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Prefaøå
„Oile merg dupå El, pentru cå Îi cunosc glasul“ Ioan 10:4.

Una dintre cele dintâi deprinderi manifestate de un nou-nåscut—
în afara cåutårii dupå hranå—este recunoaµterea glasului mamei.
Înainte de a fi capabil så-µi îndrepte ochii spre ea µi de a începe
så-µi contureze o imagine a chipului ei, el este atras la ea de acel
sunet cald µi tandru. O astfel de recunoaµtere precede înøelegerea.
Reiese, aµadar, din Ioan 10 cå Isus aµteaptå ca oile Lui så-L
recunoascå dupå sunetul glasului Såu. Distincøia între Påstorul
adevårat µi cel fals trebuie så se facå prin intermediul auzului;
din acest motiv, capacitatea de a auzi clar µi de a diferenøia
sunetele este o cerinøå de bazå pentru cel credincios.
Auzul precede våzul, iar amândouå aceste douå facultåøi
preced înøelegerea. Astfel, Dumnezeu a stabilit o cale de bazå
cåtre siguranøa, creµterea µi dezvoltarea creµtinului, µi anume
auzirea µi urmarea glasului Lui.
Cât de simplu! Ωi cât de profund totodatå.
Recunoaµterea prin intermediul urechii, în fazele de început ale
vieøii creµtine, îl va face în stare pe noul credincios så urmeze sunetul
glasului lui Dumnezeu µi, pe måsurå ce va persevera în acest fapt,
våzul va deveni mai clar, iar percepøia se va dezvolta. Înøelegerea
cunoaµte întotdeauna grade variate în rândul celor credincioµi,
dar, dacå simpla cale de auzire µi urmare a lui Dumnezeu e bine
aµezatå, atunci cel mai neînsemnat credincios îµi va gåsi în siguranøå
drumul cåtre împlinirea scopului lui Dumnezeu pentru el în acest
cadru complex în care el s-a nåscut µi din care a fost el chemat.

5

„Oile merg dupå El, pentru cå Îi cunosc glasul. Nu merg
deloc dupå un stråin; ci fug de el, pentru cå nu cunosc
glasul stråinilor“ Ioan 10:4-5.

Având în vedere confuzia din ce în ce mai mare de sunete µi
glasuri ce caracterizeazå aceste zile din urmå—stare de lucruri
preziså în mod hotårât de Isus µi apostoli—, este absolut vital
ca noi, cei care dorim så-L urmåm pe El, så acordåm atenøie
stårii auzului nostru spiritual. Direcøia noastrå spiritualå, dacå
nu cumva destinul nostru spiritual, pot, foarte bine, depinde de
acest fapt.
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Urechea
Pentru un observator obiµnuit urechea umanå este o anexå a
feøei µi este caracterizatå cu diferite adjective descriptive—micå,
clåpåugå, ascuøitå etc. Înså chiar µi partea ei exterioarå este o
pieså de echipament frumos meµteµugitå, ca o antenå parabolicå,
µi este destinatå interceptårii de sunete µi transmiterii acestora
în mod eficient cåtre componentele interioare ale mecanismului
µi de acolo cåtre creier. De fapt, partea exterioarå este cea mai
puøin însemnatå, dacå excludem mårimea µi impactul ei vizual.
Din punct de vedere anatomic se considerå cå urechea este
formatå din 3 pårøi: exterioarå, medie µi interioarå.
Secøiunea exterioarå cuprinde pavilionul urechii, care este
discul mare (sau mic, dacå aµa preferaøi) din piele µi cartilaj precum µi un canal osos ce duce la timpan.
Urechea medie este o cavitate sau un spaøiu situat între timpan µi mecanismul urechii interne; acest spaøiu este traversat de
o întrepåtrundere de oase mici—ciocanul, nicovala µi scåriøa,
denumite astfel dupå formele lor. Aceste oase mici transmit
vibraøiile sunetului de la membranå cåtre senzorii care le transmit mai departe cåtre creier. Urechea medie este ventilatå, iar
presiunea se menøine stabilå acolo prin intermediul unui canal
ce duce cåtre coridoarele nazale prin care trece aerul. Cålåtorii
cu avionul µtiu ce înseamnå så ai acel canal blocat de frig atunci
când presiunea se schimbå.
Urechea interioarå este asemenea unei cochilii spiralate, sau
a unei scoici umplute cu lichid µi stråbåtute de senzori care
convertesc vibraøiile în semnale electronice µi transmit infor-
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maøiile sub acea formå la creier, care interpreteazå înøelesul sunetului. Fårå aceastå lucrare de clasificare µi interpretare auzul ar
fi foarte puøin valoros; cei care se nasc cu acea parte a creierului
våtåmatå vor manifesta toate semnele de surzenie acutå, în ciuda
funcøionårii normale a urechii.
Urechea este o surså de uimire pentru cei care ne gândim la
ea. Cum poate ea separa µi distinge aµa de precis o varietate atât
de mare de sunete? Aud råsuflarea uµoarå a unui copilaµ în timpul
nopøii, precum µi øipåtul îndepårtat al bufniøei. Må pot bucura de
varietatea instrumentelor muzicale, luând seama în acel amalgam
de sunete doar la oboi, apoi la instrumentele cu coarde µi de percuøie, dupå aceea individualizez µi savurez sunetul pianinei,
ignorându-le pe celelalte.
E trist så fii surd, deµi multe suflete curajoase au depus mari
eforturi pentru a surmonta acest handicap major. E un lucru
obiµnuit ca, o datå cu trecerea anilor, så experimentåm reducerea
varietåøii de sunete detectabile µi så auzim tot mai greu. De aµa
multe ori nu reuµim så apreciem pe deplin setul minunat de
echipament pe care Dumnezeu ni l-a dat pentru a ne descurca în
aceastå lume în care El ne-a aµezat.
Dacå poøi auzi limpede, bucurå-te de lumea sunetului µi
ascultå cu atenøie!
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A da atenøie
„Dacå nu se uitå, nu ascultå.“

Aµa a spus un specialist în probleme de comunicare. Dacå
nu acord atenøie, nu voi auzi cu adevårat, în ciuda unui complex
echipament auditiv, ce funcøioneazå la capacitate maximå.
Soøia mea este surprinså. „Øi-am spus dimineaøa înainte de a
pleca cå aståzi må voi duce la cumpåråturi în Edinburgh.“ Chiar?
Nu-mi amintesc nimic. Oare a vorbit ea prea încet? Nu, problema
este cå eu nu i-am acordat atenøie µi astfel, deµi se poate cå am
auzit-o vorbind, mesajul nu a fost receptat. Aµadar, înainte de a ne
gândi la problemele care pot våtåma urechea µi distorsiona auzul
sau provoca surzenia, trebuie så ne asiguråm cå acordåm atenøie.
Cât de adevåratå este aceastå afirmaøie în ceea ce priveµte
experienøa creµtinå. Nu auzim ceea ce ne spune Dumnezeu pentru
cå nu-I dåm atenøie. El vorbeµte, se poate cå auzim, dar mesajul
nu este receptat pentru cå nu-i dåm atenøie.
„Ai deschis urechile, dar n-ai auzit“, a spus Isaia (42:20.). Cum
se poate? Pentru cå nu acordau atenøie. Este chiar foarte probabil ca
cel credincios så aibå urechi ce funcøioneazå normal µi chiar så aibå
capacitatea datå de Dumnezeu de a auzi ceea ce El are de spus, dar så
nu recepøioneze mesajul din cauzå cå nu då atenøie.

Care sunt motivele lipsei de atenøie?
Eµecul în a acorda atenøie la ceea ce Dumnezeu spune se
datoreazå faptului cå acordåm atenøie la ceea ce spun aløii sau
poate cå suntem, pur µi simplu, prea ocupaøi cu alte lucruri.
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M-am dus odatå så-l întâmpin la garå pe fiul nostru care cålåtorea
de la Londra la Edinburgh—µtiam cå are bagaje multe µi cå va
avea nevoie de ajutor. Am ajuns la garå cu puøinå întârziere; toøi
cålåtorii, cu excepøia fiului nostru, coborâserå deja. Unde era
el? Încå µedea pe locul lui citind o carte! Ωi totuµi, difuzoarele
anunøaserå plecarea trenului—se auzeau foarte bine. Trebuie cå
el auzise, dar acorda atenøie altui lucru µi nu a recepøionat mesajul.
Abia de a scåpat de o cålåtorie inutilå la Aberdeen!

Isus ne relateazå o pildå despre un grup de oameni cårora li
se trimisese un mesaj—o invitaøie la nuntå—, mesaj care a fost
ignorat de toøi…
„Dar invitaøii nu le-au dat nici o atenøie µi au plecat, unul la
ogorul lui, altul la afacerile lui“ (Matei 22:5, NIV).
Unul la firmå, altul la birou. Unul la µcoalå, altul la facultate.
Unul la supermarket, altul la lustruitul mobilei. Unul så predice,
altul så cânte. Unul la Majorca, altul în Florida. Ωi astfel invitaøia
la nuntå a fost låsatå pe maså sau în cutia cu lucruri nerezolvate.
Erau atât de multe de fåcut µi atât de puøin timp. Dar acela a fost
mesajul lui Dumnezeu, în mod clar adresat lor, iar ei l-au ignorat.
Unii dintre cei care primiserå invitaøia au respins-o cu agresivitate, dar eu înøeleg din miezul acestei pilde cå majoritatea nici
nu au remarcat-o. Se poate cå au citi-o, dar nu i-au acordat destulå
atenøie sau nu µi-au dat seama cå era o ocazie importantå pe care
nu trebuiau s-o piardå.
Cât de adevårat e acest fapt în ceea ce priveµte Vestea Bunå
a lui Isus Cristos. O minoritate de oameni resping cu agresivitate
invitaøia ei caldå. Cei mai muløi, pur µi simplu, o ignorå. Se pate
cå îi aud cuvintele la radio. Se poate cå citesc un tractat care o
explicå. Dar ei nu reuµesc så-i acorde atenøie µi astfel, eµueazå
în a auzi µi aprecia semnificaøia uriaµå a mesajului.
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Ce face Dumnezeu când noi Îi ignoråm mesajul?
1. Sunt perioade în care El ne laså, pur µi simplu, så suferim
consecinøele neglijenøei noastre. Vechiul Testament este plin de
exemple despre modul cum Dumnezeu l-a avertizat pe poporul
Lui cu privire la iminenøa unui dezastru µi despre modul cum ei
nu au luat seama la mesajul Lui µi cum au suferit apoi
consecinøele…
„I-ai îngåduit astfel muløi ani, le-ai dat înµtiinøåri prin Duhul
tåu, prin proroci, µi tot n-au luat aminte… n-au dat ascultare
nici poruncilor, nici înµtiinøårilor pe care li le dådeai. … Ωi aståzi,
iatå-ne robi! Iatå-ne robi pe påmântul pe care l-ai dat pårinøilor
noµtri… El îµi înmuløeµte roadele pentru împåraøii cårora ne-ai
supus, din pricina påcatelor noastre; ei ståpânesc asupra
trupurilor noastre µi asupra vitelor noastre, µi suntem într-o
mare strâmtorare!“ Neemia 9:30-37.
Din fericire, ei µi-au dat seama de urmårile nepåsårii µi neluårii
în seamå a Cuvântului Lui.
„Pentru toate acestea, noi am încheiat un legåmânt, pe care
l-am fåcut în scris. Ωi cåpeteniile noastre, leviøii noµtri µi preoøii
noµtri µi-au pus pecetea pe el“ Neemia 9:38.
Ei au scris totul, ca astfel så nu existe nici o îndoialå cu privire la
råspunsul lor faøå de Dumnezeu. Aceasta înseamnå a acorda atenøie.
2. Uneori Dumnezeu ne atrage atenøia prin vreo experienøå
de viaøå care întrerupe în mod serios cursul liniµtit al umbletelor
noastre. Muløi oameni îµi dau seama cå Dumnezeu le vorbeµte
doar când o catastrofå då peste ei.
„Doar când am avut acel accident mi-am dat brusc seama cå
Dumnezeu îmi vorbeµte. Trebuie cå L-am auzit µi înainte, dar
nu I-am dat atenøie. Acum ascult…“

Oare må va råni Dumnezeu pentru a-mi capta atenøia? Dacå
un prieten m-ar îmbrânci la o parte din calea unui autobuz, må
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voi plânge din cauza fracturårii încheieturii mâinii? Cred cå, în
dragostea µi îndurarea Lui, Dumnezeu poate så-mi provoace
durere, lucrând astfel spre binele µi binecuvântarea mea ulterioare.
„O! De ai fi luat aminte la poruncile Mele, atunci pacea ta
ar fi fost ca un râu µi fericirea ta ca valurile mårii“ Isaia 48:18.
3. Se poate ca El så înceteze så ne mai vorbeascå o vreme.
Jurnalul meu consemneazå acea searå când, ca urmare a rugåminøii copiilor mei de a le citi o poveste înainte de culcare, am
luat o carte µi m-am aµezat så le citesc. Nu am început bine så
citesc, cå ei s-au apucat de hârjoanå µi nu au mai luat seama la
poveste. I-am avertizat cå, dacå nu vor asculta, må voi opri din
citit µi voi pleca. Pe datå s-au aµezat liniµtiøi, iar povestea a continuat. Dar, o datå cu ea a continuat µi joaca, aµa cå am închis
cartea µi am ieµit din camerå. Jumåtate de orå au plâns, aµa scrie
în jurnal. Îmi închipui cå seara urmåtoare au fost atenøi.

Dumnezeu nu va continua så ne tot trimitå mesaje când noi
suntem aµa de ocupaøi, încât nu-I acordåm atenøie. Biblia consemneazå perioade în care Cuvântul lui Dumnezeu era rar, doar
pentru cå mesajele repetate trimise prin profeøi erau întâmpinate
cu indiferenøå. Dumnezeu este foarte råbdåtor µi îngåduitor, dar
vine o vreme în care El se retrage…
„Voi pleca, Må voi întoarce în locuinøa Mea, pânå când vor
mårturisi cå sunt vinovaøi µi vor cåuta Faøa Mea“ Osea 5:15.
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Ascultarea
Ascultarea, în sensul în care este pomenitå în Scripturå, este
un pas mai departe faøå de a acorda atenøie. Sugereazå o atitudine
receptivå, de conformare. Se poate så-I dai atenøie lui Dumnezeu
când vorbeµte, µi totuµi så nu fii gata så asculøi.
„Nu te vom asculta în nimic din cele ce ne-ai spus în Numele
Domnului“ Ieremia 44:16.
E limpede cå auziserå mesajul. Dar au refuzat så asculte. Nu era
nimic în neregulå cu urechile lor sau cu auzul lor; au fost destul de
atenøi pentru a cunoaµte cå acela era un mesaj adresat lor. Ascultarea
înså era o altå chestiune, dar ei au refuzat acest lucru.
Nu a fost vorba nici de înøelegere. Au înøeles perfect. De
aceea nu erau gata så asculte!
Copiii refuzå deseori så asculte. Îmi aduc bine aminte cå, pe când
eram copil, îmi puneam mâinile la urechi µi cântam tare pentru
a nu auzi ce îmi spunea fratele meu. Probabil cå vroiam så-i aråt
cå, deµi µtiam ce a spus, nu îl ascultam. Motivul? Pur µi simplu
nu vroiam så må supun, nu aveam nici o intenøie så fac acest
lucru.

Nici un ucenic adevårat al lui Isus nu-µi va permite o astfel de
atitudine ostentativå de sfidare a Cuvântul lui Dumnezeu. Ωi totuµi,
sunt perioade în care refuzåm, în tåcere, så ascultåm. Sunt aproape
sigur cå Dumnezeu îmi vorbeµte; El are un mesaj pentru mine.
Am fost atent, cåci sunt conµtient de ceea ce spune mesajul, dar
nu sunt gata så ascult, întrucât ascultarea presupune conformare,
iar eu nu sunt dispus la aµa ceva.
Iona a primit un mesaj din partea Domnului. Fårå îndoialå
cå l-a auzit µi l-a înøeles prea bine. Dar el a refuzat så asculte µi
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a fugit. Aproape cå øi-l poøi închipui cu mâinile la urechi, cântând
cu glas tare pentru a înåbuµi Glasul.
„Dar casa lui Israel nu va voi så te asculte, pentru cå nu
vrea så Må asculte, cåci toatå casa lui Israel are fruntea încruntatå µi inima împietritå“ Ezechiel 3:7.
Iatå miezul problemei: încåpåøânarea. Iar aceasta este, pur µi
simplu, o formå puternicå µi ståruitoare de neascultare.
Eli Îl auzise pe Dumnezeu vorbind în repetate rânduri despre
responsabilitatea lui pentru comportamentul urât al fiilor lui.
Dar el nu a vrut så asculte, så se supunå. Când tânårul Samuel a
relatat cå Dumnezeu îl chemase în timpul nopøii, Eli a µtiut ce
råspuns Îi va fi plåcut Domnului.
„Ωi [Eli] a zis lui Samuel: «Du-te, de te culcå; µi dacå vei
mai fi chemat, så spui: ‚Vorbeµte, Doamne, cåci robul Tåu
ascultå‘»“ 1 Samuel 3:9.
Dumnezeu Îµi trimite mesajele numai când noi ascultåm.
Faraon a refuzat så asculte. Mesajul lui Dumnezeu a fost transmis cu putere din ce în ce mai mare, cererea Lui a fost fåcutå
cunoscutå din ce în ce mai limpede, dar faraon µi-a acoperit urechile
µi a refuzat så asculte. O nenorocire dupå alta s-au succedat, fiecare
mai drasticå decât precedenta. Din påcate, doar atunci când µi-a
pierdut întâiul nåscut a fost el gata så asculte µi så dea poporului
lui Dumnezeu voie så plece.
Când auzim, dar refuzåm så ascultåm, Dumnezeu poate trimite
o serie de probleme, din ce în ce mai mari, în calea noastrå pânå
când, în cele din urmå, cedåm. Aceasta este îndurarea Lui, cåci El
µtie cå lipsa de ascultare ne ameninøå viaøa spiritualå µi scopul Lui
pentru noi.
„De aceea µi Eu voi alege ce este spre nefericirea lor, µi voi aduce
peste ei lucrurile de care se tem, cåci când am chemat Eu, n-au råspuns,
µi când am vorbit Eu, n-au ascultat“ Isaia 66:4.
Pe când eram tânår tatål meu avea un mod de a må determina
så-l ascult. Dacå îmi cerea så fac ceva µi auzeam, dar nu ascul-
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tam, el întindea mâna, îmi prindea lobul urechii cu douå degete
µi strângea din ce în ce mai tare. Procedeul avea ca urmare concentrarea atenøiei.

Îl pomenesc în mod voit pe tatål meu, cåci era un om care
må iubea mult µi nu-mi dorea råul. Era invariabil preocupat de
binele meu. Tot aµa este µi Tatål nostru ceresc. El vrea ca, atunci
când Îl auzim chemându-ne, så ascultåm ceea ce spune.

Surzenia congenitalå
„Adevårat, adevårat vå spun, cå vine ceasul, µi acum a µi
venit, când cei morøi vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, µi cei
ce-l vor asculta, vor învia“ Ioan 5:25.
A te naµte surd este o deficienøå tristå. A fi auzit sunetele
unei lumi zgomotoase µi apoi a-øi pierde auzul înseamnå cå cel
puøin amintirile celor auzite pot umple întrucâtva golul. Dar a
nu fi auzit niciodatå un glas vorbindu-øi, un clopoøel sunând sau
bogatele armonii ale unui concert orchestral este o privaøiune
serioaså.
Biblia ne învaøå cå noi suntem nåscuøi într-o lume surdå la
înøelepciunea cerului. Poate cå nu e vorba de o surzenie „de piatrå“,
întrucât avem o rezonanøå rezidualå la adevår, o conµtienøå cu iz
de ecou a binelui µi råului, a ceea ce e drept µi greµit, glasul persistent al conµtiinøei. Dar pânå când Duhul lui Dumnezeu nu ne deschide urechea interioarå µi nu ne interpreteazå lucrurile lui
Dumnezeu, råmânem surzi.
„Tot aµa: nimeni nu cunoaµte lucrurile lui Dumnezeu afarå
de Duhul lui Dumnezeu. Ωi noi n-am primit duhul lumii, ci
Duhul care vine de la Dumnezeu, ca så putem cunoaµte
lucrurile, pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Såu“
1 Corinteni 2:11b-12.
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Iatå de ce aµa de muløi gåsesc cå Biblia este o carte cifratå.
„Nu o pot nicidecum înøelege“, spun ei. Nu e de mirare. Fårå
atingerea lui Dumnezeu asupra urechilor noastre surde nu vom
reuµi acest lucru. Trebuie så-i înøelegem mesajul de bazå, Vestea
Bunå a iertårii de påcatele noastre µi a påcii cu Dumnezeu prin
moartea lui Cristos pentru noi. Atunci Duhul lui Dumnezeu va
veni så locuiascå în noi µi så ne înveøe înøelesul Cuvântului pe
care Dumnezeu ni l-a dat pentru a ne cålåuzi în viaøå. Ωi noi
vom începe så auzim sunete pe care numai cel credincios le aude.
Biblia ne învaøå cå noi nu numai cå ne naµtem într-o lume
surdå din punct de vedere spiritual, ci cå noi ne naµtem morøi
din acelaµi punct de vedere. Viaøa fizicå a fost suflatå în Adam,
apoi în Eva; iar apoi le-a fost fågåduitå µi viaøa spiritualå. Dar ei
au påcåtuit împotriva lui Dumnezeu µi au pierdut darul vieøii
veµnice. Pânå la venirea lui Isus, Mântuitorul lumii, nu s-a împlinit aceastå fågåduinøå. Dacå luåm seama µi ascultåm, vom auzi
glasul Fiului lui Dumnezeu, iar cei ce ascultå vor tråi.
„Cine este din Dumnezeu, ascultå cuvintele lui Dumnezeu;
voi de aceea n-ascultaøi, pentru cå nu sunteøi din Dumnezeu“
Ioan 8:47.
Aµa a spus Isus, iar El a venit pentru a ne aduce la Dumnezeu.
„Cristos, de asemenea, a suferit odatå pentru påcate, El,
Cel neprihånit, pentru cei nelegiuiøi, ca så ne aducå la
Dumnezeu“ 1 Petru 3:18.
Ωi dupå ce El ne-a adus la Dumnezeu, începem så auzim
ceea ce spune Dumnezeu.
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Ceara
„Cåci inima acestui popor este îngreunatå cu cearå µi
urechile lor sunt insensibile la auzit“ Matei 13:15, AV.
O îngråmådire de cearå în orificiul exterior al urechii, dacå
nu este cauza cea mai obiµnuitå a surzeniei temporare, este cu
siguranøå cea mai simplå dintre acestea. Cei mai muløi dintre
noi am experimentat poate disconfortul µi lipsa auzului determinate de acest gen de blocaj temporar.
Recent, dupå ce am înotat, mi s-a întâmplat urmåtorul lucru.
Mi-a intrat apå în urechi, puøinå mizerie s-a amestecat cu
ceara, ceea ce a dus la umflarea µi blocarea urechii. Nu numai
cå nu puteam auzi ceea ce-mi spuneau cei din jur, dar må
simøeam µi råu. Aveam senzaøia cå o parte a capului îmi era,
într-un fel, obstrucøionatå µi am devenit obsedat de nevoia
curåøirii ei. Ce uµurare incredibilå când ceara a fost
îndepårtatå!

Indiferent de menirea ei, ceara sfârµeµte prin a fi un fel de mizerie
ce poate bloca orificiul principal al urechii µi duce la surzenie.
Ωi mizeria vieøii poate provoca surzenie spiritualå. Materialele
murdare se acumuleazå de o aµa naturå, încât vor duce, în cele
din urmå, la o depårtare între noi µi Dumnezeu µi nu vom mai
putea auzi limpede ce spune El. Avem nevoie de o metodå eficientå de îndepårtare a lor. Din fericire, Dumnezeu ne-a rânduit
o asemenea metodå, iar noi trebuie så o folosim în mod repetat
pentru a ne påstra auzul ascuøit µi sensibil.
„Aruncaøi vechea drojdie—drojdia råutåøii µi a ticåloµiei—
… ca så fiøi niµte pâini fårå drojdie—ceea ce sunteøi în realitate“
1 Corinteni 5:7-8, NIV.
Este poate o coincidenøå interesantå faptul cå Pavel face
referire aici la drojdie, care indicå deseori o invazie subtilå, furiµå
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a råului ce îµi face apariøia ca un mugure ce tot creµte. Existå un
fel de infecøie care apare nu în mod neobiµnuit în urechea
exterioarå, o formå de fungi, de ciupercå ce poate da naµtere la
mâncårime µi uneori la durere.
„De aceea lepådaøi orice necuråøie µi orice revårsare de
råutate µi primiøi cu blândeøe Cuvântul sådit în voi, care vå poate
mântui sufletele“ Iacov 1:21.
Tratamentul folosit pentru acumulårile de cearå este, de muløi
ani, spålarea urechii cu un jet de apå. Se picurå un anumit medicament, apoi se foloseµte o seringå pentru a slåbi µi îndepårta
dopul care se interpune în canalul auricular. Întrucât de-a lungul
unei cariere profesionale îndelungate am aplicat de multe ori
aceastå procedurå, pot så depun mårturie despre alinarea mare
pe care o aduce celui ce suferå, care, în mod subit µi minunat,
poate auzi din nou!
Daøi la o parte mizeria moralå—prin mårturisire µi credinøå
în eficienøa sângelui lui Cristos, vårsat pe Cruce pentru iertarea
påcatelor noastre. Nu îngåduiøi råului atât de prevalent, faøå de
care suntem cu toøii aµa de vulnerabili, så se acumuleze µi så se
interpunå între noi µi Dumnezeu. Avem aµa de multå nevoie de a
auzi în fiecare zi ceea ce El spune!

Tinitus
Tinitus-ul este un bâzâit sau un øiuit care pare a se auzi din
interiorul urechii sau din cap. Se poate manifesta doar pe o parte
a capului sau pe ambele pårøi; uneori se aude slab, alteori extrem
de puternic. Felul în care se manifestå e µi el variabil. Înåløimea
µi timbrul pot fi diferite în perioade diferite µi la indivizi diferiøi.
Cei mai muløi dintre noi au experimentat aceasta pentru scurt
timp, în cazul vreunei råceli care a determinat blocarea tubului
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lui Eustaøiu, tubul de aerisire ce duce la orificiul nazal. Sau poate
apårea din senin. Unele persoane sunt serios afectate de tinitus,
nefiind în stare så lucreze sau så doarmå din cauza acestui zgomot
neîntrerupt.
În general vorbind, lumea în care tråim este zgomotoaså. Unii
au plecat din aglomeraøiile urbane pentru a se stabili la øarå; dar
la cântatul cocoµului dis-de-dimineaøå, la aeroplanul de micå
altitudine ce bråzdeazå cerul sau la huruitul permanent al tractorului în câmpul învecinat s-au dovedit a se adapta la fel de
greu ca µi la gålågia constantå a aglomeraøiei µi freamåtului urban. Suntem asaltaøi de zgomot în orice loc am locui, oriunde
am merge. A gåsi un loc liniµtit nu este o sarcinå uµoarå…
Soøia mea µi cu mine ne-am dus în cåutarea unui loc de vacanøå liniµtit, în afara sezonului, în munøii Elveøiei, într-un sat.
Traficul era rar, dangåtele clopotelor atârnate la gâtul vacilor
se auzeau ca din depårtare. Ωi totuµi, cam la 50 de metri de
cabana noastrå era o bisericå, plåcutå la vedere, dar cu un clopot
mare în turn ce båtea asurzitor. La fiecare orå båtea numårul
corespunzåtor de lovituri; jumåtatea de orå era marcatå printr-o
singurå båtaie. Dar la miezul zilei, la orele 1500 µi la 1900 råsuna,
timp de 5 minute, o cacofonie veselå µi sålbaticå de sunete
marcate cu o precizie foarte mare de precisul mecanism
elveøian. Din nefericire, sunetul acestui clopot se auzea cu
ritmicitate pe parcursul a 24 ore, fåcându-ne så fim la curent cu
trecerea timpului în orele lungi ale nopøii.

Îmi pare råu, nu am auzit din cauza zgomotului…
Zgomotul exterior este un fapt de viaøå; a i te sustrage total
este virtual imposibil pentru omul obiµnuit de pe stradå, ca så
nu mai vorbim de soøia lui în bucåtårie sau de copiii lui la µcoalå.
Ne adaptåm la el µi învåøåm så-l toleråm. Dar cum stau lucrurile
cu Glasul blând µi liniµtit din Cer? Ce µanse mai are så fie auzit
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când zumzåitul permanent din urechile noastre îµi îndreaptå cu
insistenøå atacul asupra atenøiei noastre?
Soluøia la problema lumii zgomotoase, în cazul celui credincios, este una care, din påcate, nu stå la dispoziøia celui ce suferå de
tinitus. Acesta nu se poate debarasa de zgomotul, de bâzâitul sau
fluieratul necurmat din ureche. Dar credinciosul trebuie så se
debaraseze de acest zgomot din când în când pentru a auzi glasul
lui Dumnezeu care îi vorbeµte în liniµte—acea µoaptå blândå pe
care a auzit-o Ilie (1 Împåraøi 19:12) dupå ce µuieratul vântului,
cutremurul µi focul dispåruserå. Ilie a mers cale lungå pentru a auzi
ceea ce Dumnezeu dorea så-i spunå. Se poate cå noi nu vom fi în
stare så cålåtorim o distanøå aµa de lungå, dar trebuie så gåsim un
loc liniµtit, så închidem uµa, så închidem ferestrele µi så ascultåm.
Isus se retrågea în vreun loc singuratic din proprie iniøiativå
µi, întrucât nu putea fi singur în timpul zilei, se ducea acolo în
timpul nopøii. El avea nevoie de liniµte pentru a-I vorbi Tatålui
Såu µi pentru a auzi ceea ce Tatål Lui avea så-I spunå. El i-a
încurajat µi pe ucenici så-L însoøeascå spre un loc prielnic
odihnei, adicå spre un loc liniµtit, departe de muløime.
Iosua s-a retras în singuråtate pentru a cugeta la o însårcinare
de seamå µi atunci s-a întâlnit cu Cåpetenia Oµtirii Domnului,
care avea instrucøiuni pentru el. Departe de zarva pregåtirilor
militare µi de agitaøia administrativå, Iosua a gåsit un loc liniµtit
µi L-a ascultat pe Dumnezeu. Acea întâlnire a fost vitalå pentru
reuµita atacului asupra Ierihonului.
Un frate al meu a suferit mai bine de 20 de ani de tinitus. Acesta
a fost cauzat de o afecøiune la cap; era o formå gravå,
implacabilå care l-a determinat så abandoneze munca de om
de µtiinøå. Era incapabil så se concentreze sau så gândeascå
limpede, din cauza îngrozitoarei confuzii provocate de
zgomotul dintr-o ureche.
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Pentru a ne concentra asupra Cuvântului lui Dumnezeu µi
pentru a gândi limpede trebuie så ne debarasåm de pålåvrågeala
neîncetatå a glasurilor din jurul nostru. Trebuie så gåsim spaøiu
µi timp pentru a scåpa de zarva lumii noastre nebune µi pentru a
sta liniµtiøi, astfel încât Tatål din ceruri så ne poatå vorbi. Avem
nevoie de sfatul Lui, de instrucøiunile Lui; întâmplårile din cursul
zilei vor fi profund marcate de timpul petrecut cu El.

Totul are loc în minte…
Deµi tinitus-ul e generat în urechi, de multe ori e perceput ca
fiind în cap. Uneori e uµurat de medicamente care acøioneazå
asupra creierului, liniµtind activitatea electricå care este responsabilå de sunet, deµi reuµita unor astfel de tratamente laså mult
de dorit. Totuµi, indiferent dacå e vorba de o cauzå externå sau
de una internå, efectele sunt similare.
Oare nu este adevårat cå cea mai puternicå distragere a atenøiei
care ne împiedicå så auzim glasul lui Dumnezeu nu vine din
afarå, ci dinlåuntrul nostru? Aµa de multe lucruri se perindå prin
capetele noastre! Gânduri µi planuri nesfârµite; ne întrebåm ce så
facem, ne întrebåm ce gândesc ceilaløi despre noi; avem
sentimente de vinovåøie din cauza unor întâmplåri din trecut care
ne hårøuiesc; ne temem pentru sånåtatea noastrå µi, mai mult decât
orice, ne temem de moarte. Ne îngrijoråm pentru copiii noµtri,
pentru siguranøa materialå; suferim chinul îndrågostirii sau
dezamågirii în iubire. Ωi totul se poate intensifica într-o asemenea
måsurå, încât echilibrul minøii se clatinå.
Bineînøeles, sunetul tinitus-ului nu are nici un sens. Pentru cei
mai muløi este un „zgomot alb“—termen luat din lumea acusticii.
Nu transmite nici un mesaj, lucru valabil µi cu privire la multe din
glasurile gålågioase din jurul µi dinlåuntrul nostru. Acestea sunt
„pline de zgomot µi furie, dar nu au nici o semnificaøie“, nu transmit nici o instrucøiune sau îndrumare folositoare.
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În timpul Råzboiului Rece, Uniunea Sovieticå µi aliaøii såi
din Europa råsåriteanå erau însufleøiøi de dorinøa de a-µi
„proteja“ popoarele de µtirile transmise de BBC, Europa
liberå, Vocea Americii µi de alte astfel de posturi de radio.
De aceea au introdus un „bruiaj“ radio care consta în
transmiterea unui sunet puternic, µuieråtor pe acele frecvenøe
folosite de agenøiile mai sus menøionate. Soluøia a fost
eficientå, limitând aceste populaøii la un regim de minciuni
µi informaøii greµite.

Diavolul are µi el un serviciu de „bruiaj“, producând un sunet
permanent, fårå nici un înøeles, µi aµa de cicålitor, încât glasul
liniµtit al cerului este înåbuµit cu succes. Acest sunet este propagat
prin intermediul radioului, televiziunii, ziarelor—cu un volum
dat la maxim—, distrågând atenøia µi producând confuzie.
Deci, creµtinul trebuie så gåseascå un loc de liniµte, cåci
numai Voia lui Dumnezeu, transmiså nouå prin Cuvântul lui
Dumnezeu µi prin Duhul lui Sfânt, poate calma mintea µi reda
pacea µi încrederea duhului surzit µi tulburat de sunetele
contradictorii din afarå µi din interior.
„Ferice de omul care m-ascultå, care vegheazå zilnic la
porøile mele µi påzeµte pragul uµii mele. Cåci cel ce må gåseµte
gåseµte viaøa µi capåtå bunåvoinøa Domnului“ Proverbe 8:34-35.

Urechea încleiatå
Acest termen este folosit în limbajul familiar pentru a descrie
o stare des întâlnitå mai ales în rândul copiilor. În aceastå epocå a
antibioticelor, infecøiile din urechea medie sunt tratate în mod
frecvent cu medicamente care ajutå la atenuarea gravitåøii invaziei
bacteriene, dar care nu duc întotdeauna la o vindecare totalå.
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Secreøiile produse pentru a trata infecøia, împreunå cu bacteriile moarte µi cu celulele albe se adunå în urechea mijlocie µi
formeazå „cleiul“, care råmâne acolo o vreme µi provoacå surzenia temporarå. Dacå nu e tratat, în timp poate duce la probleme
permanente. În vremurile de demult, înainte de apariøia modernului antibiotic, infecøia se scurgea deseori prin tubul de aerisire
cåtre nas sau råzbåtea în afarå prin timpan; în felul acesta,
cavitatea urechii medii se golea µi se favoriza, astfel, revenirea
la o funcøionare normalå. Acum înså suferim de ureche încleiatå.

Poate urechea încleiatå så-l înveøe ceva pe cel credincios?
Må învaøå cå tratarea inadecvatå sau chiar fårå tragere de inimå a
problemelor din viaøa mea se poate repercuta în pierderea auzului.
Dacå Dumnezeu îmi vorbeµte cu privire la vreo chestiune din tråirea
mea creµtinå care Îl întristeazå pe El, iar eu nu tratez în profunzime µi
complet acea problemå, s-ar putea ca El så îmi mai vorbeascå o datå
despre acest lucru. Dacå stårui în a-mi târî picioarele µi a sta pe gânduri
sau dacå nu depun nici un efort pentru a asculta de îndrumårile Lui,
voi fi tot mai puøin sensibil la glasul Lui. Pânå când nu voi fi împlinit
dorinøele Lui µi nu voi fi rezolvat în profunzime situaøia care Îl
întristeazå pe El, nu voi începe så aud din nou limpede.
E posibil så fie vorba despre un anumit gen de cårøi pe care
îøi place så le citeµti, deµi bånuieµti cå Dumnezeu nu le aprobå
nicidecum. Într-o zi El îøi vorbeµte clar despre acest lucru prin
ceva spus de un predicator sau prin Biblie. Sub orice formå ar fi
venit, mesajul e clar, nu te îndoieµti de el.
Va trebui så faci ceva. Te opreµti din cititul cårøii care te absoarbe
acum µi o pui în bibliotecå. Peste douå såptåmâni, în timp ce aµtepøi
la aeroport decolarea avionului, dai în librårie peste o carte similarå.
O iei, o råsfoieµti, o pui la loc pe raft. La întoarcere cumperi cartea,
o citeµti rapid µi o arunci în coµul de gunoi o datå ce ajungi acaså.
Unul dintre copii o gåseµte, o citeµte µi e prins în mrejele ei.
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Øi-ai fi dorit så nu fi cumpårat µi citit acea carte; vreme de
câteva luni te menøii pe poziøie, dar în råstimpul celor 3 zile cât
zaci råpus de gripå, reciteµti douå din cårøile tale preferate. Te scuzi.
Nu puteai face nimic interesant, nu pare a fi mare scofalå.
În aceastå vreme în viaøa ta de credinøå se întâmplå ceva aproape în mod inconµtient, abia de îøi dai seama de schimbare. Cititului
Bibliei îi lipseµte ceva. Nu are nici o influenøå asupra ta, te cam
plictiseµte. Îi lipseµte acea atingere vie asupra vieøii spirituale pe
care o avea în trecut. Dumnezeu nu mai vorbeµte aµa de clar ca
altådatå; sau, cu alte cuvinte, auzul tåu spiritual nu mai e aµa de
ascuøit ca înainte.
Din fericire, îøi dai seama din ce cauzå ai ajuns aici, faci legåtura. Iei hotårârea så aduni toate cårøile de acest gen din caså, så le
duci în mod personal la cuptor µi så le priveµti cum ard. Te hotåråµti
de a nu citi, råsfoi sau chiar a redeschide o astfel de carte µi eµti
decis så stai departe de acel colø al libråriei sau al expoziøiei de
cårøi. Vorbeµti cu fiul tåu despre greµeala ta µi îi ceri iertare cå l-ai
implicat µi pe el.
Eµti din nou pe direcøia cea bunå. Scriptura este vie µi Cuvântul
lui Dumnezeu începe så påtrundå, cålåuzindu-te, hrånindu-te µi
întårindu-øi viaøa µi experienøa creµtinå. Urechile øi-au fost redeschise.
Cititul a diferite materiale este doar un exemplu. Se poate ca
alte chestiuni din viaøa noastrå så necesite o atenøie similarå.
Tratamentul acestei boli chinuitoare este drastic. Se face o incizie în timpan, iar un mecanism de cauciuc sau plastic este
introdus acolo pentru a øine urechea deschiså. Aparatul e låsat
acolo timp de câteva såptåmâni pânå când „cleiul“ s-a scurs,
iar urechea medie s-a uscat. Un tratament iniøial mai profund
ar fi fåcut så nu fie necesarå o asemenea intervenøie chirurgicalå.

Nehotårârea nu I-a fåcut niciodatå plåcere lui Dumnezeu, µi
totuµi noi toøi suntem aµa de înclinaøi înspre a-I asculta instruc-
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øiunile doar parøial. Scrisorile adresate celor µapte biserici din
primele capitole ale Apocalipsei încep cu laude aduse membrilor
acestor biserici µi se încheie, în cele mai multe cazuri, cu
scoaterea în evidenøå a ceva ce ei au neglijat. Cea mai gravå
condamnare e adresatå laodiceenilor…
,,Ωtiu faptele tale: cå nu eµti nici rece, nici în clocot. O, dacå
ai fi rece sau în clocot!“ Apocalipsa 3:15.
Fiecåreia îi este datå posibilitatea biruinøei. Cuvântul din
limba greacå înseamnå a-l înfrânge pe duµman. Nu înseamnå
a-l råni sau a respinge loviturile lui, ci a-l supune, ca el så nu se
poatå ridica µi ataca din nou. Ωi fiecåruia dintre aceste grupuri
de oameni Cel viu îi spune:
„Cel care are urechi… så audå ce spune Duhul“ (NIV)
– un alt prilej de a auzi învåøåturile lui Dumnezeu. Ele s-ar putea
så nu se mai repete pentru o vreme, sau chiar deloc.
Multe surse de infecøie de ordin spiritual pot provoca våtåmarea urechii interne µi noi trebuie så luåm måsuri ca efectele
rele pe care le provoacå ele så fie tratate în mod adecvat. Nu
folosiøi jumåtåøi de måsurå. Fiøi radicali µi veøi observa cum glasul
lui Dumnezeu se va auzi dintr-o datå puternic µi limpede.

Surzenia creierului
„Întruna veøi auzi µi nu veøi înøelege“ Isaia 6:9.
Receptarea sunetului de cåtre ureche µi trecerea lui cu succes
prin variatele stagii ale auzului nu vor avea nici un rezultat, dacå
la sfârµitul cåii nu se aflå echipamentul destinat interpretårii înøelesului acelui sunet. În profesia mea am avut de-a face cu probleme legate de îmbolnåvirea creierului la tineri µi am întâlnit multe
persoane cu diagnosticul „surzenie a creierului“. Urechile le
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funcøioneazå perfect, dar acea parte a creierului responsabilå de
colaøionarea µi procesarea sunetului prezintå deficienøe. Urmarea
este cå, deµi aud sunete, acestea nu poartå nici un mesaj inteligibil.
Când Dumnezeu a constatat cu mâhnire ambiøia de înåløare a
omului µi a luat måsuri corespunzåtoare la turnul Babel, El nu
a coborât ca så le atingå urechile. El le-a atins mintea, aµa
încât, deµi ei se puteau auzi vorbind, erau practic incapabili
så-µi înøeleagå unii altora spusele. Urmarea intervenøiei Lui a
fost haosul. Auzirea nu este nicicând de ajuns. Procesul trebuie completat de înøelegere.

Cei doi ucenici de pe drumul Emausului erau confuzi µi deznådåjduiøi dupå moartea lui Isus pe cruce. Ei auziserå toate întâmplårile, dar nu înøelegeau nimic. Moartea Celui pe care ei Îl
crezuserå Mesia îi dezorientase µi tulburase. Când Isus i-a întâlnit,
iar ei I-au relatat despre sentimentele lor, primul lucru pe care
l-a fåcut El a fost „så le deschidå mintea pentru a înøelege“.
Când au început så înøeleagå, totul a revenit la normal. Speranøele
le-au fost redate, depresia s-a transformat în exaltare, iar întoarcerea plinå de jale de pe drumul Emausului a fost abandonatå în
favoarea unei curse pline de bucurie cåtre Ierusalim, cu vestea
cå totul este bine.
Dupå cum µtim deja, nu putem înøelege adevårul divin pânå
când mintea nu ne-a fost deschiså de Dumnezeu µi am devenit
capabili de a pricepe înøelesul Scripturii. Acea lucrare de interpretare a Bibliei începe din momentul în care mintea ne este
deschiså pentru a înøelege semnificaøia Evangheliei harului lui
Dumnezeu µi continuå pe tot parcursul vieøii noastre creµtine.
Sunt multe lucruri de priceput µi e nevoie de timp.
La mormântul lui Lazår Dumnezeu I-a vorbit din ceruri Fiului Såu.
Unii au crezut cå e glasul tunetului. Aceµtia nu au putut percepe
nimic în afara unui zgomot puternic. Aløii au fost de pårere cå un
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înger Îi vorbise lui Isus; aceµtia, cel puøin, µi-au dat seama cå se
transmisese un mesaj. Dar Isus a afirmat cå Dumnezeu vorbise pentru
ei µi e de sperat cå unii au auzit mesajul µi l-au înøeles.

Când un mesaj ajunge la creier prin urechi, el e supus la 3
acøiuni consecutive. Mai întâi, mesajul este primit µi înregistrat.
Apoi este procesat pentru a i se descoperi înøelesul—se face o
încercare de a-l înøelege. În cele din urmå, dacå pare a fi lipsit
de sens, este abandonat; dar, dacå este înøeles, este transmis unei
alte pårøi a creierului în vederea unei acøiuni corespunzåtoare
sau este depozitat în memorie pentru o folosire ulterioarå.
Mesajele spirituale au nevoie de acelaµi tratament.

Såmânøa semånatå de-a lungul cårårii
O foarte cunoscutå revistå de cuvinte încruciµate a publicat
odatå douå imagini, a doua având câteva diferenøe minore faøå
de prima. Cititorii erau invitaøi så sesizeze diferenøele. Isus de
multe ori a folosit imagini comparative, cu o deosebire micå
între ele, dar de o semnificaøie majorå. La un moment dat El
vorbeµte despre såmânøa cåzutå într-un loc pietros, care a fost
apoi luatå.
Påmântul bun

Cårarea cu pietre

„… aud Cuvântul cu privire la „Iar såmânøa cåzutå în påmânt
Împåråøie, dar nu-l înøeleg. bun este cel ce aude Cuvântul
Atunci, vine Cel råu µi smulge µi-l înøelege; el aduce roadå…“
Matei 13:23
såmânøa care a fost semånatå
în inima lor“
Matei 13:19, NIV
Remarcaøi diferenøa!
Cât de important este ca noi så înøelegem ceea ce auzim de la
Dumnezeu, cåci posibilele implicaøii ale faptului de a auzi µi de a
nu înøelege sunt extrem de alarmante. Când Isaia a intrat în Templu
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µi a avut acea viziune cu Domnul µezând pe tronul Såu, buzele lui
au fost mai întâi curåøite cu cårbuni aprinµi de pe altarul lui
Dumnezeu µi dupå aceea i s-a dat un mesaj pentru poporul Lui…
„El a zis atunci: «Du-te µi spune poporului acestuia: ,Într-una
veøi auzi µi nu veøi înøelege; întruna veøi vedea, µi nu veøi
pricepe!»‘“ Isaia 6:9.
Când Dumnezeu aduce judecata asupra poporului Såu, El o
face în diferite moduri: dintr-o datå, fårå un avertisment prealabil,
aµa cum a fåcut în zilele lui Noe µi cum va face µi la a doua
venire a lui Cristos; sau îngåduie ca urmårile neascultårii så-i
ajungå din urmå pe oameni. Bånuiesc cå El spune ceva de genul:
„Continuaøi cu faptele voastre, continuaøi så Må auziøi µi så nu
vå daøi silinøa så Må înøelegeøi. Când ciuma vå va lovi, nu veøi
µti încotro s-o luaøi în cåutare de ajutor.“
„Cåci inima acestui popor s-a împietrit…“ Matei 13:15.
Când citeazå acest pasaj, Isus foloseµte un cuvânt care în limba
greacå înseamnå „îngroµat“. Îmi aduce aminte de grosolana expresie—„gros ca douå scânduri“. Acest lucru se întâmplå cu
sensibilitatea noastrå interioarå când îngåduim Cuvântului lui
Dumnezeu så „intre pe-o ureche µi så iaså pe cealaltå“, fårå a ne
da silinøa så-i înøelegem importanøa µi sensul pentru vieøile noastre.
„Trebuie så vå deschideøi inimile la mesajul lui Cristos, astfel
încât, cu toate bogåøiile sale, acesta så-µi gåseascå locaµul
acolo“ Coloseni 3:16 (Wm. Barclay)

Otoscleroza
„Dacå cineva îµi întoarce urechea ca så n-asculte legea,
chiar µi rugåciunea lui este o scârbå“ (Proverbe 28:9)
Denumirea acestei boli vine din cuvântul grec care înseamnå
„tare“; boala ia naµtere în urma unei modificåri în unele øesuturi ale
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urechii interne, care devin dense µi tari. Boala evolueazå pe nesimøite
µi, în mod inevitabil, face ca cel suferind så devinå „tare de urechi“.
Într-o generaøie precedentå, evangheliµtii obiµnuiau så spunå
cå unii oameni care frecventau biserica erau „împietriøi faøå de
evanghelie“. Nu se insinua cå astfel de persoane respingeau pe
faøå evanghelia sau cå se hotårâserå så nu accepte calea lui
Dumnezeu. Se fåcea referire la o pierdere gradatå a receptivitåøii
faøå de mesajul mântuirii în Cristos µi la o surzenie progresivå
faøå de adevår. Se credea cå, dupå ce oamenilor li s-a prezentat
Cuvântul lui Dumnezeu de-a lungul unei perioade de timp, iar
ei doar au ascultat, fårå så treacå la acøiune, auzul lor s-a tocit,
iar µansele ca ei så fie convertiøi s-au redus substanøial.
Deµi abia am început så scriu despre acest subiect, deja simt
un fel de disperare încåtuµându-må. De ce? Pentru cå acest
principiu este aµa de simplu, aµa de uµor de formulat, fårå nici o
nevoie de explicaøii suplimentare, µi totuµi, el este, probabil,
cel mai neglijat, mai nesocotit µi mai încålcat dintre toate
adevårurile biblice. Din cele mai timpurii perioade biblice
oamenii L-au ascultat pe Dumnezeu, au înøeles ce a spus El,
dar nu au acøionat în consecinøå. În vremurile noastre, privind
nu mai departe de noi, problema nu s-a diminuat.
Sunt forme variate de neascultare faøå de glasul divin, forme
care au existat de la începutul vremurilor. Existå o sfidare directå
care refuzå sus µi tare så facå ceea ce Dumnezeu cere. Existå o
împotrivire încåpåøânatå faøå de poruncå, împotrivire care, în
mod deliberat µi ståruitor, opteazå pentru o altå alternativå. Existå o nesocotire tåcutå a Cuvântului, persoana în cauzå nefiind
în mod real preocupatå de ceea ce spune el µi neavând nici o
intenøie de a-i urma învåøåturile.
Nici una dintre aceste forme de neascultare nu constituie
subiectul acestui capitol. Mai existå o altå formå aµa de råspânditå,
de perfidå µi våtåmåtoare atât pentru credinciosul obiµnuit, cât µi
pentru planurile lui Dumnezeu în biserica Lui, încât s-ar cuveni
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så fie tratatå într-o carte întreagå. E uµor så o denumim: a auzi µi
a nu face. Se pare cå este vorba de o greµealå simplå, såvârµitå cu
uµurinøå. Dar trebuie så ne gândim bine la ea.

A auzi µi a nu face
Majoritatea dintre cei care dau atenøie Cuvântului lui Dumnezeu,
ascultå mesajul lui µi îi înøeleg sensul nu Îl vor sfida în mod deschis
pe Dumnezeu sau nu vor refuza în mod ostentativ så facå ceea ce
El cere. Reacøia noastrå prezintå un tablou mai puøin strident…
„Cåci dacå ascultå cineva Cuvântul µi nu-l împlineµte cu fapta,
seamånå cu un om care îµi priveµte faøa fireascå într-o oglindå;
µi, dupå ce s-a privit, pleacå µi uitå îndatå cum era.“ Iacov 1:23-24.
Nici vorbå de manifestarea agitatå a unei atitudini sfidåtoare.
Nici vorbå de o hotårâre neînduplecatå de a respinge implicaøiile
a ceea ce s-a våzut în oglindå. Pur µi simplu, un astfel de om
pleacå µi uitå îndatå.
Oare de câte ori în decursul acestei ultime såptåmâni s-a interpretat acest scenariu în lumea noastrå? Cuvântul lui Dumnezeu
se vesteµte în bisericå cu limpezime µi putere, astfel încât puøini
ascultåtori mai au la sfârµit îndoieli cu privire la ceea ce vrea så
spunå. Implicaøiile practice sunt limpezi precum cristalul. Preø
de câteva minute aceste vorbe sunt analizate µi un proces de
supunere µi ascultare ia naµtere. Urmeazå o ultimå cântare, o
rugåciune de consacrare µi predare sincere—apoi o discuøie cu
prietenii la uµa bisericii µi „pleacå µi uitå îndatå“.

Vine apoi prânzul de duminicå, urmat de o trândåvie somnolentå a minøii timp de câteva ceasuri—µi este deja mai greu så-øi
aduci aminte de spusele predicatorului de dimineaøå. Vine luni;
se µterg, practic, toate urmele Cuvântului Dumnezeului celui
viu, clar auzite µi înøelese cu o zi în urmå.
Sau se poate cå petreci un moment de liniµte în prezenøa lui
Dumnezeu înainte de micul dejun, moment în care Cuvântul lui
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Dumnezeu se reveleazå limpede µi transmite un mesaj semnificativ,
binevenit µi recunoscut pe datå. E tocmai timpul de a-i cântåri
implicaøiile µi de a-i calcula preøul, când brusc sunå telefonul µi
astfel începe o curså ce abia se terminå la vremea cinei. Ωi nici o
fårâmå din mesaj nu supravieøuieµte. L-ai auzit, l-ai notat µi uitat
rapid. Nu ai fåcut nimic cu privire la el.
Noi consideråm drept o slåbiciune naturalå, o tendinøå obiµnuitå
faptul cå atenøia ne este distraså, cå îngåduim unor chestiuni
importante så alunece în uitare. Ni se întâmplå acest lucru în
permanenøå, unora mai mult ca altora. Vârsta senectuøii amplificå
µi înråutåøeµte problema. Se aminteµte un anumit lucru, se iau notiøe
mentale pentru a se acøiona în mod corespunzåtor; apoi atenøia
este distraså µi lucrul respectiv este µters din memorie, uneori cu
urmåri stânjenitoare.

În cazul ascultåtorului creµtin înså se mai adåugå ceva—un
element sinistru peste care se trece deseori cu vederea…
,,Såmânøa este Cuvântul lui Dumnezeu. Cei închipuiøi în
såmânøa cåzutå lângå drum sunt cei ce aud; apoi vine diavolul
µi ia Cuvântul din inima lor, ca nu cumva så creadå“ Luca 8:12
Pierderea nu este doar o pierdere naturalå; de asemenea, ea nu
este rezultatul nechibzuinøei. Este un jaf deliberat. Într-un alt pasaj se
spune cå såmânøa este „smulså“. Dacå vreun lucru de valoare ne-ar fi
„smuls“, am chema poliøia pe datå. Dar noi nu numai cå îi îngåduim
så disparå—abia dacå ne dåm seama cå ceva de valoare lipseµte.
În legåturå cu o nuntå la care am participat de curând, am descoperit
cå anumite magazine însemnau cadourile pentru miri în numele
oaspeøilor µi le påstrau pânå dupå luna de miere. S-a dovedit cå
motivul pentru aceste måsuri de precauøie era frecvenøa jafurilor
înregistrate dupå ceremonia nunøii. Hoøii cercetau anunøurile
matrimoniale, reøinând data nunøii, µi apoi intrau µi luau toate
cadourile de nuntå cât timp casa era goalå.
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Dacå Dumnezeu øi-a dat un cuvânt, pune-l undeva în siguranøå, astfel încât dacå va fi necesar så te ocupi atunci de altceva,
la întoarcere så fie tot acolo. Påsårile cerului se miµcå cu repeziciune µi o datå ce såmânøa s-a dus, nu mai poate fi recuperatå.
Ωi cine µtie la ce poate da naµtere în urma germinårii?
„Dacå învaøå cineva pe oameni învåøåturå deosebitå µi nu
se øine de cuvintele sånåtoase ale Domnului nostru Isus Cristos
µi de învåøåtura care duce la evlavie, este plin de mândrie µi nu
µtie nimic“ 1 Timotei 6:3.
Auzirea cuvintelor lui Cristos trebuie så ducå direct la o tråire
cristicå. Auzirea trebuie så ducå la acøiune—nu la cugetare sau
vorbe; nu la hotårâri sau consacrare; nu la rugåciune sau adorare.
La ascultare. Altminteri, un soi de împietrire, osificare începe
så ia naµtere în urechea låuntricå; mesajele lui Dumnezeu vor fi
din ce în ce mai greu de detectat.
Vå aduceøi aminte de cei doi tineri al cåror tatå avea nevoie
de o mânå de ajutor?
„Un om avea doi feciori; µi s-a dus la cel dintâi µi i-a zis:
«Fiule, du-te aståzi de lucreazå în via mea!» «Nu vreau», i-a
råspuns el. În urmå, i-a pårut råu µi s-a dus. S-a dus µi la celålalt
µi i-a spus tot aµa. Ωi fiul acesta a råspuns: «Må duc, doamne!»
Ωi nu s-a dus. «Care din amândoi a fåcut voia tatålui såu?»
«Cel dintâi», au råspuns ei“ Matei 21:28-31.
Douå reacøii verbale diferite. Una directå µi nepoliticoaså,
cealaltå încântåtoare µi gata de ascultare. Deci, „Care din cei
doi“ întreabå Isus, „a fåcut ceea ce a vrut tatål?“ Primul, bineînøeles. El a ridicat obiecøii, dar s-a dus.
Profetul Ezechiel era un bun vorbitor; oamenii se îndemnau
unii pe aløii så meargå så-i audå mesajul.
„Fiul omului! Copiii poporului tåu vorbesc de tine pe lângå
ziduri µi pe la uµile caselor µi zic unul altuia, fiecare fratelui
såu: «Veniøi dar, µi ascultaøi care este cuvântul ieµit de la
Domnul!»“ Ezechiel 33:30
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Au venit, au ascultat, s-au bucurat de predica lui. El a devenit
mai degrabå asemenea unei vedete rock ce cântå cântece romantice, un fel de persoanå sociabilå, cu o voce bunå µi cu o sensibilitate neobiµnuitå în atingerea coardelor chitarei…
„Iatå cå tu eµti pentru ei ca un cântåreø plåcut, cu un glas
frumos µi iscusit la cântare pe coarde. Ei îøi ascultå cuvintele,
dar nu le împlinesc deloc.“ Ezechiel 33:32.
Intenøia lui Ezechiel nu a fost niciodatå aceea de a deveni un
predicator popular. El era foarte sobru, iar mesajul lui ar fi trebuit
så fie profund alarmant pentru toøi ascultåtorii. Cum de nu au
putut înøelege?
Când, în urma unui mesaj pe care eu îl consider foarte important, dau mâna cu fraøii la uµa clådirii, remarca de care må tem
cel mai tare este: „Vå muløumesc. M-am bucurat cu adevårat de
mesajul dumneavoastrå.“. V-aøi bucurat? Pe mine m-a cuprins
frica în timp ce îl pregåteam µi am sperat mai degrabå cå veøi
striga la Dumnezeu dupå îndurare µi iertare.

Dar råspunsul superficial dat la mesajul lui Ezechiel avea
un motiv: ei puseserå un obstacol între auz µi faptå. Calea ce
le ståtea în faøå era plinå de propriul lor trafic, cu afaceri µi
tranzacøii proprii, iar deschiderea drumului pentru mesajul µi
planul lui Dumnezeu le-ar fi dat peste cap acøiunile lor foarte
profitabile.
„Cu gura exprimå consacrare, dar inimile le sunt lacome
dupå câµtig nedrept.“
Isus le citeazå iudeilor tradiøionaliµti un råspuns similar dat
mesajului lui Isaia:
„Domnul zice: «Când se apropie de Mine poporul acesta,
Må cinsteµte cu gura µi cu buzele, dar inima lui este departe de
Mine»“ Isaia 29:13.
Consacrarea cu gura merge adeseori mânå în mânå cu påzirea
fanaticå a regulilor religioase. Amândouå sunt caracterizate de
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împotrivire faøå de mesajul Domnului, care este auzit, dar nu
este pus în practicå. Mesajul înså este adevårat, avertismentul
este real µi într-o zi se va împlini.
„Când se vor întâmpla înså aceste lucruri—µi iatå cå se întâmplå!,—vor µti cå era un prooroc în mijlocul lor“ Ezechiel 33:33
Fiecare copil care merge la µcoala duminicalå cunoaµte consecinøele zidirii pe o temelie nepotrivitå. Isus a fåcut distincøia
între douå tipuri de zidari:
Pe stâncå

Pe nisip

„De aceea, pe oricine aude
aceste cuvinte ale Mele µi le
face, îl voi asemåna cu un om
cu judecatå, care µi-a zidit
casa pe stâncå.“
Matei 7:24

„Înså oricine aude aceste
cuvinte ale Mele µi nu le face,
va fi asemånat cu un om nechibzuit, care µi-a zidit casa pe
nisip.“
Matei 7:26

Remarcaøi diferenøa!
Otoscleroza este un proces perfid µi ireversibil. O datå pornit,
elementele delicate µi frumos proporøionate ale urechii interne
nu mai pot fi restabilite pe deplin, iar surzenia progresivå este
rezultatul final al acestui proces. Nu îngåduiøi urechilor voastre
så devinå tari faøå de Cuvântul lui Dumnezeu prin nepunerea în
practicå a ceea ce auziøi.
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Auzul colectiv
Urechile Bisericii
Din cele mai îndepårtate timpuri oamenii au desenat cercuri
pe påmânt, susøinând cå se pot obøine anumite avantaje stând în
interiorul cercului. Cercurile sunt atât inclusive cât µi exclusive.
Mii de astfel de sfere au primit diferite denumiri—alianøe de
naøiuni, partide politice, asociaøii naøionale, uniuni comerciale,
cluburi, ligi, societåøi µi fraternitåøi. Fiecare individ se gåseµte
fie în interiorul, fie în exteriorul cercului.
Biserica lui Isus Cristos este, de departe, cel mai mare cerc
µi are o altå naturå, întrucât prezenøa sa se întinde dincolo de
timp, în veµnicie, dincolo de aceastå lume, în cerul lui Dumnezeu.
Dar fiecare individ din aceastå lume este fie în interior, fie în
exterior µi existå avantaje nemåsurate dacå te afli în Trupul lui
Cristos.
Unul dintre aceste avantaje este faptul cå, vorbind la modul
general, glasul lui Dumnezeu se aude aici mult mai clar decât în
orice alt loc.
În multe biserici µi såli cu auditoriu din lumea de aståzi se
aflå instalat un set special de aparate menite så vinå în ajutorul
celor cu un auz mai slab. Un cablu lung înconjoarå clådirea µi,
dacå te afli în interiorul cercului µi ai aparat auditiv, sunetele se
vor auzi mult mai clar. Dacå påµeµti în afara cercului, pierzi
acest avantaj.
Dumnezeu a pus în jurul Bisericii Lui un inel µi în cadrul
acestui cerc glasul Lui trebuie så fie foarte puternic µi limpede.
„Oile Mele ascultå glasul Meu; Eu le cunosc, µi ele vin dupå
Mine“ Ioan 10:27.
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Dumnezeu vorbeµte poporului Lui luat ca grup. Primele
capitole din Apocalipsa consemneazå mesajele transmise celor
µapte biserici din Asia. Ele sunt adresate de Cel care se descrie
ca fiind Cel dintâi µi Cel de pe urmå, Cel Viu, Cel care a fost
mort, dar este viu pentru totdeauna. Fiecare mesaj se încheie cu
cuvintele:
„Cel ce are urechi de auzit så audå ce spune Duhul bisericilor“ (NIV).
În strategia militarå modernå termenul „Comandå µi control“
a ajuns så poarte o semnificaøie µi importanøå deosebite. Fårå
acest element, o armatå este dezorientatå µi ineficientå. Prin
urmare, scopul de bazå al fiecårei pårøi aflate în conflict este
acela de a distruge sistemele de comunicare ale adversarului;
cel care reuµeµte a dobândit un avantaj mare asupra celuilalt.

Cristos este Capul Bisericii. El µi-a asumat responsabilitatea
de a o zidi, astfel încât puterea råului så nu o biruiascå. Întrucât
El, prin Duhul Lui, då putere µi cålåuzire forøelor Sale, este
imperios necesar ca El så dispunå de mijloacele µi prilejul de a
le instrui. Ωi la fel de necesar este ca poporul Lui, în calitate de
trup, så audå ceea ce are El de spus.
Dar ascultå Biserica?
„Cui så vorbesc µi pe cine så iau martor ca så m-asculte?
Urechea lor este netåiatå împrejur µi nu sunt în stare så ia
aminte. Iatå, Cuvântul Domnului este o ocarå pentru ei µi nu le
place de el“ Ieremia 6:10.
Ieremia a avut însårcinarea de neinvidiat de a transmite lui
Israel, care nu asculta, Cuvântul lui Dumnezeu. Mesajul nu era
destinat unui individ, ci naøiunii ca întreg. Cuprindea un avertisment serios, dar urechile poporului erau închise, erau în afara
cercului—în acest caz în afara cercului celor care doreau så
asculte Cuvântul lui Dumnezeu µi så i se supunå. Ca naøiune au
refuzat ei så asculte µi tot ca naøiune au suferit consecinøele.
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Biserica are nevoie de a auzi ce spune Dumnezeu. Membrii
fiecårui grup local trebuie så cunoascå ceea ce are de spus Capul
la situaøiile µi împrejurårile lor µi ceea ce El le cere în fiecare
stadiu al creµterii µi dezvoltårii lor. Biserica aceea care nu poate
auzi ce spune Dumnezeu, sau care poate nu ascultå, s-a råtåcit.

Cum trebuie så audå biserica?
Prin proroc. Nu un prezicåtor al întâmplårilor viitoare, ci un
mesager al mesajului lui Dumnezeu. El este omul lui Dumnezeu
care, asemenea lui Ieremia, Ezechiel µi a multor altora, petrece timp
în prezenøa lui Dumnezeu. Când primeµte cuvântul, trebuie så-l
transmitå poporului lui Dumnezeu. În fiecare bisericå Dumnezeu a
aµezat persoane cu responsabilitate µi, în afara celor în mod special
unµi µi calificaøi din biserica Noului Testament, istoria ulterioarå a
Bisericii consemneazå pe muløi care au vestit mesajul lui Dumnezeu
la vremea potrivitå. Unii, precum Martin Luther, s-au ridicat cu
preøul vieøii µi au revoluøionat întreaga bisericå prin mårturia lor.
Aløii au vorbit cu credincioµie în condiøii mult mai puøin dramatice
µi l-au ajutat pe poporul lui Dumnezeu så priveascå din perspectiva
cereascå la împrejurårile în care se afla.

Cine este responsabil pentru auzit?
Responsabilitatea primordialå este a båtrânilor bisericii, a
reprezentanøilor poporului lui Dumnezeu. Persoanelor individuale li se cere så råspundå în mod direct când Dumnezeu le
vorbeµte în mod individual, dar când Dumnezeu vorbeµte bisericii
ca întreg, båtrânii trebuie så asculte µi så conducå biserica la
ascultare de voia lui Dumnezeu revelatå de proroc.
Dar ce se întâmplå dacå prorocul este fals, vestind un mesaj
care nu îµi are originea în cer, ci în propria lui imaginaøie? Båtrânii
µi ceilaløi credincioµi, împreunå, dacå urechile le sunt acordate
pe frecvenøa potrivitå, vor recunoaµte pe cel adevårat µi pe cel
fals.
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Cu toøii avem nevoie de acea sensibilitate µi claritate spirituale.
Cât de important este ca cei care conduc poporul lui Dumnezeu så
facå toøi paµii necesari pentru a se asigura cå se aflå în starea potrivitå
auzirii vorbelor Cåpeteniei Oµtirii Domnului. Poate cå o preocupare
importantå a întâlnirii båtrânilor ar trebui så fie o trecere în revistå,
cu atenøie µi rugåciune, a vestirii precedente a Cuvântului pentru a
detecta dacå ea cuprinde un mesaj specific din partea Domnului la
adresa bisericii, mesaj ce trebuie luat în seamå µi pus în practicå.

Se capåtå întotdeauna uµor Cuvântul lui Dumnezeu?
Råspunsul, pe scurt, trebuie så fie „Nu“. Au fost perioade în
care Dumnezeu a refuzat så vorbeascå, o experienøå de coµmar
pentru poporul din acea vreme.
“Iatå, vin zile, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite
foamete în øarå, nu foamete de pâine, nici sete de apå, ci foame
µi sete dupå auzirea cuvintelor Domnului. Vor pribegi atunci
de la o mare la alta, de la miazånoapte la råsårit, vor umbla
istoviøi încoace µi încolo ca så caute Cuvântul Domnului, µi tot
nu-l vor gåsi“ Amos 8:11-12.
Isus ne-a avertizat cu privire la nebunia aruncårii perlelor în
faøa porcilor; Dumnezeu, cu siguranøå, nu-Ωi vrea cuvintele
ignorate la nesfârµit de poporul Lui. În experienøa bisericii pot
fi perioade în care poporul începe så-µi dea seama cå Dumnezeu
tace. Probabil cå El ne-a tot chemat, dar noi, în mod nechibzuit,
am dispreøuit cuvintele Lui.
Nesocotirea persistentå a învåøåturilor Lui µi încålcarea repetatå
a legilor Lui pot rezulta într-o rupturå în comunicare µi se poate
cå ne va fi greu så-L gåsim pe Dumnezeu o vreme. Aµa s-a întâmplat în zilele lui Eli; pânå la apariøia lui Samuel, în inocenøa copilåriei, glasul lui Dumnezeu nu a mai fost auzit în Templu.
„Tânårul Samuel slujea Domnului înaintea lui Eli. Cuvântul
Domnului era rar în vremea aceea µi vedeniile nu erau dese“
1 Samuel 3:1
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Poate cå aµteptåm sosirea în bisericile noastre a unor credincioµi tineri, plini de prospeøime, care så ne ducå înapoi la auzirea
glasului lui Dumnezeu.
Sånåtatea µi bunåstarea bisericii depind de auzirea în mod
clar a ceea ce Dumnezeu are de spus µi de ascultarea instrucøiunilor Lui.

Aparate auditive
Existå o serie de mijloace care pot fi folosite pe post de aparate
auditive în cazul celor care nu aud bine din punct de vedere
spiritual. Trebuie så apelåm la acestea în mod regulat µi consecvent.
Sume mari din banii publici au fost irosite de cåtre cei cårora
sistemul medical al øårii le-a dat aparate auditive scumpe, dar
care nu le-au folosit. Multe dintre aceste minuni electronice
sofisticate zac în sertare µi cutii pe toatå întinderea øårii, nefiind apreciate µi utilizate. Dupå o scurtå încercare au fost
abandonate.

Aparatele auditive necesitå o anumitå atenøie. Ele trebuie
proiectate pentru fiecare individ în parte, fiind nevoie de un mulaj
potrivit pentru urechea persoanei în cauzå. Din când în când
trebuie ajustate, iar bateria, schimbatå. Trebuie så adaptåm la
nevoile noastre aceste ajutoare pentru a auzi ceea ce El are så ne
spunå.
Unele dintre aceste ajutoare au fost deja menøionate, iar altele
sunt evidente, dar vå voi oferi, totuµi, o listå la care så cugetaøi…
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Citirea Scripturii
Dumnezeu vorbeµte în principal prin Cuvântul Lui scris. Dacå
nu-l citim în mod regulat, vom pierde mult din ceea ce El are så
ne spunå.

Consemnarea în scris
Notarea unor lucruri din cele citite este un ajutor valoros în a
discerne care este mesajul lui Dumnezeu pentru noi în ziua
respectivå. Aceste notiøe trebuie recitite mai târziu, în caz cå am
uitat ceea ce El ne-a spus. Când Dumnezeu i-a trimis lui Daniel
un mesaj, el µi-a notat esenøa visului såu.

Rugåciunea
O atitudine de ascultare va favoriza auzul, iar a-I vorbi lui
Dumnezeu despre ceea ce citim ne va ajuta så înøelegem ce spune
El.

Mårturisirea
Mårturisirea påcatului µi renunøarea la el vor avea drept
rezultat o îmbunåtåøire imediatå a auzului nostru.

Liniµtea
Am discutat deja despre acest aspect. Zgomotul ne distrage
atenøia. Un loc liniµtit ne va permite så auzim mult mai clar
Glasul blând µi subøire.

Timpul µi spaøiul
Prorocii au nevoie de mult timp pentru a auzi mesajul lui
Dumnezeu. Ωi noi avem nevoie de a consacra timp µi spaøiu citirii
µi rugåciunii.
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Ascultarea
Dupå cum am amintit ceva mai devreme, ascultarea faøå de
ceea ce Dumnezeu ne-a spus este, fårå îndoialå, un ajutor înspre
a auzi orice altceva mai are El så ne spunå. Dacå nu ascultåm de
îndemnurile Lui, e mai mult ca sigur cå nu vom mai auzi glasul
Lui.

Pårtåµia
Putem så auzim glasul lui Dumnezeu prin contactul cu aløi
credincioµi; ar trebui så påstråm o legåturå strânså cu ei. Aceasta
presupune a fi împreunå cu ei când se vesteµte Cuvântul.
Acestea sunt doar câteva din aparatele auditive ce ne stau la
dispoziøie.
Unul din motivele desconsiderårii scumpelor aparate auditive
în øara noastrå este acela cå, în prezent, în Marea Britanie ele
sunt furnizate pe baza înscrierii noastre în Serviciul Naøional
de Sånåtate µi par a fi gratuite. Dacå pierzi unul, øi se va da
altul µi nu va trebui så plåteµti nimic. Bineînøeles, banii pentru
ele provin din impozite µi cei care îµi cumpårå un aparat auditiv
cunosc preøul lor real. Ceea ce primim pe degeaba este deseori
subestimat de noi.

Nici unul din aceste aparate auditive spirituale nu este gratuit.
Trebuie så plåteµti pentru ele. Cei care sunt gata så plåteascå
preøul vor fi råsplåtiøi mult mai mult prin auzirea mai clarå a
glasului lui Dumnezeu.
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Labirintul
Echilibrul
Urechea internå este formatå din douå pårøi. Melcul råspunde
de convertirea vibraøiilor sunetului în semnale electronice
transmise apoi creierului, care faciliteazå auzul. Labirintul este
însårcinat cu echilibrul trupului.
Mecanismul de echilibru al trupului, ascuns în urechea
internå, este unul din acele mecanisme secrete ale trupului de
care noi abia de suntem conµtienøi, dar de care depindem într-o
mare måsurå. Pânå în momentul în care funcøionarea sa este
îngreunatå, nu ne dåm seama de adevårata sa valoare. În condiøii
de funcøionare normalå, labirintul ne då posibilitatea så avem
conµtienøa poziøiei noastre în spaøiu, chiar µi cu ochii închiµi, aµa
încât, chiar µi într-un întuneric dens, putem så ståm drept µi echilibrat.
Principala consecinøå a problemelor din labirint este vertijul,
o pierdere dezastruoaså a echilibrului, care îl laså pe suferind într-o
stare de totalå dezorientare µi neputinøå. Provoacå o dereglare serioaså a lumii noastre senzoriale µi trebuie cå este una dintre cele
mai îngrozitoare experienøe la care poate fi supuså fiinøa omeneascå. Toate punctele de referinøå se pierd iar noi suntem aruncaøi
într-un vârtej nåucitor. Boala numitå boala lui Meniere provoacå
o surzenie evolutivå asociatå cu atacuri bruµte de vertij; cauza,
dupå cum se presupune, se aflå în urechea internå.
Lipsa de echilibru spiritual este în mod considerabil mai puøin
dramaticå, dar are consecinøe mult mai grave în cazul celui
credincios µi a bisericii. Provoacå distrugerea modelului ordonat
al vieøii µi dezvoltårii creµtinului, model dat de Duhul Sfânt al
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lui Dumnezeu. El are un plan al zidirii, atât individuale, cât µi
corporative, care nu este nimic altceva decât caracterul lui Isus.
“Cåci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a µi hotårât mai dinainte så fie asemenea chipului Fiului Såu, pentru ca
El så fie cel întâi nåscut dintre mai muløi fraøi“ Romani 8:29
Acea asemånare este perfect echilibratå. El Însuµi a vorbit
despre pericolele lipsei de echilibru, condamnându-i pe farisei
pentru grija meticuloaså ce o acordau zeciuielii µi pentru neglijarea chestiunilor mai grele ale legii—dreptatea, îndurarea µi
credincioµia (Matei 23:23).
Menøinerea echilibrului spiritual depinde de integritatea
urechii spirituale.
Dumnezeu menøine echilibrul spiritual al Bisericii Lui prin
Cuvântul Såu. Când se pune un accent prea mare pe latura socialå,
El ne aduce aminte de importanøa vitalå a råspândirii Evangheliei.
Când accentul este pus prea mult pe latura spiritualå, El ne aduce
aminte de nevoia de a avea grijå µi a-i sprijini pe cei în nevoie.
Creµtinul individual are nevoie permanentå de a i se aminti de
principii spirituale importante care sunt neglijate. El devine obsedat
de adevår µi neglijeazå dragostea. Se concentreazå asupra închinårii
µi neglijeazå cititul Bibliei. Petrece mult timp mårturisind despre
Domnul, încât nu-i mai råmâne timp µi pentru rugåciune.
Prezentatorii de televiziune depind în permanenøå de un mic
dispozitiv fixat în ureche, prin care glasul directorului de program le transmite informaøii µi îi corecteazå. Fårå asemenea
îndrumåri, transmisiunea ar putea la un moment dat så
amuøeascå total, ceea ce se µi întâmplå câteodatå.

Avem nevoie de o astfel de monitorizare µi Duhul Sfânt va
folosi Cuvântul lui Dumnezeu, principiile Vechiului Testament,
cuvintele lui Isus µi ale ucenicilor pentru a ne ajuta så ne
menøinem echilibrul. Toate greutåøile compensatoare se aflå în
Scripturå µi Duhul Sfânt va adåuga pe cele potrivite pentru a
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menøine echilibrul, fårå de care lucrarea µi mårturia poporului
lui Dumnezeu ar fi ineficiente.
Desigur, mai existå un canal prin care El menøine echilibrul
în viaøa creµtinului individual µi în bisericå. El lucreazå prin mådularele trupului, fiecare având darul lui unic µi înzestrarea datå
de Dumnezeu, pentru zidirea bisericii pe baza unui plan simetric
µi bine proporøionat.
„Dacå tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Dacå totul ar fi
auz, unde ar fi mirosul? Acum dar Dumnezeu a pus mådularele
în trup, pe fiecare aµa cum a voit El“ 1 Corinteni 12:17-18.
În unele biserici existå un pericol real ca vreun membru så
încerce så suplineascå toate darurile pe care Dumnezeu le-a dat
membrilor congregaøiei, fåcând totul de unul singur. Acest fapt
duce la dezechilibru. Se poate ajunge la situaøia de a fi douå
mâini uriaµe sau chiar o gurå mare! Darurile lui Dumnezeu sunt
administrate de Duhul Sfânt prin mådularele multe ale trupului,
fiecare aducându-µi propria contribuøie în cooperare cu aløii.
„Oare toøi sunt apostoli? Toøi sunt proroci? Toøi sunt învåøåtori?
Toøi sunt fåcåtori de minuni? Toøi au darul tåmåduirilor? Toøi
vorbesc în alte limbi? Toøi tålmåcesc?“ 1 Corinteni 12:29-30.
Råspunsul pe care îl då apostolul la aceste întrebåri este „nu“.
Fiecare are înzestrarea proprie, dat pentru zidirea Trupului lui
Cristos în dragoste, astfel menøinându-se echilibrul µi stabilitatea
întregului.
„Credincioµi adevårului, în dragoste, så creµtem în toate
privinøele, ca så ajungem la Cel ce este Capul, Cristos. Din El
tot trupul, bine închegat µi strâns legat prin cea ce då fiecare
încheieturå, îµi primeµte creµterea, potrivit cu lucrarea fiecårei
pårøi în måsura ei, µi se zideµte în dragoste“ Efeseni 4:15-16
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