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Ucenicia disciplinat\

A face voia lui Dumnezeu este o disciplină în sen-
sul cel mai adevărat al cuvântului. Este, de asemenea,
un test al loialităţii noastre, al fidelităţii noastre faţă
de Hristos. Înseamnă a face voia lui Dumnezeu în cel
mai mic detaliu, în orice clipă, din toată puterea noas-
tră, pe cât de bine putem, cu integritatea morală cea
mai deplină, folosind inteligenţa noastră, imaginaţia
noastră, voinţa noastră, priceperea noastră, experienţa
noastră, pentru ca să putem învăţa treptat să fim as-
cultători faţă de Domnul Dumnezeu cu sinceritate şi
rigoare.  

Dacă nu facem astfel, ucenicia noastră nu este decât
o iluzie şi întreaga noastră viaţă de ucenicie, când este
un set de reguli auto-impuse în care ne desfătăm, care
ne fac mândri şi mulţumiţi de noi înşine, nu ne duce
nicăieri, fiindcă momentul esenţial al uceniciei noastre
este capacitatea de a ne respinge sinele, de a-I îngădui
Domnului Hristos să fie cugetul nostru, voinţa noastră
şi inima noastră. Dacă nu ne lepădăm de noi înşine şi
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acceptăm viaţa Sa în locul vieţii noastre, dacă nu do-
rim acea stare despre care Sfântul Pavel vorbeşte – „nu
eu mai trăiesc, ci Hristos trăieşte în mine”8 –, atunci
nu vom fi niciodată nici disciplinaţi, nici discipoli.

8  Gal. 2, 20: „M-am răstignit împreună cu Hristos; şi nu eu mai
trăiesc, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa de acum, în trup, o tră-
iesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, Care m-a iubit şi S-a dat
pe Sine însuşi pentru mine” [n. tr.].
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Rugăciune şi viaţă

Atâta timp cât ne pasă din suflet pentru toate mes-
chinăriile vieţii, nu putem spera să ne rugăm din toată
inima; ele întotdeauna vor colora şirul gândurilor noastre.
Acelaşi lucru este adevărat şi în ceea ce priveşte re-
laţiile noastre zilnice cu alţi oameni, care nu ar trebui
să conste din bârfă, ci să să fie întemeiate pe ceea ce este
esenţial din fiecare din noi, altfel e posibil să ne aflăm
incapabili de a atinge un alt nivel atunci când ne în-
toarcem către Dumnezeu.

Trebuie să ştergem tot ceea ce este lipsit de semni-
ficaţie şi trivial în noi înşine şi în relaţiile noastre cu
ceilalţi, şi să ne concentrăm pe acele lucruri pe care le
vom putea lua cu noi în veşnicie.

Nu este cu putinţă să devii un alt om chiar din mo-
mentul în care te-ai apucat de rugăciune; dar, prin
paza gândurilor, omul poate învăţa treptat cum să deo-
sebească valoarea lor. Noi zilnic cultivăm gândurile
care se nasc, în timpul rugăciunii, fără a putea fi înă-
buşite. Rugăciunea, în schimb, va schimba şi îmbogăţi
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viaţa noastră de zi cu zi, devenind temelia pentru
o relaţie autentică şi nouă cu Dumnezeu şi cei din
jurul nostru.


