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CE ESTE SUFLETUL?

CSnd omul a inceput gSndeasdl asupra propriei
sale persoane, a vSzut instinctele naturale ale
trupului slu nevoile acestuia sunt relativ u^or de
satisfScut. Puling mSncare, bSuturS, imbr&cSminte,
un acoperi^ deasupra capului un tovarS^ de viat^
de alt sex - iati mai tot ce-i trebuie unui om ca sS fie

trupe^te pe deplin satisfScut.
Dar In scurt timp a trebuit s& constate cu mirare
in momentele feridte, cSnd toate aceste nevoi

eiau satisfScute, incS din bel^ug, rSmSnea mereu
in el un suspin dup^ altceva.

Sufletul lui resimfea un gol, o sete nedefinitS. El
se intreba pe sine insu^i: ce te mibne^ti, de ce
gemi induntrul tiiu? Ai doarcele trebiutoaieV*

Faptul dk omul iSmSne intr-o stare de nemul-
pimire, de$i are toate cele necesare trupului, arat^ dk
el nu este numai trup. Mai este $i o altS parte in el.
Setea acestei alte pSr^i, cSreiain tomSne^e i se spune



suflet, este potolitS de oameni prin mijloace cu totul
nefolositoare trupului care deci nu o nevoie a lui o
satisface: artS, gSndire abstracts, religie, exagerSii
rafinSri ale instinctelor trupe^ti etc.

CuvSntul spus de Isus Diavolului, cS „omuI nu
trSie^tenumai cupiine'\ este un adevSr cu valoare
generals. Omul eel mai indestulat cu pSine mai
trSie?te cu altceva: glume, politics, spectacole,
aleigare dupS senza|ii tari, artS, devotiunereligioasS,
diferite rafinamente (din punctul de vedere la care
am ajuns pSnS acum, nu facem incS o deosebire intre
aceste feluri de a satisface nevoile suflete^ti),
dovedind astfel, §i sie§i §i altora, cS omul nu este
numai stomac.

Partea de viafS omeneascS deosebitS de viafa
materials a trupului se nume^te suflet. Omul este
compus din trup i^i suflet.
„ Viafa, care era lununa oameniIor*\ le-a arStat

acestora cS sufletul nu este numai deosebit de trup,
dar $i independent de el intr-o mSsurS oarecare.
Trupul poate sS fie in plinStatea sSnStSfii, iar sufletul
sS fie adSnc deprimat. Oameni in floarea vSrstei $i
intr-o stare trupeascS excepfionalS se sinucid. Dim-
potrivS, trupul poate sS fie, in adSncS suferinfS, iar
sufletul exaltat de voio^ie: pildS sunt martirii dife-
ritelor credinfe, care cSntau in timp ce erau ari^i pe
rug; pildS este lini§tea indienilor „piei ro§ii"in timp
ce erau executafi in chinuri cumplite.

CS sufletul, aceastS parte netrupeascS a omului,
nu este o cantitate neglijabilS, se aratS prin faptul cS
mulfi oameni i?i jertfesc trupurile pentru ceva netru-
pesc, bunSoarS, pentru un ideal artistic, politic, sen-
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timental etc. Arti§ti traiesc cu hran& pu^in^ ?i r5u
imbrScati ca s& slujeascS artei lor, unii oameni stau
la inchisoare merg la moarte pentni un ideal politic,
se sinudd pentru o femde sau pentru un bSrbat, etc.
Dar de ce jertfS nu este oare in stare un om de dragul
unui sentiment putemic? Sunt aceste jertfe indrep-
t^lite? Care este valoarea comparative a acestor doui
pSrli ale omului?

Omul a aflat u§or rSspunsul acestei intrebSri.
Despre tmp ?tia cS-i muritor. Dar sufletul, care se
arate a fi ceva deosebit de trup, adesea independent
de trup, ba chiar in conflict cu trupul, nu moare odate
cu trupul. Nimic nu ne indreptefe^te sS credein cfl
sufletul ar fi muritor.

Materia trupului nostru, mai exact celulele din
care este compus trupul unui om se reinnoiesc apioa-
pe complet in decurs de $apte ani. Dar ceva din per-
sonalitatea noastrS - ?i anume sufletul - se aratS a
rSmSne aceea^i in duda schimberilor prin care trece
trapul. De ce atunci nu ar supravietui sufletul ?i marii
prefaceri dirda ii este supus trupul, adicS morjii?
Descoperirea dumnezeiascS, Biblia, a confirmat
oamenilor ce atund cSnd acest trup moare $i se
descompune, sufletul deinuie^te.

Sufletul nu este supus morfii. Ne-o spune
Domnullsus.

Dar prin aceaste calitate a lui, de biruitor al morfii,
sufletul capete un pre^ de nespus. El intrece trupul in
valoare, ba mai mult, el intrece in valoare lumea
intreage cu comorile ei. Fiindce lumea intreage este
trecetoare (Scriptura spune ce va fi arse in foe; fizica



spline dl va sufeii moartea piin entiopie), pe cSnd
sufletul iSmSne.

Este astfel justificat^ intrebaiea pusS de Domnul
Isus nouS tutuior:

„Ce i-ar folosi unui om sSci^dge toatMlumea
dacS ̂-arpierde sufletul?** Ev. dupSMatei 16.26



CARE ESTE STAREA

SUFLETULUI NOSTRU?

Sufletul nostni va supravie^ui, ded, moitii noastre
tnipe^ti. Dar este el oare pregStit, in starea in care se
aflS, aib& parte de viafa viitoare in fericire, sau
trebuie mai intM sS treac^ piin transfoimSri cores-
punzStoare?

Sufletul, odat^ cu el $ansa unei viefi ve^nice
de slav^ bucurie - pot fi pierdute. Ne-o arat& chiar
intrebarea de mai sus a Domnului Isus. Sufletul poa-
te ajunge in gheenS, care este un foe ve^nic, un loc
dechin.

Se cuvine de aceea sS cercetSm cu luare aminte

starea sufletului nostru.

Porunca lui Dumnezeu glSsuie^te: SS iube^ti pe
Dumnezeul t&u din tot sufletuJ, sS iubei^ti in El
dragostea, lumina $i bunuiile ve^nice, fiinddl pe toate
acestea le reprezintS Dumnezeu. Dar sufletul nostru,
disprefuind valoarea celor cere^ti, a abdicat de bunS
voie i^i din supeiiorul trupului, a devenit sclavul aces-
tuia, socotindu-se dator sH rafineze $i sS exacerbeze
trebuinlele instinctuale ale trupului (IScomie sexualU,
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IScomie de bani, preocupSii politice, art& lipsiUl de
valoare, care distreazS gSdilS, rafinamente la mSn-
caie, lux in locuintM ̂  imbrScSminte etc.), iar dragostea,
lumina, bunurile viitoare ale ve^niciei, Dumnezeu -
fntr-un cuvSnt: cele pentru care ar trebui sS se pregil-
teascS sufletul -apioape cSnu intifibi preocupSiile lui.

Ded, pentru ca sS aibS parte de via^a ve^nicS,
sufletul treBuie mai fntSi curSlit sau mfintuit.
De asta depinde totul. mdntuirea trupului. CSci
el va invia. Dar invierea lui nu depinde de starea

lui proprie, d de staiea sufletului.



POCAINfA

Pasul hotMtbr inspre mdntuirea sufletului este
poc^nta.

CuvSntul grecesc ,^etanoia*\ care se gSse^te in
Biblie, care este tradus prin „pocSinfS" insemneaz^
a dobSndi o alt£ minte. Expresii biblice sinonime
sunt: ,,a-$i face rost de o inimS nouS'\ deveni o
fSptur^ nouS", „a se lepSda de sine", ,,na$tere din
nou", „a redeveni copil", „a fi curat de tot" ?i altele.

Dar ce anume este stricat in sufletul nostni ca

acesta sS trebuiascS neapSrat sS fie schimbat radical?
Unii cred c&fnsu^i conlinutul lui. $i-$i umplu su-

fletele de un conlinut nou: de cele dumnezee^ti, in
loc de cele pSm^te^ti cu care erau umplute altSdatS.
Dar poate oare un automobil rSmas in panS sS fie f^-
cut sS meargS bine doar printr-o schimbare a pasa-
geiilor? Va merge cu noii pasageti tot atSt de pufin
cSt $i cu cei vechi.

aceasta-i expeiienfa multor oameni care s-au
amSgit o vreme c& sunt credindo^i. Ei au schimbat
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continutul sufletului lor, dar sufletul le rSmSne tot
insetat, nesatis^cut, nemSntuit; d rSmHn tot in moarte

in viiljmS§ie cu Dumnezeu, de$i gSndul le este la
El, intnic^t stnictura intimS a sufletului lor, caiacterul
lor, mecanismul lor psihologic nu a fost scliimbat,
fiindca nu a fost reparat defectul fundamental al
sufletului lor.

Alfii gSndesc este deajuns s^ repare meca
nismul sufletului. $i reu§esc cu vremea s5 aibS o
ma$in& care funclioneazi bine. Numai dl de bine ce
merge - Domnul Isus ne avertijseaj^ - 7 drad noi vor
intra in ea ca pasageri, vSzSnd dk sufletul este gol ?i
at&t de imbietor.

PocSinta trebuie s^ fie ded o schimbare totals a
sufletului nostru, o schimbare atSt a structurii intime
a sufletului cSt ?i a continutului viefii noastre suflete^ti.
Vom arSta mai intSi ce este stricat in mecanismul
nostm sufletesc.



PIERDEREA

SIMfAMANTULUI
PROPOR7IEI

Sufletul nostril, intunecat de pScat, a pierdut sim-
propor|iei.

Pe acesta cautS ni-1 redea IsuS in mai multe din
spusele Sale. El zice fariseilor: J^ebum^orbi! Care
este mai mare: aurul sau T&nplul, care sSnfefte
aurul.., darulsaualtarulcaresSnfe^tedarul?... Voi
dafi zeduialS dinimiSf dinmSrar^idin cbhnen fi
lisaifineGicute celemaiinsemnatelucruri din Lege:
dreptatea, mila fi credindo^'a".

Jar apostolul Pavel intreab^ pe oameni: „Vran
sS intiritSm pe Domnul la gelozie? Suntem noi
mai tari decitEl?"

Omul face din „eul" sSu centnil in junil cSniia
tiebuie se invSrteasdt toate lucruiile. Se gSnde^te
la sine $i se iube^te pe ̂ e. El judecH lucruiile, eveni-
mentele §i pe semenii s3i dupS folosul sau paguba pe
care i-o aduc lui, de parc£ toate in lumea aceasta de
dragul lui se intSmpUL Eul sSu este mai presus de
toate. Multe lucniii mid i^i ndnsemnate, ca daruii
dltre Templu din midle vaiituri, le consideia impor-
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tante, iar lucrurile man ale legii dumnezee^ti le las&
ndmplinite.

PocSinfa este o restabilire a proportiilor. Centrul
lumii nu sunt eu, ci Dumnezeu. Dumnezeu este

stSp&iul, iar eu sunt un firicel de praf pe o planet^
micu|^ una din zecile de milioane care exists in
Univers. $i in mult^ smeienie, fiecare trebuie sS caute
care este voia StSp^uIui $i care este misiunea pe
care ne-a incredin|at-o noul Trebuie s^ ne d^ seama
cS, dupS ce am fScut toate cdte ne-au fost ponincite,
suntem tot ni$te robi netrebnici, care mai nimic nu
am fScut; am contribuit $i noi in lumea aceasta cam
cSt contribuie o iiimicS la schimbarea conformatiei
suprafelei pSmSntului.

Trebuie sS ne d^ seama c^ Dumnezeu este eel

mare, iar noi cei mid; Dumnezeu este eel tare, iar

noi suntem cei slabi.

Sufletul omenesc nepoc^t se pierde in detalii,
curat vorba rom§neascS: piere baba se
piaptSnS". Lumea trece printr-o catastrofS nemai-
v5zut5. Pier milioane de oameni §i eu mS cert cu ne-
vasta cS praiiil de pe garderob^ nu-i bine ?ters. Am
auzit noi inline pe o tSnM t^guindu-se, in timpul
unui bombardament groaznic, c5 avea o rochie inve-
chitS. Inconjurat de toate primejdiile, omul i^i gSse^te
desfStarea in a linge pujina miere, in loc s5-§i cerce-
teze tot gSndul asupra posibilitS|ii de a scSpa de
primejdie.

GSndirea omului este difiiz^ $i confiiz^. El nu vede
clar.

Dac^ un om, in loc s^ se ocupe de cele pSm§nte$ti,
se ocupS de Biblie, s^ se fi pocSit, adicS fSr& sS.
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fi leparat mecanismul sufietesc, va fi i&sotit de aceea^
miopie nelntelegere a Biblid. Nu va putea deosebi
in ea principiile man, se va iStSd in amSnuntele d

va rSt&d $ipe alfii.
!n Biblie trebuie cMutate cele cSteva man piindpii

neschimbStoare. S& nu le confiind^ cu porundle
practice, care sunt aplicarea acestorain imprejurSrile
schimbStoare!

De pildS, un prindpiu mare, neclintit in Biblie,
este di fj^umnezeu nu-i sprijinit de miini ome-
nefti"^\ c& ,^ulocuie^teIn temple f&cutedemMm
oiz?eoe;^i!i"(Faptele Apostolilor 17.24-25). Porundle
practice despre lidicarea unui lSca$ de mgSdune in
Vechiul Testament serveau tocmai la facerea unui

templu in care poporul israelit fie invSfat cu acest
mare adevSr.

Un alt mare principiu biblie: „Ceea ce intrS fn
guiHBU spufcHpe om*\ Vremelnic, pentru a u§ura
pSrt^ia dintre cre^tinii evrd din primul veac al erei
noastre, care aveau indl un dezgust fafS de sSnge -
mdncare oprit^ in Israel - $i pentru cre^tinii dintre
Neamuri, se dS o porunc^ practice tuturor cre^tinilon
Nu mittcafi singe!

Tot un prindpiu general este: ,J^umnezeu nu-i
numai aliudeilor, d fi alNeamurilor. "In practicS,
El S-a descoperit intM in chip mai ISmiuit numai
unui popor, care urma si fie instrumentul siu ales.
O invSl^turS de temelie a Bibliei este: „ Toate sunt

curate pentu cei curafi". Dar pentru cei slabi in
credintS, al cSror cuget poate fi rSnit u^or, se dau o
mul(ime de reguli in comportare.
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Alt principiu fundamental este cS ,/iepiib&niTea
sc dobinde^te numai pnn crcdinfd". !n practice
credindosul trebuie se supun^ pe pSmSnt la diferite
rSnduieli, care nu sunt acelea^i in toate imprejurSiile.

Nu-i incS pocSit cine a trecut de la romane la
Biblie. Ctid altminteri va aduce in Biblie' zSpSceala
din romane. Trebuie mai intM repararea acelui defect
al mecanismului sufletesc, care te face nu poli de-
osebi lucrurile man $i importante, de detalii $i de
cele trecStoare.



IMPRESIA ULTIMULUI

EVENIMENT

Alt mare defect al mecanismului nostru sufletesc

este faptul cS judecSm reactionSm totdeauna sub
impresia ultimului fapt, a ultimului eveniment, a
ultimului cuvSnt pe care 1-am auzit.

Aid este una din cauzele nerecuno^tinld. Un om
ne-a flicut rSu astSzi $i noi leactionMm indatS, de parcS
aceasta ar i! fost singura noastrS intSlnire cu el $i de
parc^ singurul lucru pe care-1 $tim despre el este
ne-a fScut acest rSu. Or, psalmistul ne indeamnJl s^
ne amintim de binefaceri trecute. 2^i invers: sub im
presia unei vorbe ademenitoare, suntem gata s^ ur-
mSm pe cineva care nu merit! increderea noastrS,
dup! toate c!te ̂ tim despre el din trecut.

Defectul acesta al mecanismului nostru sufletesc

ne face s! nu privim oamenii, lucrurile $i eveni-
mentele in lumina a tot ce cunoa^tem despre ele.
Fariseii spuneau despre Domnul Isus: ,Acesta este
un om p!c!tos fiindc! a c!lcat Sabatul." Dar ajunge
oare dllcarea unei legi intr-o anumit! imprejurare
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pentm a os^di pe un om, fSrS a lua in considerare
personalitatea sa in asamblu?

DacS cineva devine din necredincios credindos,
sS se fi pocSit mai intSi, adidl fSiil fi dobSndit

o minte nou^ fM s&-$i fi fScut rost de o inimS nouS,
el va manifesta aceea^i meteahnS in aprederea fira-
lilor a predicatorilor, a personajelor biblice a
stMlor de lucru in Biseiidi. Pasagerii din marina lui
vor fi alfii, dar ace^ti noi pasageri vor $edea in aceea^i
ma^inS defect^.



PRIZONIERI

AI CUVINTELOR

Apoi, sufletul omenesc, pScStos din fire, are de-
fectul de a rSmSne la suprafafa lucrurilor pe care le
judecS. El este prizonier al cuvintelor.

Cuvintele, formate la inceput ca denumiii pentru
lealitSlile inconjurStoare, sunt golite In decursul vre-
murilor de conlinutul pe care 1-au avut la inceput.
Sufletul, rSmas insS in intSrziere, continue sS le acor-
de aceea^i insemnState, acela^i respect ca pe vremea
c§nd ele reprezentau un con|inut begat. Jinem astfel
in m^ni pSpu^i fhimoase pe dinafarS, dar pline de
rumegu^ inSuntru.

SS d^ cSteva exemple:
CuvSntul episcop arSta la inceput pe un pSstor

sufletesc, pe eel mai inaintat ̂  credinl^ care vreme
de ptigoanS i^i d&dea via|a pentru oi. In vremea de
acum ajunge ca un derbedeu sS obiinS prin na^tere
nobilS, prin studii, prin simonie (adic^ prin cump^-
rarea cu bani), prin relafii inalte sau pe alt^ cale titlul
de. episcop $i cre^tinii cei nepocSili sunt gata sS-i
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acorde toatS cinstea, de$i acest biet episcop nu are
nici pic de credintS, nu poate fi nimSnui de folos pe
calea m^ntuirii §i d& bir cu fugitii la greu. Suntem
amSgi^i de vraja cuvintelor. Pentni sufletul pocSit,
un derbedeu rSmane un derbedeu, orice titlu ar purta.

La fel in ceea ce prive?te cuvintele preot, p&stor,
rabin, biseiicS, cre^tin, evreu, credincios, credinfS,
wligie, arts. Cel pocSit nu se lasS impresionat de nici
un cuvSnt pompos, ci intrS in miezul chestiunii. El
cerceteaz^ mai intSi dacS cuvSntului fnimos ii

corespunde o realitate valoroasS.
Dunuiezeu face repro§uri oamenilor: ,JVowduJ

acesta MS cinste^te cu buzele, dar inima lui cste
departc de Mine. "AdicS vorbim mult lui Dumnezeu
§i despre Dunmezeu. Dar totul este imbStare cu cu-
vinte. Cand spunem ,X>unmezeu*\ nu avem o per-
soanS concretS inaintea ochilor inimii; cSnd vorbim
despre religie, nu ne sim^im cu adevSrat legafi; cSnd
pSlSvrSgim despre credin^S, nu stSruim ca aceast^
credinia sS fie cea adevSrata prin care se dobSnde^te
mintuirea.

Cuvintele au luat locul realitSfilor - iatS un mare
defect al mecanismului sufletesc, defect pe care
pocSinla il iniaturS, invStSndu-l pe cm sS vorbeascS
pulin, ceea ce nu se referS at^t la numSrul cuvintelor,
cSt la examinarea stSruitoare ca in dosul fiecSrui
cuvSnt pe care-1 rostesc sau accept sS stea o realitate.

Incolo, mulli tinichigii se numesc „Croitom",
mul|i pSgSni se numesc „cre§tini" §i a?a mai departe.

Sa linem minte cS marele preot care 1-a osandit
pe Isus se numea Ana, care in ebraicS insemneazS
„!ndui«torul!!". ?i ce om domic de sSnge era, in duda
numelui sSu frumos!



„IIRANIREA
CU CADAVRE"

ContinuSnd cu enumerarea defectelor mecanis-

mului sufletesc, trebuie sS pomenim tendinta lui bol-
n^yicioasM de a se hrSni cu cadavre, adicS de a trSi la

nesf^it din rumegarea trecutului.
CSt este in lume, omul trSie^te amintindu-$i $1

povestind mereu cuceririle, experientele ?i aventurile
trecute se mSngtie cu ele pentru viata lui searbSd^
de acum, in loc sS caute, dimpotrivSl, a-i^i umple cu
un con|inut bogat via|a actual! Altii sunt melancolici,
sunt ve^nic cuprin^i de remu^cSri pentru rele ?i nere-
u^ite din trecut, in loc sS depun^ eforturi suslinute
pentru a reu^i $i a face bine acum.

DacS omul a devenit credindos 1!*^ sS se fi pocSit^
adicS fM ca in mecanismul s^u sufletesc sS se fi

produs o revolulie profimdS, cugetul lui va fi plin
doar de fapte moarte, de faptele trecutului.

Este c§te un credindos care trSiei^te din expe-
rienfele sale trecute cu Isus, pan^ cSnd le mSnSncS
^oaredi, in loc sM aibS giij^ de a le rdnnoi in fiecare

23



zi. On trSie^te !ntr-o continue depldngerc amintire
a pScatelor sale trecute, lucru cu totul neroditor
cSniia !i este de preferat le ispS^easc^ de acum
inainte prin muM dragoste neprihSnire.

DacS un asemenea om nepocMt devine predicator
al Evangheliei, predica lui va fi o plictisitoaie
mUdre a rSspunsurilor pe care Isus le-a dat acum
2 000 de ani la intrebSrile faiiseilor de atund, in loc

fie un r^puns viu, inspirat de MSntuitorul, laintre-
bSiile puse viefii de omul modon, inaintea cSniia stl



SPRUINIREA

PE autoritAti

latS aM meteahnS a mecanismului nostru sufle-

tesc: sufletul nostru pScJltos, pierzSnd reazemul s&u
natural in Dumnezeu, cautH neap^t autoiit^ii pe care
sA se sprijine. aceasta este o insu^ire boMvicioasS.
Sufletul, creat pentru a fi independent in directs
pSrtS^ie cu Dumnezeu, a pierdut capadtatea de a um-
bla pe pidoare proprii.

Pentru unul, autoritatea este ̂ tiinla. El nu stS sS-i
cerceteze granilele. El nu se intreabS in ce mSsurS
tot ce afirmS savanfii este cu adevSrat ̂ timfS $i nu
prejudecatS a unor biefi oameni pScSto^i ca $i noi,
care poartS un titlu impunStor. Sufletul acesta umblS
prin lume, bizuindu-se pe rezultate dobSndite pentru
el de alfii $i pe care le prime^te fM control.

Pentru mulfi, ceea ce au invSfat de la pSiinti este
o autoritate. Mereu auzi: am apucat de la
pSnnfi**. I^i sufletul nici nu mai controleazS dacS
pSiinfii - oameni supu^i gre^elii ca $i noi - au avut
dreptate sau nu.
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Pentru altii, tot ceea ce existS din vremuri strS-
vechi are autoiitate de netSgSduit. noi
facem a^a din mo^-strSmop" - este argiimentul lor.
CSnd spui, dar, unui asemenea om di ar trebui nu
mai existe r^boaie i^i ar trebui ne unim cu to^ii
sfortSrile pentru atingerea acestui scop, el va da din
umeri nep&sStor, spunand; ,A?a-i de cind lumea"
In materie religioasS, omul acesta se line de religia
strSmo^eascS. Aici este puterea tradifiei, care-i
acceptatS, pur ̂i simplu, pentru este strSveche, $i
nu fiindcM ar fi bunS.

Dacd cineva incepe s^ creadS fM ca mai inainte
s^ se fi pocSit, el va continua sS se sprijine pe o auto
iitate ?i in viafa cea nouM. Va fi o autoritate necon-
trolatS pentru el cartea sf^t& a religiei sale; vor avea
autoritate pentru el crezurile ?i obiceiurile confesiunii
din care face parte. Pentru el, orice discufie se curmS
atunci cSnd poate afirma despre un lucru: ^ zis
iDtemeietoml reUgiei cSreia ti aparfin, a^a scne in
cartea cutare". El nu cerceteaz^ cu mijloace inde-
pendente mSsura in care se poate da crezare deplin^
cuvintelor celui care este autoritate pentru el. .

Sufletul a pierdut, astfel, darul eel mai prefios pri-
mit din partea lui Dumnezeu - $i anume independenfa
sa. Or, Dumnezeu dore^te atSt de mult ca sufletul sti-$i
pSstreze independenfa, incSt El insu^i nu pretinde
cre-dit in nici o chestiune doar pe simplul fapt cS El
este Dumnezeu. In Biblie, El, StSp^ul, aduce dovezi
pentru afirmatiile Sale, face semne $i minuni pentru
a convinge, argumenteazS, spune sufletelon ̂ Judecad
voi in^ivS intre Mine ̂i vo/VBa mai mult, ni se
arat^ in Biblie cazuri c^d suflete de oameni biruie

pe Dumnezeu prin dreptatea cererilor lor. (Fetele lui
Xelofhad, Moise ?i alfii).



SPmiTUL DE PARTIDA

O boaia adSncS a stnicturii noastre suflete§ti, care
trebuie vindecaia prin pocSintS, este spiritul de
partidS.

Savantii vorbese despre idei strunite emotional
numite complexe. Ce sunt acestea? Anumite senti-
mente mS leagS de iinii oameni sau de un anumit fel
de a vedea. Aceste sentimente mS despart, fire§te, de
oamenii opu§i obiectului iubirii mele ?i de felurile
de gSndire vr^jma^e celui pentru care am o preferintS.
Ddndat^ ce un asemenea „complex", adicS o pre-
ferinta sentimentaia, s-a inrSdacinat in sufletul cuiva,
acest om devine incapabil de gSndire dreaptS. El este
de acum inainte „partial". Doar ce serve?te la intSrirea
complexului s5u este primit de mintea lui. Dimpo-
trivS, in mintea lui nu mai poate p^trunde nimic care
ar zdruncina aceasta preferinta sentimentaia. in acest
om se dezvolta spiritul de partida.

Daca anumite sentimente il leaga de o conceptie
§tiintifica, de un partid politic, de o confesiune,
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mintea lui refuzS dintni inceput tot ce ar putea servi
ca argument celor de alt& p^ere.
Vom da ni§te exemple, ca sS fim mai expliciti.
SS ne dueem cu g^dul la cineva care are o in-

strulre ̂ tiinlificS, dar care nu poate sufeii religia. El
are un complex antireligios. SS zicem di el este un
mare chimist. El va credein legile cu privire la atomi,
de§i legile acestea se refers la un obiect inventat de
mintea omeneascS. Nimeni nu ̂ tie dacS atomii
(pSrtile cele mai mici din care se presupune di este
compusS materia Universului) au vreo existent^ realS,
nimeni nu i-a vSzut, nu i-a atins §i este probabil dk
nimeni nu-i va vedea vreodat^. Atomii sunt o con-

strucfie a imaginatiei savanfilor, cum au mai fost $i
alte constmctii, unele abandonate intre timp, iar altele
mentinute. A$a, de pildS, eterul $i undele lui nu au
fost observate nidodatS in naturS. Ele au fost inven-

tate de savan^i pentru a explica lumina $i cSldura.
Savantul nostru $tie lucruiile acestea. Dar, pe bun^

drq)tate, socote^te dl eventuala inexisten|£ a atomului
sau a eterului nu mic^oreazS cu nimic valoarea pe
care aceste douH notiuni le au pentru ̂ tiintS. Ele ne
dau posibilitate de a explica de a prevedea o mul-
time de fapte. Or, aceasta ne este de ajuns Savantul
nu va lucra, ded, numai cu realit^ti care pot fi pipSite,
d $i cu notiuni cSrora nu-i sigur dacS le corespunde
cevain realitate.

Dar deindat^ ce i se va vorbi despre credint^ va
deveni fiirios §i va cere sS i se prezinte dovezi
palpabile cS exists un Dunmezeu i^i o viat^ viitoare.
El nu admite sS pomeasdl la lucru cu aceste presu-
puneri, de^i acceptarea de cStre nuntea noastrS a
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existentei lui Dumnezeu a vie|ii viitoare explic^
in chip minunat multe taine ale viefii omene^ti.

Metoda considerate ca bune acolo unde vine In

spiijinul complexului sSu este refuzate in lucniiile
care intre in conflict cu el. I^i bietul suflet nici nu-$i
de seama de faptul cS nu-i consecvent.

Savantul cu complex antireligios va accq)ta multe
dogme ale $tiin|ei (me glndesc numai la axiomele
geometriei). Dar el va refuza cu oroare dogmele de
nedovedit ale religiei. Dace-1 vei intreba de ce se
folose^te de axiome in geometrie, i^ va respunde ce
ele satisfac cererea cea mare a i^tiinfei - utilitatea.
CSnd ii vei spune ce dogmele in materie de credinfe
sunt eel putin tot atSt de utile, el va refuza se cerceteze
mecar valoarea spuselor tale.

Aceasta este o deformare datoiite complexului
respectiv.

!n politice, aceaste deformare se va manifesta piin
pertinire. Tot ce face partidul teu este bun. Partidul
adversar, dimpotrive, nu are dreptate in nici o ches-
tiune. Dace e^ti antisemit* evreii nu au nici pic de
drg)tate. Dace e§ti fascist, e§ti ferm convins ̂  bol-
^evismul nu a reu^it se realizeze absolut nimic. Dace
e^ti catolic, protestan(ii nu au nid pic de dreptate.
Dace ei^ti protestant, tot ce fac catolicii este super-
stifie. Nimeni nu ste se glndeasce la faptul ce atklia
oameni de inime, ideali^ti $i inteligenli, se afie in
tabera adverse, lucru care ar fi imposibil dace toate
dreptatea ar fi numai de partea ta. Complexul refine
pe om de la asemenea mediteri. Partidul meu, confe-
siunea mea, na^ia mea, patria mea au intotdeauna
dreptate.
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GSt de dese simt aceste deformSri ale sufletului!
DacS un om a fosl pung^it de un preot sau a

v^t ceva nevrednic la el, nu va mai aprecia nici
inv^l^tura ortodoxS dupS valoarea ei adevSratS.
fJPMrcrea aceasta o impSrtS^e^te punga^ul acela de
pops' - i§i va spune, §i o va respinge de la inceput.
De la pungS^ia unuia sau mai multor oameni, se
ajunge la ruperea cu un sistem de idei. Aceasta a fost
istoria creSrii unei mulfimi de secte. Invers, oamenii
care fac experienfe proaste cu unul sau mai mul^i
pastori protestanli, se tntorc la ortodoxie, nu fiindc^
sunt convin^i dk ortodoxia este sistemul de credinlS
bun §i drept, ci fiindcS s-au convins cS „ceilalfi sunt
punga^i".

Acela^i lucm se intamplS cu simpatiile §i anti-
patiile noastre fa^S de oameni. Este destul s& se dez-
volte in noi un complex de dragoste sau de supSrare
fata de un om - sentiment bazat numai pe una sau
mai multe trSsSturi ale lui care ni-1 fac simpatic sau
antipatic - ?i de acum inainte lucrurile s-au schimbat.
Daca omul ne este simpatic incepem incetul cu incetul
sa ne potrivim lui. Tot ce g§nde$te el este primit cu
bucurie, fara o cercetare impartiaia a valorii gSn-
durilor sale. Daca, dimpotriva, omul ne este antipatic,
de§i buzele lui pot scoate perle la fiecare cuvSnt, eu
voi critica cu acreaia tot ce va face sau va spune el.
Nu-mi mai poate intra in grafie cu nici un chip.

9i adevarul sufera sub povara acestor complexe.
Nenorocirea cea mai mare nu este ca oamenii spun

minciuni, ci faptul ca oamenii sunt minciuni, ca
primesc ?i raspSndesc drept adevar ceea ce nu este
rezultatul unei gSndiri obiective, logice, unite cu
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dragostea, ci rezultatul unor complexe, unor simpatii
sau antipatii datoiate unor fmprejiirSri intdmplStoare.

!nvinuirea adusS de Domnul Isus unora, vin la
El pentru paini pe^ti, rSm^e in pidoare fafS de
cei cari nu urmSresc interese materiale. Fiecare vine

dup& lucrurile care-i sunt pe plac $1-^1 astupS urechile
cand adevSrul obiectiv intr^in conflict cu simpatiile
sau antipatiile lui.



SUFLETE iMPARflTE

Apoi, sufletul nostru mai are defectul de a fi im-
pSrtit. $i, din cauzS c5 este impartit* are controlul
sau stapSnirea de sine.

Fiecare suflet are anumite convingeri precise
despre ce este bine sau ran. Pe de alta parte, sufletul
are impulsuri pe care nu le poate stapSni, simte un
indemn launtric sa savSr?easca fapte in opozilie cu
convingerile sale. $tii ca lucrurile pe care te-ai obi?-
nuit sa le fad, sa le spui sau sa le gSnde^ti sunt rele.
I|i dai seama ca fad rau, dar nu poli schimba nimic.
Un aniunit obicei rau, cu care te-ai deprins; ajunge
sa te domine: ai devenit scavul sau. O anumita idee
te umiare^te ?i tu nu mai e§ti in stare sa fad glndurile
sau faptele tale roabe idealului tau de purtare.
Cum sa le fad roabe lui Isus, daca sufletul tau a

pierdut stapSnirea asupra gandurilor care-1 firamSnta
§i care se razboiesc unele cu celelalte? Tu §tii ca ceea
ce fad este absurd, ca te va nenorod, iU va distruge
sanatatea, cariera §i viata. Tu §tii ca lucrurile pe care
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le g^de^ti sfideaz^ toate legile logidi. Dar nu po^i
rezista indemimrilor ISuntrice. Ceva te oblige
sSv^e^ti fapta aceasta.

Sufletele acestea sunt impSrtite. Ele sunt „o casi
dezbinati impotiiva ei fnsMfi care nu poate
dSinui." A^a arat^ sufietul ,^bului r&u, care va G
tSiatfn douS."

Sufietul acesta poate vorbi cu inflSc^are, cu
deplin^ sinceritate, cu lacrimi in ochi despre o cre-
diufS sau un ideal oarecare dup& zece minute poate
sS s^v^eascS o faptS sau sS MmSnte ganduri care
sunt un scuipat in obrazul acestui ideal.

Aceasta disociere (impSitire) a sufletului nostru
este stranie. Fiecare rSde sau criticS aceasta stare de

lucruri la altul. Dar care este, oare, omul consecvent

idealurilor sale?

Disocierea nu ia numai forma nepotrivirii dintre
credint^ $i faptS, d $i a nepotrivirii intre dou^ sisteme
de gindire $i simfire care locuiesc laolaltS.

Un om poate sS (inS mor^i^ la fidelitatea solid
sale, sS vorbeascS despre ea, s-o laude, s-o pSzeasc^
$i poate, in acela^i timp, s^ considere bunS isprava
de a lua el insu^i nevasta altuia. El poate tr^ in felul
acesta ani de zile, fM sH-^i dea seama de inconsec-

venta sa.

Un om poate sS protesteze din adSncul inimii im-
potriva unui atac terorist, sau impotiiva unei baibaiii
sSvSr^ite de partidul advers, bucur§ndu-se in acela^
timp din toatS inima de o faptS barbarS, intru totul
asemSnStoare, comisM de ai sSi impotiiva vi&jma^ilor.
Ceea ce la alfii denumea „barbarie", la ai s^ el
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nume^te „eroism*'. sufletul respectiv va rSm^e
mirat cSnd ii vei repro^a inconsecventa.

Aceasta e o boalS sufleteascS foarte gravS. Cum
mai poate spune sufletul acesta nu are pScat, cSnd
are pScatul grav al lipsei de unitate, al disocierii? De
aceea Biblia nu inceteaz^ sS-i punS mereu inainte un
Duirmezeu unic, un MSntuitor unic, o credin|S unicS,
cea datS sflntilor odat& pentru totdeauna, un botez
unic, care nu trebuie repetat. „Un singur lucru
trebuiefte*' - spune Domnul Isus. ,J^ac un singur
lucru"- spune apostolul Pavel. ,JDoresc un singur
lucru"- spune psalmistul David.

AceastS uniilcare a sufletului este unul din

rezultatele pocSin|ei.



SENTIMENTALISMUL

!n categoria defectelor suflete§ti care se remedi-
azS prin pocSint^ este satisfacerea impulsurilor
spre bine care se manifestau doar in imaginafia
noastrS.

Un om poate sS plangS cu lacrimi calde pentru
nedreptSfile f^cute acum 2 000 de ani Domnulul Isus,

se indigneze cu sinceritate cSl nimeni nu I-a luat
apSrarea $i sS cheltuiasdi in aceste lacrimi i^i in aceastS
indignare stearpS despre lucruri trecute de mult toat^
energia lui sufleteascSindreptatS spre bine. $i pe urmS
sS treacS nepSsStor, a protesta, pe langS nedrep-
tSfile de astSzi.

Sunt cucoane In stare s^ pl§ng^ de mila s&'a-
cilor din filme $i romane. Pl^setul acesta satisface
ten-dinlele lor bune. C§t despre cer^etorii cei reali»
care rebegesc la intrarea dnematogr^elor, nici gSnd
laei!

C§li oameni l$i cheltuiesc toatS puterea de iubire

in vorbe calde ?i in poezii! Poelii care au scris ver-
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suiile cele mai finimoase au avut, de obicei, viafa
cea mai ur§Ul. Ce mirare! Puterea lor de bine a fost

cheltuitS in poezii.
Al|ii i$i cheltuiesc energia constmind „casteleiB

SpanJa", adicSi fSurind planuri fnimoase in ima-
ginatie, fM a traduce nimic in practicS.



INSTINCTUL DE TURMA

Psihologia (?tiinta despie suflet) nume^ie Jnstinct
de tuimS'\ un alt mare defect al mecanismului nostru

sufletesc.

Despre Domnul Isus este scris in Evanghelle
cbeamS. oile pe nume le scoate afar^ din

staul". Satan, dimpotiivS, le bag^ in felurite staule:
in staulul nafiunii, al castei, al clasei sodale, al cate-
goriei de vSrstS, al sexului a^a mai departe. De
acum inainte, singura grijS a individului stSp^t de
instinctul de turm^ va fi aimonizeze, potriveascS
purtarea lui cu aceea a comunit^lii din care face parte.

Toate credintele primite iiideob^te de gruparea din
care face parte, le va primi $i el, fSrS a intreba de
rostul lor. !n deplin^ ascultare, el se va potiivi regu-
lilor de purtare impuse de turmS.

Ceea ce noi numim „convingerile noastre",
„pSrerile noastre", „morala noastiS", nu sunt ale
noastre, d ale turmd din care facem parte. Fad un
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aniimit lucru, fiindcS to|i cei de-o seamS cu tine fac
la fel. Crezi anumite lucruri, fiindcS a?a cred ?i cei
de-o seamS cu tine.

Fiind intrebat, vei putea indica, desigur, motive
indestulStoare pentni faptele ?i credinlele tale, ?i vei
fi tu insufi convins c5 pentm aceste motive iei atitu-
dinile pe care le iei. Dar, In realitate, purtarea ta este
dictate de instinctul de turmS, de faptul cS. tofi cei de
o seamS cu tine procedeazS in felul acesta, iar tu e^ti
redus la rolul de papagal sau maimufS.

Dac^ am cerceta mobilierul sufletesc al flecSrui

om, am vedea cS el este compus dintr-un numSr vast
de pSreri foarte precise despre tot felul de subiecte
complicate ?i greu de inleles. Fiecare om are o pSrere
despre originea lumii $i a omului, precum $i despre
sensul vielii. Fiecare are o anumite convingere despre
ce va fi dupS moarte ?i despre cum trebuie sS fie pur
tarea unui om in viafa aceasta. Fiecare p^nte este
convins cS i^tie cum sS-i^i creased copilul. Fiecare $tie
cum ar trebui administrate fara sau fabrica $i ce ar
trebui s5 facS guvemanfii ca sS fie pace. Fiecare este
un expert in strategie militare ̂ i-fi poate prevedea
sfSr^itul fiec^rei beteiii viitoare. Nici nu-§i mai
aminte^te, sSracul, di toate prezicerile lui despre
bSteiiile din trecut au dat gre^. Fiecare este un critic
de arts. Tofi avem cbnvingeri despre literature.
Suntem in stare se vorbim despre romancierii cehi,
despre Spinoza §i despre progresul ̂tiinjei.

Lemurit lucru,- cea mai mare parte din numerul
acestor „convingeri" nu au nid o baze rationale. Alfii
mai de^tqifi decSt tine $tiu despre unele din intreberile
la care tu gese^ti respunsuri cu atSta u^urinte, ce sunt
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fM rSspuns, pe cSnd pentru alte chestiuni este nevoie
de o califlcare inaM ca le dezlegi.

Singura atitudine a unui om cSA de cSt rational ar
ii sS nu-$i dea pMrerea despre lucnuile pe care le $tie,
adic^ despre 90% din lucnirile care fonneaz^ obiectul
conversatiilor sale obi§nuite. Dar, dimpotriva, fiecare
f^i apM cu caidura opiniile sale, neintemeiate pe
ceva solid ?i demn de tncredere. Oamenii sunt gata
sa mearga la moarte pentru ele. $i sunt convin^i ca
ar putea suferi $i moartea pentru idealutile lor. De
fapt, ei asculta de instinctul de turma. 2^i-au insu^it
fara control idealurile nafionale, de clasa, de rasa, de
partid sau religioase ale turmei din care fac parte prin
na^tere sau prin cine $tie ce alta imprejurare.

Daca cineva crede in Evanghelie dar nu s-a pocait,
instinctul de turma va ramanein el. Nu va avea telalii
personale cu Mantuitorul, care sa-1 invete ce are de
facut. Pentru el, lucnirile pe care le savSr^esc in mod
obi^nuit credincio^ii din gruparea careia i s-a aiaturat
vor fi lege. El va avea in toate chestiunile parerea
celor de o credin^a cu el, va fi convins ca toate aceste
pareii sunt rationale - fara sa le fi cercetat temeinicia -
$i va putea sa-fi scoata din mfineca pareri „solide'*
despre fiecare verset biblic, oricSt de dificil, chiar
daca expertii in materie, in duda unui chin de veacuri,
nu au ajuns inca sa-1 dezlege in intregime.

Ne oprim aid, caci daca am vrea sa enumeram
toate defectele mecanismului nostru sufletesc n-am

sfar^i hiciodata.



TOfl AVEM SUFLETE
BOLNAVE

Concluzia ce urmeazS din tot ce am spus pSnS
acum o aflSm in Biblie. „Tot capuleste bolnav
toatS ittima suferM de moarte. Din tSlpi pinM-n
cre^tet, nimicnu-i sSnStos, cinumai rMni, vinStSi
fj came vie, nestoarse, nelegate fi nealinate cu
untdelemn". estenici un om nepribinitf nid
unuImScar. Nu este nid unul care sS aibS piice-
peie... Tofi s-au abStut ̂i au ajuns ni^te netrebnid.
Nu este nici unui care sit facit binele, nid unul
micar,.."

Exists o $tiint& numit^ psihiatrie, care se ocupS
cu bolile suflete^ti, cu nebunia. Dar ea are intre
oameni acela^i rol pe care-1 are in r§ndurile hoiilor
pedepsirea neloialitStii §i nesinceritStii din mijlocul
lor. Hotii sunt foarte gelo?i in aceasti privintS. Ho|i
sunt cu totii, dar hojia nu trebuie s2l intreacS anumite
margini. Cd care au fiirat impreunS trebuie sa impart^
prada intre ei in mod cinstit, altfel morala ho^ilor ii
condamnM.
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A^-i cu psihiatria. Sufletul tutuior oamenilor
este grav bolnav; e deranjat pdn& sufletul psi-
hiatrului, adictl al inv&tatului care se ocup^ cu boli
suflete^ti. lar psihiatria se ocupS numai cu cazuii
acute, care intrec „normalul" acestei stSri generate
de boalS.

Toti suntem bolnavi, profimd bolnavi suflete?te.
Acesta este ,,pilcatul care locuiefte tn noi". Unii
stiigS: am pScat*\ mmt*\ $i cSnd colo d
sunt pficat $i mindunS, adicS deformare, exagerare,
netrebnide din cre^tet pSnS in tSlpi. Sufletul, adicS
partea prindpal^ a vie|ii lor, este deranjat, stricat §i
p^cStos.

Este lesne de inteles cS nu poate fi vorba de un
bun mers sufletesc atSta timp cSt aceste deformSri
stSruiesc in noi. I^i, intr-adev&, sufletele oamenilor
sau trSiesc intr-un permanent conflict ISuntric, care
le madn^l viafa, sau se resemneaz^ la o continue
mindunS la o fSf^mide HuntricS.

Concluziile la care ajunge $i atitudinea asupra
cSrda se fixeazS fSptura omeneasc^ dupS ce a vS^t
toate evenimentele i^i pe oameni piin prisma atSt de
defoimat^ a sufletului sSupScStos, sunt cu totul altele
decSt cele la care ar fi ajuns prin adevtlrattl gSndire
logics, in care fiecare treaptS este urmarea fireascS a
treptelor premergStoare, in care dovezile sunt
cumpSnite cu imparlialitate $i probabilitatea solufiilor
diferite este considerate fSrS patimS.

Or, asemenea adevSrate dovezi de gSndire logicS
sunt extrem de rare in viafa omeneascS. Atitudinea
oamenilor fafS de diferitele hitSmplSii ale viefii sau
fafS de semeni este, de regulS, cu totul alta decSt ar
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merita acei oamoii sau aceleintSmpl3ri. lar minduna
in care suntem prin§i cu to|ii ca intr-un la^ este cS
suntem cu totul incon§tienti in via^a de toate zilele
de defectele mecanismului nostni sufletesc.

Fiecare om este convins c& pSretile pe care le are
- rezultat ale tuturor deformSrilor, complexelor,
simpatiilor antipatiilor - sunt formate prin gSndire
logics. Fiecare crede cS este indreptSfit, din punct de
vedere al ra|iunii, sS aibS atitudinea sau pSrerea la
care» totu§i, nu prin ra^iune a ajuns. $i fiecare line
morli^ sS aibS dreptate. Fiecare construie§te cu
mSiestrie suporturi rafionale pentru atitudinile sale,
adoptate ca rezultat al unor stSri suflete^ti bolnS-
vidoase.

Oamenii se amSgesc cand cred cS §tiu de ce
sSvSr^esc anumite fapte. Sufletul omenesc simte o
nevoie covSr^itoare de a crede cS procedeazS ralional,
cSnd de fapt o mare parte a proceselor noastre sufle-
te$ti sunt rezultatul unor inclinalii sentimentale, unor
complexe sau deformSri suflete^ti. Intrebali fiind: ,JDe
ceafiprocedat astfel?", in loc sS rSspundem simplu:
„Am urmat un indemn MuDtiic care scapS controlului
jneu pe care nu-1 pot stSpini", vom indica 1 001
de motive care sunt purS invenfie. Idealul nostru e sS
fim oameni ra^ionali ?i idealul acesta se opune stSrii,
de fapt bolnSvicioase, a sufletului nostru. Construim
de aceea explicalii logice artificiale pentru atitudim
nelogice.

Fiecare poHtidan va justifica ralional orice mSsurS
a partidului cSruia ii aparfine, mSsurS pe care el ?i-a
insu§it-o insS nu fiindcS-i logicS, ci fiindcS este a
partidului sSu. El §i-ar fi insu^it §i o mSsurS contrane,
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dacS ar fi fost luatS de acest partid. CSt de pufin au
de-a face cu logica toatS politica de partid sau toate
atitudinlle confesionale ne-o aratS faptul dk in virtutea
aceleia?! logic! - adicS presupusa $tiinta a gandirii
drepte - adversaml construie^te argumente opuse.

In mod obi§nuit, oamenii nu-|i vor putea rSspunde
de ce sSvar^esc o anumitS faptS sau de ce §i-au insu§it
o anumita convingere. Ei sunt piin^i in latul mindunii
ISuntrice a sufletului lor bolnav.

Un om poate lucra timp de zed de ani la con-
struclia unui sistem de gSndire ateist perfect. El poate
sS-ti rSspunda convins laintrebarea: ,JDecee^ti ateu?"
cu miile de argumente pe care §i le-a adunat. Dar o
analizS mai amSnunfitS va arSta cS, poate, a fost
dezamSgit in tinerete in dragostea pe care a intrelinut-o
cu o fats credindoasS. De atunci s-a nSscut in inima
lui antipatia falS de orice credinlS, iar tot restul
gSndirii lui este numai justificarea ra^ionalS a unei
atitudini adoptate din motive de ordin sentimental.
Lucrurile acestea le descoperS numai in cazuri rare
specialistul (vreun medic psihanalist). De cele mai
multe ori, insul habar nu are de motivele pentru care
a luat o atitudine atdstS.

AceastS in^elare de sine produce mari conflicte
ISuntrice. In mSsura in care in om se trezei^te bSnuiala
despre existenla und mari minciuni in viafa lui, el
in5bu§e acest gSnd, adicS il exclude din cSmpul
con^tiinlei sale. Dar gSndul cS i se rSpe^te dreptul la
vialS continuS sS trSiascS la marginea con^tiinlei ?!
cautS mereu sS reintre in ea in forme tulburStoare.

DeodatS, sufletul este cuprins de o stare de tulburaie,
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de o triste^e ad^c^ de melancolie sau, dimpotrivS,
de o nervozitate pe care nu §i-o poate explica.

Omul care jur& cS. nu are p&cat, ci nu este min-
dnos, este plin de mindunS. Fata care arde dup^
bSrbat i§i va ascunde d ins^i aceatS dorinltl sub vSlul
und pudori, al und nevinovStii exagerate. Tuber-
culosul, care §tiein adancul sufletului sSu cS pentru
el nu mai exists n&dejde, va fi plin de voio^ie §i de
un optimism exagerat. Glumele §i o bucurie gSlS-
gioasS ii servesc adesea omului pentru a acoperi o
durere care-i roade inima. Un cm va depune o ac-
tivitate febrile in slujba unui ideal sau a unei credinle
§i se va trudi, cu o fortS §i o pasiune neobi§nuit3, si
convingi pe al|ii de caracterul nobil al cauzd sale
tocmai pentru a-§i inibu§i glasul con?tiinlei lui care
susline contrariul. Un cm va cerceta in aminunlime
fiecare cuvint ?i fiecare literi a Bibliei §i va gisi
explicatii striludte la fiecare, acoperind prin aceasti
cercetare refiizul lui de a implini marile cerinle pe
care Biblia i le adreseazi.

Totul este minduni §i minduni. Suntem ni§te
minduni ambulante. Cum si fim pregititi pentra
ve^nide, ciun si fim plicufi lui Dumne2Ku?

Cind interesele noastre materiale sunt legate de
o anumiti credinii sau stare de lucrun, §i cind ni-
ruiiea acestora ar diuna prestigiului la care iinem
atit de mult in ingimfarea noastri, credinta aceasta
devine de nezdruncinatin sufletele noastre, oricit ar
fi de absurdi. Sufletul line cu orice piel si se respecte
pe sine insu§i, de aceea nu va admite niciodati, nid
micar in singuritate, ci sluje§te und credinle care
are in vedere interesele materiale sau prestigiul care
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decurge din ea. Diavolul, tat31 mindunii, este la
indemSnll pentru a servi fiec&ruia argumente
sufidente care s&dovedeascS celuiin cauzS.^! altoia
dk trSie^te pentru un ideal, de^i adevSrul crud este di
tr^e^te nu pentru ideal, d din ideal.

Dar dne-i deajuns de iscusit pentru a descoperi
toate Intortocherile $i in^el&toiiile sufletului omenesc,
cSruia ii place sS se arate neprih^t inaintea
oamenilor, dar care este pSditos din fire?

Suntem minduni fntruchipate, ni^te netrebnid.
Cel cSruia i s-au descoperit aceste lucruri infelege

lesne haosul din noi $i din lume. !ntr-o ma^inS
stricat^, cum este aceea a sufletului nostru, care
reu^e^te sS deformeze $i s& intine2se tot ce este bun -
dovadS ce dezbinSri $i ur& $i r&utate $i prefScStorie
stSruiesc intre cd care cred, dacS nu s-au pocfiit cu
adevSrat, dadk mi s-a produs in d marea revolufie
sufleteascS a na^terii din nou - oamenii- pun, in
rSutatea lor, un coniinutr&u: mindunii voitS, curvie,
uddere, clevetire, in^elStoiie $i tcmte celelalte p&cate.

Sufletul devine astfel o adevSrat^ pr&pastie de
r&utate, o prSpastie intunecat^ ̂  adSncS. GStlejul
oamenilor devine - dup& Scripture - un moimint
descbis.



PORUNCA POCAIN7EI

Dar Dumnezeu S-a indurat de sufletele noastre

pScStoase. a r^duit un Episcop peste ele: pe
Domnul Isus. El ne strigS tuturon
numai un indemn, ci o ponincS. ̂ Dumnezeu
poruBce^te tuturor oamenilor de pretutindeni si
se pociiasci."

Porunca este adresatS tuturor. Numai in chip ironic
vorbe^te Isus uneori despre oameni neprihSnifi care
nu au nevoie de pocSin|S. C&ci este care vreunul al
cSrui mecanism sufletesc sS fie altul decat eel pe care
1-am descris?

precum am spus la inceput, o pocSinf^ nu !n-
seamnS umplerea cu pasageri noi a ma^inii vechi $i
stricate. Nu este vorba de piimirea unei credinfe noi.
Isus spune: ,J^u sepoatepune vinnouin burdufim
vecbi, nidi un petecnoula obaini vecbe". Marina,
burdufiil, haina, sufletui trebuie s^ fie noi.

Aceasta se vede din faptul c^ Domnul Isus nu dS
numai credincio^ilor indemnul sS se poc^ascH. El
dH acela^i indenm membrilor Bisericii Sale, care se
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multumesc numai cu o credintS intelectualS in
Evanghelie. Credincio§ii trebuie si se pocSiasca la
fel ca ?i necredindo^ii. CSd credinta nouS in buiduful
vechi se falsifidl §i se pierde.

,^ocSie^te-te*\ ii spune Isus ingenilui Bisericii
din Pergam. O proorociia din Biserica din Tiatira
trebuie sS se pocSiasca. esteindeni-
nat 9i ingerul bisericii din Laodiceea.

Trebuie sa ne pocaim cu tofii de rautatea, de
necuraiia, de curvia noastra, trebuie sa ne pocaim de
toata lucrarea m§inilor noastie care nu a fost inspirata
de dragoste, trebuie sa ne pocaim de inchinarea la
idoli ?i de toate faptele noastre moarte din trecut.

Pocain^a este cu totul altceva decSt o reforma
partiaia, constSnd din abandonarea fumatului §i a
cStorva alte obiceiuii rele.

SS ne poc^niy caci Impara|ia Cerurilor este
aproape!

Cerul este aproape ?i te cunoa?te de aproape. E§ti
observat ̂i cunoscut.

SS ne pocSim, daca nu vrem sa vina peste noi
necaz ?i stramtorare, iar la urma pierzarea ve§nica.

SSnepoc^m §i noi, cei credincio?i daca nu vrem
sa piara biseridle noastre!

Bunatatea lui Dumnezeu ne indeamna la pocainta.



isus dAruie^te
pocJUnja

LA CEREREA OMULUI

Schimbarea radical^ in sufletele noastie, numit^
podlintS, se produce cSnd oamenii inti^ cu inima
deschisS in contact personal cu Domnul Isus eel inviat
$1 in^tat.

!nvS|Snd s&-L cunoascll, inima lor se umple de
iubire pentru El, la care fiecare faptfi, iiecare cuvSnt,
izvorS^te din adevSr $i luminS, confirmSndu-le astfel
cSl El este Fiul lui Dumnezeu.

*' Ei se conving dl in El nu a fost nid unul din
pScatele pe care le recunosc in ei in^i^i.

Cu infiotare dtesc apoi despre groaznicele sufe-
linfe indurate de El: suferintele fizice $i acelea de a
Se vedea lepSdat de ai Lui, suferinfa de a Se $ti pentru
cSteva clipe despSrfit de Dumnezeu, pentru dk S-a
incSrcat cu p&catele noastre. Ei simt cum con^tiinta
le este ap^t^t de oiibila invinuire adus^ nou^ tuturor
de prootocul Isaia: em str&puns pentru pScatele
noastre, zdrobitpentru iSritdelegile noastre".

Plini de remu$care, !i ixr iertare pentru suferintele
pe care I le-au pridnuit.
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Isus eel blind, care atSt a a^teptat, ii prime^te
in brafele Sale. Tot trecutul lor s-a ?ters §i se lepak.
Toate s-au fScut noi. Nu $i-a virsat El oare pentru
aceasta singele Siu scump?

Isus va fi de-acum cu d pini la sfir^itul zilelor
con$tiin|a cS Jertfa nevinovati pentru picate este
incontinuu alSturi de d le produce credindo^ilor o
oroaie nespusi fa^S. de pScat. Omul de altidati, supus
tuturor pomirilor rele, este mort.

Credindosul este niscut din nou ?i plin de energie.
Rezemat pe ajutorul neclintit al lui Isus, pome§te la
o viati noui, de om cu suflet pociit, de asti datS cu
adevirat folositoare semenilor s2i.

PocSinta este un astfel de triumf al dragostei lui
Dumnezeu, incit nu este de mirare c5 ingeiii scot
strigSte de bucuiie cind aud c5 cineva se pocSie^te.

Dar toate aceste sentimente noi sunt un dar
de sus.

Un om nu poate si se pociiasci cu de la sine pu-
tere, cum un om care se ineaci nu se poate salva
singur. Cum ar putea sufletul nostru atit de stricat si
ia hotirin bune §i si le duci, in mod consecvent, la
indqjlinire? Trebuie Jinut seami de ambele elemente.
Pociin|a nu se produce intr-o inimi firi acoidul
acestda. Nu poate omul si stea pasiv $i Dumnezeu
si-i diruiasci pocimfa „pBrS mSISiafS hi gurs lui

tot atit de adevirat este ci revolulia
aceasta totali in sufletul nostru intrece voinfa $i
puterea omeneasci.

Totul depinde aid de mgidune. Trebuie si te rogi
§i si folose^ti singurul lucru bun limas in tine -
capadtatea de credinfi - pentru a crede ci Dumnezeu
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exists, cS-I bun §i cS ascultS pe cei ce se apropie de
El. Lui trebuie sS-I cerem pocSinta intr-un chip
stSruitor.

$i El va dSrui oamenilor de once neam pocSin|a
§i iertarea pScatelor, ca de acum inainte sS avem o
viatS din Dumnezeu, viata ve§nic5, o viatS de
cunoa^tere a adevSrului.

Cel ce tine in mSnS sufletul oricSrei fSpturi,
suflarea oricSrui trup omenesc, Se va indura §i de
sufletul tSu, dacS l-o vei cere cu crediufS.



SEMNELE iNSOflTOARE
ALE POCAINITEI

Cel pocSit, omul tn sufletul cSruia s-a produs
schimbarea radicals de care am vorbit, se intoaice in
modul eel mai natural spre Dumnezeu. Eliberat de
toate defoimSrile §1 minciunile, sufletul se intoarce
in mod natural spre Dumnezeu, din toatS puterea lui
$i dS slavS Creatorului.

Acum drumul spre o credintS puternicS in
Evanghelie este deschis. Toate pScatele sufletului
pocSit sunt iertate. Nu i se mai |in in seamS faptele
trecutului, care nid nu puteau fi decSt rele. Cel pocSit
este o fSptuiS nouS $i nid nu ar fi diept ca fSptura nouS
sS fie 3cutS rSspunzStoare pentm pScatele celd vechi.

Sufletul distinge acum clar cS Isus este mesageml
lui Dumnezeu $i ̂ i-L face prieten.

Sufletul incepe sS aducS roade de o mare finefe:
dragoste, bucurie, pace, indelungSrSbdaie, bunState,
facere de bine, credindo^ie, blSndefe ̂  infiiSnare a
poftelor, cum nu mai gSse^ti nicSieii in lume.
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tmplinind poninca lui Isus, omul pocSit prime^te
botezid. Lui nu-i mai este fdc& de nimic. Chiar dadl-1
vor omoif pentru via^ lui cea nouli, el nu se teme.
Fiinddl acum este ferm lucredinlat cS va avea parte
de o feridt&fnviere din morli.


