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Totul totului tot. Despre rela�ia cu Dumnezeu, 2 Petru 

1 
 

 
Unchiului meu, Florea Cruceru,  

pastor baptist, închis pentru credin��, 
care mi-a fost p�rinte spiritual �i „tat�”,  

model de tr�ire f�r� compromis,  
„cu totul totului tot” pentru Domnul. 

 

Fragmente de via�� 

 
Ni s-a spus adeseori c� dac� lu�m lecitin� ne facem mai 

de�tep�i. Gospodinele cred c� exist� nu-�tiu-ce-oal� care 
g�te�te singur�. B�rba�ii cred c� exist� un ulei minunat pentru 
ma�ini care va reduce consumul la suta de kilometri sub cifre 
greu de crezut. Exist� plasturi care înl�tur� kilogramele în plus 
sau creme care înl�tur� co�urile adolescentine. Vom avea o 
siluet� de vis dac� ne schimb�m înc�l��mintea. Articolele care 
concureaz� îns� cel mai mult pentru a ne oferi totala fericire 
domestic� sunt detergen�ii �i abonamentele la telefonia mobil�. 
Pia�a de medicamente este plin� de produse ca Vitamax care te 
pot ajuta s� munce�ti mai mult, f�r� prea mult efort, pretinzînd 
astfel a fi cheia secretului profesional. Alte medicamente ni se 
prezint� a fi cheia fericirii familiale. Urmeaz� poate o nou� 
past� de din�i care va fi solu�ia pentru un somn mai lini�tit. 
Ideea de baz� este c�, dac� te dai cu nu-�tiu-ce-alifie pe c�lcîi, 
înflore�ti dintr-o dat�, iar via�a întreag� se a�eaz� în rost. Pre�ul 
este mic, cî�tigul este mare.  

Ne hr�nim cu pove�ti. Ne compl�cem în autoîn�elare. Ne 
place s� credem c� putem pl�ti un pre� mic pentru lucruri mari. 
Fiecare comis voiajor care ne bate la u�� încearc� s� ne vînd� 
mici trucuri pentru probleme mari. Rezolvi o buc��ic�, �i 
întregul este de la sine cuprins. Tr�im într-o cultur� care ne 
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foarfec�, ne sfîrtec�, ne împarte via�a în buc��i pe care apoi s� 
le înghit� una cîte una. Via�a noastr� de familie nu mai este un 
continuum prin care se recunoa�te �es�tura solid� a unei culturi 
a bunului sim� �i a unei atmosfere a c�minului adunat în jurul 
unor valori de nenegociat, via�� împ�r�it� �i scris� înainte 
vreme pe o fil� cu doar dou� pagini: spa�iul intim, privat �i cel 
public. Împ�r�i�i între via�a profesional� �i cea familial�, între 
curte �i b�ncu�a din fa�a por�ii, �i aceste spa�ii acum s-au 
împ�r�it între timp de p�rt��ie, timp de distrac�ie, timp pentru 
familie, timp pentru citit, timp pentru �tiri, timp pentru reparat 
ma�ina, timp pentru pl�tit impozitele �i acum, aten�ie, timp 
pentru Dumnezeu. Via�a ni s-a înfeliat nu doar în dou� buc��i 
mari, ci în buc��ele pe care cu greu le mai adun�m împreun� 
într-o singur� zi. 

Cum oare Îi putem da timp lui Dumnezeu? Cum oare îi 
putem d�rui Lui ceea ce Îi apar�ine? Putem fi îndr�gosti�i de la 
7.30 pîn� la 8 diminea�a de so�iile noastre? Nu! Atunci nici pe 
Dumnezeu nu îl invit�m în ospe�ie în lini�tea biroului nostru 
doar de la 5:30 la 6 diminea�a. Nu putem s� Îi facem asta unui 
Dumnezeu care vrea s� ne confi�te tot timpul, tot trupul, toate 
gîndurile, toate energiile �i s� ne spele creierul în Sîngele 
Mielului. 

Ceea ce mi se pare mai grav decît atît este c� aceast� 
lume a Lumii a intrat �i în mintea noastr� nu cu totul 
încre�tinat�. Spun „aparent încre�tinat�” pentru c� viziunea 
noastr� despre lume �i via�� este mai mult datoare lui Platon �i 
Aristotel decît scrierilor lui Petru �i Pavel. Bazinul cultural în 
care tr�im este construit pe pilonii cuget�rii asupra timpului �i 
ordinii cosmosului împrumuta�i mai degrab� din lumea p�gîn� 
greac� decît pe fundamentele gîndirii biblicizate. Dovad� stau 
tensiunile dintre sacru �i profan, spiritual �i material, vizibil �i 
invizibil. Solu�iile adresate anumitor p�r�i din via�� apar în 
urma viziunii fragmentate asupra cosmosului pe care am 
mo�tenit-o de la greci, viziune care ne-a contaminat ideile pe 
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care le avem despre propriul trup, despre familie, biseric�, 
lume. 

În toat� aceast� salat� caleidoscopic� de idei salvatoare 
pentru fragmentele noastre de via�� s-a f�cut auzit� �i vocea 
cre�tinilor. Astfel au ap�rut diferi�i autori cre�tini care, dup� 
dou� mii de ani de cre�tinism, chiar au impresia c� au 
descoperit cheia vie�ii spirituale. �i aceast� cheie este, de 
obicei, o �mecherie mic� pentru o via�� l�untric� de succes, o 
îndeletnicire minor� care s� schimbe destine, cum ar fi: î�i 
creezi un obicei nou, dar u�or de urmat, faci un studiu biblic în 
trei pa�i, cite�ti o carte recomandat� de cîteva mari personalit��i 
�i toate buc��ile împr��tiate de via�� se adun� la loc. Fie c� este 
o rug�ciune a unui personaj din Scripturi pe care înve�i s� o 
spui �i, hocus-pocus începi s� acoperi noi teritorii spirituale fie 
o carte minunat� sau o metod� de studiu biblic ori o ideologie 
condus� de anumite principii bine definite, toate acestea 
împrumut� o idee periculoas� care perpetueaz� o via�� 
fragmentat�: ape�i un buton �i întreg ansamblul se pune în 
mi�care. Dac� te scoli la 5 diminea�a, vei avea succes spiritual 
toat� ziua. Dac� cite�ti cîte un psalm sau spui o rug�ciune, î�i 
va merge bine, a�a cum, cel care �i-a lipit icoana de bordul 
ma�inii crede c� va fi p�zit de accidente. Care este diferen�a 
dintre cel care folose�te talismanul �i noi, cei care ne-am 
transformat fragmentele etosului nostru în mici talismane? 
Fiecare crede c� a descoperit principiul ultim, u�a din „Leul, 
vr�jitoarea �i dulapul”, secretul tinere�ii f�r� b�trîne�e, 
pe�ti�orul de aur care s� ne împlineasc� orice dorin��. Cum s-o 
putea acest lucru acum, dup� apostolul Pavel �i Petru, dup� 
Ioan �i Iacov, dup� dou� mii de ani de drum spiritual? Cum 
oare nu or fi descoperit ei secretul vie�ii spirituale de succes? 
Cum de a stat poprit atîta timp? �sta este curat tupeu. 

A�a cum via�a a�a-zis profan� nu poate fi pus� în rost cu 
micile solu�ii care ni se ofer� prin publicitatea televizat�, 
descoperim curînd c� �i în domeniul vie�ii spirituale ni s-au 
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spus basme, c� nu exist� solu�ii simple la probleme complexe, 
c� nu exist� scurt�turi pentru calea îngust�, c� lucrurile scumpe 
merit� pre�ul mare �i c� o via�� deplin� în Domnul cere mai 
mult decît un obicei bun, cere mai mult decît o parte din via�a 
ta – te cere cu totul. Via�a de credin�� este totul. Tot este act 
spiritual. Jogging-ul, via�a de familie, rug�ciunea de diminea�� 
ca s� î�i intre calculatorul de la serviciu în Windows f�r� s� 
apar� „fatal error sunt gesturi spirituale atunci cînd în�elegem 
c� via�a noastr� este un continuum, un tot �i c� TOT timpul 
suntem ai Domnului, iar TOT ce facem facem ca pentru 
Domnul. Via�a de credin�� este mai complex� decît ne las� s� 
în�elegem anumi�i autori. Ea nu este o în�iruire de obiceiuri 
disparate, ci un întreg ce trebuie privit ca atare. 

 Am fost crea�i în a�a fel încît trupul nostru s� ne înve�e 
c� nu putem s� ne ocup�m doar de unghiile de la picioare ca s� 
fim s�n�to�i. Trupul ne transmite mesajul c� totul este în 
rela�ie, c� dac� nu te ocupi de m�sele faci reumatism la 
genunchi. Nu ne ajunge oare s� vedem c� dac� bem un simplu 
ceai nu sl�bim �i dac� ne d�m cu crem� de nu �tiu care fel nu 
ne trec petele de pe fa��? Domnul ne-a transmis mesajul acesta 
prin crea�ie: cosmosul, p�mîntul, ecosistemul, corpul nostru, 
toate ne spun acela�i lucru: sunt întreguri care nu pot func�iona 
decît dac� sunt întregi. Rupe-le �i vor muri.  

Ceea ce ne transmite Noul Testament, dac� îl citim cum 
trebuie, este o perspectiv� rela�ional� integratoare asupra vie�ii. 
Ceea ce ne înva�� apostolii, spre deosebire de Platon �i 
Aristotel, este c� totul trebuie adus sub ascultarea de Domnul, 
c� totul trebuie supus Lui �i trebuie contaminat de sfin�enie, 
trebuie impregnat de sarea m�rturiei �i luminat de lumina 
cuno�tin�ei de Domnul, c� spa�iul profan nu exist�. Pentru 
credinciosul care tr�ie�te o teologie integratoare, spa�iile din 
afara familiei �i a bisericii sunt provoc�ri pentru a lua în 
st�pînire ceea ce de drept îi apar�ine lui Dumnezeu. El nu este 
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un fugar spre ungherele unor ad�posturi spirituale puse de-o 
parte pentru o vreme. 

S� îl l�s�m pe apostolul Petru s� vorbeasc� pentru noi, s� 
îl l�s�m s� vedem cum caut� ne conving� c� trebuie s� ne 
adun�m, s� ne întregim vie�ile �i s� punem totul sub ascultarea 
de Domnul. 

 

Cîteva observa�ii privitoare la stil 

 

În textul din 2 Petru capitolul 1 exist� cî�iva termeni la 
superlativ care trimit la semnifica�ii radicale: harul �i pacea ne 
sunt înmul�ite; puterea este dumnezeiasc�; avem din bel�ug, 

tot; promisiunile sunt nespus de mari �i scumpe; trebuie s� ne 
d�m toate silin�ele; vi se va da din bel�ug intrare etc. Textul 
este pres�rat cu aceste expresii hiperbolice care creeaz� o 
imagine monumental�. O imagine a ce? De ce se torsioneaz� 
frazele lui Petru atît de spectaculos? Ce are s� ne spun� atît de 
important, mi�cînd fraza ca în ritmul balansului pe care barca 
pescarului îl creeaz�, balans sintactic realizat prin elementele 
de leg�tur�: de aceea, c�ci, dar, dac�, de aceea, dar? 

Tema care deschide cartea este rela�ia cu Dumnezeu, dar 
privit� din perspectiva cunoa�terii Lui. Cu aceasta începe, cu 
aceasta încheie primul paragraf; este o structur� circular�. 
Figurile de stil sunt foarte puternice: dezbr�care de cort, 
r�s�ritul luceaf�rului în inimile voastre – una dintre cele mai 
frumoase crea�ii retorice din Noul Testament. Textul este foarte 
bine scris din punct de vedere stilistic. Apostolul ne înv�luie cu 
argumenta�ia rostit� în stilul bulg�relui de z�pad� – tehnic� 
specific ebraic� – nu cu o argumenta�ie în cascad�, în 
succesiune de tip grecesc. Ce anume are apostolul Petru atît de 
important de spus pentru a risipi atîta energie retoric�, atîta 
frumuse�e stilistic�, pentru a folosi un vocabular atît de 
puternic, pentru a spune c� vrea s� ne aduc� aminte de lucrurile 
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acestea cît este în via�� �i s� de care s� ne aducem aminte �i 
dup� moartea sa? 

 

Rela�ia cu Dumnezeu? Cunoa�terea Lui 

 

Una dintre temele principale ale c�r�ii este rela�ia cu 
Domnul. Termenii în care este descris� aceasta este 
cunoa�terea Lui, nu contractul, nu leg�mîntul – modele 
legitime folosite de apostolul Pavel. Petru vorbe�te despre 
rela�ia cu Dumnezeu în termeni radicali, descriind indirect un 
Dumnezeu falnic �i gelos. Apostolul Petru ne invit� la o 
aventur� a cunoa�terii de Dumnezeu. Dar rela�ia cu Dumnezeu 
nu este un dialog, ci un epilog pentru tot ce am eu de rostit, ba 
chiar un epitaf pe mormîntul fiin�ei mele vechi. Inevitabil, 
citind c�r�ile lui Petru, m� întreb: Ce a�tept de la rela�ia cu 
Dumnezeu? A�tept în func�ie de ceea ce cunosc. S-ar putea s� 
am a�tept�ri prea mari sau prea mici de la rela�ia cu Dumnezeul 
meu. Prea mari, pentru c� s-ar putea s� uit c� sunt rob; prea 
mici, pentru c� am în mintea mea un Dumnezeu prea mic. Dac� 
pentru mine este un tiran, voi încerca s� Îl mul�umesc; dac� 
este un Dumnezeu blînd �i cam �ters... îl voi uita de diminea�� 
pîn� la prînz. 

Cu ce fel de imagine a lui Dumnezeu tr�ie�te genera�ia 
mea? Ideea noastr� despre rela�ia cu Dumnezeu este c� dac� îi 
d�m un deget, va avea El grij� s� ne ia toat� mîna. Dac� îi d�m 
5 ore, 5 lei pe duminic�, va intra El singur s� ne rezolve restul 
de 163 de ore din s�pt�mîn� �i ne va binecuvînta cu restul de 
cîteva sute din pensie �i salar. Datoria Sa este s� le 
înmul�easc�. Dac� umbli pu�in diminea�a cu El, o jum�tate de 
or�, îl cuno�ti îndeajuns pentru toat� ziua, pentru c� e problema 
Lui s� se descopere; la urma urmei revelarea este specialitatea 
Lui. Uit�m c� ne-a poruncit s� ie�im în c�utarea Sa. În acest 
joc, El trebuie tot timpul s� numere �i s� ne caute. S� bat�, iar 
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noi s� îi deschidem; s� alerge în întîmpinarea noastr� de fii 
pierdu�i care se întorc. Noi, de fapt, �i de drept, credem c� îi 
facem o mare bucurie �i un hatîr Domnului Dumnezeu c� ne 
l�s�m g�si�i �i c� ne pred�m. Jocul se încheie în rîs �i bucurie 
ca între fiii �i ta�ii care joac� „de-a v-a�i-ascunselea” în hambar. 

Da, Dumnezeul nostru ne caut�. Nu trebuie s� uit�m �i de 
aceast� latur� a P�rintelui care a�teapt�, care sacrific� �i care se 
„joac�” precum un Tat� iubitor cu fiii S�i reg�si�i. Dar 
Dumnezeul nostru este mai mult decît atît.  Merit� s� în�elegem 
c� El r�mîne Dumnezeul plin�t��ii, Dumnezeul preten�iilor 
maximale de genul „fi�i sfin�i c�ci �i Eu sunt Sfînt”. El este cel 
care ne cere s� Îl slujim, dar cu toat� inima, cu tot sufletul, cu 
toat� fiin�a noastr�. Rela�ia cu El este una care trebuie în�eleas� 
final, radical, în termeni ca totul totului tot.50 

Mai mult decît atît, rela�ia cu El este o rela�ie de tip 
St�pîn-rob. Rela�ia cu El este cea care ar trebui s� ne confi�te 
totul: timpul, energia, pe noi în�ine – ea înseamn� d�ruire 
total�. A-L cunoa�te pe El înseamn� imersiune, noi în El �i El 
în noi, leg�tur� fiin�ial�, l�untric�, inundare a eului, impregnare 
de Sine, înseamn� moarte în El �i ridicare în El, începere a unei 
noi vie�i ascunse cu Cristos în Dumnezeu.  

Rela�ia cu El nu este „de afar�”, ci din l�untru spre afar�. 
Suntem ml�di�e în vi��.51 Modalitatea în care ne este descris� 
reformarea spiritual� în cre�tinism este �i ea una radical�. Se 
vorbe�te de via�� �i de moarte în Cristos, de na�tere din nou. 
Procesul prin care cre�tinul este trecut este unul care las� urme 
adînci în fiin�a sa. Metaforele r�scump�r�rii sunt metafore 
finale, radicale. 

 

                                                 
50 Deuteronom 18:13 „Tu s� te �ii în totul totului tot, numai de Domnul 

Dumnezeul t�u.” 
51 Ioan cap. 15 
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Rob �i prieten 

 
Astfel, pentru lumea noastr�, cred c� e mai bine s� 

amintim de Dumnezeu-St�pînul decît de Dumnezeu-Prietenul. 
Imaginea prea popular� a unui Dumnezeu u�or de înduplecat �i 
prea îng�duitor aduce deservicii vie�ii de închinare atît celei 
private, cît �i celei comunitare. Petru se în�elege pe sine ca rob 
al Domnului, la fel ca Pavel �i Ioan, ca to�i autorii pe care îi 
întîlnim în Noul Testament. Îns� fiecare dintre ace�tia are 
con�tien�a unui statut de neîn�eles pentru cel care prive�te robia 
din afar�. Robia lor este doar începutul st�rii de har, golirea de 
sine este urmat� de plin�tate în Cristos, s�r�cirea �i renun�area 
de îmbog��ire �i dar.  

Este ceva surprinz�tor în robia fa�� de Domnul. Apostolul 
Petru este un rob care are ceva de pre�. Este paradoxal. Este un 
rob care nu este rob; este un rob care tr�ie�te dou� st�ri 
contradictorii. Este rob, dar cunoa�te starea de har, cu 
gratuit��i, cu pace, cu putere, cu toate cele necesare vie�ii, cu 
toate resursele asigurate. Este un fel de angajat favorit, mai 
mult, un fel de „al casei”, prieten al Fiului. El este cel care s-a 
c�p�tuit pe lîng� st�pîn. A c�p�tat o comoar� de pre�. În 
termenii ace�tia este descris� cea mai mare comoar� a lui: o 
comoar� de pre� – credin�a prin dreptatea Dumnezeului �i 
Mîntuitorului nostru, Isus Cristos. 

 
1 Simon  Petru, rob �i apostol al lui Isus Cristos, c�tre 
cei ce au c�p�tat o credin�� de acela�i pre� cu a noastr�, 
prin dreptatea Dumnezeului �i mîntuitorului nostru Isus 
Cristos: 2 Harul �i pacea s� v� fie înmul�ite prin 
cunoa�terea lui Dumnezeu �i a Domnului nostru Isus 
Cristos! 3 Dumnezeiasca Lui putere ne-a d�ruit tot ce 
prive�te via�a �i evlavia, prin cunoa�terea Celui ce ne-a 
chemat prin slava �i puterea Lui.52 

                                                 
52 2 Petru 1:1-3 
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Dac� ne d�m pe mîna Lui ca robi, Dumnezeu face cîteva 

lucruri: dac� într�m într-o rela�ie de cunoa�tere a Sa, a Celui 
care ne cunoa�te pe deplin, �i ne ascundem via�a în El, cu totul, 
atunci ne d� HAR �I PACE. Harul �i pacea ne sunt înmul�ite 
prin cunoa�terea lui Dumnezeu �i a Fiului. Ba, mai mult, în noi 
începe s� ac�ioneze o putere, o putere Dumnezeiasc�, o „vraj�” 
care ne face s� lep�d�m pielea de rob �i s� particip�m la via�a 
Celui care are slav� �i putere. Dumnezeu vrea s� ne fac� de-ai 
Lui �i, odat� înf�ptuit acest lucru, revars� din Sine peste noi 
puterea de a ne men�ine via�a, spiritualitatea, gloria, 
„excelen�a”.53 Dumnezeu ne-a CHEMAT s� fim ambasadorii 
Lui, reprezentan�ii lui, mai m�re�, FIII LUI54 pe care ne va duce 
la slav�.55  

Ce lucru mai mare este decît a deveni p�rta�i naturii 
Sale? S� ne dea autoritatea56 de a ne numi copiii S�i, cu deplin� 
îndrept��ire, prin dreptatea Sa, o împ�r��ie de preo�i, a�a slabi 
cum suntem, a�a lipsi�i de glorie �i excelen��, tocmai pentru a 
face de ru�ine cele tari cu cele slabe, cele în�elepte cu cele 
neîn�elepte. Ce chemare mai mare decît aceasta? Ce ambi�ie 
mai înalt�? 

 

Adun� �i une�te 

 
Vorbirea înc�rcat� cu superlative a apostolului Petru 

continu�, dar discursul se frînge într-o condi�ional� 
surprinz�toare: „prin care El ne-a dat f�g�duin�ele Lui nespus 
                                                 
53 ������ este în textul nostru.  
54 Ioan 1:12  Dar tuturor celor ce L-au primit, adic� celor ce cred în Numele 

Lui, le-a dat dreptul s� se fac� copii ai lui Dumnezeu; 
55 Evrei 2:10  Se cuvenea, în adev�r, ca Acela pentru care �i prin care Sunt 

toate, �i care voia s� duc� pe mul�i fii la slav�, s� des�vâr�easc�, prin 
suferin�e, pe C�petenia mântuirii lor 

56 �����	��, a�a cum se arat� în Ioan cap. 1:11 
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de mari �i scumpe, ca prin ele s� v� face�i p�rta�i firii 
dumnezeie�ti, dup� ce a�i fugit de stric�ciunea, care este în 
lume prin pofte.” 

Cred c� managerii moderni ar putea în�elege printr-o 
imagine din vie�ile dumnealor ce se întîmpl� într-o astfel de 
situa�ie. Te-ai angajat s� fii agent de vînz�ri la o mare 
companie. �i se d� totul: costume de protocol, bani pentru 
mese, deconturi pentru telefon, ma�in� de serviciu – absolut 
totul pentru a �i se face slujba mai u�oar�, dar... trebuie s� te 
d�ruie�ti în întregime: cu idei, energie. Contractul este 
exclusiv. Tot a�a, dac� ne d�m cu totul Domnului, el ne d� 
totul. Ne pune totul la dispozi�ie pentru a ne p�stra via�a în Sine 
�i evlavia fa�� de sine, dar „contractul” este exclusiv. Atunci 
trebuie s� ne îndep�rt�m de concuren��. Nu mai putem cocheta 
cu reprezentan�ele concurente. Dac� e�ti angajat la Coca-Cola, 
nu mai bei Pepsi.  

Dac� „te-ai încurcat cu Dumnezeu”, nu te mai încurci cu 
stric�ciunea care este în lume, nu mai e�ti sensibil la cîrligele 
lumii. Ai murit fa�� de lume. E�ti îngropat împreun� cu Cristos. 
Te dep�rtezi. Fugi de poftele tinere�ii. Te apropii de El �i El se 
apropie de tine. Ca ambasador al cerului, nu te încurci cu cele 
ale p�mîntului; nu le cau�i, dar le ai; nu le cuge�i, dar le 
planifici; nu le urm�re�ti, dar î�i sunt aproape.57 

Dar în ce direc�ie s� fugi? Via�a cre�tin� începe cu o 
moarte, dar continu� cu via��; începe cu renun�are, dar continu� 
cu o lupt�; începe cu o dep�rtare, dar continu� cu o apropiere. 
Apostolul Petru se apropie de partea culminant� în discursul 
s�u, o parte fascinant�, un lan� care m-a urm�rit ani de zile. 

 
5 De aceea, da�i-v� �i voi toate silin�ele ca s� uni�i cu 
credin�a voastr� fapta; cu fapta, cuno�tin�a;6 cu 
cuno�tin�a, înfrînarea; cu înfrînarea, r�bdarea; cu 

                                                 
57 Coloseni 3:1-3 
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r�bdarea, evlavia;7 cu evlavia, dragostea de fra�i; cu 
dragostea de fra�i, iubirea de oameni. 

 
De aceea... de ce anume? De ce idee se leag� acest 

îndemn? Dac� te-ai dat ca rob lui Dumnezeu, d�-�i toate 
silin�ele s� î�i aduni via�a în jurul robiei tale, pentru c� trebuie 
s� fugi �i fugi pentru c� ai primit har �i pace �i f�g�duin�e, dar 
nu numai pentru atît, ci datorit� a ceea ce e�ti; ai ajuns ceea ce 
e�ti pentru c� îl cuno�ti pe El. Deci, dac� e�ti ceea ce e�ti, �i ai 
primit ceea ce ai, atunci ADUN�-TE. Strînge-�i laolalt� via�a – 
toate resturile, toate cioburile, toate i�ele desprinse �i firele 
trase.  

Da�i-v� toate silin�ele ca s� uni�i. Verbul folosit de Petru 
este rar �i foarte tare.58 De�i folosit �i de apostolul Pavel în 
cîteva texte,59 Petru îi construie�te un sens unic în acest 
context. Datoria ta este „s� adaugi”, „s� pui peste”, pîn� la 
saturare, într-o hor� care se rote�te din ce în ce mai alert în 
via�a ta. Pune împreun�. Sile�te-te s� faci ca aceste calit��i s� 
„joace” (�����������) în via�a ta.  

Preverbul este intensiv �i, datorit� acestei construc�ii, el 
mai poate însemna �i „a ad�uga peste”, din abunden��, pîn� la 
punctul-limit�. Imaginea este plin� de culoare. Nu e ca �i cum 
ai pune m�rgelele pe a��, ci ca �i cum, cu l�comie, un copil 
fl�mînd î�i pune în bra�ele pline cu bun�t��i înc� dou�-trei 
fructe, mai-mai s� r�stoarne întreaga povar�. Via�a cre�tin� din 
plin nu înseamn�, a�a cum ne pot în�ela unele bro�urele venite 
de pe aiurea, o via�� plin� de împliniri �i succese spirituale, 
via�a cre�tin� este plin� din bel�ug de via��.  

 
                                                 
58 ����������� – mai este folosit în versetul 11: vi se va ad�uga din bel�ug 

intrarea; dar �i în Coloseni 2:19, în imaginea trupului adunat la un loc, 
strîns prin ligamente �i încheieturi; �i în 2 Corinteni 9:10, cu sensul de a 
înmul�i. Preverbul este intensiv, ������� înseamn� a ad�uga prin legare, a 
prinde în hor�.  

59 2 Cor. 9:10, Col. 2:19,  
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Scara �i lan�ul 

 
De prea multe ori am auzit vorbindu-se din acest text ca 

despre o scar� spiritual�, întocmai cum „Fericirile” au fost 
transformate în trepte spirituale, a�a cum Galateni 5:22 a fost �i 
el for�at în cofragul unei astfel de interpret�ri progresive. Ne 
convine s� interpret�m a�a. Este în armonie cu viziunea noastr� 
fragmentar� despre via��. Cultiv�m azi o calitate, mîine alta �i, 
dac� am ratat, ne scuz�m cu imaturitatea spiritual� sau cu 
faptul c� suntem la început de cale, De la Ioan Sc�rarul 
încoace,60 ne tot tenteaz� ideea sc�rii spirituale.  

Începem cu o credin�� catehetic�. Apoi, dup� acumularea 
primelor cuno�tin�e care dau rod în primele fapte bune, fapte pe 
care, o spunem cu emfaz�, „le integr�m” într-un sistem 
teologic, trecem la cunoa�terea care rezult� mai apoi în 
maturitatea care la rîndul ei aduce înfrînarea, o înfrînare care 
apare, se în�elege, odat� cu mariajul. Apoi, dup� ce ne-am 
crescut copiii urlînd la ei din r�sputeri, spre a doua jum�tate a 
vie�ii vine �i r�bdarea. Dup� ce ne-am c�s�torit copiii, 
r�bdarea înflore�te doar pentru nepo�i. Dup� albirea complet� 
vine evlavia tîrzie, pentru ca, atunci cînd g�leata nu mai merge 
la fîntîn�, �i cînd memoria ne joac� feste, cînd suntem birui�i de 
via��, s� avem dragoste pentru to�i oamenii �i s�-i putem iubi 
pe fra�i – c� �i a�a nu mai �inem minte ce ne-au f�cut. 

Poruncile Lui sunt atît de radicale încît nu îmi pot 
permite s� a�tept s� fiu evlavios odat� cu trecerea timpului. �i 
nici m�car nu e natural, fiindc� suntem într-un r�zboi spiritual, 
iar leul care caut� s� ne înghit� nu se joac� cu noi, a�teptînd 
pîn� noi tragem pe noi cîte o pies� din echipamentul de lupt�. 
Ne va lovi crunt, dintr-o dat� �i pe la spate. Via�a îns��i nu este 
dulce �i roz. Nu am cunoscut oameni care s� fie r�bd�tori, dar 
care s� aib� probleme cu înfrînarea; care s� mearg� la 

                                                 
60 Vezi Filocalia, vol. 7.  
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evanghelizare pentru c� au iubire de oameni �i care nu îi pot 
suporta pe cei din biseric�, pe fra�ii lor. N-am întîlnit nici 
evlavios care s� nu rodeasc� în fapte, nici cunosc�tor de Cristos 
care s� nu î�i înt�reasc� zi de zi credin�a prin umblarea cu El. 
Toate sunt legate, ca într-un organism. Suferi într-una, suferi în 
toate; cultivi una, se umplu toate. 

Petru ne spune c� dac� vrem s� ne aventur�m în 
cunoa�terea de Domnul trebuie s� unim cu aceast� cunoa�tere 
toate domeniile vie�ii noastre spirituale, trebuie s� conect�m la 
aceasta toate capetele desf�cute ale vie�ii. Cunoa�terea de 
Domnul ne implic� în întregime. Cunoa�terea de El este o 
cunoa�tere întregitoare pentru fiin�ele noastre, de aceea, 
cotropitoare.  

Începutul este important. Începi de unde vrei, dar apoi 
adun�-le pe toate celelalte. Cuprinde-le pe toate – în acela�i 
timp, cu totul. Asta este preten�ia Lui. Nu începi cu una �i 
celelalte se rezolv� de la sine, ci începi cu una �i aceasta va 
trage în hor� fiecare fragment din via�a ta. Via�a de credincios 
este atît de solicitant�, atît de presant�, tocmai pentru c� El ne 
cere totul deodat�. Este ca o acroba�ie pe sîrm� într-o singur� 
roat�, jonglînd în acela�i timp cu �apte mingi. Aceast� 
perspectiv� poate fi descurajant�.  

Fascinant �i încurajator îns�, este ceea ce nu descoperim 
în nici o alt� religie care folose�te paradigma drumului 
spiritual. Cel care este la începutul drumului, proasp�tul 
catehumen, are acelea�i standarde pentru sfin�enie ca �i cel care 
a albit pe calea credin�ei; nu numai acelea�i standarde dar �i 
acelea�i posibilit��i de se numi �i de a fi cu totul sfînt. Nu ai 
voie s� gînde�ti mai pu�in decît toate roadele Duhului, mai 
pu�in decît toate Fericirile, mai pu�in decît consecin�ele 
În�elepciunii de sus a lui Iacov.61 Ci toate odat�, sincronic, în 
armonie. Toate trebuie urm�rite, cugetate, cultivate �i cî�tigate 
în acela�i timp, cu totul.  
                                                 
61 Iacov 3:17 
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Începe de unde vrei. Dumnezeiasca lui putere va începe 
s� lucreze în tine, fiindc� e�ti p�rta� firii Sale. Dac� nu te la�i 
contaminat de lume, ea va lucra în tine. Va fi ca un principiu 
activ, ca o reac�ie chimic� care nu te va l�sa s� fii lene� �i 
neroditor. Îns� totul se va petrece ca într-o acroba�ie pe firul 
întins, într-o singur� roat�, jonglînd cu �apte mingi. Tocmai 
pentru aceasta cre�tinismul este spectaculos �i ademenitor. Nu 
exist� linie de a�teptare. Po�i fi sfînt din prima zi; f�r� 
experien��, dar sfînt. Via�a de ucenicie cre�tin� este o via�� în 
care po�i s� devii sfînt dintr-o dat�, a doua zi, dar ea r�mîne o 
via�� în care maturitatea se cucere�te cu greu. 

Acesta nu este o scar�, ci eventual un lan� care este tot 
atît de tare cît cea mai slab� verig� a sa sau o serie de vase 
comunicante care, la umplere, ajung toate la acela�i nivel. 
Începe cu ce vrei, dar va trebui s� le cultivi pe toate în acela�i 
timp, pentru c� diavolul te va ispiti în toate în acela�i timp. Nu 
te va a�tepta s� î�i cultivi r�bdarea întîi, ca apoi s� po�i îng�dui 
cu iubirea. Excelen�a, performan�a spiritual� nu î�i este 
inaccesibil� din lips� de antrenament, ci numai din lips� de 
d�ruire �i dedicare, din lipsa dorin�ei de a-�i „vinde” sufletul în 
schimbul plin�t��ii de Cristos. Nimic în afar� de o inim� 
împ�r�it� �i del�sare nu poate împiedica performan�a spiritual�. 
Nimic nu poate sta în calea celui care se dedic� întru totul 
Domnului. 

Cel care r�spunde chem�rii are tot în ceea ce prive�te 
via�a �i evlavia. Cel care a ales s� dea totul are parte de slav� �i 
putere. Cel care fuge de pofte are promisiuni nespus de mari �i 
scumpe. Cel care a ales s� fie rob devine împ�rat, preot �i fiu. 
Cine a ales s� se piard� cu firea p�mînteasc�, devine p�rta� firii 
Dumnezeie�ti. Dac� une�ti aceste lucruri, dac� le adaugi �i 
umpli în tine, nu te vor l�sa s� fii nici lene� �i nici neroditor în 
cunoa�terea de El: „C�ci, dac� ave�i din bel�ug aceste lucruri 
în voi, ele nu v� vor l�sa s� fi�i nici lene�i, nici neroditori în ce 
prive�te deplina cuno�tin�� a Domnului nostru Isus Cristos.” 
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Textul este circular. Petru începe prin a vorbi despre 
harul �i pacea care se nasc din cuno�tin�a de Dumnezeu �i 
încheie acest paragraf vorbind despre acela�i lucru. Este cumva 
un cerc vicios? A�a pare. Dac� îl cuno�ti, trebuie s� une�ti 
aceste lucruri în via�a ta, dup� ce ai fugit de stric�ciune. Dac� 
une�ti aceste lucruri, nu po�i s� nu rode�ti în cunoa�terea de El. 
Prin aceasta ai har �i pace; te faci p�rta� firii Dumnezeie�ti �i, 
dac� te faci p�rta� firii Sale, atunci trebuie s� î�i dai toate 
silin�ele s� î�i une�ti capetele desfirate ale vie�ii. Theognosia, 
cunoa�terea Lui, nu este o disciplin� a min�ii, pentru c� nu are 
de-a face doar cu ideile �i conceptele, ci o imersiune a întregii 
fiin�e în El. Nu ne afecteaz� doar mintea, ci tot l�untrul �i, 
dinspre l�untru, tot ce se vede dinspre noi. Dedicarea total�, în 
ace�ti termeni, înseamn� mai mult decît p�strarea unor 
promisiuni sau facerea altora noi, ci o scufundare la o adîncime 
din ce în ce mai mare în infinitul dumnezeiesc. 

�inta autorului este s� ne fac� s� în�elegem c� singura 
alternativ� pe care o avem este s� ne l�s�m cu totul pe mîna 
olarului, precum lutul. Via�a este circular� �i poate fi cuprins� 
doar de Cel care poate modela deodat� fiecare por�iune a ei. S� 
ne l�s�m aduna�i de El, umplu�i de El, înmuia�i de El.  

Las�-�i via�a atins� centimetru cu centimetru �i întruna de 
degetele lui. Te va fr�mînta, te va mototoli, o va lua de la 
cap�t, a�a cum face olarul cînd lucrarea îi este atins� �i stricat�. 
Olarul nu este sculptor ca s� dreag� din dalt�. El o ia de la 
cap�t cu noi de fiecare dat�. �i cînd crezi c� a terminat cu tine, 
ce face? Te arunc� în foc s� probeze lucrarea, s� stabileasc� 
dac� e din paie sau din pietre scumpe, ca mai apoi s� te poat� 
pune în raft. 

Cunoa�terea de El este un proces care se întîmpl� cu 
TOTUL, din BELSUG, înmul�it, nespus, mare; presupune o 
perspectiv� radical� �i holistic� asupra vie�ii; o via�� adunat� în 
El �i d�ruit� cu totul �i cu toate; presupune s� fii gata s� mori 
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ca s� te na�ti din nou, nu amor�eal�, nu adormire, nu joc, ci 
cufundare în El. 

�i dac� nu ai reu�it pîn� acum, po�i s� o iei de la cap�t, 
dar trebuie s� în�elegi c� nu este simplu �i c� solu�ii ieftine �i 
cu efect local nu exist� pentru ceea ce este complicat �i greu de 
des�vîr�it. Po�i s� începi din nou ast�zi cu acelea�i preten�ii 
pentru sfin�enie care oricare înaintat în cunoa�terea de Domnul, 
dar dedicarea, punerea de-o parte trebuie s� fie întreag�.  

Dac� pîn� acum ai crezut c� Dumnezeul cre�tin este 
centrul unei religii cu care po�i cocheta, te-ai în�elat amarnic. 
Dumnezeu este gelos. Cere �i vrea TOTUL. Dac� �i s-a p�rut 
c� po�i s� îi dai o or� pe zi ca s� î�i mearg� bine, nu uita c� El 
vrea totul, vrea tot timpul nostru – „ruga�i-v� întotdeauna” –, 
vrea s� ne ocupe gîndurile, s� le fac� roabe ascult�rii de 
Cristos, vrea trupul, vrea întreaga noastr� persoan� �i toat� 
via�a care ne-a mai r�mas. Dac� �i s-a propus s� îi dai o parte 
din tine, afl� c� El vrea s� locuiasc� în Tine. Vrea s� te 
cuprind�, s� te acopere, s� te fac� mic, ca El s� str�luceasc� 
prin tine. Vrea s� te foloseasc�, s� abuzeze de energia ta, de 
timpul t�u, �i s� î�i spulbere tot ceea ce este eu firesc. 

 

Orbirea �i uitarea 

 
Alternativa este oricum cumplit�: „Dar cine nu are aceste 

lucruri este orb, umbl� cu ochii închi�i, �i a uitat c� a fost 
cur��it de vechile lui p�cate.” Alt� imagine în culori foarte 
puternice. Dac� nu urm�re�ti s� îl cuno�ti pe Dumnezeu în felul 
acesta, adic� s� te la�i cuprins cu totul în rela�ia cu El, 
antrenînd fiecare felie a vie�ii în acest efort, r�mîi orb �i uituc. 
Lumina este, în lumea antic�, simbolul cunoa�terii. Umblarea 
în lumin� reprezint� via�a celui în�elept �i aceasta are implica�ii 
deopotriv� gnoseologice �i etice. A fi orb este un dat – pierdu�i 
sunt cei care nu l-au cunoscut niciodat� pe Domnul, înv�lui�i 
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cu totul în întuneric f�r� s� fi cunoscut vreodat� lumina. A 
umbla cu ochii închi�i este un act al voin�ei, un joc periculos al 
celui care î�i aduce aminte de lumin�. Idiotul este de 
necondamnat, dar uitucul are ce uita. A fost înv��at �i a uitat 
înv���tura. A fost cur��it �i a uitat atît starea de cur��ie, cît �i 
lumina. Acesta este cel care nu une�te în via�a lui, cel care nu 
î�i d� toate silin�ele s� uneasc� în via�a lui cunoa�terea de 
Domnul, lumina cuno�tin�ei care îl p�trunde, cu lumina care 
vine din El. 

 

Lumina �i Cuno�tin�a 

 
Cunoa�terea de Dumnezeu presupune mai mult decît 

studiu biblic �i timp pus deoparte, cîte o or�, chiar cîte o zi, 
pentru El. Cunoa�terea de Dumnezeu este un proces invaziv, 
precum lumina spulber� dintr-odat� întunericul. A aborda altfel 
decît integrator �i holistic rela�ia cu El înseamn� a umbla cu 
ochii închi�i �i a uita. Acest model este folosit �i de Iacov în 
primul capitol din epistola sa. Contextul este asem�n�tor. Cine 
se uit� în Scriptur� �i nu une�te cuno�tin�a cu fapta, deci nu 
înf�ptuie�te ceea ce �tie, este ca cineva care �i-a v�zut fa�a 
fireasc� într-o oglind�, pleac� �i uit� îndat� cum era.62 A fi 
împlinitor al Cuvîntului, nu numai ascult�tor, este acela�i 
adev�r pe care îl promoveaz� �i apostolul Petru. Adîncirea în 
cuno�tin�a de Domnul înseamn� adîncirea privirilor în Legea 
Sa, înseamn� studiu biblic, înseamn� înv���tur�, post, 
rug�ciune, dar mai mult decît atît, înseamn� deopotriv� 
vizitarea v�duvelor, ajutarea orfanilor, st�pînirea limbii63; pîn� 
la urm�, apropiere de Domnul �i dep�rtare de cel r�u. 
Religiunea curat� �i neîntinat� a în�elepciunii de sus înseamn� 
o via�� p�truns� în totalitate de lumina cuno�tin�ei. De aceea 
                                                 
62 Vezi Iacov 1:22-25 
63 Vezi Iacov, passim 
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trebuie s� î�i aduci aminte cine e�ti �i cine este Dumnezeul în 
c�utarea C�ruia ai pornit.  

Amintirea �i cunoa�terea de felul acesta nu au nimic de-a 
face cu propunerile de mireasm� gnostic� care ne înconjoar� 
prin bro�urelele sau diferitele studii biblice de care sunt pline 
tarabele de literatur� cre�tin�. O credincioas� cu patru clase, 
dar vîrtos împlinitoare, care vegheaz� în acela�i timp �i la 
evlavie �i la iubire de semeni �i la dragoste de fra�i, se �ine de 
Scripturi a�a cum poate, are mai mult lumin� �i vede mai 
l�murit decît mii de teologi care î�i antreneaz� neuronii în 
cuget�ri la cele sfinte, f�r� a se l�sa sfin�i�i. S�rmani s�raci, 
orbi �i goi. Lumina cuno�tin�ei str�luce�te în oglinzi 
nefragmentate, în inimi neîmp�r�ite, în vie�i cu totul cuprinse 
de flac�ra iubirii de Domnul �i de semeni. 

 
Ce contrast! ce paradox! 
Un rob netrebnic, un nimic, f�r� cunoa�tere în felul lumii, 

�i nici de neam ales, dar cu o chemare, o alegere de împ�rat �i 
cu lumina cuno�tin�ei mai adînc� decît orice idee a oric�rui 
�tiut. 

 
10. De aceea, fra�ilor, c�uta�i cu atît mai mult s� v� 
înt�ri�i chemarea �i alegerea voastr�; c�ci, dac� face�i 
lucrul acesta, nu ve�i aluneca niciodat�. În adev�r, în 
chipul acesta vi se va da din bel�ug intrare în Împ�r��ia 
ve�nic� a Domnului �i mîntuitorului nostru Isus Cristos. 

 
Petru încheie ca unul care �tie cît de important� este 

trezia, vegherea, readucerea aminte a acestor chestiuni 
fundamentale. Ca unul care tr�ie�te în cort, vrea s� ajung� în 
Templul ceresc. Ca unul care s-a luptat cu sine s� fie mai mult 
decît a fost �i care �i-a dat seama c� este totul dac� î�i adun� 
cioburile vie�ii în Cristos, nu obose�te s� ne sf�tuiasc�. Ceea ce 
are de spus pare extrem de important, pentru c� structura 
sintactic� devine arborescent�. Frazele cad în cascad� de parc� 
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nu se mai termin�. Cauzale �i condi�ionale continu� discursul, 
purtîndu-ne mai departe pe valurile unei apologii pentru o via�� 
care se încheie nu printr-o ie�ire, ci printr-o intrare în 
Împ�r��ie. �i aceast� intrare – din nou simte nevoia de 
superlativ – este din bel�ug. 

 

Luceaf�rul de diminea�� 

 
Finalul textului este spectaculos. Am g�sit una dintre cele 

mai frumoase metafore din literatura biblic�.  
 

15 Îmi voi da osteneala, deci, ca, �i dup� moartea mea, 
s� v� pute�i aduce totdeauna aminte de aceste lucruri.16 
În adev�r, v-am f�cut cunoscut puterea �i venirea 
Domnului nostru Isus Cristos, nu întemeindu-ne pe ni�te 
basme me�te�ugit alc�tuite, ci ca unii care am v�zut noi 
în�ine cu ochii no�tri m�rirea Lui...19 �i avem cuvîntul 
proorociei f�cut �i mai tare; la care bine face�i c� lua�i 
aminte, ca la o lumin� care str�luce�te într-un loc 
întunecos, pîn� se va cr�pa de ziu� �i va r�s�ri luceaf�rul 
de diminea�� în inimile voastre. 

 
Ce adev�r trebuie s� fie atît de mare, ce chestiune 

fundamental� trebuie s� fi meritat a fi discutat� de apostolul, 
încît ne spune c� vrea s� ne aducem aminte �i dup� moartea sa 
de aceste lucruri? Este vorba de puterea, venirea, m�rirea, 
cinstea, slava Domnului. Dar dincolo de aceasta, cuvintele 
Sale, la care lu�m aminte, sunt fereastra prin care întrez�rim 
lumina cuno�tin�ei de Lumin�. Cunoa�terea de El crap� 
noaptea din noi �i face s� r�sare Luceaf�rul de Diminea�� în 
inimile celor care se vor numi lumini în Lume.  

 
Adun�-�i via�a! Cultiv� fiecare spa�iu pentru El! Las�-L 

s� te ocupe! Las�-�i fiecare centimetru de vas de lut atins de 
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degetele Lui! Înf��oar�-�i �i adun�-�i fî�iile de via�� rupte de 
lumea str�in� de el �i f�-le tor�� pe care s� o aprind� El. Fii 
lun� pentru Soare! Fii mireas� pentru Mire! Fii oglind� pentru 
Lumin�!  

Cum se poate acest lucru? Doar dac� ne l�s�m cu totul, 

tot timpul, în întregime, întruna, dintr-o dat� �i întotdeauna 
pe mîna Lui. Aceasta este vindecarea pe care apostolii Petru �i 
Pavel o propun pentru o lume gîndit� fragmentat de la Platon �i 
Aristotel încoace. Socrate ne-a spus: „Cunoa�te-te pe tine 
însu�i!” Apoi ucenicii lui ne-au îndreptat pa�ii spre cunoa�terea 
lucrurilor în esen�a lor, spre cunoa�terea fizicii �i a metafizicii, 
spre cunoa�terea cosmosului. Apostolii ne îndreapt� privirile 
spre Luceaf�rul str�lucitor de diminea��. Cunoa�terea deplin� 
cere o rela�ie exclusiv� �i des�vîr�it� cu El – o cunoa�tere 
metaconceptual�. Nu noi putem s�vîr�i intrarea în lumin� �i 
umblarea sub soarele cuno�tin�ei. Dar El r�sare în inimile 
noastre �i face lumin� în�untru, înrobindu-ne fa�� de lumin�, 
dup� ce vom fi tras cu ochiul lacom ca dup� o lumin� care 
str�luce�te într-un loc întunecos.  

Perspectiva este radical diferit�. Intrarea în lumin� nu se 
face treptat, scalar �i din exterior. Ea este înv�luitoare. Porne�te 
de sus �i se face din interior spre exterior. Este o cunoa�tere 
care nu se poate înv��a, ci „la care se ia aminte”. Este o 
cunoa�tere pe care este imposibil s� nu o iei în seam�; o 
cunoa�tere care nu se poate transmite, ci care se experiaz�; nu 
se poate completa treptat, ci se s�vîr�e�te dintr-o dat� �i 
definitiv. 


