Opinii

Consecvenþa ºi
perseverenþa în viaþa de
creºtin

SZEKELY CAROL

„Dupã ce au propovãduit Evanghelia în cetatea aceasta, ºi au fãcut mulþi ucenici,
s-au întors în Listra, la Iconia ºi la Antiohia, întãrind sufletele ucenicilor. El îi
îndemna sã stãruie în credinþã, ºi spunea cã în împãrãþia lui Dumnezeu trebuie sã
intrãm prin multe necazuri.” (Faptele Apostolilor 14. 21, 22)
„Cãrarea pe care mergi sã fie netedã, ºi toate cãile tale sã fie hotãrâte: nu te
abate nici la dreapta nici la stânga, ºi fereºte-te de rãu”. (Proverbe 4. 26-27)

Profesor

C

onsecvenþa este starea
spiritualã a celui ce
„gândeºte ºi acþioneazã conform unor principii de la care
nu se abate” (Mic dicþionar al
limbii române, p. 154), iar perseverenþa este starea celui ce rãmâne
stabil în convingerile ºi atitudinile
sale în ciuda greutãþilor ºi adversitãþilor pe care le îndurã. Atât consecventul cât ºi perseverentul rãmân
egali cu sine însuºi, fiind mânaþi de
principii stabile, de convingeri ºi
atitudini ce rãmân aceleaºi. Consecventul îºi formeazã un mod de viaþã
pe care nu-l pãrãseºte, în pofida
schimbãrilor care se înregistreazã în
moravuri. Dacã-i place sã fie drept,
cinstit ºi milos, el rãmâne aºa chiar
dacã lumea se întoarce cu susul în
jos. În acest caz, consecvenþa presupune niºte obiceiuri ce asigurã satisfacþii ºi o conºtiinþã curatã.
Perseverenþa este o consecvenþã
îndreptatã spre atingerea unor scopuri. Perseverentul rãmâne consecvent pentru a repurta o biruinþã. De
exemplu, el îºi formeazã un program
zilnic ºi stãruie în acest program
pentru a se forma profesional. El nu
renunþã la scopul urmãrit, cãruia îi
consacrã timp ºi energie. El este un
luptãtor ce persevereazã în ciuda
dificultãþilor ºi adversitãþilor întâlnite pe cale.
Mai mult decât oricine, un ucenic al Domnului Isus trebuie sã se
dovedeascã consecvent în felul lui de
trai ºi perseverent în obþinerea cununii vieþii ve[nice.
18

Cuvântul Adevãrului

Consecvenþa noastrã se vede din
constanþa cu care aplicãm în viaþa
de toate zilele învãþãturile Evangheliei Pãcii. Versetul citat din Proverbele lui Solomon ne atrage atenþia sã nu ne abatem nici la stânga
nici la dreapta de la cãrarea trasatã
de Scripturi. Dacã nu mã abat de la
voia lui Dumnezeu ºi fac zilnic ceea
ce-I place Lui, dau dovadã de consecvenþã. Dacã într-o zi atitudinile
mele se conformeazã Scripturilor, iar
în cealaltã zi nu, consecvenþa mea
ºchioapãtã. Dacã o perioadã oarecare uit sã aplic doctrinele evanghelice în viaþa mea, mi-am pierdut
deja consecvenþa biblicã.
Din primul verset de bazã aflãm
cã apostolul Pavel a îndemnat pe
proaspeþii ucenici sã stãruie în credinþã, adicã sã persevereze. Ori credinþa ne-a fost datã, printre altele,
ca sã ne facã ascultãtori faþã de Cuvântul lui Dumnezeu (Romani 15.18;
1Petru 1.1,2). Prin ascultãri repetate
de anumite prescripþii, ne formãm
niºte obiºnuinþe ce ne zidesc spiritual ºi ne fac sã profesãm în cunoaºterea lui Dumnezeu. Ucenicul hristic
se formeazã pe mãsurã ce îºi creeazã
niºte automatisme de ascultare faþã
de Hristos (Matei 28. 18-20).
Ni se pare instructiv sã exemplificãm principalele obiºnuinþe de
ascultare ce se cer formate: lectura
zilnicã a învãþãturilor apostolice,
pãrtãºia frãþeascã, cina Domnului,

rugãciunea (Fapte 2. 42), frecventarea adunãrii, iubirea vrãjmaºilor,
iertarea greºitorilor, îndepãrtarea de
obiceiurile lumeºti, gândirea la cele
de sus, împotrivirea faþã de învãþãturile false, dispreþul faþã de bogãþiile
trecãtoare, acceptarea probelor ºi a
prigonirilor de tot felul, primirea cu
mulþumire a suferinþelor ºi a necazurilor, credincioºia faþã de Hristos
ºi împotrivirea faþã de Satan (Evrei
10. 25, Matei 5. 44; 6. 15, 1Ioan 2. 15-17,
Coloseni 3. 1-3, 2Ioan 9-11, 1Timotei 6.
8-10, Iacov 1. 2-4, Efeseni 5.20, Romani
8. 18, 1Corinteni 4. 1-2, Iacov 4.7).
Atitudinile înºirate mai sus
pledeazã în favoarea calitãþii noastre
de ucenici ai Domnului. Ele se formeazã cu ajutorul fraþilor în vârstã
care, cu blândeþe ºi dragoste, cu învãþãturã ºi mustrare frãþeascã, îndrumã pe cei tineri pe calea cea bunã.
Tinerii care nu primesc îndemnul ºi
sfatul bãtrânilor n-au cum sã calce
bine pe calea vieþii.
Factorii care contribuie la formarea automatismelor de conduitã
creºtinã sunt: Evanghelia, Duhul
Sfânt, bãtrânii adunãrii ºi predicile
plãcute Domnului.
Mai existã ºi un factor interior:
duhul regenerat prin credinþa în
jertfa ºi în învierea Domnului Isus.
Dacã acest duh nu este hrãnit din
Cuvânt ºi nu este exersat prin comuniunea cu fraþii, cu timpul slãbeºte
ºi se stinge.

„Fii credincios pânã la moarte, ºi-þi voi
da cununa vieþii”.
(Apocalipsa 2.10)

