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Povara gre�elii �i a  sinelui. Despre blînde�e, Galateni 

6:1-5 
 

Familiei Achim  
pentru modul în care împletesc  

blînde�ea cu asprimea,  
slujirea, cu purtarea sarcinilor.  

 
 
Galateni 6:1 Fra�ilor, chiar dac� un om ar c�dea deodat� 
în vreo gre�eal�, voi, care sunte�i duhovnice�ti, s�-l 
ridica�i cu duhul blînde�ii. �i ia seama la tine însu�i, ca s� 
nu fii ispitit �i tu. Purta�i-v� sarcinile unii altora, �i ve�i 
împlini astfel Legea lui Cristos. Dac� vreunul crede c� 
este ceva, cu toate c� nu este nimic, se în�eal� singur. 
Fiecare s�-�i cerceteze fapta lui, �i atunci va avea cu ce 
s� se laude numai în ce-l prive�te pe el, �i nu cu privire la 
al�ii; c�ci fiecare î�i va purta sarcina lui însu�i. 

 

C�ut�m oameni mici pentru sarcini mari 

 
Acest text este scris într-un an electiv pentru bisericile 

noastre. Alegem comitete pentru biserici, pentru comunit��i �i 
un nou comitet pentru Uniune. C�ut�m oameni potrivi�i pentru 
slujbe, b�rba�i destoinici �i vorbi�i de bine, oameni blînzi ca 
Moise, dar cu autoritate, competen�i spiritual �i f�r� "dosare". 
Expresia „b�rba�ii sunt o specie pe cale de dipari�ie” a devenit 
un loc comun. Cei care sunt blînzi sunt prea lipsi�i de ini�iativ�, 
spun unii. Cei competen�i din punct de vedere administrativ nu 
sunt competen�i spiritual. Cei care nu au dosare, nu au nici 
fapte rele, dar nici fapte bune de �inut minte. Ne trezim în 
situa�ia de a alege oameni vechi pentru responsabilit��i noi. Pe 
unii îi alegem trecîndu-le cu vederea sl�biciuniea despre care 
�tim c� îi va tr�da atunci cînd vom pune sarcinile noastre pe 
umerii lor. Citim în aceste zile textele din Timotei �i Tit, texte 
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despre calificarea în slujire �i încerc�m cu to�ii s� ne potrivim 
în pagina Scripturii portretele spirituale. Privindu-ne în lumina 
noastr�, am putea spune c�, la urma urmei, nu suntem chiar a�a 
de r�i. Dac� încerc�m s� privim lumina prin lumina Lui, atunci 
lucrurile se schimb�. S� ne privim în lumina Cuvîntului, mai 
ales noi, cei care vom primi o pedeaps� mai aspr�.  

La o prim� vedere descoperim c� avem foarte multe 
orgolii hr�nite de etichete care nu se potrivesc cu caracterele 
noastre prea mici pentru poveri a�a de mari. În ochii lumii 
avem oameni mari, respectabili �i descurc�re�i, dar nou� ne 
lipsesc tot mai mult oamenii mici în ochii lor, singurii capabili 
s� poarte poverile mari. Ne lipsesc oameni care s� fie în stare 
s�-�i poarte m�car propriile lor poveri.  

 

Cînd al�ii gre�esc... 

 
Textul din Galateni îmi este foarte drag, pentru c� 

vorbe�te de cîteva lucruri care ne fr�mînt�, ne dau tîrcoale �i 
sunt la mod�,: imagine de sine, competen��, gre�eli, rela�ii – 
teme de anvergur�, demne de calific�ri mai largi decît 
exerci�iul unei simple exegeze.  

Zilele trecute am trecut printr-o experien�� în care al�ii au 
fost cei care au gre�it. Cînd al�ii gre�esc, te bucuri. Te bucuri c� 
nu ai gre�it tu, cel ce n-ai fost înc� prins, sau poate nu �tii c� ai 
gre�it deja. Cînd al�ii gre�esc, într-o lume c�zut�, aminte�te-�i 
c� oricînd î�i poate veni rîndul �i �ie. „Astfel, deci, cine crede 
c� st� în picioare, s� ia seama s� nu cad�.”38 

 
Îns� cînd tu ai gre�it, dac� e�ti sincer înaintea Domnului 

�i înaintea celorlal�i, problema cea mai mare nu se na�te din 
teama de consecin�e, din panica de a ascunde faptele pentru 
public, ci din drama deconstruirii imaginii de sine, atunci cînd 
                                                 
38 1 Cor. 10:12 
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te treze�ti într-o puternic� criz� de identitate. Te întrebi: 
"Tocmai mie? Cum mi s-a putut întîmplat una ca asta?" Cînd 
te-au prins, te întrebi cum de te-au prins tocmai pe tine, cînd 
al�ii o fac mai lat�. Cînd ai gre�it, intri în starea în care oglinda 
în care te prive�ti începe s� se deformeze, �i te întrebi cine e�ti 
tu de fapt, unde �i cine î�i mai sunt prietenii; ce vor deveni 
ceilal�i fa�� de tine?  

Speri ca acela�i lucru s� li se întîmple �i celorlal�i. Speri 
ca unii s� se întrebe cine sunt ei ca s� judece sau s� arunce 
primii cu piatra. Dac� nu au bunul sim� s� se întrebe singuri, le 
sugerezi tu aceast� direc�ie de judecat�.  

Unii chiar se întreab� acest lucru. Unii chiar tr�iesc 
drame cînd gre�e�ti. Dac� e�ti p�stor spiritual, p�rinte 
duhovnicesc, po�i crea adev�rate tragedii l�untrice în sufletul 
acestor micu�i. Gre�eala ta creeaz� crize de identitate �i crize 
morale nu numai în tine, dar �i în ceilal�i din jurul t�u. O c�dere 
seam�n� panica. Aceea�i problem� o au �i cei din fa�a ta. 
Oglinzile lor încep s� se deformeze. Nu �tiu ce s� fac�, pentru 
c� gre�eala este o chestiune de rela�ie; se a�eaz� în spa�iul 
comunitar, între mine �i tine. În momentul în care ai gre�it se 
declan�eaz� criza în Trup, între m�dulare. C�derea ta na�te 
semne de întrebare pentru tine, pentru ei, pentru Trup. 

 

Cum ne rela�ion�m la cei care au gre�it? Blîndul 

mo�tene�te p�mîntul 

 
Apostolul Pavel le spune celor din Galatia: Dac� a gre�it 

cineva între voi �i nu �ti�i ce s� face�i, cum s� reac�iona�i, dac� 
ave�i preten�ia c� sunte�i duhovnice�ti, încerca�i s� îl ridica�i, cu 
duhul blînde�ii, ca unii care �ti�i c� de acelea�i p�cate ne putem 
face vinova�i oricînd, fiecare dintre noi." 

Cînd al�ii gre�esc sau cînd tu gre�e�ti, singura cale de 
rezolvare este recuperarea într-un context al spiritualit��ii 
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autentice, cu duhul blînde�ii, cu o imagine de sine bine 
cump�nit� – trei lucruri greu de g�sit ast�zi în bisericile 
noastre. Adev�rata duhovnicie este confundat� cu un tr�irism 
mult prea dulceag, care nu are nimic de-a face cu realitatea. 
Duhul blînde�ii este înlocuit cu spiritul de compromis, iar cu 
imaginea de sine am rezolvat-o, oglindindu-ne în al�ii mai slabi 
ca noi.  

 
Blînd �i cu duhul blînde�ii îns� nu este acela care te 

încurajeaz� cu vorbe ca: "Ei, ce s�-i faci? S-a întîmplat. Nu 
pune la inim�! Au p��it-o �i al�ii. Nu f� a�a mare tragedie. Treci 
cu vederea, oricum vei uita. Nesim�irea î�i face lucrarea ei cu 
timpul, iar vremea le �terge pe toate".  

Omul blînd nu este nici nep�s�tor, nici condescendent, 
nici ipocrit. Cel blînd nu este bleg, lipsit de pasiune, lipsit de 
vîltoare �i volnicie. Cel blînd este cel care nu mai a�teapt� 
nimic de la ceilal�i, ci totul de la Dumnezeu. De aceea 
Dumnezeu le d�ruie�te spre mo�tenire p�mîntul tocmai celor 
blînzi, pentru c� au renun�at demult la tot ce ar fi putut poseda 
dintre cele ce sunt pe el. Cel blînd are o imagine potrivit� 
despre sine. Iar o imagine potrivit� de sine are cel al c�rui 
suflet e în��rcat �i lini�tit39. 

Ambi�iile i-au murit; au r�mas aspira�iile (în sensul 
etimologic, ad-spirare – ceea ce vine din partea Duhului); 
patimile s-au dizolvat în pasiune. Urm�rind mai departe textul 
Psalmului 131 în�elegem c�, dac� ai sufletul în��rcat, te 
intereseaz� de Israel; patimile politice se destram� în doruri 
pentru binecuvîntarea poporului. Cel blînd, în acest sens nu 
este dresat, ci domesticit în a�tept�rile sale fire�ti �i nelegitime. 
Un astfel de om poate întinde mîna s� ajute, î�i poate risca 
reputa�ia �i î�i arat� puterea spiritual� întinzînd mîna �i 
ajutîndu-l pe cel c�zut. Blîndul trebuie ridicat, ales, pus în 
m�rire, pentru c� tocmai a renun�at la ridic�ri �i m�riri. Cel care 
                                                 
39 Ps. 131 
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s-a sc�zut singur poate s� se apropie de cel c�zut cu cea mai 
mare grij�. Cel care s-a împu�inat cap�t� putere �i i se poate da 
o putere care nu mai este toxic� pentru el ca pentru cel 
nezdrobit.  

Cînd bisericile sufer� de pe urma r�nilor provocate de cei 
c�zu�i în p�cate, trebuie s� alegem oameni care s� umble dup� 
oaia pierdut�, nu dup� vi�elul cel îngr��at. Drumul spre 
recuperare a celui c�zut nu st� în el însu�i, aceasta ar fi yoga, 
autosugestie. Drumul spre ridicare se poate g�si într-o rela�ie 
cu cel blînd de-adev�ratelea, ca cel competent s�-l poat� ridica. 
Apostolul Pavel pune problema competen�ei celui care se 
implic� în ridicare. 

 

Adev�ratul blînd, adev�rata poc�in�� �i primejdiile lor 

 
Cel cu adev�rat blînd, care se apropie de tine, te conduce 

pe drumul poc�in�ei autentice – o poc�in�� a unui cre�tinism 
care nu admite o imagine de sine în care tu tr�ie�ti comod, 
frumos ambalat, cu "încredere în for�ele proprii �i cu gîndire 
pozitiv�". Poc�in�a lui Cristos începe cu demontarea imaginii 
de sine, pentru a putea urma restaurarea chipul S�u în noi.  

Textul biblic spune mai departe c� atunci cînd ridici pe 
cineva trebuie s� iei seama la tine însu�i, ca s� nu fi ispitit �i tu. 
E un îndemn la introspec�ie, pentru a te ajuta s� în�elegi unde 
e�ti �i cît e�ti de expus, ca unul la fel de p�c�tos. E�ti în aceea�i 
primejdie ca a celui care �i-a aruncat sarcina. Purtarea sarcinilor 
este o întreprindere plin� de riscuri mari. A purta sarcina nu 
înseamn� nici g�sirea de solu�ii de compromis, nici 
mu�amalizarea p�catului. Purtarea sarcinii altuia presupune un 
risc pe care �i-l asumi în propria ta umblare cu Domnul, 
primejduindu-�i propria neprih�nire.  

În locurile în care umbl� adev�ra�ii blînzi, acolo unde se 
practic� �i se tr�ie�te adev�rata poc�int�, nu prea umbl� cei 
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care doresc doar titlul �i birourile. Acele locuri �i acea via�� 
sunt pline de primejdii.  

Cel care încearc� s� umble pe drumul poc�in�ei �i al 
blînde�ii, cu poverile �i primejdiile care le înso�esc, f�r� a se 
poc�i �i îmblînzi cu adev�rat, se cufund� în suferin�� �i 
întuneric. Nu te po�i apuca de sarcini pe care nu le-ai purtat mai 
întîi. Nu te po�i apuca de vindecat boli de care nu te-ai poc�it �i 
cur��it, a�a cum leprosul nu-l poate vindeca pe lepros, iar orbul 
nu-l poate c�l�uzi pe orb. Mai întîi g�se�te tu drumul poc�in�ei. 
Mai întîi trebuie scoas� bîrna din ochiul t�u, dac� vrei s�-i sco�i 
fratelui t�u paiul din ochi.  

Aceasta este o vindecare de tine însu�i, c�ci tu însu�i e�ti 
cea mai grea povar� din lume. Aceasta te calific� s� por�i 
poveri spirituale. Dac� ai aruncat cea mai grea �i urît� povar� 
din lume pe umerii lui Cristos, î�i po�i asuma poverile altora. 
Vindecarea de sine, cî�tigarea unei p�reri cump�tate despre 
sine este prima parte dintr-un drum al c�rui sfîr�it este 
c�l�uzirea spiritual� a altora.  

Într-o lume în care ni se spune c� omul este cea mai de 
pre� valoare, trebuie s� r�scump�r�m umanitatea. Într-o lume în 
care ni se spune c� suntem independen�i, trebuie s� 
r�scump�r�m ideea de libertate în comunitate. Într-o lume în 
care eul este l�sat f�r� frîu, trebuie s� ne recî�tig�m sinele. În 
lumea noastr�, în care imaginea de sine este cosmetizat� �i 
pudrat� ca nu cumva s� îi ias� lepra la iveal�, apostolul Pavel 
intr� cu toat� for�a �i ne sf�tuie�te s� nu ne comport�m ca unii 
care credem c� am fi ceva, pentru c� suntem nimic. 
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Cel ce este nimic �i a f�cut nimic - tuturor totul 

 
„Dac� crede cineva c� este ceva, m�car c� nu este nimic, 

se în�eal� singur”40. Cel ce �tie c� este nimic �i c� orice ar face 
tot nimic r�mîne poate s� fac� de toate �i le poate fi tuturor 
totul41.  

Aici este punctul zero al unui nou drum spiritual, drum al 
adev�ratului eroism �i al „îmbun�t��iri” spirituale. Cre�tinismul 
autentic al Cristosului cel adev�rat este unul care ne coboar� de 
pe falsele noastre piedestale, ne f�rîm� imaginile false despre 
noi în�ine �i în schimb ne pune poverile altora pe umeri, ne 
d�ruie�te jugul cel bun �i povara în fa�a întregii lumi. Devenim 
astfel un spectacol al umilin�ei �i zdrobirii eu-lui pentru a-i 
ajuta în felul acesta pe ceilal�i.  

Dac� �i-a trecut prin cap vreodat� c� e�ti ceva, c� meri�i 
ceva, c� ai putea ceva, m�car c� nu e�ti, nu meri�i �i nu po�i 
face nimic desp�r�it de El... exist� o fraz� a unui personaj dintr-
un film ieftin, totu�i o fraz� mare, care descrie ceea ce sim�i 
dup� ce ai ajuns la adev�rata cunoa�tere de sine, fie c� ai c�zut 
fie c� au început al�ii s� cad� în jurul t�u: "Sunt ca un fir de p�r 
pe burta unui cal. Cade firul, frumuse�ea calului nu scade". 
Suntem un fir de praf pe care îl spulber� vîntul, o suflare, un 
abur, un fir de iarb�.  

Metafora apostolului este fascinant� �i ispititoare – un 
animal de povar�. Acesta este cre�tinismul plin de pasiune 
pentru oameni, un cre�tinism care ne transform� în animale de 
povar�. Din pricina acestei filozofii �i a acestei promov�ri a 
competen�elor inverse �i surprinz�toare, cre�tinismul nu mai 
este atît de popular, pentru c� te desfiin�eaz�, te �terge, î�i 

                                                 
40 Galateni 6:3  Dac� vreunul crede c� este ceva, cu toate c� nu este nimic, se 

în�al� singur. 
41 1 Corinteni 9:22  Am fost slab cu cei slabi, ca s� câ�tig pe cei slabi. M-am 

f�cut tuturor totul, ca, oricum, s� mântuiesc pe unii din ei. 
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distruge respectul de sine, dar te elibereaz�. Iat� din nou 
întoarcerea �i r�sturnarea. Cre�tinismul crucii vechi nu mai este 
atît de popular pentru c� te a�eaz� într-un sistem de valori în 
care tot timpul e�ti dep��it, scandalos lucru, de pro�tii lumii 
acesteia. Cum s� faci carier� într-o comunitate în care nu sunt 
mul�i în�elep�i în felul veacului �i în care cele slabe ale lumii le 
fac de ru�ine pe cele tari? 

Dac� începem s� ne facem singuri dosar de fapte bune, 
Dumnezeu ne las� în pace, dup� care d� cu orgoliile noastre de 
p�mînt. I-am dat unei b�trînele 10 lei. Bravo mie! Apoi aflu c� 
�i-a dat toat� pensia pentru ajutorarea s�racilor. Cum s� m� mai 
pot admira într-o comunitate în care nebunia de acest fel este la 
rang de în�elepciune, iar în�elepciunea lumii este nebunie. 

 

Fiecare s�-�i cerceteze fapta lui �i s� ia poverile altora 

 
Ce fel de cre�tinism va fi acela tr�it în felul acesta! Ce 

comunit��i eclesiale, ce structuri de conducere se vor crea în 
care competen�a spiritual� va fi redefinit� în ace�ti termeni!  

"Fiecare s�-�i cerceteze fapta �i va avea cu ce s� se laude, 
numai în ceea ce-l prive�te pe el �i nu cu privire la al�ii."42 

Dac� nu î�i po�i asuma sarcinile altora, dup� ce ai v�zut 
care sunt condi�iile, încearc� un cre�tinism de unul singur, doar 
tu cu Dumnezeu, ca într-o celul� de stup. Nu te intereseaz� s� 
por�i sarcinile nim�nui? Nu vrei s� por�i povara altuia? Atunci 
adun�-�i faptele bune, f� o list� �i laud�-te numai în privin�a ta.  

Vei descoperi c� este un drum mult mai greu �i mai 
primejdios. Strecurîndu-mi toate faptele bune care ar fi demne 
de laud�, am adunat doar un gr�unte de grîu pe un mu�uroi de 
mizerie.  

Chiar dac� ai reu�i s� î�i aduni toate faptele vrednice de 
laud�, tot dosarul irepro�abil, totul este m�run�i� în fa�a lui 
                                                 
42 Gal. 6:4 
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Dumnezeu. Mai bine uit�, pentru c� î�i asumi o povar� prea 
cumplit�.  

Poc�in�a este grea pentru fiecare dintre noi pentru c� are 
de-a face cu ce avem mai scump pe lume. Este greu s� spui: 
"Zdrobe�te-m�, Doamne, sf�rîm�-m�, pentru c� nu m� mai 
suport; imaginea mea de sine este mult prea grea pentru mine!" 
În acele momente în care cedezi, Cristos spune: "Veni�i la mine 
to�i cei prea trudi�i �i prea împov�ra�i de voi în�iv� �i eu v� voi 
da odihn�, un jug �i o sarcin� mult mai bun�: sarcina celorlal�i" 

Dac� vrei s� te supor�i, s� te por�i �i s� te înal�i pe tine, 
mai devreme sau mai tîrziu vei claca. Putem încerca s� purt�m 
sarcini mai grele decît putem duce. Cînd avem noi în�ine, 
membrii din comitet, p�stori �i episcopi, sarcini prea grele pe 
care nu le putem duce, sarcinile unor euri neconfiscate de 
Cristos, putem încerca la nesfîr�it s� purt�m sarcinile altora, 
sarcinile din conducerea bisericilor, chiar cele ale comunit��ilor 
�i cultului. Dorim s� devenim purt�tori de sarcini f�r� a ne 
smeri ca animalele de povar�, f�r� a fi "pro�tii altora, fraierii 
tuturor", tuturor totul, f�r� a muri ca s� nu mai tr�im noi, ci 
Cristos s� tr�iasc� în noi.  

Dorim glorii m�runte �i titluri de slujitori – ce oximoron 
– uitînd c� singura n�dejde a slavei este Cristos în noi: "C�ci nu 
mai tr�iesc eu... Cristos în noi, n�dejdea slavei!" 

Cu ochiul deformat în privin�a blînde�ii �i a 
competen�elor spirituale autentice, cu patimi nestinse �i ambi�ii 
nemortificate nu-i putem ajuta pe fra�i. Suntem cele mai sigure 
victime, incompeten�i spirituali, vrednici de rîs �i gata de 
c�dere. Dac� în primul rînd noi, p�storii suflete�ti, nu ne vom 
întoarce la adev�rata, vechea �i atît de primejdioasa pentru sine 
poc�in��, competi�iile f�r� competen�� autentic�, victoriile de 
parad� sau culisele f�r� biruin�� de sine ne pot primejdui grav 
via�a comunitar�.  

Întîi noi, p�stori �i conduc�tori spirituali, ar trebui s� fim 
re�inu�i în a lua poveri pe care nu le putem purta, pentru c� nu 
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ne-am rezolvat propria povar� – un eu mort fa�� de sine. S� ne 
ab�inem la a deschide u�i pe care Dumnezeu le �ine închise. S� 
ne ferim a ne ridica în locuri din care putem c�dea mai u�or, 
dac� nu ne-am f�cut blînzi, una cu p�mîntul, nimic înaintea 
Lui, dar tuturor totul. 


