LAMPADARUL
DE AUR

Reacțiile creștinului
Watchman Nee

ISSN 1453-0481

1

Volumul 40

Reacţiile creștinului
„Aţi auzit că s-a zis: «Ochi pentru ochi, şi dinte pentru dinte.» Dar Eu vă spun:
Să nu vă împotriviţi celui ce vă face rău. Ci, oricui te loveşte peste obrazul drept,
întoarce-i şi pe celălalt. Orişicui vrea să se judece cu tine şi să-ţi ia haina, lasă-i şi
cămaşa. Dacă te sileşte cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui
ce-ţi cere, dă-i; şi nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine.
Aţi auzit că s-a zis: «Să iubeşti pe aproapele tău, şi să urăşti pe vrăjmaşul tău.»
Dar Eu vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blestemă, faceţi
bine celor ce vă urăsc, şi rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc, ca să fiţi
fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi
şi peste cei buni şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. Dacă iubiţi numai pe
cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi? Nu fac aşa şi vameşii? Şi dacă îmbrăţişaţi
cu dragoste numai pe fraţii voştri, ce lucru neobişnuit faceţi? Oare păgânii nu fac la
fel? Voi fiţi dar desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit.”
Matei 5:38-48
Trăim cel puţin jumătate din vieţile noastre, dacă nu mai mult, având tot felul
de reacţii. Oamenii vorbesc, şi ne simţim fericiţi – aceasta este o reacţie din partea
noastră; oamenii vorbesc, şi noi ne mâniem – şi aceasta este o reacţie. Cineva face
un anumit lucru, şi noi considerăm că a greşit – aceasta este o reacţie. Cineva face
ceva împotriva noastră, şi ne enervăm – şi aceasta este o reacţie. Când suntem
provocaţi, devenim iritaţi; ne apărăm când suntem neînţeleşi; răbdăm când
suntem trataţi rău – toate acestea sunt reacţii. Analizând viaţa noastră, se pare că
trăim mai mult de jumătate din ea având tot felul de reacţii.
Diferenţa în modul de a reacţiona al celui credincios şi al celui necredincios
Şi noi, creştinii, reacţionăm, dar reacţiile noastre sunt diferite de ale
necredincioşilor. Putem să ne dăm seama cum este o persoană observând-o cum
reacţionează. Un creştin nu ar trebui să aibă reacţii necreştine, iar un necreştin
nu poate avea reacţii creştine adevărate. Dacă vrei să ştii ce fel de om este cineva,
observă doar ce fel de reacţii are.
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Reacţiile credincioşilor ar trebui să fie diferite de reacţiile celor necredincioși.
Domnul ne porunceşte cum să reacţionăm şi ne dă şi puterea să o facem. Nu vrea
ca noi să reacţionăm într-un mod nechibzuit. Viaţa creştină este un lanţ de reacţii.
Dacă reacţionăm corect, suntem creştini buni, altfel suntem creştini slabi.
Devenim creştini după ce credem în Domnul şi suntem mântuiţi. Domnul
ne-a dat porunci clare despre modul în care trebuie să reacţionăm ori de câte ori
suntem confruntaţi cu încercări şi prigoniri. Nu ni se dă libertatea să reacţionăm
aşa cum ne place. Reacţiile creştinilor, la fel ca şi viaţa lor, ar trebui să fie sub
controlul lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu deţine controlul reacţiilor noastre, nu
vom reacţiona cum vrem, ci aşa cum ne porunceşte El. Viaţa Lui din noi, viaţa pe
care El ne-a dat-o este cea care va reacţiona.
Învăţătura de pe Munte a Domnului Isus
Cum reacţionau oamenii din Vechiul Testament, aflaţi în dispensaţiunea legii?
„Aţi auzit că s-a zis: «Ochi pentru ochi, şi dinte pentru dinte.»” (Matei 5:38). Acest
pasaj este destul de simplu; vorbeşte despre reacţii. Dacă cineva îmi răneşte ochiul,
şi eu îl voi răni pe al lui; dacă cineva îmi rupe un dinte, şi eu îi voi face acelaşi lucru.
Fac ceva pentru că tu ai făcut ceva – aceasta este o reacţie. Vechiul Testament, sub
lege, dă naştere la acest fel de reacţii.
Însă credincioşii din Noul Testament au un alt fel de reacţii. Domnul spune:
„Dar Eu vă spun: «Să nu vă împotriviţi celui ce vă face rău»” (v. 39). Reacţia noastră
ar trebui să fie diferită; nu ar trebui să ne împotrivim oamenilor răi.
În citatul următor se vorbeşte despre trei lucruri. Cuvintele acestea sunt
cunoscute; mulţi le ştiu. „Ci, oricui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi
pe celălalt. Orişicui vrea să se judece cu tine şi să-ţi ia haina, lasă-i şi cămaşa.
Dacă te sileşte cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două” (vers. 39-41).
Înţelegeţi că obrazul stâng, cămaşa şi a doua milă sunt reacţii creştine? Obrazul
drept, haina şi prima milă sunt lucrarea omului. Omul pretinde prima milă, dar
reacţia creştinului este a doua milă. Oamenii cer haina, dar noi dăm, în plus, şi
cămaşa. Oamenii caută obrazul drept, dar noi răspundem şi cu cel stâng. Acest
întreg pasaj din Matei ne spune că noi, creştinii, trebuie să avem un mod diferit
de a reacţiona.
Nădăjduiesc că ştiţi care este modul creştin de a reacţiona. Nu ar trebui să
avem nevoie să ni se spună acest lucru dacă suntem creştini de mulţi ani. Nu
putem fi creştini buni dacă nu reacţionăm corespunzător, de aceea este bine ca
încă din primele zile ale vieţi noastre de creştini să învăţăm cum vrea Domnul
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să reacţionăm. Cum am putea să reacţionăm împotriva naturii, adică împotriva
vieţii pe care ne-a dat-o Dumnezeu, şi totuşi să ajungem la standardul Lui? Așadar,
să reacţionăm într-un mod creştin! Nu putem spune că suntem creştini şi, totuşi,
să reacţionăm într-un mod lumesc.
Înainte de a deveni creştini avem anumite reacţii, dar după aceea nu ar trebui
să mai reacţionăm ca în zilele de dinainte. Trebuie să reacţionăm aşa cum se
cuvine unor creştini.
„Celui ce-ţi cere, dă-i; şi nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la
tine.” (v. 42). Toate acestea sunt reacţii. Dacă cineva îţi cere ceva, dă-i. Dacă cineva
doreşte să se împrumute de la tine, nu-i întoarce spatele decât dacă nu ai nimic
să-i dai.
„Aţi auzit că s-a zis: «Să iubeşti pe aproapele tău şi să urăşti pe vrăjmaşul tău.»”
(v. 43). Aceasta este reacţia celor care sunt sub lege. Dacă eşti aproapele meu,
reacţia mea va fi una de dragoste; dar dacă îmi eşti duşman, reacţia mea va fi una
de ură.
„Dar Eu vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri” (v. 44). Reacţia creştinului este
diferită. Deşi cineva este duşmanul meu, eu îl iubesc. „Rugaţi-vă pentru cei ce vă
prigonesc.” Intenţia lui este să mă prigonească, dar reacţia mea de a mă ruga pentru
el.
„Ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele
Său peste cei răi şi peste cei buni şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi”
(v. 45). Acestea sunt reacţiile lui Dumnezeu. Dumnezeu face ca soarele Lui să
strălucească atât peste cei răi, cât şi peste cei buni; trimite ploaie atât peste cei
nedrepţi, cât şi peste cei drepţi. Reacţiile Lui rămân constante. Nu are nicio reacţie
rea la adresa oamenilor.
„Dacă iubiţi numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai aşteptaţi? Nu fac aşa
şi vameşii?” (v. 46). Ce răsplată veţi avea dacă reacţionaţi cu dragoste numai faţă
de cei care vă iubesc? Vameşii fac acelaşi lucru. Atunci nu sunteţi diferiţi de ei. O
astfel de reacţie este prea uşoară, prea ieină, prea slabă.
„Şi dacă salutaţi numai pe fraţii voştri, ce lucru neobişnuit faceţi? Nu fac şi
naţiunile la fel?” (v. 47, Bucureşti 2001). El şi eu suntem fraţi, aşa că îl salut; dar
dacă apare ceva între noi, nici măcar nu îi mai vorbesc. Sunt eu atunci diferit de cei
din lume? Această reacţie este prea slabă, la fel de slabă ca a celor din lume.
„Voi fiţi dar desăvârşiţi, după cum şi Tatăl vostru cel ceresc este desăvârşit” (v.
48). Adică, în ceea ce priveşte reacţiile, trebuie să fim ca Dumnezeu.
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Necesitatea rezolvării problemei reacţiilor
Observaţi că acest pasaj din Scriptură se ocupă exclusiv de reacţiile creştinului?
Dacă vom rezolva problema reacţiilor, vom rezolva mai mult de jumătate din
trăirea noastră creştină, pentru că noi reacţionăm mai mult decât acţionăm. Avem
iniţiativa doar ocazional; de obicei există o acţiune la care reacţionăm într-unul
din mai multe moduri. Reacţiile depăşesc ca număr acţiunile.
Reţineţi, clarificând problema reacţiilor, mai mult de jumătate din viaţa
noastră creştină îşi găseşte rezolvarea. Oamenii acţionează, noi reacţionăm. Ei
spun ceva, noi reacţionăm. Ei manifestă o anumită atitudine, noi reacţionăm. Pur
şi simplu suntem plini de reacţii. Având în vedere că cea mai mare parte a vieţii
noastre este formată din reacţii, a reacţiona într-un mod creştinesc este un lucru
plăcut înaintea lui Dumnezeu.
Poate vă întrebaţi de ce acordăm atenţie acestui subiect. Vreau să vă atenţionez
deschis să nu vă gândiţi că lucrurile despre care vorbim sunt neimportante. De
peste douăzeci de ani am sentimentul apăsător că mulţi dintre cei care sunt creştini
de multă vreme nu ştiu încă ce le cere Domnul în privinţa reacţiilor lor. Poate au
citit Predica de pe Munte de zeci de ori şi sunt creştini de foarte mulţi ani şi, totuşi,
ei nu văd ce le cere Domnul cu privire la reacţiile lor. În consecinţă, după atât de
mulţi ani de când sunt creştini, reacţiile lor sunt încă fundamental greşite. Când
li se întâmplă diferite lucruri, ei îşi apără pricina, argumentează, vorbesc despre
lege şi cer să se facă dreptate. Nu au văzut care este reacţia creştină. Dimpotrivă,
reacţionează potrivit cu dreptatea legii, a neamurilor şi a vameşilor. Sunt exact ca
şi neamurile şi vameşii. Insistă spunând: „Dar nu am dreptate?” Se consideră a fi
destul de rezonabili. Uită însă că cei creştini nu ar trebui să reacţioneze în acest fel;
ei nu cunosc care este reacţia creştină. Acesta este, într-adevăr, o mare problemă.
Chiar dacă ai avea motive întemeiate, nu ar trebui să vorbeşti despre ele. Este
greşit să procedezi astfel. Ceea ce spui poate să fie sau nu demn de încredere, dar
spunând lucrul respectiv manifești o atitudine greşită. Cineva care nu cunoaşte
care este modul creştinesc de a reacţiona poate să se considere drept în reacţiile
lui. Potrivit gândirii lui, este corect ca oamenii din biserică să se devoreze unul
pe altul. Când un frate păstrează tăcerea şi reacţionează într-un mod creştinesc
adevărat, cel care nu cunoaşte acest mod de a reacţiona consideră o astfel de tăcere
un semn sigur că celălalt a greşit. Astfel biserica ajunge să urmeze căile lumii.
De aceea, credincioşilor întorşi de curând trebuie să li se arate care este
reacţia creştină. Atunci vor şti cum trebuie să trăiască înaintea lui Dumnezeu.
De asemenea, vor fi capabili să îi judece corect pe ceilalţi. Altfel îi vor judeca
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greşit, dându-le dreptate celor care nu reacţionează într-un mod creştinesc şi
condamnându-i pe cei care trăiesc aşa cum se cuvine unor creștini. Nu de mult am
fost ţinta multor atacuri verbale. Cineva a spus că am fost atât de puternic mustrat,
încât nu am mai putut spune niciun cuvânt. Cel care a spus asta se gândea că este
corect ca cineva să-şi deschidă gura pentru a se apăra şi că e greşit să şi-o ţină
închisă. Îmi pare rău s-o spun, dar acea persoană nu cunoştea nici ce este crucea,
nici ce înseamnă să reacţionezi într-un mod creştinesc. Tinerii credincioşi trebuie
să înveţe încă de la început că a fi creştin presupune a avea un anumit fel de reacţii.
Dacă nu reacţionăm așa cum se cuvine unui creştin, suntem la fel ca vameşii şi
neamurile. Un creştin trebuie să reacţioneze într-un mod creştinesc.
În general, dăm dovadă de puţină iniţiativă în vieţile noastre; zilnic trăim pe
baza reacţiilor. Mai mult de jumătate din viaţa noastră este pasivă. Reacţionăm la
modul în care alţii acţionează în legătură cu noi. Simţim cum simt alţii. De aceea,
viaţa noastră nu va fi plăcută înaintea lui Dumnezeu dacă reacţiile noastre sunt
greşite.
Principiul de bază al reacţiei
După ce am parcurs rapid pasajul din Matei, putem să descoperim care este
principiul de bază al reacţiei creştine. Reacţiile omului faţă de situaţiile obişnuite
se pot încadra în trei nivele: primul, nivelul raţiunii; al doilea, nivelul unui
comportament bun; şi al treilea, nivelul vieţii lui Dumnezeu. Cel care trăieşte la
nivelul raţiunii va reacţiona impulsiv şi mânios; cel care trăieşte la nivelul unui
comportament bun va reacţiona cu răbdare; dar cel care trăieşte în viaţa sfântă a
lui Dumnezeu va reacţiona într-un mod spiritual.
Dacă cineva te loveşte peste obrazul drept, vei întreba: „De ce m-ai lovit?”
Inima ta va fi plină de raţionamente. Obrazul tău a fost lovit, eşti mânios şi astfel
aduci argumente faţă de cel ce te-a lovit. Te afli la nivelul raţiunii, iar reacţia ta
constă în mânie şi în pierderea calmului. Sau poate eşti conştient că cei creştini
ar trebui să se comporte bine şi că este greşit să te mânii. De aceea reacţionezi ca
cel căruia i s-a luat haina; suporţi cu răbdare; îl laşi să ţi-o ia fără să rosteşti vreun
cuvânt. Fiind creştin, ştii că nu poţi spune nimic şi că trebuie să fii răbdător. O
astfel de reacţie pare mai bună decât enervarea. Dar Domnul ne spune că mai este
un alt fel de reacţie – o reacţie pe care El o aşteaptă de la noi.
Reacţia pe care Domnul a hotărât-o pentru noi nu este acea de a ne mânia când
alţii ne lovesc peste obraz, nici de a fi răbdători când ne iau haina. Domnul nu a
spus că dacă alţii te forţează să mergi o milă, să mergi cu răbdare acea milă. El a
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spus să întorci obrazul stâng. Dacă îţi vrea haina, dă-i şi cămaşa. Dacă te sileşte să
mergi o milă, mergi cu el şi a doua milă. O astfel de reacţie nu este numită răbdare,
ci o atitudine înaltă. Ea se înalţă deasupra cererilor omului. Omul pretinde o
măsură, dar, fiindcă suntem înaintea lui Dumnezeu, dăm mai mult decât pretinde
el. Nu înseamnă să fii doar răbdător, ci să te ridici mai presus de cererea omului.
Fraţi şi surori, doresc ca încă din prima zi a credinţei voastre în Cristos să puteţi
cunoaşte ce înseamnă viaţa de creştin. Domnul ne-a arătat că cei credincioşi ar trebui
să aibă doar un singur fel de reacţie. Acea reacţie nu înseamnă nici a argumenta, nici
a răbda, ci a trece dincolo de ceea ce este obişnuit. Reţineţi, dacă reacţia noastră nu
este superioară, nu este creştinească. Este insuficient pentru un creştin să fie răbdător.
Domnul nu mai spune: Ochi pentru ochi – dacă cineva îmi răneşte ochiul, şi eu îl voi
răni pe al lui. Dimpotrivă, El spune: Dă şi celălalt ochi. Dacă cineva îmi răneşte un
ochi, i-l dau şi pe celălalt. Observaţi că reacţia creştină nu constă nici în a te răzbuna
– lovind înapoi –, nici în a suporta cu răbdare? Ea constă în a da şi celălalt ochi.
Semnificaţia reacţiei creştine
Între ce era în Vechiul Testament şi ce este în Noul Testament, între cele două
feluri diferite de reacţii, ochi pentru ochi, respectiv ochi plus celălalt ochi; cămaşă
pentru cămaşă, respectiv cămaşă şi haină; milă pentru milă, respectiv milă plus
milă, există cel puţin doi paşi. Ochi pentru ochi este o reacţie; mânia este o altă
reacţie, răbdarea este o altă reacţie, iar a da şi celălalt ochi este tot o reacţie. Dintre
aceste patru reacţii, trei trebuie respinse. Văzând ce anume cere Dumnezeu de la
noi, ştim care ar trebui să ne fie reacţiile.
Să explicăm mai mult cele trei cazuri ipotetice. Este ruşinos să fii lovit peste
obraz. Aşa era privit acest lucru atât de evrei, cât şi de romani. În multe cărţi
despre romani este consemnat cum, deseori, sclavii preferau să fie omorâţi decât
să fie loviţi peste obraz de stăpânii lor. Suportau moartea, dar nu să fie loviţi peste
obraz. Acest lucru era considerat atunci o ocară foarte mare.
Îmbrăcămintea este una dintre cele mai legitime posesiuni ale omului,
deoarece el nu se poate lipsi de ea. Chiar şi cei mai săraci au nevoie să fie îmbrăcaţi
cu cămaşă şi cu haină. Oricât de asceţi ar fi, oamenii au totuşi nevoie să poarte
cămaşă şi haină. Lucrul acesta este universal acceptat ca fiind o cerinţă legitimă
a vieţii. Să presupunem că cineva vrea să îţi ia cămaşa. Reţine, nu vrea bunurile
sau pământul tău, ci cămaşa. Prin aceasta se atinge de cele mai fundamentale
şi legitime posesiuni ale tale. Pentru a-ţi lua cămaşa, trebuie ca mai întâi să
te facă să îţi dai jos haina. Astfel pătrunde adânc în ceea ce îţi aparţine. Dacă
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lovirea obrazului este o ruşine, luarea cămăşii semnifică atingerea profundă a
posesiunilor cuiva.
În ceea ce priveşte faptul de a fi forţat să mergi o milă, accentul este pus aici pe
constrângere; este implicată voinţa. Nu am intenţionat să merg în acea direcţie,
dar am fost silit. Acest lucru îmi răneşte voinţa. Trebuie să îmi înăbuş voinţa
pentru a merge în acea direcţie.
Reacţia creştinului constă în obrazul stâng, în haină şi în a doua milă. Dacă
cineva îmi vrea cămaşa, îi dau şi haina. Dacă mă constrânge să merg o milă, merg
și a doua milă. Dacă mă loveşte peste obrazul drept, îl întorc și pe cel stâng. Toate
acestea arată că nu sunt afectat deloc de obrazul drept, de cămaşă sau de prima
milă. Prin urmare, o astfel de reacţie se ridică deasupra a ceea ce e omenesc. Dacă
aş fi fost afectat din cauza loviturii peste obrazul drept, nu l-aş fi dat pe cel stâng.
Dacă nu aş fi suportat prima milă, aş mai merge a doua? Aşadar, întrebarea pe care
trebuie să ne-o punem fiecare este: Cum reacţionez?
Noi, creştinii, suntem într-un proces de izbăvire de sentimentele legate de
ruşine sau slavă, de posesiuni materiale sau de voinţa proprie. Pe măsură ce
suntem izbăviţi, ne ridicăm deasupra chestiunilor legate de renume sau mândrie
sau posesiuni sau voinţă proprie. Nu mai suntem afectaţi de aceste lucruri. Suntem
capabili să parcurgem şi a doua milă.
Trebuie să învăţăm înaintea lui Dumnezeu să nu venim cu raţionamente, nici
să nu ne certăm. Prima lecţie a crucii este să nu venim cu raţionamente. Nu cred
că fraţii sau surorile ar putea cădea în aşa măsură, încât să caute să se răzbune, de
aceea nu vom vorbi despre reacţia ochi pentru ochi sau dinte pentru dinte. Suntem
însă conştienţi că este posibil ca răzbunarea să fie un tip de reacţie. Totuşi, aş vrea
mai degrabă să ne concentrăm atenţia asupra celorlalte trei reacţii. Deşi nu cred că
un frate sau o soră ar putea cădea la acel nivel al legii, încât să caute să se răzbune,
mi-e teamă însă că sunt mulţi care se vor gândi şi vor discuta despre dreptate. „Nu
ar fi trebuit să mă loveşti”, te gândeşti. Reţineţi, faptul că cineva aduce argumente
înaintea oamenilor arată că a fost deja afectat de incident. Reacţia Domnului este
diferită. El ne arată că atunci când oamenii se poartă urât cu noi, fără niciun motiv,
noi putem face exact opusul – să ne purtăm frumos cu ei, tot fără niciun motiv.
Dacă prima milă este în întregime iraţională, la fel este şi a doua milă. Ambele
sunt iraţionale. A lovi obrazul drept înseamnă a lovi fără motiv; a da obrazul stâng
pentru a fi lovit este, de asemenea, complet fără motiv. Dacă este complet iraţional
să-i fie luată cuiva cămaşa, este la fel de iraţional să dea şi haina. Observaţi că cei
credincioşi nu trebuie să vină cu argumente? Dacă alţii sunt în mod nejustificat
răi, noi trebuie să fim în mod nejustificat buni.
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Creştinul nu acţionează în conformitate cu ce este drept sau ce este bine. Când
cineva vrea să-mi ia cămaşa, am dreptul să nu i-o dau, dar ar fi bine dacă i-aş da-o.
Totuşi, în calitate de creştin, merg mai departe: îi dau şi cămaşa, şi haina. Calea
noastră este clară. Am dreptul să nu îi dau cămaşa. De ce ar trebui să i-o dau
doar pentru că vrea să mi-o ia? Totuşi, ar fi bine să i-o dau; asta face o persoană
bună. Dar, reţineţi, voi nu sunteţi creştini pentru că faceţi ce este drept sau ce
este bine. Creştinul nu dă numai cămaşa, ci şi haina. Cel ce dă şi a doua piesă de
îmbrăcăminte este un creştin.
Care este atunci reacţia creştină? Reacţia creştină nu constă în a face ce este
drept sau ce este bine, ci ceea ce trece dincolo de aceste considerente. Cu cât un
copil al lui Dumnezeu este persecutat, apăsat şi frustrat, cu atât se înalţă mai sus.
Ce deplorabil este să cazi în momentul în care eşti apăsat! E regretabil să-ţi ieşi din
fire, să argumentezi sau chiar să suporţi. Atunci când eşti puternic presat de perete,
este momentul să te înalţi. Permiteţi-mi să vă spun, aşa este un creştin.
Îmi aduc aminte de un frate care a plecat la Domnul cu mulţi ani în urmă. Îmi
aduc în special aminte de un comentariu care a fost făcut despre el: dacă nu ai fost
niciodată duşmanul lui, nu ai cunoscut niciodată cât de mare era iubirea lui. Acesta
este într-adevăr un cuvânt bun. Ar trebui să fie adevărat cu privire la fiecare creştin.
Cu cât este mai puternic prigonit, cu atât îi este mai mare puterea. Cu cât este tratat
mai rău, cu atât devine mai mare. Când fratele despre care am vorbit a murit, mulţi
fraţi au spus: „Ca să-i fi cunoscut puterea iubirii trebuia să-i fi fost cel mai mare
duşman. Niciodată nu ne-am purtat destul de rău cu el, căci cu cât noi eram mai răi,
cu atât mai mare era dragostea lui.” Aceasta este ceea ce numim reacţia creştinului.
Cu cât îi blochezi mai mult cărarea, cu atât drumul lui se deschide mai mult.
De la capitolul 5 până la capitolul 7 din Evanghelia după Matei este consemnată
prima predică a Domnului Isus. Predica de pe Munte a fost prima pe care au auzit-o
ucenicii. La fel, această învăţătură ar trebui transmisă prima dată credincioşilor
întorşi de curând la Domnul. Imediat ce au devenit creştini, ar trebui să li se spună
care este reacţia creştină. A fi creştin presupune a reacţiona într-un anume fel.
Dacă nu reacţionezi aşa, permite-mi să-ţi spun că nu vei fi liniştit înăuntrul tău.
Dacă un creştin se contrazice cu alţii, va fi neliniştit când se va întoarce acasă.
Dacă murmură când i se ia ceva, nu se va simţi în largul lui când va ajunge acasă.
Dar, când cineva îi ia cămaşa, iar el dă şi haina, se va simţi atât de fericit, încât îi
va veni să strige „Aleluia”. Nu este aşa? Dacă te ţii strâns de lucruri, eşti neliniştit.
Dacă refuzi să dai cu împrumut când ţi se cere, rămâi cu banii, dar îţi sacrifici
bucuria. Celui ce-ţi cere dă-i. Şi dacă cineva ar merge la judecată ca să-ţi ia cămaşa,
dă-i şi haina. A fi un astfel de creştin este ceva ce te umple de bucurie.
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Mulţi creştini au feţe triste pentru că refuză să parcurgă a doua milă. Din cauza
refuzului lor, inimile lor nu mai pot cânta. Dacă ar merge şi a doua milă, s-ar simţi
atât de uşuraţi, încât ar putea cânta de bucurie, cu glas tare.
Mulţi fraţi şi surori au probleme cu reacţiile lor pentru că nu-L cunosc pe
Domnul. Îşi fac probleme când e vorba să meargă a doua milă, să întoarcă obrazul
stâng sau să-şi dea cămașa. Ei continuă să spună cât de iraţional este să faci aşa.
Dar permiteţi-mi să vă spun direct că Domnul este cel ce a spus: „Întoarce-i şi
celălalt obraz!” A doua milă, cămașa, obrazul stâng sunt cerinţele Domnului, nu
ale omului. Toţi cei care au probleme cu cămașa, cu celălalt obraz şi cu a doua milă
au probleme cu Domnul, nu cu omul.
Porunca Domnului este mai strictă decât cerinţele iraţionale ale oamenilor.
Dacă credeţi că omul este de neînţeles, aduceţi-vă aminte că Domnul este cu mult
mai de neînţeles. Dacă a cere haina este un lucru iraţional, cu mult mai mult este
a doua cerinţă. Dacă un obraz nu ar trebui să fie lovit, cu mult mai mult celălalt.
Dacă o milă este o cerinţă iraţională, a doua milă este o cerinţă şi mai iraţională.
Dar a doua milă este cerinţa Domnului, porunca Domnului. Aşadar, porunca lui
este mai strictă decât cerinţa iraţională a omului.
De ce este porunca Domnului atât de strictă? Pentru că El ştie că viaţa pe care
ne-o dă este o viaţă superioară vieţii pământeşti. Această viaţă nu va fi niciodată
în largul ei, nu va fi fericită dacă nu se înalţă deasupra celei pământeşti. Cu cât este
mai supusă ruşinii, pierderii sau dificultăţilor, cu atât este mai mare manifestarea
puterii ei.
Acesta este deci modul creştin de a reacţiona. Fraţilor, o astfel de viaţă este
superioară celei pământeşti, merge spre înălţimi. Ea este modul credinciosului de
a trăi. Tot ce este mai puţin decât atât nu este viaţă creştină.
Trebuie să vă mai spun că sunt unii oameni atât de ignoranţi în privinţa Bibliei,
încât consideră învăţătura din Predica de pe Munte, de la Matei 5 la 7, ca fiind
lege. Nu, nu este lege, este har. Cred că ştiţi cu toţii ce este harul. Harul înseamnă
să dai ceea ce este nemeritat. Primul obraz, prima haină, prima milă este deja
har. Legea este ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Obrazul drept este deja har,
la fel şi haina sau prima milă. Toate acestea sunt nemeritate. Dar viaţa din noi
se înalţă dincolo de aceste lucruri într-o asemenea măsură, încât ele nu ne pot
atinge. Datorită acestei vieţi superioare, nu numai că putem parcurge prima milă,
dar trebuie să parcurgem şi a doua milă. Nu vom da numai haina, ci și cămaşa.
Vom întoarce atât obrazul drept, cât şi pe cel stâng. Aceasta înseamnă har peste
har. Nu este harul lui Dumnezeu, ci harul copiilor lui Dumnezeu. Nu este lege, ci
harul copiilor lui Dumnezeu. Copii lui Dumnezeu sunt cei care fac lucruri potrivit
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harului lui Dumnezeu. Aşa cum Dumnezeu dă oamenilor ceea ce ei nu merită, şi
noi le dăm mai mult decât cer. Înţelegeţi că asta înseamnă să fii creştin?
De ce să facem lucruri care nu sunt caracteristice omului? Pentru că Predica
de pe Munte a lărgit capacitatea noastră. Dumnezeu ne lărgeşte prin aceste reacţii.
Multe lucruri sunt preţioase pentru noi. Dar atunci când dăm nu numai haina,
ci și cămaşa, şi când acest lucru se întâmplă din nou şi din nou, devenim tot
mai mari. Vom fi cu mult mai mari decât haina noastră şi încă şi mai mari decât
cămaşa noastră. Mulţi creştini sunt la fel de strâmţi precum hainele pe care le
poartă. Atingerea de către cineva a uneia dintre aceste haine preţioase îi afectează,
făcându-i să-şi iasă din fire și să-şi piardă demnitatea creştină. Merită să luptăm
pentru îmbrăcăminte, chiar cu preţul demnităţii creştine? Dar, vai, întâlnim peste
tot oameni atât de mici!
Domnul ţi-a dat o viaţă mare; de aceea, este posibil să fii lărgit constant. Nu
poţi pierde numai o haină, ci o sută de haine. Dacă poţi parcurge prima milă atunci
când eşti constrâns, poţi parcurge a doua milă de bunăvoie. Astfel vei fi lărgit de
Dumnezeu. Mândria omului este extrem de mare. Omul nu poate suporta ruşinea
şi ocara. Mulţi sunt dispuşi să-şi împartă hainele, dar nu pot suporta ruşinea. Li
se pare dificil chiar şi să suporte câteva cuvinte dispreţuitoare. Dar iată: nu numai
că suporţi cu răbdare, ci accepţi cu bucurie să fii lovit. Când întorci obrazul stâng,
creşti. Făcându-le altora aceste lucruri nemeritate este modul în care creşti, şi
continui să creşti.
Voinţa ta este puternică; întotdeauna insişti să faci lucrurile într-un anumit
mod. Astăzi eşti apăsat într-atâta, încât eşti gata să te supui; eşti gata să parcurgi a
doua milă. Dacă voinţa ta nu este frântă, o astfel de apăsare este peste măsură de
dureroasă. Dacă eşti forţat să cedezi, suferi. Dar dacă, de bunăvoie îţi pleci voinţa,
creşterea ta va fi rapidă.
În aceste zile, întâlnesc mereu oameni mici în lume. Dar tot acum, nu întâlnesc
oameni mari în biserică. Nădejdea mea este că noii credincioşi vom merge pe calea
reacţiilor după gândul lui Dumnezeu şi, astfel, vor creşte. Noi creştem reacţionând
în mod corect. A reacţiona spiritual, prin viaţa lui Dumnezeu, este legea de bază
a creşterii. Dacă vom fi capabili să reacţionăm întotdeauna potrivit acestei vieţi,
superioare celei pământeşti, vom deveni din ce în ce mai mari. Nu vom fi ţinuţi
de niciun lucru material; nici ruşinea, nici dispreţul nu ne vor face să ne simţim
frustraţi; nici măcar voinţa noastră puternică nu ne va putea limita. Vom continua
să creştem. Dacă nu aşa vor sta lucrurile, biserica va fi plină de oameni mici.
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Necesitatea unei vieţi superioare celei pământeşti
În lume poţi vedea uneori oameni mari sau, cel puţin, oameni care par mari.
Unii pot avea un temperament excepţional de bun; nu se apără atunci când sunt
loviţi. Alţii sunt atât de timizi, încât nu spun nimic, pentru că le este frică, dar
eu îndrăznesc să afirm că inimile lor sunt pline de iritare. Reacţiile lor sunt la fel
de mici precum le este viaţa. Din această cauză nu pot spune că a doua milă este
suficientă în ea însăşi, pentru că a doua milă este un principiu – un principiu al
spiritualităţii. Obrazul stâng este de asemenea un principiu – acelaşi principiu,
al spiritualităţii. Doar reacţiile care îşi au originea în acest principiu sunt bune
pentru un creştin.
Spiritualitatea înseamnă a te înălţa deasupra situaţiilor. Nu doar să strângi din
dinţi şi să-l laşi pe celălalt să te lovească. Nu doar să-ţi dai haina cu reticenţă celui
ce ţi-o cere. Nu doar să parcurgi prudent o milă, pentru că ai fost silit să o faci. Nu
e de niciun folos să faci toate acestea, pentru că nu te-ai înălţat deasupra lor. Cine
poate atunci să se înalţe deasupra acestor lucruri? Cel căruia Domnul i-a dat o
viaţă atât de bogată încât, atunci când este făcut de ruşine, poate întoarce obrazul
stâng; cel care are o viaţă atât de mare, că poate merge a doua milă când a fost silit
să meargă numai una. Cu alte cuvinte, reacţia creştinului nu este nici forţată, nici
sărăcăcioasă.
Am auzit o soră spunând: „Aproape mi-am ieşit din fire”. Spunând asta, îşi
închipuia că a fost victorioasă. Dar îngăduiţi-mi să vă spun că aceasta nu este o
reacţie creştină; reacţia creştină autentică trebuie să fie îmbelşugată, să dea pe
deasupra. Trebuie să fii capabil să suporţi mai mult. Aceasta înseamnă a doua
milă. Dacă suporţi ca cineva să te trateze rău, acesta este obrazul drept. Dar dacă
îl tratezi de două ori mai bine, ca răsplată, eşti mai mult decât biruitor înaintea lui
Dumnezeu – acesta este obrazul stâng. Obrazul stâng semnifică plinătate; ai mai
mult decât ai nevoie. Repet, biruinţa creştină dă tot timpul pe deasupra, niciodată
nu este abia suficientă. Creştinul are mai mult decât are nevoie. Întotdeauna se
ridică deasupra a ceea ce poate el însuşi face. Astfel, biruinţa lui nu este forţată.
Nu trebuie să strângă din dinţi şi să vină cu argumente pentru a se stăpâni. El
biruieşte cu uşurinţă înaintea Domnului. Din nou şi din nou Îi permite Domnului
să-l lărgească. Întotdeauna este capabil să manifeste harul de care au parte copiii
lui Dumnezeu.
De ce trebuie să întoarcem obrazul stâng? A proceda astfel arată că, atunci când
Domnul permite mâinii omului să ne trateze rău, noi alegem să Îl lăsăm pe Domnul
să-Şi extindă lucrarea în noi, şi nu s-o restrângă. De aceea întoarcem obrazul stâng.
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Prin intermediul unei mâini omeneşti, Domnul intenţionează să crească capacitatea
noastră şi să ne maturizeze. Mâna omului acţionează doar asupra obrazului drept,
dar noi îl dăm şi pe cel stâng. Astfel reacţia noastră nu numai că nu se împotriveşte
la ceea ce Domnul lucrează prin om, ci Îi și permite lui Dumnezeu să-Și sporească
lucrarea. Domnul Se ocupă de noi; de aceea şi noi ne ocupăm de noi înşine. Cu alte
cuvinte, când oamenii ne lovesc peste obrazul drept, este ca şi cum ne unim mâinile
cu ei pentru a ne lovi. Nu stăm împotriva celor ce ne lovesc, ci, din contră, stăm de
partea lor. Simţim că nu ajunge o lovitură, aşa că mai adăugăm una.
Rugăciunea noastră este: „Mâna Domnului să fie peste mine. Dacă voi pierde
totul, nu voi putea pierde mai mult. Dacă sunt mort, nu mai pot muri. Atât timp
cât încă mai pot muri, înseamnă că nu am murit. Cât timp mai pot pierde, nu am
pierdut îndeajuns. Sunt dispus să las ca apăsarea mâinii Domnului asupra mea să
crească, şi nu să slăbească”. Dacă vom fi capabili să stăm de partea Domnului şi să
ne lăsăm trataţi de El, nu vom nutri niciodată gândul de a ne răzbuna pe alţii.
Spiritualitatea noastră este înaintea Domnului, pentru că nimeni nu cere mai
mult decât El. Oamenii pot cere cel mult o milă, dar ceea ce Domnul pretinde este
a doua milă. Observaţi cât de strict este acest lucru? Constrângerea oamenilor este
limitată la prima milă, dar eu dau ceva mai mult. Adaug la cerinţa lor, pentru că
spiritualitatea mea este înaintea Domnului.
Terenul creştin cucerit cu fermitate
Ce este mai bine – să loveşti sau să fii lovit? Admiri calea majorităţii oamenilor?
Pentru că oamenii se lovesc unii pe alţii, ai vrea să faci şi tu la fel? Îngăduiţi-mi să
vă spun că cel ce loveşte pe alţii nu acţionează ca un creştin.
Dacă eşti lovit de un frate azi, ştii tu ce îţi oferă el? Îţi oferă o bună posibilitate
– şi nu există alta mai bună – să fii lărgit în viaţa ta de creştin. Să presupunem
că reacţia ta este de genul: „Cum a îndrăznit acel frate să mă lovească? Cât de
iraţional este!” Dacă aceasta este reacţia ta, nu vei fi tentat să-l loveşti înapoi? O
astfel de reacţie nu este creştinească. Când acel frate te loveşte, ştii imediat că el nu
acţionează ca un creştin, dar, în acelaşi timp, realizezi că ţi-a dat ţie o bună ocazie
să reacţionezi ca un creştin.
Toţi cei care lovesc pe alţii şi-au pierdut demnitatea creştină. Să nu-i admirăm.
Dar să reţinem că, de fiecare dată când oamenii se poartă urât cu noi, ne vorbesc
de rău sau au de la noi pretenţii nejustificate, ne dau ocazia să reacţionăm cum se
cuvine unor creştini. E ca şi cum ar spune: Eu nu voi acţiona ca un creştin, dar te
voi lăsa pe tine să faci asta!
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Dacă ar fi ca un frate să te dea în judecată, încercând să îţi ia banii sau
îmbrăcămintea, prin aceasta ţi-ar spune că el nu mai acţionează ca un creştin,
dar că te lasă pe tine să acţionezi aşa. El renunţă la terenul creştin, dar te pune
pe tine pe acel teren. Nu ar trebui atunci să Îi mulţumeşti lui Dumnezeu pentru
acea ocazie? Ar trebui să spui: „O, Dumnezeule, Îţi mulţumesc şi Te laud că
m-ai pus pe terenul creştin. Acesta este, într-adevăr, harul Tău”. Dacă însă cazi
la nivelul de unde să loveşti înapoi, eşti terminat. Pierzi terenul creştin. Prin
urmare, fraţii şi surorile ar trebui să lupte pentru a sta pe terenul creştin.
Odată s-a întâmplat ceva între mine şi un frate. Eu nu îi datoram nimic,
dar el mi-a cerut o sumă mare de bani. Am uitat suma exactă, probabil şaizeci
şi opt de mii de dolari. Prima mea reacţie a fost de iritare. Cum poate fi creştin
şi totuşi atât de iraţional? Era o josnicie. Poate cineva care este drept să vină cu
o astfel de cerere? Dar a urmat a doua reacţie: m-am bucurat; m-am bucurat
să îi dau banii, chiar dacă el nu a procedat corect. Aşa că l-am întrebat: „Frate,
vrei cu adevărat banii?” „Îi vreau”, a răspuns. Atunci Domnul mi-a vorbit: „El
îţi dă ocazia să fii un creştin lărgit”. A fost prima dată când Domnul mi-a spus
acest lucru. În consecinţă, am pregătit banii şi i-am dat.
În acea zi am învăţat o lecţie. Când oamenii acţionează ca acel frate, ei
părăsesc terenul creştin, dar ne dau nouă ocazia să stăm pe acel teren. Dacă,
în astfel de împrejurări, şi noi părăsim terenul creştin, acesta este un lucru
ruşinos şi jalnic. Trebuie să învăţăm să spunem: „Domnul ne-a pus pe acest
teren ca să avem ocazia să acţionăm ca nişte creştini”. Să-I spunem Domnului:
„Doamne, vreau să acţionez ca un creştin”. Nu există o pierdere mai mare
decât aceea de a nu acţiona aşa. Este o mare pierdere să fim loviţi, să fim
lipsiţi de unele lucruri, să suferim ocara, să ne pierdem libertatea. Dar, când
permitem aceste lucruri, Domnul ne arată încrederea Lui în noi, dorind ca
noi să arătăm harul Lui. Nu suntem chemaţi să arătăm doar puterea Lui, ci şi
harul şi generozitatea Lui faţă de oameni. Dacă eşuăm în acest lucru, cât de
mare este pierderea!
Oamenii se pot gândi că cel puternic este cel care loveşte pe alţii, dar eu vă
spun că cel puternic este cel care poate fi lovit fără să dea înapoi. Cel ce nu e
capabil să se stăpânească este slab; dar cel care se poate înfrâna este puternic.
Cel lovit este puternic. Cel care întoarce obrazul stâng este cu adevărat
puternic; este puternic pentru că poate să-şi întoarcă obrazul stâng şi să se
lovească pe sine. Să învăţăm să cunoaştem ce este valoros din punct de vedere
spiritual înaintea lui Dumnezeu, nu doar ce este valoros din punct de vedere
lumesc. Să nu trăim după standarde lumeşti, ci după standarde spirituale.
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Prin urmare, doresc ca toţi cei întorşi de curând la Domnul să ştie care este
reacţia creştină. Nu aşteptaţi trei, cinci, opt sau zece ani până să ajungeţi pe această
cale. Nu priviţi Predica de pe Munte ca pe ceva prea adânc. Niciun creştin nu
ar trebui să întârzie să înveţe învăţătura rostită pe Munte. Ar trebui să o înveţe
imediat ce a crezut în Domnul, pentru că această învăţătură este prima. Ea se află
chiar la uşa de intrare; nu este ceva ce ajungi să vezi după ce ai umblat câţiva ani
cu Domnul. Predica de pe Munte reprezintă reacţia fundamentală a creştinului;
o reacţie în conformitate cu natura creştină. Nu este nevoie de niciun progres
spiritual pentru a avea această reacţie. Imediat ce ai crezut în Domnul Isus, vei
avea astfel de reacţii. Vei avea în mod natural această experienţă. Când parcurgi a
doua milă, inima ta este bucuroasă. Doar făcând aşa eşti liniştit şi fericit înăuntrul
tău. Această viaţă are nevoie de prigoniri, de ocară, de tratament rău. Cu cât este
mai mare apăsarea, cu atât se manifestă cu mai multă putere viaţa lui Dumnezeu.
Două lucruri privitoare la reacţia vieţii
În concluzie, sunt două lucruri care merită amintite în legătură cu această
viaţă.
1. Roagă-te zilnic ca să nu fii dus în ispită
În primul rând, trebuie să ne rugăm zilnic ca Domnul să nu ne ducă în ispită,
ci să ne izbăvească de cel rău. Potrivit părerii lumii, este imposibil de trăit având
un astfel de principiu de viaţă. Reacţiile pe care Domnul le-a hotărât pentru noi
reprezintă ceva imposibil pe pământ. După puţine încercări pe cont propriu,
toate resursele pe care le avem se vor termina. Din acest motiv, Domnul a inserat
această rugăciune în Predica de pe Munte. „Şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne
de cel rău” (Matei 6:13). Doar având protecţia Domnului putem noi să trăim în
această lume. Fără protecţia Lui, nu putem trăi nici măcar o zi. De aceea, această
rugăciune este o necesitate. Nu ar fi importantă dacă nu am fi chemaţi să trăim o
astfel de viaţă şi să avem astfel de reacţii. Dar dacă trăim prin viaţa lui Dumnezeu,
atunci trebuie să ne rostim zilnic această rugăciune.
Principiul vieţii creştine nu trebuie spus necredincioşilor și nici celor care
sunt credincioşi doar cu numele. În următorul capitol din Matei, găsim că este
scris: „Să nu daţi câinilor lucrurile sfinte şi să nu aruncaţi mărgăritarele voastre
înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare şi să se întoarcă să vă rupă”
(Matei 7:6). Atât câinii, cât şi porcii sunt animale necurate. Câinii vorbesc despre
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tot ce este rău şi murdar. Porcii îi reprezintă pe creştinii fără viaţă – în afară au
unghia despicată şi copita despărţită, dar înăuntru nu rumegă. Astfel ei sunt în
afară creştini, dar înăuntru nu sunt. În Biblie porcii îi reprezintă pe creştinii cu
numele. Aceste cuvinte nu trebuie să le fie spuse lor sau necredincioşilor, pentru
că a face asta înseamnă a căuta necazuri. Ne vor muşca sau ne vor provoca cu ele:
„Întoarce-ţi obrazul şi vezi!” Să ne rugăm să fim scăpaţi de aceste necazuri.
2. Menţine reacţia creştină corectă
Noi nu căutăm necazuri. Cu toate acestea, dacă prin permisiunea lui Dumnezeu
sau prin rânduirea sau controlul Duhului Sfânt suntem confruntaţi cu asemenea
situaţii, nu trebuie să dăm înapoi, fie că ele vin de la necredincioşi sau de la
credincioşi. Trebuie să continuăm să avem reacţii corecte.
Cred că ceea ce am spus este suficient. Viaţă creştină este surprinzătoare. Cu
cât suntem mai prigoniţi, mai necăjiţi sau trataţi în mod iraţional, cu atât suntem
mai fericiţi înaintea lui Dumnezeu. Doar aceasta este calea bucuriei. Vrei să o
încerci? Dacă loveşti pe cineva, te simţi liniştit sau nu? E mai bine să fii lovit. Dacă
aş lovi un frate, iar el mi-ar întoarce imediat celălalt obraz, o lună întreagă nu m-aş
simţi în largul meu.
Dacă eşti creştin, nu trăi pe pământ profitând de alţii. Dacă profiţi de oameni,
vei pierde cel puţin o lună înaintea lui Dumnezeu, pentru că nu vei putea să te
înalţi spiritual. Nu merită să câştigi avantaje pe pământ. E mai bine să fii lovit;
atunci vei dormi bine, vei mânca bine, vei cânta bine. Să nu credeţi că este cu
adevărat un câștig să profiţi de cineva. Am încrederea că, dacă vom reacţiona
corect, vom umbla corect. Acesta este principiul fundamental al vieţii şi nu trebuie
trecut cu vederea.
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