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Un	  server	  nu	  are	  pretenţții,	  nu	  aşteaptă	  laude,	  nu	  pedepseşte	  clienţții	  indisciplinaţți	  şi	  
nu	  ia	  decizii	  arbitrare.	  El	  serveşte.	  În	  tăcere,	  perseverent,	  supus,	  modest,	  discret.	  Deşi	  
contribuţția	  lui	  este	  vitală	  pentru	  buna	  funcţționare	  a	  reţțelei,	  el	  nu	  cere	  şi	  nu	  aşteaptă	  
recunoaşterea	  meritelor	  lui,	  “nu	  se	  laudă,	  nu	  se	  umflă	  de	  mândrie,	  nu	  se	  poartă	  necuviincios,	  
nu	  caută	  folosul	  său,	  nu	  se	  mânie,	  nu	  se	  gândeşte	  la	  rău.”	  Este	  adevărat,	  anumiţți	  clienţți	  
vicioşi	  îl	  pot	  solicita	  peste	  orice	  limită,	  ajungând	  să-‐l	  “limiteze”	  sau	  chiar	  să-‐l	  blocheze.	  Nici	  în	  
astfel	  de	  situaţții	  serverul	  nu	  caută	  să	  pedepsească	  pe	  infractori.	  El	  doar	  nu	  mai	  reuşeşte	  să	  
servească.	  

Cazul	  este	  o	  foarte	  bună	  ilustraţție	  pentru	  trăsătura	  fundamentală	  a	  caracterului	  lui	  
Dumnezeu,	  servirea	  din	  dragoste.	  El	  este	  Marele	  Server	  universal,	  care	  oferă	  viaţță,	  libertate	  
şi	  fericire	  tuturor	  celor	  care	  doresc	  să	  rămână	  conectaţți	  la	  izvorul	  vieţții.	  Chiar	  pentru	  cei	  care	  
s-‐au	  despărţțit	  de	  El,	  aşa	  cum	  este	  familia	  omenească,	  deşi	  sunt	  “rupţți”	  de	  viaţța	  lui	  
Dumnezeu,	  totuşi	  fluxul	  vieţții	  continuă	  să	  circule	  spre	  ei,	  în	  speranţța	  că	  vor	  putea	  fi	  convinşi,	  
pe	  baza	  dovezilor,	  că	  este	  spre	  binele	  lor	  să	  fie	  reconectaţți	  la	  Marele	  Server.	  

Din	  păcate,	  cei	  mai	  mulţți	  oameni	  perseverează	  în	  blocarea	  şi	  izolarea	  Serverului,	  până	  
când	  Acesta	  nu-‐i	  mai	  poate	  servi.	  Isaia	  o	  spune	  cu	  eleganţță:	  “Nu,	  mâna	  Domnului	  nu	  este	  
prea	  scurtă	  ca	  să	  mântuiască,	  nici	  urechea	  Lui	  prea	  tare	  ca	  să	  audă,	  ci	  nelegiuirile	  voastre	  
pun	  un	  zid	  de	  despărţțire	  între	  voi	  şi	  Dumnezeul	  vostru;	  păcatele	  voastre	  vă	  ascund	  Faţța	  Lui	  
şi-‐L	  împiedecă	  să	  vă	  asculte!”	  (Isa	  59:1-‐2).	  Iona	  a	  prins	  şi	  el	  o	  rază	  din	  splendoarea	  
caracterului	  divin,	  înţțelegând	  că	  relele	  care	  ne	  lovesc	  nu	  sunt	  o	  pedeapsă	  de	  la	  Dumnezeu,	  ci	  
sunt	  consecinţța	  firească	  a	  exercitării	  dreptului	  de	  a	  alege	  liber:	  “Cei	  ce	  se	  lipesc	  de	  idoli	  
deşerţți	  îndepărtează	  îndurarea	  de	  la	  ei”	  (Iona	  2:8).	  

Petru	  nu	  a	  reuşit	  să	  vadă	  în	  toate	  acestea	  trăsătura	  fundamentală	  a	  caracterului	  lui	  
Dumnezeu,	  deşi	  studiase	  din	  pruncie	  Sfintele	  Scripturi.	  În	  faţța	  lui,	  cu	  ligheanul	  şi	  prosopul	  în	  
mână,	  Se	  afla	  Cel	  pe	  care	  el	  Îl	  declarase	  “Sfântul	  lui	  Dumnezeu.”	  Se	  apleca	  să-‐l	  spele	  pe	  
picioare	  Cel	  care	  le	  spusese	  –	  şi	  ei	  crezuseră	  –	  că	  Tatăl	  locuieşte	  în	  El.	  Mărturia	  explică	  
momentul:	  “Petru	  nu	  putea	  suporta	  să-‐L	  vadă	  pe	  Domnul	  lui,	  despre	  care	  credea	  că	  este	  Fiul	  
lui	  Dumnezeu,	  îndeplinind	  rolul	  unui	  servitor.	  Tot	  sufletul	  lui	  s-‐a	  revoltat	  împotriva	  acestei	  
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umiliri.	  El	  nu	  înţțelegea	  că	  Hristos	  pentru	  aceasta	  a	  venit	  în	  lume.	  A	  exclamat	  cu	  mare	  putere:	  
‘Niciodată	  nu-‐mi	  vei	  spăla	  picioarele’”	  (DA	  645).	  

Petru	  voia	  să	  spună	  că	  el	  nu	  va	  accepta	  sub	  nici	  o	  formă	  ca	  Mesia,	  Unsul	  lui	  
Dumnezeu,	  să	  fie	  un	  server.	  Cu	  atât	  mai	  puţțin	  era	  dispus	  să	  accepte	  descoperirea	  că	  Tatăl	  
este	  exact	  aşa	  cum	  Îl	  descoperea	  Fiul,	  adică	  un	  Serv	  al	  servilor.	  

Petre,	  Petre,	  te-‐ai	  îngrozi	  dacă	  ai	  vedea	  cât	  de	  mulţți	  îţți	  calcă	  astăzi	  pe	  urme,	  şi	  cum	  se	  
revoltă	  tot	  sufletul	  lor	  la	  sugestia	  că	  Dumnezeu	  este	  un	  Server	  modest,	  discret,	  delicat,	  plin	  
de	  îndurare,	  incapabil	  să	  producă	  cel	  mai	  mic	  disconfort	  clienţților	  lui	  capricioşi,	  vicioşi	  şi	  
obraznici.	  Ca	  şi	  tine,	  nici	  ei	  nu	  suportă	  ideea	  uluitoare	  că	  Părintele	  veşniciilor	  este	  un	  rob	  al	  
neprihănirii,	  înlănţțuit	  prin	  legea	  dragostei	  în	  poziţția	  de	  server	  al	  inteligenţțelor	  cereşti.	  
Mintea	  lor	  încetează	  să	  funcţționeze	  la	  gândul	  că	  Făuritorul	  lumilor	  se	  complace	  într-‐o	  poziţție	  
de	  o	  asemenea	  umilinţță,	  modestie	  şi	  lepădare	  de	  sine.	  

Şi	  totuşi,	  “Hristos	  pentru	  aceasta	  a	  venit	  în	  lume.”	  Poporul	  ales	  reuşise	  performanţța	  
de	  a-‐L	  prezenta	  pe	  Tatăl	  ca	  pe	  un	  dictator	  sângeros,	  un	  mafiot	  fără	  scrupule,	  aspru,	  
neiertător,	  sever	  şi	  violent.	  Concepţția	  aceasta	  trebuia	  răsturnată.	  “Pentru	  ca	  umbrele	  
acestea	  întunecoase	  să	  poată	  fi	  luminate,	  pentru	  ca	  lumea	  să	  poată	  fi	  adusă	  înapoi	  la	  
Dumnezeu,	  puterea	  înşelătoare	  a	  lui	  Satana	  trebuia	  să	  fie	  sfărâmată.	  Acest	  lucru	  nu	  se	  putea	  
face	  prin	  forţță.	  Exercitarea	  forţței	  este	  contrară	  principiilor	  de	  guvernare	  ale	  lui	  Dumnezeu;	  El	  
nu	  doreşte	  decât	  servire	  din	  dragoste,	  iar	  dragostea	  nu	  poate	  fi	  impusă;	  ea	  nu	  poate	  fi	  
câştigată	  prin	  forţță	  sau	  autoritate.	  Numai	  prin	  dragoste	  se	  trezeşte	  dragostea.	  A	  cunoaşte	  pe	  
Dumnezeu	  înseamnă	  a-‐L	  iubi;	  caracterul	  Său	  trebuie	  să	  fie	  arătat	  în	  contrast	  cu	  caracterul	  lui	  
Satana"	  (DA	  22).	  

Petru	  credea,	  ca	  toţți	  concetăţțenii	  lui,	  că	  lumea	  putea	  fi	  adusă	  înapoi	  la	  Dumnezeu	  
prin	  forţță.	  Credea	  că	  servirea	  poate	  fi	  impusă	  prin	  forţță	  sau	  autoritate.	  A	  trebuit	  să	  înveţțe	  
lecţția	  umilinţței	  înainte	  de	  a	  putea	  vedea	  şi	  aprecia	  frumuseţțea	  unei	  slujiri	  care	  vine	  dintr-‐o	  
"apreciere	  a	  caracterului	  lui	  Dumnezeu."	  Abia	  atunci	  a	  putut	  să	  întărească	  pe	  fraţții	  lui	  (Luca	  
22:32).	  

Tot	  astfel	  se	  va	  întâmpla	  şi	  cu	  îngerul	  bisericii	  Laodicea.	  Când	  va	  reuşi	  să	  iasă	  din	  
păienjenişul	  servirii	  impuse	  prin	  forţță,	  şi	  va	  descoperi	  calitatea	  unică	  şi	  splendidă	  a	  Celui	  ce	  
este	  un	  Server	  desăvârşit,	  abia	  atunci	  va	  fi	  în	  stare	  să	  ajute	  pe	  locuitorii	  confuzi	  ai	  unei	  
planete	  în	  derivă.	  


