternă anunţând:  
„Este întuneric beznă.” Şi aşa şi este – nu poţi vedea absolut nimic! 
Tot la fel va fi dacă vom continua să urmărim lucrurile lumeşti  
în Biserica lui Dumnezeu – vom ajunge orbi cu totul.



Dumnezeu îi întreba pe profeţii din Vechiul Testament:  
„Ce vezi?” Când Dumnezeu le deschidea ochii pentru preocu-
pările pe care Dumnezeu le avea cu privire la lume și la poporul 
Său, ei înţelegeau ce le spunea Dumnezeu și erau împuterniciţi 
să meargă și să vorbească. În Ezechiel 8:6 profetul spune:  
„El a continuat: «Fiul omului, vezi tu ce fac ei?»” Alteori profeţii 
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erau duși sau trimiși într-un loc pentru a vedea ce se petrecea 
și se aștepta ca să vorbească ceva în numele Domnului. Iona 1:2 
spune: „Cuvântul Domnului a venit la Iona, fiul lui Amitai, și i-a 
zis: «Scoală-te și du-te la Ninive, cetatea cea mare, și strigă împo-
triva ei.»” În cazul lui Avraam, a fost auzit gândul Domnului:  
„Să ascund oare de Avraam ceea ce am să fac?” (Geneza 18:17).

Sunt situaţii în viaţă în care trebuie să ne ducem la punctul 
de pornire și să întreprindem sau să zicem ceva. Sunt momente 
în istoria misiunii creștine când a devenit clar că cineva trebuia 
să facă ceva. Adesea nu era ceva popular și aproape întotdeauna 
era înţeles greșit de oameni în adunări. Sunt șocat de lipsa  
de călăuzire în conducerea unor adunări din zilele noastre  
și de incapacitatea lor de a sta verticali în ce privește trăirea 
unui comportament specific vieţii creștine în ascultare de legea  
lui Cristos.

Călătoresc de 20 de ani cu misiunea pe care mi-a dat-o 
Domnul mie și Philippei și suntem în lucrarea creștină cu normă 
întreagă de aproape 30 de ani, dintre care 15 ani în slujire pasto-
rală. În acel timp am căutat să facem ceea ce ni se părea să fie voia 
Domnului. Mulţi ne-au însoţit pentru o vreme, dar mulţi alţii 
s-au îndepărtat de lumină și și-au pierdut, din păcate, încrederea 
lor în Dumnezeul cel viu. Noi nu ne-am simţit abandonaţi de 
Domnul niciodată, nici măcar atunci când fiul nostru de 19 ani  
a murit de meningită. Am trecut prin multe momente dificile, 
dar acestea au avut menirea de a ne apropia mai mult de El.

Acum Domnul Isus Cristos ne-a cerut să punem în scris 
unele dintre chestiunile pe care le-am învăţat pe acest drum. Noi 
credem că creștinii ar trebui să nu mai calce legile lui Cristos și să 
trăiască vieţi sfinte și pline de curaj, împotrivindu-se devastărilor 
aduse de păcat. Dacă nu îi învăţăm pe enoriașii noștri că există 
și o altă cale, atunci viaţa noastră constă doar din luxul pe care 
propriile opinii și idei l-au creat.

Ori de câte ori aceste atitudini sunt verificate cu Biblia, 
oamenii se pot supăra foarte tare. Acesta este păcatul lui Cain: 
mânia. Domnul ne-a descoperit că după ce a înfruntat acel „eu 
vreau” al lui Cain, a urmat mânia și, apoi, crima. Adesea oamenii 
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întorc spatele semenilor lor în adunare, ceea ce este o formă de 
crimă. Dacă oamenii L-ar auzi pe Domnul așa cum trebuie, s-ar 
smeri, ar renunţa la păcat și I-ar cere iertare Domnului Isus. În 
schimb, ei continuă să negocieze cu Dumnezeu, făcând ca și 
Cain, adică raţionalizând neascultarea lor.

Puterea păcatului sau răzvrătirea din vieţile noastre este ulu-
itoare. Încearcă să determini pe cineva să facă ceva ce nu vrea să 
facă și vei vedea ce energii uluitoare se descătușează!



Am auzit o descriere a păcatului ca fiind o maşină cu motor 
puternic care se deplasează pe drum. Când conduci o astfel de 
maşină nu realizezi puterea motorului ei până când nu ajungi la o 
pantă piezişă. Atunci maşina galopează pe deal în sus şi te impre-
sionează cu adevărat cu puterea motorului ei. Acest deal repre-
zintă pe cineva care răspunde cu „nu” la chemarea: „Opreşte-te 
din ce faci, răzgândeşte-te şi fii ascultător.”



Așadar tot ce face această hotărâre a legii este să zgândăre păcatul 
și răzvrătirea dintr-o persoană, după care păcatul își arată puterea 
şi își descopere mușchii, devenind mânios. Mânia este o extensie 
a emoţiilor noastre în efortul de a încerca să ne impunem voinţa. 
În Romani 5:20, Pavel vorbește despre lege ca fiind dealul descris 
înainte: „Legea a venit pentru ca să se înmulţească greșeala.” 
Aceasta se petrece pentru a ne arăta păcatul din vieţile noastre și 
a ne determina să căutăm un răspuns. Ar trebui să ne smerim, să 
ne pocăim întorcându-ne de la „dealul” legii care ne condamnă 
și să ne bazăm pe Mântuitorul nostru pentru iertare și puterea de 
a urma legile Sale care ne eliberează.

De ce credem că Isus i-a întrebat pe cei care doreau să Îl urmeze, 
să își ia crucea și să părăsească totul? Cu siguranţă nu pentru 
a-și face prieteni și a-i influenţa pe oameni! Se datora faptului că 
dacă oamenii din adunări ar păstra aceste atitudini rebele între ei 
și Dumnezeu și ar trăi încercând să negocieze cu El în loc să fie 
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ascultători ca Abel, I-ar fi imposibil lui Dumnezeu să îi ajute să 
zdrobească puterea păcatului din vieţile lor. Dacă suntem supuși 
puterii crucii și avem o atitudine de pocăinţă fără rezerve pentru a 
stopa păcatele din viaţa noastră, atunci crucea devine aliatul nostru 
în luptă. Trebuie să acceptăm „ciocanul și focul” judecăţii lui 
Dumnezeu în miezul vieţilor noastre pentru a fi capabili de a primi 
teama de Dumnezeu în ele și a ne purta în mod corespunzător.



Vorbeam de curând cu cineva care a fost toată viaţa predicator. 
Era pe moarte şi m-a întrebat: „Care este problema de oamenii 
nu se consacră?” I-am răspuns: „Pentru că nu vor să renunţe la 
tot. Vor să păstreze obiectele de lux, adică opiniile şi ideile lor,  
şi nu există frică de Dumnezeu în vieţile lor! Ei cred că «chestia cu 
judecata» s-a dus cu Isus.”



Dacă nu ne delectăm cu legea slăvită și valoroasă a lui Dumnezeu 
ca să ne schimbăm, vom fi tot mai slăbiţi și, în cele din urmă, 
vom colapsa. Apostolul Pavel ne poruncește să ne dezbrăcăm 
de vechiul sine și să ne îmbrăcăm cu cel nou, creat în asemă-
narea lui Dumnezeu, de o dreptate și sfinţenie autentică. Dacă 
facem astfel, vom fi cu adevărat Biserica energică a Dumnezeului 
nostru, Domnul Isus Cristos. Opţiunea este a noastră. Domnul 
nu forţează niciodată pe nimeni să facă nimic. Continuă să citești, 
dacă dorești libertate și să înveţi cum să primești puterea de  
a trăi ca un ucenic. 

Noi știm că Cristos a murit pentru păcatele noastre și a 
îndeplinit toate cerinţele juste ale legii. Este absolut adevărat că 
Cristos ne-a eliberat de păcatele noastre și că trăim sub har. Dar 
acum suntem robii dreptăţii, suntem sub controlul ei și al legilor 
ei. Pavel explică în Romani 6:19–20 că angajamentul nostru faţă 
de dreptate conduce la sfinţenie. Iacov adaugă în epistola sa 
(Iacov 1:25) că aceasta conduce și la libertate și la binecuvântarea 
puterii de a trăi ca un ucenic. Pavel ne avertizează în Efeseni 4:17 
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că harul lui Dumnezeu, primit prin mântuirea și libertatea care 
vine odată cu el, nu ar trebui sacrificat trăind asemenea lumii 
din jurul nostru, într-o cultură necurată după cum vrem noi. 
Aceasta conduce la pierderea libertăţii pe care am putea-o primi 
din lucrarea lui Cristos pe cruce.

Ideea unei legi poartă cu sine certitudinea, siguranţa și liber-
tatea de a trăi așa cum trebuie să trăim, dacă suntem dornici de  
a ne supune ei și de a opera cu ea în mod corect.



În cartea Şifonierul, leul şi vrăjitoarea, C.S. Lewis se referă la 
această idee folosind metafora magiei când Aslan le informează 
pe fete că există o lege în operare care l-ar putea elibera pe fra-
tele lor. „Deşi Vrăjitoarea ştia Magia ascunsă, există o magie şi 
mai tainică pe care ea n-o ştie. Ea nu ştie decât ce există din zorii 
timpurilor. Dar, dacă ar fi putut privi puţin mai în urmă, în întune-
ricul şi nemişcarea de dinaintea zorilor, ar fi citit o altă poruncă.  
Ar fi ştiut că, dacă cineva care nu a comis niciun act de trădare 
se sacrifică de bunăvoie în locul unui trădător, Masa va crăpa,  
iar Moartea însăşi va da înapoi.”3



Legile despre care vorbim sunt legile lui Dumnezeu stabilite îna-
inte de începerea timpului și sunt capabile a funcţiona pentru 
binele lumii lui Dumnezeu și a poporului Său ca să-i elibereze.

Biblia abundă în afirmarea acestei certitudini, dar a fi liber 
înseamnă a fi familiar cu aceste legi minunate, a fi întărit prin 
ele când le folosim în viaţă. În Efeseni 4, începând cu versetul 25, 
apostolul Pavel face o listă a unor legi fundamentale pentru a ne 
dărui libertatea și puterea de a trăi ca ucenici începând cu evitarea 
minciunii, controlul mâniei, controlul limbii, controlul dorinţelor 

3 C.S. Lewis, Șifonierul, leul și vrăjitoarea, RAO, București, 2005,  
p. 161 (n.tr.).
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etc. Desigur există multe legi care pot fi descoperite prin Scriptură 
și care ne dau înţelepciunea de a ne conduce viaţa ca ucenici.

Nu vom vorbi despre reguli și reglementări. Acestea sunt 
principii cărora ne putem supune în mod voluntar, de care putem 
beneficia atât noi, cât și alţii, deoarece atunci când învăţăm cum 
să trăim noi înșine, îi putem ajuta și încuraja și pe alţii să ajungă 
la aceeași libertate și la puterea de a trăi ca ucenici. Fiecare lege 
are un beneficiu. Apostolul Pavel vorbea în 1 Corinteni 3:10–15 
despre materiale de construcţie corespunzătoare: aur, argint, 
pietre preţioase, lemn, fân, paie. „Potrivit cu harul lui Dumnezeu 
care mi-a fost dat, eu, ca un meșter constructor priceput, am pus 
temelia, și altul construiește pe ea. Dar fiecare să aibă grijă cum 
construiește pe ea, pentru că nimeni nu poate pune o altă temelie 
decât cea care este pusă și care este Isus Cristos. Iar dacă cineva 
construiește, pe această temelie, aur, argint, pietre preţioase, lemn, 
fân, paie, lucrarea fiecăruia va fi dezvăluită, pentru că Ziua o va 
face cunoscută, deoarece va fi descoperită prin foc. Și focul va 
dovedi cum este lucrarea fiecăruia.” Fiecăruia ni s-a dat o temelie, 
Isus Cristos, și suntem capabili să zidim pe ea. Este opţiunea 
noastră și va fi încercată, deci alegerea pe care o facem este foarte 
importantă. În viaţă, alegerile pot aduce pace sau multă durere.



Deci, dacă doriţi, să mergem la sala de antrenament a lui 
Dumnezeu şi să ne fortificăm! Unii pot gândi: „Nu, mulţumesc!” 
Alţii pot recunoaşte valoarea pregătirii, dar pur şi simplu nu au 
timpul necesar. Unora li se recomandă să consulte un medic după 
un accident sau să ajute la recuperarea după o boală prelungită. 
Unii înţeleg valoarea unei asemenea recomandări, dar sunt demo-
bilizaţi de idee, deoarece pretind că sunt în formă. Unii au amintiri 
de instructori de sală care păreau că îşi înţelegeau datoria de a-i 
„tortura” pe şcolari, trimiţându-i la maratonuri sau pregătiri com-
plexe la sală. Aceste amintiri nu ne ajută.
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Indiferent de perspectiva asupra sălii de sport, este un loc care ne 
ajută să fim în formă, întărindu-ne trupurile pentru a face faţă rigo-
rilor vieţii și, chiar mai mult decât atât, pentru a câştiga competiţia.

Sănătatea vieţii spirituale presupune angajament și voinţă. 
Întreaga noastră atitudine trebuie schimbată, avem nevoie de 
dorinţa de a ni se spune ce să facem pentru binele nostru, așa 
cum orice atlet are nevoie să asculte de antrenorul său. Am 
putea să fim sfătuiţi să facem un pic de mișcare, să ne întindem 
puţin picioarele luând anumite poziţii sau să pedalăm cu sprijin 
pentru spate. Sângele este împins în tot trupul oferind mai mult 
oxigen. Inima (care este un mușchi) este antrenată să devină mai 
puternică, ceea ce ne face să ne simţim mai proaspeţi, având o 
cantitate mai mare de oxigen și de putere în membre și în creier. 
Aplicarea blândă a unei legi evlavioase ne poate face spiritul 
mai în formă și sinele să se simtă mai bine, oferindu-ne libertate 
printr-o putere mai mare de a ne trăi viaţa.

Am pregătit scena pentru raţiunea de a fi a acestei cărţi. 
Prietenia lui Dumnezeu cu noi depinde de lucrurile pe care 
le-am descris în acest prim capitol. Avem nevoie să ne curăţim 
de impactul lumii, de trăirea în ceaţă, de temperatura scăzută 
spirituală și de evitarea responsabilităţii pentru fărădelege. 
Într-adevăr am fost eliberaţi din închisoarea păcatului nostru, 
dar acum trăim în ascultare, suntem robii dreptăţii și aceasta 
dă și valoare deplină vieţilor noastre. Opiniile și ideile noastre 
sau valoarea socială a grupului nu sunt satisfăcătoare. Trebuie 
să luăm Biblia în serios, să apreciem legile lui Dumnezeu pentru 
adevărata lor valoare, realizând că teama de Dumnezeu și jude-
cata Sa sunt cheia pentru aplicarea acestor legi. Scopul nostru 
în această carte este să luăm în considerare impactul personal al 
unei vieţi de ucenicie biblică sub călăuzirea Duhului care pre-
tinde ascultarea de legile lui Dumnezeu pentru trăirea unei vieţi 
creștine eficiente.


