„Ne vedem încã o datã îndatoraþi acestui maestru modern al vieþii
spirituale. Pentru toþi cei care s-au sãturat de formule ºi cliºee,
pentru toþi cei care au ajuns frustraþi de eºecul sistemelor ºi
revoluþilor noastre spirituale, explicaþiile lui Dallas Willard
referitoare la cultivarea inimii sunt originale, practice ºi oportune.”
— OS GUINNESS, autor, The Journey

„Fiecare dintre noi s-a format spiritual. În cartea de faþã, Willard
spune douã lucruri: formarea spiritualã bunã este realizatã de
Duhul Sfânt, iar procesul este intenþional. Putem pãºi pe cãrarea
asemãnãrii cu Cristos în lumea noastrã lãuntricã. Revoluþia a
început. Ultima lucrare a lui Willard o face sã continue.”
— DR. LARRY CRABB, fondator,
New Way Ministries

„Ieºitã din pana celui mai pãtrunzãtor dascãl de viaþã spiritualã
de astãzi, Înnoirea inimii este o carte care trebuie cititã de toþi cei
preocupaþi de viaþa de ucenicie creºtinã. Bazându-se pe o analizã
profundã a persoanei umane, însã clarã ºi uºor de înþeles, pe fiecare paginã a ei gãsim un ghid plin de forþã pentru ucenicie.”
— J. P. MORELAND, profesor de filozofie,
Talbot School of Theology, Biola University;
autor, Love Your God with All Your Mind

„Înnoirea inimii este o explorare biblicã profundã a persoanei.
Consider cã distincþiile – ºi conexiunile – pe care le face Dallas
Willard între trup, suflet, inimã, minte ºi emoþii sunt deosebit de
revelatoare. Însã el nu se opreºte aici, ci îi aratã în continuarea
cititorului cum sã depãºeascã conflictul care existã între aceste
elemente. Mesajul cãrþii este unul plin de speranþã pentru o reformare lãuntricã autenticã.”
— JIM PETERSON, misionar;
autor, Living Proof ºi Church Without Walls
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MULÞUMIRI
A

ºa cum procedez întotdeauna, le mulþumesc celor mulþi care
m-au ajutat în acest proiect. Familiei mele, mai presus de orice,
ºi în special lui Bill Heatley, care a citit tot manuscrisul ºi mi-a
oferit multe sfaturi ºi sugestii; lui John S. Willard, care a citit mare
parte a materialului ºi a fãcut o mulþime de comentarii pãtrunzãtoare. James Bryan Smith mi-a sugerat câteva reexaminãri utile
ale primelor capitole, iar Todd Hunter mi-a oferit unele sugestii
pentru întreaga carte. Cartea aceasta n-ar fi vãzut lumina tiparului fãrã încurajarea ºi îndrumarea editorialã excelentã a lui Don
Simpson, nici fãrã ajutorul referitor la cum sã-mi coordonez viaþa
pe care l-am primit de la Jane Lakes Willard, Becky Heatley, Jan
Johnson ºi Keith Matthews.

9

PROLOG
Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu,
niciodatã nu-i va fi sete; ba încã apa pe care i-o voi da
Eu se va preface în el într-un izvor de apã care va
þâºni în viaþa veºnicã.
ISUS DIN NAZARET (IOAN 4:14)

C

ând ne deschidem faþã de scrierile nou-testamentale, când ne
îmbibãm minþile ºi inimile cu una dintre Evanghelii, de
exemplu, sau cu o epistolã precum Efeseni sau 1 Petru, impresia
copleºitoare pe care o avem este cã privim o altã lume ºi o altã
viaþã.
Existã o lume divinã ºi o viaþã divinã. Este viaþa în „Împãrãþia
cerurilor”. Însã existã o lume ºi o viaþã în care oamenii obiºnuiþi au
intrat ºi intrã chiar acum. Existã o lume care pare deschisã pentru
noi ºi care ne invitã sã intrãm. Îi simþim chemarea.
Uimitoarele promisiuni fãcute celor care îºi dãruiesc viaþa
acestei lumi noi, prin încrederea lor în Isus, þâºnesc spre noi de pe
fiecare paginã.
De exemplu, citim cuvintele lui Isus care spun cã cei care se
predau Lui vor primi „apã vie”, Însuºi Duhul lui Dumnezeu, ºi nu
vor mai înseta niciodatã – nu vor mai fi conduºi ºi stãpâniþi de
dorinþe nesatisfãcute – ºi cã aceastã „apã” va deveni o fântânã
sau un izvor de apã „care va þâºni în viaþa veºnicã” (Ioan 4:14).
Într-adevãr, ea se va preface în „râuri de apã vie”, care vor curge
din centrul vieþii credinciosului spre o lume însetatã (Ioan 7:38).
Sau citim rugãciunea lui Pavel ca credincioºii „sã [cunoascã]
dragostea lui Cristos, care întrece orice cunoaºtere, ca sã [ajungã]
plini de toatã plinãtatea lui Dumnezeu... prin puterea care
11
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lucreazã în noi, poate sã facã nespus mai mult decât cerem sau
gândim noi” (Efes. 3:19-20).
Sau cuvintele lui Petru, care spune cã voi, care Îl iubiþi ºi vã
încredeþi în Isus, „vã bucuraþi cu o bucurie negrãitã ºi strãlucitã”
(1 Pet. 1:8), cu o „dragoste de fraþi neprefãcutã” ce se revarsã din
inimile voastre (1:22), renunþând la „orice rãutate, orice vicleºug,
orice fel de prefãcãtorie, de invidie ºi de defãimare” (2:1), reducându-i la tãcere pe cei ce batjocoresc Calea lui Cristos, prin
simplul fapt cã faceþi ceea ce este drept (2:15) ºi aruncând toate
îngrijorãrile voastre asupra lui Dumnezeu, pentru cã El Se îngrijeºte de voi (5:7).
Viziunea este clarã ºi nimeni, dacã are o inimã deschisã, n-o
poate înþelege greºit. Însã, cu toate cã totul este clar ºi dezirabil,
trebuie sã recunoaºtem cã în multe perioade istorice, dar ºi în
prezent, în general, creºtinii îºi gãsesc drumul spre aceastã viaþã
încet ºi greoi.
Cred cã un motiv pentru care atât de mulþi oameni nu reuºesc
sã se lase fascinaþi de cuvintele Noului Testament, ºi le neglijeazã
sau le evitã, este cã viaþa pe care o vãd acolo pare foarte diferitã de
ceea ce cunosc din propria experienþã. Lucrul acesta este valabil
chiar dacã sunt foarte credincioºi bisericii lor, aºa cum li se cere, ºi
chiar Îl au pe Isus Cristos ca singurã speranþã a lor. Prin urmare,
prezentarea clarã, neo-testamentarã, a vieþii care ni se oferã în
mod evident în Cristos doar îi descurajeazã sau îi face neajutoraþi.
De ce este aºa? Fãrã îndoialã cã viaþa pe care ne-o oferã
Dumnezeu în Isus nu a fost menitã sã fie un puzzle imposibil de
rezolvat. Prin urmare rãmâne doar explicaþia cã, în ciuda tuturor
intenþiilor noastre bune ºi a metodelor noastre obositoare, nu
abordãm ºi nu primim acea viaþã într-un mod corect. Nu înþelegem ºi
nu putem transmite înþelepciunea lui Isus ºi a Bibliei cu privire la
fiinþa umanã ºi la rãscumpãrarea ei prin har de sub forþele distructive care au ajuns sã punã stãpânire pe ea în toate dimensiunile ei
fundamentale.
Nu este adevãrat cã dacã ai voinþã vei gãsi în mod automat o
soluþie, cu toate cã, desigur, voinþa este esenþialã. De asemenea,
trebuie sã înþelegi exact ce trebuie sã faci ºi cum îþi poþi îndeplini
sarcina: de ce instrumente ai nevoie pentru a trãi aceastã viaþã ºi
în ce ordine sã le foloseºti.
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Formarea spiritualã în Cristos este un proces ordonat. Cu toate
cã Dumnezeu poate triumfa în mijlocul haosului, El nu alege
calea aceasta. În loc sã ne concentrãm atenþia asupra a ceea ce
poate face Dumnezeu, trebuie sã ne smerim ºi sã acceptãm modalitãþile prin care El a ales sã lucreze cu noi. Acestea sunt arãtate clar
în Scripturã ºi în special în cuvintele ºi în persoana lui Isus.
El ne invitã sã ne lãsãm poverile apãsãtoare – mai ales cele
„religioase” – ºi sã acceptãm jugul de a ne pregãti împreunã.
Aceasta este o cale a blândeþii ºi smereniei, o cale a odihnei sufleteºti. Este o cale a transformãrii lãuntrice care se dovedeºte –
dacã purtãm povara Sa împreunã cu El – a fi o viaþã uºoarã ºi lipsitã
de griji (Mat. 11:28-30). Distanþa perceputã ºi dificultatea de a
intra pe deplin în lumea divinã ºi în viaþa divinã se datoreazã în
totalitate atât incapacitãþii noastre de a înþelege cã „drumul ce
duce într-acolo” este drumul unei transformãri interioare atotpãtrunzãtoare, cât ºi eºecului nostru de a face paºii mãrunþi care duc, încet dar
sigur, la ea.
Înþelegerea aceasta ne oferã speranþã ºi ne poate salva viaþa.
Pentru individ, aceasta înseamnã cã toate obstacolele în calea
dezbrãcãrii de omul cel vechi ºi a îmbrãcãrii cu omul cel nou pot fi
înlãturate sau controlate. Iar faptul acesta ne ajutã sã umblãm tot
mai mult în plinãtatea, sfinþenia ºi puterea Împãrãþiei cerurilor.
Nimeni nu trebuie sã trãiascã o viaþã de înfrângere spiritualã ºi
personalã. Cu toþii putem avea parte de o viaþã de biruinþã asupra
pãcatului ºi a împrejurãrilor.
Pentru grupurile noastre creºtine ºi pentru liderii lor, aceasta
înseamnã cã existã o cale simplã ºi directã prin care adunãrile ucenicilor lui Isus pot, fãrã excepþie, sã împlineascã chemarea Sa de a
fi o ecclesia, adunarea celor „chemaþi afarã” de El: un punct de
intersecþie între cer ºi pãmânt, în care vindecarea câºtigatã prin
cruce ºi Înviere îi poate mântui pe cei pierduþi ºi îi poate creºte pe
cei mântuiþi în plinãtatea fiinþelor umane în Cristos. Nu sunt necesare clãdiri, programe, talente sau tehnici. Nu este necesar nici
mãcar un buget. E nevoie doar de credincioºie în procesul de formare
spiritualã în asemãnarea lui Cristos, aºa cum este el prezentat în
Scripturã ºi în vieþile „oamenilor Lui speciali” de-a lungul veacurilor (Tit 2:14).
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CAPITOLUL 1

INTRODUCERE
LA FORMAREA SPIRITUALÃ
„Nepãtrunsul dinãuntru” ºi calea lui Isus

Pãzeºte-þi inima mai mult decât orice,
cãci din ea ies izvoarele vieþii.
PROVERBE 4:23

T

rãim conduºi de inimã.
Latura din noi care ne conduce ºi ne organizeazã întreaga
viaþa nu este cea fizicã. Lucrul acesta rãmâne adevãrat chiar dacã
îl negãm. Ai în tine un spirit care s-a format. El a adoptat un
caracter specific. Eu am în mine un spirit care s-a format. Lucrul
acesta este adevãrat pentru fiecare om.
Spiritul uman reprezintã un aspect inevitabil ºi fundamental al
fiecãrei fiinþe umane; el îºi dezvoltã caracterul pe baza experienþelor pe care le-am avut ºi a alegerile pe care le-am fãcut în trecut.
Aceasta înseamnã cã s-a „format”.
Viaþa noastrã ºi modul în care vedem lumea acum ºi în viitor
este, aproape în întregime, rezultatul a ceea ce am devenit în
adâncul fiinþei noastre – în spiritul, voinþa sau inima noastrã. De
aici ne vedem lumea noastrã ºi interpretãm realitatea. De aici
facem alegeri, acþionãm ºi încercãm sã schimbãm lumea în care
trãim. Trãim conduºi de adâncurile fiinþei noastre – chiar dacã nu
înþelegem prea multe din ele.
Unii vor spune: „Vrei sã zici cã tragediile personale ºi colective
15
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care dominã scena umanã nu ne sunt impuse din exterior? Cã ele
nu ni se întâmplã pur ºi simplu?”
Da. Tocmai aceasta am vrut sã spun. În lumea de azi, foametea,
rãzboaiele ºi epidemiile sunt aproape în întregime rezultatul alegerilor umane, iar acestea sunt expresii ale spiritului uman. Cu
toate cã existã unele condiþii ºi explicaþii, lucrul acesta este în general adevãrat.
ªi tragediile personale se datoreazã într-o mare mãsurã
alegerilor omului, fie alegerilor noastre, fie ale altora. Indiferent
dacã lucrul acesta este adevãrat sau nu într-un caz anume,
situaþiile în care ne aflãm nu sunt niciodatã atât de importante ca
reacþiile noastrã faþã de ele, care provin din latura noastrã „spiritualã”. O inimã cultivatã cu grijã, ajutatã de harul lui Dumnezeu,
va prevedea, va anticipa sau va transforma majoritatea situaþiilor
dureroase înaintea cãrora alþii vor sta ca niºte copii neajutoraþi ºi
se vor întreba: „De ce?”
Biblia este plinã de înþelepciune cu privire la aceste chestiuni.
De aceea numim marile cãrþi ale Vechiului Testament „literaturã
de înþelepciune”. Isus rezumã totul în învãþãturile Sale. El este
puterea ºi înþelepciunea lui Dumnezeu (1 Cor. 1:24). De exemplu,
El ne spune: „Cãutaþi mai întâi Împãrãþia lui Dumnezeu ºi neprihãnirea Lui, ºi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra”
(Mat. 6:33). ªi: „Pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele ºi le face îl
voi asemãna cu un om cu judecatã, care ºi-a zidit casa pe stâncã.
A dat ploaia, au venit ºuvoaiele, au suflat vânturile ºi au bãtut în
casa aceea, dar ea nu s-a prãbuºit, pentru cã avea temelia ziditã pe
stâncã” (Mat. 7:24-25).
Aºadar, cea mai mare nevoie a mea ºi a ta – cea mai mare
nevoie a omenirii – este înnoirea inimii noastre. Acest loc spiritual
dinãuntrul nostru de unde derivã concepþiile, alegerile ºi acþiunile
noastre a fost format de o lume care s-a îndepãrtat de Dumnezeu.
Acum el trebuie transformat.
Într-adevãr, singura speranþã a omenirii stã în faptul cã, aºa
cum dimensiunea noastrã spiritualã a fost formatã, ea poate fi ºi
transformatã. Atât în prezent, cât ºi de-a lungul veacurilor, faptul
acesta a fost recunoscut de toþi cei care au reflectat profund la
condiþia umanã – de la Moise, Solomon, Socrate ºi Spinoza, la
Marx, Nietzsche, Freud, Oprah ºi feminiºtii ºi ecologiºtii de azi.
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Noi, pe bunã dreptate, predicãm fãrã întrerupere de la amvoanele noastre aceastã posibilitate ºi necesitate. Neînþelegerile se
referã doar la ceea ce trebuie schimbat în spiritul nostru ºi la modul
în care se poate produce schimbarea.

REVOLUÞIA REALIZATÃ DE ISUS
În aceste douã chestiuni stã relevanþa inevitabilã a lui Isus pentru
viaþa omului. Cu aproape 2000 de ani în urmã, El a strâns în jurul
Sãu un mic grup de prieteni ºi de ucenici pe dealurile din Galileea
ºi i-a trimis „sã înveþe toate naþiunile” – adicã sã facã din toate
grupurile etnice ucenici ai Sãi. Obiectivul Sãu era ca în cele din
urmã sã-i aducã pe toþi oamenii sub îndrumarea înþelepciunii,
bunãtãþii ºi puterii Sale, ca parte a planului etern al lui Dumnezeu
pentru univers.
Trebuie sã fim siguri de lucrul acesta. Trimiþându-ªi astfel
ucenicii, El a iniþiat o revoluþie mondialã veºnicã: una care încã se
desfãºoarã ºi va continua pânã când voia lui Dumnezeu se va face
pe pãmânt aºa cum se face în cer. În momentul culminant al
acestei revoluþii, toate forþele rãului cunoscute omului vor fi
înfrânte, iar bunãtatea lui Dumnezeu va fi cunoscutã, acceptatã ºi
toþi i se vor conforma cu bucurie în fiecare aspect al vieþii.1 El a
ales sã ducã la îndeplinire lucrul acesta cu ºi – în parte – prin
ucenicii Sãi.
Chiar ºi în prezent este adevãrat – aºa cum a declarat serafimul
din vedenia lui Isaia – cã „tot pãmântul este plin de slava Lui”, de
slava Domnului sfânt al oºtirilor (Is. 6:3). Însã urmeazã sã vinã
ziua în care „pãmântul va fi plin de cunoºtinþa slavei Domnului, ca
fundul mãrii de apele care-l acopãr” (Hab. 2:14, italicele aparþin
autorului).
Revoluþia realizatã de Isus este în primul rând o revoluþie a
inimii sau a spiritului omului. Ea nu se produce ºi nu înainteazã
prin formarea de instituþii sociale ºi de legi, forme exterioare ale
existenþei noastre, menite a impune o viaþã ordonatã oamenilor
care intrã sub puterea lor. Mai degrabã, revoluþia Lui este una a
caracterului, care începe cu schimbarea oamenilor din interior
printr-o relaþie personalã continuã cu Dumnezeu în Cristos ºi
unul cu altul. Este o revoluþie care schimbã ideile, concepþiile,
17
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sentimentele ºi alegerile pe care le fac oamenii în mod obiºnuit,
precum ºi tendinþele trupeºti ºi relaþiile sociale. Ea pãtrunde pânã
în cele mai tainice cãmãri ale sufletului. Aranjamentele exterioare,
sociale pot fi utile în vederea acestui scop, însã ele nu reprezintã
scopul ºi nici nu sunt aspecte fundamentale ale mijloacelor de
realizare a acestui scop.
Pe de altã parte, de la acele profunzimi înnoite ale persoanei,
structurile sociale vor fi transformate în mod natural aºa încât
„dreptatea sã curgã ca o apã curgãtoare ºi neprihãnirea ca un
pârâu care nu seacã niciodatã” (Amos 5:24). Aceste pâraie nu pot
curge prin suflete cãzute. Pe de altã parte, un „interior” înnoit nu
va coopera cu pâraiele publice ale nedreptãþii. Fie le va bloca, fie
va muri încercând sã le blocheze. Este singurul pe care-l poate
face.
T. S. Eliot a descris odatã strãdania omului comparând-o cu
încercarea de a gãsi un sistem al ordinii atât de perfect încât sã nu
mai fie nevoie sã fim buni. Dimpotrivã, calea lui Isus ne spune cã
mai multe sisteme – nu toate, desigur – vor funcþiona bine dacã
suntem într-adevãr buni. ªi atunci vom fi liberi sã cãutãm ceea ce
este mai bun.
Aceastã neputinþã a „sistemelor” reprezintã un motiv principal
pentru care Isus nu ªi-a trimis ucenicii sã formeze guverne sau
chiar biserici aºa cum sunt ele astãzi, care întotdeauna au anumite
elemente ale unui sistem uman. Dimpotrivã, ucenicii au fost trimiºi
sã formeze avanposturi ale persoanei, cuvântului ºi puterii Sale în
mijlocul unei omeniri cãzute ºi cu lipsuri. Ei aveau menirea de a
aduce prezenþa Împãrãþiei ºi a Împãratului ei în fiecare colþ al
vieþii umane, prin simpla trãire deplinã în Împãrãþie împreunã cu El.
Cei care L-au primit ca Domn înviat ºi Învãþãtor permanent
vor fi „ca niºte aleºi ai lui Dumnezeu, sfinþi ºi preaiubiþi” (Col.
3:12) ºi vor învãþa cum sã fie „fãrã patã ºi curaþi, copii ai lui
Dumnezeu fãrã vinã, în mijlocul unei generaþii ticãloase ºi stricate, în care [strãlucesc] ca niºte lumini în lume, þinând sus
Cuvântul vieþii” (Filip. 2:15-16).
Bisericile – ºi mã gândesc acum la adunãrile locale ale acestor
oameni – vor fi un rezultat natural. Bisericile nu sunt Împãrãþia lui
Dumnezeu, ci sunt expresii, avanposturi ºi unelte primare ºi
inevitabile ale prezenþei Împãrãþiei în mijlocul nostru. Ele sunt
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„societãþi” ale lui Isus, care au apãrut în Ierusalim, în Iudeea, în
Samaria ºi pânã în cele mai îndepãrtate pãrþi ale pãmântului
(Fapte 1:8), pe mãsurã ce realitatea lui Isus este trãitã în viaþa de zi
cu zi. Acesta este un proces în curs de desfãºurare, care nu s-a
încheiat încã: „Evanghelia aceasta a Împãrãþiei va fi propovãduitã
în toatã lumea, ca sã slujeascã de mãrturie tuturor neamurilor.
Atunci va veni sfârºitul” (Mat. 24:14).

OMUL „LÃUNTRIC”
Prin prezenþa Împãrãþiei Sale, Isus rãspunde celor mai profunde
nevoi ale personalitãþii umane: nevoia de neprihãnire, purtare de
grijã ºi scop. Chiar dacã Îl dãm la o parte, totuºi ne confruntãm cu
urmãtoarele întrebãri inevitabile: Ce face ca viaþa noastrã sã se
deruleze în felul acesta? Ce i-ar putea da o direcþie corectã?
Incapacitatea de a gãsi rãspunsuri adecvate ne lasã în derivã în
potopul de evenimente care ne înconjoarã ºi la discreþia ideilor ºi
forþelor ce ne afecteazã. ªi aceasta este, de fapt, starea omului. O
putem vedea zi de zi în preajma noastrã.
Cu toate acestea, de-a lungul secolelor gânditorii au încercat sã
rãspundã acestor întrebãri ºi au ajuns la un consens, aºa cum s-a
arãtat deja, cã ceea ce conteazã cel mai mult pentru modul în care
decurge viaþa ºi pentru modul în care ar trebui sã decurgã ea este
ceea ce suntem noi „în interior”. Fãrã îndoialã, ni se întâmplã
lucruri bune ºi rele. Însã calitatea vieþii noastre, cel puþin pentru
cei care ajung la maturitate, depinde în mare mãsurã, dacã
nu chiar în întregime, de ceea ce devenim „în interior”. Acest
„lãuntru” reprezintã sfera formãrii spirituale ºi, mai târziu, a
transformãrii spirituale.
Înãuntrul nostru se gãsesc gândurile, sentimentele, intenþiile
noastre – ºi sursele lor mai adânci, indiferent care sunt acestea.
Viaþa pe care o trãim în clipele, orele, zilele ºi anii noºtri izvorãºte
dintr-un adânc ascuns. Ceea ce se aflã în „inima” noastrã afecteazã mai mult decât orice altceva cine devenim ºi ce devenim.
Un cântec vechi spune: „Tu eºti aici în braþele mele, dar unde e
inima ta?” Acesta este lucrul care conteazã cu adevãrat, nu doar
pentru relaþiile individuale, dar ºi pentru viaþa noastrã ca întreg.
Scriitorul Oscar Wilde a observat odatã cã pânã la vârsta de 40
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de ani toatã lumea ajunge sã capete înfãþiºarea pe care o meritã.
Acesta este un adevãr profund, dar dureros. Însã el se aplicã cu
adevãrat „lãuntrului” exprimat de înfãþiºare – inimii ºi sufletului,
nu feþei ca o zonã de suprafaþã a corpului. Altfel, n-ar însemna
prea mult.
La suprafaþa conºtientã a „lumii noastre lãuntrice” se gãsesc
câteva dintre gândurile, sentimentele, intenþiile ºi planurile
noastre. Acestea sunt cele de care suntem conºtienþi. Ele pot fi
destul de evidente atât pentru alþii, cât ºi pentru noi înºine. În
funcþie de ele abordãm în mod conºtient lumea ºi acþiunile
noastre din cadrul ei.
Însã aceste aspecte de suprafaþã sunt ºi un bun indiciu al
naturii generale a „profunzimii spirituale inconºtiente dinãuntru”, a lucrurilor care o alcãtuiesc. La urma urmei, gândurile,
sentimentele ºi intenþiile de care suntem conºtienþi constituie
doar o micã parte din cele care se aflã în adâncurile fiinþei noastre,
ºi adesea nu sunt cele mai grãitoare pentru ceea ce suntem cu
adevãrat ºi pentru motivaþiile acþiunilor noastre.
S-ar putea ca ceea ce credem, ceea ce simþim ºi ceea ce am face
în unele împrejurãri prevãzute ºi neprevãzute sã ne fie complet
necunoscut atât nouã, cât ºi celor care ne cunosc. S-ar putea sã
trecem unul pe lângã celãlalt – ºi chiar sã trecem pe lângã noi
înºine, dacã vã puteþi închipui una ca asta – ca niºte „corãbii în
noapte”. De fapt, facem lucrul acesta tot timpul.
Dimensiunea ascunsã a fiecãrei vieþi umane nu este vizibilã
celorlalþi ºi nici nu poate fi înþeleasã pe deplin nici de noi înºine.
Cunoaºtem foarte puþine despre lucrurile care se întâmplã chiar
în sufletul nostru, cel mai profund nivel al vieþii noastre, sau ce
anume îl motiveazã. „Lãuntrul” nostru este extraordinar de complex ºi subtil – chiar înºelãtor. Are o viaþã proprie. Doar Dumnezeu ne cunoaºte profunzimile, doar El ºtie cine suntem ºi ce
vom face.
De aceea psalmistul cere ajutorul lui Dumnezeu în confruntarea cu – el însuºi! „Cerceteazã-mã, Dumnezeule.” „Primeºte
cu bunãvoinþã cuvintele gurii mele ºi cugetele inimii mele.”
„Zideºte în mine un Duh nou.” La un moment dat, „nepãtrunsul
dinãuntru” (inima mea) s-a format ºi eu sunt la discreþia sa. Doar
Dumnezeu mã poate salva.
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