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?ti?i c? este cu putin?? s? umbla?i înaintea Domnului cu o inim? des?vâr?it?? Dac? v? este foame dup? Isus, se
poate s? încerca?i deja – dorind cu seriozitate, s? asculta?i aceast? porunc? a Domnului.
Vreau s? v? încurajez; este cu putin?? sau Dumnezeu nu ne-ar fi dat o astfel de chemare. A avea o inim? perfect?
a f?cut parte din via?a de credin?? în momentul în care Dumnezeu i-a vorbit pentru prima dat? lui Avraam: „Eu
sunt Dumnezeul cel Atotputernic. Umbl? înaintea Mea ?i fii f?r? prihan?!” (Geneza 17:1)
În Vechiul Testament vedem c? unii au reu?it. David, de exemplu, a decis în inima sa s? asculte porunca lui
Dumnezeu de a fi perfect. El a spus: „M? voi comporta cu în?elepciune într-un mod perfect ... Umblu în casa mea
cu inima perfect?.” (Psalmul 101:2)
Pentru a face fa?? ideii de perfec?iune, trebuie mai întâi s? în?elegem c? perfec?iunea nu înseamn? o tr?ire f?r?
p?cat, f?r? cusur. Nu, perfec?iunea în ochii Domnului înseamn? ceva cu totul diferit. Înseamn? a fi complet, a fi
matur.
În?elesurile ebraice ?i grece?ti ale „perfec?iunii” includ „corectitudinea, neavând vreo pat? ?i nici o vin?, fiind total
ascult?tor.” Înseamn? s? termini ceea ce ai început, s? faci o performan?? complet?. John Wesley a numit acest
concept de perfec?iune „ascultare constant?”. ?i anume, o inim? perfect? este o inim? receptiv?, una care
r?spunde rapid ?i total la toate cererile, ?oaptele ?i avertismentele Domnului. O astfel de inim? spune în orice
moment: „Vorbe?te, Doamne, c?ci robul t?u ascult?! Arat?-mi calea ?i voi merge pe ea!”
Inima des?vâr?it? strig? împreun? cu David: „Cerceteaz?-m?, Dumnezeule, ?i cunoa?te-mi inima! Încearc?-m? ?i
cunoa?te-mi gândurile! Vezi dac? sunt pe o cale rea, ?i du-m? pe calea ve?niciei!” (Psalmul 139: 23-24)
Dumnezeu ne cerceteaz? într-adev?r inimile; El i-a spus de multe ori lui Ieremia: „Eu, Domnul, cercetez inimile”
(Ieremia 17:10). În?elesul ebraic al acestei expresii este „p?trund, examinez profund”.
Inima perfect? vrea ca Duhul Sfânt s? vin? ?i s?-l cerceteze pe omul l?untric, s? str?luceasc? în toate p?r?ile
ascunse – s? investigheze, s? expun? ?i s? dezgroape tot ce este diferit de Hristos. Îns? cei care ascund un p?cat
secret, nu vor s? fie condamna?i, cerceta?i sau proba?i.
Inima perfect? tânje?te dup? mai mult decât siguran?? sau o acoperire pentru p?cat. Încearc? s? fie mereu în
prezen?a lui Dumnezeu, s? locuiasc? în comuniune. Comuniunea înseamn? a vorbi cu Domnul, a avea o dulce
p?rt??ie cu El, a-I c?uta chipul ?i a-I cunoa?te prezen?a.
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