Ce spun liderii despre cartea „Bine sau dumnezeiesc?”
„Cartea Bine sau dumnezeiesc? străbate, cu mare impact, paginile Scripturii,
stârnindu-ți imaginația și transformându-ți perspectiva despre viața cea bună.”
—Mark Batterson, autorul cărții Făuritorul de cercuri, best-seller în New York
Times

„Bine sau dumnezeiesc? este o uimitoare lecție întru dobândirea discernământului,
care te va stârni să Îl cauți cu adevărat pe Dumnezeu și voia Sa desăvârșită.”
—Joyce Meyer, învățătoare și autoare creștină

„John Bever este un apreciat învățător, lider, scriitor și tovarăș în lucrarea de
zidire a Împărăției. Dorința lui de a vedea pe fiecare trăind o viața nu doar bună,
ci dumnezeiască, îți va crește credința și te va determina să intri și să umbli cu
îndrăzneală în tot ceea ce Isus are pentru tine.”
—Brian Houston, păstor principal al bisericii Hillsong

„Când citesc istorisiri despre oameni care au săvârșit lucrări nemaipomenite, din
dragoste pentru Dumnezeu, mă surprind, eu însumi, tânjind la a mă număra
printre ei. Cartea Bine sau dumnezeiesc? vorbește despre ceea ce se întâmplă în
inima și în mintea celor care sunt gata să îmbrățișeze superlativul lui Dumnezeu
– în detrimentul unei alternative cu mult mai la îndemână, respectiv cea de a se
mulțumi cu un surogat. Dacă și tu ai această dorință de a-L cunoaște și de a-I sluji
lui Dumnezeu, într-un mod radical, te îndemn să citești această carte.”
—John C. Maxwell, vorbitor și autor

„După ce vei citi cartea Bine sau dumnezeiesc?, nu vei mai putea niciodată să te
resemnezi cu mai puțin decât superlativul lui Dumnezeu. John face o treabă
excelentă în a ne aminti că atunci când Îl vom căuta pe Dumnezeu, Îl vom găsi.”
—Jentezen Franklin, păstor principal al bisericii Free Chapel și autor al cărții
Postul, best-seller în New York Times

„Încă o dată, John Bevere face o chemare incredibilă de a acționa pentru Trupul
lui Hristos. În noua sa carte, Bine sau dumnezeiesc?, el arată cititorului cum poate
intra în plinătatea relației lui cu Dumnezeu.”
—Matthew Barnett, păstor al bisericii Angelus Temple, din Los Angeles

„Cartea Bine sau dumnezeiesc? te va scutura binișor. Dacă îți dorești să trăiești în
continuare în parametrii obișnuitului, această carte nu este pentru tine. Însă, dacă
îți dorești ca viziunea să îți fie pentru totdeauna schimbată, devorează acest mesaj.
Îți va transforma viața!”
—Christine Caine, fondator al Campaniei A21, organizație împotriva traficului
de persoane, și autor al bestsellerului Unstoppable [De neoprit]

„Provocatoare. Concisă. Necesară. Cartea Bine sau dumnezeiesc? este o esențială
aducere aminte a faptului că ținta nu este aceea de a fi buni. Această carte
evidențiază potențialul pe care oamenii îl dețin, acela de a nu se limita la un trai
pământesc de obediență morală, ci de a ajunge la o trăire plină de viață, izvorâtă
eminamente din Isus.”
—Louie Giglio, păstor al bisericii Passion City, din Atlanta, Georgia

„Asemenea unui chibrit care, odată aprins, sfărâmă adâncimile beznei, John Bevere
luminează calea înspre prezența manifestată a lui Dumnezeu, aprinzând în cititor
scânteia unei dorințe de nestăvilit, care va putea fi împlinită numai într-o relație
intimă cu El.”
— T. D. Jakes, păstor și autor

„Bunătatea lui Dumnezeu este pretutindeni în jurul nostru, însă o înțelegem noi
cu adevărat? În cartea sa, John Bevere analizează manifestările umane ale bunătății
și care este contribuția lui Dumnezeu, privitoare la acestea. Pe măsură ce vei lectura
această valoroasă carte, te vei găsi intrigat, stârnit și motivat în a căuta ceea ce
Dumnezeu are desăvârșit pentru tine și în a împărtăși aceste descoperiri și altora.”
—Craig Groeschel, păstor fondator al bisericii LifeChurch.tv și autor

„În Bine sau dumnezeiesc, John Bevere ne determină să revizuim înțelegerea noastră
asupra bunătății lui Dumnezeu și să identificăm zonele în care ne mulțumim cu
propriile noastre standarde, care nu sunt și ale Lui. Prin prezentarea perspectivelor
biblice pătrunzătoare și a momentelor de vulnerabilitate ale experienței sale de
viață, John inspiră cititorii să respingă surogatul bunătății, pe care lumea aceasta
îl oferă, predându-și din nou inimile în fața sfințeniei desăvârșite a Tatălui nostru
ceresc.”
—Chris Hodges, păstor principal al bisericii Highlands din Birgminham,
Alabama și autor al cărților Aer proaspăt și Patru potire
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Dedic această carte fiului nostru...
Arden Cristopher Bevere
Ești perseverent, puternic, blând și înțelept. Sunt cuprins
de admirație în fața compasiunii tale pentru cei aflați în durere.
Fiule, sunt atât de mândru de tine și te iubesc neîncetat.
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M ULȚ UM IR I
Către soția, copiii și nepoții mei: sunteți, fiecare în parte, un dar de la
Dumnezeu și ați îmbogățit nespus viața mea. Vă voi iubi întotdeauna.
Către echipă, personalul de conducere și asociații organizației
Messenger International: Vă mulțumesc pentru că ați stat alături de mine
și de Lisa. Nici nu am fi putut să cerem lui Dumnezeu niște prieteni mai
loiali și mai sinceri decât voi, pentru a ne însoți în această mare călătorie a
răspândirii Evangheliei pline de slavă a lui Isus Hristos către toate națiunile
Pământului.
Către Bruce, Jaylynn, Vincent, Allison, Addison și Loran: Vă mulțumesc
pentru perseverența cu care v-ați folosit talentul în editare, pentru a șlefui
acest mesaj. Sunt absolut uimit de darurile pe care Dumnezeu le-a pus în
voi.
Către Allan: Datorită ție, acest mesaj are o copertă deosebită; simplă și
elegantă. Îți mulțumesc.
Către Addison, Colleen, Esther, Tom, Matt, Arden, Allan, Jaylynn
și David: Vă mulțumesc pentru că ați citit acest mesaj pe tot parcursul
etapelor în care a fost scris și pentru sugestiile voastre înțelepte cu privire la
pasajele dificile.
Către Tom, Esther, Addison, Austin și John: Vă mulțumesc pentru
contribuția și sfaturile pline de înțelepciune oferite în privința publicării și
răspândirii acestei cărți.
Către Rob și Vanessa: Vă mulțumesc pentru necontenita voastră
osteneală în a răspândi acest mesaj pe tot cuprinsul Pământului.
Tatălui nostru, Domnului nostru Isus Hristos și Duhului Sfânt:
Mulțumesc pentru iertarea desăvârșită a păcatelor, pentru că ne-ai făcut
copii de Dumnezeu și pentru că ai oferit acest mesaj preaiubiților Tăi. A Ta
să fie toată slava!
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C U VÂ N T Î N A I NTE
Cartea Bine sau dumnezeiesc? poate fi citită pagină după pagină, ca oricare
altă carte. Am inclus la sfârșit o anexă pentru aceia dintre voi care își doresc
să o folosească drept bază pentru studiu interactiv. Se poate studia atât
individual, cât și în cadrul unui grup. Este structurată în așa fel încât să se
încadreze în 6 săptămâni de studiu, însă aveți toată libertatea de a o adapta
nevoilor dumneavoastră.
Fiecare săptămână de studiu cuprinde:
• Întrebări pentru lansarea unor discuții de grup sau pentru reflecție
personală;
• Un material devoțional săptămânal care poate fi utilizat în timpul
vostru de părtășie cu Dumnezeu;
• Meditează: un verset de meditat pe parcursul săptămânii;
• Aplică: o modalitate concretă de aplicare a învățăturii, în viața de zi
cu zi.
Capitolul care corespunde fiecărei săptămâni de studiu este notat
deasupra rubricii cu întrebări.
Dacă citești această carte ca parte a întregului plan de studiu, atunci
îți recomandăm să asculți săptămânal sesiunile de învățătură și apoi să
răspunzi la întrebările de la sfârșitul cărții, în cadrul unui grup. Ulterior,
fiecare membru al grupului să lectureze capitolul indicat și materialul
devoțional, înainte de următoarea întâlnire.
Studiu și lectură plăcute!

INT R ODUCE R E

N

u de mult, se întâmpla să am o convorbire telefonică cu un lider
binecunoscut și apreciat la nivel național. Când eram pe punctul de a
ne lua rămas-bun, mi-a spus, pe neașteptate: „John, stai un pic. Trebuie să-ți
mai spun ceva. În ultimii douăzeci de ani ai scris nenumărate cărți. Ei bine,
simt că acum e momentul în care tu trebuie să scrii o anumită carte. Este
un mesaj foarte potrivit pentru aceste vremuri, un mesaj profetic pentru
biserică, este mandatul Cerului pentru tine, John.” Până să fi terminat el de
vorbit, eram deja prăbușit pe genunchi, copleșit de prezența lui Dumnezeu.
Pe parcursul următoarelor săptămâni, am fost mistuit de o pasiune și
de o dorință de nestăvilit pentru a scrie această carte.
Întregul mesaj gravitează în jurul unei simple întrebări: este binele
suficient?
În ultima vreme, pare că termenii bine și dumnezeiesc au ajuns aproape
sinonime. Am ajuns să credem că tot ceea ce este, în mod general, considerat
a fi un act de bunătate, este, automat, și după voia lui Dumnezeu. Dărnicia,
smerenia și dreptatea sunt bune. La antipod, zgârcenia, mândria și cruzimea
sunt rele. La o primă vedere, judecata pare destul de simplă. Oare chiar așa
să stea lucrurile? Dacă binele se află între niște limite atât de clar trasate,
atunci de ce ni se spune în Evrei 5:14 că avem nevoie de discernământ
pentru a-l deosebi?
Apostolul Pavel scrie: „Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia,
ci să vă prefaceți, prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine
voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută și desăvârșită.”(Romani 12:2). Nu
vom putea cu niciun chip discerne ceea ce este cu adevărat bine, fără ca,
mai întâi, mințile noastre să fie înnoite. Fără acea transformare pe care o
aduce cu sine înnoirea minții, vom pierde șansa vieții uimitoare, inundate
de prezența Lui, care a fost făcută disponibilă pentru noi, prin Isus Hristos.
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B I N E S AU D U M N E Z E I ES C?

Înainte ca temeliile lumii acesteia să fie rânduite, Dumnezeu crease o
poveste și stabilise un țel pentru viața ta, o viață menită să aducă împlinire,
care să abunde în nemărginită bucurie și nespuse satisfacții. Voia și planul
Său pentru viața ta sunt desăvârșite, pe deplin bune. Însă, trebuie să fii cu
băgare de seamă la faptul că există un bine contrafăcut, care te va împiedica
să primești superlativul lui Dumnezeu. Din nefericire, cei mai mulți dintre
noi s-au resemnat cu surogatul. Fără voia noastră (sau, câteodată, chiar cu
bună știință), L-am omis pe Dumnezeu, în goana noastră după ceea ce pare
a fi bine.
Liderii bisericii primare ne-au avertizat, în nenumărate rânduri, cu
privire la pericolul acestei înșelăciuni (amăgirea de a crede că suntem de
partea adevărului, când, de fapt, nu suntem). Isus Însuși ne-a prevenit,
întocmai pentru vremuri ca acestea, că înșelăciunea va fi atât de viclean și
de iscusit mascată, încât, până și dintre cei aleși îi vor putea cădea pradă.
Suntem noi în măsură să tratăm aceste avertismente cu ușurătate? Suntem
cumva dintre aceia care vor trece cu vederea, pur și simplu, presupunând că
sunte mai presus decât această capcană a înșelăciunii și că, în mod automat,
sunte capabili să deosebească binele de rău?
Cu toate acestea, vestea bună este că Dumnezeu nu încearcă niciodată
să țină ascuns față de noi ceea ce are El mai bun. Fără îndoială, Dumnezeu
nu intenționează să-ți pună un văl peste ochi; nu aceasta este natura Lui.
El este cel care promite că acei care vor căuta, vor găsi. Dacă ne dedicăm cu
sinceritate căutării adevărului, în mod cert, nu vom sfârși prin a fi amăgiți
cu un fals.
Însă, întrebarea este, vom privi noi la Sursa adevărului sau vom alege
să ne mulțumim cu o cunoaștere superficială a lui Dumnezeu și a voii Sale?
Haideți, așadar, să ne rugăm înainte de a începe:
Tată, în numele lui Isus, deschide-mi ochii, urechile și inima, în așa fel
încât să văd, să aud și să devin conștient de voia Ta pentru viața mea. Pe
măsură ce voi citi acest mesaj, Duhule Sfinte, învață-mă, cu adâncime și cu
profunzime, căile lui Isus Hristos. Privesc la Tine, ca Învățător al meu. Fie
ca Tu să-mi vorbești prin fiecare frază a acestei cărți și fie ca viața mea să fie,
pentru totdeauna, schimbată. Amin.
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C E EST E BI NE L E ?
„Nimeni nu este tare, decât Unul singur: Dumnezeu.”
—M arcu 10:18
Totul este bun în Univers în măsura în care se conformează naturii
lui Dumnezeu, și rău, atunci când eșuează în a fi astfel.
—A.W. T ozer

B

ine și rău. Cu toții cunoaștem diferența, nu-i așa? Nu venim noi pe
această lume cu o deja înnăscută capacitate de a recunoaște ce este corect
și ce este greșit?
Am auzit, adesea, spunându-se că omul este, în mod inerent, bun. Să
fie oare adevărat? Suntem conștienți că filmele, documentarele și alte astfel
de emisiuni care ne stârnesc emoțiile sunt cele care ridică în slăvi bunătatea
omenirii. Nu cunosc nicio poveste, niciun roman sau film care să fi devenit
extrem de celebru și în care răul să triumfe asupra binelui.
Cu toții ne-am format obiceiul de a vedea cum personajele pozitive
erau mereu supuse unor circumstanțe greu de înfruntat. Aflați mereu în
dezavantaj și sortiți unei inevitabile înfrângeri, de obicei până în cel din
urmă moment, până la urmă, cine știe prin ce mijloace, eroii noștri izbuteau
să obțină victoria sau să înfăptuiască dreptatea. Așteptam cu nerăbdare și
ovaționam aceste deznodăminte. Cu toții ne așteptam ca binele să fie cel
care, până la urmă, câștigă, căci, în fond, Dumnezeu este de partea binelui,
nu-i așa?
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În ultimii ani, producătorii și rețelele de televiziune au inițiat un
adevărat trend, atunci când au început să difuzeze emisiuni în care sunt
prezentate tot soiul de, așa-zise, transformări. S-a început cu emisiuni în
care erau restaurate casele unor familii necăjite. Stăteam lipiți de micile
ecrane, admirând verva și mărinimia cu care filantropii căutau să-i ajute pe
cei săraci și în nevoie. Ni-i imaginam, deja, pe beneficiari, stupefiați și cu
lacrimile întrezărindu-se în colțul ochilor, în acel punct culminant în care
bietele suflete priveau înmărmurite noua și renovata lor casă. Apoi, a apărut
o altă emisiune, care ajuta așa-zișii „ratați”, persoane care se confruntau
cu obezitatea, să piardă în greutate pe cât de mult posibil, în timp ce alte
emisiuni au abordat transformări ale stilului vestimentar, ale machiajului și
ale altor aspecte de felul acesta.
Nu după mult timp, și celebritățile s-au alăturat acestui curent. Artiști
renumiți au făcut posibil, pentru cei fără astfel de oportunități, să ajungă
să-și prezinte, în fața întregii lumi, vocea sau abilitățile de dansator. Am
aplaudat și am susținut candidatul, până atunci aflat în anonimat, căruia i
se oferise șansa de a deveni peste noapte o celebritate de mare senzație. Ce
bunătate, ce generozitate, ce intenții lăudabile!
Orice emisiune care promovează bunăvoința, protejarea celui nevinovat
sau sacrificarea timpului pentru a fi de partea celui care a suferit o nedreptate,
a ajuns să se bucure de mare popularitate. Printre emisiunile despre viața
de zi cu zi au fost și cele polițiste sau cele despre vânătorii de recompense
care ajungeau, bineînțeles, să captureze răufăcătorii. Ceea ce am vrut să
demonstrez prin toate aceste exemple, este faptul că, frecvent, industria
divertismentului tinde să inoculeze ideea conform căreia umanitatea este,
realmente, caracterizată de bunătate.
Autorii cursului Sales and Marketing 101 [Vânzări și marketing
pentru începători] ne învață că pentru a avea succes pe piața de consum,
un produs trebuie numaidecât să fie plăcut la atingere, să încânte privirile,
să sune excepțional sau să aibă un gust bun. Așadar, totul se rezumă la
a încânta simțurile și la a îmbunătăți dispoziția posibilului consumator.
Avem certitudinea că produsele bune, calitative, se vor vinde. La urma
urmei, cine ar vrea să cumpere ceva ce nu este bun? Doar cel nebun este în
căutarea răului.
Auzim, deseori, afirmații de tipul, „e băiat bun” sau „e o fată bună” și,
judecând după exterior, aprobăm aceste calificative, bazându-ne, de cele

CE E S T E B I N EL E ?
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mai multe ori, doar pe aparențe. Aceia mai vulnerabili dintre noi, vor lăsa
imediat garda jos și vor fi de acord cu orice punct de vedere și cu orice
acțiune, aparținând unei astfel de persoane, despre care se presupune că
este bună, demnă de încredere. Dar sunt oare aceste evaluări întotdeauna
justificate?
Chiar ni s-ar putea întâmpla și nouă să fim seduși de această iluzie, să
ajungem în postura de a ne amăgi pe noi înșine, numind binele, rău, și răul,
bine? Nu este aceasta o distincție cât se poate de clară pentru toată lumea?
Adică, ar fi de-a dreptul imposibil să cădem într-o asemenea înșelăciune, să
numim binele rău și invers, nu-i așa?
Reflectați la următorul aspect. Cu multe secole în urmă, un dregător,
tânăr și bogat, vine și se apropie de Isus. Era un om sincer și neprihănit.
Nu căzuse vreodată în curvie, nu săvârșise crime, hoții, nu mințise și nu
înșelase pe nimeni în negoț. Își cinstise necurmat părinții. Putea fi numit
cu ușurință un cetățean model, și, cu siguranță, se bucura de mult respect.
Acesta a venit și s-a adresat lui Isus, numindu-L „Bunule Învățător”.
Ne aflăm deci într-un context în care un lider vorbește unui alt lider; un
om bun, adresându-se unui alt om bun. O încercare de a se situa pe un
teren comun cu eminentul Învățător, pe care nu-L mai întâlnise niciodată,
față în față. Poate că și-a spus în mintea lui: dacă reușesc să măgulesc cumva
inima acestui Proroc, înălțându-I bunătatea, negreșit Îl voi îndupleca să dea
un răspuns convenabil și indulgent cererii mele. Orișicum, mai înainte de a
auzi ceea ce tânărul are de întrebat, Isus spune: De ce mă numești bun?
Unul singur este bun, Dumnezeu. (Marcu 10:8)
De ce credeți că Isus dezminte spusele acestui tânăr? Nu era Isus întradevăr bun? Fără doar și poate că era! Rămâne, așadar, întrebarea, de ce
vorbește Isus astfel? Să fi fost oare faptul că binele nu era unitatea de măsură
potrivită? Cu alte cuvinte, este posibil ca etalonul uman al binelui să nu
coincidă cu standardul lui Dumnezeu?
Dacă ar fi ca eu și cu tine să facem un exercițiu și să ne punem
pentru un moment în locul acestui tânăr, cum crezi că ar fi stat lucrurile
dacă ne-am fi adresat lui Isus în același mod, folosind cuvintele, Bunule
Învățător? În ce mă privește, cunosc deja răspunsul. După mulți ani de
când sunt copilul lui Dumnezeu, după ce am citit toată Biblia de multe ori,
studiind și meditând asupra Scripturilor timp de ore întregi, rugându-mă
zilnic și chiar slujind cu normă întreagă în lucrarea creștină, autor al unor
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cărți ajunse best-seller, vă garantez că aș fi primit exact același răspuns ca și
tânărul bogat. Isus mi-ar fi spus, exact în același fel, John, de ce mă numești
bun? De unde știu asta? Duhul Sfânt s-a ocupat de mine în același fel în
care Isus a făcut-o cu acest dregător.
Vești cutremurătoare
Dați-mi voie să explic. La sfârșitul anilor 1990, călătoream către Suedia
pentru a participa la o conferință. A fost un zbor pe timp de noapte, iar
spre dimineață, avionul a aterizat pe aeroportul din Stockholm. După ce
mi-am luat bagajele și am trecut de controlul de securitate al aeroportului,
am fost călduros întâmpinat de gazda mea din Suedia. Înainte de a părăsi
terminalul, mi-a fost adus la cunoștință evenimentul care avea să devină
subiectul de știre al anului, dacă nu chiar al întregului deceniu.
Suedezul mi-a spus: „John, în timp ce tu erai în avion și zburai spre
Stockholm, s-a petrecut un dezastru, cred că nu ai avut cum să fi aflat încă.
Permite-mi să te pun la curent.”
„Ce s-a întâmplat?” Am întrebat eu, atât îngrijorat, cât și curios. Gazda
mi-a povestit despre fatalul accident de mașină care avusese loc cu doar
câteva ore mai devreme. Una dintre victime era, probabil, cea mai iubită
și recunoscută persoană de pe această planetă. Tot ceea ce ea făcea, ajungea
să apără la știri. Eu și soția mea, Lisa, îi admiram acțiunile caritabile și ne
făcea mereu plăcere să citim, în ziare și reviste, diferite articole despre ea.
Iar ca să fiu complet sincer, nu doar că îmi plăceau articolele, ci iubeam,
în aceeași măsură, și fotografiile care îi schițau viața. În câteva cuvinte,
eram un mare fan. Atunci când la știri era prezentat un subiect în care era
implicată, mă opream, de fiecare dată, din ceea ce făceam la momentul
respectiv și urmăream, cu atenție, reportajul.
Vestea morții acestei femei a fost pentru mine un șoc greu de exprimat
în cuvinte. Devenise de curând mamă, pe lângă faptul că avea deja o carieră
politică dinamică, fiind o femeie înzestrată din naștere atât cu inteligență,
cât și cu frumusețe. Folosindu-și influența pe care o avea la nivel global,
a ajutat în mod considerabil orfanii și victimele minelor antipersonal din
țările sfâșiate de război, un fapt mai mult decât suficient pentru a-mi câștiga
aprecierea. Însă calitățile ei demne de admirație nu se opreau aici. A iubit

CE E S T E B I N EL E ?

|

7

și nu și-a uitat niciodată fanii, pe care îi saluta, fie cu zâmbet sincer, fie
printr-un alt gest plin de compasiune.
Când am auzit vestea morții ei, am fost zdruncinat, nu puteam nicicum
să accept. Cum adică să fie moartă? Cum e posibil așa ceva?
Gazda m-a condus până la hotel, iar primul lucru pe care l-am făcut
atunci când am intrat în cameră, a fost să deschid televizorul. Pe fiecare
canal se difuzau reportaje despre accident. Însă, din cauza faptului că erau
în suedeză, nu le puteam înțelege. Am butonat, până când, într-un final,
am dat peste CNN și BBC News. Stăteam pe marginea patului, cu bagajele
încă nedesfăcute. Pur și simplu, nu-mi venea să cred.
Reportajele arătau mii de persoane îndoliate care se adunaseră în jurul
locuinței femeii. Camerele de filmat surprindeau oameni de toate vârstele,
aducând și așezând flori pe porți, în timp ce lacrimi le curgeau șiroi pe
obraz. Mulți dintre ei se îmbrățișau sau formau grupuri și se rugau. Erau,
cu toții, stupefiați.
În următoarele patru zile, tragedia a ocupat prima pagină a fiecărui
ziar din întreaga lume. Informațiile despre accident, investigațiile, reacțiile
familiei și funeraliile ocupaseră întreaga mass-media. Personalități din
fruntea statelor lumii, lideri de talie mondială și sute de celebrități au
participat la slujba de înmormântare, unul dintre evenimentele cu cea mai
mare audiență din istoria televiziunii.
În acea primă zi, petrecută la Stockholm, i-am jelit moartea, oră după
oră, în camera mea de hotel. Îmi era greu să mă pregătesc pentru slujba pe
care urma să o țin în seara respectivă. Nu mă puteam concentra, gândurile
îmi erau distrase de tot felul de întrebări, eram chiar furios. Cum să-și
piardă viața în niște circumstanțe atât de banale? Nu avea sens!
Însă, deodată, în tumultul acela de emoții și durere, un gând de o cu
totul altă natură încerca să își facă loc. Am încercat să scap de această senzație,
dar nu reușeam. Până la urmă, după câteva ore în care am continuat să simt
că emoțiile și duhul meu nu erau în acord, am îngenunchiat la capătul
patului și m-am rugat: „Tată, eu jelesc moartea acestei femei, dar simt în
inima mea că ceva este greșit. Ce se întâmplă?”
Aproape instantaneu, am auzit în adâncul inimii mele: „Citește
Apocalipsa capitolul 18”. Mărturisesc, nu știam ce este scris în Apocalipsa
18, pentru că, la vremea aceea, nu studiasem încă, în profunzime, această
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carte. Am deschis Biblia și am început să citesc. Când am ajuns la versetul
7, inima a început să îmi bată cu putere:
„Pe cât s-a slăvit pe sine însăși, și s-a desfătat în risipă, pe atât
dați-i chin și tânguire! Pentru că zice în inima ei: «Șed ca
împărăteasă, nu sunt văduvă, și nu voi ști ce este tânguirea!»
Tocmai pentru aceea, într-o singură zi vor veni urgiile ei:
moartea, tânguirea și foametea. Și va fi arsă de tot în foc, pentru
că Domnul Dumnezeu, care a judecat-o, este tare. Și împărații
pământului, care au curvit și s-au dezmierdat în risipă împreună
cu ea, când vor vedea fumul arderii ei, o vor plânge și o vor
boci.” (Apocalipsa 18:7-9)

Când am terminat de citit, emoțiile îmi erau răvășite. Fără îndoială,
era o paralelă clară între femeia despre care este scris în pasaj și femeia
a cărei moarte era difuzată fără încetare. Totul îmi părea de parcă mi-ar
fi fost aruncată în față o găleată de apă rece ca gheața. Eram deopotrivă
zguduit, tulburat și confuz. Cum era posibil ca versetele respective să aibă
vreo legătură cu celebra femeie, mereu făcătoare de bine?
Este important să clarific faptul că apostolul Ioan nu face referire în acest
pasaj la o persoană în mod particular. Pasajul descrie un duh activ și peste
tot prezent în această lume decăzută. Totuși, existau suficiente asemănări
pentru ca Duhul Sfânt să îmi vorbească prin aceste versete, în așa fel încât
să schimbe înțelegerea mea asupra situației respective. Ați experimentat
vreodată împrejurări în care Dumnezeu a folosit relatări biblice, pentru a vă
vorbi în mod specific și personal? Ei bine, așa se întâmplase și în acest caz.
Duhul Sfânt punea sub semnul întrebării felul în care judecam eu
binele, similar modului în care Isus o face cu tânărul bogat. Conștient
de ceea ce Dumnezeu tocmai îmi descoperise, am ripostat cu voce tare:
„Doamne, cum e posibil ca aceste versete să aibă vreo legătură cu ea? Ea
care a făcut tot felul de acte caritabile pentru victimele bombardamentelor
și pentru orfani și...”
„S-a slăvit pe ea însăși, disprețuind orice stăpânire și mândrindu-se în
mijlocul curviei ei, în fața întregii lumi, mi-a răspuns Dumnezeu. Nu a fost
supusă Mie.”
Încă nevenindu-mi să cred, am continuat: „Dar cum rămâne cu tot
binele pe care ea l-a făcut umanității?”
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Atunci am auzit Duhul lui Dumnezeu spunând: „Fiule, nu de partea
răului din pomul cunoștinței binelui și răului a fost Eva atrasă. Ci de partea
bună.” Am înmărmurit la auzul acestor cuvinte, atât de clar rostite inimii
mele. După câteva clipe, am deschis Biblia la Genesa, pentru a-mi confirma
ce tocmai auzisem.
„Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit,
și că pomul era de dorit ca să deschidă mintea. A luat deci din
rodul lui, și a mâncat; a dat și bărbatului ei, care era lângă ea, și
bărbatul a mâncat și el.” (Genesa 3:6)

Da, am văzut cuvintele bun, plăcut, de dorit și am rămas cu gura căscată.
Apoi, am auzit Duhul lui Dumnezeu, spunând: „Există și un bine care nu
este de la Mine; care nu îmi este supus Mie.”
Am stat și am meditat la ceea ce auzisem și citisem. Cuvântul lui
Dumnezeu m-a făcut gol și descoperit și m-a îndreptat spre adevăr. Se pare
că percepția și etalonul meu, în ceea ce privește binele, erau diferite de
standardul divin.
Dumnezeu a continuat să vorbească inimii mele. Mi-a arătat cum cei
mai mulți dintre oamenii „buni”, în special creștinii, nu sunt atrași de orgii
sexuale desfrânate, de muzică sumbră cu versuri instigatoare, de staruri ale
muzicii rock, care preamăresc satanismul în concertele lor, de ucidere în
masă, de fraudă sau de alte asemenea comportamente, evident rele. Cei
mai mulți sunt atrași și amăgiți de purtări și aspecte care par corecte, bune
și înțelepte, însă, în fapt, sunt contrare înțelepciunii Sale. Este scris:
„Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la
moarte.” (Proverbe 14:12)

Să analizăm, mai întâi, prima parte a versetului: „dar la urmă se văd
că duc la moarte”. Mulți creștini nu acordă prea mare atenție acestor
cuvinte, deoarece își spun, Eu sunt mântuit, destinația mea este Cerul, deci
eu nu voi vedea moartea. Conform percepției lor, versetul le pare a fi scris,
exclusiv, pentru cei necredincioși. Haideți, totuși, să reconsiderăm ceea ce
Dumnezeu spune în acest pasaj.
Priviți cuvintele, „duc la moarte”. În Scriptură, ni se vorbește sistematic
despre calea către viață și calea către moarte. Dumnezeu le spune alor Lui
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(nu necredincioșilor): „Așa vorbește Domnul: «Iată că vă pun înainte calea
vieții și calea morții.»” (Ieremia 22:8).
În acest context, cuvântul cale înseamnă judecățile în funcție de care
noi alegem să trăim. Vei întâlni adesea acest cuvânt pe paginile Scripturii.
Isus spune: „Intrați pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este
calea care duce la pierzare, și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este
poarta, îngustă este calea care duce la viață, și puțini sunt cei ce o află.”
(Matei 7:13-14). Se referă oare Isus doar la veșnicie aici?
Dumnezeu a așezat pomul vieții în mijlocul grădinii Eden. Acesta
reprezenta calea către viață și înțelepciunea lui Dumnezeu. Celălalt copac
din mijlocul grădinii era pomul cunoștinței binelui și răului. Acesta
reprezenta calea către moarte, întruchiparea rațiunii umane, separată de
Dumnezeu. Mâncând din rodul lui, consecințele nu s-au răsfrânt doar
asupra vieții de apoi, ci i-au afectat pe Adam și pe Eva, începând cu acel
moment. Înainte de actul necugetat, cei doi erau liberi, prosperi, cu
sănătatea neatinsă, izbutind în orice lucru și-ar fi propus. Din clipa în care
s-au hrănit cu rodul pomului neîngăduit, viața le-a devenit trudă. Au fost
împresurați cu boală, cu lipsuri, cu munci covârșitoare și cu greutăți, până
atunci, nemaiîntâlnite. Pășiseră pe calea către moarte.
Cu toate acestea, Dumnezeu este Dumnezeul Răscumpărător. El deja
rânduise redobândirea a ceea ce omul pierduse. Pentru a restaura calea
către viață, a fost făcut un legământ. Prin bogăția înțelepciunii Sale, au
fost făcute din nou posibile fericirea netăgăduită, traiul îmbucurător, pacea,
belșugul și alte nespuse binecuvântări:
„Ferice de omul care găsește înțelepciunea și de omul care capătă
pricepere! Căci câștigul pe care-l aduce ea este mai bun decât al
argintului, și venitul adus de ea este mai de preț decât aurul; ea
este mai de preț decât mărgăritarele, și toate comorile tale nu se
pot asemui cu ea. În dreapta ei este o viață lungă; în stânga ei,
bogăție și slavă. Căile ei sunt niște căi plăcute, și toate cărările ei
sunt niște cărări pașnice. Ea este un pom de viață pentru cei ce o
apucă, și cei ce o au sunt fericiți.” (Proverbe 3:13-18).

Scriptura ne învață că, dacă ne trăim viața conform înțelepciunii lui
Dumnezeu, vom avea parte de un trai roditor, de propășire, de izbândă,
de viață lungă, de pace lăuntrică și de cinste. Pomul este o sursă de rod
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pentru cei din jur. Potrivit pasajului anterior, dacă urmăm calea care duce
la viață (înțelepciunea), vom deveni și noi asemenea unui pom al vieții – o
sursă de nutriment pentru cei care se vor hrăni din roadele noastre. Este
însă valabilă și reciproca. Dacă alegem să trăim după judecăți omenești,
devenim întruchiparea unui pom dăunător, iar cei care vor gusta din rodul
nostru, se vor găsi copleșiți de epuizare, de stres, de ineficiență, de boală și
de alte asemenea consecințe, care apar odată cu moartea spirituală.
Întorcându-ne la Proverbe 14:12, citim: „Multe căi pot părea bune
omului, dar la urmă se văd că duc la moarte.” Dacă privim cu atenție la
prima parte a versetului, putem fi lesne de acord că aceasta este aplicabilă
orișicui, creștinilor și necreștinilor, deopotrivă. Este o cale care pare potrivită;
pare bună, chibzuită, benefică, strategică, profitabilă, convenabilă și așa
mai departe. Și totuși, suntem preveniți, cât se poate de clar: ceea ce la o
primă vedere pare bun, poate fi, de fapt, dăunător, poate aduce stricăciune
și ineficiență – calea către moarte.
Autorul epistolei către Evrei scrie această mustrare, fără ocolișuri:
„... avem multe de zis (...), fiindcă v-ați făcut tari de urechi.
În adevăr, voi, care de mult trebuia să fiți învățători, aveți
iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele dintâi adevăruri ale
cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte,
nu de hrană tare. (...) Dar hrana tare este pentru oamenii mari,
pentru aceia a căror judecată s-a deprins, prin întrebuințare, să
deosebească binele și răul.” (Evrei 5:11-14, traducere din limba
engleză)

Este limpede faptul că discernământul constituie un factor-cheie
pentru a stabili ce este într-adevăr bine și ce este rău. Cu alte cuvinte, binele
nu este întotdeauna evident, dacă judecăm prin prisma simțurilor, rațiunii
și gândirii omenești.
Poate vei întreba: „Dar nu spune autorul epistolei către Evrei că
judecățile noastre se pot deprinde să deosebească binele de rău?” Da, așa
este, dar la ce fel de judecăți se referă el? Vei sesiza că la începutul pasajului,
autorul specifică faptul că le scrie unor creștini „tari de urechi”. Să fi avut
nevoie toți acești evrei de dispozitive auditive? Cu siguranță, nu. Cel care
scrie epistola face, așadar, trimitere, nu la auzul de natură fizică, ci la
capacitatea de a auzi în inimile noastre. Isus spunea neîncetat: „Cine are
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urechi de auzit să audă.” (Matei 11:15). Practic, toți cei care au primit
această învățătură aveau urechi trupești, însă, nu toți dispuneau de o inimă
iscusită în a auzi Cuvântul lui Dumnezeu, cea mai bună călăuză pentru
viețile lor.
Vom aprofunda aspectul discernământului spiritual în următoarele
capitole ale cărții. Așadar, până în acest punct, să reținem că distincția
dintre bine și rău nu se poate face întotdeauna cu ușurință, la un nivel
de suprafață. Înainte de a fi pus față în față cu adevărul, în acea cameră
de hotel din Stockholm, credeam că binele și răul ne stau înainte, simple,
evidente, limpede ca lumina zilei.
Să luăm în considerare un alt exemplu: Unul dintre membrii de nădejde
ai grupului lui Isus, Petru, rostește o urare de protecție și viață lungă peste
Isus. Ai zice că îi oferă o bună povață Șefului său. Însă, Isus îl mustră cu
asprime, declarând că gândurile lui, nu sunt gândurile lui Dumnezeu (vezi
Matei 16:21-23). Acesta este doar unul dintre multele exemple pe care aș
putea să le găsesc în Scriptură, pentru a dovedi că binele și răul nu sunt,
întotdeauna, fățiș evidente.
Solomon s-a rugat: „Dă, dar, robului Tău o inimă pricepută, ca să
judece pe poporul Tău, să deosebească binele de rău!” (1 Împărați 3:9).
Este nevoie de o inimă iluminată, o inimă deprinsă a recunoaște ceea ce
Dumnezeu numește bine și ce numește rău. Eva a fost perfectă din toate
punctele de vedere, iar în grădină, acolo unde ea își ducea traiul, prezența
lui Dumnezeu era vie și intensă. Cu toate acestea, ce a considerat ea a fi
bun, plăcut și de dorit a fost, de fapt, rău și vătămător vieții sale. A fost
amăgită și astfel a avut de suferit.
Iată-ne deci ajunși la țelul acestei cărți: să aducă lumină, cu ajutorul
Scripturilor și al Duhului Sfânt, pentru a putea deosebi între ce este bine
pentru viața ta și ceea ce va aduce, în final, distrugere. Dacă Eva, care era
perfectă și trăia într-un mediu fără cusur, a putut să cadă pradă înșelăciunii,
atunci cu cât mai vulnerabili amăgirii suntem noi, cei cu minți imperfecte,
trăind într-o lume coruptă și într-o societate denaturată?

2

C UM S-A Î NT ÂM PL AT?
Nu vă înșelați preaiubiții mei frați: orice ni se dă bun și orice dar
desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor...
—I acov 1:16–17
[Creștinul] nu crede că Dumnezeu ne va iubi pentru că suntem buni,
ci că Dumnezeu ne va face buni, tocmai pentru că ne iubește...
—C.S. L ewis

Î

n acea zi, petrecută în Suedia, am rămas în camera de hotel, uluit, cu
emoțiile răvășite. Eram plin de reverență în fața răspunsului divin, cu
privire la suferința resimțită de mine pentru moartea celebrei femei, însă
eram, totodată, tulburat. Rămăsesem confuz și aveam încă multe întrebări.
După ani în care fusesem implicat în slujire, în care scrisesem cărți și
predicasem creștinilor de pe toate continentele (mai puțin Antarctica),
neștiința mea cu privire la ce este, cu adevărat, binele, tocmai fusese expusă.
Principala întrebare care îmi măcina gândurile era următoarea: Ce
altceva am considerat eu a fi bine și care, de fapt, în ochii lui Dumnezeu nu
este așa? și, un alt aspect, la fel de important, Care au fost consecințele trăirii
în acest fel?
Înainte de a răspunde acestor două întrebări, ar fi bine să mă întorc
acolo de unde a început totul: Grădina Eden. Este un pas logic, dat fiind
faptul că Duhul lui Dumnezeu folosise această trimitere, pentru a-mi
atrage atenția, atunci, în camera de hotel.

14

|

B I N E S AU D U M N E Z E I ES C?

Există, totuși, o întrebare sâcâitoare cu privire la întâmplarea din Eden,
cu care eu, și mulți alții, ne-am confruntat de-a lungul anilor: cum a reușit
șarpele să o conducă pe Eva în neascultare față de Dumnezeu?
Haideți să privim lucrurile în esență. Eva trăia într-un mediu perfect.
Nu fusese abuzată de niciun tată, niciun soț, de niciun membru al familiei,
de niciun șef sau profesor. Trăia în desăvârșită liniște și pace, simțea purtarea
de grijă și nu cunoștea boala sau lipsurile. Însă, mai presus de toate, trăia
în absolută armonie cu Creatorul. Atmosfera Pământului era îmbibată de
prezența lui Dumnezeu, iar El se plimba adesea împreună cu Adam și cu
Eva, prin grădină. Cum a fost posibil, într-un asemenea cadru, ca șarpele să
îi întoarcă pe femeie și pe bărbat, împotriva lui Dumnezeu?
Descoperind răspunsurile care dezleagă acest mister, vom dobândi
înțelegere asupra modului în care inamicul ne poate atrage în aceeași
manieră, și pe noi, astăzi. Ajungând să îi cunoaștem tacticile, vom fi
mai puțin vulnerabili în a cădea pradă înșelăciunii și neascultării față de
Creatorul nostru.
O grădină magnifică
La început, Dumnezeu a creat o lume perfectă, o lume înțesată de frumusețe,
fără cusur, încărcată cu resurse și cu nenumărate încântări pentru suflet.
Dumnezeu nu și-a limitat creația la doar câteva feluri de animale, copaci
și priveliști frumoase. El a conceput și a creat peste un milion de specii de
viețuitoare, peste două sute cincizeci de mii de plante, peste o sută de mii
de soiuri de copaci și o miriadă de felurite roci, varietăți de soluri și resurse
naturale. Pământul era o capodoperă. Mii de ani mai târziu, oamenii de
știință continuă să se minuneze în fața complexității creației. Aceștia nu au
ajuns încă la o înțelegere deplină a lumii în care trăim și, probabil, nu o vor
face niciodată.
Dumnezeu a conceput și a creat totul pentru ceea ce era apogeul
afecțiunii Sale: omul. Pe cât de extraordinar s-a dovedit a fi Pământul,
Creatorul a fost determinat să meargă chiar mai departe. A sădit, El Însuși
– nu, nu a creat, ci a sădit – pe Pământ, o încântătoare grădină.
Eu iubesc peisajele și grădinile. Dar, ca să fiu sincer, nu îmi place să
lucrez la niciuna dintre ele; o puteți întreba și pe Lisa. Se va încrunta,
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spunând că disprețuiesc grădinăritul. Totuși, ce îmi face mie plăcere, este să
stau, pur și simplu, sau să hoinăresc prin grădini meticulos îngrijite, prin
livezi, prin podgorii sau prin păduri.
De curând, fusesem să predic în Konstanz, Germania, un oraș care
poartă numele lacului lângă care este situat. Lacul Konstanz este cel mai
mare lac al Germaniei, deoarece acumulează apa rezultată din topirea
zăpezilor și a ghețurilor de pe munții Alpi. Eu și cu Lisa am mers pentru
a face o vizită unor prieteni apropiați care sunt, și ei, în slujba pastorală:
Freimut (un nume cât se poate de nemțesc) și soția lui, Joanna.
Dispunând de două zile libere în călătoria noastră, gazdele ne-au
propus, cu căldură, o mulțime de activități interesante, pentru a profita
de timpul liber. Am ajuns la concluzia că în orașul Konstanz nu te puteai
plictisi din lipsă de activități, însă, ceea ce îmi doream eu cel mai mult să
fac, nu intrase pe lista cu sugestii.
Între apele lacului Konstanz se află un loc numit Insula Florilor.
Numele oficial este Mainau, însă „Insula Florilor” este mult mai descriptiv,
având în vedere că toată întinderea insulei este o grădină. Îmi doream să o
străbat la pas, chiar dacă ar fi durat o zi întreagă să o văd de la un capăt la
celălalt.
Lisa, Joanna și Freimut au crezut inițial că glumesc atunci când am
întrebat dacă nu am putea să vizităm insula. La urma urmei, cine s-ar fi
gândit că un bărbat care iubește sportul și activitățile competitive, și-ar dori
să facă ceva atât de plictisitor precum o plimbare printr-o grădină imensă?
Totuși, după ce am mai adus vorba despre asta de vreo două ori, prietenii
noștri au remarcat: „Nu credeam că vorbești serios. Chiar îți dorești să
mergi?”
„Da!”, am spus eu. Am început astfel să organizăm ieșirea, în ciuda
văditei lipse de entuziasm a celorlalți.
A fost o zi fără seamăn. Am traversat cu mașina podul care duce înspre
insulă, am achitat o taxă la intrare și ne-am început turul. Nu a durat mult
până să fiu absorbit de peisaj. Eram fermecat de frumusețea și complexitatea
acestei vaste grădini. Partea bună a fost că nu eram eu singurul în această
postură. Glumele și tachinările celor trei au încetat în momentul în care am
început să privim la această culme a creației.
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Fiecare parte a acestei enorme grădini era o încântare, o adevărată
sărbătoare înaintea ochilor. Splendidele răzoare de flori erau, toate, perfect
aliniate, cărările conturându-se printre ele, astfel că fiecare plantă putea
fi văzută. Erau și hărți, realizate doar din flori, statui uriașe, reprezentând
animale, copilași, ba chiar și case, făcute din diferiți copaci, plante și flori.
Peste tot, printre aceste minunății, erau răspândite heleșteie și fântâni
arteziene care îți tăiau răsuflarea.
Ne-am bucurat împreună de creativitatea și frumusețea emanate de
acest loc, în care ar fi trebuit să petrecem mai mult de jumătate de zi, pentru
a-l vedea în întregime – am apucat să vizităm doar o parte! De multe ori,
în acea după-amiază, m-am gândit: Dacă din mâini omenești, de bărbați și
de femei, a ieșit o asemenea insulă grandioasă, sărbătoare a frumuseții pentru
ochii privitorului, abundență a miresmelor, încântare a simțului olfactiv,
atunci cum să fi arătat o grădină întocmită de Dumnezeu? Pentru că nu a
fost doar un iscusit horticultor sau peisagist, cel care a conceput Edenul a
fost Însuși Maestrul Creator.
Dumnezeu a sădit luxurianta și încântătoarea Grădină a Edenului,
l-a pus pe Adam în mijlocul ei și a adus înaintea lui toate viețuitoarele.
Maestrul și-a dorit să vadă cum va numi Adam cele peste un milion de
specii care aveau să umple Pământul. Cât de inteligent trebuie să fi fost
acest om! Iar Adam, nu numai că a avut pricepere să numească pe oricare
dintre aceste viețuitoare, dar a avut și capacitatea de a reține fiecare nume
în parte, fără vreun iPad și fără ajutorul internetului! Adam era un geniu.
Cu toate acestea, Dumnezeu nu a adus animalele înaintea lui Adam,
doar pentru a le denumi; El a intenționat, de asemenea, să vadă pe care
viețuitoare o va considera Adam drept însoțitor potrivit. Bărbatul a
numit toate păsările cerului și toate viețuitoarele pământului, dar nici una
dintre acestea nu putea fi un ajutor potrivit pentru el. Atunci, Dumnezeu
a trimis un somn adânc peste om, iar când acesta a adormit, a luat una
dintre coastele lui, apoi i-a închis carnea la loc. Din coasta pe care o luase,
Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și Adam a spus:
„Iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din
carnea mea! Ea se va numi „femeie”, pentru că a fost luată din
om.” (Geneza 2:23)
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Însoțitorul perfect pentru bărbat avea să devină femeia. Se completau
unul pe celălalt și, împreună, formau un întreg. Amândurora li s-a dat
însărcinarea de a păzi și de a se îngriji de Pământ și, în special, de grădină.
Mai înainte ca Eva să fi fost făcută din coasta lui Adam, Dumnezeu
îi dăduse acestuia o indicație cât se poate de clară: „Poți să mănânci după
plăcere din orice pom din grădină; dar din pomul cunoștinței binelui
și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el vei muri
negreșit.” (Geneza 2:16-17)
Nu ne este adus la cunoștință intervalul de timp după care este
consemnat următorul eveniment. Să fi fost poate săptămâni, ani, decenii
sau, cine știe, chiar mai mult. Cert este că a venit și ziua în care, cea mai
vicleană bestie, șarpele, și-a pus în gând să o ispitească pe Eva și să pună sub
semnul întrebării porunca lui Dumnezeu.
(Cum putea un șarpe să vorbească? Personal, cred că, înainte de Cădere,
animalele aveau capacitatea de a comunica, și ele, cu oamenii. Probabil,
acesta este motivul pentru care Eva nu pare șocată sau cuprinsă de spaimă,
atunci când șarpele i se adresează. Această cunoaștere despre graiul omenesc
la animale, trebuie să fi fost, cumva, transmisă din generație în generație,
astfel că, atunci când măgărița lui Balaam începe să vorbească, nici Balaam
nu este surprins sau contrariat. (vezi Numeri 22:21-35) Acesta a continuat,
pur și simplu, conversația cu animalul de povară, fără să se arate uluit.
Cum a făcut-o?
Să reafirm scopul cu care cercetăm îndeaproape ceea ce s-a petrecut în
Eden. Încercăm să înțelegem cum acest șarpe, posedat de Diavol, a reușit,
într-un mediu desăvârșit, să o determine pe Eva să se întoarcă împotriva lui
Dumnezeu. Haideți să observăm maniera în care o abordează:
El a zis femeii: „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: «Să nu
mâncați din toți pomii din grădină?»” (Geneza 3:1)

Prin adresarea acestei întrebări, șarpele inițiază primul pas al strategiei
sale. Ținta lui era să o facă pe Eva să se îndepărteze de la înțelepciunea
dumnezeiască. Întrebarea sa, meșteșugită cu dibăcie, a ademenit-o pe
femeie în a pierde din vedere, pentru moment, multitudinea copacilor și
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a roadelor pe care le avea la dispoziție, îndreptându-i, astfel, atenția spre
singurul pom care era neîngăduit.
Cuvintele exacte ale lui Dumnezeu către Adam au fost: „Poți să mănânci
după plăcere din orice pom din grădină; dar din pomul cunoștinței binelui
și răului să nu mănânci.” Generozitatea Sa este evidentă: „Poți să mănânci
din orice pom din grădină”. Există mii de feluri de pomi pe acest Pământ
și sunt înclinat să cred că, fiecare soi în parte, era deja sădit în Eden. Cât
de ingenios să fi fost șarpele? Eva ar fi putut mânca, la alegere, dintr-o
diversitate de mii de pomi, însă, după ce Satan îi pune vicleana întrebare,
nu-și mai poate lua ochii de la singurul rod care îi fusese interzis.
Nici în prezent, situația nu este diferită. Dumnezeu ne-a încredințat,
fiecăruia dintre noi, o mulțime de daruri și ne-a promis tot felul de
binecuvântări duhovnicești, în locurile cerești (vezi Efeseni 1:3). Aș
mai avea nevoie de încă o carte, doar pentru a le enumera! Ni se spune,
de asemenea, că toate lucrurile sunt ale noastre, în Isus Hristos (vezi 1
Corinteni 3:21-22).
Prin urmare, care este strategia inamicului? Nu este cu nimic diferită
față de cea folosită în grădină. Acesta va căuta mereu să obtureze înaintea
ochilor noștri bunătatea lui Dumnezeu, în așa fel încât, noi să ajungem
să ne îndreptăm atenția doar la ceea ce este „neîngăduit”. De ce alege
Dumnezeu să ne interzică anumite lucruri? Ne vom ocupa amănunțit și de
această întrebare, în următoarele pagini, însă, pentru a da acum un răspuns
scurt, o face spre binele nostru. El va ști întotdeauna ce este cel mai bun
pentru noi.
Repetând adevărul pe care ea îl cunoștea, Eva, fără să stea pe gânduri,
răspunde șarpelui vorbitor:
Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. Dar
despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis:
„Să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el, ca să nu
muriți.” (Geneza 3:2-3).

Este interesant de observat, faptul că răspunsul Evei este lipsit de
acuratețe. Dumnezeu nu a spus, niciodată, nimic despre a nu atinge rodul
pomului. Poate părea un detaliu nesemnificativ, însă, acesta ne oferă un
indiciu cu privire la motivul șarpelui de a o ademeni pe Eva, și nu pe Adam.
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Eva nu se afla încă în peisaj când a fost rostită porunca inițială, deci,
nu avea cum să o fi auzit, precum Adam, din gura lui Dumnezeu Însuși.
Personal, cred că a existat o zi în care, Adam și Eva, plimbându-se prin
vastitatea grădinii, au dat peste pomul cunoștinței binelui și răului. Adam
i l-a arătat Evei și i-a povestit ceea ce Dumnezeu spusese despre acest pom
aparte. Eu numesc acest tip de interacțiune, o cunoaștere împărtășită. De
cealaltă parte, în ceea ce-l privește pe Adam, porunca a reprezentat pentru el
o cunoaștere revelată. Care este diferența? Cunoașterea revelată este atunci
când Dumnezeu ne descoperă anumite aspecte, în mod direct, personal.
Cunoaștere revelată versus cunoaștere împărtășită
Într-o zi, Isus își întreabă ucenicii: „Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul
omului?” (Matei 16:13). Fiecare, pe rând, a început să enumere tot ceea ce
a auzit de la alții: se spune că ești Ioan Botezătorul, Ilie, Ieremia, fie un altul
dintre prooroci; erau genul acela de opinii despre Isus care circulau cum
circulă azi opinii diverse pe Twitter, Facebook sau Instagram.
După ce Isus trece mai departe de ceea ce aflaseră ei prin intermediul
cunoașterii împărtășite de alții, îi întreabă: „Dar voi, cine ziceți că sunt?”
(vezi Matei 16:15).
Ucenicii au înmărmurit, neștiind ce să răspundă. Dacă Isus nu
le-ar fi pus mai devreme prima întrebare, cel mai probabil, ucenicii ar
fi fost influențați de presupozițiile care circulau în rândul poporului, în
răspunsurile lor, reflectându-se astfel tipul de cunoaștere împărtășită.
Cu cele două întrebări, Isus intenționează, de fapt, să-i scoată de sub
această înțelegere la mâna a doua, pentru a le putea deschide ochii cu privire
la ceea ce Dumnezeu le descoperise. Petru este singurul care a venit cu un
răspuns. Acesta declară, dintr-o dată: „Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului
celui Viu!” (Matei 16:16).
Îmi imaginez că Isus a zâmbit, și-a pus mâna pe spatele lui Petru, pentru
a-i întări spusele, și a declarat: „Ferice de tine, Simone, fiul lui Iona; fiindcă
nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl Meu care este
în ceruri.” (Matei 16:17). Petru nu reproducea o informație citită undeva
pe internet sau văzută, din întâmplare, într-un articol din revista cuiva! El
împărtășea un adevăr pe care Dumnezeu i-l descoperise în mod personal.
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Isus spune apoi că pe o astfel de cunoaștere a descoperirii dumnezeiești
va fi zidită Biserica, iar porțile Locuinței morților nu o vor birui. Antitetic,
forțele întunericului pot, mult mai ușor, să îi atragă în înșelăciune pe aceia
care dețin doar cunoaștere împărtășită.
Putem dobândi cunoașterea revelată pe diferite căi. De pildă, atunci
când citim Scriptura sau o carte scrisă sub călăuzirea Duhului, atunci când
facem liniște în gândurile noastre și petrecem timp în rugăciune, atunci
când ascultăm păstorul care ne învață; sau se poate întâmpla să ai o vedenie
asemenea lui Petru, când se afla pe acoperiș (vezi Fapte 10:9-16) sau, pur
și simplu, să primești Cuvântul lui Dumnezeu, prin descoperirea Duhului
Sfânt, direct inimii tale. Sunt dificil de încadrat într-un tipar momentele
și modalitățile prin care se produc descoperirile. Uneori, poate vei auzi
o voce, asemenea unui susur blând, în adâncul inimii tale. Alteori, se
întâmplă doar să știi, deoarece descoperirea a avut loc în duhul tău. În alte
împrejurări, inima începe să îți bată cu putere și poți să simți prezența lui
Dumnezeu, în timp ce citești Scriptura. Indiferent de modalitatea prin care
se întâmplă, aspectul esențial este că tu, în mod nemijlocit, știi că ai primit
ceva de la Dumnezeu, iar această cunoaștere revelată nu va putea niciodată
să-ți fie luată.
În schimb, când vorbim despre cunoașterea împărtășită, înțelegem că
aceasta vine doar prin auzirea sau citirea afirmațiilor altor persoane, care
reproduc ceea ce Dumnezeu le-a vorbit. Înțelegerea acestora poate fi cât se
poate de corectă, dar dacă Duhul nu o face descoperită și inimii tale, ți-o
poți însuși în mod distorsionat.
De exemplu, i-am auzit pe unii oameni, mândrindu-se, semeț, cu
înțelegerea lor asupra Bibliei: „Știi, John, banii sunt rădăcina tuturor
relelor.” Ceea ce citiseră acești prieteni, ale căror convingeri erau eronate,
sau poate auziseră pe altcineva citând, este versetul din 1 Timotei 6:10, care
spune: „Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor”.
Banii, în esență, sunt doar un instrument. Asta e tot. Poți întrebuința
greșit o unealtă sau o poți folosi în mod corect. O armă este, de asemenea,
un instrument. În mâna unui tâlhar, o armă va fi greșit întrebuințată,
pentru a da o spargere. Însă, în mâna unui polițist, o armă poate fi folosită
pentru a opri pe cineva de la a viola sau a ucide. Este aceeași armă, care nu
reprezintă, în mod automat, nici o sursă a răului, și nici una a binelui. Așa
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este și în cazul banilor, aceștia nu sunt decât un instrument, nicidecum
rădăcina tuturor relelor. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor.
Cei care fac asemenea afirmații false dețin cel mult o cunoaștere
împărtășită, și nu o cunoaștere revelată. Din proprie experiență, această
cunoaștere împărtășită poate fi, câteodată, cu mult mai periculoasă decât
totala lipsă de cunoaștere.
Cuvintele pe care Eva le folosește pentru a reda porunca lui Dumnezeu,
cu privire la a nu atinge fructul, nu indică decât faptul că ea deținea o
cunoaștere împărtășită, și nu revelată. Prezența lui Dumnezeu era în
grădină. El se plimba cu Adam și cu Eva, cel mai probabil că în fiecare zi
(vezi Geneza 3:8). Este absolut normal că Adam împărtășește porunca lui
Dumnezeu cu soția lui, dar se pare că ea nu caută să cunoască direct de la
Creator, ceea ce a fost spus.
O trăsătură caracteristică a celor care Îl caută pe Dumnezeu ar trebui
sa fie aceea de a cerceta în profunzime și de a se adânci în cunoașterea și
înțelegerea Lui. Auziți ce au făcut cei din Bereea, atunci când Pavel le-a
propovăduit mesajul Cerului:
„Iudeii aceștia aveau o minte mai deschisă decât cei din
Tesalonic. Au primit Cuvântul cu toată râvna și cercetau
Scripturile în fiecare zi, ca să vadă dacă ce li se spunea, este așa.”
(Fapte 17:11, traducere din limba engleză)

Credincioșii din Bereea erau cu adevărat implicați! L-au ascultat pe
Pavel cu mare atenție, apoi au cercetat, ei înșiși, Scripturile. Iubesc sintagma
minte deschisă. Mintea lor era deschisă pentru a auzi vocea Duhului. Canalul
de comunicare dintre duhul și mintea lor era deschis, gata să primească o
cunoaștere prin revelație.
Spre deosebire de mulți credincioși din zilele noastre, cei din Bereea
nu-și procurau informațiile, de-a gata, din surse precum bloguri, materiale
digitale sau discuții care au loc pe Twitter sau Facebook. La fel cum nici Isus
nu a fost interesat de ceea ce spuneau oamenii pe „platformele sociale” ale
vremii, atunci când a discutat cu ucenicii despre identitatea Sa. El a vrut, de
fapt, răspunsul la întrebarea: „Băieți, ce v-a descoperit vouă Dumnezeu?”
Se poate că, la un moment dat, în timp ce umblau împreună, Petru să
fi auzit pe cineva spunând „Isus este Hristosul”. În acea clipă, sub imboldul
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Duhului Sfânt, adevărul acesta a strălucit instantaneu în mintea și inima
lui. Da, așa este! El este Fiul lui Dumnezeu. El este Hristosul. Oau! Până
acum nu mi-am dat seama, dar acum știu că El este Hristosul! De multe
ori, acesta este felul în care receptăm adevărul Lui în inima noastră.
Sau, poate că s-a întâmplat în mod diferit cu Petru. Se poate ca
descoperirea să fi venit în inima lui, atunci când, într-o noapte, era pe
punctul de a adormi sau poate că a venit într-un moment în care îl urmărea
pe Isus, învățând, într-un loc de popas. Probabil, în unul dintre acele
momente, fără ca Petru să-și fi dat seama, Dumnezeu i-a reamintit de un
verset al Vechiului Testament, precum Isaia 9:6-7, în care se prevestește
venirea lui Hristos.
Sau, cine știe, poate că acea clipă în care Petru a avut parte de un
duhovnicesc „Da, așa este!”, a venit în timp ce Isus vindeca pe cineva.
Deodată, ucenicul își amintește, de când era el copil, de unul dintre rabini,
citind o proorocie veterotestamentară despre Mesia, Cel care urma să vină:
„ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia, care zice: «El a luat
asupra Lui neputințele noastre și a purtat bolile noastre.»” (Matei 8:17)
Există atât de multe căi prin care adevărata identitate a lui Isus i s-ar fi
putut descoperi lui Petru; ceea ce contează este faptul că Dumnezeu Însuși
o făcuse de cunoscut.
Cred că nu greșesc, dacă spun că nu așa i se întâmplase și Evei. Ea
nu a avut acest fel de cunoaștere revelată; în schimb, s-a mulțumit cu o
cunoaștere împărtășită. Poate că Adam i-a scris un mesaj privat pe Twitter:
„Hei, draga mea, am văzut că te uitai la pomul cunoștinței binelui și răului.
Nu te atinge de el! Dumnezeu spune că vom muri dacă mâncăm din acel
fruct!”
A doua etapă
Acum că șarpele direcționase, exclusiv, atenția Evei înspre unicul și
singurul pom neîngăduit, putea să treacă la pasul următor al persuasivei
sale stratageme. Acest pas consta în a dezminți în mod direct spusele lui
Dumnezeu. Orișicum, avea să fie ingenios ambalat în ceva ce pare rațional
și care vine la pachet cu promisiunea unui beneficiu. Satan atacă:
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„Atunci șarpele a zis femeii: «Hotărât, că nu veți muri, dar
Dumnezeu știe că, în ziua când veți mânca din el, vi se vor
deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și
răul.»” (Geneza 3:4-5)

Luați în considerare cuvintele șarpelui: „Dumnezeu știe”. Acestea
sugerează că ceva este ferit de posibilitățile lor de cunoaștere, și nu un
oarecare subiect, ci un aspect care ar face viața lui Adam și a Evei, mai
bună. Acest ceva ar avea menirea de a-i duce la un nivel mai înalt! De
vreme ce pomul conținea și o parte a binelui, șarpele și-a pregătit cu dibăcie
argumentul, în așa fel încât să pară perfect logic. A funcționat.
„Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit
și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci
din rodul lui și a mâncat; a dat și bărbatului ei, care era lângă ea,
și bărbatul a mâncat și el.” (Geneza 3:6)

Eva a văzut că pomul era bun, plăcut de privit și că ar face-o înțeleaptă.
Acestea toate sunt caracteristici benefice și de dorit.
În timp ce Eva privea țintă la copac, gândurile au început să îi alunece
într-o altă direcție: Stai așa. Există ceva bun și prielnic în acest pom, iar
Dumnezeu l-a interzis. Eu și soțul meu am putea avea o viață mai bună. Am
putea fi mai înțelepți și mai fericiți, dar nu ne este îngăduit. Am crezut despre
Creator că este iubitor și plin de bunătate, dar, de fapt, se pare că ne înșală.
Ascunde ceva de noi.
Cu fiecare moment în care aceste gânduri începeau să îi pătrundă
mintea, dorința Evei de a se hrăni din acest rod devenea tot mai mare. Atâta
timp cât era convinsă că există ceva bun pentru ea în acest pom, dorința îi
era îndreptățită.
Lovitura decisivă a șarpelui a fost aceea de a perverti, în ochii Evei,
adevărata natură a lui Dumnezeu. Dacă reușea, o putea determina să se
întoarcă împotriva Creatorului. De ce? Pentru că poruncile lui Dumnezeu
sunt instaurate și menținute prin însăși natura Sa.
Regele David scrie: „Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului Tău
de domnie; bunătatea și credincioșia sunt înaintea feței Tale.” (Psalmi
89:14). Din postura unui rege, David știa că aceste atribute reprezintă
temelia personalității unui conducător statornic. Dacă un rege este condus
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de adevăr, dreptate și înțelepciune, atunci domnia îi va fi îndelungată. Dar
dacă un conducător este corupt și nedrept, atunci domnia i se va sfârși
degrabă.
Natura lui Dumnezeu este desăvârșită, dar șarpele și-a propus să o
înduplece pe Eva să creadă altceva. A căutat să distorsioneze situația. Pomul
interzis se înfățișa privirii ei drept ceva bun și de dorit. Părea că ar putea
oferi înțelepciune, însă aparențele pot fi înșelătoare. Tocmai de aceea ni se
spune: „Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se
văd; căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt
veșnice.” (2 Corinteni 4:18). Iar ceea ce nu se vede cu ochi trupești, este
Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul său este drept și adevărat.
Nu te lăsa înșelat
Dușmanul a reușit să o facă pe Eva să se întoarcă împotriva Creatorului,
subminând felul în care ea înțelegea natura lui Dumnezeu. Adesea, am
fost și eu însumi nevoit să mă lupt cu astfel de gânduri, atunci când, în
momente de mare tensiune, mi se părea că nu primesc un răspuns prompt
la rugăciuni, conform așteptărilor mele. Când mă confrunt cu asemenea
situații, îmi amintesc din nou despre credincioșia lui Dumnezeu. Mă ridic
și privesc deasupra circumstanțelor, spunându-mi: Nu la Dumnezeu este
problema, El nu mă privează de nimic, El este un Tată bun și iubitor.
Șarpele a înduplecat-o pe Eva să creadă că Dumnezeu îi oprește un
bine. Dacă această strategie a funcționat, fără impedimente, într-un mediu
desăvârșit, cu o femeie care nu fusese abuzată, jignită și de care nu se
profitase în niciun fel, atunci cu cât mai ușoară devine sarcina inamicului,
în prezent, într-o lume plină de răni, de corupție, de perversiune și de
înșelăciune? Din această cauză suntem înștiințați cu tărie de către apostolul
Iacov:
„Nu vă înșelați preaiubiții mei frați” (Iacov 1:16).

Așa cum îmi place mie să spun, există o singură problemă cu
înșelăciunea: este înșelătoare!
Cel înșelat va crede din toată inima că se află de partea adevărului, că
are dreptate și că nu se înșală. Pe când, în realitate, acesta greșește, se înșală
și nu este de partea adevărului. Cât de înspăimântător!
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Eva a fost înșelată și astfel a căzut în păcat. Iacov nu dorește ca noi să
cădem în aceeași capcană. Haideți să cercetăm întregul pasaj:
„Nu vă înșelați preaiubiții mei frați: orice ni se dă bun și orice
dar desăvârșit este de sus, coborându-se de la Tatăl luminilor,
în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare.” (Iacov
1:16-17)

Iacov nu spune că majoritatea darurilor bune vin de la Dumnezeu.
Mulți cred așa. Nu, ni se spune, în mod categoric, că orice dar bun și
desăvârșit este de la Dumnezeu. Am putea, la fel de bine, să spunem că
nu există nimic bun pentru tine, în afara voii lui Dumnezeu. Nu tratați cu
ușurătate și cu superficialitate ceea ce voi spune în continuare, fiindcă este
o afirmație valoroasă. Nu contează cât de bun pare un lucru, nu contează câtă
bucurie îți aduce, cât de distractiv este, cât de bogat și de prosper te va face, nu
contează cât de profund duhovnicesc și cât de chibzuit pare, nu contează cât de
vestit sau acceptat este, iar lista poate continua la nesfârșit. Dacă ceva nu este
în acord cu judecata (sau Cuvântul) lui Dumnezeu, va fi, în final, dăunător
vieții tale și îți va produce necaz și suferință.
Eva a fost încredințată că face o alegere înțeleaptă, o alegere bună, care
avea să îmbunătățească viața ei și a soțului. Nu a îmbunătățit-o. Iar dacă tu
crezi că, mii de ani mai târziu, priceperea ta în ceea ce privește deosebirea
binelui este mai eficientă decât cea a lui Dumnezeu, ești la fel de amăgit ca
Eva și vei avea de îndurat multe necazuri.
Știu că vei fi înclinat să crezi că sunt cam negativist sau îngust la minte,
dar nu asta este intenția mea. Vreau doar să te avertizez. Această carte este
plină de învățătură despre cum să recunoști ce este într-adevăr benefic
pentru viața ta, pentru slujirea ta, pentru afacerea ta, în cadrul relațiilor tale
și al multor alte domenii. Așadar, pentru a propovădui mesajul complet al
lui Isus Hristos, un mesaj întreg și nefragmentat, trebuie atât să înștiințez,
cât și să ofer învățătură. Pavel scrie, întărind acest aspect:
„Pe El Îl propovăduim noi, și sfătuim pe orice om, și învățăm
pe orice om în toată înțelepciunea, ca să înfățișăm pe orice om
desăvârșit în Hristos Isus.” (Coloseni 1:28)

Tu și cu mine nu putem să devenim maturi, decât prin înștiințări
și prin învățătură, deopotrivă. Să dau un exemplu. De fiecare dată când
achiziționezi un aparat electric, o unealtă sau un dispozitiv, pe prima sau pe
a doua pagină a manualului cu instrucțiuni, vei vedea cuvintele, „Atenție:
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a se citi înainte de întrebuințare!” Producătorul enumeră apoi câteva
avertismente cu privire la cum să folosești produsul și, de cele mai multe ori,
cum să nu folosești produsul. Aceste avertismente sunt oferite cu scopul de
a-ți spune cum să procedezi, pentru a nu te pune pe tine în pericol și pentru
a nu strica articolul achiziționat. Produsul va fi într-o stare de funcționare
bună, pentru o perioadă îndelungată, dacă tu respecți instrucțiunile. În
schimb, dacă producătorul nu oferă niciun fel de avertisment, s-ar putea ca
tu să faci, fără ca măcar să-ți dai seama, ceva care să dăuneze produsului sau
care să îl defecteze definitiv. Într-un asemenea caz, vei comunica de îndată
distribuitorului nemulțumirea ta, reproșându-i că nu te-a informat în mod
adecvat.
Pavel ne spune să luăm aminte la înștiințările din Noul Testament.
Dacă le păzim, vom avea parte de o viață lungă și prosperă, în armonie cu
Creatorul nostru. Însă, dacă alegem să le trecem cu vederea și să le încălcăm,
vom avea de suferit, așa cum s-a întâmplat și cu Adam și Eva. După ce am
fost neatenți, ne mai apucăm să scriem articole, scrisori și emailuri despre
cât de nedreaptă este viața, din cauza încercărilor și a suferințelor pe care le
purtăm. Însă, Dumnezeu spune clar:
„Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă
asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci
atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu
înțelepciune.” (Iosua 1:8)

Dumnezeu promite o viață plină de prosperitate și de izbândă, dacă
păzim cu credincioșie ceea ce este scris în „manualul Său de instrucțiuni”.
Însă, acest manual nu cuprinde doar învățături motivaționale și menite să
îți aducă mângâiere. El cuprinde, de asemenea, înștiințări.
Din păcate, păstorii și învățătorii zilelor noastre aleg, de cele mai multe
ori, să evite aceste avertismente esențiale. Unele pasaje biblice sunt percepute
ca fiind negative, nu-i așa? Și nu ne dorim asemenea mesaje descurajatoare
la amvoane, pentru că o asemenea abordare nu ar fi deloc atractivă și ar face
ca prezența la biserică și la conferințe să scadă considerabil. Prin urmare, se
întâmplă atât de multe dezastre printre credincioși, dezastre care ar fi putut
să fie de la început evitate, dacă oamenii ar fi fost înștiințați și învățați.
Te îndemn să accepți, o dată pentru totdeauna: Nu există nimic bun
pentru tine, în afara judecății și a Cuvântului lui Dumnezeu, absolut nimic.
Dacă ești încredințat de acest fapt, să înaintăm cu cercetarea noastră, în
vederea deosebirii binelui de dumnezeiesc.

3

ETAL ONUL UNI VE R SAL
AL BI N ELU I
Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat.
—P roverbe 30:5
Modalitatea cea mai bună de a ține piept falsului este dezvoltarea
unei cunoașteri temeinice a Cuvântului adevărului..
—M atthew H enry

Î

n această carte voi vorbi despre trei aspecte ale noțiunii binelui. Primul
va avea în vedere esența relației noastre cu Dumnezeu, cel de-al doilea se
va referi la caracterul și la comportamentul nostru, iar al treilea aspect va
îngloba aspirațiile și modalitățile noastre de a face planuri și strategii. Cele
trei subiecte se află în strânsă legătură, deoarece primul reprezintă temelia,
al doilea este aspectul ce ține viețile noastre laolaltă, iar al treilea element
este cel prin care se clădește, propriu-zis, viața noastră. Dacă primele două
sunt solide, munca noastră își va atinge potențialul maxim și va trece testul
durabilității în timp. Însă, dacă unul dintre cele două se clatină, ne vom
poticni în strădaniile noastre și în cele din urmă, vom avea de pierdut.
Îmi amintesc de perioada în care mi-am construit prima casă, ca și
cum ar fi fost ieri. Eu și cu Lisa am fost fascinați de întregul proces, de la un
capăt la celălalt. După ce construcția a început, mergeam și noi, în fiecare
zi, pe șantier, pentru a urmări felul în care avansau lucrările.
Procesul de construcție al temeliei nu era atât de interesant, așa că am
petrecut cel mai puțin timp urmărindu-l. Cam în același interval de timp,
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niște prieteni de-ai noștri își construiseră și ei prima casă, însă cu mult mai
frumoasă. La doar câțiva ani după ce se mutaseră, au început să se formeze,
de-a lungul pereților, de la podea până în tavan, niște fisuri imense. Într-o
seară, în timp ce eram la ei și cinam împreună, mi-au sărit în ochi crăpăturile
cu pricina și i-am întrebat din ce cauză se ivise această problemă. Mi-au
împărtășit, vizibil nemulțumiți, că fundația casei fusese prost realizată.
Constructorul urmărise propriul avantaj material, în detrimentul calității
lucrării, iar încercările ulterioare de a remedia situația nu au fost de folos.
Îndreptarea greșelilor s-a dovedit a fi un proces îndelungat și costisitor.
Experiența lor a fost utilă, m-a făcut conștient de importanța unei bune
temelii. Chiar dacă turnarea temeliei nu fusese cea mai captivantă etapă a
procesului, a fost esențială în vederea construirii unei case durabile.
După ce s-a turna temelia, ridicarea pereților a fost următorul pas. Acest
stadiu al construcției făcea ca mersul la șantier să fie cu mult mai interesant.
Vizitele noastre se prelungeau acum când puteam să ne plimbăm prin casă.
Eram entuziasmați să vedem cum camerele prind formă și începeam să
ne creăm o imagine a cum va arăta cu adevărat casa, atunci când va fi
terminată.
Spre deosebire de toate celelalte, etapa finală a fost o adevărată
încântare. Am investit cel mai mult timp pentru verificarea lucrărilor. După
ridicarea pereților și placarea lor cu Rigips, am urmărit aplicarea plintelor, a
baghetelor decorative, instalarea dulapurilor, a blaturilor, punerea pardoselii
și, în final, montarea aparatelor electrice. Aceasta era pentru noi prima casă
și puteam să o decorăm după bunul nostru plac. Fiecare zi era, pentru mine
și pentru Lisa, ca atunci când îți desfaci cadourile, în dimineața de Crăciun.
În sfârșit, toate începeau să se alinieze.
Ceea ce vreau să spun este că, dacă primele etape ale construcției acestei
case nu ar fi fost temeinice, fundația și structura de rezistență, restul lucrării
ar fi avut de suferit, fie chiar pe moment, fie în timp, ca în cazul prietenilor
noștri.
Tot astfel, ultimul aspect al acestei cărți – cel referitor la planurile și
strategiile din viața noastră – va fi cea mai plăcută parte a discuției noastre.
Vom trata deciziile pe care le luăm în cadrul afacerilor sau al slujirii noastre
și în umblarea noastră zilnică.
Suntem puși în fața unor opțiuni în aparență bune, dar care, adesea, nu
constituie voia desăvârșită a lui Dumnezeu. Dacă alegem să le urmăm, vom
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rata șansa de a ne atinge potențialul maxim. Este un adevăr de nestrămutat:
„Căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut, Domnul dă îndurare
și slavă, și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană.”
(Psalmul 84:11). El îți dorește binele, iar binele Său este, întotdeauna, măreț.
Vom ajunge să discutăm și despre acest aspect, dar, așa cum constructorul
nostru a acordat deosebită atenție primelor etape ale construcției, așa este
necesar și în cazul acestei cărți, să așezăm temelia și să ridicăm o structură
de rezistență.
Binele sub lupă
Să ne uităm la cuvântul bine. Cuvântul ebraic pentru bine este tob. Câteva
dintre definițiile date în The Complete Word Study Dictionary sunt: „a fi
fericit, a fi convenabil, a fi prielnic sau corect.” The New International
Encyclopedia of Bible Word oferă o perspectivă mai profundă:
„Acest simplu cuvânt cuprinde, în cel mai vast mod posibil,
toate înțelesurile cuvântului bine. Înglobează frumosul,
atractivul, utilul, profitabilul, ceea ce este de dorit și
corectitudinea morală.
Liantul dintre toate aceste întrebuințări ale cuvântului „bine”
este procesul evaluării. Pentru a stabili ce este binele, este
necesară o comparație între aspecte, caracteristici și situații, cu
alte aspecte, caracteristici și situații.
Primul loc în care apare în Scripturi cuvântul tob este în
contextul relatării Creației, atunci când Dumnezeu privește la
cele întocmite în fiecare zi în parte, declarându-le bune. Iată că
Dumnezeu evaluează. De fapt, pentru că Dumnezeu l-a creat pe
om după chipul și asemănarea Lui, și ființele umane au această
capacitate de a face judecăți ale valorilor. Însă, păcatul a fost cel
care a denaturat perspectivele umanității. Din această cauză,
doar Dumnezeu este în măsură să facă judecăți desăvârșite.
Autorii Vechiului Testament erau pe deplin încredințați că
Dumnezeu este nu doar înfăptuitorul și etalonul binelui, ci și
că El este singurul care poate ști ce este cu adevărat corect, din
punct de vedere moral și ce este benefic omului. Pe baza faptului
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că Dumnezeu face cunoscute, în Cuvântul Său, judecățile divine
asupra binelui, doar stabilindu-ni-le pe acestea drept reper,
putem noi, cei care ne încredem în El, să afirmăm cu tărie că
anumite aspecte, caracteristici sau acțiuni, sunt, într-adevăr,
benefice.”1

Cuvântul-cheie este evaluare. Adam și Eva au ales să evalueze ceea ce
era bine și acceptabil, separat de modul în care Dumnezeu le stabilise. Au
judecat în concordanță cu un alt set de valori, și anume propriul etalon. De
atunci înainte, aceasta a fost rădăcina vitregiei omului față de Creator. Ea
se înfățișează sub diferite forme și aspecte, însă, în esență, se poate reduce
la un simplu raționament: „Eu știu ce este bine pentru viața mea și nu am
nevoie de nimeni altcineva care să îmi spună altfel.” Însă, Dumnezeu spune:
„Multe căi i se par bune omului, dar la urmă duc la moarte.” (Proverbe
16:25)
În primul capitol, am citat exact aceleași cuvinte, însă referința a fost
Proverbe 14:12. Nu este la întâmplare faptul că înștiințarea ne este repetată.
Ori de câte ori o declarație este reluată în Scripturi, este pentru a-i sublinia
importanța. Trebuie să păstrăm în minte faptul că unele subiecte au o mai
mare greutate în ochii lui Dumnezeu (vezi Matei 23:23). Când se întâmplă
ca o afirmație să fie repetată, este necesar să fim cu și mai mare băgare de
seamă, deoarece avem de-a face cu o înștiințare fermă.
Dumnezeu cunoaște cât de fină este linia dintre bine și rău și cât de
ușor poate fi aceasta încălcată. Dacă s-a întâmplat în grădină, cu cât mai
ușor se poate întâmpla și în prezent? Dumnezeu ne avertizează că vor exista
căi – tipare de conduită, moduri de gândire, credințe, obiceiuri, chiar
tradiții – care par admisibile după propria judecată, dar care se vor dovedi
a fi deficitare în clădirea vieții noastre, iar, în timp, vor aduce pagubă. Ar
putea dura luni, ba chiar ani pentru ca aceste consecințe să își facă simțită
prezența sau poate că nici nu vor fi descoperite până în Ziua Judecății. Pavel
spune: „Păcatele unor oameni sunt cunoscute și merg înainte la judecată,
iar ale altora vin pe urmă.” (1 Timotei 5:24). Nu știu ce părere ai tu, dar,
personal, partea a doua a versetului mă face să mă cutremur. Nu mă face
să mă înspăimânt de Dumnezeu, ci mă face să mă îngrozesc la gândul că aș
putea să fiu departe de El.
Totul se reduce la următorul aspect: cred eu că judecățile lui Dumnezeu
sunt desăvârșite? Am încredere că El vrea ce este mai bun pentru viața mea?
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Orice om ar trebui să își clarifice, în inima lui, răspunsul la întrebare, urmând
ca această convingere de căpătâi să nu oscileze, în funcție de împrejurări.
Judecata lui Dumnezeu este fie fără cusur, indiferent de situații, fie eronată
și atunci alegem să ne descurcăm pe cont propriu, separați de El.
Deci care este standardul după care ne încredem și după care ne putem
ghida? Ce duce înspre calea vieții? Apostolul Pavel spune:
„Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos
ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în
neprihănire...” (2 Timotei 3:16)

Să cercetăm câteva elemente cheie ale versetului.
Toată Scriptura. Nu o parte. Nu doar pasajele care ne plac și cu care
suntem de acord. Nu doar versetele care se potrivesc modului nostru de
a gândi și de a crede. Este vorba despre toată Scriptura. Fii sincer cu tine:
percepi tu judecata lui Dumnezeu ca fiind bună în unele domenii însă, în
alte situații, consideri că nu mai răspunde vremurilor în care trăim și că a
devenit nerelevantă?
Eva știa că Dumnezeu era Creatorul și se bucura de belșugul bunătății
și de minunăția prezenței Sale. Se găsea într-o ambianță splendidă, pace,
armonie, bunăstare, belșug de hrană savuroasă, dintr-o multitudine de
pomi. Însă, odată convinsă că într-un domeniu judecata lui Dumnezeu nu
a fost desăvârșită, a alunecat pe calea care duce către moarte. Dacă Eva, în
acel mediu în care imperfecțiunea nu fusese cunoscută, a putut fi clătinată,
atunci care este adăpostul nostru, în mijlocul unei lumi corupte? Nu există
un altul, în afară de Scriptură.
Scriptura este de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune
în neprihănire. Un lucru poate avea aparența a ceva bun, și totuși să fie
exact opusul. Există unele concepte, ipoteze, opinii, însușiri, moduri de
a raționa și tipare de gândire care par bune și, totuși, nu sunt. Tocmai
din cauza acestor primejdii ascunse, Dumnezeu ne-a dat un „manual cu
instrucțiuni” pentru traiul nostru, ca nu cumva să deviem de la adevăr,
în mod inconștient, și să ajungem pe acele căi care duc la moarte. Acest
manual este Biblia.
Tu și cu mine ar trebui să ne punem următoarea întrebare (și să
răspundem cu sinceritate): Citesc eu, în mod consecvent, Scriptura? O
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studiez? Petrec timp în căutarea înțelepciunii lui Dumnezeu pentru viața
mea? Sau, și eu, asemenea Evei, presupun că știu deja la perfecție Cuvântul
Lui? Sunt eu – cel care trăiește într-o lume coruptă și se luptă cu ispititorul
– mai bun decât Eva în înțelegerea adevărului și păstrarea unei căi curate?
Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Nu există nicio excepție și
nicio stipulație ascunsă cu privire la această afirmație; este o afirmație de
genul „totul sau nimic”. Dacă Scriptura nu ar fi fost în întregime insuflată
de Dumnezeu, atunci am fi avut un manual imperfect.

Exactitatea Scripturii
Să privim la câteva detalii referitoare la Biblie. Alcătuită din 66 de cărți,
a fost inițial scrisă în diverse limbi, într-o perioadă de aproximativ o mie
cinci sute de ani, de către peste patruzeci de oameni de pe trei continente
(Africa, Asia și Europa). Aceștia veneau din medii extrem de variate, aveau,
fiecare, meserii diferite și, de asemenea, modalități distincte de gândire.
Erau pescari, ciobani, oșteni, regi, unul dintre ei era paharnic la curtea
împăratului, altul era doctor, altul, vameș, unul dintre ei făcea corturi,
după cum existau multe alte ocupații printre ei. Unii au scris din temniță,
iar alții și-au așternut cuvintele dintr-un palat.
Deși scrierile acestor oameni acoperă o multitudine de subiecte, este
absolut remarcabil, și cu siguranță nu o coincidență, cum toate cărțile
ajung să formeze un întreg. Nucleul central este aceasta: căderea omenirii
în păcat, consecința separării de Dumnezeu, incapacitatea de a restaura
relația cu El și răspunsul divin care este Mesia, Domnul Isus Hristos.
Aceste aspecte se întrepătrund din Geneza până la Apocalipsa. Faptul că
autorii Bibliei nu s-au întâlnit (și nici nu ar fi avut cum) pentru a planifica
împreună ceea ce aveau să scrie, este cu adevărat uluitor! Nu au existat nicio
persoană sau comitet care să supravegheze și să coordoneze desfășurarea
procesului. Dumnezeu Însuși a făcut-o. De vreme ce Scripturile au fost
scrise în decursul unei perioade îndelungate, majoritatea scriitorilor nu
s-au cunoscut între ei și nici măcar nu au trăit în zone geografice apropiate.
Din moment ce scrierile au fost făcute pe parcursul a o mie cinci sute de
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ani, cărțile lor erau, pur și simplu, adăugate în arhive. (Oprește-te pentru
o clipă și gândește-te unde ne-am plasa, dacă ar fi să dăm timpul vieții
noastre înapoi cu o mie cinci sute de ani. Ar fi o vreme atât de îndepărtată,
încât precedă Imperiul Britanic. Extraordinar!)
Acum, generații mai târziu, este copleșitor să te gândești că Biblia pe
care o citim noi astăzi a ajuns să formeze o singură carte, fiind scrisă de niște
oameni care nu au fost conștienți, în prealabil, despre această structură
de ansamblu. Rolurile lor individuale pot fi asemuite unei situații în care
oameni diferiți, venind din generații și culturi diferite, scriu, fiecare, câte
un capitol al unui roman, fără să le fi fost indicate o structură sau un fir epic
principal, după care să se orienteze. Surprinzătoarea cursivitate a acestei
cărți stă drept dovadă a originii sale divine. Ca într-o simfonie, fiecare parte
distinctă a Bibliei contribuie la o armonie a unui tot, armonie care este
orchestrată de Acela care este unic, Dumnezeu.
Chiar și acest singur aspect ar fi suficient ca o mărturie a faptului că
Scriptura este de inspirație divină. Dar să facem un pas mai departe și să
discutăm despre acuratețea acestor scrieri diverse.
Proorociile care prevesteau venirea lui Mesia au fost scrise în diverse
cărți ale Vechiului Testament, cu sute, ba chiar mii de ani, înainte ca Isus să
se fi născut. După ce Isus vine pe această lume, El îi spune Tatălui: „Atunci
am zis: «Iată-Mă (în sulul cărții este scris despre Mine), vin să fac voia Ta,
Dumnezeule!»” (Evrei 10:7). Iar în fața oamenilor, Isus spune: „...tocmai
ele (Scripturile) mărturisesc despre Mine.” (Ioan 5:39)
Împlinirea acestor proorocii de către Isus este o altă dovadă copleșitoare
a faptului că Scripturile au origine divină. Un contraargument, destul de
întâlnit, este acela că poți găsi multe alte figuri istorice care să corespundă
proorociilor mesianice. Da, este adevărat; poate că s-a întâmplat ca aspecte
din viața unor indivizi să coincidă cu împlinirea a una, două sau chiar a
câtorva proorocii. Dar să găsești o altă persoană care să le fi împlinit pe
toate este, practic, imposibil.
Să vă demonstrez. Următoarele câteva pagini vor avea un caracter mai
degrabă tehnic și științific, dar, vă asigur, vor fi informații importante și va
fi, de asemenea, o plăcere să meditați asupra lor.
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Acuratețea Scripturii
În mijlocul anilor 1990, un profesor de știință, pe nume Peter Stoner,
publică o carte intitulată Știința Vorbește. În cercetările sale, prezintă
proorociile mesianice, analizându-le din perspectiva probabilității științifice.
Cu privire la rezultatele la care acesta ajunge, Prof. Dr. H. Harold Hartzler
scrie în prefața cărții Știința Vorbește:
„Manuscrisul cărții Știința Vorbește a fost cu strictețe evaluat
de către membrii American Scientific Affiliation și de către
Consiliul Executiv al aceleiași organizații, iar ceea ce se poate
spune este că, în ceea ce privește latura științifică a lucrării,
conținutul este corect. Analiza matematică efectuată se bazează
pe principiile probabilității, aplicate, de la un capăt la celălalt,
fără greșeală. Profesorul Stoner a aplicat aceste principii într-un
mod just și concludent.”2

Profesorul Stoner nu a efectuat acest studiu singur, ci a analizat
concluziile unor cercetări, adunate de la peste șase sute de studenți, din
doisprezece clase diferite. A cântărit cu atenție rezultatele, editându-le apoi
pe secțiuni, pentru a sintetiza informația. Teza inițială a cuprins următoarele
opt proorocii, privitoare la Isus Hristos:
1. Hristos se va naște în Betleem (proorocie în Mica 5:2; împlinire în
Matei 2:1-7; Ioan 7:42; Luca 2:4-7)
2. Înaintea lui Hristos va veni un propovăduitor (proorocie în Isaia
40:3; Maleahi 3:1; împlinire în Matei 3:1-3; Ioan 1:23; Luca
1:3-17)
3. Hristos va intra în Ierusalim pe un măgăruș (proorocie în Zaharia
9:9; împlinire în Luca 19:28-37; Matei 21:1-11)
4. Hristos va fi trădat de unul dintre apropiații Săi (proorocie în
Psalmi 41:9; Psalmi 55:12-14; împlinire în Matei 10:4; Matei
26:47-50; Ioan 13:21-27)
5. Hristos va fi vândut pe un preț de treizeci de arginți (proorocie în
Zaharia 11:12; împlinire în Matei 26:15; Matei 27:3)
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6. Arginții, pentru care Hristos a fost vândut, vor fi aruncați din Casa
Domnului, cumpărându-se cu ei „Țarina olarului” (proorocie în
Zaharia 11:3; împlinire în Matei 27:5-7)
7. Hristos nu va deschide gura înaintea celor care îl vor acuza
(proorocie în Isaia 53:7; împlinire în Matei 27:12; Marcu 14:6061; Marcu 15:24-27)
8. Hristos va fi crucificat, asemenea unui tâlhar: (proorocie în Psalmi
22:16; Zaharia 12:10; Isaia 53:5-12; împlinire în Luca 23:33; Ioan
20:25; Matei 27:38; Marcu 15:24-27)
Înainte de a continua, să exemplific cum funcționează știința
probabilității. Imaginați-vă că luăm nouă mingi de tenis, galbene, și una
singură, albă, le punem pe toate într-un recipient de vreo douăzeci de litri
și le amestecăm bine. Apoi, legăm la ochi o persoană și îi cerem să extragă
o minge din recipient. Șansa ca tocmai mingea albă să fie cea aleasă, ar fi de
unu la zece. Acesta este principiul de bază al probabilității.
Analizând cele opt proorocii menționate anterior prin calculul
probabilităților, Peter Stoner afirmă următoarele:
„Am concluzionat că șansa ca un oarecare om, care a trăit până
în prezent, să împlinească fiecare dintre cele opt proorocii, ar fi
de 1 la 100,000,000,000,000,000.”3

Statistica aceasta este extraordinară, dar, dacă nu ești matematician sau
om de știință, este greu de cuprins cu mintea. Profesorul Stoner ilustrează
informația cu ajutorul unui exemplu ingenios, pe care îl voi parafraza.
Dacă, printr-o minune, ar fi să obții 100,000,000,000,000,000 de monede
de argint, te-ai afla în fața unei dileme: cum le poți pune la loc sigur? Nu
există, nicăieri în lume, un depozit sau o clădire, suficient de mari. Volumul
ocupat ar fi enorm, îndeajuns încât să acopere întregul stat Texas (de patru
ori mai mare decât România, n. ed.), cu un strat de aproximativ jumătate
de metru. Vorbim despre o cantitate masivă de monede.
Presupunând că ești în posesia acestor monede, imaginează-ți că faci
un semn distinctiv pe una dintre ele, apoi le amesteci zdravăn și le împrăștii
pe toată întinderea Texasului. Acum, leagă pe cineva la ochi, pune-l într-un
elicopter, mergeți deasupra statului Texas și spune-i să-ți indice locul în care
să aterizezi. După ce este din nou pe sol, se dă jos din elicopter și alege, pe
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nevăzute, o monedă. Șansa ca această persoană să nimerească, de pe toată
suprafața statului, tocmai moneda marcată, reprezintă exact același grad
de probabilitate ca vreun om, care a trăit pe acest Pământ, începând de la
vremea profeților și până în contemporaneitate, să împlinească, simultan,
toate cele opt proorocii mesianice.
Stoner scrie:
„Asta înseamnă că împlinirea celor opt profeții, fără a mai lua în
discuție și alte aspecte, dovedește faptul că Dumnezeu a insuflat
scrierea acestora cu un grad de predictibilitate căruia dacă o
singură șansă din 100,000,000,000,000,000 i-ar lipsi, totul s-ar
nărui.”4

Este năucitor să încerci să cuprinzi aceste cifre. Iar Stoner nu se oprește
aici, doar la cele opt proorocii. Acesta își extinde studiul și ia în considerare
încă opt proorocii (se ajunge deci la un total de șaisprezece) aflate în Vechiul
Testament, care prevestesc, de asemenea, despre viața lui Isus. Profesorul
afirmă:
Probabilitatea ca un om să le împlinească pe toate cele
șaisprezece ar fi acum de 1 la 1045.5

Cum arată, de fapt, acest număr? Ar fi un 1, urmat de 45 de zerouri,
adică:
1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.
Stoner ilustrează, încă o dată, această probabilitate, iar eu voi
parafraza din nou. Dacă ar fi să ne imaginăm acest număr, în monede
de argint, Pământul ar fi prea mic pentru a le putea depozita. Ar trebui
să le comprimăm în forma unei sfere. Această sferă ar avea un diametru
care ar cuprinde de șaizeci de ori distanța de la Terra până la soare, adică
aproximativ 9,000,000,000 de kilometri.
Dă-mi voie să te ajut să înțelegi cam cât de mare ar fi această sferă. Eu
călătoresc frecvent cu avionul către alte țări pentru a predica Evanghelia. În
mod uimitor, avem acum posibilitatea, la orice oră din zi și din noapte, să
ajungem până în celălalt capăt al lumii, în cel mult douăzeci și patru de ore.
Apostolilor le-ar fi plăcut să prindă această vreme! Așadar, dacă am vrea să
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zburăm în jurul sferei de monede, într-un avion cu reacție, nu am putea
să o facem, din cauză că nu a existat nicio persoană care să fi trăit suficient
de mult timp, atât cât ar fi necesar parcurgerii zborului, care ar dura peste
patru sute de ani de zbor neîntrerupt! Dacă ne-am fi început zborul în ziua
în care colonia Părinților Pelegrini a ancorat în Plymouth, Massachusetts,
în anul 1620 d.Hr., încă nu ne-am fi terminat zborul în jurul acestei sfere.
Luați în considerare faptul că în primul exemplu, statul Texas era
acoperit cu un strat de jumătate de metru de monede. Dar, în exemplul
curent, vorbim despre un întreg glob, compus doar din monede.
Imaginează-ți, încă o dată, că marchezi una dintre aceste monede, o
amesteci printre celelalte, apoi ceri unei persoane legate la ochi să extragă,
din imensitatea sferei, exact moneda pe care tu ai însemnat-o. Te poți
aștepta, vreo clipă, să o nimerească? Ei bine, acum poți să îți faci o idee
despre probabilitatea ca un om să fi putut împlini toate cele șaisprezece
profeții scrise despre Isus cu sute de ani înainte ca El să se fi născut.
Și asta nu e tot! Din nou, Stoner nu se oprește la cele șaisprezece
profeții și extinde calculul, cuprinzând, de data aceasta, patruzeci și opt de
profeții. Întrece limita oricărei imaginații, dar încearcă să îți închipui ceea
ce profesorul scrie în continuare:
„Pentru a extinde ipoteza și a o plasa la un nivel dincolo de
orice capabilitate de comprehensiune a minții omenești, să
considerăm cele patruzeci și opt de proorocii, din aceeași
perspectivă, a probabilității împlinirii lor, de către un om
oarecare. Crescând numărul și aplicând același principiu al
probabilității, utilizat până acum, ajungem la concluzia că șansa
ar fi, de această dată, de 1 la 10157.”6

Adică, un număr compus din cifra 1, urmată de 157 de zerouri. Ar
fi o risipă de spațiu să îl scriu desfășurat. Stoner oferă, și în acest caz, un
exemplu, pentru a ilustra rezultatul matematic. Deoarece monedele ar fi
mult prea mari, trebuie să ne folosim de un alt referent.
Electronul este cea mai mică particulă cunoscută în natură. Electronii
sunt atât de mici, încât, dacă ar fi să îi înșirăm, unul lângă celălalt, pe o
linie de aproximativ 3 centimetri, ne-ar trebui peste nouăsprezece milioane
de ani, pentru a-i număra, la o rată de două sute cincizeci de electroni pe
minut. Sunt, într-adevăr, minusculi. Ține minte, este vorba doar despre
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o linie de 3 centimetri. Nici nu aș vrea să te copleșesc cu durata necesară
numărării electronilor care pot intra într-un pătrat cu latura de 3 cm, sau,
cu atât mai mult, într-un cub, cu latura de aceeași dimensiune. Este ceva
de neconceput.
Având în vedere această informație, cât de mare ar fi o sferă ce conține
157
10 de electroni? Rezultatul ar însemna o sferă cu o rază mai mare decât
distanța până la cel mai îndepărtat punct atins, vreodată, de omenire în
explorarea spațiului. Acest punct se află la o depărtare de treisprezece
miliarde de ani-lumină față de Pământ (un an-lumină definește distanța
parcursă, într-un an, de o rază de lumină care se propagă cu o viteză de
299.792.458 de metri pe secundă). Așadar, dacă am avea o sferă din
electroni, a cărei rază măsoară treisprezece miliarde de ani-lumină, tot nu
am atinge cifra de 10157 de electroni. De fapt, am mai avea foarte mult până
acolo.
Probabilitatea ca o persoană legată la ochi și pusă în mijlocul sferei
noastre de electroni, pentru a alege, specific, una dintre aceste minuscule
particule, pe cea corectă, ar fi exact aceeași probabilitate ca o persoană
oarecare să fi putut împlini din întâmplare cele patruzeci și opt de proorocii
mesianice, care apar de-a lungul Vechiului Testament.
Ai dori să continui discuția, luând în calcul fiecare dintre cele trei sute
de proorocii, existente în total? Probabil că te gândești, Te rog, nu! Chiar
sper să gândești astfel, pentru că, practic, mi-ar fi imposibil să ilustrez așa
ceva, într-un mod în care mințile noastre limitate ar putea pricepe.
Așadar, să concluzionez. Suntem puși în fața a peste trei sute de
proorocii, scrise de oameni diferiți, în limbi diferite, aparținând unor
diverse zone geografice, scrise în decursul a sute de ani, toate împlinindu-se
printr-un singur Om. Cum ar putea cineva să nege că Autorul Scripturii
este Dumnezeu Însuși? Au căpătat acum cuvintele Sale un nou și profund
înțeles?
„Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat.” (Proverbe 30:5)

El este cel care spune: „Eu veghez asupra cuvântului Meu ca să-l
împlinesc.” (Ieremia 1:12). Tocmai de aceea, „din toate bunele cuvinte pe
care le rostise prin robul Său Moise, niciunul n-a rămas neîmplinit.” (1
Împărați 8:56)
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Chiar mai statornic decât soarele care răsare în fiecare dimineață, așa
este Cuvântul lui Dumnezeu, iar Isus Însuși întărește aceasta, spunând:
„Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.” (Matei
24:35). Creatorul nostru și-a pus amprenta, într-o măsură cu neputință
de contestat, pentru ca noi să știm că El este Dumnezeu și că voia Sa este
descoperită în Scripturi.
Să nu se îndepărteze de inima ta
Să reiterăm ceea ce Pavel scrie în 2 Timotei 3:16: „Toată Scriptura este
insuflată de Dumnezeu... și ne învață să facem ceea ce este drept [bine].”
Nu este nimic complicat, de fapt, este chiar simplu. Scriptura este Cuvântul
lui Dumnezeu și te poți încrede în ea, ca standard universal pentru a evalua
și a discerne ceea ce este cu adevărat bine. Dacă tu consideri că propria
înțelepciune, a unui expert sau a societății este mai benefică decât cea a lui
Dumnezeu, te rog să reconsideri acest aspect. Pentru că Scriptura spune:
„Dumnezeu Se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor,
ca să vadă dacă este cineva care să fie priceput și să caute pe
Dumnezeu. Dar toți s-au rătăcit, toți s-au stricat; nu este
niciunul care să facă binele, niciunul măcar.” (Psalmul 53:2-3)

După cum am arătat în acest capitol, Dumnezeu ne-a pus la dispoziție
dovezi de necontestat, cu privire la validitatea Scripturii. În aceste versete,
psalmistul scoate în evidență că orice judecată care nu este în conformitate
cu Cuvântul lui Dumnezeu, oricât de justă ar părea, este de fapt pervertită
și păgubitoare bunăstării noastre.
Să cercetăm cuvintele lui Pavel, în epistola sa către Timotei:
„Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care
ești deplin încredințat ... Toată Scriptura este insuflată de
Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea
înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să
fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.” (2
Timotei 3:14-17).
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Noi trebuie să rămânem credincioși în învățătura primită. Pavel nu
se referă la opiniile oamenilor, la psihologie, la sociologie sau la vreo altă
învățătură aparținând sistemelor lumii acesteia; el se referă la Scriptură.
Apostolul îl îndeamnă pe fiul său spiritual să rămână credincios învățăturii
și insistă asupra a cât este de important ca aceasta să ocupe primul loc în
inima lui. Dacă Adam și cu Eva ar fi făcut întocmai, lumea în care trăim
astăzi ar fi fost cu totul diferită.
Imaginează-ți următorul scenariu. Ești pus în situația în care ești nevoit
să străbați un imens câmp minat, pe care sunt ascunse explozibile și pe
care se găsesc nisipuri mișcătoare, capcane mortale, plante otrăvitoare și
prăpăstii.
Înainte de a porni, ți se înmânează o hartă care indică poziția fiecărei
mine de teren, fiecare râpă și care precizează detaliile la care trebuie să fii
atent, pentru a evita capcanele, nisipurile mișcătoare și plantele otrăvitoare.
Ce ai face cu această hartă? Ai îndesa-o în rucsac, undeva pe lângă alimente
și apă, iar din cauza eforturilor depuse în călătorie nu ți-ai face timp să o
consulți? Ai scoate-o doar când te-ai afla deja în încurcătură? Ai considera-o
a fi o lectură lejeră? Ai analiza-o doar la început, apoi ai pune-o înapoi
în rucsac, convins că ai reținut toate informațiile? Crezi că ai acționa în
vreunul dintre aceste feluri? Dacă da, atunci probabil că ai ieși de pe acest
câmp ori grav rănit, ori într-un coșciug.
Îngăduie-mi să pun în cuvinte ceea ce este cât se poate de evident. Un
om înțelept ar citi și ar studia cu atenție harta, ar cântări informațiile, apoi
ar strânge-o și ar pune-o într-un loc din care să o poată lua, din nou, cu
ușurință. S-ar ghida în funcție de aceasta pe tot parcursul drumului și ar
alege traseul cu prudență, în funcție de indicațiile primite. Dacă ți-ar sta
înainte o asemenea călătorie, nu ai face la fel?
Realitatea este că suntem zilnic puși în fața câmpului minat, iar
harta noastră este Biblia. Conștient de acest fapt, păzește învățăturile lui
Dumnezeu din Scriptură. Voi enumera câteva versete cheie. Te rog să nu
le frunzărești, ci să citești fiecare cuvânt, cu mare atenție. Ele au menirea,
deopotrivă, de a ne încuraja și de a ne avertiza asupra modului în care
trebuie tratată „harta Scripturii” pe parcursul călătoriei noastre de-a lungul
acestui mortal câmp minat, care este lumea. În timp ce citești, te rog să
observi cuvintele ascultați și luați aminte.
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„Luați seama, dar, să faceți așa cum v-a poruncit Domnul
Dumnezeul vostru; să nu vă abateți de la cele ce a poruncit El
nici la dreapta, nici la stânga.” (Deuteronom 5:32)

Nu doar unele, ci toate poruncile lui Dumnezeu. Trebuie să păzim și
să urmăm fiecare detaliu din „instrucțiunile” Sale. El ne iubește nespus și
nu dorește ca noi să ne rănim sau să fim doborâți în călătoria noastră. Din
nou:
„Ascultă-le, dar, Israele, și caută să le împlinești, ca să fii fericit ...”
(Deuteronom 6:3)

Când noi ascultăm și căutăm să împlinim, lucrurile vor merge bine.
Dumnezeu Însuși ne promite aceasta! Întâlnim aceleași indicații și în
Deuteronom 8:1; 12:28-32 și 28:13. Dacă le vei căuta și le vei citi, vei
descoperi că dacă păzim poruncile Lui ne vom bucura de viață îmbelșugată,
rodul muncii noastre se va înmulți, iar Dumnezeu ne va face să fim cap și
nu coadă. Înțelegi cât este de important să citești, să asculți și să te supui
cuvintelor Sale?
Poate mă vei contrazice, „Dar John, aceste indicații au fost date sub
lege; sunt cerințe ale Vechiului Testament. Noi suntem sub noul legământ,
cel al harului. Nu ne-a făcut Isus liberi de acest jug împovărător?” Da, Isus
ne-a scos de sub lege, dar nu și de sub îndemnul de a continua să păzim
Cuvântul lui Dumnezeu; acest aspect rămâne esențial pentru viața noastră.
Ascultați aceste indicații din Noul Testament:
„Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica dintre frații voștri
un Proroc ca mine; pe El să-L ascultați în tot ce vă va spune.”
(Fapte 3:22).

Suntem din nou înștiințați să ascultăm cu atenție tot, nu doar
majoritatea cuvintelor lui Isus. Iată ce spune apostolul Iacov:
„Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este
legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc,
ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui.” (Iacov
1:25).

Pe deasupra, este scris:
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„Lucrul acela bun care ți s-a încredințat păzește-l prin Duhul
Sfânt, care locuiește în noi.” (2 Timotei 1:14).
„De aceea, cu atât mai mult, trebuie să ne ținem de lucrurile pe
care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele.” (Evrei 2:1)

De cele mai multe ori, atunci când în mersul vieții tale se produc
alunecări, acestea nu sunt rezultatul unei alegeri conștiente, ci se întâmplă,
mai degrabă, din neștiință. Când eram copilandru și mergeam la pescuit,
pe lac, din nerăbdarea mea de a începe, uneori uitam să ancorez barca. Mă
luam cu pescuitul, iar treizeci de minute mai târziu, nu mai știam încotro
se află malul. Ajungeam să plutesc în derivă, fără ca măcar să-mi dau seama.
Când nu îi acordăm deosebită atenție, vom devia de la adevăr. Aceasta
se întâmplă atunci când nu citim, nu ascultăm, nu medităm și nu ne
supunem Scripturii. Ceea ce nu stabilim ca preocupare de căpătâi, va
ajunge, treptat, să se estompeze și să piară. Vom ajunge în derivă, iar voia
lui Dumnezeu va fi substituită de vocea oamenilor din jurul nostru și de
normele societății. Apoi survine momentul în care începem să adoptăm
ceea ce pare bine, în concordanță cu judecata noastră denaturată.
În capitolul anterior, am stabilit un adevăr fundamental: nu există
nimic bun pentru noi în afara voii lui Dumnezeu. Crezi, tu, că voia lui
Dumnezeu este descoperită în Scriptură? Dacă da, este timpul să construim
temelia.

4

T EMELI A
Dar cel neprihănit are temelii veșnice.
—P roverbe 10:25
Dacă tu crezi doar ceea ce îți place din Evanghelie,
respingând acele părți care nu îți sunt pe plac, atunci tu
nu crezi în Evanghelie, ci în tine însuți.
— F ericitul A ugustin

S

ă recapitulez cele trei direcții pe care le urmăresc în expunerea mea:
cea dintâi privește temelia noastră, a doua se referă la elementele care
țin viața noastră laolaltă, asemenea unei structuri de rezistență, iar a treia
reprezintă clădirea propriu-zisă.
Pentru a avea o relație corectă cu Dumnezeu, temelia este un element
primordial. Dacă ești deja credincios de multă vreme, te îndemn să nu
omiți discuția concisă din acest capitol. Îți va folosi nu doar la consolidarea
propriei fundații, ci și la a te învăța cum să-i îndrumi într-o relație cu
Creatorul pe cei cărora le ești lider sau pe cei în viața cărora ai influență.
Este scris:
„Nu este niciun om neprihănit, niciunul măcar. Nu este
niciunul care să aibă pricepere... Toți s-au abătut și au ajuns
niște netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul
măcar.” (Romani 3:10–12)
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Niciunul nu face binele, niciunul măcar. După standardul lui Dumnezeu,
exceptându-L pe Isus Hristos, nu există și nici nu va exista vreodată un
om care să fi făcut sau să facă, neîntrerupt, binele. Cauza este următoarea:
întreaga omenire se naște în robie. Da, tu și cu mine ne-am născut robi.
Poate vei întreba: „Robii cui?” Ai păcatului. Pavel le scria celor care fuseseră
eliberați: „...după ce ați fost robi ai păcatului...” (Romani 6:17)
Adam și Eva au murit în clipa în care au călcat porunca lui Dumnezeu.
Dumnezeu îi avertizase care le va fi soarta mai înainte de a se hrăni din
fructul oprit. Totuși, până când au experimentat și moartea fizică au
trecut mulți ani. Asta ne conduce, așadar, la întrebarea următoare: în ce
fel au murit Adam și Eva, în ziua în care au mâncat din fruct? Moartea a
intrat în însăși esența naturii lor, și anume, în duhul lor. Au fost separați
de Dumnezeu, Dătătorul de viață, dobândind astfel atribute care aveau
să fie contrare cu ale Lui. În consecință, și urmașii lor aveau să se nască,
preluând, ereditar, aceleași trăsături, care s-au transmis din generație în
generație, până în zilele noastre. Versetul din Geneza 5:3 întărește acest
fapt: „La vârsta de o sută treizeci de ani, Adam a născut un fiu după chipul
și asemănarea lui și i-a pus numele Set.”
Omenirea intrase acum în incapacitatea de a mai discerne cu adevărat
binele și de a-l practica; busola internă a moralității fusese compromisă.
Prin urmare, intervenția lui Dumnezeu pe Pământ era singura în măsură
să mai conducă omul spre ceea ce este bine și drept, păcatul fiind cel care
guverna, acum, omul. Fără călăuzire divină, binele și răul erau denaturate.
Noul domn și stăpân, care avea să influențeze de acum înainte umanitatea,
era cel care intrase în șarpe – Satan, regele răzvrătirii.
Pământul fusese oferit omenirii de către Dumnezeu. El le-a fost dat
în stăpânire, însă ei au cedat această autoritate lui Satan. Mii de ani mai
târziu, diavolul Îl duce pe Isus pe un munte înalt, Îi arată lumea și spune cu
îndrăzneală: „Ție Îți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății; căci
mie îmi este dată și o dau oricui voiesc.” (Luca 4:6). Satan se afla în postura
de a rosti aceste vorbe, tocmai pentru că domnia îi fusese cedată în grădină.
Dumnezeu nu ar fi putut să coboare pe Pământ, sub înfățișarea
dumnezeirii, și să-l răscumpere, deoarece Pământul fusese încredințat
omului. Omenirea își abandonase autoritatea, de aceea, doar un alt om ar fi
putut să o recupereze. Dumnezeu întocmise deja un plan, cu mult înainte
ca Adam să fi păcătuit. Dumnezeu îi întrevăzuse alegerea, premergător
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începuturilor timpului și a găsit cu cale să vină ca Om, pentru a răscumpăra
libertatea omenirii aflate în robie. Dumnezeu își trimite propriul Fiu,
pe Isus Hristos, născut din femeie, făcându-L astfel sută la sută om, dar
conceput din Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, însemnând că este sută la
sută Dumnezeu. Așadar, Isus era liber față de robia în care eu și cu tine ne
născusem.
Isus a dus pe Pământ o viață desăvârșită. Nu a comis, niciodată, nici
măcar un singur act de neascultare. În calitate de unic om a cărui viață a fost
complet curată, Isus se dăruiește ca jertfă în schimbul eliberării omenirii. Pe
cruce a purtat osânda pentru fiecare om care a trăit sau care avea să trăiască
pe acest Pământ. El a vărsat sângele Său împărătesc, drept preț al eliberării
noastre din robie.
A murit și a fost îngropat. După cum trăise o viață fără cusur înaintea
lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu L-a înviat din morți, trei zile mai
târziu. El este acum întronat, la dreapta Dumnezeului Cel Atotputernic,
care declară:
„Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Isus ca Domn și dacă crezi
în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morți, vei fi mântuit.
Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea, și prin
mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire.” (Romani 10:9-10)

Din momentul în care Îl primim pe Isus Hristos ca Domn al vieții
noastre, are loc un miracol extraordinar. Natura noastră păcătoasă și
moartea sunt instantaneu înlăturate, iar o persoană nou-nouță, după chipul
și asemănarea lui Isus, se naște. Această viață nouă este implementată în
duhul nostru (în care își găsește locul adevărata noastră făptură), și nu în
trupul nostru fizic. Acesta rămâne decăzut, urmând ca, într-o bună zi, să
moară. Viața nouă este primită, în întregime, numai și numai prin harul lui
Dumnezeu. Aceasta nu depinde, sub absolut nicio formă, de bunul nostru
comportament și nici nu va fi niciodată meritul faptelor proprii. Punct.
Este deosebit de important să accentuez că versetul din Romani,
citat mai sus, spune că trebuie să Îl mărturisești pe Isus ca Domn, și nu ca
Mântuitor. Iată o greșeală fundamentală în înțelegere, întâlnită cu precădere
în creștinătatea vestică. Cuvântul kurios este corespondentul grecesc pentru
domn, având înțelesul de „conducător, stăpân, autoritate supremă.”
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A-L mărturisi pe Isus doar ca Mântuitor nu îți va garanta eliberarea
și nașterea din nou. Îmi dau seama că fac o afirmație dură, care lovește
la rădăcina obișnuitelor noastre chemări la pocăință, dar mă bazez pe
Scriptură când spun aceasta.
Cuvântul mântuitor se regăsește în Biblie de 36 de ori. Cuvântul domn
apare de 7.800 de ori. În opinia ta, care atribut cântărește mai greu în
ochii lui Dumnezeu? Cuvântul domn mărturisește despre poziția pe care
El o ocupă în viața noastră, pe când cuvântul mântuitor descrie sacrificiul
pe care El l-a făcut pentru noi. Nu putem avea parte de binecuvântarea
sacrificiului, dacă nu ne plecăm mai întâi voința, oferindu-I poziția de
Domn și Rege al vieții noastre.
Noi ne-am născut robi. Altfel spus, aparțineam păcatului. Așadar, dat
fiind faptul că am fost creați dispunând de liberul-arbitru, este necesar ca
noi să luăm o hotărâre fermă și să declarăm, în mod categoric, că ne-am
schimbat stăpânul. Mântuirea este disponibilă oricărei ființe umane,
însă, la nivel individual, trebuie primită în concordanță cu cerințele lui
Dumnezeu.
Temnița de pe insulă
Pentru a ilustra acest adevăr, voi folosi o poveste închipuită.
Întreaga ta familie este ținută prizonieră pe o anumită insulă, în
temnița unui stăpân nemilos. Acest ținut a fost inițial oferit bunicului
tău, de către un foarte bun și generos rege, aflat într-o țară îndepărtată.
Însă, bunicul tău a făcut o greșeală uriașă și nu l-a păzit. Stăpânitorul rău,
împreună cu adepții săi, atacă ținutul și pun stăpânire pe întreaga insulă,
făcând din urmașii bunicului tău sclavi. Lordul și cohortele sale construiesc
apoi temnițe și îi aruncă în spatele gratiilor pe toți membrii familiei tale.
Traiul de pe insulă, care devenea treptat asemenea stăpânului hain și
acoliților săi, a decăzut în desfrâu și corupție fără margini. Drept urmare,
regele cel bun declară judecată împotriva insulei, urmând să o distrugă.
Totuși, datorită dragostei pe care regele o poartă familiei tale, înainte de a
nimici insula, vine și se luptă cu armatele stăpânitorului rău, învingându-le.
Regele deschide apoi porțile fiecărei temnițe și spune: „Toți captivii
sunt acum eliberați. Fiecare dintre voi poate părăsi acest loc în care a fost
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lipsit de libertate, dacă se dezice de domnia stăpânitorului rău și îmi acordă
mie loialitatea și devotamentul”.
Datorită bunătății regelui, mult tânjita libertate a familiei tale a sosit.
Cu toate acestea, regele cel bun nu te va constrânge să îl urmezi. Fiecare
prizonier este pus în fața unei alegeri. (Dacă regele ar fi poruncit-o, în loc
să ofere fiecărei persoane libertatea de a decide, atunci aceasta nu ar fi fost
decât o altă fațetă a tiraniei.) Dacă tu decizi să accepți libertatea, aceasta
presupune să ieși din celulă, să-l urmezi pe rege în corabia lui, să navigați
înapoi în țara de unde a venit, să devii unul dintre supușii lui și să trăiești
după legile acelei țări nemaipomenite. Oportunitatea îți este oferită, însă tu
trebuie să te conformezi condițiilor.
Regele cel bun este întruchiparea mântuitorului pentru familia ta.
Dar, pentru a putea beneficia de lucrarea lui de mântuire, fiecare membru
trebuie să fie de acord să i se supună din toată inima, aceasta incluzând și
supunerea în fața legilor după care el domnește. Niciunul dintre cei care sunt
prizonieri, din rândul familiei tale nu va putea fi salvat de pe această insulă,
fără a se supune, mai întâi, domniei lui.
Dacă alegerea ta este de a nu-l urma pe stăpânul cel bun, vei sfârși prin
a rămâne acolo unde ești. Navele regelui au înconjurat însă țărmul și sunt
pregătite să bombardeze și să nimicească insula osândită, odată cu plecarea
acestuia. Aceia din familia ta care decid că nu-și doresc să intre sub domnia
regelui bun, vor avea parte de aceeași soartă ca stăpânul cel rău și adepții
săi, chiar dacă regele a purtat bătălia pentru ca toți să poată fi eliberați și a
deschis ușa fiecărei celule în parte.
Ascultă-mă, dragul meu cititor. Dumnezeu nu a intenționat ca iadul
să fie pentru tine sau pentru orice altă ființă umană. El a creat iadul pentru
Satan și pentru îngerii săi. În Ziua Judecății, Isus le va spune celor care nu
s-au predat Lui și nu I-au recunoscut domnia:
„Duceți-vă de la Mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a
fost pregătit diavolului și îngerilor lui!” (Matei 25:41)

Iadul este un loc cât se poate de real. Isus vorbește despre Iad, mai des
decât o face despre Rai. El nu consideră că descriind acel loc de chin fără
sfârșit dă dovadă de lipsă de compasiune. Este locuința eternă a celor morți,
care resping domnia dragostei Sale.
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Isus ne spune că acest loc al condamnării și al sfâșietoarei agonii nu a fost
destinat pentru om, însă, din nefericire, prin neascultarea sa, tatăl nostru,
Adam, ne-a făcut și pe noi părtași judecății și osândei. Astfel, soarta lui
Satan este acum și soarta noastră, dacă nu alegem să ne schimbăm stăpânul.
Chiar dacă Isus a salvat întreaga omenire de la mânia lui Dumnezeu, mulți
vor fi aceia care vor avea parte de judecată împreună cu Satan, tocmai
pentru că au continuat să preia natura acestuia, cât timp au fost pe Pământ.
Asemenea poveștii noastre, au ales să rămână pe insulă.
Poate mă vei întreba: „De ce nu a putut Dumnezeu, pur și simplu, să fie
îndurător și plin de bunătate și să-i primească pe toți oamenii în împărăția
Lui, indiferent de condiția în care aceștia s-ar afla?” Aceia care nu intră sub
stăpânirea lui Hristos continuă să fie conduși de o natură duhovnicească
decăzută, dominată de cel rău. După ce vor părăsi Pământul, această
natură le va aparține pentru eternitate. Dacă le-ar fi îngăduită intrarea în
veșnica împărăție a lui Dumnezeu, aceștia ar întina-o și le-ar dăuna celor
neprihăniți.
Este exact același motiv pentru care, atunci, în grădină, Dumnezeu îi
alungă pe Adam și pe Eva, din preajma pomului vieții:
„Domnul Dumnezeu a zis: «Iată că omul a ajuns ca unul din
Noi, cunoscând binele și răul. Să-l împiedicăm, dar, acum ca nu
cumva să-și întindă mâna, să ia și din pomul vieții, să mănânce
din el și să trăiască în veci.» De aceea Domnul Dumnezeu l-a
izgonit din grădina Edenului...” (Geneza 3:22-23)

Dragostea lui Dumnezeu este cea care ne-a ferit de la a avea, pentru
eternitate, o natură a morții.
Domnia
Deoarece creștinismul vestic promovează sacrificiul pe care Isus îl face
pentru noi ca mântuitor, punând pe un plan secund locul pe care El îl
ocupă ca domn, această lipsă de supunere în fața poziției Lui de autoritate
șubrezește temelia noastră. Ascultați ce spune Pavel:
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„Astfel, dar, după cum ați primit pe Hristos Isus, Domnul, așa
să și umblați în El, fiind înrădăcinați și zidiți în El...” (Coloseni
2:6-7)

Pavel nu declară: „După cum ați primit pe Hristos Isus, Mântuitorul.”
Viața noastră trebuie să fie predată și înrădăcinată în Isus Hristos și poziția
Lui de autoritate, nu în sacrificiul Lui ca Mântuitor. Reformulând, putem
spune că doar atunci când Îl recunoaștem pe El ca unic și suprem Rege,
vom putea beneficia de mântuirea Lui. Aceasta se va dovedi, în mod
practic, prin păzirea necurmată a Cuvântului, a înțelepciunii, a povețelor,
a indicațiilor, a mustrărilor și a învățăturii Sale, indiferent dacă, personal,
le considerăm a fi întemeiate sau nu. Astfel, încetăm a ne mai hrăni din
pomul propriei judecăți asupra binelui și a răului. Noi trăim în El, iar viața
Lui devine viața noastă.
Să privim și dintr-o altă perspectivă. Pe parcursul celor treizeci de ani
de când sunt căsătorit cu Lisa, m-am bucurat de toate avantajele pe care
le poate avea cineva care trăiește alături de un bucătar desăvârșit. Lisa este
magnifică în pregătirea unor meniuri pentru adevărații gurmanzi. Am avut
prieteni care o rugau pe Lisa să le învețe și pe soțiile lor cum să facă sos
pesto, sosuri pentru salate și alte asemenea delicii apetisante.
Câteodată o alintam, numind-o „mica mea bucătăreasă profesionistă”.
Da, poate că m-am raportat la ea, în acest mod, de numeroase ori pe
parcursul căsniciei noastre, însă, de cele mai multe ori, în ultimii treizeci de
ani, m-am referit la ea ca fiind soția mea. De ce? Pentru că aceasta afirmă
poziția pe care ea o ocupă în viața mea. Celălalt apelativ reliefează, de fapt,
un beneficiu care decurgea din faptul că îmi este soție.
Doar pentru că Lisa îmi gătește, asta nu înseamnă că eu îi aparțin. Pe
când eram încă necăsătoriți, ea mi-a pregătit o masă delicioasă, cu ocazia
zile mele de naștere. Acest simplu fapt nu ne-a oferit nicidecum o relație
durabilă. Legământul pe care l-am făcut, acela de a renunța la toate celelalte
femei și de a-i oferi întreaga inimă de soț numai ei, a zidit relația de căsnicie.
Relația noastră cu Isus poate fi privită dintr-o perspectivă similară.
Pentru a beneficia de lucrarea de mântuire, trebuie ca mai întâi să ne
supunem domniei, stăpânirii și conducerii Lui. Alegem să renunțăm
complet la propria viață, deoarece suntem încredințați de călăuzirea, de
natura și de dragostea Sa, toate desăvârșite, acceptând că El cunoaște ceea
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ce este mai bine pentru noi. Cu toate că își dorește fierbinte ca noi să fim
eliberați și ne iubește cu o dragoste desăvârșită, El este Domnul domnilor
și Împăratul tuturor împăraților și nu va accepta să intre în viața ta pe o
poziție secundară, precedat de altcineva sau de altceva.
De nenumărate ori am asistat, în biserici din America sau din alte
țări vestice, cum slujitorii le prezentau oamenilor mântuirea, însă fără a
menționa absolut nimic despre aspectul domniei. „Tot ce trebuie să faci
este să Îl mărturisești pe Isus ca Mântuitor și vei fi copilul lui Dumnezeu.”
Sau, „De ce nu alegi să-L faci astăzi pe Isus, Mântuitorul tău personal?”
Sau, „Haideți să rostim cu toții această rugăciune: «Isuse, vino astăzi în
inima mea și mântuiește-mă. Îți mulțumesc pentru că mă faci copilul Tău.
Amin.»” Toate chemările lor la a te alătura familiei lui Dumnezeu sunt
făcute fără a menționa însă nimic despre necesitatea abandonării sistemului
lumii și a propriilor căi, pentru a-L putea urma pe Isus.
În aparență, este un mesaj bun, în concordanță cu anumite pasaje
ale Noului Testament. Însă, este aliniat acesta la totalitatea învățăturilor
regăsite în Noul Testament? Este conform judecății lui Dumnezeu? Nu
cumva am deviat și am trunchiat adevăratul mesaj al mântuirii, făcându-l
plăcut auzului și deloc deranjant pentru așteptările oamenilor? Am ajuns să
ne hrănim din pomul propriei rațiuni?
Leapădă-te de tine însuți
Să luăm aminte la mesajul Domnului. Isus a rostit, clar, în fața mulțimilor:
„Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine
însuși, să-și ia crucea și să Mă urmeze. Căci oricine va vrea să-și
scape viața, o va pierde; dar oricine își va pierde viața din pricina
Mea și din pricina Evangheliei, o va mântui.” (Marcu 8:34-35)

Trebuie să ne lepădăm de noi înșine, pentru a putea să-L urmăm pe
El. Punct. Ce înseamnă aceasta? Altfel spus, nu poți sluji la doi stăpâni. Vei
reuși să fii loial doar la cerințele unuia dintre ei, atunci când acestea vor fi
în contradicție. În momentul în care firea, care este încă nerăscumpărată,
tânjește după ceva anume, iar Cuvântul lui Dumnezeu ne direcționează în
direcția opusă, dacă nu-I suntem supuși lui Isus Hristos, ca stăpân absolut,
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atunci vom putea cu ușurință sa ne urmăm propriile căi și dorințe, în
timp ce continuăm să rostim și să privim la Isus ca la Mântuitorul nostru
personal. Este posibil să ajungem în situația în care nu mai suntem conduși
de adevăr, îmbrățișând această credință?
Cred că de aceea, Isus spune: „De ce-Mi ziceți: «Doamne, Doamne!», și
nu faceți ce spun Eu?” (Luca 6:46). Adresarea Doamne! devine un apelativ
golit de orice substanță și înțeles. Dacă nu rostești Doamne!, ținând cont
de adevărata însemnătate, cred că ar fi de preferat să I te adresezi lui Isus cu
mărețule Învățător. În felul acesta, vom avea parte de învățăturile Lui, fără
a ne înșela pe noi înșine, pretinzând că îi aparținem, când realitatea este de
fapt alta.
În conformitate cu versetele din Marcu 8:34-35, și cu multe alte pasaje
din Noul Testament, lepădarea de sine nu este opțională pentru cei care
doresc a-L urma pe El, părăsind „insula” acestei lumi decăzute. Ea este o
obligație în vederea mântuirii de la mânia care urmează să vină. Am ajuns
la concluzia că acesta este un aspect destul de greu de înghițit, mai ales
pentru creștinii vestici. Cred că factorul care contribuie la această deviere,
este că noi, oamenii, de cele mai multe ori încercăm să aprofundăm valorile
Împărăției din perspectiva unui set de principii democratice. Democrația
a funcționat în SUA și în alte țări vestice, însă, dacă îl abordăm pe
Dumnezeu prin prisma unei mentalități democratice, nu vom putea intra
în comuniune cu El. El este Împărat, un Împărat în adevăratul sens al
cuvântului, și nu deține o poziție de fațadă, precum monarhia englezească.
Democrația este definită ca „suveranitate a poporului, o formă de
organizare și conducere politică a societății în care puterea supremă este
exercitată de popor și de reprezentanții aleși ai acestuia”. Aceasta este
mentalitatea care ne este indusă și cu care suntem crescuți în America și în
alte țări vestice. Nucleul gândirii și al rațiunii noastre este deja programat
după aceste principii. Drept rezultat, dacă ceva nu este pe placul nostru,
tindem să credem că îl putem pune sub semnul întrebării sau îl putem
schimba, deoarece deținem drepturi personale „inalienabile” și o totală
libertate de exprimare.
Să reformulez. Această formă de guvernământ a funcționat cu succes în
Statele Unite deoarece a fost concepută ca un sistem destinat oamenilor care
trăiesc într-o societate pluralistă. Totuși, aceste principii nu se aplică prin
extensie și în cazul Împărăției lui Dumnezeu. Poate că ne crispăm puțin
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când auzim aceasta, dar Dumnezeu este un dictator, din fericire, Unul care
ne dorește binele. Însă El este cel care trebuie să aibă ultimul cuvânt, cu
privire la orice aspect al vieții tale. Dacă încercăm să aplicăm perspectivele
democratice în umblarea noastră cu Dumnezeu, atunci rezultatul va fi o
relație închipuită, rodul imaginației noastre.
Viața arată altfel când este trăită sub un adevărat Împărat. Domn și
împărat sunt sinonime din punctul de vedere al gradului de autoritate,
desemnând o autoritate supremă. Dacă Îl vom urma în mod autentic pe
Dumnezeu, pur și simplu nu vom recurge la rațiuni de ordin democratic
când va trebui să ne supunem călăuzirii Sale. Nu ar fi cu nimic diferit de
atunci când Adam și cu Eva au ales rodul pomului cunoștinței binelui și
răului. Ar însemna ca noi să ținem încă frâiele, stabilind ce credem noi că
este mai bine pentru viața noastră.
Ia-ți crucea
În continuare, Isus spune să ne luăm crucea. Ce presupune această acțiune
de a ne lua crucea? Nu poate avea aceeași însemnătate cu lepădarea de sine,
din moment ce Isus nu ar repeta inutil aceeași idee, cu alte cuvinte. Aflăm
răspunsul în epistola către Galateni, în care Pavel scrie:
„Am fost răstignit împreună cu Hristos, și trăiesc… dar nu mai
trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața, pe care o trăiesc
acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care
m-a iubit și S-a dat pe Sine însuși pentru mine.” (Galateni 2:20)

Pavel nu vorbește despre o crucificare a trupului, altfel nu ar mai fi
fost în viață pentru a scrie această epistolă. El se referă la hotărârea, luată
cu ani înainte, de a-l urma pe Stăpân. Pavel își luase într-adevăr crucea.
Taina, a ceea ce presupune crucea, ne este descoperită în cuvintele sale,
„și trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine.” Aceasta
ar trebui să fie declarația fiecăruia dintre aceia care sunt cu adevărat copii
ai lui Dumnezeu. Nu mai suntem noi la cârmă, hrănindu-ne din pomul
cunoștinței binelui și răului. Nu, acum trăim în El, viața noastră avându-și
sursa în El. Depindem în totalitate de ceea ce sacrificiul crucii face posibil
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pentru noi: eliberare de sub robie, pentru a putea trăi o viață în ascultare,
împuterniciți de Dumnezeu.
Crucea face posibilă o cale cu totul nouă de a trăi. Așa cum spune
Pavel într-o altă epistolă: „...după cum Hristos a înviat din morți, prin slava
Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă.” (Romani 6:4). Această înnoire
a vieții ne conferă capacitatea de a ne îndepărta de ceea ce ne ținea legați.
Tirania păcatului este frântă de peste noi, dar trebuie să alegem să trăim
în conformitate cu acest adevăr. Decidem să ne încredințăm, în totalitate,
voii Sale.
Pavel continuă prin a explica implicațiile concrete: „Cei ce sunt ai
lui Hristos Isus și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și
poftele ei.” (Galateni 5:24). Și, din nou, „În ce mă privește, departe de
mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus
Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine, și eu față de lume!”
(Galateni 6:14). Crucea ne împuternicește să umblăm liberi față de firea
păcătoasă și departe de influențele covârșitoare ale sistemelor lumii acesteia.
Pe vremea când eram tânăr, înainte de a-L cunoaște pe Isus, existau în
viața mea anumite tipare comportamentale de care nu puteam, cu niciun
chip, să mă desprind. Aveam remușcări atunci când acționam, din nou
și din nou, după aceleași obiceiuri rele, condus de mândrie și de pofte,
cauzându-le astfel durere celor din jurul meu, însă, cu cât mai ardent mă
străduiam să mă corectez prin forțe proprii, cu atât mai frustrat deveneam.
Eram legat, fără nicio nădejde, de stăpânirea păcatului. Însă, după ce am
fost răstignit împreună cu Hristos, mi s-a oferit posibilitatea de a trăi în
libertate:
„Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu
El, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui, în
așa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului; căci cine a murit, de
drept, este izbăvit de păcat.” (Romani 6:6-7)

Sper că nu citești grăbit! Hrănește-te din aceste cuvinte, meditează la ele
în profunzime, deoarece poartă adevărul, iar în ele stă puterea de eliberare
a vieții tale. Și Cuvântul devine chiar și mai captivant. Acceptând crucea,
noi nu suntem doar eliberați de sub păcat, ci și împuterniciți pentru a
trăi în ascultare de El. Ni se spune: „Fiindcă propovăduirea crucii este o
nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării; dar pentru noi, care suntem
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pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu.” (1 Corinteni 1:18). Ceea
ce mai înainte ar fi fost cu neputință de înfăptuit prin resurse proprii,
devine acum posibil: umblarea pe căile Lui. Da, putem să trăim asemenea
lui Dumnezeu. Putem să-L urmăm pe Isus.
În concluzie, este cu neputință să Îl urmezi pe Isus fără a te lepăda de
propriul eu (abandonând propriile căi și acceptând suprema Lui autoritate)
și fără a-ți lua crucea (având astfel în viața ta împuternicirea de a umbla
liber față de păcat și de sistemul lumii). Viața pe care o trăim acum, o trăim
prin credința în puterea Lui de a lucra în și prin noi. Sursa noastră este în
El. Ce „ofertă” glorioasă a mântuirii ne-a oferit Domnul nostru!
O înștiințare severă
Isus ne face cunoscut și ne avertizează că, după înălțarea Sa, o Evanghelie
va fi propovăduită și acceptată de către mulți, dar ea va promite mântuirea,
ignorând aspectul domniei. Apostolii scriu și ei despre aceasta, spunând
că aceasta va fi întâlnită, tot mai pregnant, în preajma revenirii lui Isus pe
Pământ, fapt care, cred eu, ne aduce în zilele noastre. Acest mesaj eretic,
răspândit în întreaga lume, are menirea de a reduce atributul de Domn,
însemnătatea și locul pe care Isus ar trebui să îl ocupe în viața cuiva, la o
simplă convenție. Oamenii Îl vor numi Domn, dar nu se vor lepăda de
sine și nici nu își vor mai asuma crucea, pentru a-L urma. Citește cu atenție
cuvintele lui Isus:
„Nu oricine-Mi zice: „Doamne, Doamne!” va intra în Împărăția
cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu care este în ceruri.”
(Matei 7:21).

Isus le vorbește unor oameni care Îl numiseră Domn, nu Mohamed,
Joseph Smith, Buda, Krișna, Confucius sau, introduceți aici orice alt nume
de profet fals din vremea noastră. Nu, acești oameni Îl numiseră pe Isus
Domn al lor și o făcuseră cu pasiune.
De ce folosește Isus, în acest verset, cuvântul Doamne! de două ori?
Știm că nu este la întâmplare când, în Scripturi, un cuvânt este repetat. Cel
care scrie își dorește să sublinieze importanța unui anumit aspect. Totuși,
în acest caz, nu este vorba despre emfază, ci despre a exprima intensitatea
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emoțională. De exemplu, în Vechiul Testament, când vestea uciderii fiului
său de către armatele lui Ioab ajunge la urechile Regelui David, acesta are o
reacție intensă din punct de vedere emoțional: „Împăratul își acoperise fața
și striga în gura mare: «Fiul meu Absalom! Absalom, fiul meu, fiul meu!»”
(2 Samuel 19:4). Poate că David nici nu a rostit de două ori cuvintele
fiul meu. Pare că scribul, repetă dinadins cuvintele, pentru a transmite
cititorului cât de profundă erau durerea și strigătul de jale al lui David.
Același model apare și în Apocalipsa: „M-am uitat și am auzit un
vultur care zbura prin mijlocul cerului și zicea cu glas tare: «Vai, vai, vai de
locuitorii pământului din pricina celorlalte sunete de trâmbiță ale celor trei
îngeri care au să mai sune.»” (Apocalipsa 8:13). Alte traduceri afirmă că
îngerul „jelea cu glas tare”. Din nou, scriitorul repetă interjecția vai, pentru
a sublinia o stare de intensitate emoțională.
În același fel, Domnul descrie sentimentele puternice pe care acești
oameni le au pentru El. Acestea nu sunt însă aliniate cu învățătura conform
căreia Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, ci constituie o investiție
exclusiv emoțională și pasionată a credinței lor. Vorbim despre oameni care
sunt entuziasmați să fie creștini, care, cel mai probabil, vor fi extrem de
emoționați atunci când vorbesc despre credința lor și care plâng în timpul
serviciilor de laudă și închinare.
Nu doar că au sentimente profunde pentru Hristos, dar pot fi, de
asemenea, implicați în slujba Lui:
„În ziua aceea – la Judecata finală, vor veni cu miile și vor spune:
«Stăpâne, noi am predicat Mesajul Tău, am scos demonii și
proiectele noastre bisericești au atras atenția lumii întregi!»”
(Matei 7:22, traducerea The Message)

Folosesc aici traducerea The Message a Bibliei, deoarece dă de înțeles
că acești oameni nu erau din categoria acelora care stau și privesc de pe
margine. Erau implicați în mod direct sau susțineau lucrarea bisericilor
de care aparțineau. Erau, de asemenea, deschiși în a mărturisi credința lor
în Evanghelie: „Am propovăduit Mesajul.” Erau preocupați de a schimba
viețile oamenilor în bine.
Această traducere parafrazată folosește cuvântul mii. Totuși, în
majoritatea traducerilor veți găsi cuvântul mulți. Cuvântul grecesc folosit
este polus, definit ca „mult din punct de vedere numeric, al măsurii și al
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cantității.” Este folosit adesea și cu sensul de „în cea mai mare parte, în
majoritate”. În orice caz, Isus nu se referă aici la un grup restrâns de oameni,
ci la o mare adunare care, de fapt, este destul de posibil să reprezinte chiar
cifra majorității.
Așadar, Isus vorbește despre oameni care au crezut în învățăturile
Evangheliei. L-au numit Domn, și-au investit sentimentele, au propovăduit
mesajul și au fost activi în slujire. I-am putea considera, fără a sta mult pe
gânduri, niște creștini adevărați. Deci, care este factorul care face diferența?
Prin ce sunt ei diferiți față de credincioșii autentici? Isus ne spune:
„Atunci le voi spune curat: «Niciodată nu v-am cunoscut;
depărtați-vă de la Mine, voi toți care lucrați fărădelege.»” (Matei
7:23)

Elementul cheie este „a lucra fărădelege”, în greacă, anomia. Thayer,
autorul lexiconului grecesc-englez al Noului Testament, definește anomia
ca o stare a lipsei de lege, fie din neștiință, fie ca rezultat al încălcării acesteia.
The Encyclopedia of Bible Words, adâncind perspectiva, definește termenul
ca un concept care reflectă „acțiuni care încalcă, în mod activ, fie principii
ale moralei divine, fie principiile morale înnăscute, ale conștiinței.” Simplu
spus, cel care lucrează fărădelege este cel care nu recunoaște Cuvântul lui
Dumnezeu drept autoritate supremă.
Acești bărbați și femei nu se poticnesc periodic, ci, în mod constant,
aleg să nu ia seama, să neglijeze și să încalce Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă
ar fi cu adevărat pătrunși de adevărul a ceea ce înseamnă să fii mântuit
prin har, nu doar că ar disprețui gândul de a păcătui, ci ar lua decizia de a
se îndepărta de toate obiceiurile păcătoase. Și-ar răstigni firea cu poftele și
dorințele ei și ar căuta să rodească, având un caracter dumnezeiesc.
Este important de observat că Isus va spune, într-o zi: „Niciodată nu
v-am cunoscut”. În greacă, cuvântul pentru a cunoaște este ginosko, care
înseamnă „a cunoaște îndeaproape, a cunoaște intim”. Acești oameni nu
au avut o relație adevărată cu Domnul Isus Hristos. Chiar dacă Îl numiseră
Stăpân și Domn, o făcuseră convențional, atribuind un simplu titlu, fără
a împlini ceea ce spune El. Drept mărturie că cineva se află într-o relație
adevărată cu El, stă felul în care acel cineva respectă și împlinește Cuvântul
Său:
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„Și prin aceasta știm că Îl cunoaștem, dacă păzim poruncile
Lui. Cine zice: „Îl cunosc”, și nu păzește poruncile Lui, este un
mincinos, și adevărul nu este în el.” (1 Ioan 2:3-4)

Este exact aceeași semnificație pe care o dă și Iacov când scrie: „Dar
va zice cineva: «Tu ai credința, și eu am faptele. Arată-mi credința ta fără
fapte, și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele.»” (Iacov 2:18).
Aceste declarații se aliniază perfect felului în care și Isus își începe această
întreagă înștiințare: „Așa că, după roadele lor îi veți cunoaște.” (Matei 7:20)
Roadele despre care vorbește Isus nu sunt slujbele creștine, propovăduirea
Evangheliei sau mersul la biserică, deoarece vedem că cei cărora le este
refuzat Cerul, îndeplineau aceste cerințe.
Tim Keller face referire tocmai la aceste cuvinte ale lui Isus, atunci când
spune:
„Ei bine, acest pasaj este deosebit de dur. Acești oameni dețin
o credință dinamică din punct de vedere intelectual, o credință
care satisface emoțional și o credință îndreptată spre a aduce la
mântuire societatea. Cu toții tânjim după așa ceva. Ne dorim
să fim stimulați intelectual, să fim implicați emoțional și să
aducem folos comunității în care trăim. Este posibil să ajungem
să tânjim după toate aceste aspecte și să Îl pierdem din vedere
pe Dumnezeu, deoarece, dacă Dumnezeu există cu adevărat în
viața ta, tu trebuie să renunți la voința proprie, iar asta va arăta
întotdeauna diferența dintre cineva care încearcă, de fapt, să se
folosească de Dumnezeu și cineva care dorește să-I slujească.”8

A-L folosi pe Dumnezeu înseamnă a-L căuta exclusiv pentru ceea ce
El îți poate oferi și doar pentru ca tu să poți să intri în Rai. Slujirea lui
Dumnezeu va avea ca unică motivație dragostea ta pentru El, iar atunci
când tu Îl iubești, Îi vei păzi poruncile.
În prezent, cei mai mulți consideră că, dacă o persoană Îl numește pe
Isus, Domn, crede în învățăturile Lui, este implicată afectiv și este prezentă
la slujbele creștine, este automat și copil al lui Dumnezeu. Însă, prin
cuvintele sale, Isus ne spune, în mod categoric, faptul că aceste caracteristici
nu sunt factorii decisivi, în funcție de care poate fi recunoscut un credincios
adevărat.
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Dați-mi voie să reformulez în felul următor. Mai mult ca sigur, vei
întâlni aceste calități la un credincios adevărat, de fapt, nimeni nu poate fi
cu adevărat credincios fără a le împlini. Totuși, a întruni aceste caracteristici
nu înseamnă, neapărat, că cineva este, în mod autentic, copilul lui
Dumnezeu. Condiția care stă drept pecete este aceasta: s-a lepădat de sine
însuși, și-a luat crucea și Îl urmează? În esență, se poate vedea o supunere și
o ascultare față de Cuvântul Lui?
Această discuție a fost subiectul cu care Isus își încheie binecunoscuta
Predică de pe munte. Pentru a sfârși uimitoarea cuvântare, Isus spune:
„De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele, și le face îl
voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă.
A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au bătut în
casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelia zidită
pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale Mele, și nu le face,
va fi asemănat cu un om nechibzuit care și-a zidit casa pe nisip.
A dat ploaia, au venit șuvoaiele, au suflat vânturile și au izbit în
casa aceea; ea s-a prăbușit, și prăbușirea i-a fost mare.” (Matei
7:24-27)

Această parabolă face referire la acei oameni cărora nu le este permisă
intrarea în Rai, făcând această legătură prin rostirea cuvintelor „de aceea”.
Dacă cercetezi cele două categorii de oameni identificate în această
parabolă, vei vedea că ceea ce îi diferențiază este, de fapt, un singur aspect.
Toți aud cuvintele lui Dumnezeu, însă cei din primul grup le fac, iar cei din
al doilea, nu le fac. Ambele case sunt construite din același fel de materiale,
aceleași învățături. Ambele vor arăta identic în timpul de închinare și de
slujire. Diferența, și totodată factorul decisiv, este temelia. Prima dintre
case este zidită și își are temelia în domnia lui Isus Hristos. Cea de-a doua
s-a bazat pe evaluarea binelui și răului după aceleași principii pe care s-au
ghidat odinioară Adam și Eva, azi pomul „filosofiei” omenești.
E trist când te gândești că aceeași înșelăciune se repetă, în mod constant,
de la căderea din grădină și până în prezent. Ea se manifestă sub diferite
fațete și ia noi forme, însă rădăcina rămâne aceeași. Din nou, totul se poate
rezuma în următoarele cuvinte: Credem noi că știm cum este cel mai bine să
ne trăim viața sau alegem să credem că Dumnezeu este Acela care cunoaște ce
este cel mai bine pentru noi?

5

E ST E D ORINȚA SUFIC IE N TĂ ?
Isprăviți, dar, acum de făcut; pentru ca, după
[entuziasmul] voinței, să fie și înfăptuirea..
—2 C orinteni 8:11
Regula de aur pentru înțelegerea celor duhovnicești nu
este intelectul, ci ascultarea.
—O swald C hambers

I

maginează-ți următorul scenariu: un tânăr are o relație cu o tânără. Ea este
atrăgătoare, în formă bună, ordonată, gătește nemaipomenit, se pricepe
de minune cu copiii și, cireașa de pe tort, are o personalitate încântătoare.
El este îndrăgostit și hotărăște că ea este cea alături de care dorește să-și
petreacă restul vieții. Pregătește un moment special, îngenunchează,
deschide o cutiuță în care se află un strălucitor inel cu diamant și o cere
de soție.
Spre marea fericire a bărbatului, tinerei i se așterne pe față un zâmbet
larg, scoate un chiot de bucurie, izbucnește în lacrimi, iar după ce reușește,
cât de cât, să își potolească emoțiile, îi răspunde, „Da! Da! Da! Nu pot să
cred! Sunt așa de surprinsă și de copleșită. Este cea mai fericită zi din viața
mea! Te iubesc atât de mult! Da, vreau să mă căsătoresc cu tine!”
Copleșiți de bucurie, se strâng în brațe. În intensitatea momentului,
ea îl privește în ochi și îi promite cu ardoare: „Vom avea o viață atât de
minunată. Voi fi cea mai bună soție, voi face să avem un cămin frumos și
voi avea grijă ca totul să lucească de curățenie, voi pregăti mese delicioase
pentru tine și pentru copii, voi rămâne în formă, mă voi îmbrăca frumos și
ne vom bucura mereu de dragoste.”
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Tânărul se gândește: Oau! Uimitor! Cred că sunt cel mai norocos tip
dintre toți câți există!
După toate acestea, tânăra continuă însă prin a mai face o frapantă
remarcă: „Desigur, mai sunt și alți băieți pe care încă îi plac, așa că s-ar
putea să mai ies cu ei din când în când.”
Contrariat, tânărul se bâlbâie: „Așa ceva nu poate funcționa!”
„De ce nu, dragule?”
Bărbatul este total năucit. Momentul lor special este distrus. Extazul
a dispărut. Gândurile încep să i se învălmășească în minte. Oare glumește?
Dar cum să glumească despre așa ceva, mai ales după ce am cerut-o în căsătorie?
După ce între ei se instalează o tăcere stânjenitoare, care a părut a fi o
eternitate, ea încearcă să reînvie momentul, propunând, plină de entuziasm,
un compromis. „În regulă, cum ar fi dacă aș petrece o singură zi din an,
împreună cu ceilalți iubiți ai mei? Mă voi dărui ție, în întregime, timp de
trei sute șaizeci și patru de zile din an. Dă-mi doar o zi alături de ei.”
Tânărului nu-i vine să creadă că ceea ce aude este adevărat. Este evident
că nu e vorba despre o tachinare; ea vorbise cât se poate de serios. Așa că, îi
răspunde încă o dată: „Nu, nici cu aceasta nu sunt de acord.”
Tânăra este derutată, dar, pentru că îl iubește atât de mult, îi propune
o și mai bună învoială. „Bine, în cazul acesta, ce spui de patru ore pe an?
Acordă-mi patru ore anual, pentru a le petrece cu ceilalți iubiți ai mei.”
„Nu!” Îi răspunde tânărul, de această dată cu și mai multă fermitate.
Din nou, tânăra ripostează: „Ce părere ai despre douăzeci de minute pe
an? O singură aventură printre cearșafurile altui iubit!”
„Nu!”
În speranța de a aduce rezolvare, ea se justifică, spunând: „Dragul meu,
eu chiar te iubesc; de fapt, sunt înnebunită după tine. Te iubesc mai mult
decât pe oricare alt bărbat. Dar am această necesitate. Simt nevoia să fiu
și cu alți băieți. Pur și simplu, nu pot să fiu femeia unui singur bărbat. Cu
toată sinceritatea, îmi doresc să-ți rămân fidelă și știu că ar fi corect ca eu
să renunț la toate celelalte relații în care sunt implicată, dar, să fim serioși.
Sunt atât de mulți băieți buni, iar eu tânjesc să primesc atenție din partea
lor. De ce ar trebui să renunț? De ce nu le pot avea pe amândouă?”
De data aceasta, tânărul este atât de dezamăgit, încât nici nu mai
răspunde; doar își pleacă privirea în pământ. După alte câteva momente
apăsătoare, tânăra îi spune duios: „Trebuie să fiu sinceră; cred că pretinzi
prea mult. Eu vreau să mă pot bucura de viață la maximum.”
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Tânărul auzise destul. „Este absurd. Nu ne mai căsătorim. De fapt, nici
nu vreau să ne mai vedem vreodată.”
Fiecare își vede apoi de drumul său.
Să analizăm această situație. Tânărul urmează să aibă o femeie superbă,
cu o personalitate grozavă. Este nemaipomenită în toate aspectele casnice,
îl iubește, este gata să îi slujească și dorește să îi ofere tot ceea ce are ea mai
bun. Este entuziasmată peste măsură la gândul de a-i deveni soție. Până
aici, totul pare a fi perfect. Tot ce i se cere ar fi doar să îi îngăduie douăzeci
de minute împreună cu un alt bărbat... De ce nu concepe să îi accepte
solicitarea?
Desigur, răspunsul este limpede: ea nu îi oferă întreaga ei inimă și viață.
Este conștientă că ar trebui să procedeze astfel și, până într-un anumit
punct, chiar își dorește să o facă; dar adevărul este că atașamentul ei față
de alți bărbați este încă puternic. Una este să îți dorești, iar alta este să și
acționezi.
Niciun bărbat cu o gândire sănătoasă nu ar fi de acord să se căsătorească
cu o astfel de femeie, și atunci, de ce am crede că Isus va veni după o mireasă
care se poartă în același fel? Să luăm din nou aminte la cuvintele Lui:
„Dacă voiește cineva să vină după Mine, să se lepede de sine
însuși, să-și ia crucea și să Mă urmeze. Căci oricine va vrea să-și
scape viața, o va pierde; dar oricine își va pierde viața din pricina
Mea și din pricina Evangheliei, o va mântui.” (Marcu 8:34-35)

Observă că doar dorind să îți mântuiești viața, vei pierde tot. Isus nu
spune, „Cine dorește să își piardă viața din pricina Mea, o va mântui.”
Simpla dorință de a renunța la propria viață nu este suficientă. Nu s-ar
deosebi cu nimic față de povestea celor doi tineri.
Pentru a intra într-o relație de legământ cu cea mai extraordinară
Persoană din întregul Univers, este necesar ca tu să I te oferi Lui în întregime,
pas care include, fără nicio îndoială, acceptarea tuturor aspectelor conducerii
Sale. În mod interesant, Biblia aseamănă relația noastră cu Dumnezeu cu
relația dintre o femeie și soțul ei. Pavel scrie:
„«De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi
de nevasta sa, și cei doi vor fi un singur trup.» Taina aceasta este
mare – (vorbesc despre Hristos și despre Biserică). –” (Efeseni
5:31-32)

62

|

B I N E S AU D U M N E Z E I ES C?

Chiar dacă Pavel folosește acest verset pentru a explica relația dintre soț
și soție, el mai dă de înțeles faptul că pasajul este inițial scris cu scopul de
a ilustra relația noastră cu Isus. Niciun bărbat nu s-ar căsători cu o femeie
care are doar dorința de a i se dărui în totalitate, dar care, în realitate, nu
o va face. Nu crezi că există posibilitatea ca și tu să acționezi astfel, față de
Isus? Iată ce scrie Iacov:
„Suflete preacurvare! Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie
cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face
vrăjmaș cu Dumnezeu.” (Iacov 4:4)

Din nou, el accentuează acest punct, deoarece afirmația este repetată.
Acesta nu este un subiect neînsemnat; este elementul nucleu al unei
adevărate relații cu Dumnezeu.
Preacurvarul este acela care intră în legământ cu o persoană, și totuși,
pe deasupra, caută să aibă și alte relații, încălcând astfel legământul făcut.
Acesta nu mai este credincios angajamentului care leagă relația respectivă.
Legământul pe care îl faci, urmându-L pe Isus, este acela de a te lepăda
de tine însuți și de a te ține departe de tiparele lumii în care trăiești. Nu poți
să-I oferi mai puțin decât întregul tău devotament și totala ta supunere.
Aceasta înseamnă că îi accepți voia și planurile, așezându-le mai presus
de dorințele tale. Atunci când renunți la viața ta pentru El, vei primi, în
schimb, viața Lui. Este exact ca într-o căsnicie sănătoasă dintre un bărbat
și o femeie.
Nu sunt gata să renunț la viața mea
Sunt mulți aceia care ar primi bucuroși beneficiile mântuirii, doar dacă
ar putea să își păstreze simultan și propria viață. Totuși, interesant este
că majoritatea oamenilor realizează faptul că este nevoie de o renunțare
pentru a-L urma pe Dumnezeu, însă nu sunt dispuși să plătească prețul. Pe
undeva, sunt sinceri față de ei înșiși și față de Dumnezeu.
Am avut cândva un vecin (îl voi numi Kevin), care făcea parte din
această categorie. Kevin era unul dintre celebrii luptători ai ligii mondiale
de wrestling profesionist, WWF. Locuia, împreună cu familia lui, la trei
case distanță de noi. La început, când s-au mutat în cartier, soția lui l-a
avertizat să nu intre în contact cu niciunul dintre noi. „Sunt niște ciudați,
nebuni după Isus”, a spus ea.
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Două luni mai târziu, suferind un puternic atac de panică, femeia s-a
prăbușit, plângând, în brațele Lisei. Acest incident a fost o ușă deschisă
pentru ca Lisa să îi spună despre Isus și astfel, soția luptătorului a fost
mântuită. La scurt timp, și cei doi băieți ai lor și-au predat viața lui Isus.
Familiile noastre începuseră să se apropie din ce în ce mai mult, iar eu
și Kevin am devenit buni prieteni. Petreceam mult timp unul cu celălalt.
Ieșeam frecvent împreună și jucam adesea baschet, hochei de stradă sau
golf, împreună cu băieții noștri.
Într-o seară, Dumnezeu mi-a descoperit niște evenimente care urmau
să aibă loc în viața lui Kevin. Era târziu, în jur de ora zece, dar mă simțeam
constrâns să-i vorbesc. Imediat după ce mi-a deschis ușa, i-am împărtășit
cele trei situații care aveau să apară în viața lui, în decursul următoarelor
nouă luni.
Desigur, toate cele trei au ajuns să se împlinească. Așa că, m-am gândit:
Cu siguranță, acum Kevin își va preda viața lui Isus Hristos. Nu a existat
însă nicio schimbare.
Câteva luni mai târziu, Dumnezeu mi-a descoperit un alt eveniment
care urma să se întâmple în viața lui. I-am povestit, din nou, despre ce era
vorba. De această dată, am mers mai departe și i-am adresat o întrebare:
„Kevin, ai fost martor la cum Dumnezeu ți-a prevestit trei situații care
s-au întâmplat deja în viața ta. Poți să vezi cum El te cheamă. De ce nu alegi
să îți predai viața lui Isus?”
Kevin avea o înălțime de un metru și nouăzeci de centimetri, cântărea
în jur de o sută zece kilograme, din care procentul grăsimii corporale era
de doar patru procente. Pot să spun că avea o înfățișare intimidantă. S-a
uitat în jos la mine și a spus, „Pentru că știu că există un preț de plătit. Sunt
conștient că trebuie să-mi predau viața lui Isus și să trăiesc în ascultare de
El, iar eu nu vreau să renunț la stilul meu de viață.”
Apoi a adăugat: „John, există în organizația noastră un luptător
binecunoscut. El susține că este creștin, născut din nou și a vorbit despre
Dumnezeu la același post de televiziune, unde ai fost și tu intervievat.
Cu toate acestea, eu știu că el este consumator de droguri și că trăiește în
libertinaj sexual. Hai să fim serioși, cu ce este el diferit față de mine? Eu
doar refuz să fiu un asemenea ipocrit. Prefer să mă bucur de viața mea în
lumina reflectoarelor și de toate avantajele pe care faima mi le aduce, decât
să mă ascund sub o fațadă.”
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Am fost devastat să aud argumentul lui Kevin, însă povestea lui nu
reprezintă un caz unic. Există nenumărați oameni care frecventează biserica,
Îl numesc pe Isus, Mântuitorul lor personal și declară că sunt copii ai lui
Dumnezeu, însă nu se supun domniei Lui. Sunt ei cu adevărat mântuiți?
Este posibil, în actualul mediu creștin, să formăm convertiți care să nu
fie copii ai lui Dumnezeu? Isus se adresează liderilor din vremea Sa: „...voi
înconjurați marea și pământul ca să faceți un tovarăș de credință; și, după
ce a ajuns tovarăș de credință, faceți din el un fiu al gheenei, de două ori
mai rău decât sunteți voi înșivă.” (Matei 23:15). Nu vreau să spun prin
aceasta că liderii creștinismului vestic sunt fii ai gheenei. Însă, întrebarea
este: ce fel de convertiți am ajuns noi să naștem?
Consecința faptului că nu i-am îndrumat pe cei pierduți să se lepede
de ei înșiși are drept rezultat convertiți care consideră că singurele implicații
sunt un stil de viață îmbunătățit și garanția unei vieți veșnice. După ce
se rostește rugăciunea păcătosului, cugetul noului convertit este împăcat.
Teoretic, această persoană nu mai este despărțită de Dumnezeu. Aceștia
devin apoi parte a unei comunități de credincioși, uniți prin același
legământ. Situați de acum de partea unui aparent bine, sunt preocupați –
câteodată chiar implicându-se în mod personal – de victimele nedreptății
sociale, de cei săraci și de cei nevoiași. Dacă mai adaugi și beneficiul de a
primi învățături motivaționale și garanția Cerului, vei obține o „ofertă”
atractivă, pe care cei mai mulți își vor dori să o accepte.
Sunt însă acești convertiți cu adevărat mântuiți sau sunt amăgiți, făcând
astfel cu mult mai dificil ca adevărul cel autentic să ajungă la urechile lor?
S-ar putea ca această modalitate de propovăduire a Evangheliei să fie pricina
care dă naștere acelor creștini înșelați, despre care se vorbește în Matei 7 și
cărora Isus le va spune: „Niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la
Mine”?
Este mesajul nostru asemenea mesajului Său?
Este acesta felul în care Isus îi cheamă pe cei pierduți? Să ne întoarcem
la relatarea despre dregătorul tânăr și prosper, cel cunoscut drept tânărul
bogat.
În urmă cu câțiva ani, eram vorbitor în cadrul unei conferințe ai cărei
participanți erau două sute de păstori, aflați în conducerea unora dintre cele
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mai mari biserici din Statele Unite. Am stârnit acest grup, spunându-le:
„Haideți să ne închipuim felul în care se apropie acest tânăr bogat de Isus.
Vi-l puteți imagina, cum coboară din caleașca sa, marca Rolls-Royce,
purtând o manta, semnătura Armani și fălindu-se cu un ceas Rolex, cu
cadran solar, la încheietura sa? Câțiva asistenți personali îl urmează, în timp
ce acesta vine agale înspre Isus. Pe un ton dezinvolt și reticent, ușor arogant,
tânărul întreabă: «Bunule Învățător, ce trebuie să fac pentru a fi mântuit?»”
„Sunteți de acord că așa s-ar desfășura scena, dacă ar avea loc în zilele
noastre?”, i-am întrebat pe acei păstori. Din nefericire, majoritatea dintre
ei și-au ridicat mâinile, dându-mi dreptate.
„Nu așa relatează Scriptura că s-a întâmplat!” Am spus eu. Le-am citit
apoi felul în care este descrisă, de fapt, întâmplarea:
„Tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la El un om,
care a îngenuncheat înaintea Lui și L-a întrebat: «Bunule Învățător,
ce să fac ca să moștenesc viața veșnică?»” (Marcu 10:17)

Înaintea mulțimilor de oameni, acest bărbat vine alergând la Isus,
îngenunchează înaintea Lui și cere să i se spună ce trebuie să facă, pentru a
căpăta mântuire. Nicio urmă de aroganță în ceea ce-l privește.
Considerând necesar să ilustrez situația, i-am cerut unuia dintre liderii
aflați în sală să vină și să rămână în picioare, în capătul opus al scenei, la
mare distanță față de mine. Am alergat apoi înspre el, cât am putut de tare,
iar când am ajuns cam la un metru în fața lui, m-am prăbușit pe genunchi,
i-am apucat colțul cămășii și am început să strig și să întreb arzător: „Ce
trebuie să fac pentru a fi mântuit? Ce trebuie să fac pentru a moșteni viața
veșnică?”
Până în ziua de astăzi, nu am întâlnit, nici în viața mea personală și nici
în slujire, vreo persoană, săracă sau bogată, care să vină la mine alergând, să
cadă pe genunchi și să strige cu disperare: „Ce să fac pentru a fi născut din
nou?” Fără îndoială, tânărul bogat era deopotrivă pasionat și sincer!
Iar Isus îi spune: „Pentru ce Mă numești bun? Nimeni nu este bun
decât Unul singur: Dumnezeu.” (Marcu 10:18)
După cum am afirmat într-un capitol anterior, bărbatul a sperat
să obțină un răspuns favorabil, cinstindu-L pe Isus, prin adresarea
„Bunule Învățător”. Însă, Isus nu permite acestei măguliri să-I orbească
discernământul. Mântuirea nu era ceva ce putea fi simplificat, redus în
funcție de evaluările personale cu privire la bine și rău ale tânărului bogat.
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În plus, acest om dă dovadă de onestitate. El nu Îl numește pe Isus
Domn sau Împărat. Era conștient că pentru a-L numi pe Isus Domn, ar fi
trebuit să Îi fie supus și să aducă la îndeplinire tot ceea ce Isus a poruncit!
Câți dintre noi dețin astăzi un asemenea caracter? Da, poate că Îl numesc
pe Isus Domn și mărturisesc credința lor în Evanghelie. Și totuși, vor
cântări alegerile din viața lor, având drept reper propria interpretare cu
privire la bine și rău, în loc să păzească cu credincioșie ceea ce Dumnezeu
le poruncește în Scriptură. Vor zâmbi și vor spune amin la învățăturile
biblice, dar dacă acestea nu se aliniază cu propriile dorințe, vor alege, în
mod convenabil, să le ignore, ca și cum nu s-ar aplica vieții lor. Aceștia aud,
însă refuză să accepte la nivel personal ceea ce Duhul spune. De cele mai
multe ori, vor avea impresia că învățătura este potrivită pentru alții, pe care
îi consideră a fi într-o stare „cu mult mai rea”, decât ei înșiși.
Uitați cum îi răspunde Isus acestui tânăr care tânjește cu pasiune după
viața veșnică:
„Cunoști poruncile: «Să nu preacurvești; să nu ucizi; să nu furi;
să nu faci o mărturisire mincinoasă; să nu înșeli; să cinstești pe
tatăl tău și pe mama ta.”
El I-a răspuns: «Învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu
grijă din tinerețea mea.»” (Marcu 10:19-20)

Isus îi citează ultimele șase dintre cele zece porunci, toate acestea tratând
aspecte ale relațiilor interumane. Tânărul Îi răspunde, de îndată, că le-a
păzit încă din tinerețe. Îl cred. Judecând după aceste standarde, vedem că
era un om bun, integru și neprihănit. Se baza pe trăsăturile sale de caracter,
sperând că vor fi îndeajuns pentru a câștiga astfel favoare de la Dumnezeu.
Nu este la întâmplare faptul că Isus omite primele patru porunci.
Acestea au de-a face cu relația dintre om și Dumnezeu, prima fiind cea care
spune că nu îți este îngăduit să ai alți dumnezei, în afară de Dumnezeul
Cel Atotputernic. Altfel spus, nu poate exista nimic în viața ta care să se
plaseze înaintea atașamentului, a iubirii, a devotamentului și a supunerii
tale față de El. Tânărul bogat nu împlinise aceste porunci și nici nu se afla
în punctul de a fi dispus să o facă. Isus îi descoperă un aspect care îl va
împiedica, în cele din urmă, să își sfârșească umblarea cu bine.
„Isus S-a uitat țintă la el, l-a iubit și i-a zis: «Îți lipsește un lucru;
du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci, și vei avea o comoară în cer.
Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-Mă.»” (Marcu 10:21)
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Observă că Isus l-a iubit! Dar cum Își arată Isus dragostea față de
tânărul bogat? El îl atenționează pe acest căutător al vieții veșnice. Isus știa
că va veni, cu siguranță, o zi în care avuția acestui tânăr îl va îndepărta de
la ascultarea față de autoritatea (stăpânirea) Lui. Isus era mai preocupat de
rămânerea lui pe cale, și nu doar de un început bun.
În ceea ce-l privește pe acest tânăr, banii au reprezentat obstacolul
său. Pentru alții, ar putea fi o iubită sau un iubit, sportul, cumpărăturile,
afacerile, filosofia, educația, dependența de mâncare sau preferințele
sexuale. De fapt, piatra de poticnire poate lua orice formă, atâta timp cât tu
îi acorzi afecțiune și importanță, mai mult decât o faci față de Isus.
Oare și-a arătat Isus dragostea pentru acest tânăr, lărgind mesajul
Scripturii, făcând astfel loc și pentru celelalte afecțiuni ale sale? A îndulcit
El mesajul, pentru a nu îl ofensa? De ce nu l-a pus doar să rostească
rugăciunea păcătosului, nădăjduind că va renunța cândva și la iubirea de
bani? La urma urmei, era pretendentul ideal, manifestând deosebit interes
pentru cele veșnice. Tot ce trebuia Isus să facă era să arunce năvodul și s-ar
fi ales cu un înstărit, destoinic și promițător creștin!
Însă, Isus l-a iubit cu adevărat pe acest om. I-a descoperit adevărul – un
cuvânt foarte puternic –, asumându-Și riscul de a-l pierde pe acest tânăr,
plin de entuziasm și de tărie. Isus l-a privit în ochi și i-a spus că îi lipsește
ceva, și nu era vorba despre determinare, ci despre disponibilitatea inimii și
a minții de a se supune Împăratului Împăraților, indiferent de prețul care
ar trebui plătit.
Eu cred că acest om Îl percepuse pe Isus doar în ipostaza de Mântuitor,
prin urmare, supunerea i se părea un element opțional. În funcție de
propriile interese, dacă sfatul lui Isus i s-ar fi părut bun, atunci l-ar fi păzit.
În orice caz, dacă ar fi ajuns la concluzia că îndemnul lui Isus nu este bun,
atunci s-ar fi simțit îndreptățit să își continue drumul.
Îți poți imagina cum este să îi spui unui om, care caută cu ardoare, că
îi lipsește ceva, și că acel ceva îl va împiedica să aibă viața veșnică? Cu toate
acestea, dacă iubești cu adevărat o persoană, ești nevoit să îi spui adevărul,
chiar dacă știi că va fi perceput ca o respingere.
Mulți creștini și slujitori tind să flateze, din teama de a nu fi respinși
de către cei care îi ascultă. Ei tânjesc după acceptare. Sincer, și eu am fost
în aceeași situație. Toți cei care mă întâlneau, ajungeau să mă placă, tocmai
pentru că le spuneam întotdeauna doar ceea ce își doreau să audă. Îmi
displăceau profund confruntarea și respingerea și îmi doream să-i știu
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pe toți fericiți. Apoi, Dumnezeu a adus la lumină motivația mea egoistă,
născută din nesiguranță. Mi-a descoperit că ținta dragostei mele eram eu
însumi, nicidecum oamenii cărora le vorbeam.
Este de preferat să spui adevărul, decât să îl denaturezi și astfel să
determini pe cineva să creadă într-o amăgire. Este nespus mai bine să audă
acum adevărul, decât să trăiască cu impresia că pot păstra în viața lor și
ceilalți idoli – ca mai apoi, într-o zi, când va fi prea târziu, spre marea
lor tulburare, să Îl audă pe Domnul, rostind: „Depărtați-vă de la Mine;
niciodată nu v-am cunoscut, voi care ați fost înșelați!”
Priviți acum răspunsul pe care acest om preocupat de cunoașterea lui
Dumnezeu îl are față de mesajul lui Isus:
„Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de
tot; căci avea multe avuții. Isus S-a uitat împrejurul Lui și a
zis ucenicilor Săi: «Cât de anevoie vor intra în Împărăția lui
Dumnezeu cei ce au avuții! »” (Marcu 10:22-23)

Omul acesta care era atât de dornic, a plecat întristat!
„Of, Isuse, cum ai putut să faci una ca asta? Bărbatul acesta venise
entuziasmat, iar după ce a auzit ceea ce Tu ai spus, a plecat mâhnit!
Nu știi că e de dorit să aduci un mesaj de afirmare celor care Te caută?
Discuțiile și învățăturile Tale ar trebui să ridice moralul oamenilor și să
le îmbunătățească starea, nu să îi întristeze. Păstorule Isus, numărul celor
care Îți frecventează biserica va scădea considerabil dacă Tu continui să-i
tratezi astfel pe femeile și pe bărbații dornici, mai ales pe cei avuți și pe cei
influenți. Fugi după el și îndulcește-Ți mesajul; cu siguranță va ajunge, în
timp, să accepte întregul adevăr!”
Cam așa ar suna ceea ce I s-ar spune lui Isus astăzi, din partea echipei
Sale de conducere sau din partea lucrătorilor creștini din Vest! Isus ar fi fost
chemat și tras la răspundere, solicitându-I-se demisia.
Cum îndrăznește El să-l jignească pe acest potențial donator înstărit
care, printr-o singură mișcare a stiloului, ar putea iscăli un cec care să
acopere costurile evanghelizărilor pentru un an întreg! El ar putea să
fie cel care plătește datoria de câteva milioane de dolari pentru clădirea
bisericii. Păstorul Isus nu vrea, pur și simplu, să înțeleagă procesul prin
care se clădește o mare și eficientă lucrare de slujire. Poate chiar a uitat
cum să influențeze oamenii prin vorbe bune. Ar trebui să Își mai atenueze
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învățăturile și să ofere mesaje motivaționale – să țină predici încurajatoare,
care clădesc încrederea de sine.
Nu-i așa că sună ca un scenariu plauzibil în bisericile din Occident?
Am căzut în capcana de a face aproape orice pentru a converti o persoană și
pentru a obține un ucenic. Ne folosim de tehnici de acomodare, în vederea
creșterii numărului de membri ai bisericii, a creșterii numărului celor care
ne urmăresc pe rețele de socializare sau a celor care ne citesc blogurile.
Practic, nu facem nimic altceva decât să-I transmitem lui Dumnezeu că
judecata noastră este mai înțeleaptă decât a Lui. Din nou, alegerea este
dintre bine sau dumnezeiesc.
Este adevărat: chemările făcute oamenilor de a-L alege pe Hristos sunt
necesare – însă, trebuie să se bazeze pe adevăr. Trebuie să conștientizăm
faptul că Dumnezeu nu ne-a chemat să diminuăm rigoarea mesajului Său,
făcând astfel mai ușor de dobândit mântuirea pentru cei care își doresc să
trăiască, în continuare, departe de căile lui Dumnezeu. Mântuirea nu se află
în pomul cunoștinței a ceea ce alegem noi să evaluăm drept bine și rău. Se
află doar în pomul vieții, conform Cuvântului Său. Ceilalți ibovnici și idoli
trebuie abandonați, așa cum cea care spune „da” unei cereri în căsătorie,
trebuie să își ia adio de la relațiile cu oricare alți bărbați. Isus trebuie primit
ca Domn, și nu doar ca Mântuitor. Acesta este pomul vieții!
Acum, observă ce face Isus, după ce acest tânăr bogat se îndepărtează:
„Isus S-a uitat împrejurul Lui și a zis ucenicilor Săi: «Cât de anevoie
vor intra în Împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții!” Ucenicii au
rămas uimiți de cuvintele Lui. Isus a luat din nou cuvântul și le-a
zis: «Fiilor, cât de anevoie este pentru cei ce se încred în bogății să
intre în Împărăția lui Dumnezeu! »” (Marcu 10:23-24)

Într-o zi, meditam asupra acestei întâmplări, iar Duhul Sfânt mi-a
îndreptat atenția spre un aspect important. Mi l-am imaginat pe acest tânăr
bogat, respectat în comunitatea din care face parte, îndepărtându-se cu
pas domol de Isus, cuprins de întristare, cu capul plecat în pământ și cu
privirea deznădăjduită. Mi-am dat seama că Domnul nu a alergat după
el, apucându-l pe după umeri și spunându-i: „Stai un pic, prietenul Meu.
Lasă-Mă să îți aduc aminte despre înțelepciunea lui Solomon. El scrie în
Proverbe 19:17, «Cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul, și El îi
va răsplăti binefacerea.» Ți-am spus să vinzi tot ce ai și să împarți săracilor;
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dar, ține minte, conform acestui verset din Proverbe, orice binefacere îți va
fi răsplătită de către Domnul. Și nu doar că te va răsplăti, ci îți va face să
primești însutit măsurii cu care tu ai dăruit!”
Cel mai probabil, acest tânăr era un bun afacerist. Deci, dacă Isus l-ar
fi abordat în acest fel, pentru a-l câștiga de partea Lui, poate că tânărul și-ar
fi ridicat capul și ar fi răspuns: „Cu adevărat?”
Atunci Isus ar fi putut să spună: „Da! Acum poți să înțelegi că vreau
să te pun în fața unor nespuse binecuvântări, a unui belșug financiar? Vei
fi cel mai prosper om, și nu doar din această comunitate, ci din întreaga
națiune.” Punând astfel problema, mai mult ca sigur că bărbatul ar fi fost
de acord să Îl urmeze pe Isus.
Este adevărat că în Cuvântul lui Dumnezeu ni se spune că atunci când
noi dăm, vom primi o răsplată, așa cum o sămânță îi aduce semănătorului
mai mult decât a semănat la început. Acest adevăr a fost confirmat imediat
după ce tânărul s-a îndepărtat, fiindcă Petru – pe jumătate protestând, pe
jumătate întrebător – izbucnește:
„«Iată că noi am lăsat totul și Te-am urmat.» Isus a răspuns:
«Adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă, sau frați,
sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau copii, sau holde
pentru Mine și pentru Evanghelie și să nu primească acum, în
veacul acesta, de o sută de ori mai mult: case, frați, surori, mame,
copii și holde, împreună cu prigoniri; iar în veacul viitor, viața
veșnică.»” (Marcu 10:28-30)

În acel moment, Isus îi privește pe aceia care deja renunțaseră la tot,
pentru a-L urma, și le spune: „Voi veți primi însutit, în schimb la ceea ce ați
renunțat acum, în această viață – case și holde, împreună cu prigoniri – iar
în veacul viitor, viața veșnică.”
De ce nu îi spune Isus aceste cuvinte, sau cuvintele lui Solomon din
Proverbe, și tânărului bogat, care tânjea cu ardoare la viața veșnică? De
ce pare ca și cum i-ar ascunde voit aceste aspecte? Răspunsul este simplu:
Isus nu a folosit niciodată binecuvântările, avantajele, recompensele sau
beneficiile Împărăției, pentru a-i ademeni pe oameni în a-L urma. Când
El îi chemă pe Petru, pe Iacov, pe Ioan și pe ceilalți, le spune simplu:
„Urmați-Mă”. Nu a fost: „Urmați-Mă și Eu vă voi da binecuvântări, pace,
prosperitate, o viață mai bună și multe altele.” Nici: „Urmați-Mă pentru
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ceea ce pot Eu să fac pentru voi.” A fost: „Urmați-mă pentru Cine sunt.
Eu sunt Isus Hristos, al vostru Creator, Domnul și Împăratul Universului.”
Dacă banii ar fi reprezentat motivul pentru care Petru, Iacov, Ioan și
Andrei Îl urmau pe Isus, atunci ei nu și-ar fi abandonat niciodată slujbele.
Ziua în care ei decid să renunțe la îndeletnicirile proprii, a fost una dintre
cele mai profitabile zile, din câte au avut ei, de când se ocupau cu pescuitul.
Datorită lui Isus, au adus la țărm două bărci cu pește, pline încât dădeau
peste! Ei nu erau conștienți pe atunci de promisiunea „de o sută de ori mai
mult”. Era pentru prima dată când o auzeau. Ceea ce ei au știut, a fost
faptul că Isus avea cuvintele vieții, așa că au plecat toți după El. Banii nu au
reprezentat factorul decisiv.
Dumnezeu nu a pretins niciodată unei persoane să fie desăvârșită,
pentru a-L putea urma pe Isus. El cere doar disponibilitate și devotament
în a fi ascultători! Este posibil ca tânărul bogat să fi avut un caracter cu mult
mai cizelat, în comparație cu cel al lui Petru. Cu toate acestea, Petru era
gata să facă orice ar fi cerut Domnul de la el. La aceasta se referă Isus, atunci
când ne cheamă să renunțăm la tot ceea ce avem și să Îl urmăm.
Planul meu versus planul Său
Când L-am primit pe Isus Hristos ca Domn, în 1979, Dumnezeu a început,
la scurt timp, să mă pregătească pentru lucrarea de slujire. Urma să îmi
obțin diploma în inginerie mecanică, la Universitatea Purdue, unde eram
printre preferații decanului, mă alăturasem echipei de tenis a universității
și aveam planuri să aplic la Harvard, pentru un masterat în administrarea
afacerilor. Planurile mele personale erau să mă căsătoresc cu o fată grozavă și
să mă îndrept spre domeniul vânzărilor sau al managementului. Nu voiam
să am nimic de-a face cu slujirea. Toți slujitorii pe care eu îi întâlnisem erau
oameni despre care aveam impresia că nu prea s-ar descurca să facă nimic
altceva în viață. Locuiau în case urât mirositoare, iar copiii lor erau ciudați.
Am crescut într-un oraș cu trei mii de locuitori și acesta a fost unicul
tipar al lucrării de slujire pe care îl văzusem până la vremea respectivă. Nu
întâlnisem și nu petrecusem niciodată timp cu un slujitor priceput, dar
aveam să aflu ulterior că există mulți asemenea lucrători.
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Însă, în timpul unui program de biserică, Duhul lui Dumnezeu a
coborât peste mine și mi-a vorbit: „John, Eu te-am chemat în lucrarea Mea
de slujire. Care este alegerea ta?”
M-am gândit, Familia mă va renega; ei sunt toți catolici. O să sfârșesc și
eu asemenea acelor slujitori care trăiesc în sărăcie și în mizerie. Însă, pentru
mine, ascultarea de Dumnezeu era de nestrămutat, așa că, mi-am plecat
capul și m-am rugat: „Da, Doamne. Mă voi supune Ție și voi predica,
indiferent de cât mă va costa! Voi merge oriunde îmi spui Tu să merg și voi
spune ce îmi ceri Tu să spun.”
În realitate, ce a urmat acelei decizii nu a fost deloc așa cum presupuneam
eu, însă Dumnezeu nu mi-a arătat aceasta de la început. El a vrut să știe
dacă eu chiar aș abandona totul, pentru a-L urma.
Dacă cercetezi lucrările lui Petru, ale lui Pavel și ale celorlalți apostoli
din cartea Faptelor și din epistole, vei vedea că învățăturile lor se aliniază
perfect cu ceea ce Isus i-a spus tânărului bogat. În prezent, noi ne-am abătut
de la această cale! Aceasta este rădăcina care a cauzat declinul spiritual al
Americii. Este pricina din care atât de mulți cred că aparțin lui Hristos, pe
când realitatea este alta. Trebuie să ne întoarcem la domnia lui Isus, pentru
a avea o temelie statornică. Ne hrănim încă din pomul greșit. Ce trece
drept bine ne jefuiește de ceea ce este cel mai bine pentru viața noastră.
Ratăm atât de multe binecuvântări minunate pe care Dumnezeu
le intenționează pentru noi din cauza faptului că am ales să substituim
învățătura cea adevărată a Scripturii cu o variantă comercială a mesajului.
Haideți să fim sinceri, dacă acest tânăr bogat ar veni astăzi în bisericile
noastre de frunte, în multe dintre ele nu doar că ar fi „mântuit”, ci nu ar
trece mult până să fie considerat un membru deosebit de apreciat, fiind
eventual solicitat să facă parte și din personalul de conducere al bisericii.
De prea multe ori, biserica din zilele noastre propovăduiește o veste
bună a mântuirii, excluzând aspectul autorității. De dragul de a nu înșela
oameni, de dragul celor mulți care s-ar putea ca într-o zi să audă cuvintele:
„Depărtați-vă de la Mine”, de dragul tăriei bisericii și de dragul unei
umblări autentice în binecuvântările lui Dumnezeu, haideți să renunțăm la
învățăturile noastre eronate, ale unei Evanghelii „bune” și să ne întoarcem
la pomul vieții – mesajul biblic al mântuirii.

6

G PS- UL N OST R U I NTE R I OR
Alerg spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui
Dumnezeu, în Hristos Isus.
—F ilipeni 3:14
A te îndrăgosti de Dumnezeu este cea mai minunată
poveste de iubire; a-L căuta pe El, cea mai minunată
aventură; a-L găsi, cea mai minunată realizare
pe care omul o poate atinge.
—F ericitul A ugustin

T

emelia noastră este domnia lui Isus Hristos. Toate celelalte aspecte ale
vieții tale ar trebui clădite pornind de la acest neclintit fundament.
Astfel, vor rămânea în picioare. În caz contrar, se vor eroda sau, în cele din
urmă, se vor prăbuși.
Următoarea etapă în construcția unei case este structura de rezistență,
iar fiecare element care se construiește în acest stadiu, are drept bază temelia.
Această etapă a procesului de construcție este cea care formează și ține
laolaltă întreaga clădire. Pardoseala, pereții, tavanele, mobilierul, luminile,
decorațiunile, ferestrele, instalațiile sanitare și toate celelalte elemente de
finisaj necesită o structură de rezistență solidă pentru a putea fi menținute.
Având o temelie solidă și o structură de rezistență trainică, îți poți clădi o
casă rezistentă și plăcută: viața.
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GPS-ul tău interior
Pentru a începe discuția asupra celui de-al doilea aspect, viața
înfloritoare de credință, vom lăsa deoparte paradigma casei în construcție,
îndreptându-ne spre o altă analogie.
Să începem cu o întrebare. Care este țelul tău principal? Altfel spus,
care dintre dorințele tale le întrece pe toate celelalte? Poți fi sincer cu tine
însuți? Dacă da, atunci poți evita să ajungi într-o poziție în care nu ți-ai fi
dorit niciodată să te afli.
Să ne gândim în felul următor: Dacă GPS-ul de pe telefonul tău este
setat pentru a te direcționa înspre aeroport, când tu, de fapt, îți dorești să
ajungi la mall, vei bombăni nemulțumit, în timp ce GPS-ul te anunță că ai
sosit la destinație, iar tu te îndrepți spre terminalul aeroportului și începi să
vezi reclamele companiilor aeriene, în loc de magazine.
Contrariat, te vei întreba: „Ce s-a întâmplat? Cum am ajuns eu aici?”
Este foarte simplu. Sistemul tău GPS te-a condus în direcția programată.
Apostolul Pavel și-a dezvăluit „setarea GPS-ului” său: „alerg spre țintă,
pentru premiul chemării cerești...” (Filipeni 3:14). Își cunoștea destinația,
iar GPS-ul lui era programat. Chiar dacă s-a lovit de împotrivire, de
obstacole și de mari necazuri, Pavel continua să alerge, înfruntând orice i-ar
fi stat în cale, fără a se abate de la scopul final.
Care este destinația GPS-ului tău interior? Este a avea o mulțime de
prieteni? A fi îndrăgit de către oameni? Este aceea de a te bucura de un
anumit stil de viața? Este dorința de a fi cel mai bun în domeniul în care
lucrezi? Este să ai sănătate și fericire?
Poate vei spune: „Mi-ar plăcea să am parte de toate acestea.” Da, cei mai
mulți dintre noi tânjim după asemenea lucruri, însă, care este acea unică
dorință, care le depășește pe toate celelalte? Este important să clarifici acest
aspect, deoarece, în cele din urmă, îți va determina destinația. Până într-un
anumit punct, s-ar putea să existe anumite porțiuni de traseu comun,
înspre scopul tău final, însă, inevitabil, va sosi acel moment, în umblarea
ta, când drumul se va bifurca, iar tu va trebui să alegi în ce direcție vei păși.
Deci, care este acel punct în care destinația ta își găsește apogeul?
Dacă scopul tău final este să fii moral și etic, să fii o persoană binevoitoare,
sănătoasă și stabilă financiar, atunci este posibil să ajungi în situația în care
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a fost și tânărul bogat: îndeplinind toate condițiile, și totuși, lipsindu-ți cel
mai important element.
Dacă țelul tău suprem este acela de a avea nenumărați prieteni, atunci
s-ar putea să te trezești și tu în situația lui Aaron, fratele lui Moise: la poalele
muntelui, prins într-o multitudine de activități sociale – chiar fiind în
centrul atenției și de ajutor comunității tale – și totuși, îndepărtându-te de
inima lui Dumnezeu. Vițelul de aur pe care îl construiești s-ar putea să fie
pe placul prietenilor și al cunoștințelor tale, dar, la sfârșit, vei descoperi, cu
toată tristețea, că v-a împiedicat atât pe tine, cât și pe ei, de la ceea ce ar fi
fost cel mai bun.
Dacă ești mânat de dorința de a fi un celebru vorbitor, artist sau lider,
sau de a avea un anumit număr de persoane care să te urmărească pe rețelele
de socializare, vei putea să îți atingi aceste obiective, chiar și în mediul
creștin, însă, este posibil să ajungi asemenea împăratului Ozia, care a fost
unul dintre cei mai cunoscuți oameni ai națiunii, dar care a murit în izolare
(vezi 2 Cronici 26).
Se poate că setarea GPS-ului este mai nobilă și mai generoasă. Atenția
ta ar putea fi concentrată înspre a dărui cu generozitate celor săraci și în
nevoie. În prezent, acest obiectiv este atrăgător pentru mulți, și nu spun că
nu ar trebui să fie. Oamenii sunt impresionați când le prezentăm acțiunile
în care este implicată organizația Messenger International, în ajutorarea
săracilor, a celor în nevoie și a victimelor nedreptății sociale. Cu toate
acestea, Pavel scrie bisericii din Corint că ar putea să își împartă întreaga
avere săracilor și totuși, să nu-i folosească la nimic (vezi Corinteni 13:3).
Poate cauți să fii cel mai generos dătător din comunitatea ta – un țel
onorabil. Totuși, un bărbat pe nume Anania, împreună cu soția lui, Safira,
erau membri cu o bună reputație, ai bisericii din Ierusalim. Într-o zi, aceștia
dăruiesc o mare parte din câștigul obținut prin vânzarea unui valoros lot de
pământ. Au dorit să-și demonstreze devotamentul, contribuind la zidirea
casei lui Dumnezeu. S-au așteptat la distincții, însă au căzut sub incidența
judecății (vezi Fapte 5). Sfârșitul lor a fost unul tragic.
A fost o vreme în care eu însumi mă consideram nobil și evlavios. Îmi
formasem obiceiul, pe care l-am respectat timp de optsprezece luni, de a
mă trezi în fiecare dimineață la ora cinci și de a mă ruga până la ora șapte. O
bună parte din acest timp era investită, înălțând cereri de tipul: „Doamne,
folosește-mă pentru a aduce mulțimi de oameni la mântuire, pentru a
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propovădui cu tărie Cuvântul lui Dumnezeu, pentru a conduce națiuni
în Împărăția Ta, pentru a vindeca bolnavii și pentru a aduce oamenilor
eliberare.” Ceream cu stăruință și cu înflăcărare aceste lucruri, dimineață
după dimineață.
Au trecut astfel câteva luni, până când, într-o zi, Dumnezeu a vorbit
inimii mele: „Fiule, rugăciunile tale sunt greșit direcționate.”
Am fost de-a dreptul uluit! Ce ar fi putut să fie mai bun, mai nobil
și mai plăcut Creatorului meu, decât ceea ce ceream eu? M-am întrebat
dacă nu cumva mă înșelasem eu cu privire la vocea pe care o simțeam
că îmi vorbește în inimă. Cum era posibil ca toate acele minunate țeluri
duhovnicești să fie direcționate greșit?
În aceeași clipă, am auzit, din nou, Duhul lui Dumnezeu: „Iuda a
renunțat la tot ceea ce avea, pentru a Mă urma. A fost parte din elita celor
doisprezece. A propovăduit Împărăția lui Dumnezeu. A vindecat bolnavii,
a dat celor săraci și i-a eliberat pe oameni. Iuda este în iad.”
Am fost șocat, m-am cutremurat, apoi am înlemnit. Mi-am dat seama
că Iuda săvârșise toate lucrările pentru care eu mă rugam și la care tânjeam,
dar, cu toate acestea, s-a pierdut pentru eternitate. Poate dacă și-ar fi
analizat mai atent GPS-ul său interior, sfârșitul nu i-ar mai fi fost într-atât
de dezastruos.
Am conștientizat că aș putea fi, fără ca măcar să știu, în aceeași categorie
cu Iuda. Am întrebat apoi, cu toată sinceritatea: „Care ar trebui să fie ținta
mea?”
Un alt tânăr și bogat conducător
De această dată, Dumnezeu mi-a vorbit despre un alt conducător, tânăr și
bogat – nu cel care vine alergând înspre Isus, ci unul crescut ca un prinț, în
Egipt, cea mai puternică națiune a acelor vremuri.
Gândește-te la viața lui Moise. A fost crescut fără să ducă vreodată
lipsă de bani, de mâncare, de îmbrăcăminte, de posesiuni materiale sau
de educație. Deoarece avea parte de absolut tot ce era mai bun, poziția lui
era extrem de râvnită. Nu era nimeni, în întreaga lume, care să fi avut ceva
ce Moise nu putea să aibă. Purta cele mai noi colecții vestimentare, putea
oricând să facă cumpărături, dispunând de un buget nelimitat, și probabil
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că avea toate „jucăriile” existente la vremea respectivă. Se afla în posesia
unei calești despre care am putea spune că era echivalentul contemporan
al unui Maserati, Lamborghini sau Ferrari, plus toate modelele mărcii
Harley-Davidson. Iar dacă nu dorea să îl conducă el însuși, avea mereu la
dispoziția sa un „șofer de limuzină”.
Moise nu a fost niciodată nevoit să frece o toaletă, să curețe o cadă, să
tundă gazonul, să spele o mașină, să facă ordine într-o cameră, să spele vase,
rufe sau să se ocupe de orice alte treburi casnice, deoarece avea servitori și
ajutoare pentru a-i îndeplini toate aceste sarcini.
Avea la dispoziție bucătari de rang împărătesc, gata să prepare, cât ai
clipi, orice ar fi poftit la palat. Se putea bucura, după bunul său plac, de cele
mai alese bucate ale ținutului.
Munca îi era o adevărată distracție. Dacă simțea nevoia, putea să
conducă oști, să proiecteze clădiri sau să organizeze petreceri grandioase.
Dacă își dorea să se relaxeze, s-ar fi putut bucura, privind întreceri în timpul
zilei, iar seara, luând parte la cele mai distinse desfătări. Își putea petrece
zilele, întocmai cum poftea.
Era, de asemenea, cel mai râvnit burlac din întreaga regiune. Putea să
întâlnească și să ia de soție pe orice fată care i-ar fi atras privirile – ar fi putut
chiar să solicite să i se aducă și femei din alte națiuni. De fapt, dacă Moise
și-ar fi dorit, ar fi putut să își facă un harem de neveste și de țiitoare.
Dacă Moise voia să fie generos, avea posibilitatea de a oferi cu mână
largă. Ar fi putut să facă apel la agenții Serviciului Secret, la ofițeri ai poliției
sau la soldați, pentru a-și proteja prietenii. Ar fi putut să îi ajute pe cei
săraci sau să îi trateze cu indiferență. Ar fi putut să își manifeste influența
chiar și în industria divertismentului din țara lui, solicitând ca actorii și
interpreții cei mai buni să vină înaintea lui și să îl încânte. Nimic nu-i era
oprit, exceptând tronul lui Faraon. Pentru majoritatea oamenilor, viața lui
Moise sună ca o mult visată utopie. Totuși, Moise nu s-a simțit împlinit de
toate acestea. Citim:
„Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit
fiul fiicei lui faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu
poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă
ale păcatului.” (Evrei 11:24-25)
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Moise a decis să renunțe la ceea ce-i putea oferi cea mai influentă
națiune de pe Pământ. De ce să fi abandonat un asemenea trai? N-ar fi
putut să își găsească satisfacția, rămânând să Îi slujească lui Dumnezeu,
acolo, la palatul Faraonului? Nu. GPS-ul interior al lui Moise a dictat că
adevărata lui dorință nu ar putea fi atinsă din locul acela, așa cum autorul
epistolei către Evrei scrie despre el:
„El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât
comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire.”
(Evrei 11:26)

Ce fel de răsplătire? Atunci când pun această întrebare într-o adunare,
cei mai mulți îmi răspund că este vorba despre Țara Promisă. Dacă este
într-adevăr așa, atunci trebuie să ne întrebăm ce s-ar fi putut găsi într-o
țară în care curge lapte și miere, iar fertilul pământ al Egiptului nu ar fi
putut să ofere? În acea perioadă, Egiptul era bogat în resurse naturale, iar
agricultura era înfloritoare. Să fi fost Țara Promisă cu mult mai bună? Ar
fi putut Moise să își zidească, în acest nou ținut, o casă mai frumoasă decât
palatul în care deja locuia? Cred că putem spune, fără urmă de îndoială, că
răspunsul la aceste întrebări este nu.
Deci, în căutarea cărei răsplătiri era Moise? Nu a știut cu precizie, în
ziua în care a părăsit casa împărătească, însă a știut că există ceva mai mult
– de fapt, cu mult mai mult. Pornise într-acolo și avea să descopere mai
târziu exact ceea ce căuta.
Gândește-te în felul următor. Iubești plaja și vremea caldă și detești
zăpada și frigul. Este mijlocul iernii, iar tu locuiești în Montana.
Termometrul indică vreo douăzeci de grade sub zero, iar tu tânjești după
ceea ce îți face plăcere. Așa că, începi să conduci înspre sud, pe autostradă,
îndreptându-te spre direcția căldurii. Nu știi exact încotro te îndrepți, însă
știi că este cu mult mai bine decât să rămâi și să îngheți în zăpadă. În timpul
călătoriei, oprindu-te la o benzinărie, observi un pliant cu o fotografie a
orașului Palm Beach, din Florida. Zâmbești și îți spui: „Asta căutam!”
În clipa următoare, introduci adresa de pe pliant în sistemul tău GPS.
Acum te îndrepți spre un loc specific, plaja visurilor tale.
Este un scenariu similar cu ceea ce a experimentat Moise. El a părăsit
palatul, fiind conștient că există ceva mai mult, însă nu și-a găsit răsplata,
decât patruzeci de ani mai târziu, în mijlocul deșertului, unde, lângă un
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tufiș, Îl întâlnește pe Dumnezeu și Îi simte prezența pentru întâia oară.
După această întâmplare, GPS-ul lui Moise este setat definitiv. Prezența lui
Dumnezeu urma să fie răsplata sa, fapt care se adeverește mai târziu, după
ce scoate poporul Israel din Egipt.
Propunerea refuzată
Pentru Moise, zilele erau grele, împresurate de griji. Deșertul arid prin care
umblau, el împreună cu poporul său, era împânzit de nenumărate greutăți
apăsătoare care, cel mai adesea, puteau fi rezolvate și îndepărtate doar prin
intervenție divină, intervenție care părea mereu să întârzie. Pentru ca situația
să fie și mai rea, măsura în care poporul îi oferea consimțământul, era, în
orice vreme, descurajantă. În mijlocul acestor timpuri de mare tulburare,
Dumnezeu îi vorbește lui Moise:
„Du-te și pornește de aici cu poporul pe care l-ai scos din țara
Egiptului; suie-te în țara pe care am jurat că o voi da lui Avraam,
lui Isaac și lui Iacov, zicând: „Seminței tale o voi da!” Voi trimite
înaintea ta un înger și voi izgoni pe canaaniți, amoriți, hetiți,
fereziți, heviți și iebusiți. Suie-te în țara aceasta unde curge lapte
și miere. Dar Eu nu Mă voi sui în mijlocul tău...” (Exod 33:1-3)

Gândește-te la împrejurările pe care Moise și poporul le aveau de
înfruntat zilnic. Nu au avut parte de condiții variate – de lunci frumoase,
de râuri, de păduri, de pomi, de izvoare cu apă dulce, de pământ fertil sau
de pășuni pentru turmele lor. Trecuse ceva timp de când nu mai făcuseră
cumpărături și de când nu mai văzuseră magazine sau îmbrăcăminte nouă.
Hrana lor era mereu aceeași: un soi de pâine ciudată care cădea pe pământ,
șase zile pe săptămână, și, câteodată, carne de prepeliță. Încearcă să te pui
în locul lor și să mănânci doar un singur fel de pâine, timp de câteva luni.
Vei ajunge să înțelegi.
Traiul era greu. Sclavia din Egipt fusese groaznică, însă a rătăci prin pustie
nu părea să fie cu nimic mai bun. Totuși, poporul avea o nădejde: propriul
lor ținut, tărâmul făgăduinței – Canaanul. Ani de-a rândul, Dumnezeu
le-a vorbit că este o țară bogată și prosperă. Până atunci, nu făcuseră nimic
altceva decât să clădească cetăți pentru egipteni, mulțumindu-se apoi cu
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resturile nemaidorite ale acestora. În curând, urmau să aibă posibilitatea de
a-și construi propriile lor case frumoase, orașe și cetăți – o nouă civilizație,
o cultură fără seamăn, o moștenire vrednică pentru copiii copiilor lor.
În acest context, Dumnezeu îi spune conducătorului lor, Moise, să îi
ducă în Țara Făgăduinței. Domnul le promite că un înger destoinic îi va
călăuzi și îi va ocroti. Acest înger războinic va îndepărta din calea lor pe
orișice dușman. Cu toate acestea, exista o problemă: Dumnezeu Însuși nu
avea să îi însoțească.
Îți poți închipui cum au sunat aceste cuvinte? Ceea ce tu și strămoșii
tăi ați așteptat timp de secole vă este pus la dispoziție de către Dumnezeu
Însuși. Patru sute treizeci de ani de pribegie, de chin, de trudă și de lipsuri,
puteau fi încheiați acum, acceptând această propunere. Fără îndoială că
Moise va fi de acord, va coborî grăbit muntele și va aduce această minunată
veste adunării poporului. În sfârșit, oamenii îl vor elogia drept cel mai măreț
conducător, iar măsura consimțământului lor va atinge cote maxime. Vor
sărbători cu toții și vor porni în călătoria către mult așteptata lor făgăduință.
Dacă binele „convenabil” ar fi reprezentat ținta finală, acesta ar fi fost
exact felul în care s-ar fi desfășurat întâmplările. Însă, ascultă cum răspunde
Moise propunerii lui Dumnezeu:
„Dacă nu mergi Tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici.”
(Exodul 33:15)

Să ne reamintim, ce însemna aici? Era locul lipsurilor, al împrejurărilor
potrivnice, al îngrijorărilor și al necazului – deșertul. Moise dă un răspuns
stupefiant, pe care o persoană normală l-ar considera de-a dreptul revoltător.
În esență, ceea ce el spune s-ar putea traduce astfel: „Dacă trebuie să aleg
dintre prezența Ta și binecuvântările Tale, voi alege prezența Ta – chiar
dacă se găsește într-un loc al lipsurilor și al necazului – în detrimentul
binecuvântărilor Tale, primite într-un ținut grozav.”
Oare Moise halucina? Îi afectase soarele puternic al deșertului
capacitatea de a raționa? Nu. GPS-ul său interior era programat pentru
superlativ. Îl direcționa în a face cele mai bune alegeri, chiar și atunci când
Dumnezeu îi oferise o alternativă bună, o propunere pe care rațiunea și
împrejurările grele i-ar fi dictat să o accepte.
Ținta finală a lui Moise – răsplata sa – era aceea de a-L cunoaște pe
Dumnezeu într-un mod intim. Tu nu vei putea niciodată să cunoști cu
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adevărat pe cineva, decât dacă petreci timp în prezența acelei persoane.
Poți doar să știi despre cineva, în lipsa prezenței efective, însă dacă tu nu
petreci timp în prezența persoanei respective, nu poți să o cunoști intim
și îndeaproape. Aceasta era marea răsplătire a lui Moise. Pentru el, nimic
nu avea o mai prețuită valoare și nimic nu îl putea îndupleca, nici măcar o
bună propunere din partea lui Dumnezeu Însuși. Poți să îți imaginezi cu
câtă plăcere i-a îndeplinit Dumnezeu solicitarea lui Moise?
Poate că te vei întreba: „De ce și-ar găsi Dumnezeu plăcere în respingerea
unei oferte?” Voi răspunde, istorisind o întâmplare din viața mea.
Eu și cu Lisa eram într-o călătorie și aveam la dispoziție câteva zile
libere. În vecinătate, se afla un nemaipomenit teren de golf. Eu ador să joc
golf, mai ales pe astfel de terenuri grozave. Niște prieteni m-au invitat să
mergem să jucăm, însă aveam doar câteva zile în care aș fi putut să petrec
timp cu Lisa.
Soția mea minunată mi-a spus, cu toată sinceritatea: „John, du-te și
joacă golf.”
Eu i-am răspuns: „Nu, iubito, prefer să-mi petrec timpul cu tine.”
Acele câteva zile s-au dovedit a fi superbe. Au fost așa datorită faptului
că Lisa a fost deosebit de încântată de alegerea pe care o făcusem, în
detrimentul golfului, știind cât de mult iubesc eu să joc golf cu prietenii.
Lisa mi-a făcut propunerea, a fost sinceră și nu ar fi fost deranjată în cazul
în care eu aș fi acceptat. Cu toate acestea, în adâncul sufletului, a sperat, în
taină, că o voi alege pe ea, și nu golful.
Același principiu ne este descoperit prin Moise. Dumnezeu i-a făcut o
propunere pe care era gata să o aducă la îndeplinire. Ar fi trimis un înger
care i-ar fi dus pe Moise și pe popor în Țara Promisă. Acea călătorie ar fi
fost însă lipsită de prezența lui Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu i-a făcut
lui Moise o propunere sinceră, având totuși nerostita dorință ca acesta să Îl
aleagă pe El, și nu imediata izbăvire din pustie, care i-ar fi adus un trai ușor,
într-un ținut frumos și îmbelșugat.
Moise declară două lucruri, atunci când refuză propunerea lui
Dumnezeu. Întâi și întâi, faptul că timpul petrecut în prezența lui
Dumnezeu este, de departe, cu mult mai de preț decât timpul pe care l-ar
fi petrecut bucurându-se de binecuvântări, dar despărțit de prezența Lui.
În al doilea rând, Moise se încrede în desăvârșita dreptate a lui Dumnezeu.
Chiar dacă intrarea în Canaan ar fi fost amânată, Moise știa că, în cele
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din urmă, Dumnezeu va duce poporul Israel în Țara Făgăduită. El știa
că Dumnezeu nu-și va lua înapoi Cuvântul. Dacă GPS-ul interior al lui
Moise nu ar fi fost setat în mod corect, în împrejurările acelea dificile, ar fi
făcut, mai mult ca sigur, o alegere diferită.
Programarea GPS-ului
Ce l-a determinat pe Moise, de la început, să își seteze GPS-ul interior
într-o asemenea direcție, în timp ce judecățile celorlalți israeliți erau
atât de diferite? Putem afla răspunsul, aruncând o privire la tiparul său
comportamental și la alegerile sale precedente.
O întrebare pe care o adresez adesea audienței este: „Care era destinația
lui Moise, după ieșirea lui Israel din Egipt?”
De fiecare dată, cei mai mulți îmi răspund: „Țara Promisă.”
Este oare adevărat? De fiecare dată când Moise se înfățișează înaintea lui
Faraon, el transmite împăratului Egiptului aceste cuvinte ale lui Dumnezeu:
„Lasă pe poporul Meu să plece ca să-Mi slujească în pustiu.” (Exodul 7:16;
vezi și Exodul 5:1; 8:1-20; 9:1-13; 10:3). De șapte ori, când îi spune lui
Faraon unde avea să meargă poporul Israel, Moise menționează închinarea
și pustiul. Nu este pomenit, nici măcar o dată, tărâmul făgăduinței.
Țelul lui Moise era acela de a aduce oamenii să-L întâlnească și să se
închine lui Dumnezeu, în pustie, la muntele Sinai. De ce ar fi vrut să îi
scoată din Egipt și să îi ducă direct în ținutul făgăduit, fără ca, mai întâi, să
îi conducă spre Făgăduitor?
Acest fapt ar fi pus pe primul loc promisiunile, în detrimentul prezenței
lui Dumnezeu, și ar fi contribuit la o setare greșită a GPS-ului.
Din păcate, slujitorii și învățătorii timpurilor noastre aleg să promoveze
varianta promisiunilor. Îmi amintesc, mai ales în perioada anilor optzeci și
nouăzeci, cum auzeam mai multe despre ce poate face Isus pentru noi, decât
despre Cine este El. Acest fel de învățătură are drept consecință formarea
de ucenici care și-au setat GPS-ul pe binecuvântările lui Dumnezeu, fără
să mai caute prezența Sa. Nu este cu nimic diferit față de o femeie care se
căsătorește cu un bărbat pentru averea lui. Este posibil să-l iubească, însă
cu o motivație greșită.
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Mi se pare că există un contrast izbitor între Moise și poporul Israel.
Dacă te gândești la viața pe care a dus-o poporul în Egipt, îți vei da seama
că acești oameni înduraseră exploatarea nemiloasă, iar cuvintele sunt prea
blajine ca să redea crunta realitate. Trăiau în dărăpănături, mâncau resturi
și purtau zdrențe. Întreaga lor viață era risipită, clădind moștenirea altora.
Spatele le era brăzdat de loviturile de bici ale celor care-i supravegheau, iar
fiii le erau uciși, în armata lui Faraon.
Israelul a fost, în mod miraculos, eliberat de sub robia egipteană, însă
după o scurtă vreme de umblare prin pustiu, oamenii încep să cârtească
necontenit și să-și exprime dorința de a se întoarce în Egipt. Au făcut
remarci de tipul: „Nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt?” (Numeri
14:3) sau, „Vrem mai bine să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în
pustiu.” (Exodul 14:12).
Acum gândește-te la stilul de viață, comod și abundent, pe care Moise
îl avea în Egipt și pe care l-am descris anterior. Asemenea poporului său,
și el părăsise Egiptului și avea acum parte de aceleași adversități aspre ale
deșertului, și totuși, nu s-a plâns și nu a menționat nimic, nici măcar o
dată, despre a se întoarce în Egipt! De ce? Răspunsul este simplu. Moise
s-a întâlnit la rugul aprins cu prezența lui Dumnezeu. A avut privilegiul de
a auzi Cuvântul lui Dumnezeu, în mod nemijlocit, de la Creatorul Însuși.
Israel a avut înainte același prilej, însă a ales să se dea înapoi. Permite-mi să
explic ce gândesc.
„V-am adus la Mine”
După ce evreii ies din Egipt, Moise aduce poporul la poalele muntelui
Sinai, locul în care se întâlnise cu Dumnezeu, la rugul aprins. După ce
ajung acolo, Dumnezeu îl învață pe Moise ce să spună poporului:
„Ați văzut ce am făcut Egiptului și cum v-am purtat pe aripi de
vultur și v-am adus aici la Mine.” (Exodul 19:4)

Privește aceste cuvinte: „v-am adus la Mine”. Meditează asupra lor. Este
uimitor când ajungi să le pătrunzi adevăratul înțeles. Dumnezeu, Creatorul
Universului, face cunoscut că principalul motiv pentru care scoate poporul
de sub robia egipteană este acela de a-i aduce pe toți la Sine. El căuta să aibă
cu ei o relație intimă și personală.
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Ține minte: Dumnezeu este un Dumnezeu al relațiilor și are o inimă
de Tată – a avut și va avea pentru totdeauna. A tânjit să-și cunoască copiii,
așa cum un tată și o mamă tânjesc să aibă o relație cu un copilaș care tocmai
li s-a născut.
Dumnezeu I s-a descoperit lui Moise la rugul aprins și i-a oferit
privilegiul de a simți prezența Sa. Acea experiență unică a stârnit o asemenea
dorință în Moise, încât nu a mai avut nici măcar cel mai mic interes de a se
întoarce în Egipt, cu tot traiul îmbelșugat pe care ar fi putut să-l aibă acolo.
Această întâlnire l-a marcat definitiv, programându-i pentru veci GPS-ul
interior.
Moise voia ca și poporul să experimenteze ceea ce el experimentase,
însă ce este uimitor, este faptul că aceasta era, de asemenea, și dorința lui
Dumnezeu. Din moment ce El petrecuse timp cu Moise, la rugul aprins,
Moise putea acum să-L prezinte pe Dumnezeu oamenilor, iar pe oameni
să-i prezinte înaintea lui Dumnezeu.
Imaginează-ți lucrurile în felul următor. Să presupunem că trei
persoane se întâlnesc în același loc: Maria, Nelu și Elena. Dacă Nelu se află
împreună cu Maria, iar Nelu se cunoaște deja cu Elena, atunci Nelu este cel
care îi va face cunoștință Mariei cu Elena. Moise Îl întâlnise pe Dumnezeu
și petrecuse timp cu El. De asemenea, petrecuse timp și cu poporul Israel.
Prin urmare, el avea să fie liantul întâlnirii dintre Dumnezeu și oameni.
Dumnezeu i-a spus lui Moise să pregătească întâlnirea, transmițând
poporului următorul mesaj:
„... veți fi ai Mei dintre toate popoarele... Îmi veți fi o împărăție
de preoți și un neam sfânt. Acestea sunt cuvintele pe care le vei
spune copiilor lui Israel.” (Exodul 19:5-6)

Fiecare dintre ei era deosebit înaintea Lui, iar El intenționa ca toți să
devină preoți – oameni care să poată veni nemijlocit înaintea Lui, atât
pentru ei Înșiși, cât și pentru alții. Practic, le oferea prietenia Sa. Ce onoare!
Apoi, Dumnezeu spune:
„Du-te la popor, sfințește-i, azi și mâine, și pune-i să-și spele
hainele. Să fie gata pentru a treia zi; căci a treia zi Domnul Se
va coborî, în fața întregului popor, pe muntele Sinai.” (Exodul
19:10-11)
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Dumnezeu S-a arătat într-adevăr pe munte, a treia zi, însă răspunsul
poporului a fost sfâșietor. S-au îndepărtat de El, în loc să vină aproape. Au
strigat către Moise: „Vorbește-ne tu însuți și te vom asculta; dar să nu ne
mai vorbească Dumnezeu, ca să nu murim.” (Exodul 20:19)
Poporul Israel nu a putut purta prezența lui Dumnezeu, din cauza
faptului că Egiptul încă sălășluia în inimile lor. Încă țineau la interesele
lor, mai presus decât la ale Lui. Cunoașterea Sa intimă nu se afla pe lista
priorităților. Manifestarea prezenței Sale nu a făcut decât să le aducă la
lumină setările GPS-ului lor lăuntric, iar ei nu au fost dispuși să le modifice.
Privește din nou la instrucțiunile lui Dumnezeu și vei vedea că El
poruncește, de asemenea, ca ei să își spele hainele. Oare de ce? Manifestă
Dumnezeu o scrupulozitate exagerată cu privire la igienă? Pentru a înțelege
însemnătatea acestui aspect, este necesar să ții cont de faptul că, de cele mai
multe ori, acțiunile pământești, descrise în Vechiul Testament, sunt de fapt
corespondente simbolice ale unor realități duhovnicești. Gunoiul și mizeria
Egiptului radiau încă din hainele lor. Trebuia ca mizeria să fie înlăturată,
mai înainte ca oamenii să poată păși în sfințenia prezenței lui Dumnezeu.
Egiptul este întruchiparea sistemului decăzut al lumii. Oamenii acestei
lumi trăiesc pentru a-și satisface poftele firii și ale ochilor, pentru renume,
reputație și faimă – „lăudăroșia vieții” (vezi 1 Ioan 2:16). Ținta nu este de
a-L cunoaște pe Dumnezeu. Accentul este pus, mai degrabă, pe „Cum aș
putea eu să beneficiez?”
Dumnezeu nu este interesat de „vânători de avere”
În călătoriile mele, mi se întâmplă, nu de puține ori, să văd câte un bărbat,
bogat și în vârstă, la braț cu o femeie al cărei fizic este fără cusur și care
pare să aibă cu vreo douăzeci și cinci de ani mai puțin decât el. De cele mai
multe ori, bărbatul nu este deloc în formă și poate fi confundat cu tatăl
femeii respective. De ce este ea căsătorită sau de ce trăiește cu el?
Pot fi numărate pe degete, cazurile în care cei doi chiar se iubesc. De
obicei, nu este vorba despre iubire – femeia este o așa-numită „vânătoare
de averi”. Aceasta este o expresie argotică, o sintagmă peiorativă folosită
pentru a desemna o tânără domnișoară care nu este interesată de un bărbat
pentru ceea ce este el ca om, ci, mai degrabă, de stilul de viață pe care acesta
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i-l poate oferi. Ea își dorește să beneficieze de influența și de averea lui.
Oricum, vina nu este unilaterală, deoarece preocuparea bărbatului nu este
femeia în sine, acesta este interesat de aspectele cu care ea poate contribui
la alimentarea personalității lui egocentrice. Vrea să-și creeze o imagine
conform căreia el este încă tânăr și în formă și, desigur, să aibă parte de
relații sexuale extraordinare.
În esență, fiecare caută, în mod egoist, ceea ce poate celălalt să îi ofere,
fără a mai ține, cu sinceritate, la persoana respectivă. Într-o anumită măsură,
fiecare este conștient de acțiunea celuilalt, însă o tolerează, pentru a putea
să-și satisfacă, în continuare, propriul orgoliu și propriile pofte. Motivația
nu este o relație de durată; ci, mai cu seamă, satisfacerea sinelui.
Nu de mult, eu și cu soția mea ne aflam într-un magazin cu mobilier
și cu accesorii pentru locuință. Exceptând vânzătoarea, singurii care se mai
aflau în magazin erau un bărbat în vârstă și o tânără femeie. Inițial, am
crezut că sunt tată și fiică, însă, după ce le-am auzit conversația cu angajata
magazinului, mi-am dat seama că nu așa stăteau lucrurile. Cei doi formau
un cuplu și făceau cumpărături pentru locuința proaspăt achiziționată.
Am stat cu ei în magazin cam douăzeci de minute, timp care mi-a fost
suficient pentru a-i observa. Ceea ce mi-a atras atenția, a fost modul forțat
și superficial în care aceștia relaționau. Se putea vedea clar că aveau foarte
puține în comun și că interesele lor erau complet diferite. Lipsa de iubire și
de bucurie din viața lor era izbitor de evidentă. Femeia, a cărei expresie era
posomorâtă, abia putea să îl privească în ochi. Purta haine foarte strâmte
și machiaj excesiv. Bărbatul afișa o alură tinerească, în pas cu tendințele, și
se comporta ca o persoană arogantă, gata să arunce cu bani în stânga și în
dreapta. După felul în care vorbea, i-a făcut clar de înțeles vânzătoarei că
banii nu reprezintă o problemă pentru el.
Văzând acest cuplu, am realizat cât de specială este relația mea cu Lisa.
Țin la ea enorm de mult, și nu datorită aspectului ei fizic, cu toate că
este foarte frumoasă. Și Lisa ține nespus la mine. Suntem cei mai buni
prieteni și ne place să petrecem timp împreună. Am compătimit cuplul din
magazin, din cauza evidentei lipse de dragoste din relația lor. Nu fac aceste
remarci pentru a-i judeca; mi-aș dori din tot sufletul ca dragostea lor să
crească și ca ei să ajungă să se bucure, unul de compania celuilalt. Totuși, de
cele mai multe ori, acestea nu se mai întâmplă, deoarece relația este clădită
pe o temelie greșită.
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Poporul Israel reflecta încă acest tip de murdărie relațională din Egipt,
iar Dumnezeu nu era interesat de o relație superficială. El căuta relații
adevărate, și nu „vânători de avere”. Motivațiile acestei lumi, de care inimile
israeliților erau încă legate, nu pot clădi relații autentice, de vreme ce toate
năzuințele se învârt in jurul preocupării de sine. Poporul ar fi putut să Îl
cunoască pe Dumnezeu doar dacă s-ar fi curățit de această mizerie.
Poporul Israel nu a putut însă să se dezbare de propriile dorințe, așa
cum o făcuse Moise. Tânjirea lui era după o relație adevărată cu Dumnezeu.
Israel urmărea binefacerile lui Dumnezeu. Era cât se poate de simplu.
Dar în prezent?
Oare s-a schimbat ceva, acum că suntem în perioada nou testamentară?
Poate cineva să poarte gunoaiele lumii în inima lui și totuși, să aibă o relație
autentică cu Dumnezeu? Ne absolvă harul lui Isus Hristos de la necesitatea
de a ne curăți de mizeriile lumii? Un set de pasaje biblice, foarte puțin
menționate în zilele noastre, clarifică acest aspect:
„... cum a zis Dumnezeu: «Eu voi locui și voi umbla în mijlocul
lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, și ei vor fi poporul Meu. » De
aceea: «Ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul;
nu vă atingeți de ce este necurat, și vă voi primi. Eu vă voi fi
Tată, și voi Îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel Atotputernic.»
Deci fiindcă avem astfel de făgăduințe, preaiubiților, să ne
curățăm de orice întinăciune a cărnii și a duhului și să ne ducem
sfințirea până la capăt, în frica de Dumnezeu.” (2 Corinteni
6:16-7:1)

Sunt atât de multe de analizat în aceste câteva versete. Mai întâi,
observați cuvintele: „cum a zis Dumnezeu”. Când rostește Dumnezeu
aceste cuvinte pentru prima dată și care a fost contextul? Pavel citează ceea
ce Dumnezeu îi spune lui Moise, la muntele Sinai:
„Eu voi locui în mijlocul copiilor lui Israel și voi fi Dumnezeul
lor. Ei vor cunoaște că Eu sunt Domnul Dumnezeul lor care
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i-am scos din țara Egiptului ca să locuiesc în mijlocul lor. Eu
sunt Domnul Dumnezeul lor.” (Exodul 29:45-46)

Dumnezeu repetă ceea ce mărturisește în Exodul 19: Dorința Lui
pentru o adevărată relație. Aceasta este tânjirea Lui, însă poporul nu
răspunde cu reciprocitate. Doar câțiva, asemenea lui Moise, David, Daniel,
Isaia și încă o mână de oameni, au putut să aibă o relație apropiată cu
Dumnezeu, deoarece ei au ales să se scuture de aspirațiile lumești și de
împlinirea sinelui. Iar Pavel folosește exact aceleași cuvinte, pentru a ne
vorbi nouă, cei care am fost spălați prin sângele lui Isus Hristos și mântuiți
prin harul lui Dumnezeu.
Din nou, ni se spune: „Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor; Eu
voi fi Dumnezeul lor, și ei vor fi poporul Meu... nu vă atingeți de ce este
necurat, și vă voi primi.” Aceste cuvinte nu sunt cu nimic diferite față de
cele rostite poporului Israel, însă acum El le adresează unui nou popor – noi.
Dorința Lui pentru intimitate nu s-a schimbat, dar aceasta nu poate avea
loc, dacă pe hainele tale este încă necurăția lumii. Dumnezeu ne primește
într-o relație apropiată, însă nu o face necondiționat. El Își face cunoscut,
încă o dată, disprețul pentru o relație de tipul vânătorilor de avere.
Dumnezeu nu este orb în ceea ce privește motivațiile tale interioare.
El îți spune să te speli de tot ceea ce este necurat, și nu doar trupește, ci și
din punct de vedere sufletesc și duhovnicesc. El cunoaște dacă hainele tale
încă mai poartă mizeria Egiptului (o viață de împlinire a sinelui) sau dacă,
asemenea lui Moise, cauți mai întâi voia Lui, și nu propriile dorințe. Prin
urmare, așa cum Moise instruiește poporul să își spele hainele pentru a-L
putea întâlni și a avea o relație intimă cu Dumnezeu, și nouă ne spune
apostolul Pavel „să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a duhului și
să ne ducem sfințirea până la capăt, în frică de Dumnezeu.” Prin curățirea
de întinăciunea tiparelor lumii, tu te asiguri că GPS-ul tău interior nu va fi
compromis și nu te va îndrepta înspre ce este doar bun, când înainte îți stă
ceva dumnezeiesc de bun.
Pentru a menține o setare optimă a GPS-ului tău interior – în direcția
unei relații apropiate cu Dumnezeu – sfințenia reprezintă factorul-cheie.
În următoarele capitole, vom descoperi, pas cu pas, acest fascinant adevăr.

7

GELOZ I A S A
„Cu cine Mă veți asemăna, ca să fiu deopotrivă cu el?” - zice Cel
Sfânt. Ridicați-vă ochii în sus și priviți! Cine a făcut aceste lucruri?...
El le cheamă pe toate pe nume; așa de mare e puterea și tăria Lui,
că una nu lipsește.
—I saia 40:25–26
Domnul Tău este nespus de gelos pentru dragostea ta,
O, crendinciosule. Nu te-a ales El pe tine?
Nu poate îndura ca tu să alegi pe un altul.
—C harles S purgeon

N

imic nu-ți va aduce o mai mare împlinire și mai mult folos, decât a
petrece timp în prezența lui Dumnezeu. Gândește-te pentru o clipă:
nu vorbim despre a fi în preajma unui sportiv faimos, a unui renumit om de
știință, a unui artist celebru, a unei binecunoscute personalități sau a unui
influent lider de talie mondială, ci în prezența Creatorului tuturor celor
văzute și nevăzute. El este cel care a conceput și a adus în ființă un univers
atât de vast, încât mintea umană nu poate să-i cuprindă imensitatea, și
totuși, atât de minuțios întocmit, încât particule microscopice și complexe
de atomi sunt elementele care stau la baza materiei și a oricărei forme de
viață. Acești atomi sunt atât de minusculi, încât, așa cum am povestit
într-un capitol anterior, ar fi necesar un număr de ordinul miliardelor,
pentru a forma, alăturându-i, o liniuță de trei centimetri. Deși au
desfășurat cercetări extinse, oamenii de știință nu au putut ajunge încă la
o înțelegere deplină a acestora.
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Nu există niciun fel de înțelepciune, de cunoaștere sau de orice alt fel
de înțelegere care să fie de folos și care să se găsească în afara lui Dumnezeu.
Nu există nimic ce trebuie să Îi fie adus la cunoștință, deoarece El le știe, în
adevăr, pe toate – cunoaște începutul și sfârșitul. Făpturi vii, pline de slavă,
stau necurmat înaintea Lui, își acoperă fața și strigă fără încetare, copleșite
de descoperirea fără de sfârșit a gloriei Sale. Nici nu este de mirare că până
și cei mai înțelepți oameni din generațiile trecute au căutat privilegiul de a
avea parte de prezența Sa.
Este de neconceput cum făptura umană poate sta în prezența unei
asemenea Făpturi. Ce este însă și mai uimitor este că El tânjește după
prezența noastră mai mult decât tânjim noi pentru a Lui. Apostolul Iacov
spune:
„Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care L-a pus
Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru Sine.”
(Iacov 4:5)

A vrea înseamnă a tânji sau a dori cu intensitate ceva anume. Când
mă gândesc la modul în care tânjește această Persoană măreață după mine,
sunt întru totul de acord cu ceea ce spune David: „Cât de nepătrunse mi
se par gândurile Tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor! Dacă
le număr, sunt mai multe decât boabele de nisip. Când mă trezesc, sunt tot
cu Tine.” (Psalmi 139:17-18). David se referă aici la acele gânduri ale lui
Dumnezeu care sunt îndreptate către tine și către mine, în mod particular,
și nu la gânduri îndreptate colectiv, spre toți cei care îi aparțin. Gândurile
Sale cu privire la tine întrec totalitatea numărului de boabe de nisip de
pe acest Pământ! Gândește-te la nisipul care există pe fiecare plajă, deșert,
teren de golf sau loc de joacă din lume. Este o grămadă de nisip – deci o
multitudine de gânduri.
Permite-mi să dau câteva explicații suplimentare. Eu sunt profund
îndrăgostit de soția mea. Suntem căsătoriți de peste treizeci de ani. M-am
gândit cu drag la ea de multe ori – de fapt, de nenumărate ori. Totuși,
dacă ar fi cu putință să număr în parte, toate gândurile pe care le-am avut
pentru ea, în ultimele trei decenii, nu aș aduna boabe de nisip suficiente
nici cât să pot umple o cutie de pantofi, din moment ce oamenii de știință
estimează că într-un cub cu latura de 30 de centimetri, încap, în medie,
1,800,000,000 de boabe de nisip.
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Să mergem un pic mai departe în aprofundarea aspectului. Ai întâlnit
vreodată o persoană care exagerează? Un pescar, de exemplu. Cunoști deja
povestea. Acesta îți spune: „Am prins un pește atât de mare!”, în timp ce
își întinde mâinile, pentru a-ți arăta cât de mare a fost prada. Însă, dacă ai
fi văzut într-adevăr peștele, ai fi ajuns la concluzia că era semnificativ mai
mic.
La fel ca tipul acela care va inventa statistici, înflorind cifre, doar pentru
a-și susține punctul de vedere. Va brava, spunând, „nouăzeci și nouă la
sută dintre bărbați detestă telenovelele.” Nu a văzut niciodată o listă sau
o statistică oficială, însă exagerează pentru a-și justifica propriul dispreț cu
privire la un anumit gen cinematografic.
Sau poate că acea persoană care spune: „Mă rog pentru tine”, dacă ar fi
nițeluș sinceră, ar recunoaște că s-a rugat cel mult o singură dată – și atunci
cu jumătate de inimă. Da, presupun că fiecare dintre noi mai exagerează
câteodată, dar haideți să fim sinceri: a exagera înseamnă a minți. Însă, iată
un adevăr incredibil: Dumnezeu nu poate să mintă! (vezi Numeri 23:19 și
Tit 1:2) Pentru a minți, ar trebui să fie influențat de „tatăl minciunilor”,
care este Satan – iar aceasta nu se va întâmpla niciodată.
Dacă Dumnezeu declară că numărul gândurilor Sale pentru tine
întrece numărul tuturor boabelor de nisip de pe acest Pământ, atunci să știi
că te poți baza pe cuvintele Lui.
Poți tu să cuprinzi și să înțelegi cât de mult se gândește El la tine?
Ia drept exemplu propriul tău mecanism de gândire. Obișnuiești să te
gândești fără încetare la cineva cu care sau lângă care nu ți-ai dori să fii? Ei
bine, nici El! Duhul lui Dumnezeu care locuiește în noi ne vrea – tânjește
și îți dorește compania. Cu alte cuvinte, Dumnezeu vrea să te cunoască
într-un mod intim, asemenea unui foarte apropiat prieten.
Gelozia lui Dumnezeu
Să privim din nou la cuvintele lui Iacov: „Credeți că degeaba vorbește
Scriptura? Duhul pe care L-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea
cu gelozie pentru Sine.” Cuvântul-cheie este gelozie. Ce implicații aduce cu
sine acest fapt? Dă-mi voie să exemplific. Ar mai sta soția mea în intimitate
cu mine – adică și-ar mai împărtăși ea tainele, tânjirile și dorințele inimii
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– dacă eu aș urmări să am o relație cu o altă femeie? În niciun caz! Dacă
analizăm întregul context din care este extras versetul, cuvintele care îl
precedă sunt următoarele:
„Suflete preacurvare! Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie
cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face
vrăjmaș cu Dumnezeu.” (Iacov 4:4)

În esență, ceea ce pasajul spune este: „Cauți tu prietenia cu această
lume? Dacă da, atunci ești un preacurvar!”
Iacov nu le vorbește în această epistolă necredincioșilor, fiindcă pe
parcursul întregii scrieri el folosește de cincisprezece ori adresarea „frații
mei”. Afirmațiile sale sunt în mod clar îndreptate spre aceia care au o relație
cu Dumnezeu și care L-au primit pe Isus Hristos în viața lor. Acesta este
adevărul: când cochetezi cu lumea, preacurvești împotriva lui Dumnezeu.
Continuând cu exemplul meu, dacă ar fi ca eu să caut o relație cu o altă
femeie, nu doar că Lisa nu și-ar mai dori o legătură intimă cu mine, ci ar fi,
de asemenea, furioasă și geloasă – și aceasta pe bună dreptate. Mi-am luat
angajamentul de a-i aparține numai și numai ei. Ar însemna să îmi încalc
promisiunea și, pe deasupra, să mint.
Iacov își începe mărturisirea spunând: „Credeți că degeaba vorbește
Scriptura?” Prin aceasta, el face referire nu doar la unul, ci la mai multe
versete. Dumnezeu Însuși declară în mod repetat:
„... Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos... ”
(Exodul 20:5)
„Să nu te închini înaintea unui alt dumnezeu; căci Domnul se
numește gelos, este un Dumnezeu gelos.” (Exodul 34:14)
„Căci Domnul Dumnezeul tău este un foc mistuitor, un
Dumnezeu gelos.” (Deuteronomul 4:24)

Există multe alte versete care vorbesc despre gelozia lui Dumnezeu.
Însă, trăgând linie, toate privesc aspectul relației noastre cu El.
Înainte de a continua, dă-mi voie să clarific: Dumnezeu nu spune că
este gelos pe tine, ci că este gelos pentru tine. Este o mare diferență. El Își
dorește ca tu să reușești, El vrea ca tu să fii desăvârșit, El Își găsește plăcerea
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în a-ți oferi belșug, iar voia Lui pentru tine este ca tu să propășești (vezi
Iosua 1:8; Proverbe 4:8; Matei 25:29 și Ioan 15:8). Gelozia Lui se referă
strict la dorința Lui de a fi aproape de tine. Nu este dispus să te împartă
cu un alt iubit, adică, mai presus de toate, cu această lume. Iacov nu face
decât să le reamintească creștinilor de felul în care percepe Dumnezeu lipsa
de credincioșie. Dacă preacurvești împotriva Sa, mânia și gelozia Lui se vor
aprinde. Nu este nicidecum ceva ce poate fi tratat cu ușurătate.
Mânia nu este însă unica emoție provocată de lipsa loialității în cadrul
unui legământ. De prea multe ori se întâmplă ca unele soții, cu inima
îndurerată, să îmi împărtășească șocul, dezamăgirea, confuzia, amărăciunea
sau furia care li se învălmășesc în suflet. Fuseseră abandonate și înșelate
de către cei cărora le oferiseră viața, iar această multitudine de sentimente
le-a produs răni adânci în suflet. Am ascultat o dată cum o soție plângea
descumpănită: „De ce a făcut soțul meu așa ceva, când eu sunt cea care
i-am născut copiii și i-am pus la dispoziție cei mai buni ani din viață?”
Îți poți imagina ce simte Dumnezeu? Îți poți închipui emoțiile care Îi
năvălesc în suflet, atunci când tu ești necredincios? Pavel scrie: „Căci sunt
gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu... ” (2 Corinteni 11:2).
Vorbind ca din partea lui Dumnezeu, Pavel ilustrează sentimentele pe
care Dumnezeu le are cu privire la noi, în momentul în care noi căutăm
altceva sau pe altcineva, mai presus decât pe El. Ieremia procedează la fel:
„Aș vrea să-mi alin durerea; dar mă doare inima în mine.” (Ieremia 8:18).
Ține minte că ești creat după chipul și asemănarea Sa, deci cum simți tu,
așa simte și Dumnezeu!
Dumnezeu este gelos, deoarece El și-a dat viața pentru noi. Pentru a
face posibilă o relație permanentă, El a jertfit totul. Inima și sufletul Său
sunt cuprinse de mânie și de durere când Îi ești necredincios. Ia aminte la
cuvintele Sale:
„... poporul Meu M-a uitat de zile fără număr. Ce bine știi să-ți
întocmești căile când este vorba să cauți ce iubești!... Și, cu toate
acestea, tu zici: «Da, sunt nevinovat!»” (Ieremia 2:32-35)

Cel mai adesea nu doar că nu realizăm gravitatea necredincioșiei noastre,
dar nici măcar nu suntem conștienți de faptul că preacurvim împotriva Lui.
Adevărul este cel care ne poate „deschide ochii”. Inimile noastre au ajuns
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nepăsătoare față de inima Lui sfâșiată și la sufletu-I îndurerat. Dumnezeu
spune: „Sunt dați de rușine, căci săvârșesc urâciuni; și totuși nu roșesc și nu
știu de rușine...” (Ieremia 6:15). Așa cum Ieremia și alții au fost nevoiți să
aducă la lumină nelegiuirea Israelului, tot așa și Pavel împreună cu Iacov o
vor face în Noul Testament.
Lumea
Pentru a înțelege afirmația fundamentală a lui Iacov, trebuie să analizăm
termenii grecești pentru prieten și prietenie: philos, respectiv philia. Câteva
dintre sensurile cuvântului philos sunt: afectuos, prietenos și „a se întovărăși”;
iar philia înseamnă „prieten” sau „a se împrieteni”. Despre philia, W.E.
Vines afirmă, în „Dicționarul expozitiv de cuvinte din Vechiul și Noul
Testament”, că „transmite idea de a iubi și a fi în același timp iubit.”
Gândește-te la acest aspect din perspectiva a ceea ce spune Isus:
„Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei; dar, pentru
că nu sunteți din lume și pentru că Eu v-am ales din mijlocul
lumii, de aceea vă urăște lumea.” (Ioan 15:19)

Tu nu mai aparții lumii, deși cândva ai fost al ei. Tu Îi aparții acum
lui Dumnezeu. Persoana care în trecut locuia în trupul tău a murit din
momentul în care tu te-ai dăruit lui Isus. Ai devenit o făptură nou-nouță.
Ai fost născut din nou, devenind părtaș al unei relații de legământ cu
Dumnezeu.
Isus declară că adevărata pecete a celui care Îi aparține este aceea de
a fi urât de către lume. Pune-ți cu sinceritate următoarea întrebare: „Mă
urăște lumea?” Sunt creștinii pe care tu îi cunoști urâți de către lume? Iar
dacă suntem, atunci cum putem noi să trăim, să funcționăm și să aducem
rod în această lume? Cum putem ajunge să vorbim lumii? Nu am avea
un mult mai mare impact asupra celor pierduți dacă lumea ne-ar iubi?
Fiecare dintre aceste întrebări dificile necesită un răspuns și le vom aborda
în capitolele care urmează.
Apostolul Ioan prezintă reversul afirmației lui Isus. Acesta ne poruncește
răspicat: „Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva
lumea, dragostea Tatălui nu este în el.” (1 Ioan 2:15)
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Isus, Iacov și Ioan folosesc cu toții un limbaj dur și fără ocolișuri, atunci
când vorbesc despre o persoană care, deși se află într-o relație cu Dumnezeu,
caută să aibă legături cu lumea. Iată legătura dintre prietenia față de lume și
preacurvie, ură, vrăjmășie sau lipsa dragostei lui Dumnezeu în noi.
Înainte de a detalia explicația acestor versete menite să ne conștientizeze
de implicațiile unei prietenii cu lumea, este necesar ca mai întâi să înțelegem
ce anume reprezintă lumea.
Cuvântul grecesc pentru lume este kosmos. Este definit ca „lumea
actuală, modul actual în care se desfășoară lucrurile, în opoziție cu împărăția
lui Dumnezeu; un termen întotdeauna asociat ideii de efemeritate, de
zădărnicie și dorințelor denaturate.”9 Să analizăm pe rând acești termeni.
Efemer, rădăcina cuvântului efemeritate, este un termen care definește
ceva „trecător, care nu rezistă în timp sau care nu are calitatea permanenței”.
Dacă ne-am retrage un pas în spate și am privi evoluția în timp a societății,
am ajunge la concluzia că este într-o continuă schimbare. Schimbarea,
de multe ori, este benefică; ea reprezintă progres, dezvoltare și creștere.
Cu toate acestea, prin schimbarea standardelor moralității, societatea se
îndepărtează din ce în ce mai mult de adevăratul standard dumnezeiesc al
binelui.
Cel mai adesea, ceea ce astăzi este normal și admisibil din punct de vedere
etic, ieri a fost anormal și perceput ca greșit din punct de vedere etic și social.
Pentru a ilustra, să privim la o tendință actuală. Să luăm ca exemplu un film
care este în categoria de clasificare AP-13 (Cu acordul părinților, pentru
copii peste 13 ani, n.ed.). Mulțimile se strâng în fața caselor de bilete pentru
a putea privi cea mai nouă lansare cinematografică. Însă, predominante
sunt cazurile în care mult așteptatul și celebrul film va fi încărcat cu acte
de imoralitate nedisimulate. Va promova relațiile sexuale în afara căsătoriei,
homosexualitatea sau adulterul ca fiind ceva de dorit. Producția va conține,
de cele mai multe ori, obscenitate, hoție, crimă și chiar vrăjitorie. Și nu
personajul „negativ” al poveștii va fi cel care acționează după asemenea
tipare de conduită, ci eroii întâmplărilor, împreună cu tovarășii lor. Adesea,
dialogul este înțesat cu o înșiruire de blasfemii, încurajând luarea în deșert
a numelui lui Dumnezeu.
Am ajuns pur și simplu să acceptăm, chiar să ne așteptăm ca toate
acestea să apară în majoritatea filmelor. Însă, dacă exact același film ar fi
rulat în cinematograful anilor 1950, întreaga audiență ar fi fost îngrozită!
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Americanii ar fi fost scandalizați de limbajul inadecvat, de nuditate și de
expunerea unei asemenea imoralități izbitoare. Națiunea ar fi strigat într-un
glas: „De ce înfățișează acest film doi oameni necăsătoriți care trăiesc
împreună ca fiind ceva admisibil – chiar arătându-i în pat împreună? De ce
este un asemenea comportament prezentat ca fiind un stil de viață absolut
normal? De necrezut! Odios! Revoltător!” Apoi, spectatorii ar fi boicotat
filmul.
Așadar, ce s-a întâmplat între timp? A introdus Dumnezeu un nou
standard cu privire la ce este normal, admisibil și bun? S-au modificat
granițele? Am devenit noi mai maturi? Eram poate prea înguști în anii
cincizeci? Să fie acesta progresul?
Dacă analizăm însă statisticile vieții sociale, descoperim că schimbarea
drastică din cadrul cinematografiei este doar o consecință a schimbărilor
care au intervenit la nivelul standardelor morale ale societății. Un studiu
recent arată că numărul tinerelor care trăiesc împreună cu iubiții lor s-a
triplat, față de anul 1982.10 Revista americană de știri, US News & World
Report, relatează faptul că între anii 2006 și 2010, aproape jumătate (48 de
procente) dintre femeile cu vârste cuprinse între cincisprezece și patruzeci
și patru de ani trăiau în concubinaj, cu o creștere de 11 procente începând
din 2002 și de 41 de procente începând din 1995.11 Aș putea să continuu
să prezint și alte astfel de statistici ale civilizației noastre efemere, însă nu
acesta este obiectivul meu.
Lumea este, de asemenea, locul trăirilor zădarnice. Există unele
descoperiri și schimbări care se petrec în societate și care sunt de apreciat.
Avansul cunoscut în domeniul științei, al tehnologiei, al comunicațiilor,
al medicinei și așa mai departe aduce folos umanității prin creșterea
capacității productivității noastre. Aceasta este în acord cu prima poruncă
a lui Dumnezeu, care spune „creșteți și înmulțiți-vă” (vezi Geneza 1:22).
Însă, în ceea ce privește schimbările de natură morală, se află acestea
într-un progres? Sau sunt bazate pe lăcomie, pe poftă sau pe celebritate?
Am îmbunătățit noi variantele de educație a copiilor, oferindu-le educație
într-un cuplu alcătuit din două femei sau doi bărbați, uniți printr-o așa-zisă
căsătorie? Este acest cadru mai bun pentru un copil, decât o mamă protectivă
și un tată care își manifestă trăsăturile masculine, sau această schimbare a
fost făcută pentru a satisface și a răspunde unor dorințe denaturate (ultima
caracteristică a kosmosului, cuprinsă în definiția noastră)?
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Oferă, într-adevăr, siguranță unui copil, un bărbat și o femeie
care trăiesc împreună, refuzând legământul căsătoriei? Oare nu cumva
întreg aranjamentul este făcut de fapt pentru a satisface nevoile egoiste
ale părinților, odată cu lipsa lor de dedicare pe termen lung? Sunt oare
contrafacerea adevărului și folosirea tehnicilor amăgitoare de vânzări
în beneficiul clientului sau urmăresc a satisface lăcomia celui care vând?
Îmbunătățește într-adevăr marijuana activitatea neuronală, încât să fie
legalizată cu scop „recreațional”? Nu au indicat deja studiile științifice,
publicate în nenumărate rânduri, că utilizarea acestui drog contribuie
la distrugerea celulelor nervoase? Ne aduce vreuna dintre aceste dorințe
denaturate, percepute astăzi ca și normalitate, mai aproape de Creatorul
nostru?
Scriptura ne spune că mersul lumii acesteia este dictat de domnul
puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării
(vezi Efeseni 2:2). Altfel spus, kosmos este o cultură creată de către minți
întunecate. Apostolul Ioan nu lasă loc interpretării, atunci când scrie: „Știm
că suntem din Dumnezeu și că toată lumea zace în cel rău.” (1 Ioan 5:19).
E o lume care continuă să se depărteze din ce în ce mai mult de inima și
de autoritatea lui Dumnezeu. De cele mai multe ori, înfățișarea nu va da
pe față împotrivirea față de bine sau natura răului; însă schimbările în rău
vor fi realizate în numele progresului sau al binelui. Însă, tristul adevăr este
că lumea își seduce locuitorii pentru a-i îndepărta de inima Creatorului lor.
The New International Encyclopedia of Bible oferă o perspectivă mai
profundă asupra definiției. Conform acestei enciclopedii, „a fi asemenea
lumii nu presupune automat a practica anumite lucruri îndoielnice, ci
a adopta pe negândite mentalități, valori și atitudini ale culturii în care
trăim, fără a le aduce mai întâi sub judecata Cuvântului lui Dumnezeu.”
Cu alte cuvinte, a accepta lumescul nu este nimic altceva decât a deveni noi
înșine sursa care dictează ce este bine și ce este rău. Perspectivele, valorile și
atitudinile care reprezintă etalonul sunt întinate de dorința de împlinire a
poftelor firii, a ochilor și de tânjirea după statut, reputație și faimă:
„Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva
lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume:
pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este
de la Tatăl, ci din lume.” (1 Ioan 2:15-16)
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Observă cuvintele „tot ce este în lume”. Aspectele enumerate sintetizează
felul în care poate fi depistată influența lumii – sau, în conformitate cu
cuvintele lui Iacov, cum pot fi identificate capcanele care îți sunt puse
înainte de către lume.
Te rog, ascultă-mă, drag ucenic al lui Hristos: lumea este pe urmele
tale. Iar atunci când lumea te invită să i te alături, se va folosi adesea de
discursuri ademenitoare, de rațiune, de măguliri, de oportunități, de
putere, de influență și – invariabil – de promisiuni care garantează câștig
personal și/sau plăcere. Nu se deosebește cu nimic față de felul în care
Eva a fost momită de către șarpe. Nu se deosebește cu nimic față de o
femeie stricată, care își pune ochii pe bărbatul după care ea tânjește.
Va face să pară că este preocupată de el și de interesele lui, pe când, în
realitate, urmărește doar să întindă propriul ei „păienjeniș”. Această plasă
de păianjen imobilizează victima, în așa fel încât ea să își poată desfășura și
să își satisfacă, nestingherită, poftele.
„Pânza” acestei lumi își capturează cu dibăcie victimele – dintre cei care
își afirmă apartenența la creștinism – ademenindu-i pe credincioși, departe
de prezența, de viața și de binecuvântările lui Dumnezeu. Autorul cărții
Proverbe declară fără ocolișuri că patul acestei lumi este culcușul morții
și drumul înspre focul gheenei. Ne avertizează că mulți bărbați și femei
puternice au fost uciși de forțele ei ademenitoare (vezi Proverbe 7:21-27).
Ce nu este lumea
Atunci când se încearcă definirea conceptului de lumesc, de prea multe
ori accentul este pus pe aparențe, în detrimentul esenței. Inima mea a fost
îndurerată când am remarcat cum gândesc unii credincioși sinceri care au
fost crescuți sub legalism. Legalismul este o temă frecvent abordată, însă
termenul este adesea utilizat în mod greșit, așa că, înainte de a continua,
haideți să îi trasăm coordonatele. Dicționarul definește legalismul ca „grija,
preocuparea de a respecta minuțios litera legii”, sau „judecată a conduitei
conform adeziunii la o lege precisă.”
Mulți dintre noi am auzit așa-zise „povești de groază” despre excesele
creștinismului legalist, lipsit de viață. Păstori care dau cu Biblia de amvon,
clamând tot felul de reglementări și reguli omenești menite a fi păzite cu
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strictețe și împlinite. Cu ușurință etichetează femeile ca fiind lumești dacă
acestea nu se conformează imaginii pe care vor să o impună ei pentru
femeia creștină. Nici bărbații nu sunt scutiți de îndrumările lor în materie
vestimentară, în privința frizurii sau a bărbii.
Și lista nu se oprește aici. Automat ești judecat dacă vei fi observat
în compania păcătoșilor. Cei care iau parte la evenimente destinate
divertismentului sau culturii vor fi criticați. Îți este interzis să ai alți
prieteni în afara unor grupuri care sunt acceptate de liderii legaliști, iar
orice încercare de a ajunge să le vorbești celor pierduți prin intermediul
unor modalități creative va fi catalogată drept rătăcire. Incluse pe lista lui
„nu ai voie” sunt și competițiile, sportul, ocuparea unor anumite funcții
în societate, toate formele de muzică laică, privitul la televizor – iar aceasta
este doar o scurtă listă a regulilor impuse pentru „a-L urma pe Isus și pentru
a rămâne neîntinat de lume.”
Am enumerat doar câteva dintre cele mai pronunțate aspecte în care
legalismul lovește; însă, există și alte forme de legalism care sunt cu mult
mai subtile, însă în egală măsură de periculoase. Acestea reprezintă acele
criterii impuse – cel mai adesea, autoimpuse – la care oamenii aderă pentru
a simți astfel că dobândesc mântuirea, creșterea spirituală sau dreptul
de a judeca exteriorul altora. O mostră din asemenea criterii se vede în
încercarea unora de a le impune celorlalți ore lungi de rugăciune, post sau
citirea Bibliei după un plan fix. Desigur, în sinea lor, toate acestea sunt niște
obiceiuri bune, însă nu ar trebui îndeplinite cu motivația de a atinge vreun
soi de superioritate în cele duhovnicești.
Legalismul îi împiedică pe credincioși să accepte iertarea, așa că sunt
ispitiți a se „pedepsi” singuri, pentru a compensa greșeala făcută. Acest tip
de comportament mută atenția de pe sângele lui Isus și o aduce, de fapt,
înapoi, pe propriile fapte.
Legalismul se poate manifesta și prin convingerea că dacă slujești cu
sârguință în biserică sau într-o anumită lucrare creștină, atunci vei beneficia
de o mai mare trecere înaintea lui Dumnezeu. Sau poate crezi că rugăciunile
îți sunt ascultate într-un timp mai scurt, deoarece nu ai săvârșit în ultima
vreme niciun păcat grav. Mentalitatea care trece adesea neexprimată este
aceea că noi am putea să adăugăm la „conturile bancare duhovnicești”
printr-un comportament bun sau prin propriile fapte și eforturi. Legalismul
este cel care nu-i permite unei persoane să se odihnească sau să se bucure
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de viață, din cauza presiunii pe care o exercită în mod constant, pentru
a fi mereu ocupat, „slujindu-L pe Dumnezeu”, fie că este vorba despre
administrația bisericii, despre acțiuni de voluntariat sau despre ajutorarea
săracilor. Motivația nu izvorăște din dragoste; ci din încercarea de a câștiga
favoare din partea lui Dumnezeu.
Un exemplu clasic, pentru a ilustra acest tip de legalism, este fariseul
care îl judecă pe cel mai disprețuit păcătos al cetății, comparându-și propriul
stil de viață cu cel al respectivului vameș (care și-ar găsi astăzi echivalentul
într-un membru al unei mafii). Fariseul Îi mulțumește cu superficialitate
lui Dumnezeu pentru comportamentul său bun: nu păcătuise, nu înșelase
oameni, așa ca acel mafiot, nu preacurvise, postise, se rugase constant și
oferise cu generozitate sinagogii. În mod ironic, concomitent timpului în
care liderul în cele duhovnicești se fălește cu comportamentul său și arată
cu degetul înspre deficiențele vameșului, păcătosul notoriu se ascunde în
spatele sinagogii, strigând către Dumnezeu pentru îndurare. Isus spune că
cel de-al doilea este cel socotit neprihănit, și nu credinciosul „desăvârșit”,
marele păstrător al legii.
Acest gen de legalism își are rădăcini puternice în spiritul lumii,
deoarece se concentrează pe statut, pe mândrie sau pe o validare a sinelui
care vine odată cu respectarea unui set de reguli, stabilit de către tine însuți
sau de către alții. El deviază de la dependența pe care tu ar trebui să o acorzi
puterii lui Dumnezeu de a lucra în viața ta și te plasează pe tine în centrul
atenției. Te privează, de asemenea, de bucuria care vine odată cu prezența
lui Dumnezeu.
Am un prieten, om de afaceri, care este foarte eficient în evanghelizarea
personală. A fost crescut sub legalism, însă a fost eliberat de sub acesta. Mi-a
spus într-o zi: „John, eu credeam că tot ce era amuzant, tot ceea ce aducea
râs sau bucurie, aparținea acestei lumi, fiind deci strict în afara limitelor
îngăduite.” Păstorul și liderii lui își concentrau atenția asupra exteriorului,
și nu asupra condiției interioare a inimii. Biserica lui avea un foarte mic
impact asupra celorlalți oameni, care nu făceau parte din grupul lor. Din
păcate, liderii acestei biserici nu au luat aminte, cu adevărat, la cuvintele
lui Pavel: „Căci Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci
neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt.” (Romani 14:17)
Există o nespusă și nestrămutată bucurie atunci când tu te afli în
Duhul. Bucuria este ceva după care cei pierduți tânjesc, din moment ce
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lumea nu o deține. Isus a fost dorit de către toți aceia care erau sinceri,
chiar și de către cei mai notorii păcătoși ai societății. Oricine va încerca să-și
câștige mântuirea sau să crească duhovnicește, având ca reper învățături sau
convingeri legaliste, nu va cunoaște niciodată adevărata bucurie. Orizontul
legalistului se restrânge extrem de mult, din cauza faptului că îi va îndepărta
de el pe toți aceia care nu se aliniază întocmai credinței sale.
Ar fi fost bine dacă liderii prietenului meu ar fi meditat mai mult
asupra următoarelor cuvinte ale lui Pavel:
„Dacă ați murit împreună cu Hristos față de învățăturile
începătoare ale lumii, de ce, ca și cum ați trăi încă în lume,
vă supuneți la porunci ca acestea: «Nu lua, nu gusta, nu
atinge cutare lucru!»? Toate aceste lucruri, care pier odată cu
întrebuințarea lor și sunt întemeiate pe porunci și învățături
omenești, au, în adevăr, o înfățișare de înțelepciune, într-o
închinare voită, o smerenie și asprime față de trup, dar nu sunt
de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești.” (Coloseni
2:20-23)

Este interesant de observat faptul că Pavel atribuie puterilor acestei lumi
regulile legaliste de devotament, abnegație și disciplină severă a trupului.
Evident că imoralitatea, libertinajul sexual, crima, hoția, beția și așa mai
departe sunt păcătoase. Ceea ce Pavel expune aici este însă o altă fațetă a
lumescului. De cele mai multe ori, aceia care sunt prinși în legalism nu
conștientizează că lumea de care vor să se țină departe și despre care predică
cu atâta înverșunare este de fapt unul și același sistem care îi ține și pe ei în
robie.
Cheia mărturisii lui Pavel se găsește în cuvintele „a înfrânge dorințele
păcătoase”. Legalismul nu aduce curăție în inima unei persoane – inima
fiind cea pe care lumea o țintește, cea pe care forțele acestei lumi își doresc
să o contamineze. De aceea ni se spune: „Păzește-ți inima mai mult decât
orice, căci din ea ies izvoarele vieții.” (Proverbe 4:23)
Isus declară: „Omul bun scoate lucruri bune din vistieria bună a inimii
lui; dar omul rău scoate lucruri rele din vistieria rea a inimii lui.” (Matei
12:35). Totul se reduce la ceea ce tu clădești înlăuntrul tău și la ceea ce
consideri a fi de preț. Curăță-ți inima, iar viața exterioară se va înnoi,
intrând în armonie perfectă cu ceea ce Dumnezeu consideră a fi bun.
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Pentru a concluziona, strânsoarea lumii nu se află în exterior, ci în
interior. Aceasta se reduce la dorințe, intenții și motivații ale inimii și ale
minții. Acesta este câmpul de luptă; aici este țesut păienjenișul. Aici începe
prietenia sau preacurvia cu lumea și tot aici este, finalmente, săvârșită.
Aceasta se poate întâmpla la fel de ușor, atât unei persoane care frecventează
rar biserica, cât și unei persoane care nu lipsește de la nicio slujbă și este
intens implicată în lucrarea de slujire.
Având acum o mai bună înțelegere asupra a ceea ce este și a ceea ce nu
este lumea, să ne îndreptăm atenția spre prietenie. Cum se întâmplă să intri
într-o relație de prietenie cu lumea? Cum comiți adulter cu ea? Pe aceste
aspecte ne vom concentra în capitolul următor.

8

PRI ET EN I A
„Prietenia noastră cu Dumnezeu a fost restaurată
prin moartea Fiului Său..“
—R omani 5:10 NLT
Acel ceva de care inima ta este agățată și în care se încrede,
acela este adevăratul tău Dumnezeu.
—M artin L uther

P

rieteni. Cu toții îi avem și ne bucurăm de ei. Pe când eram încă băiețel,
doi dintre cei mai apropiați prieteni ai mei se numeau Danny și Glenn.
Petreceam cu ei majoritatea timpului meu liber. Practicam împreună tot
felul de sporturi, ne dădeam cu bicicleta, inventam jocuri, mergeam în oraș
sau, pur și simplu, stăteam și vorbeam. Discuțiile noastre se învârteau în
jurul a ceea ce era atunci important pentru noi: alți prieteni, fete, aspecte
legate de școală, evenimente sociale, activități sportive, planuri pentru
carieră și multe altele. Prietenia noastră era, în mare parte, una sănătoasă.
Ne motivam unii pe alții pentru a fi mai buni, mai puternici, mai înțelepți
și pentru a ne atinge potențialul maxim. Ne protejam unii pe alții, ne
făceam unii altora favoruri și ne ajutam în situații dificile. Cu alte cuvinte,
erau oamenii în a căror companie îmi plăcea cel mai mult să fiu.
Dar tu? Gândește-te la vechii tăi prieteni. Întreabă-te: care sunt
elementele cheie ale unei relații de prietenie? Sunt sigur că vei fi de acord că
bucuria de a petrece timp împreună, a empatiza, a vă înțelege unul pe celălalt
și a avea interese comune, merită puse în capul listei. Dragostea, încrederea,
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respectul, simțul umorului și atracția reciprocă sunt, de asemenea, vitale.
Există, fără îndoială, multe alte componente, în funcție de fiecare persoană
în parte; însă, aspectul general valabil este acela că ne face plăcere să fim
împreună cu aceia care ne sunt prieteni.
Scriptura prezintă o viziune pozitivă asupra relațiilor de prietenie.
Unul dintre versetele mele preferate este următorul: „Cum înveselește
untdelemnul și tămâia inima, așa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste
ale unui prieten.” (Proverbe 27:9). Tu nu ai fost creat pentru a umbla
singur; camaraderia îți aduce împrospătare. A fost principalul element care
lipsea în creația originală a lui Dumnezeu. El spune: „Nu este bine ca omul
să fie singur; am să-i fac un ajutor potrivit pentru el.” (Geneza 2:18). Ai
fost creat după chipul și asemănarea Lui, una dintre implicații fiind, așadar,
faptul că vei tânji să te bucuri de prietenia cu alții.
Există însă și un revers al medaliei. Isus, Iacov și Ioan vorbesc
împotriva unui anumit fel de prietenie. Ia aminte din nou la cuvintele
apostolului: „Suflete preacurvare! Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie
cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face vrăjmaș cu
Dumnezeu.” (Iacov 4:4). Cuvinte exprimate într-o adresare directă, dură și
fără ocolișuri! Haideți deci să ne întrebăm, care sunt semnalele care indică
implicarea într-o relație cu această lume?
Aventura clasică
În capitolul anterior am consemnat astfel sensurile cuvântului philia: „a fi
prieten”, „a se întovărăși”, împreună cu sensul de „a iubi și de a fi, la rândul
tău, iubit”. Encyclopedia of Bible Words continuă explicația, specificând că,
„...în civilizația greacă, ideea de prietenie era deosebit de complexă. Philia
era folosit cu semnificația de «cunoștință», având și o valență cu mult mai
intimă, a unei legături personale și profunde de veritabilă afecțiune.” În
esență, acest cuvânt, pe care Iacov îl folosește, este aplicabil unui spectru
larg de prietenii. Suntem cu toții conștienți că există diverse forme de
prietenie, însă cea despre care vorbește Iacov, înglobează o gamă aparte. În
plus, acest gen de prietenie este direct corelat cu necredincioșia.
A preacurvi împotriva lui Dumnezeu nu diferă cu prea mult față de
tipicul scenariu în care un bărbat dă dovadă de lipsă de loialitate. Haideți
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așadar să trecem în revistă etapele unei aventuri clasice. În cele mai multe
dintre cazuri, bărbatul și amanta nu sfârșesc în pat, direct după prima
întâlnire. Există mai întâi o flirtare; fie în mod intenționat sau neintenționat.
Totul începe de la simpla întâmplare de a se întâlni unul pe celălalt,
devenind astfel cunoștințe. Cei doi se pot întâlni atât față în față, cât și
prin intermediul rețelelor de socializare. Adesea, interesul bărbatului ia
naștere din cauza lipsei de intimitate în căsnicie. În rare cazuri, acesta este
în exclusivitate mânat de propria dorință după o mai intensă legătură de
natură fizică și emoțională. Primele interacțiuni vor părea întotdeauna
nevinovate, însă, odată cu fiecare dintre aceste contacte, interesul crește de
ambele părți. În final, se ajunge la a face schimb de numere de telefon și de
adrese de email.
Atracția continuă să se intensifice pe măsură ce bărbatul interacționează
cu femeia prin intermediul mesajelor, al email-urilor, al convorbirilor
telefonice, sau „ciocnindu-se cu ea, din pură întâmplare”. Toate acestea
contribuie la adâncirea nivelului de conversație dintre cei doi. Încep să ducă
dorul unul celuilalt, însă niciunul dintre ei nu o va recunoaște. Atracția
neexprimată mărește curiozitatea dezvoltării relației respective. Cei doi se
află într-un punct în care au depășit cu mult granița unei prietenii permise.
În cele din urmă, vor fi făcute planuri pentru ca relația să avanseze cu
încă un pas – să bea o cafea împreună, să ia prânzul sau să se întâlnească
într-un loc prestabilit. De obicei, acesta este contextul în care ies la suprafață
sentimentele pe care aceștia le nutresc unul pentru celălalt.
Bărbatul se gândește acum la ea neîntrerupt și tânjește să fie în preajma
ei. Visează și își plănuiește escapadele în așa fel încât soția și prietenii să nu
afle. Inima lui nu o mai dorește pe soția lui, ci pe noua femeie. Atunci când
se află lângă soție, acesta nu mai este de fapt prezent, deoarece gândurile și
imaginația îi sunt îndreptate către amantă. Din acest moment, este doar o
chestiune de timp până ce vor ajunge împreună printre cearșafuri.
De unde a pornit totul? A început cu gânduri și conversații nepotrivite,
într-un stadiu în care cei doi erau simple cunoștințe. Care este punctul
în care interacțiunea s-a transformat în adulter? A fost atunci când au
schimbat între ei numerele de telefon sau când s-au întâlnit singuri, față în
față? Sau poate atunci când a atins-o pentru întâia oară? Primul lor sărut?
Sau a avut loc atunci când hainele au fost aruncate iar cei doi au întreținut
relații sexuale?
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De fapt, adulterul a fost săvârșit înainte de toate aceste semnale. Isus face
lumină asupra acestor circumstanțe, atunci când declară în mod categoric:
„Eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca s-o poftească, a și preacurvit cu
ea în inima lui.” (Matei 5:28). Locul în care trăim cu adevărat este inima;
acțiunile exterioare nu fac altceva decât să i se alinieze. Preacurvia a început
din momentul în care afecțiunea bărbatului a alunecat înspre femeie –
undeva în stadiul de cunoaștere.
Prietenia cu lumea
Într-o manieră similară, lumea ne ademenește spre a ne îndepărta de
la „dragostea dintâi”. Începe prin a ne stârni interesul. Cartea sa de vizită
ar putea fi distracția, plăcereile, confortul, entuziasmul, tensiunile, succesul
sau orice altceva care ar putea fi atrăgător. Cu nimic diferit față de exemplul
pe care tocmai l-am dat, acest stadiu de cunoaștere se poate desfășura și față
în față, și prin mijloacele rețelelor de socializare. Atracția apare adesea pe
fondul erodării relației tale cu Dumnezeu. Ai pierdut fiorul prieteniei Lui.
Timpul de părtășie cu El a devenit sec și monoton. Nevoia pe care tu o ai
pentru prietenie te determină să o cauți în altă parte.
În măsura în care îți investești timpul, atracția ta pentru lume crește.
Nu mai este mult până ce gândurile și emoțiile îți vor fi cuprinse de ea.
Dacă privești cu atenție la cuvintele lui Pavel, adresate către două biserici
diferite, vei descoperi o înștiințare, care, odată păzită, te va ține departe de
la a aluneca în preacurvie cu lumea:
„Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, căutați lucrurile
de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu.
Fixați-vă mintea la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ.”
(Coloseni 3:1-2, traducere din limba engleză)

Ai citit cu atenție cuvintele apostolului? Dacă nu, privește-le din nou
și îndreaptă-ți atenția asupra celor două cuvinte marcate, căutați și fixați-vă
mintea. Mintea noastră va fi setată pe ceea ce noi căutăm. Înainte de a-mi
continua explicația, haideți să cercetăm cuvintele lui Pavel către romani.
Din nou, privește la cuvântul a fixa:
„Cei care și-au fixat mintea pe îndemnurile firii pământești
umblă după lucrurile firii pământești; pe când cei ce
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trăiesc după îndemnurile Duhului, [și-au fixat mintea] pe
lucrurile Duhului. Pentru că a avea o gândire condusă de
firea pământească este moarte, pe când a avea o gândire
duhovnicească este viață și pace. Gândirea condusă de firea
pământească este vrăjmășie împotriva lui Dumnezeu...”
(Romani 8:5-7, traducere din limba engleză)

Ca un aspect interesant, observă cuvântul vrăjmășie. Este exact același
cuvânt, echthra, folosit și în pasajul din Iacov 4:4. Concordanța Strong
definește acest cuvânt ca: „ostilitate... motiv de împotrivire”. Din nou,
Pavel se adresează unui credincios care se unește cu lumea.
Nu doar dragostea mea pentru Lisa este ceea ce mă ține să nu
preacurvesc împotriva ei. Pe lângă aceasta, nu-mi doresc să am de-a face cu
mânia ei. Aș deveni obiectul ostilității ei. Nu vreau ca persoana pe care o
iubesc să fie furioasă, dezamăgită și ostilă față de mine. Totuși, aceasta ar fi
nimic pe lângă urmările despre care vorbesc Pavel și Iacov, după cum niciun
creștin care gândește lucid nu ar vrea să înfrunte vrăjmășia din partea lui
Dumnezeu. (Nu uita, Iacov și Pavel se adresează credincioșilor.)
Iona a avut de-a face cu mânia lui Dumnezeu și a ajuns să fie regurgitat
de o balenă. Samson a înfruntat-o și a sfârșit prin a ajunge în sclavie și
pierzându-și vederea. Eli a înfruntat-o și a murit în aceeași zi în care fiii
săi au fost luați de pe Pământ. Mai există și alte exemple, cum ar fi Saul,
Balaam, Ioab, Alexandru căldărarul și mulți alții. Să-L superi pe Dumnezeu
este o idee proastă.
Dacă îți dorești mai multe exemple, poți lua în considerare, din
paginile Noului Testament, cuvintele pe care Isus le adresează bisericilor
din cartea Apocalipsei. Acestea erau biserici reale, ale unor credincioși
născuți din nou. Către una dintre biserici, cea care compromisese relația cu
El, Isus rostește amenințarea că îi va fi îndepărtat sfeșnicul – lumina (vezi
Apocalipsa 2:5). O altă biserică este avertizată că Dumnezeu „se va război
cu ei” (vezi Apocalipsa 2:16). Cea de-a patra biserică este amenințată de
către Dumnezeu că va fi „aruncată bolnavă la pat” și că îi va fi trimis „un
necaz mare” (vezi Apocalipsa 2:22). Biserica din Sardes a fost averitzată că
„va veni peste ea ca un hoț” (vezi Apocalipsa 3:3), iar celei din Laodicea i se
spune că El „o va vărsa din gura Lui” (vezi Apocalipsa 3:16). Concluzia: nu
vrei să ai de-a face cu mânia lui Dumnezeu!
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În Romani 8:5, ia aminte la sintagma „a fixa mintea”. Cuvântulcheie este a fixa. Să analizăm acest cuvânt. Să presupunem că este iarnă,
iar termostatul din casa ta este fixat pe douăzeci și unu de grade. Afară,
temperatura este de minus douăzeci de grade. În mare grabă, unul dintre
membrii familiei iese și nu închide bine ușa de la intrare. Acesta se urcă în
mașină și pleacă, iar după doar douăzeci de minute, după o rafală de vânt,
ușa rămâne larg deschisă. Tu te afli într-o altă cameră și, nu după mult timp,
simți că temperatura din casă a scăzut drastic. Începi să cauți o explicație și
găsești ușa de la intrare larg deschisă, prin care năvălește înăuntru aerul rece
ca gheața. Închizi imediat ușa, însă, între timp, temperatura din interior a
ajuns să fie undeva sub cincisprezece grade. Ce se întâmplă apoi? După ce
temperatura scade, termostatul transmite semnale centralei să pornească
și să funcționeze până când temperatura din casă revine la cea fixată pe
termostat. Fără ca tu să mai acționezi în mod conștient, temperatura este
restabilită la douăzeci și unu de grade.
Să ne întoarcem la exemplul nostru cu bărbatul care comite adulter.
Cu ani înainte, atunci când își curta soția, sentimentele și dorințele îi erau
fixate pe ea. Visa să fie cu ea, să o ceară de soție, să devină intim cu ea. Ea
era în mintea lui atunci când se trezea, atunci când era la serviciu, atunci
când era blocat în trafic și atunci când se întindea seara în pat. Altfel spus,
atunci când nu era nevoit să își utilizeze mintea pentru un anume scop,
gândurile îi reveneau acolo unde fuseseră fixate: la ea.
Probabil că i se întâmpla ca prietenii să îl surprindă, în timp ce nu mai
era deloc atent la conversațiile pe care le aveau. Poate că îi și spuneau: „Hei,
omule, mai ești cu noi?”
Jenat, acesta răspundea în aparență detașat: „Îmi pare rău, băieți. Am
multe pe cap în ultima vreme.” Evita răspunsul pentru a nu fi pus în situația
de a suporta tachinările prietenilor, admițând că, de fapt, se gândește la ea.
Gândurile îi erau fixate.
Însă, ani mai târziu, după logodnă, după nuntă, după ce i se nasc câțiva
copii, se trezește preacurvind cu o altă femeie. Același tipar se dezvoltă.
Amanta este constant în gândurile lui. Atunci când concentrarea nu este
necesară, gândurile i se întorc la setarea implicită. Chiar aflându-se în
compania soției, sentimentele îi sunt îndreptate către amantă. O căută și
tânjește după ea, din cauza faptului că mintea lui este fixată pe ea. Așa cum
un termostat va readuce temperatura la numărul de grade pe care este fixat,

P R I E T EN I A

|

10 9

așa și mintea se va îndrepta înspre opțiunea implicită, pe care aceasta este
fixată.
Cum se aplică aceste aspecte unui credincios? Ei bine, la început,
atunci când ești mântuit, ești copleșit și plin de dragoste. Te gândești la
Isus atunci când te trezești, la micul-dejun, în mașină, în timpul prânzului,
după serviciu, când ești singur și, mai ales, când stai seara întins în pat.
Tânjești după timpul de părtășie cu Duhul Său. Aștepți cu nerăbdare să
participi la următoarea slujbă de biserică, să le spui și altora despre Isus
sau să discuți despre căile lui Dumnezeu. În câteva cuvinte, El îți mistuie
gândurile; sentimentele îți sunt fixate înspre El.
Timpul a trecut. Obișnuiai să aștepți cu nerăbdare să mergi la biserică,
să Îi simți prezența, să Îl lauzi și să asculți Cuvântul Lui. Acum, ești acolo
fizic, însă nu mai ești cu adevărat prezent. Gândurile îți alunecă cu ușurință
înspre echipa sportivă favorită, înspre reducerile de la magazinul din
apropiere, înspre întâlnirea pe care urmează să o ai, înspre contractul care
încă atârnă în balanță, înspre petrecerea la care ai fost invitat și lista poate
continua. Ce s-a întâmplat? Îți alunecă pur și simplu gândurile sau, de fapt,
mintea îți fuge într-acolo unde a fost fixată, spre ceea ce tu cauți cu ardoare?
Ți-ai făcut, în mod inconștient, alți iubiți?
Povestea mea
Permite-mi să îți împărtășesc povestea mea. Am urmat cursurile Universității
Purdue, iar când eram în cel de-al doilea an de studiu, doi dintre băieții
frăției din care făceam și eu parte au venit în camera mea și mi-au prezentat
broșura cu cele „Patru legi spirituale”, redactată de către organizația
misionară „Campus Crusade”. Ochii mei spirituali s-au deschis, iar eu
mi-am predat viața lui Isus. În scurt timp, am fost înflăcărat de pasiune
pentru Dumnezeu. El era atât de real, încât mă îndrăgostisem profund
de Isus și eram cu adevărat recunoscător pentru libertatea pe care El mi-o
oferise. Îl împărtășeam oricui m-ar fi ascultat, ba chiar și acelora care nu
voiau să mă asculte! Tovarășii din frăție au încercat să voteze împotriva mea
(să mă elimine din frăție), din cauză că vorbeam despre Isus cu toți aceia
care veneau la petrecerile noastre.
Existau și fete afiliate la frăția noastră, pe care noi le numeam „surorile
mai mici”. Două dintre acestea erau surori biologice, iar printre ele se aflau
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fete care se culcaseră cu cel puțin jumătate dintre cei șaizeci de băieți din
frăție. Dacă vreunul dintre membrii frăției își dorea sex, se știa că aceste fete
reprezentau o opțiune rapidă și fără impedimente.
Doi dintre noi am condus-o pe una dintre cele două fete la Isus și, în
decursul următoarelor douăzeci și patru de ore, aceasta a adus-o și pe sora
ei la Domnul. Fără ca noi să fi menționat ceva despre comportamentul lor
promiscuu, acestea au încetat imediat să mai aibă relații sexuale cu membrii
frăției. În schimb, au început să-și spună mărturia acelor băieți cu care se
culcaseră. Cei din frăție deveniseră furioși. Eu eram văzut drept instigator,
deoarece, în acea vreme, conduceam un studiu biblic adresat întregului
campus, chiar în fața clădirii unde se țineau întâlnirile grupului nostru.
În cele din urmă, vicepreședintele a venit în camera mea și mi-a spus:
„John, te vom da afară din frăție.” Apoi, a adăugat – folosind exact aceste
cuvinte: „De ce nu poți fi și tu ca aceilalți creștini din frăție?” Se referea la
acei băieți care mergeau duminică la biserică, dar care trăiau în libertinaj
sexual, se îmbătau la petreceri și luau parte la toate celelalte comportamente
desfrânate, atât de obișnuite în viața grupului.
A fost o perioadă dificilă, dar cu toate că fusesem amenințat că voi
fi înlăturat, chiar de către cel aflat în a doua poziție de conducere, nu s-a
întâmplat niciodată. Destul de interesant că nu au putut să obțină suficiente
voturi pentru a mă îndepărta. Condusesem deja la Hristos pe mulți dintre
ei, iar aceștia mi-au ținut partea.
Câteva luni după ce Îl întâlnisem și mă îndrăgostisem de Isus, a sosit
din nou sezonul fotbalului. Eram acum student în penultimul an și, la fel
ca în anii precedenți, aveam bilete pentru fiecare dintre meciurile noastre.
Pe parcursul celorlalți doi ani, nu ratasem nici măcar unul dintre ele, însă
acum eram atât de pasionat de Isus, încât, în loc să merg la meciuri, am
folosit acel timp pentru a studia Biblia. Deoarece toți băieții erau plecați la
meci, în sediul frăției era liniște. Aveam ocazia să petrec un timp minunat
în rugăciune și în părtășie cu Dumnezeu. Nu-mi spusese nimeni: „Nu ai
voie să mergi la meciul de fotbal” și nici nu consideram că a participa la un
meci era ceva greșit. Ba chiar am mers la multe meciuri în anul care avea să
urmeze. În acel penultim an nu am făcut-o, deoarece a fost o oportunitate
ca eu să petrec astfel timp cu Dumnezeu. Eram mistuit de pasiunea de a-L
cunoaște pe El. Mintea mea era fixată pe cele cerești.
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Pe când absolvisem cursurile Universității Purdue, obținându-mi
diploma în inginerie mecanică, mulți dintre membrii frăției și dintre
studenți ajunseseră să Îl cunoască pe Isus – inclusiv cea care avea să-mi
devină soție, Lisa, cunoscută la acea vreme drept una dintre cele mai rebele
fete din campus. Iubirea mea înflăcărată pentru Isus era molipsitoare, iar
oamenii ajungeau fie să mă iubească, fie să mă urască. Nu exista un teren
neutru: dacă îl întâlneai pe John Bevere, aflai într-un timp extrem de
scurt unde îi erau ațintite inima și mintea, deoarece pasiunea se revărsa,
pur și simplu, din interiorul meu. Nu mă deosebeam cu nimic de un fan
împătimit al unei echipe sportive sau de un tip îndrăgostit până peste
urechi de o anumită fată.
M-am mutat apoi în Dalas, Texas. Șase luni mai târziu, și Lisa s-a mutat
în Dalas, iar la scurtă vreme ne-am și căsătorit. Lucram ca inginer pentru
compania Rockwell International. Eram pus din nou în situația în care
întâlneam persoane cărora le displăcea pasiunea mea pentru Isus. Credeau
despre mine că sunt mult prea direct și nu puteau înțelege de ce nu iau
parte la glumele lor vulgare, la conversațiile de prost gust și la escapadele de
după programul de lucru. Însă, dat fiind faptul că mă aflam într-un cadru
profesional, principiile și modul meu de a acționa erau tolerate într-o mai
mare măsură decât în mijlocul frăției.
Douăzeci și două de luni mai târziu, am fost solicitat să mă alătur
personalului bisericii din care făceam parte. Era una dintre cele mai mari
și mai cunoscute biserici din America, având, totodată, influență la nivel
internațional. Biserica avea peste patru sute de angajați, pentru a-și susține
activitățile de misionariat, iar ca eu să fiu întrebat dacă nu-mi doresc să fac
parte din echipă, mi s-a părut a fi de domeniul irealului. Părea a fi cel mai
grozav lucru cu putință, imediat după garanția de a merge în Rai! Am crezut
că prigonirea va lua sfârșit, acum că voi lucra alături de creștini. Scăpam de
crâncenele bătălii de la frăția universității și de la Rockwell International.
La momentul respectiv, echipa Dallas Cowboys era una dintre cele mai
bune echipe din Liga Națională de Fotbal. Nu prea eram eu un mare fan,
de vreme ce crescusem în Michigan, însă îi auzeam pe colegi discutând,
în fiecare zi de luni, despre această echipă. Își luau cafeaua, se adunau și
vorbeau cu atât de multă pasiune despre rezultatele meciului din ziua
precedentă, despre cele mai bune mișcări și despre victorii sau înfrângeri.
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Din curiozitate, am început și eu să le urmăresc meciurile la televizor. La
început, mă uitam doar la o repriză sau două dintr-un meci. Era palpitant
și îmi plăcea să privesc jucătorii. Pe lângă aceasta, mai exista un beneficiu:
îmi oferea posibilitatea de a dezbate inteligent meciurile, împreună cu
băieții din biroul bisericii.
Totul a pornit ca un obicei ce părea a fi nevinovat și inofensiv. Însă,
după un timp, interesul meu pentru echipa Cowboys s-a intensificat și
am început să urmăresc meciurile de la un capăt la celălalt. Ajunsesem să
vorbesc în fața televizorului cu mare însuflețire, să ovaționez și, câteodată,
să strig la jucători. S-a ajuns, în cele din urmă, în punctul în care nu ratam
niciun meci și nici măcar o singură repriză. Chiar și în extrasezon, eu și
colegii mei discutam fără încetare despre echipă și despre cât de grozavi
vor fi jucătorii echipei Cowboys, în anul următor. Mă gândeam la fotbal
destul de des, chiar și atunci când nu vorbeam cu băieții despre rezultate.
Devenisem un fan în toată regula!
După ce sezonul următor a sosit, am fost cuprins de entuziasm. În
fiecare duminică, după slujbă, mă grăbeam să ajung acasă și să aprind
televizorul, înainte de a mă schimba măcar de hainele cu care fusesem
îmbrăcat la biserică. Câteodată, stăteam pur și simplu lipit de televizor,
chiar dacă hainele îmi erau inconfortabile (purtam costum și cravată) și
aveam nevoie să merg la baie. Nu voiam să pierd niciun moment din meci.
Abia după prima jumătate mergeam la mine în cameră și mă schimbam.
Dacă Lisa avea nevoie de ajutorul meu, nici nu mai avea rost să mi-l ceară.
„Iubito, știi doar că joacă Cowboys!” Tot după prima jumătate ajungeam
să stăm la masă sau, chiar mai bine, după ce meciul se termina – însă
niciodată în timp ce se juca.
Știam acum toate clasamentele. Le analizam cu mare atenție și mă
gândeam frecvent la cum ar putea echipa să obțină rezultate mai bune.
Eu eram acum cel care iniția și domina discuțiile la muncă. Mă lăudam
povestind performanțele diferiților jucători, din meciul zilei respective.
Conversațiile nu mai aveau loc doar lunea, ci pe întreg parcursul săptămânii.
Erau anumiți membri ai bisericii care aveau bilete pentru meciurile de
sezon, iar eu acceptam, fără a sta pe gânduri, orice invitație de a-i însoți.
Haideți să dăm pe repede înainte până la sezonul următor, un an mai
târziu. Tocmai ce rostisem o rugăciune care îmi părea a fi destul de simplă
și aparent nesemnificativă. Nu realizam însă că urma să îmi schimbe viața.
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Rugăciunea mea a fost: „Doamne, te rog să îmi purifici inima. Îmi doresc
să fiu sfânt, pus de o parte pentru Tine, așa că, dacă există în viața mea
vreun aspect care nu îți aduce plăcere, fă-mi-l descoperit și înlătură-l.” Nu
aveam nici cea mai mică idee despre cât era de profundă această rugăciune
și despre ceea ce urma să-mi fie adus la lumină.
Sezonul se apropia de sfârșit, mai rămâneau doar meciurile de
departajare. Era ziua în care se desfășura un meci hotărâtor. Cowboys juca
împotriva echipei Philadelphia Eagles. Câștigătorul meciului urma să intre
în departajări, iar pierzătorul era eliminat. Eram lipit în fața ecranului
și nici măcar nu stăteam jos pe canapea, ci în picioare. Meciul era mult
prea strâns pentru a putea rămâne așezat. Era ultimul sfert, din care mai
rămăseseră doar opt minute până la încheierea jocului. Cowboys era în
urmă cu patru puncte, iar fundașul central condusese echipa în deplasare,
în josul terenului. Eram tensionat și mă mișcam, între reprize, dintr-o parte
în alta a camerei, strigând plin de frustrare în fața performanțelor slabe și
reacționând cu exuberanță la tehnicile grozave. Suspansul era cu adevărat
palpitant.
Dintr-o dată, fără alte înștiințări, Duhul lui Dumnezeu mi-a cerut să
mă rog. Un îndemn neașteptat mă copleșise: Roagă-te, roagă-te, roagă-te!
Era asemenea unei poveri, o simțire intensă, ca o greutate, adânc în inima
mea. Ajunsesem deja să știu și să recunosc că acest îndemn are loc atunci
când Duhul lui Dumnezeu dorește ca tu să te oprești din ceea ce faci și să
te rogi.
Lisa nu era pe aproape, încât să mă poată auzi, așa că am spus cu voce
tare: „Doamne, mai sunt doar opt minute rămase din acest meci. Mă voi
ruga după ce se termină.” Dar am continuat să simt îndemnul; acesta nu
încetase.
Trecuseră câteva minute. Căutând încă să mă eliberez, am exclamat:
„Doamne, mă voi ruga timp de cinci ore, după ce meciul se va încheia. Mai
sunt doar șase minute!”
Echipa conducea mingea în defensivă. Eram convins că se vor redresa
și vor câștiga acest meci important. Cu toate acestea, povara pe care o
simțeam pentru a mă ruga nu se ridicase de peste mine. De fapt, devenise
mai puternică. Eram frustrat. Nu voiam să renunț la meci. Am spus din
nou: „Doamne, mă voi ruga tot restul zilei – voi sta chiar și întreaga noapte,
dacă aceasta Îți este dorința!”
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Am continuat să urmăresc meciul până la sfârșit. Echipa Cowboys
câștigase, iar stadionul a fost cuprins de frenezie. Mă alăturasem și eu
bucuriei mulțimii. Totuși, Îi făcusem o promisiune lui Dumnezeu. În clipa
imediat următoare, am stins televizorul. Am mers direct în biroul meu de
la etaj, am îngenuncheat pe covor și am început să mă rog. Dar îndemnul
pe care îl simțisem pentru a mă ruga, nu mai era prezent. Nu mai simțeam
deloc acea greutate. De fapt, nu mai aveam nici urmă de sensibilitate. Nu
mai era nimic.
M-am străduit să redresez situația. Am încercat să mă rog în continuare,
însă cuvintele îmi erau seci, lipsite de viață. Nu mi-a trebuit foarte mult
pentru a realiza ce tocmai se întâmplase. Am ales meciul Dallas Cowboys,
înaintea cerinței lui Dumnezeu. Mi-am lipit fața de covor și m-am tânguit:
„Doamne, oricine dacă m-ar fi întrebat: «Ce este pe primul loc în viața
ta, Dumnezeu sau Dallas Cowboys?», i-aș fi răspuns, fără pic de ezitare:
«Dumnezeu, bineînțeles!» Însă tocmai am demonstrat cine este cel mai
important. Tu ai avut nevoie de mine, iar eu, în loc să te aleg pe Tine, am
ales meciul de fotbal. Te rog să mă ierți!”
Am auzit, de îndată, în inima mea: „Fiule, nu-Mi doresc de la tine
sacrificiul celor cinci ore de rugăciune. Eu Îmi doresc ascultare.”
Loialitate împărțită
Am fost copleșit de regrete, din cauza lipsei mele de credincioșie față de
Cel care și-a dat viața pentru mine. Și toate acestea de dragul a ceva lumesc
– menit să hrănească inimile, sufletele și gândurile acelor care nu dispun
de o altă sursă de viață. În mod clar, sentimentele mele erau ațintite spre o
simplă echipă de fotbal.
În lumina acestui exemplu, citește iarăși, cu atenție, cuvintele lui Iacov:
Suflete preacurvare! Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie
cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face
vrăjmaș cu Dumnezeu. Credeți că degeaba vorbește Scriptura?
Duhul pe care L-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea
cu [gelozie] pentru Sine. Apropiați-vă de Dumnezeu, și El Se
va apropia de voi. Curățați-vă mâinile, păcătoșilor; curățați-vă
inima, căci credincioșia vă este împărțită între Dumnezeu și
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lucrurile lumii acesteia! (Iacov 4:4-5,8, traducere din limba
engleză)

Credincioșia mea a fost împărțită. Credincioșia se identifică prin
deciziile pe care tu le iei, nu doar prin cuvintele pe care le rostești. Există o
mulțime de bărbați și de femei care pretind a fi credincioși, însă acțiunile
lor dovedesc cu totul altceva. Să fie aceasta cauza pentru care Cuvântul lui
Dumnezeu spune: „Mulți oameni își trâmbițează bunătatea; dar cine poate
găsi un om credincios?” (Proverbe 20:6)
În acel moment, aș fi fost gata să rostesc, din profundă convingere:
„Isus este cel mai important în viața mea, mai presus decât orice sau oricine
altcineva!” Cu toate acestea, alegerea mea a demonstrat opusul. Acțiunile
tale reprezintă un grad mai înalt de comunicare decât cuvintele.
Apostolul Ioan redă o versiune noutestamentară a versetului din
Proverbe 20:6: „Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu
fapta și cu adevărul.” (1 Ioan 3:18). Ca să fiu sincer, echipa Dallas Cowboys
ocupase în mine locul dragostei dintâi. Provocasem Duhul care locuiește în
mine la gelozie. Chiar dacă citisem înștiințările din Scriptură, rămăsesem
orb la însemnătatea cuvintelor. Dumnezeu a avut îndurare și mi-a făcut
cunoscută greșeala.
Ioan scrie, de asemenea:
„Copilașilor, păziți-vă de orice ar putea să ia locul lui Dumnezeu
în inimile voastre.” (1 Ioan 5:21, traducere din limba engleză)

Ține cont că nu Iacov este cel care ne avertizează, ci Ioan, apostolul
iubirii. Ar trebui de asemenea menționat că acestea sunt chiar ultimele
cuvinte pe care el le așterne la finalul epistolei sale. În acea vreme, apostolii
nu aveau posibilitatea de a suna, de a trimite mesaje, de a comunica prin
intermediul Facebook-ului sau de a trimite o scrisoare în regim de urgență,
către cei pe care îi iubeau. O scrisoare era ceva rar și necesita mari eforturi
pentru a fi expediată. Așadar, dacă scriai o epistolă insuflată de Duhul
Sfânt, cel mai probabil că informația cea mai importantă era păstrată
pentru încheiere.
Pe aceeași linie, Pavel se alătură lui Iacov și lui Ioan și scrie la rândul
său un avertisment cu privire la a nu lăsa lumea să se strecoare pe locul
credincioșiei noastre față de Isus. Apostolul spune:
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„Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor; nu puteți
lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Domnul nu va
îngădui aceasta. El ne vrea – fie în întregime, fie deloc. Crezi
că poți să obții achitare, săvârșind mai puțin decât atât? Dacă
privești dintr-o singură parte, s-ar putea să spui: «Totul îmi este
permis. Din pricina nemărginitei bunătăți și a harului Său, nu
mai trebuie să fiu cu mare băgare de seamă la orișice faptă, să
văd dacă este într-adevăr cuviincioasă.» Însă ținta noastră nu este
să ne strecurăm ca prin urechile acului. Noi vrem să trăim cum
se cuvine...” (1 Corinteni 10:21-24, The Message, traducere din
limba engleză)

Mă trec fiori atunci când citesc aceste versete. Sunt atât de potrivite
timpurilor în care noi trăim. Îmi place și modul în care traducerea New
Living Translation exprimă cuvintele lui Pavel: „Îndrăznim să-L întărâtăm
pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El? Toate lucrurile îmi sunt
permise – dar nu toate îmi sunt de folos. Toate lucrurile sunt îngăduite, dar
nu toate zidesc.” (1 Corinteni 10:22-23). Din nou ni se aduce la cunoștință
gelozia lui Dumnezeu pentru noi.
Deci, gata cu fotbalul?
Poate să apară acum întrebarea: „Ei bine, ar trebui să nu mai urmăresc niciun
fel de sport? Ar trebui să nu mai iau parte la nimic din ceea ce consumă
lumea? În acest caz, cum aș putea să mai trăiesc și să mai funcționez în
această lume?”
Dă-mi voie să formulez răspunsul în felul următor: În calitate de soț,
sunt eu nevoit să înlătur orice fel de contact cu toate femeile existente,
exceptând-o pe soția mea? Răspunsul este nu. Mă aflu în mod constant
în compania a diverse femei. De exemplu, în avion mi se întâmplă să am
loc lângă femei – chiar acum, în timp ce scriu la această carte, o femeie stă
lângă mine în avion. Lucrez cu femei. Interacționez cu femei în diferite
locuri și circumstanțe.
Ca bărbat căsătorit, încerc să am o atitudine prietenoasă față de
femei, în special din cauză că, în societatea prezentă, multe dintre ele au
fost tratate cu răutate de către bărbați. De prea multe ori, femeile sunt
percepute de către bărbați drept niște simple „bucăți de carne”, menite să
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le satisfacă poftele sau, adesea, nu sunt considerate egale bărbaților. Mă
înfurii când întâlnesc asemenea situații, deoarece știu că Dumnezeu a creat
atât bărbatul, cât și femeia, după chipul Său. A înzestrat bărbatul și femeia,
deopotrivă. A pus mintea lui Hristos și în bărbații, și în femeile care au
încheiat un legământ cu El, în egală măsură. Nu a înclinat să fie părtinitor
nici față de bărbat, nici față de femeie, așa că, de ce s-a ajuns ca noi să
acționăm în acest mod, chiar și în biserici?
Cu toate acestea, sunt deosebit de atent să nu îmi deschid inima sau să
îngădui, fie sentimente nepotrivite, fie de natură romantică față de vreo altă
femeie. Eu am un legământ cu Lisa. În momentul în care ne-am căsătorit,
eu am spus adio, romantic vorbind, tuturor femeilor existente pe această
planetă. Așadar, a rămas o modalitate corespunzătoare de a mă comporta
cu toate celelalte femei.
Să comparăm această ilustrație cu o prietenie față de lume. Încă îmi
place să mă uit la fotbal, deși îmi este greu acum să îmi mențin interesul
până la sfârșitul meciului. Nu mai am același entuziasm și aceeași pasiune
ca înainte, când mintea mea era setată pe echipa Cowboys. Sentimentele
îmi sunt îndreptate către împlinirea voii lui Dumnezeu. Să-mi iubesc și
să mă îngrijesc de familia mea, să lucrez pentru a-i ajuta pe ceilalți, să fiu
implicat în lucrarea de slujire și să caut să păzesc învățăturile și poruncile lui
Dumnezeu, acestea sunt activitățile care se bucură acum de întreaga mea
atenție și afecțiune.
Au mai existat momente în care diferite aspecte ale vieții mele să nu
fi fost aliniate voii Sale? O, da! Și pentru că I-am cerut, Duhul Sfânt m-a
ajutat să le identific. Golful, mâncarea, filmele și chiar lucrarea de slujire au
fost câteva dintre chestiunile pe care am fost nevoit să le confrunt, și chiar
să renunț la ele pentru o perioadă, pentru a-mi prioritiza sentimentele în
ordinea corectă.
Când iubirea mea pentru golf scăpase de sub control, într-o zi, Duhul
Sfânt mi-a cerut să dăruiesc întregul meu set de crose unui alt păstor. De ce
m-a îndemnat Duhul Sfânt să acționez astfel? Simplu, golful nu ocupa un
loc nepotrivit în viața lui, fapt care nu era valabil și în viața mea!
După un an și jumătate de când nu mai jucasem, Domnul a pus pe
inimă unui jucător profesionist să îmi dea echipamentul său de golf, în
valoare de mii de dolari. Am fost nedumerit. Acest jucător profesionist,
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care era un om al rugăciunii, mi-a spus: „John, sunt convins că trebuie să
fac asta.”
Câteva luni mai târziu, un păstor care contribuise la formarea bisericii
din Coreea de Sud care astăzi este cea mai mare biserică a lumii, mi-a spus
că Dumnezeu i-a pus pe inimă să îmi ofere un set de crose. În acest punct,
eram de-a dreptul confuz! L-am întrebat pe Domnul: „Ce ar trebui să fac
eu cu aceste crose?”
„Du-te și joacă golf”, am auzit în inima mea.
„Dar m-ai făcut să renunț la toate crosele în urmă cu an și jumătate.”
Atunci, L-am auzit pe Domnul spunând: „Golful nu mai ocupă un
loc nepotrivit în viața ta. Acum este pentru tine o simplă modalitate de
recreere și de destindere.”
Începând de atunci, obișnuiesc să joc golf. Dumnezeu s-a folosit într-un
mod minunat de acest sport, pentru a-mi aduce odihnă și împrospătare,
fiind totodată un mijloc de a petrece timp cu fiii mei, cu liderii altor biserici
și cu parteneri ai lucrării de slujire. De fapt, cu trei ani înainte de a scrie
această carte, peste trei milioane de dolari au fost donați înspre acțiunile
de evanghelizare ale organizației Messenger International, tocmai prin
intermediul jocurilor de golf cu diferiți prieteni și asociați și prin turneele
noastre de golf, Messenger cup. Dacă aș fi eliminat complet golful din viața
mea, toate acestea nu s-ar mai fi întâmplat.
Când Dumnezeu îți cere ascultare, nu trebuie să-ți fie niciodată teamă.
De fapt, îți va fi foarte ușor să te supui, dacă cerința Lui este aliniată pasiunii
tale; în caz contrar, va fi un chin.
Întristare după voia lui Dumnezeu
Iacov punctează în mod clar ceea ce-L determină pe Duhul lui Dumnezeu
la gelozie: prietenia cu lumea. Am acoperit unul dintre aspectele pe care
prietenia le înglobează, însă mai există și altele. În capitolul care urmează,
voi discuta despre rădăcina problemei, însă, până a ajunge în acel punct, este
important să clarific mai întâi modul în care trebuie să reacționezi, atunci
când sentimentele îți sunt greșit direcționate. Haideți să analizăm ceea ce
Iacov le spune credincioșilor care au alunecat într-o relație nepotrivită cu
lumea:
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„Apropiați-vă de Dumnezeu, și El Se va apropia de voi.
Curățați-vă mâinile, păcătoșilor; curățați-vă inima, oameni cu
inima împărțită! Simțiți-vă ticăloșia; tânguiți-vă și plângeți!
Râsul vostru să se prefacă în tânguire, și bucuria voastră în
întristare” (Iacov 4:8-9)

După ce Dumnezeu îmi descoperise ceea ce am făcut, alegându-i
pe Cowboys, în detrimentul rugăciunii, am simțit întristare și adâncă
mâhnire. Am conștientizat că Îl rănisem pe Cel care și-a dat viața pentru
mine, intrând într-o „relație” nepotrivită.
De curând, am avut o discuție cu un bărbat care preacurvise și fusese
restaurat. Mi-a împărtășit felul în care păcătuise într-o perioadă de șase
luni, iar în timp ce povestea, plângea cu amar. El este un bărbat dur – un
fost jucător de fotbal în echipa universității, un om de afaceri de succes și,
cu siguranță, în niciun caz genul de om care ar plânge. Am fost impresionat
să-i observ acest „plâns bărbătesc”. Nu plângea din cauză că nu s-ar fi simțit
iertat de către Dumnezeu sau de către soția lui. De fapt, căsnicia lui era
acum mai strânsă decât fusese vreodată. Plângea deoarece făcuse acest lucru
persoanei pe care o iubește cel mai mult; suferea pentru că îi cauzase o
asemenea durere soției lui. Profunzimea emoțiilor și a grijii pe care acesta le
purta pentru ea, erau de-a dreptul admirabile.
Comportamentul acestui bărbat expune un adevăr. Este aceeași reacție
pe care un credincios autentic ar trebui să o aibă, atunci când intră în relații
nepotrivite cu ceea ce este lumesc. Așa cum Iacov scrie, „tânguiți-vă și
plângeți!”
Bărbatul nu o învinuise cu nimic pe soție și îi părea rău, cu toată
sinceritatea. A fost înviorător să văd smerenia lui neprefăcută. Am vorbit
și cu alții care își înșelaseră partenerele, iar răspunsurile lor erau complet
diferite. Într-un fel sau altul, intercalau în „confesiunile” sau în „mărturiile”
lor și lipsa de afecțiune sau greșelile soției, drept motive care contribuiseră
la preacurvia săvârșită.
Scriptura ne vorbește despre o întristare după voia lui Dumnezeu și
o întristare a lumii (vezi 2 Corinteni 7:10). Regele David este exponentul
întristării după voia lui Dumnezeu; era profund mâhnit din cauză că Îl
rănise pe Cel pe care Îl iubea, preacurvind și luând viața unui om. David a
strigat: „Împotriva Ta, numai împotriva Ta, am păcătuit și am făcut ce este
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rău înaintea Ta...” (Psalmi 51:4). A plâns și a jelit zile întregi, nepăsându-i
de ceea ce gândeau slujitorii lui. Nu încerca să salveze aparențele; inima lui
era frântă. În cele din urmă, el a fost restaurat.
În schimb, împăratul Saul a fost diferit. Și el Îl rănise pe Dumnezeu,
alegând să se hrănească cu ceea ce lumea se hrănea – câștiguri și mândrie
– în loc să fie supus Cuvântului lui Dumnezeu. Și lui i-a părut rău pentru
ceea ce făcuse, însă întristarea i-a fost cauzată de faptul că a fost prins, umilit
public, în fața celor care ar fi trebuit să îl respecte, fiind, de asemenea,
posibil ca domnia lui să aibă de suferit anumite consecințe. Întristarea
lui Saul a fost de natură lumească. Nu și-a recunoscut vina, asemenea lui
David sau a bărbatului din exemplul nostru. Saul era înșelat și întinat în
gândurile sale. Își prefăcuse atitudinea pentru scurtă vreme, însă, în final,
adevăratele-i motivații au ieșit la suprafață: mândria și satisfacerea sinelui.
Mentalitatea lui nu fusese cu adevărat transformată.
Apostolul Pavel declară: „În adevăr, când întristarea este după voia lui
Dumnezeu, aduce o pocăință care duce la mântuire...” (2 Corinteni 7:10).
Această întristare vine de la Dumnezeu; este înrădăcinată în dragostea ta
pentru El. Dacă tu iubești mai mult ceea ce El poate să facă pentru tine,
decât Îl iubești pe El, atunci comportamentul tău nu se va deosebi cu nimic
față de cel al lui Saul.
În următoarele două capitole, vom vedea cum prietenia cu lumea se
răsfrânge asupra felului în care experimentăm relația cu Dumnezeu. Vom
descoperi cum substituirea lui Dumnezeu cu ceea ce ni s-a părut nouă a fi
bine ne-a costat enorm, atât la nivel personal, cât și la nivel corporativ, ca
biserică. Însă, înainte de a da pagina, ar fi bine să îți iei timp și să te rogi,
cerându-I lui Dumnezeu să te ajute să identifici dacă există în viața ta vreo
relație nepotrivită pe care o întreții cu această lume.
Tată, în numele lui Isus, Îți cer să mă cercetezi și să mă cunoști îndeaproape,
Te rog să-mi cercetezi căile și motivațiile inimii. Dacă există în viața mea ceva
care s-a așezat înaintea sentimentelor și a dragostei mele față de Tine, te rog
să mi-l faci descoperit prin Duhul Tău. Sunt gol și descoperit, nu vreau să țin
nimic ascuns. Fie ca eu să devin și să rămân cu adevărat iubitul Tău, care a
acceptat lepădarea de sine, cu scopul de a Te urma și de a sluji Domnului meu
Isus Hristos. În numele lui Isus m-am rugat toate acestea. Amin.

9

UN A DEVĂR NEG LIJAT
„Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni
nu va vedea pe Domnul.”
—E vrei 12:14
Cât de puțin cunosc acei oameni care cred că sfințenia este anostă.
Când cineva întâlnește autenticul... este irezistibil.
—C.S. L ewis

S

fințenie. Rostește acest cuvânt și vei vedea cum oamenii se dau îndărăt
și schimbă imediat subiectul. Le produce un gust amar multora, din
cauză că nu este ceva „fain” și ar putea aduce cu sine măsuri restrictive
asupra vieții. De prea multe ori, este perceput din perspectiva îndeplinirii
unor fapte bune pentru a te mântui sau ca un sinonim al legalismului.
Când vine vorba despre sfințire, vei auzi, de obicei, replica: „Eu sunt liber
și trăiesc în harul lui Dumnezeu. Nu încerca să mă aduci sub lege.”
Cu toate acestea, sfințenia regăsită în Noul Testament nu este nici pe
departe asociată faptelor legii sau legalismului. De fapt, este o glorioasă
cale de a-ți trăi viața, dezirabilă dintr-atât de multe puncte de vedere. În
timpurile prezente, fără urmă de îndoială, este teribil de greșit înțeleasă.
De ce o trecem sub tăcere?
De ce ar vrea un copil al lui Dumnezeu să evite discuția despre sfințenie,
în contextul în care ni se spune în mod categoric: „Căutați... sfințenia, cea
fără de care nimeni nu Îl va vedea pe Dumnezeu”? (Evrei 12:14, traducere
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din limba engleză). Înțelegi tu franchețea acestei afirmații? Lipsa sfințeniei
înseamnă că nu Îl vei vedea pe Domnul! Aceste cuvinte merită deplina mea
atenție; tu ce părere ai?
Să luăm exemplul președintelui Statelor Unite. Deoarece sunt cetățean
al acestei națiuni, iar el este conducător la nivel național, eu am o „relație”
cu el. Eu mă aflu sub autoritatea guvernării sale și sunt afectat de hotărârile
lui, asemenea celorlalte trei sute douăzeci de milioane de americani. Dar, cu
toate că am această relație cu președintele, nu mi-a fost acordat, nici până
în ziua de astăzi, privilegiul unei întrevederi personale. De fapt, la cei peste
cincizeci de ani ai mei, nu i-am întâlnit pe niciunul dintre președinți, față
în față.
Pe de altă parte, sunt și americani care îl întâlnesc pe președinte cu
regularitate; îi sunt prieteni sau lucrează într-un mediu comun cu el. În orice
caz, aceștia îl cunosc pe liderul din Casa Albă, cu mult mai îndeaproape
decât mine.
În același fel, există milioane de creștini care se află sub autoritatea
lui Isus Hristos. El îi ocrotește, le poartă de grijă, îi iubește și le răspunde
cererilor. Însă, întrebarea este, ajung ei să Îl vadă? Cu alte cuvinte, Îi simt
prezența? Conform Scripturii, cu toții ar trebui să o experimentăm. Cartea
Evrei spune: „Ne este dat să Îl vedem pe Isus”(Evrei 2:9, traducere din limba
engleză). Pavel aduce detalii referitoare acestui privilegiu:
„...Noi toți cei cărora ne-a fost dat la o parte vălul, putem acum
să vedem și să purtăm slava Domnului.” (2 Corinteni 3:18,
traducere din limba engleză)

„Slava Domnului” este o sintagmă care a ajuns să fie adesea greșit
interpretată și rareori folosită în prezent. Spunem, mai degrabă, „măreția
lui Dumnezeu”. În limbajul nostru, ceea ce Pavel spune este: „Noi toți
cei cărora ne-a fost dat la o parte vălul, putem acum să vedem măreția lui
Dumnezeu”.
Isus, de asemenea, face referire la aceia care vor vedea și Îi vor simți
prezența. Cuvintele pe care El le folosește la Cina cea de taină sunt întocmai:
„Peste puțină vreme, lumea nu Mă va mai vedea, dar voi Mă veți vedea;
pentru că Eu trăiesc, și voi veți trăi.” (Ioan 14:19)
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Versetul cuprinde două aspecte deslușite. Mai întâi, un aspect cât se
poate de real al creștinismului este acela de a-L vedea pe El. În al doilea
rând, noi Îl puteam vedea într-un mod în care lumii nu-i este dat.
De ce este important să Îl vezi pe Dumnezeu? În primul rând, asemenea
situației cu președintele, dacă tu nu Îl vezi, nici nu Îl vei putea cunoaște.
Există și un al doilea motiv, în egală măsură de important. Fără a privi
la El, nu poți fi schimbat și transformat după chipul Său. În același verset,
citat anterior, Pavel spune că aceia care Îl văd pe Domnul sunt „schimbați
în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.” În viața
unui credincios, transformarea este elementul esențial.
Ai întâlnit vreodată pe cineva care pretinde că Îl cunoaște pe Isus Hristos
de ceva vreme, dar care trăiește ca și cum nu L-ar fi întâlnit niciodată? Care
este cauza? Pur și simplu, această persoană nu experimentează procesul
transformării. Nu este schimbată după asemănarea lui Hristos.
Pavel prorocește că timpurile noastre vor fi grele. Totuși, interesant de
observat, apostolul scrie că vremurile de necaz nu vor fi rezultatul unei
persecuții din cauza credinței, așa cum s-a întâmplat în vremea sa, ci
vor fi din cauza unor pretinși creștini, care nu păzesc cuvintele lui Isus.
În continuare, se vor comporta exact ca și aceia care nu au o relație cu
Dumnezeu. Încă se vor iubi pe ei înșiși, vor iubi banii, își vor dezonora
părinții, își vor vorbi unul altuia cu duritate, vor refuza să ierte, vor căuta
faimă și reputație, își vor trăda prietenii, vor iubi plăcerile mai mult decât
pe Dumnezeu – iar lista poate continua. Pavel spune limpede: „...iubitori
mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu; având doar o formă de
evlavie, dar tăgăduindu-i puterea...” (2 Timotei 3:4-5). Puterea pe care
ei o vor respinge este capacitatea harului de a ne transforma, o realitate
centrală a creștinismului autentic. Traducerea The Amplified Bible spune:
„Comportamentul va fi cel care va dezminți autenticitatea pretențiilor lor.”
Acești pretinși credincioși sunt prinși în înșelăciune, deoarece „învață
întotdeauna, și nu pot ajunge niciodată la deplina cunoștință a adevărului.”
(2 Timotei 3:7). După cum am mai spus, există o problemă majoră cu
înșelăciunea: este înșelătoare! Poți să fii pe deplin încredințat că ești bine
înaintea lui Dumnezeu, pe când, în realitate, să nu fii. Mulți asemenea
„credincioși” participă la slujbele de biserică, la conferințe, la seri de laudă și
închinare, la studii biblice și la întâlniri ale grupelor de casă. Le face plăcere
să învețe, însă rămân neschimbați în caracterul și în comportamentul lor.
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Concluzia
Pentru a conclude: doar aceia care umblă în sfințenie Îl pot vedea pe
Dumnezeu – pot intra în prezența Lui. Isus nu putea fi mai precis de atât,
atunci când spune: „Peste puțină vreme, lumea nu Mă va mai vedea, dar
voi Mă veți vedea; pentru că Eu trăiesc, și voi veți trăi. Cine are poruncile
Mele și le păzește acela Mă iubește; și cine Mă iubește va fi iubit de Tatăl
Meu. Eu îl voi iubi și Mă voi manifesta înaintea lui.” (Ioan 14:19, 21,
traducere din limba engleză)
Definiția cuvântului a manifesta este: „a fi făcut clar, înțeles sau expus
privirii; a indica limpede”. The Complete Word Study Dictionary definește
termenul emphanizo drept „a face vizibil, a determina să fie văzut, a arăta”.
Urmează o explicație chiar mai specifică: „cu referință la o persoană...
cuprinde sensul de a se lăsa înțeleasă și cunoscută în mod intim”.
Isus spune că doar aceia care păzesc poruncile Lui sunt cei cărora El li
se va arăta. Ei vor fi aceia care Îl vor vedea, care vor intra în prezența Lui,
ajungând în felul acesta să Îl cunoască într-un mod intim. Acest privilegiu
nu este promis tuturor credincioșilor, ci doar celor care caută să se supună
Cuvântului Său – aceia care caută sfințenia.
În anul 1980, mi s-a cerut să-l găzduiesc pe păstorul principal al celei
mai mari biserici din lume. Numele lui este Dr. David Yonggi Cho și este
din Seul, Coreea de Sud. La momentul respectiv, biserica lui era formată din
șapte sute cincizeci de mii de membri. În calitate de gazdă, dat fiind faptul
că venise la biserica noastră din America, una dintre responsabilitățile mele
a fost să îl aduc cu mașina de la hotel, la una dintre slujbe. Eram creștin
de doar câțiva ani, așa că, pentru mine, acest privilegiu însemna nespus de
mult.
Dr. Cho venise în această călătorie, însoțit de aproximativ cincizeci de
oameni de afaceri din biserica lui. În ziua în care urma să aibă loc întâlnirea,
cel care părea a fi liderul grupului de afaceriști, a venit și m-a abordat:
„Domnule Bevere, dumneavoastră sunteți cel care îl va aduce pe Dr. Cho
la slujba din această seară, adevărat?”
„Da, domnule.”
Cu o privire solemnă, mi-a spus: „Domnule Bevere, sunt niște
chestiuni importante pe care trebuie să le discutăm. Înainte de orice, să
nu-i vorbiți lui Dr. Cho cât timp veți fi împreună în mașină. Nu-i place să
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aibă conversații înainte de a sluji.” Aceasta nu a fost singura directivă, însă
era capul listei de priorități.
În seara respectivă, am ajuns la hotel și am așteptat în mașină, până ce
bărbatul care îl însoțea pe Dr. Cho a deschis portiera. Dr. Cho s-a așezat
lângă mine, pe locul din față, iar prezența lui Dumnezeu a umplut mașina.
Era copleșitor. Gloria și iubirea lui Dumnezeu erau atât de tangibile și de
prezente!
În timp ce conduceam, lacrimi îmi curgeau șiroi pe obraz, cu toate
că sunt genul căruia rar i se întâmplă să plângă. Când ne aflam cam pe
la jumătatea drumului, am oprit la un semafor și nu am mai putut să
rezist. Am făcut exact ceea ce liderul îmi spusese să nu fac. M-am adresat
pasagerului meu, cu deosebit respect: „Dr. Cho, prezența lui Dumnezeu
este în această mașină.”
Acesta s-a uitat la mine și mi-a spus, „Da, știu.”
Pe parcursul vizitei sale, am petrecut mult timp alături de acest om.
Am jucat golf împreună. L-am dus cu mașina și la alte slujbe, am stat cu
el la masă, l-am luat și l-am dus înapoi la aeroport. În orice circumstanță,
fie că s-ar fi aflat în public sau nu, Dr. Cho era evlavios, respectuos, onest
și smerit în atitudine și în comportament. M-am gândit la numărul de ore
pe care le petrecea în fiecare zi cu Domnul. Era evident de ce prezența lui
Dumnezeu se manifesta atât de intens peste viața lui. Căuta cu adevărat să
păzească cuvintele lui Isus.
Am simțit și eu adesea prezența lui Dumnezeu în moduri asemănătoare,
în timpul slujbelor, al rugăciunii, în timp ce citeam Cuvântul lui Dumnezeu
sau, pur și simplu, când îmi desfășuram activitățile zilnice. Înțeleg de ce
Moise a renunțat la tot, pentru prezența Sa magnifică. Au fost și sezoane
în viața mea, când nu I-am mai simțit îndeaproape prezența, câteodată din
cauză că nu luasem aminte la cuvintele Sale. Dar, în alte situații se întâmpla
deoarece mă aflam în mijlocul unor încercări. Știu ultimul aspect nu poate
fi evitat, însă primul poate fi prevenit.
A se manifesta nu înseamnă doar a deveni „vizibil”, ci înglobează
toate acele aspecte pe care le presupune faptul de a fi cu El. A manifesta
înseamnă a aduce din lumea nevăzută în cea văzută, din ceea ce nu poate
fi auzit în audibil și din necunoscut în ceea ce este cunoscut. Este atunci
când Dumnezeu se face cunoscut pe Sine minții și simțurilor tale. El oferă
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înțelegere la nivel intim, cunoaștere și pătrundere până în esență, cu privire
la El Însuși și la căile Sale. Autorul cărții Evrei îi descrie pe acești privilegiați
drept aceia care „...au fost luminați odată – și au gustat darul ceresc, și
s-au făcut părtași Duhului Sfânt” (Evrei 6:4). Chiar dacă prezența Sa
manifestată este disponibilă oricărui copil al lui Dumnezeu, doar aceia care
se supun cuvintelor Lui (umblând în adevărata sfințenie) vor experimenta
acest privilegiu.
Pavel citează cuvintele pe care Moise le aude direct de la Dumnezeu.
Această mărturisire este un adevăr nestrămutabil, valabil nu doar în cadrul
vechiului legământ, ci și în cel nou. Este adresată celor care deja Îi aparțin:
„Ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul; nu vă
atingeți de ce este necurat, și vă voi primi.” (2 Corinteni 6:17)

Nu-i loc de interpretare. Dumnezeu te primește condiționat în prezența
Sa, și nu automat. Trebuie ca mai întâi să îi împlinești cerința, pentru a-ți
fi acordată întrevederea cu El. Cuvintele lui Pavel sunt în perfect acord cu
ceea ce spune Isus. Traducerea The Message parafrazează versetul astfel:
„Așa că lăsați nelegiuirea și compromisul; lăsați-le pentru
totdeauna”, zice Domnul.
„Să nu aveți legături cu aceia care vă întinează. Vă vreau cu totul
pentru Mine.” (traducere din limba engleză)

Pavel oferă apoi un răspuns potrivit la promisiunea condiționată a lui
Dumnezeu:
„...preaiubiților, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii
și a duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt, în frica de
Dumnezeu.” (2 Corinteni 7:1)

Din nou, poți vedea că ținta de a căuta adevărata sfințenie constă în
onoarea de a fi primit în prezența manifestată a lui Dumnezeu.
Atmosferă sau prezență?
După ce am citit toate aceste versete din Noul Testament, spuse de către
apostoli, de către Isus și de către Tatăl, ar trebui să ne întrebăm, de ce
acest aspect deosebit de important, al Noului Legământ, nu este discutat,
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predicat și propovăduit în mod frecvent? Este oare din cauză că vrăjmașul
a conceput o iscusită strategie de a ne determina să îmbrățișăm o formă de
mântuire lipsită de sfințenie autentică, pentru a ne împiedica astfel să-L
vedem, făcând, în consecință, ca procesul transformării noastre să devină
imposibil? Acest plan meșteșugit al inamicului s-a infiltrat nu doar la nivel
individual, ci și corporativ.
Analizând întâlnirile adunărilor, mă întreb dacă nu cumva am substituit
prezența lui Dumnezeu cu atmosfera?
Unul dintre minunatele progrese pe care biserica l-a făcut în ultimii
douăzeci de ani este acela de a crea o mai bună atmosferă în serviciile de
laudă și închinare. Cu ani în urmă, dacă intrai într-o biserică standard,
te izbeai adesea de condiții necorespunzătoare, de amenajări interioare
învechite și de slujbe monotone. Muzica noastră era depășită, mesajele,
stranii și irelevante, iar hainele – ca să fiu îngăduitor – departe de
îmbrăcămintea obișnuită a vremii. Practic, atâta timp cât erau făcute „în
numele Domnului”, muzica și mesajele de orice fel erau îngăduite. Ca să
fiu sincer, în ochii societății păream a fi complet inadaptați. Mai existau și
rare excepții, însă, acum două decenii, acesta era standardul.
Datorită unei conduceri înțelepte, am reușit să schimbăm acest tipar.
Cântăm acum muzică uimitoare, cu adevărat inspirată și relevantă. Am
proiectat clădiri de biserică în care să ne simțim confortabil, cu sisteme
de sunet și lumini de ultimă generație. Slujbele sunt acum concise și
relevante, am creat zone atractive pentru copii și am inițiat întâlniri de
tineret. Multe foaiere ale bisericilor au acum și standuri cu cafea, zone
inteligent amenajate pentru ca oamenii să poată avea părtășie mult timp
după terminarea slujbelor, și rafturi cu cărți, bine aprovizionate. Ținem
slujbele în așa fel încât să nu mai inspire aversiune celor pierduți. În câteva
cuvinte, am creat o bună atmosferă în întâlnirile noastre, iar eu cred că lui
Dumnezeu Îi aduce plăcere excelența în organizarea slujbelor.
Însă, oare nu cumva am făcut din cele exterioare ținta noastră finală? Da,
atmosfera este bună pentru a introduce ceea ce este cu adevărat important:
prezența lui Dumnezeu. Atmosfera este creată de către om. Hollywood,
Las Vegas, Disney, Broadway și alții din industria divertismentului sunt
maeștri în a stârni emoții. Ne-am conformat și noi acestor metode? Ne
mulțumim doar a provoca sentimentele celor care participă la slujbă? Este
adevărata prezență a lui Dumnezeu cea care ne umple bisericile sau, pur
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și simplu, înfăptuim și noi în mediul creștinătății, ceea ce alții practică cu
iscusință în altă parte?
Adevărul este acesta: pentru a fi schimbat, ai nevoie de prezența Lui!
Oare nu aceasta este cauza pentru care există oameni entuziasmați de
creștinism, care iubesc închinarea, care învață în mod constant, dar care
totuși nu sunt transformați? Dacă da, consecințele ne vor costa scump.
Acești oameni nu vor fi conformați chipului lui Isus. Cu ani în urmă,
suportam condițiile rudimentare, însă îmi amintesc faptul de a fi participat
la numeroase slujbe, în timpul cărora se manifesta minunata prezență a lui
Dumnezeu. Nu puteam întotdeauna să verbalizez exact modul în care se
întâmpla, însă în mine se produceau adevărate schimbări.
Așadar, întrebarea este, de ce nu putem avea atmosferă și prezență,
deopotrivă? Adevărul este că nu suntem nevoiți să alegem. Însă, pentru a
beneficia de prezența lui Dumnezeu, trebuie să căutăm sfințenia.
Pe de altă parte, planul iscusit al vrăjmașului de a concepe un creștinism
golit de sfințenie, a făcut ca în ochii celor pierduți, Evanghelia lui Isus
Hristos să pară o religie lipsită de putere, făcând astfel din a-L urma pe Isus
ceva complet neatrăgător – când, de fapt, este cea mai fascinantă viață pe
care ai putea să o ai.
Ce este sfințenia?
Așadar, ce este adevărata sfințenie? Cuvântul grecesc este hagios. În lexiconul
grec-englez al Noului Testament, una dintre definițiile date de către Thayer
este: „pus de o parte pentru Dumnezeu, a fi astfel, în exclusivitate, al Lui”.
Având acum în minte acest sens, dă-mi voie să citez încă o dată cuvintele
lui Dumnezeu: „Să nu aveți legături cu aceia care vă întinează. Vă vreau cu
totul pentru Mine.” (2 Corinteni 6:17, traducere din limba engleză)
Când eu și Lisa ne-am căsătorit, ea a devenit în exclusivitate a mea,
iar eu am devenit în exclusivitate al ei. Ea a devenit devotată mie, urmând
să trăiască pentru mine, iar eu pentru ea. Înainte de a o întâlni și de a mă
căsători cu ea, nu țineam cont de dorințele și de cererile ei; pur și simplu,
nu o cunoșteam. Lisei nu-i place mobila închisă la culoare, nu-i place să se
uite la activități sportive și la anumite genuri de filme, nu-i place să asculte
muzică jazz sau de orchestră, nu-i place sosul marca Thousand Island și
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brânză albastră, și încă o multitudine de alte lucruri. Mie îmi plăceau,
făceam, ascultam sau mâncam aproape tot ce se află pe această listă! Însă,
după ce ne-am căsătorit, am început să evit aceste lucruri, știind că nu-i
fac plăcere. Mai erau o mulțime de alte activități de care am fi putut să ne
bucurăm împreună.
Și, mai mult decât atât, am stat departe de orice contact inadecvat cu
alte femei. Înainte de a deveni soț și soție, eu aveam multe prietene, fiind
ceva normal pentru mine să mă distrez, să petrec timp cu ele, ba chiar să le
fac curte. Însă, ziua în care i-am spus „Da” Lisei, a fost ziua în care relațiile
mele cu aceste fete s-au schimbat pentru totdeauna.
Pentru a concluziona, eram îndrăgostit nebunește de Lisa; devenise
acum o plăcere să trăiesc pentru a-i satisface dorințele ei, și nu doar pe ale
mele.
Am văzut mulți soți care au foarte puțin interes față de dorințele soțiilor
lor; aceștia gândesc egoist. Practic, ei sunt căsătoriți, însă acești soți și soții
nu au parte de adevărata intimitate. Atunci când intri în legământul unei
relații de căsătorie, te faci disponibil pentru a-i sluji partenerului pentru
tot restul vieții tale. Într-o căsnicie bună, nu mai există loc pentru egoism.
Înainte de a păși într-o relație de legământ cu Isus, tu aparțineai lumii,
iar lumea te iubea. Era perfect normal să duci o viață motivată de ceea
ce aducea împlinire firii și îți satisfăcea privirea. Căutai să ai un statut, o
reputație și orice altceva ce ar fi putut să-ți slujească mândriei și egoismului.
Acum că L-ai întâlnit și ai intrat într-o relație cu Isus, pune-ți în mod
sincer întrebarea, trăiești pentru tine însuți sau pentru El? Teoretic, poți fi
„înrudit” cu Isus, fără însă a experimenta intimitate cu El (fiind lipsit de
prezența Sa manifestată) – cu nimic diferit față de un soț care trăiește egoist
în căsnicia lui.
Pavel scrie: „...pentru ca acei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei
înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei.” (2 Corinteni 5:15).
Aceasta este singura cale de a avea o relație sănătoasă (o comuniune) cu El.
Dacă cercetăm din nou comportamentul pe care Iacov îl numește
preacurvie cu această lume, observăm că el îi confruntă pe credincioșii care
au revenit la un trai egoist:
„Dar, dacă inima voastră este plină de egoism, să nu vă lăudați
și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu
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vine de sus, ci este pământească, egoistă, de la diavolul însuși.
Căci atunci când oamenii sunt egoiști, săvârșesc tulburare și tot
felul de fapte rele.
De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din
poftele voastre egoiste, care se luptă în mădularele voastre?
Voi poftiți după ceea ce nu aveți și veți face orice pentru a-l
obține. Dar tot nu reușiți să obțineți, și nici nu veți obține
nimic prin certuri și prin lupte. Ar trebui să vă rugați. Și chiar
când vă rugați nu căpătați, pentru că vă rugați pentru motivele
voastre egoiste. Voi nu sunteți credincioși lui Dumnezeu! [Suflete
preacurvare!] Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie cu
Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea se face
vrăjmaș cu Dumnezeu.” (Iacov 3:14-16; 4:1-4, traducere din
limba engleză)

Observi de câte ori este folosit în aceste versete cuvântul egoist? Iacov
recurge la aceasta, deoarece există două feluri de tipare comportamentale:
a da și a lua. Asta e tot. A lua este întru satisfacerea sinelui, este lumesc și
reprezintă necredincioșie față de Dumnezeu. Credinciosul care este mânat
să trăiască după o astfel de motivație este asemuit unui preacurvar. În aceste
circumstanțe, poruncile lui Isus nu reprezintă o prioritate. În schimb, ceea
ce eu vreau are întâietate.
Lumea este condusă de egoism, iar în aceeași situație se află și
credinciosul care nu este sfânt. Acesta nu este în întregime devotat lui
Dumnezeu, ci are o conduită centrată pe sine. De aceea, el va fi amăgit de
ceea ce satisface firea și ochii sau de ceea ce oferă statut și reputație.
Motivația din spatele păcatului este egoismul. Omul care fură, o face
pentru el însuși. Omul care minte, o face pentru a se proteja sau a-și aduce
beneficii. Bărbatul care preacurvește, nu se gândește la soție și la copiii
lui, ci la propria poftă. Omul care se răzvrătește împotriva autorității, face
astfel, deoarece crede că el știe mai bine și că are intenții mai bune cu
privire la el însuși. Omul care caută popularitate și faimă, o face pentru
a-și masca nesiguranța și pentru a-și satisface orgoliul. Atunci când eu mă
uitam la meciul de fotbal și am refuzat să mă supun cerinței lui Dumnezeu,
să închid televizorul și să mă rog, am făcut-o pentru mine însumi.
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O natură nouă
Cei care trăiesc în lume sunt robiți de un asemenea comportament, din
pricina faptului că sunt conduși de pofte și de dorințe firești (egoiste).
Credinciosul a fost eliberat de sub această robie (vezi Romani 6:11-14).
Fiul ne-a făcut într-adevăr liberi!
În Vechiul Testament, poporului lui Dumnezeu i s-a spus să nu
păcătuiască, însă oamenii nu au putut să se supună, deoarece natura lor era
păcătoasă (egoistă). Vechiul Testament dovedește, odată pentru totdeauna,
că omul, prin forțe proprii, nu poate înfăptui binele în ochii lui Dumnezeu.
Oamenii sunt legați de poftele și de dorințele lor firești, contrare cu cele ale
lui Dumnezeu.
Ca făptură nouă, tu ai acum o nouă natură. Ești adus la viață pe
dinăuntru, ai primit chipul lui Isus Hristos, fiindu-ți dată capacitatea
lăuntrică de a duce o viață cu adevărat bună. Privește la cuvintele lui Pavel:
„Iată, dar, ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul: să nu mai
trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor, având
mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din
pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor.
Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și
săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție.” (Efeseni 4:17-19)

Necredinciosul este robul poftelor firii sale. Duhul lui este mort –
lipsit de viață. El nu are capacitatea lăuntrică de a săvârși binele, înaintea
lui Dumnezeu. Sunt nedumerit când văd creștini care sunt șocați de
comportamentul necredincioșilor. Ei nu reușesc să înțeleagă că o persoană
care nu este născută din nou, nu face altceva decât să acționeze conform
naturii sale. Păcătuiește. Este egoistă. Eventual, dacă are o voință puternică,
poate afișa o bună fațadă, ajungând chiar să pară altruistă. Însă, poți fi
sigur; această persoană este robită de natura sa decăzută.
Pavel continuă prin a descrie un credincios autentic:
„...să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele
înșelătoare; și să vă înnoiți în duhul minții voastre, și să vă
îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu,
de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul.” (Efeseni
4:21-24)
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Așadar, spre deosebire de o persoană nemântuită, celui credincios i-a
fost dată o natură nouă. Ni se spune să trăim conform acesteia, pentru a
duce o viață în sfințenie. Creștinul are posibilitatea unei alegeri, pe care
necredinciosul nu o are. Creștinul se poate lăsa condus de natura lăuntrică
plină de putere a noii făpturi sau poate continua să se supună dorințelor
firii. Decizia îi aparține.
Poziționare versus comportament
În acest punct, este important să mă asigur de claritatea învățăturii. Există
două aspecte esențiale ale sfințeniei, iar în Noul Testament ni se vorbește
despre ambele. Confuzia intervine atunci când cele două sunt luate laolaltă.
Primul aspect este cel al poziționării noastre în Hristos. Pavel scrie: „În
El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără
prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui...” (Efeseni 1:4). Această
sfințenie este exclusiv datorită a ceea ce a făcut Isus pentru noi și descrie
locul pe care noi îl avem în Hristos. Nu am fi putut niciodată să dobândim
această poziție prin purtarea personală; este darul Lui pentru noi.
Când Lisa mi-a devenit soție, nu a fost ceva ce ea câștigase, ci, mai
degrabă, un loc pe care ea l-a primit, deoarece eu i-am dăruit inima mea.
În legământul nostru, ea a făcut, la rândul ei, același lucru pentru mine.
Punct.
Cel de-al doilea aspect al sfințeniei este comportamentul, ca rezultat al
poziției de care noi beneficiem. După ce Lisa a devenit soția mea, purtarea
sa reflecta devotamentul ei față de mine. Ea nu a mai flirtat și nu a mai
căutat să aibă relații cu alți bărbați. Acțiunile ei reflectau statornicia relației
ei, în calitate de soție a mea. Bineînțeles, și eu, ca soț, am procedat în același
fel.
Ilustrația mea descrie următorul aspect al relației noastre cu Dumnezeu.
Petru mărturisește:
„Ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care
le aveați altădată, când erați în neștiință. Ci, după cum Cel ce
v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră.
Căci este scris: «Fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt». Și dacă chemați
ca Tată pe Cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui,
purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre” (1 Petru 1:14-17)
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Este limpede faptul că apostolul se adresează copiilor lui Dumnezeu,
și nu celor pierduți. Ni se spune că Dumnezeu ne va cântări răsplata în
funcție de ceea ce facem, o trimitere la acțiunile noastre, și nu la poziționarea
în Hristos. Sângele lui Isus ne acoperă păcatele, însă va avea loc și o judecată
a copiilor lui Dumnezeu, cu privire la ceea ce noi am făcut. Pavel vorbește
despre aceasta în 2 Corinteni 5:9-11. A trăi în neascultare, cu bună știință,
nu este deloc o chestiune minoră. Dacă Îi aparții cu adevărat, atunci ar
trebui să îți dorești cu ardoare să nu cauzezi suferință inimii Sale, trăind în
păcat.
Asemenea lui Iacov și Pavel, Petru spune că vechile noastre moduri
de a trăi erau motivate de dorințe egoiste și ne îndeamnă să fim sfinți în
tot ceea ce facem. Permite-mi să reformulez: apostolul vorbește despre
comportamentul și stilul nostru de viață, nu despre poziționarea în Hristos.
O altă traducere spune că trebuie să fim „sfinți în toate purtările noastre și
în felul în care trăim” (versetul 15, AMP, traducere din limba engleză). Nu
există loc de confuzie și nicio zonă gri, în legătură cu ceea ce Petru afirmă.
În acord cu Pavel, Petru mărturisește deslușit că dacă ai fost mântuit prin
har, ești împuternicit, prin darul noii naturi, să trăiești altfel decât lumea,
să trăiești o viață a sfințeniei.
Adu-ți aminte de versetul din Evrei 12:14, care ne însărcinează să căutăm
sfințenia. Am descoperit de curând o predică a lui Charles Spurgeon, care
mi-a captat atenția și care este bazată tocmai pe acest verset. Acest fragment
îți va dovedi și de ce:
„A existat o încercare disperată a unor anumiți antinomianiști,
pentru a elimina complet partea legii [a căuta sfințenia], pe care
Duhul Sfânt dorește să o implementeze. Aceștia au susținut că
legea știrbește, de fapt, sfințenia lui Hristos. Nu înțeleg ei oare,
că atunci când vorbesc astfel, după o vădită pervertire, nu fac
decât să propovăduiască un fals? (...) Noi trebuie să urmăm
sfințenia – o sfințenie practică, opusă necurăției, după cum este
scris: «Dumnezeu nu ne-a chemat la întinăciune, ci la sfințenie.»
(...) Acesta este un diferit tip de sfințenie. Este, de fapt, (...)
practică, o indispensabilă sfințenie, care constituie întreaga
semnificație a acestei înștiințări. Este conformare la voia lui
Dumnezeu și ascultare de poruncile Domnului.”13

13 4

|

B I N E S AU D U M N E Z E I ES C?

Oau! Fără îndoială că nu este prima perioadă în care biserica se
confruntă cu ideea unei sfințenii diluate, fiindcă Spurgeon ține această
predică în anii 1880. Însă, atunci când înțelegerea ta este bazată pe adevărul
Scripturii, poți vedea că sfințenia are de-a face și cu cine ești în Hristos, și
cu felul în care trăiești în numele Său.
Aspectul esențial este următorul: nici poziționarea în Hristos, nici
comportamentul tău, nu este dobândit sau rezultat ca urmare a forțelor tale
sau a vreunor merite personale. Ambele vin în urma a ceea ce ne-a fost
oferit fără plată. Cu toate acestea, în ceea ce privește purtarea, tu trebuie să
conlucrezi sau să te lași condus de noua ta natură, pentru a putea săvârși
binele.
O altă definiție a sfințeniei
După cum am văzut, sfințenia înseamnă mai mult decât a-I aparține Lui.
Sfințenia reflectă o purtare care este admisibilă înaintea lui Dumnezeu,
din punct de vedere moral. Acest aspect ne aduce la o altă definiție a
sfințeniei. Cuvântul grecesc hagios cuprinde, de asemenea, înțelesul
unui comportament care este „curat, neprihănit, integru”. Acest sens al
termenului îi sperie pe mulți, însă nu ar trebui. Pot explica cel mai bine
ceea ce vreau să transmit, istorisind o întâmplare rușinoasă din copilăria
mea.
Dintre cei șase copii ai familiei, eu eram singurul băiat, așa că toate
treburile de pe afară îmi reveneau mie: spălatul mașinii, tunsul gazonului,
greblatul frunzelor, deszăpezitul și așa mai departe. De vreme ce eu și
prietenii mei iubeam sporturile, modelul era să ne grăbim pentru a ne
termina însărcinările, pentru ca, mai apoi, să avem timp să participăm la
meciuri.
Era primăvară și iarba începea din nou să crească, după o iarnă lungă.
Plănuisem împreună cu prietenii, să jucăm fotbal după ore. Lăsasem
gazonul în voia lui, iar iarba era înaltă. Tatăl meu mă înștiințase, în seara
precedentă, că, dacă vreau să mă pot juca împreună cu amicii mei, trebuie
mai întâi să tund gazonul – cu mențiunea ca treaba să fie gata înainte de a
se întoarce el de la serviciu.
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După ore, am venit acasă în mare grabă, mi-am schimbat hainele și
am scos afară din garaj, pentru prima dată în primăvara respectivă, mașina
de tuns iarba. Știam că trebuie să mă mișc repede, pentru că prietenii mei
aveau să sosească în curând, pregătiți pentru meci. Am tras de coarda
demarorului de mai multe ori. Motorul însă nu a pornit și s-a înecat. Am
apăsat de vreo două ori clapeta pompei de amorsare, pentru a realimenta
carburatorul. Am continuat să tot trag de coarda demarorului, din nou și
din nou, însă, am obținut același rezultat: nimic.
M-am gândit: Probabil că am inundat carburatorul și trebuie să aștept
câteva minute până când benzina se va evapora.
Între timp, am verificat și uleiul. Apoi, am reverificat toate
comutatoarele, asigurându-mă că erau setate pentru poziția de pornire.
Totul părea a fi în regulă; trebuia doar să mai aștept câteva minute. Am
așteptat și am încercat din nou – aceeași situație, motorul nu pornea.
Eram deja frustrat, așa că am verificat și bujia, să văd dacă nu cumva era
murdară. Și aceasta părea a fi în regulă. Care o fi problema? M-am gândit.
Deveneam din ce în ce mai nervos. Dacă mașina de tuns nu pornea, nu
puteam să tund iarba, nu puteam să-mi mulțumesc tatăl și nici nu puteam
să mă mai joc cu prietenii.
Ce aș putea să fac?, mă gândeam eu. Dacă aș duce motocositoarea la atelier,
va fi deja noapte până când o vor repara, iar eu voi rata meciul. Aș împrumuta
de la cineva o mașină de tuns iarba, dar și asta mi-ar lua o grămadă de timp.
Aveam și o pereche de foarfeci de grădină, dar s-ar fi făcut noaptea târziu
până ce aș fi reușit să tai manual fiecare fir de iarba; și chiar dacă m-aș fi
încumetat să o fac, mi-ar fi ieșit complet denivelat, iar curtea ar fi arătat
oribil. Această idee pica din start.
Eram nervos pe vechitura asta. Mă va ține departe de distracție, m-am
gândit eu. Eram convins că mașina de tuns era stricată. Eram pus în fața
unei situații imposibile. Nu aveam cum să reușesc să tund iarba și să-mi
întâlnesc prietenii la timp.
Apoi, prietenul meu, cu care urma să merg să joc fotbal, a venit să mă
ia și m-a întrebat: „Ești gata, John?”
„Nu. Tata mi-a spus că dacă vreau să plec trebuie să tund gazonul mai
întâi, iar mașina de tuns iarba nu vrea să pornească, i-am spus eu. Nu mai
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am timp nici să o repar, nici să împrumut alta și nici să tai iarba manual.
Nu voi putea să joc astăzi.”
Prietenul meu, care era un pic mai inteligent decât mine, mi-a spus:
„Dă-mi voie să mă uit și eu.”
„Sigur, hai să vezi!” Eram într-adevăr disperat.
Înainte de orice altceva, a verificat rezervorul cu benzină. S-a uitat
înăuntru, a început să râdă și a spus: „Uite problema, John. Nu este deloc
benzină în rezervor.”
M-am simțit umilit, dar, pe de-o parte, am răsuflat ușurat.
Cap pătrat ce ești, m-am gândit, asta ar fi trebuit să verifici prima și
prima dată! Cât ai clipi, am umplut rezervorul, iar mașina de tuns iarba a
pornit imediat. Am tuns repede gazonul și am plecat să ne jucăm cu ceilalți
prieteni ai noștri.
Ce legătură au toate acestea cu sfințenia? Ei bine, când vedem cuvintele
curat, neprihănit și integru, devenim frustrați și ne gândim, Așa ceva nu este
posibil. Și aceasta deoarece încercăm să ne închipuim un astfel de trai, dus
prin propriile forțe. Este ca și cum ai încerca să tunzi iarba de pe o întreagă
peluză, cu o pereche de foarfeci pentru grădină și să mai și termini în timp
util, pentru a ajunge la meci: de-a dreptul imposibil! Înainte ca tu să tunzi
un sfert din gazon, se va lăsa întunericul.
Însă, noi avem o natură nouă, care ar putea fi comparată cu a avea
o mașină de tuns iarba. Cu toate acestea, fără benzină în rezervor, te afli
într-o situație la fel de proastă, ca și când nu ai avea o mașină de tuns iarba.
Ai nevoie de benzină în rezervor, pentru ca aceasta să funcționeze.
În capitolul care urmează, vom afla ce reprezintă combustibilul noii
noastre naturi – care sunt elementele care ne conferă abilitatea de a umbla
în neprihănire, înaintea lui Dumnezeu.

10

C OMBUST I B I LUL
„...voim să vă aducem la cunoștință harul pe care l-a dat
Dumnezeu în bisericile Macedoniei. ...au dat de bunăvoie,
după puterea lor și chiar peste puterile lor.”
—2 C orinteni 8:1–3
„...A fi desăvârșit nu este... o poruncă a înfăptuirii
imposibilului. Dumnezeu ne va transforma în făpturi care
pot împlini această poruncă.”
—C.S. L ewis

A

căuta să trăiești în sfințenie nu e un scop în sine însuși; este calea de
acces către prezența lui Isus. Domnul spune în mod clar: „Cine are
poruncile Mele și le păzește acela Mă iubește [cu adevărat]; (...) și Eu îl voi
iubi și Mă voi arăta (descoperi, manifesta) lui. [Mă voi arăta deslușit și îl voi
lăsa să mă cunoască aievea]” (Ioan 14:21, AMP). Ajungem să Îl cunoaștem
pe Domnul într-un mod intim, atunci când păzim cuvintele Lui.
Autorul cărții Evrei declară: „Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de
care nimeni nu va vedea pe Domnul.” (Evrei 12:14). Este foarte simplu:
fără sfințenie nu Îl poți vedea pe Isus – nu poți intra în prezența Lui.
Sfințenia înseamnă a-I aparține în întregime, a fi pus deoparte pentru
El. Presupune, de asemenea, a fi „curat, neprihănit, integru”. Cele două
aspecte merg mână în mână. Să-I aparții Lui, înseamnă să trăiești pentru
El, să-I faci plăcere prin purtarea ta. Citim în Coloseni 1:10, faptul că
El dorește „să umblați (să trăiți și să vă purtați) într-un chip vrednic de
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Domnul, fiindu-I astfel pe deplin plăcuți” (AMP, traducere din limba
engleză). În cele din urmă, El se va întoarce pentru o biserică plină de
slavă, „fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără
prihană.” (Efeseni 5:27)
Este interesant faptul că aceasta este unica descriere a celor după care El
se va întoarce. Gândește-te la acest aspect: Scriptura nu identifică Mireasa
Lui ca fiind plină de putere, relevantă, bine organizată, supusă conducerii,
unită, plină de bucurie sau dornică de închinare. Toate acestea reprezintă
caracteristici minunate, însă trăsătura cu cea mai mare greutate, pe care El
își dorește să o găsească la Mireasa Sa este ca aceasta să fie „sfântă și fără
pată”.
În egală măsură de interesant, sfințenia este și principalul atribut care Îl
definește pe Dumnezeu Însuși. Atât profetul Isaia, cât și apostolul Ioan, au
scris despre ceea ce au văzut în sala tronului lui Dumnezeu. Cei doi au văzut
îngeri plini de slavă care Îl înconjoară de veacuri și care încă strigă: „sfânt,
sfânt, sfânt!” (vezi Isaia 6:3; Apocalipsa 4:8). Aceștia nu strigă „credincios”,
„iubitor”, „blând” sau „bun”. Da, El deține toate aceste splendide atribute,
însă sfințenia are întâietatea.
Două variante
Sarcina de a fi curat, neprihănit și integru, stârnește veșnica întrebare: „Dar
cum aș putea eu să trăiesc astfel?” Ai încercat prin forțe proprii și ai eșuat
lamentabil. Ai intenționat să te supui legii lui Dumnezeu, urmându-ți
propria conștiință (vezi Romani 2:14-15), însă nu ai obținut decât eșec,
după eșec.
Însă, iată că harul a intervenit. Nu ai putut să îl câștigi prin buna ta
purtare și nici nu vei putea să o faci vreodată. Darul lui Dumnezeu este
acela de a te fi iertat pe deplin, continuând să o facă, ori de câte ori vei greși.
Ai fost mântuit de păcatele tale!
Dar, cu toate că deții o asemenea cunoaștere nemaipomenită, ești în
continuare frustrat de incapacitatea de a împlini poruncile Sale. De unde
această luptă? Ai fost născut din nou și ți-a fost dată o nouă natură, așadar,
de ce continui să eșuezi?
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Ajunși în acest punct, considerăm că dispunem de o variantă, una care
să ne ofere o cale de scăpare. Predicăm despre cum sfințenia se referă de
fapt la poziționarea noastră în Hristos, neglijând, drept urmare, totalitatea
versetelor care ne îndeamnă la sfințenie practică, suprimând sentimentul
de vinovăție. Ne putem justifica lipsa de transformare deoarece, la urma
urmei, suntem simpli oameni, iar a greși este în natura noastră. Ne vom
concentra toată atenția pe o doctrină simplificată a harului – iertarea tuturor
păcatelor, cele trecute, cele prezente și cele viitoare. Dacă predici și îți bazezi
credința doar pe acest aspect, îți vei dezvolta o falsă impresie de siguranță,
ca rezultat al unei conștiințe reduse la tăcere. Însă, dacă îți vei asculta cu
atenție inima, vei auzi că aceasta strigă: „Trebuie să existe ceva mai mult!”
Din păcate, mulți sunt aceia care s-au mulțumit cu această abordare,
neglijând astfel o multitudine de versete din Noul Testament care spun că
suntem chemați la un trai dumnezeiesc. Aș putea să enumăr multe pasaje
ale Scripturii, referitoare la acest subiect, însă, dă-mi voie să încep prin a
prezenta unul singur:
„Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. (...) Și
prin aceasta știm că Îl cunoaștem, dacă păzim poruncile Lui.
Cine zice: «Îl cunosc», și nu păzește poruncile Lui, este un
mincinos, și adevărul nu este în el. Dar cine păzește Cuvântul
Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârșită; prin
aceasta știm că suntem în El. Cine zice că rămâne în El trebuie
să trăiască și el cum a trăit Isus.” (1 Ioan 2:1; 2:3-6)

Ioan nu scrie: „Nu vă îngrijorați dacă păcătuiți, deoarece, până la urmă,
suntem oameni.” Nu, el spune categoric „să nu păcătuiți”. Aceasta ar trebui
să fie ținta ta. Dacă ratezi, într-adevăr, poți apela la sângele lui Isus care să
te curețe. Obiectivul nostru este însă acela de a trăi așa cum a trăit Isus.
Iar, conform Scripturii, nu este un obiectiv cu neputință de atins. Așadar,
a alege să treci cu vederea păcatele pe care le comiți frecvent, având drept
scuză „natura umană”, nu este deloc în acord cu ceea ce spune Ioan și nici
cu alte numeroase versete din Noul Testament.
Oare lipsește ceva? Să nu fi prevăzut Dumnezeu dilema noastră și să nu
fi conceput El deja un plan? De fapt, a făcut-o! Este varianta cel mai puțin
menționată, însă se aliniază perfect cu învățătura Noului Testament. Este
un aspect al harului despre care mulți nu sunt conștienți. Este combustibilul
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noii noastre naturi. În esență, harul este cel care te împuternicește pentru
ca tu să poți face binele.
Harul, un adevăr necunoscut
În anul 2009, a fost realizat un sondaj, cuprinzând mii de creștini, de pe
întreg teritoriul Americii. Cei intervievați erau creștini, a căror credință
se baza pe Biblie, născuți din nou, aparținând unor diferite confesiuni.
Cerința sondajului a fost următoarea: „Oferă trei sau multe definiții,
descrieri ale harului lui Dumnezeu.” Marea majoritate a răspunsurilor au
fost: mântuire, un dar nemeritat și iertare a păcatelor.
Este bine de știut că, totuși, creștinii americani înțeleg faptul că
mântuirea este obținută numai prin har. Mântuirea nu se dobândește
curățându-te cu apă sfințită, prin apartenența la o anumită biserică,
respectând dogme religioase, compensând faptele rele cu fapte bune și așa
mai departe. În majoritate, credincioșii din mediul evanghelic american
sunt bine înrădăcinați, cu privire la principiile fundamentale ale harului
lui Dumnezeu, deoarece acestea au fost adesea evidențiate de la amvoanele
noastre, iar eu cred că Dumnezeu este mulțumit de acest aspect.
Însă, tragedia este că doar două procente din miile de subiecți au
declarat că harul este împuternicirea divină.14 Iar acesta este tocmai modul
în care Dumnezeu a definit și a descris harul Său. El mărturisește:
„Harul Meu îți este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este
făcută desăvârșită.” (2 Corinteni 12:9)

Dumnezeu denumește harul ca fiind împuternicirea Sa. Cuvântul
slăbiciune înseamnă „incapacitate”. Ceea ce Dumnezeu spune este: „Harul
meu este împuternicirea pe care Eu o dau, iar acesta sporește în situațiile
care îți depășesc propria abilitate.”
Apostolul Petru definește harul lui Dumnezeu în același fel. El scrie,
„Harul și pacea să vă fie înmulțite... Dumnezeiasca Lui putere [harul] ne-a
dăruit tot ce privește viața și evlavia...” (2 Petru 1:2-3). Și în acest context,
harul este denumit drept „dumnezeiasca Lui putere”. Petru afirmă că orice
resursă și orice mijloace necesare pentru a avea o viață sfântă, evlavioasă, ne
sunt făcute disponibile prin împuternicirea harului.
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Iar faptul că sondajul a arătat că doar două procente dintre creștinii
americani cunosc acest adevăr, este o mare problemă. Permite-mi să explic.
Pentru ca tu să poți primi ceva de la Dumnezeu, trebuie ca mai întâi să
crezi. De aceea textul Noului Testament se numește „Cuvântul credinței”
(vezi Romani 10:8). Altfel spus, dacă nu crezi, nu primești.
Iată o simplă exemplificare a acestui principiu. Isus a murit pentru
păcatele întregii lumi, însă, doar aceia care cred, ajung să fie mântuiți.
Iată, așadar, marea problemă: tu nu poți crede în ceva despre care nu știi.
Dacă nouăzeci și opt la sută dintre creștini nu cunosc faptul că harul lui
Dumnezeu este împuternicire, atunci nouăzeci și opt la sută dintre ei
încearcă să trăiască în sfințenie, prin forțe proprii. Aceasta nu duce decât la
frustrare și la eșec. Natura cea nouă nu este împuternicită; cu alte cuvinte,
nu există benzină în rezervorul lor!
Să avansăm în analiza noastră, cercetând corespondentul din limba
greacă. În Noul Testament, cuvântul cel mai adesea folosit pentru har
este charis. În concordanța Strong’s Exhaustive Concordance, cuvântul este
definit ca „dar, beneficiu, favoare, îngăduire și toleranță”.
Ținând cont doar de această primă accepțiune și alăturând-o unor
versete decontextualizate din Romani, Galateni și Efeseni, vei obține exact
acea definiție a harului cu care majoritatea Americii este obișnuită. Însă,
explicația oferită în concordanța Strong continuă: „influența divinului
asupra inimii și oglindirea acesteia asupra vieții”. Vedem că există o
conexiune exterioară a ceea ce se petrece în inimă, care face trimitere la
împuternicirea prin har.
În cartea Faptelor, Barnaba vizitează biserica din Antiohia, iar când
ajunge acolo „vede mărturia harului lui Dumnezeu” (Fapte 11:23, NIV).
El nu aude despre har; ci vede dovada acestuia. Comportamentul exterior
al acelor oameni atestă împuternicirea harului care a avut loc în inimile lor.
De aceea, apostolul Iacov scrie: „Arată-mi credința [harul] ta fără fapte,
și eu îți voi arăta credința [harul] mea din faptele mele.” (Iacov 2:18). Am
introdus cuvântul har, alături de credință, deoarece prin credință (credința
în Cuvântul lui Dumnezeu) avem acces la harul lui Dumnezeu: „...prin
credință, am intrat în această stare de har în care suntem...” (Romani 5:2).
Fără credință – fără a crede – nu există împuternicire (har). Practic, Iacov
accentuează, spunând, „Să văd dovezile împuternicirii de care beneficiezi”.
Este ceea ce arată cu adevărat dacă ai primit harul prin credință.
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Harul este un dar. Ținând cont de informațiile prezentate până acum,
să lărgim perspectivele acestei înțelegeri. Mântuirea este un dar al harului.
Iertarea este un dar al harului. Vindecarea este un dar al harului. Purtarea
de grijă este un dar al harului. A primi natura lui Dumnezeu este un dar
al harului. Împuternicirea este un dar al harului. Toate acestea reprezintă
manifestări ale favorii lui Dumnezeu peste viața ta, fiind, fiecare în parte,
nemeritate și de necâștigat prin eforturi personale.
Așadar, în ceea ce privește împuternicirea, harul este cel care îți oferă
capacitatea de a trece dincolo de abilitățile tale omenești. Nu prin abilitatea
ta ai fost scăpat de iad; harul a făcut-o. Tu nu ai avea cum să umbli în
libertate, harul îți permite să o faci. Tu nu ai fi putut să îți schimbi natura;
harul a făcut-o. Tu nu ai capacitatea de a trăi în sfințenie, însă harul te
împuternicește. Nici nu este de mirare că îl numim măreț!
Întrebarea care m-a pus pe gânduri
De curând, în timp ce mă rugam, Domnul m-a întrebat: „Fiule, cum am
prezentat Eu harul în Noul Testament?”
Ca autor a peste doisprezece cărți, această întrebare avea o mare
însemnătate în ochii mei. Să îți explic. Ori de câte ori introduc un
nou termen în scrierile mele, un termen cu care cei mai mulți nu sunt
familiarizați, eu dau o primă definiție a acestuia, în contextul celei dintâi
mențiuni. Pot oferi apoi, pe parcursul cărții, și alte definiții adiacente.
Drept urmare, atunci când un autor cu experiență folosește pentru prima
dată un anumit termen în cartea sa, eu presupun că acela este contextul în
care este oferită definiția principală.
Răspunsul meu la întrebarea lui Dumnezeu a fost: „nu știu.”
Fără a mai sta pe gânduri, am verificat imediat concordanța biblică și am
descoperit unde folosise Dumnezeu pentru întâia oară, în Noul Testament,
cuvântul har. Iată ce am găsit: „Și noi toți am primit din plinătatea Lui și
har după har” (Ioan 1:16).
Observă cum Ioan scrie „har după har”. Eu am un prieten care locuiește
în Grecia, în Atena. S-a născut acolo, iar pe lângă faptul că limba greacă
este limba lui maternă, el a studiat și greaca veche. Când vine vorba despre
limba elenilor, el este unul dintre acei oameni la care eu apelez. Acesta mi-a
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împărtășit că ceea ce vrea, de fapt, apostolul să transmită este că Dumnezeu
ne-a dat „belșugul abundenței harului”. Cu alte cuvinte, apostolul Ioan
declară că revărsarea sau abundența a ceea ce face harul pentru noi, este de a
ne oferi plinătatea lui Isus Hristos! Ai fost atent la ce am spus? Plinătatea lui
Isus Hristos Însuși! Aceasta spune multe, mai ales în ceea ce privește natura,
capacitatea și puterea Sa!
Haideți să insistăm asupra însemnătății pe care o poartă aceste cuvinte,
folosindu-ne de următoarele două ilustrații. Să presupunem că abordez un
jucător de baschet, dintr-o echipă a unui liceu. Acesta nu este un jucător de
linia întâi; de fapt, obișnuiește să stea pe bancă, până când mai sunt doar
două minute rămase din meci, iar echipa fie conduce, fie este în urmă cu
vreo douăzeci de puncte.
Îl trag de o parte și îi spun: „Dispunem acum de metode științifice prin
care am putea să îți transferăm totalitatea capacităților lui LeBron James,”
cel care este, desigur, unul dintre cei mai buni jucători de baschet, din câți
au existat vreodată.
Cum crezi că ar suna răspunsul lui? Cu siguranță că ar spune: „Da, sunt
de acord! Ce trebuie să fac mai exact?”
Iar după ce transferul ar fi realizat – fără doar și poate – nu numai că ar
fi devenit cel mai apreciat jucător din liceu, ci ar fi adus echipei sale victoria
la campionatul național. I s-ar fi oferit o bursă care să acopere totalitatea
cheltuielilor universitare și ar fi fost primul ales în rândurile lotului de la
NBA.
Sau, să ne închipuim că îi spun unui om de afaceri, care nu se descurcă
prea bine: „Există o nouă metodă științifică prin care a devenit acum posibil
să transferăm asupra ta capacitățile maxime ale lui Donald Trump, Steve
Jobs și Bill Gates, la un loc.”
Care crezi că ar fi reacția sa? „Da, îmi doresc. Hai să o facem!”, ar striga
el, plin de entuziasm. Ce ar face după ce ar intra în deplinătatea acestor
abilități? S-ar gândi la modalități de a investi, într-un fel în care nu ar fi
făcut-o până la momentul respectiv și ar deveni deosebit de prosper.
Harul nu ți-a dat plinătatea lui LeBron James, a lui Steve Jobs, a lui
Donal Trump, a lui Bill Gates – sau a lui Albert Enstein, a lui Johann
Sebastian Bach, a lui Roger Federer sau a oricărui alt mare om din întreaga
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istorie a omenirii. Nu, harul îți oferă plinătatea lui Isus Hristos Însuși!
Înțelegi tu greutatea și măreția acestor cuvinte?
Așadar, poate că te surprinde, însă, în Noul Testament, Dumnezeu
nu prezintă inițial harul ca fiind un dar fără plată, mântuire sau iertare a
păcatelor! Să nu mă înțelegi greșit. Sunt pe veci recunoscător pentru aceste
beneficii uimitoare, însă despre ele ni se spune mai târziu. Dumnezeu
introduce termenul de har, referindu-se la transferul plinătății lui Isus
Hristos. Mai precis, la a deține natura și împuternicirea Sa! De aceea, Ioan
declară, plin de îndrăzneală, „Cum este El [Isus], așa suntem și noi în lumea
aceasta...” (1 Ioan 4:17).
Ai auzit vreodată un predicator spunând: „De fapt, nu suntem cu
nimic diferiți față de păcătoși, doar că noi suntem iertați”, „Nu suntem
decât niște viermi nevrednici” sau „Suntem oameni robiți de natura noastră
păcătoasă”? Cum ar putea cineva care citește Biblia, să rostească asemenea
afirmații? Până și cei din lume te vor învăța mai bine.
Ai auzit tu vreodată de un leu care să nască o veveriță? Ai auzit de
vreun cal de rasă pursânge care să nască un vierme? Scriptura spune că
tu ești os din oasele Lui și carne din carnea Lui (vezi Efeseni 5:30). Este
scris: „Preaiubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu.” (1 Ioan 3:2).
Nu mai târziu, când vei ajunge în Rai, ci acum, tu faci parte dintre fiii și
fiicele lui Dumnezeu. Cum ar fi posibil ca Dumnezeu să dea naștere unui
vierme? Ești născut din Dumnezeu – sămânța Lui este în tine, tu ai natura
Sa divină. Așa cum este El, așa ești și tu, pe Pământ! Nu în viața de apoi, ci
în această lume!
Să luăm aminte din nou la cuvintele lui Petru:
„Fie ca Domnul nostru Isus Hristos să vă dea mai mult și
mai mult har... prin dumnezeiasca Lui putere, Dumnezeu
ne-a dăruit tot ceea ce avem nevoie pentru a duce o viață
evlavioasă...” (2 Petru 1:2-3, NLT)

Când ne referim la împuternicire, darul harului nu este ceva ce îți este
dat o singură dată, în momentul în care ești mântuit. Tu ai nevoie de har
în mod continuu; ai nevoie de „mai mult și mai mult har”. De aceea este
scris: „Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul harului, ...să
găsim har, pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie.” (Evrei 4:16). Este
combustibilul de care ai nevoie în rezervor!
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Acum observă cuvintele lui Iacov, adresate credincioșilor, după ce le
face descoperit modul de viață adulter, centrat pe satisfacerea sinelui:
„Suflete preacurvare! Nu știți că prietenia lumii este vrăjmășie
cu Dumnezeu?...Dar, în schimb, El ne dă un har și mai mare,
pentru a rezista unor asemenea pofte rele... așa că smeriți-vă
înaintea lui Dumnezeu.” (Iacov 4:4-6, NLT)

Citește încă o dată, cu atenție, aceste cuvinte: „El ne dă un har și mai
mare, pentru a rezista” dorințelor egoiste. Traducerea The Amplified Bible
redă pasajul în felul următor: „Dar El ne dă mai mult și mai mult har”.
Această împuternicire nemeritată îți oferă o abilitate pe care nu ai avut-o
anterior: capacitatea de a trăi o viață de sfințenie.
Acest har, lăsat peste aceia care se smeresc pe ei înșiși, crezând în
Cuvântul Lui, insuflă puterea naturii Sale divine în ființa ta. Cei mândri se
concentrează asupra propriilor abilități; cei smeriți depind de împuternicire
de la Dumnezeu. Fratele cel mai mare al lui David, Eliab, era un om
mândru, care nu s-a bazat pe împuternicirea lui Dumnezeu, ci l-a înfruntat
pe uriașul Goliat, cu propriile sale puteri (vezi 1 Samuel 16-17). David era
un om smerit, care a înfruntat uriașul, bazându-se pe tăria lui Dumnezeu.
Știm prea bine cum s-au soldat cele două situații.
Isus stă drept model a ceea ce înseamnă să depinzi de harul lui
Dumnezeu. În Grădina Ghetsimani, El se afla în mijlocul unei crâncene
lupte. Natura Lui umană și-ar fi dorit să se îndepărteze de ceea ce Tatăl
poruncise, însă El s-a smerit în rugăciune, în timp ce ucenicii Săi dormeau.
A strigat către Tatăl și a cerut combustibil, pentru a putea ieși biruitor
din cea mai mare bătălie a Sa, cea împotriva egoismului. Era o vreme de
nevoie, iar El a venit cu încredere, pentru a obține împuternicirea harului
Tatălui Său, ducându-Și astfel lupta la bun sfârșit. Ucenicii au eșuat, însă
nu înainte de a fi avertizați de către Isus: „...în adevăr, duhul este plin de
râvnă, dar carnea este neputincioasă”! (Matei 26:41)
În povestea mea, cea despre cum fusesem nevoit să tund gazonul,
înainte de a putea să merg să joc fotbal, eu nu cumpărasem și nu meritam
nici mașina de tuns iarba, nici benzina. Erau amândouă niște daruri de la
tatăl meu. Mașina de tuns iarba ar putea reprezenta noua ta natură, care
este nevoie să îți fie dată o singură dată. Aflându-mă în posesia acesteia,
aveam posibilitatea de a tunde gazonul. Însă, fără benzină, ar fi fost la fel
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de inutilă, ca și cum nici nu aș fi avut o mașină de tuns iarba. Benzina
reprezintă împuternicirea harului. Benzina nu este un dar pe care e suficient
să îl primești o singură dată – aveam nevoie de benzină, de fiecare dată când
voiam să tund gazonul.
Natura Sa ți-a fost transferată prin har, atunci când ai fost mântuit, însă
ai nevoie de mai mult și mai mult har, pentru a împuternici natura ta, în
așa fel încât să poți trăi și tu cum a trăit Isus.
Indicații și interdicții
Să privim din nou la cuvintele lui Pavel către Efeseni. Vor căpăta un înțeles
cu mult mai profund, după toate cele discutate.
„Iată, dar, ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul: să nu mai
trăiți cum trăiesc neamurile în deșertăciunea gândurilor lor,
având mintea întunecată. (...) Ei și-au pierdut orice pic de
simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice
fel de necurăție. Să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după
chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă
adevărul.” (Efeseni 4:17-19, 24)

Ar trebui ca între cei pierduți și cei credincioși să existe o diferență
clară, și nu doar cu privire la credință, ci și la modul de viață, întrucât
noi avem o natură nouă. Aceasta trebuie însă îmbrăcată. Cu alte cuvinte,
noi trebuie să ne smerim, punându-ne încrederea și lăsându-ne conduși de
împuternicirea pe care o dă harul. Privește în felul următor. Tatăl meu ar fi
putut să îmi ofere mașina de tuns iarba, însă nu mi-ar fi folosit la absolut
nimic, dacă nu aș fi pus benzină în rezervor, dacă nu aș fi pornit-o și dacă
nu aș fi folosit-o. Așa este și atunci când tu îmbraci noua natură. O folosești!
Pavel continuă prin a descrie felul în care aceasta se manifestă în mod
practic:
„De aceea, lăsați-vă de minciună: «Fiecare dintre voi să spună
aproapelui său adevărul», pentru că suntem mădulare unii
altora. «Mâniați-vă, și nu păcătuiți.» Să n-apună soarele peste
mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Cine fura să nu mai
fure; ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să
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aibă ce să dea celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din
gură...” (Efeseni 4:25-29)

Am auzit spunându-se că „Vechiul Testament este plin de instrucțiuni,
cu privire la ce să faci și la ce să nu faci, însă în Noul Testament este vorba
doar despre har.” S-a ajuns chiar la a se predica, în biserici și în cadrul
conferințelor, că harul lui Dumnezeu ne scutește de orice fel de poruncă,
iar mulți chiar cred cu tărie în această învățătură. Cu toate acestea, Isus
spune că doar aceia care păzesc poruncile Lui, vor avea parte de manifestarea
prezenței Sale. Acești predicatori au impresia că vestesc eliberarea pentru
ascultători, pe când, în realitate, nu fac decât să îi îndepărteze pe oameni de
la ceea ce i-ar fi condus în prezența lui Dumnezeu. Este sfâșietor.
Este o chestiune stabilită: Isus ne dă porunci. El ne însărcinează:
„Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, (...) și învățați-i să păzească
tot ce v-am poruncit...” (Matei 28:19-20). Nu „tot ce v-am sugerat”.
În zilele noastre, mulți iubesc cuvintele Sale care vorbesc despre
suveranitate, dar tratează cu ușurătate cuvintele Sale care cheamă la o purtare
evlavioasă. Dumnezeu este într-adevăr suveran, însă fără o conștientizare a
liberului-arbitru de care omenirea dispune, putem ajunge în punctul în care
să percepem poruncile Sale, privitoare la un comportament dumnezeiesc,
drept niște simple sugestii.
Poruncile
Prin apostoli, ne sunt transmise și nouă poruncile lui Isus. Să repet ceea ce
spune Ioan: „Și prin aceasta știm că Îl cunoaștem, dacă păzim poruncile
Lui.” (1 Ioan 2:3). Acesta continuă: „Căci dragostea de Dumnezeu stă în
păzirea poruncilor Lui.” (1 Ioan 5:3).
Pavel scrie: „Știți, în adevăr, ce porunci v-am dat prin Domnul Isus”
(1 Tesaloniceni 4:2, traducere din limba engleză). Iar cuvintele imediat
următoare: „Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră: să vă feriți de curvie”
(1 Tesaloniceni 4:3). Pentru a trăi cu sfințenie, trebuie să respecți poruncile
lui Isus.
Petru face limpede ca lumina zilei porunca unei vieți trăite în sfințenie.
Mărturisește, de asemenea, tragica realitate a zilelor din urmă, când oamenii
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vor cădea de la credință. Apostolul scrie că aceștia „vor respinge porunca ce
le-a fost dată, de a trăi o viață sfântă” (2 Petru 2:21, NLT, traducere din
limba engleză). Așadar, nu doar că în Noul Testament ne sunt date porunci,
dar și apar în categoria specifică a „poruncii de a trăi o viață sfântă”.
Dacă cercetăm cuvintele lui Pavel din pasajul din Efeseni 4:25-29,
identificăm porunci directe, pentru un trai sfânt:
Să nu minți.
Să nu păcătuiești, lăsând mânia să te controleze.
Să nu furi.
Să nu folosești un limbaj injurios sau abuziv.
Chiar putem spune că nu există niciun fel de interdicții în paginile
Noului Testament? Pentru mine, toate acestea sună negreșit a interdicții.
Pentru tine, nu?
Gândește-te în felul următor. Când eram copil, tata mi-a spus: „Fiule,
să nu ieși în stradă după minge, decât după ce te-ai uitat în ambele direcții.”
Era o interdicție, însă el nu era dur sau rău cu mine. Îmi dăduse această
poruncă doar pentru ca eu să nu mor prematur, ci să mă pot bucura de o
viață lungă.
Dumnezeu ne spune ce să nu facem, pentru simplul fapt că Își dorește
ca noi să putem trăi o viață împlinită, productivă și îndelungată. Iar o veste
și mai bună este că pentru a respecta aceste porunci, noi avem la dispoziție
natura divină și combustibilul harului.
Încetează să mai minți
Să discutăm, pe rând, despre fiecare interdicție comportamentală, enumerată.
De-a lungul călătoriilor mele, am auzit și am fost martor la multe și
sfâșietoare cazuri de lipsă de onestitate, în rândul creștinilor. Recent, am
fost împreună cu cincisprezece antreprenori la Machu Picchu, pentru a
străbate la pas, timp de patru zile, siturile incașe. Am avut parte de un timp
extraordinar de slujire, de priveliști pe măsură și – trebuie să recunosc – de
un antrenament foarte solicitant.
Mergând, câteva ore, alături de fiecare dintre acești bărbați, am tot
auzit povești despre experiențele lor cu alți oameni de afaceri creștini care
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i-au mințit pentru a ajunge la o înțelegere sau pentru a semna un contract.
Vorbele goale și responsabilitățile neasumate păreau a fi laitmotivul, și
nu excepția, în contextul în care vreunul dintre ei avea de-a face cu un
frate în credință. Mi s-a spus despre creștini care folosesc materiale
necorespunzătoare, care nu respectă normele, care încalcă legea, care
promit servicii pe care nu le vor executa, care abandonează contracte și
despre multe alte asemenea situații.
Unul dintre bărbați mi-a istorisit o întâmplare despre un coleg de-al
său, constructor. Cei doi lucrau pentru aceeași firmă. Acest „frate” săpa
gropi pe parcelele altor proprietari – printre care și cele ale bărbatului care
îmi povestea – unde arunca apoi deșeurile. Ulterior, le acoperea din nou
cu pământ, în loc să plătească pentru ca gunoiul să fie îndepărtat cum
ar fi trebuit. Am auzit și povești mai grave pe parcursul călătoriei, însă
aceasta mi-a sărit în evidență în mod special, deoarece „fratele” era lider de
închinare la o biserică evanghelică din comunitate.
Minciuna nu intervine doar pe piața de consum, ci și în cadrul
guvernului, al educației, al slujirii, printre membrii familiei și în rândul
prietenilor. Mințim pentru a păstra aparențele, pentru a ne proteja
reputația, pentru a avansa în anumite funcții la care tânjim sau pentru a
grăbi un deznodământ pe care noi îl dorim. Minciuna este tentantă; poate
accelera procesul obținerii a ceva pentru care tu ar trebui să te încrezi că
Dumnezeu este Cel care va purta de grijă.
Cât de des le spui oamenilor că te rogi pentru ei, când, de fapt, nu o faci?
Le promiți copiilor tăi ceva, apoi nu îți mai respecți angajamentul. Anulezi
anumite obligații, după ce ți-ai dat, în prealabil, cuvântul. Exagerezi pentru
a-ți susține punctul de vedere. Toate acestea sunt minciuni și, inevitabil, îi
rănesc pe oameni.
Dă-mi voie să evidențiez din nou acest important aspect: beneficiul
împlinirii poruncilor lui Isus este promisiunea prezenței Sale. Psalmistul
întărește acest adevăr, adresând întrebarea, „Doamne, cine va locui în
cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt?” (Psalmi 15:1) Acesta
continuă, oferind și răspunsul. Cel care „nu-și ia vorba înapoi dacă face
un jurământ în paguba lui.” (versetul 4) Traducerea The Message spune în
felul următor: „cel care își ține cuvântul, chiar și atunci când împlinirea îl
va costa.”
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Dacă pierdem din vedere poruncile împotriva minciunii, rostite de
Pavel către credincioșii din Efes, atunci avem și porunca lui Iacov. El scrie:
„să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului.” (Iacov 3:14). Pavel
le dă o poruncă asemănătoare colosenilor: „Nu vă mințiți unii pe alții.”
(Coloseni 3:9). Dă-ți seama! Pavel, cel pe care Dumnezeu îl folosește
pentru a aduce cea mai bogată descoperire a harului, rostește o interdicție.
Dacă am scoate din context numeroase versete din Noul Testament – scrise
atât de către Pavel, cât și de către alți apostoli – am putea să îi acuzăm de o
atitudine anti-har, când, de fapt, nu este așa.
Dacă discuția noastră se centrează pe harul ispășitor, fără a-i învăța
pe credincioși despre comportamentul care vine odată cu împuternicirea
harului – în acest caz, o voi spune fără ocolișuri – vom forma, inevitabil, o
biserică în care acest tip de comportament va fi justificat. Oare nu învățătura
despre har, lipsită de echilibru, care nu accentuează importanța sfințeniei,
ne face vulnerabili? Nu aceasta ne determină să ignorăm vocea conștiinței?

Să nu te lași controlat de mânie
Următoarea pe listă: nu păcătui, lăsând mânia să pună stăpânire peste
tine. Am privit chipurile unor bărbați sau femei care trăiesc alături de un
partener mânios. Am văzut urmările fricii, care ajung să umple o casă în
care acești credincioși izbucnesc în crize de furie. Și cum rămâne cu acei
copii care trăiesc cu părinți a căror furie a devenit abuzivă și distructivă?
Consecințele unor astfel de izbucniri pot consta în daune materiale sau
de natură psihologică. Victimele trăiesc cu groază, anticipând următoarea
criză. Furia distruge atmosfera căminului, care își pierde menirea de loc al
protecției. Duminică, la biserică, familia poate părea perfect în regulă, însă
este doar un paravan. Din nefericire, am ales să tratăm cu ușurătate sau să
ignorăm această poruncă.
Porunca aceasta nu apare doar într-un singur pasaj. În epistole, există
mai multe porunci privitoare la aspectul mâniei. Pavel scrie, deosebit de clar:
„Orice amărăciune, orice iuțeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire
și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru.” (Efeseni 4:31). Iacov
poruncește: „Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic
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la mânie; căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu.”
(Iacov 1:19-20). Pavel poruncește din nou colosenilor: „Dar acum lăsați-vă
de toate aceste lucruri: de mânie, de vrăjmășie,...” (Coloseni 3:8).
Așadar, să ne punem încă o dată întrebarea, sună toate acestea ca niște
interdicții, din partea unor oameni care au primit descoperirea harului lui
Dumnezeu? Pierdem noi ceva din vedere?

Să nu furi
Nu mai fura. Se întâmplă să împrumutăm bani și să nu îi mai restituim? Sau
ne afundăm în datorii enorme? Credem că, într-un final, binecuvântările
de la Dumnezeu se vor arăta, așa că neglijăm înțelepciunea și continuăm să
ne adâncim în datorii? Până la urmă, ajungem să ne declarăm falimentul,
drept justificare care să ne scutească de a recunoaște că, de fapt, nu am
restituit oamenilor ceea ce le datoram.
De câte ori nu am folosit resursele firmei, în interes personal? Aceasta
se numește delapidare. Mărturisim cu mândrie: „Eu sunt creștin, mântuit
prin harul lui Dumnezeu.” Însă, nu respectăm poruncile date de Isus, prin
apostolii Săi.
Cunosc un păstor, cu care am lucrat, care fusese martor la multe
miracole și se lăuda despre cum îi este lui nespus de ușor să petreacă timp
în rugăciune, după lungi perioade de post. Însă, în tot acest timp, acesta
delapida mii de dolari din fondurile bisericii. În cele din urmă, a fost prins.
Aceasta este doar una dintre numeroasele povești cu creștini care fură și își
găsesc, într-o manieră sau alta, justificări.
Câți dintre noi nu am trișat când a fost vorba să ne plătim impozitele,
ascunzând o parte dintre veniturile noastre? În asemenea circumstanțe,
este trecută cu vederea o altă poruncă a lui Pavel: „să plătiți și birurile...”
(Romani 13:6). Ne scuzăm hoția, aruncând vina pe faptul că politicienii
„ne conduc prost”. Când vom învăța însă că două rele nu duc niciodată la
un bine?
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Să nu folosești un limbaj injurios sau abuziv
Traducerea The Amplified Bible parafrazează următoarea poruncă astfel:
„Din gura ta, să nu iasă [niciodată] niciun cuvânt stricat sau murdar, niciun
cuvânt plin de răutate, neziditor sau fără de valoare.” (Efeseni 4:29). De
prea multe ori, a fost nevoie să slujesc celor care au fost abuzați verbal,
de către alți credincioși. Au fost dărâmați prin cuvinte tăioase, care le-au
provocat durere. Erau răniți în adâncul sufletului, iar pentru ca aceștia să
fie vindecați, este nevoie de timp.
De nenumărate ori, am auzit conversații fără noimă printre credincioși,
ba chiar glume și anecdote de prost gust, spuse în birourile slujitorilor.
Blasfemiile venite de la amvon nu mai sunt acum ceva nemaiauzit.
Nu cu multă vreme în urmă, am luat cina împreună cu un tânăr cuplu,
aflat în autoritate peste o biserică minunată. Priveau cu respect și cu ochi
admirativi o anumită organizație creștină, care se implică la nivel global. La
un moment dat, li s-a oferit oportunitatea de a cina alături de unul dintre
cei mai renumiți lideri ai organizației respective. În timpul mesei, acesta
a folosit, de câteva ori, injurii grave și explicite. Câteva luni mai târziu,
tânărul cuplu se afla încă în stare de șoc.
Am subapreciat harul
Ce anume a intervenit? Am devenit într-atât de „meseriași”, încât am
exclus comportamentul dumnezeiesc? Ne-am știrbit mărturia, doar pentru
a deveni mai relevanți? Sunt pe deplin în favoarea relevanței, a progresului
și a unei minți deschise, însă, nicidecum cu prețul de a compromite
Cuvântul lui Dumnezeu.
Trebuie să ne punem această întrebare: dacă apostolii au considerat că
este necesar să dea porunci care duc spre un trai evlavios, atunci noi de ce
nu le facem cunoscute? Știm mai mult decât ei? Cunoaștem noi mai mult
decât Isus?
Ar putea să fie oare faptul că vrăjmașul ne-a amăgit, ca și pe Eva? De
data aceasta, situația este un pic diferită. Eva era conștientă de porunca de
a nu mânca din pomul cunoștinței binelui și răului. Inamicul a fost nevoit
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să își asume riscul de a fi demascat, intrând în directă contradicție cu ceea
ce Dumnezeu spusese. O chestiune delicată, într-adevăr.
Noi însă am ușurat sarcina diavolului. Am lăsat pe dinafară, în mod
convenabil, unele dintre cuvintele lui Dumnezeu. Îți amintești felul în
care Dumnezeu poruncise: „Poți să mănânci după plăcere din orice pom
din grădină; dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci...”
(Geneza 2:16-17). Antitetic, unii ar fi spus astăzi: „Poți să mănânci după
plăcere din orice pom din grădină.” Punct. Poveste încheiată. Ei lasă la o
parte porunca, în forma ei de „să nu” – interdicția – cu privire la purtările
nedumnezeiești.
Concluzionând, am ales să subapreciem harul lui Dumnezeu. Am
declarat, și nu în mod greșit, că harul mântuiește, harul iartă și harul este un
dar fără plată al dragostei Sale. Totuși, nu mai menționăm faptul că acesta
a schimbat însăși natura noastră, împuternicindu-ne pentru a nu mai trăi
la fel ca înainte. Consecința acestei tăceri este că majoritatea credincioșilor
nu mai acordă importanță sfințeniei, pierzând astfel privilegiul prezenței
lui Dumnezeu.
Acțiunile contează
Nu de mult, într-o dimineață, aveam timpul meu devoțional de citire a
Scripturii. La momentul respectiv, citeam din Psalmi și din cartea Evrei.
Terminasem pasajul din Psalmi și voiam să deschid la Evrei, când L-am
simțit puternic pe Duhul Sfânt, spunându-mi: „Nu, nu citi din Evrei.
Citește Apocalipsa.”
Începusem cu câteva săptămâni înainte să citesc cartea Apocalipsa,
sub același imbold al Duhului Sfânt. Am citit primele două capitole, însă,
din păcate, mărturisesc că mi-am pierdut interesul. În ziua următoare, am
revenit la planul meu inițial de citire. Acum, două săptămâni mai târziu,
m-am întors la capitolul trei, în locul de unde rămăsesem. Urma să fiu
zguduit de cuvintele lui Isus, către biserica din Sardes:
„..Știu tot ceea ce tu înfăptuiești: că îți merge numele că trăiești,
dar ești mort.” (Apocalipsa 3:1, NLT)
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Mai întâi, observă că Isus spune: „Știu tot ceea ce tu înfăptuiești”, și nu,
„tot ceea ce tu crezi”. El nu spune, „îți cunosc intențiile”. În alte traduceri
scrie „îți știu faptele”. Este limpede faptul că El nu se referă la neprihănirea
pozițională pe care biserica o are, ci la sfințenia manifestată în exterior –
faptele lor, purtarea, deciziile luate și așa mai departe.
El declară că această biserică are reputația de biserică vie. Ce ar fi putut
lăsa o asemenea impresie? Ar putea să fi fost popularitatea, faptul că era în
constantă creștere, să fi fost întâlnirile lor exuberante, atmosfera electrizantă?
Ține minte, putem, din neatenție, să ajungem să înlocuim prezența, cu
atmosfera. Dacă te duci la un concert de muzică pop, vei întâlni și acolo
mulțimi de oameni, un entuziasm molipsitor și mari așteptări, dar crezi că
sunt aceste concerte după inima lui Dumnezeu?
Întrebarea pe care trebuie să ți-o pui, pentru a identifica dacă o adunare
este vie sau moartă, este următoarea: Ascultăm noi de cuvintele lui Isus
sau dezvoltăm o comunitate bine închegată, care se îndepărtează, de fapt,
de la poruncile Lui? O altă întrebare pe care trebuie să ne-o adresăm este:
Propovăduim noi adevărul, îndreptat spre starea inimii, care conduce la
un comportament schimbat, sau mesaje care ne stârnesc emoțiile și ne
stimulează intelectul?
După aceste cuvinte de introducere, Isus continuă:
„Veghează și întărește ce rămâne, care e pe moarte, căci n-am
găsit faptele tale desăvârșite înaintea Dumnezeului Meu.”
(Apocalipsa 3:2, NLT)

Din nou, Isus se referă la acțiunile, și nu la convingerile lor. Cum am
spus și mai devreme, există indicații și interdicții, chiar și în Noul Testament;
aceste porunci se adresează comportamentului nostru. După standardul lui
Isus, această biserică nu caută sfințenia. Mai apoi, Isus spune:
„Revino la ceea ce ai auzit și ai primit! Ține-te de ele strâns și
pocăiește-te! Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț, și nu vei ști în
care ceas voi veni peste tine.” (Apocalipsa 3:3, NLT)

Ține minte, Isus vorbește bisericii din Sardes, nu întregului oraș. Iar
dacă aceste cuvinte ale Lui ar fi fost valabile strict pentru biserica din vremea
aceea, atunci nu s-ar mai fi regăsit în Scriptură. Faptul că le întâlnim pe
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paginile Bibliei, înseamnă că acestea se aplică, la nivel profetic, și în zilele
noastre. Sunt valabile în continuare pentru credincioși, întocmai cum au
fost și în contextul rostirii inițiale. Aceste cuvinte ne sunt adresate și nouă,
după cum Cuvântul lui Dumnezeu este viu. Așadar, voi continua să mă
raportez la mărturisirea lui Isus, făcută în circumstanțele respective.
Isus ne poruncește să ne întoarcem la ceea ce am crezut, în primă
instanță. Cu alte cuvinte, noi ne-am îndepărtat de sfințenie. Am conceput
o doctrină a harului care ne îngăduie să avem o viață cu nimic diferită față
de cea a necreștinilor din comunitatea noastră. În aparență, este o învățătură
convenabilă, însă este ea în conformitate cu Cuvântul lui Dumnezeu?
Isus spune bisericii să se pocăiască și să se întoarcă la cuvintele Sale.
Există, în vremea noastră, unii învățători care susțin că odată ce ai devenit
creștin, nu mai este nevoie de pocăință, deoarece toate păcatele tale trecute,
prezente și viitoare, îți sunt, în mod automat, iertate. Dacă acesta ar fi
adevărul, atunci de ce Isus ne spune nouă, bisericii Sale, să ne pocăim și să
ne întoarcem la El?
Dacă analizezi aceste învățături dezechilibrate despre „har”, care astăzi
au ajuns să atragă mulțimi, vei observa că multe dintre ele sunt răspândite
de către lideri care inițial au fost educați cu mesaje legaliste și denaturate
despre sfințenie. Da, sfințenia poate fi greșit interpretată în numeroase
medii, însă aceasta nu schimbă cu nimic faptul că este un principiu
fundamental al creștinismului. De-a lungul istoriei bisericii, chemarea
la a trăi o viață sfântă, a reprezentat un element esențial, atât la nivel de
însărcinare individuală, cât și colectivă. Trebuie să ne întoarcem la temelie:
la ceea ce „am auzit și am crezut întâia oară”.
Isus continuă:
„Totuși ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele.
Ei vor umbla împreună cu Mine, îmbrăcați în alb, fiindcă sunt
vrednici.” (Apocalipsa 3:4)

Observă cuvintele „nu și-au mânjit hainele”. Adu-ți aminte ce ne
califică, pentru a intra în prezența lui Dumnezeu: „...să ne curățăm de orice
întinăciune a cărnii și a duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt, în
frica de Dumnezeu.” (2 Corinteni 7:1)
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Isus urmărește îndreptarea direcției bisericii, chemând-o la un trai sfânt
și la a înceta să-și mai mânjească hainele duhovnicești, prin purtări care nu
sunt după voia lui Dumnezeu. Aceasta ne face să fim gata pentru prezența
și pentru venirea Sa, așa cum El spune ulterior: „Ferice de cel ce veghează
și își păzește hainele...” (Apocalipsa 16:15). Isus încheie cu următoarele
cuvinte:
„Cel ce va birui va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi
șterge nicidecum numele din Cartea vieții și voi mărturisi
numele lui înaintea Tatălui Meu și înaintea îngerilor Lui. Cine
are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul.” (Apocalipsa
3:5-6)

Ca numele să îți fie șters din Cartea vieții, este o chestiune destul de
serioasă. Aceste cuvinte sunt rostite de Mântuitorul Însuși. Este foarte
important să asculți și să iei aminte la ceea ce Duhul lui Dumnezeu vorbește
prin Cuvântul Său scris și să nu treci cu vederea aceste afirmații care nu
coincid cu ceea ce credeai tu înainte sau cu ceea ce se propovăduiește în
mod obișnuit.
Dumnezeu te-a făcut neprihănit; nu ai fi putut să înfăptuiești vreodată
ceva care să îți aducă această poziționare în Hristos. Cu toate acestea, fără
îndoială că în ochii Lui, o purtare sfântă este extrem de importantă.
Pavel scrie: „...harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți
oamenii, a fost arătat și ne învață s-o rupem cu păgânătatea și cu poftele
lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie” (Tit
2:11-12). Evident, aceasta este o poruncă. Așadar, de ce nu vestim acest
adevăr de la amvoanele noastre?
Haideți să nu ne oprim nicicând din a învăța că favoarea, iertarea și
mântuirea lui Dumnezeu, nu pot fi sub nicio formă câștigate. Haideți să
continuăm să propovăduim vestea cea bună. Dar haideți să încetăm și a
mai subaprecia harul Lui. Haideți să proclamăm întregul adevăr!

11

BINE SAU BEN E F I C?
„Toate lucrurile sunt îngăduite, dar nu toate zidesc”—
—1 C orinteni 10:23 NLT
„...Deplina sfințire nu este esențială doar ca o condiție a intrării în
Rai, ci... este de asemenea necesară pentru ca viața de creștin să-și
atingă desăvârșitul potențial, pe Pământ.”
—D ougan C lark

C

a slujitor, aflat constant în poziția de a vorbi și de „a da” celorlalți, mă
simt întărit și împrospătat când ascult mesajele altor oameni ai lui
Dumnezeu. De curând, am avut o asemenea ocazie. Păstorul care vorbea
este apreciat la nivel național, conduce o mare biserică și este cunoscut
pentru viziunea și dezvoltarea bisericii sale. Mesajul lui era captivant,
încurajator și revelator. Miile de oameni prezenți în sală îl ascultau cu
atenție.
La un moment dat, acesta a făcut o afirmație, în aparență bună, și
care dădea dovadă de smerenie, însă, mie mi s-a părut că ceva nu era în
regulă. Predicatorul a spus: „Este posibil ca mesajul meu să pară negativ.
Nu obișnuiesc să vorbesc astfel, deoarece nu mesajele mele sunt cele care
aduc pocăință. Eu las toate aspectele pocăinței pe seama Duhul Sfânt.”
Am încercat să domolesc neliniștea din duhul meu, însă nu am reușit.
Mai auzisem și în trecut lideri care rostiseră cuvinte asemănătoare. Nu
părea să fie vreo problemă cu argumentul lui, așa că de ce să fi fost tulburat?
Mi-am amintit apoi de cuvintele lui Pavel către un tânăr ucenic, pe nume
Timotei. După slujbă, am căutat versetul:
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„propovăduiește Cuvântul, stăruie asupra lui la timp și nelatimp,
mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura” (2
Timotei 4:2)

Pentru început, să prezint contextul în care se găsește acest verset.
Când Pavel scria această epistolă, Timotei păstorea o mare biserică din Efes.
Acest capitol al Noului Testament conține ultimele cuvinte pe care Pavel
le-a scris, nu doar către acest tânăr ucenic, ci către noi toți. Cred că era
conștient că acestea aveau să fie cele din urmă cuvinte, așa că le-a cântărit
cu grijă, alegându-și atent subiectele.
Nu m-am mulțumit cu o înțelegere de suprafață a ceea ce voia să spună
Pavel prin „stăruie, mustră, îndeamnă”, așa că am început să cercetez. Inițial,
pentru clarificare, am consultat traducerea The Amplified Bible, însă înainte
de a ajunge la versetul citat anterior, cel precedent mi-a atras atenția:
„Te ÎNSĂRCINEZ, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui
Hristos Isus, care are să judece viii și morții...” (2 Timotei 4:1,
traducere din limba engleză)

Cuvântul însărcinez este tradus cu majuscule și aceasta nu este o
greșeală. Scopul este de a evidenția respectivul aspect. L-am contactat pe
prietenul meu, Rick Renner, care studiază de multă vreme greaca, și l-am
întrebat care este exact înțelesul acestui cuvânt. Răspunsul lui a fost:
Cuvântul grecesc pentru „ÎNSĂRCINARE” este diamarturomai
– un cuvânt folosit când demnitarii depuneau jurământ pentru
a ocupa anumite funcții. Cel care oficia jurământul se ruga
zeilor, pentru ca aceștia să fie prezenți și să asculte – punând
astfel mare responsabilitate pe umerii celui care făcea jurământul
– și îl „însărcina” apoi pe acesta să își facă slujba cu mare
seriozitate, ținând cont de faptul că se află sub supravegherea
zeilor. În contextul referitor la Timotei, Pavel spune de fapt
(parafrazare): „Mă rog lui Dumnezeu ca El să îți fie martor, pe
măsură ce vei primi cuvintele pe care am să ți le spun...” Era un
cuvânt deosebit de solemn, care îl avertiza pe Timotei cu privire
la gravitatea celor rostite, deoarece Dumnezeu Însuși asculta și
îl supraveghea – de aceea versetul vorbește în continuare despre
judecată... Pavel își dorea ca Timotei să înțeleagă seriozitatea
aspectelor pe care avea să i le spună și pe care le va auzi.
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Acest cuvânt, „însărcinare”, este un cuvânt care punea mare
responsabilitate pe umerii persoanei căreia îi era adresat.

Pavel a fost foarte categoric cu acest tânăr păstor (și cu noi, deopotrivă),
asigurându-se că poruncile sale nu vor fi percepute ca fiind opționale.
Așa cum a spus Rick, Pavel îi dăduse această însărcinare în prezența lui
Dumnezeu și a lui Isus Hristos. Cu alte cuvinte, Dumnezeu avea să îl
judece pe Timotei, așa cum o va face cu toți ceilalți slujitori, dacă acesta
nu-și îndeplinea mandatul. Mandatul este acesta:
„Vestește și propovăduiește Cuvântul, stăruie asupra lui [să-ți
fie prioritate și să rămâi în el], chiar dacă timpul pare să fie
favorabil sau nefavorabil [chiar dacă este oportun sau inoportun,
chiar dacă este bine primit sau nu, tu, ca predicator al Cuvântul
ai datoria de a le arăta oamenilor ce este greșit în viețile lor.]” (2
Timotei 4:2, AMP)

Un slujitor al Evangheliei are „datoria de a le arăta oamenilor ce este
greșit în viețile lor”. Acesta este un aspect de mare impact!
Ca reacție la explicațiile auzite, m-am gândit: Nici nu-i de mirare că
afirmația pastorului nu mi s-a părut în regulă. Părea a fi corectă, însă, în
realitate, nu era adevărul.
Cu bună știință sau nu, el alesese ceva în aparență bun, în detrimentul
dumnezeiescului. Păstorul respectiv îndrepta responsabilitatea către Duhul
Sfânt, pe când Pavel declară în mod categoric că această responsabilitate ne
aparține.
Nu cu mult timp în urmă, un binecunoscut păstor, împreună cu soția
lui, au fost intervievați la un post internațional de știri. Reporterul a adus
în discuție problematica imoralității sexuale, iar răspunsul lor a fost: „Nu
suntem noi în măsură să le spunem altora cum ar trebui să trăiască.”
Cunosc faptul că cei doi iubesc oamenii. Își doresc ca păcătoșii să audă
Evanghelia și să se întoarcă la Isus. Viziunea lor este minunată – ar fi grozav
dacă toți slujitorii ar da dovadă de o asemenea determinare. Cu toate acestea,
oare nu începem să șovăim de la directa însărcinare a lui Dumnezeu, „de a
le arăta oamenilor ce este greșit în viețile lor”, înlocuind-o cu buna noastră
abordare „de a nu spune oamenilor cum ar trebui să trăiască”?
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Erau acestea mijloacele apostolilor? La un moment dat, Pavel
mărturisește strategia sa unui rege necredincios:
„De aceea, împărate Agripa, n-am vrut să mă împotrivesc
vedeniei cerești. Ci am propovăduit întâi celor din Damasc, apoi
în Ierusalim, în toată Iudeea și la Neamuri, să se pocăiască și să
se întoarcă la Dumnezeu și să facă fapte vrednice de pocăința
lor.” (Fapte 26:19-20)

Să le spui celor nemântuiți să se pocăiască, iar după ce întoarcerea are
loc, să facă fapte vrednice de pocăința lor, are direct de-a face cu felul în care
ei ar trebui să trăiască. Din păcate, filosofia de evanghelizare a lui Pavel este
exact opusul modalității pe care cuplul intervievat o abordase. Cea dintâi
este cea dumnezeiască; cealaltă este doar bună.
Atunci când i s-a ivit oportunitatea de a se adresa unui alt conducător
nemântuit și soției sale, Pavel reiterează hotărârea cu care împlinește
directivele divine:
„După câteva zile, a venit Felix cu nevasta sa, Drusila, care
era iudeică; a chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința
în Hristos Isus. Dar, pe când vorbea Pavel despre neprihănire,
despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis:
«De astă dată, du-te; când voi mai avea prilej, te voi chema.»”
(Fapte 24:24-25)

Felix ceruse să vină Pavel, deoarece el și soția lui erau interesați să
audă mesajul despre viața veșnică, al apostolului. Două dintre principalele
subiecte pe care el le-a adus înaintea lor au fost înfrânarea și judecata
viitoare. Cuvintele lui Pavel au fost atât de aspre, încât i-au deranjat teribil.
Cum arată aceasta în comparație cu strategiile noastre moderne de a le sluji
celor pierduți? Există în biserică unii lideri al căror scop principal este acela
de a-i face pe cei necredincioși să revină la slujba din următoarea duminică.
Desigur, să-i faci pe oameni să se întoarcă la biserică, și în duminica
următoare, este ceva de apreciat, însă nu acesta este țelul ultim. Ținta lui
Pavel nu era să stârnească în oameni dorința de a mai veni la o întâlnire; era
aceea de a rosti cu credincioșie adevărul.
Am participat recent la o întâlnire organizată de un tânăr păstor. El
se afla într-un turneu de propovăduire al mesajului despre dragostea lui
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Dumnezeu. Peste o mie de oameni se adunaseră într-o sală plină ochi,
pentru a-l asculta. Atmosfera era de-a dreptul electrizantă; oamenii erau
entuziasmați la auzul cuvintelor acestui tânăr lider. Înainte ca acesta să își
înceapă mesajul, audiența a fost de două ori înștiințată – de către liderul
însuși și de către prezentatorul lui – că va auzi doar „vești bune”, dat fiind
faptul că nu va spune nimic „negativ” în seara respectivă. „Vești bune” era
folosit drept opusul lui „negativ”. Există însă cazuri în care veștile bune
pot fi la o primă vedere negative, mai ales dacă au menirea de a aduce
îndreptare în viața noastră. Iar dacă această îndreptare ne salvează de la a
păși pe calea către moarte, atunci cum ar trebui să o percepem?
După ce s-a urcat pe scenă, păstorul a câștigat simpatia publicului,
făcând apel, în primele douăzeci de minute, la un umor de bună calitate. A
vorbit apoi despre dragostea și pasiunea pe care le are Isus pentru noi. Era
un mesaj încurajator, care îți înmuia inima. La sfârșit, a făcut o chemare de
predare, însă fără a-i îndemna pe oameni la a-și îndrepta modul de viață –
lepădare de iubirea față de lume și de nesupunere înaintea lui Dumnezeu.
Nu s-a spus nimic despre pocăința față de păcat, o învățătură de bază care
vine împreună cu mântuirea (vezi Evrei 6:1). Au fost mulți aceia care au
răspuns chemării în seara respectivă.
A fost mesajul acestui păstor în conformitate cu mesajul lui Pavel
către împăratul Agripa sau către Felix și soția lui, Drusila? Era mesajul
său aliniat cuvintelor lui Petru, care le spune neînduplecat celor care își
doreau mântuirea: „Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru
ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare”
(Fapte 3:19)? Oare au fost mântuiți cei care au plecat de la întâlnire în acea
seară?
Cealaltă extremă
Apare din nou întrebarea, de ce este atât de ușor să aplecăm balanța în
cealaltă extremă – atât de departe de aprigul detestat legalism, chiar până
în punctul omiterii unor elemente cheie ale Evangheliei?
Majoritatea liderilor de astăzi s-au format sub niște părinți spirituali
duri și stricți. În secolul al douăzecilea, acestora nu le era teamă să confrunte
și să descopere păcatul, îndemnând la o viață de sfințenie. În vremea aceea,
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nu existau, nici pe departe, biserici cu zeci de mii de membri, așa cum
avem astăzi. Mesajele ferme, înspre pocăință, conforme cu Scriptura, îi
îndepărtau adesea pe aceia care nu era sinceri în căutările lor.
Ulterior, ca reacție strategică, unii lideri au considerat că ar putea
să atragă mulțimile, făcând apel, în exclusivitate, la mesaje pozitive și
încurajatoare. Însă, căutând numai pasajele motivante din Biblie, am
minimalizat importanța pocăinței, a mustrărilor și a corecției. Am încetat
din a le mai spune oamenilor că nu trăiesc în ascultare de Cuvântul lui
Dumnezeu. Aceasta a ajuns să fie strategia noastră, în secolul al douăzeci și
unulea. Ascultă însă continuarea mandatului lui Pavel, către Timotei:
„[...tu, ca predicator al Cuvântul ai datoria de a le arăta
oamenilor ce este greșit în viețile lor.] Mustră, ceartă,
înștiințează, îndeamnă și încurajează-i, neabătut și neobosit în
blândețe și în învățătura.” (2 Timotei 4:2)

Iată semnificațiile corespondentelor grecești ale celor trei cuvinte
esențiale din acest pasaj – elegcho, epitimao și parakaleo. În dicționarul
lui Strong, elegcho este definit ca „a acuza, a indica o greșeală, a mustra, a
certa”. The Complete Word Study Dicrionary oferă o definiție mai detaliată:
„În Noul Testament, a acuza, a demonstra cuiva că se înșală, aducând astfel
rușine asupra lui.” Într-adevăr, dur!
Al doilea cuvânt, epitimao, este definit ca „învinuire, mustrare (fără
ocolișuri)”. Cât se poate de direct! Al treilea cuvânt, parakaleo, are sensul
de „a mângâia, a încuraja”. Acesta este aspectul ziditor; cu adevărat necesar.
Concentrându-se pe primele două cuvinte, Pavel le poruncește
slujitorilor să predice mesaje care vor stârni pocăință, care vor mustra, vor
certa, vor indica vina și le vor arăta oamenilor unde greșesc. După ce am
luat aminte la aceste definiții, ar trebui să punem sub semnul întrebării
modelul prezent de conducere, din mediul creștinismului vestic. Este
strategia zilelor noastre judecata lui Dumnezeu sau judecata binelui? Pe
parcursul a douăzeci și cinci de ani în care am călătorit, cu normă întreagă,
luând parte la tot felul de conferințe și de slujbe, pot să afirm cu sinceritate
că am alunecat înspre partea binelui.
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Aș putea să împărtășesc nenumărate povești privitoare la acest subiect,
însă dă-mi voie să mai istorisesc doar încă una. Fusesem chemat să țin o
predică într-o biserică foarte numeroasă, undeva în partea de nord-vest a
Statelor Unite. Îl admir pe liderul acestei biserici, îi admir munca și de abia
așteptam să petrec timp cu el, cu soția lui, cu echipa de lideri și cu biserica.
Cu câteva săptămâni înainte de eveniment, am primit un email de
la acest păstor, în care îmi scria: „John, așteptăm cu nerăbdare să vii și să
rostești viață peste biserică. Înainte de a-ți pregăti mesajul, ar fi potrivit din
partea mea să îți împărtășesc mentalitatea noastră. Noi suntem o biserică
pozitivă; oamenii de aici nu sunt obișnuiți să audă mesaje negative. Ar fi de
preferat ca atunci când vei vorbi congregației noastre, să păstrezi mesajele
în parametri încurajatori și să alegi niște subiecte pozitive.”
Apare din nou întrebarea: se compară această „înțelepciune” cu ceea ce
Pavel îl însărcinase pe Timotei să facă? Pentru a le confrunta, voi enumera
înțelesurile originale „pozitive” și pe cele pe care am ajuns să le resimțim
drept „negative”.
Pozitiv:
Negativ:

1) parakleo: a mângâia, a încuraja
1) elegcho: a acuza, a indica greșeala, a mustra, a certa; a 		
demonstra cuiva că se înșală
2) epitimao: învinuire, mustrare (fără ocolișuri)

Acestea sunt trei porunci ale lui Pavel. Dintre cele trei, două sunt
considerate a fi „negative” și doar una este „pozitivă”. Dă-mi voie să o spun
în alt mod: șaizeci și șapte la sută sunt „întru corecție”, iar treizeci și trei
la sută „întru afirmare”. Nu vreau să spun prin aceasta că șaizeci și șapte la
sută dintre mesajele noastre ar trebui să fie pentru corecție. Însă, ceea ce
ar trebui să ne întrebăm este dacă nu cumva am pierdut echilibrul. Dacă
țelul nostru este să avem în biserici o învățătură sută la sută încurajatoare și
ziditoare, nu vom crea o tot mai numeroasă mulțime de oameni optimiști,
care cred că umblă bine înaintea lui Dumnezeu, pe când, de fapt,
nu fac altceva decât să se îndepărteze, mai mult și mai mult, de natura și
prezența Sa?

16 4

|

B I N E S AU D U M N E Z E I ES C?

Fundamentul poruncii
Autorul cărții Evrei ne aduce la cunoștință:
„Este adevărat că orice pedeapsă, atunci când intervine, nu
este o pricină de bucurie – ci de durere! Dar mai pe urmă,
aduce celor ce au fost antrenați astfel roada dătătoare de pace a
neprihănirii.” (Evrei 12:1, NLT)

Găsim aici două aspecte importante. Mai întâi, disciplinarea este
dureroasă! Încurajarea nu este dureroasă; însă mustrarea, corecția și indicarea
greșelilor sunt. În al doilea rând, disciplina despre care ne vorbește acest
pasaj este antrenamentul pentru o viață de sfințenie.
Întrebarea pe care ar trebui acum să o punem este: În ce fel ne antrenează
Dumnezeu? Dacă ne întoarcem la cuvintele lui Pavel către Timotei, totul
capătă sens:
„Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu (scrisă sub
inspirația Sa) și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte
greșelile, disciplineze ascultarea [și] să antreneze neprihănirea
(trăirea în sfințenie, având gândirea, scopurile și acțiunile în
conformitate cu voia lui Dumnezeu), pentru ca omul lui
Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice
lucrare bună. Te ÎNSĂRCINEZ, înaintea lui Dumnezeu și
înaintea lui Hristos Isus, care are să judece viii și morții, și
pentru (în lumina) arătarea și Împărăția Sa: Vestește și predică
Cuvântul!...” (2 Timotei 3:16-17; 4:1-2, AMP)

Din nou, ai remarcat cuvintele să învețe, să mustre, să îndrepte greșelile
și să disciplineze ascultarea? De asemenea, ai observat că Scriptura ne
antrenează pentru a trăi în sfințenie și că Pavel îi poruncește lui Timotei,
și nouă, să predice Cuvântul (Scriptura)? Punând totul laolaltă, iată esența
poruncii:
Timotei, și orice alt slujitor al Evangheliei, iată un adevăr:
disciplinarea dumnezeiască este dureroasă, dar este cea care ne
antrenează pentru a trăi în sfințenie. Dumnezeu aplică această
disciplinare (antrenament) prin intermediul cuvintelor insuflate
în Scriptură, care îl vor echipa, la rândul său, pe acela care va
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avea să vorbească în numele Lui. Așadar, predică Cuvântul –
Scriptura. Deoarece tu, mesager al Lui Dumnezeu, trebuie să le
arăți oamenilor ce fel de greșeli există în viața lor. Poți ajunge
să înfăptuiești aceasta doar printr-o folosire corectă, în dragoste,
a Scripturii, pentru a învăța, pentru a mustra, pentru a corecta
și pentru disciplinare în supunere. Acesta este procesul divin de
antrenament al celor care sunt dispuși să ducă o viață de sfințenie.
(parafrazare)

Îmi dau seama că este un concept diametral opus mentalității din
biserica secolului al douăzeci și unulea și că ar putea fi resimțit ca un șoc.
Însă, vrem o biserică puternică sau una amăgită? Vrem să formăm oameni
cu principii sănătoase sau oameni înșelați? Aceste porunci ne sunt date
tocmai pentru a nu devia, fără știință, de la inima lui Dumnezeu. Dacă ne
dorim o umblare statornică cu Isus, trebuie să fim înrădăcinați în Scriptură.
Este imposibil să împăcăm cultura contemporană cu directivele Noului
Testament. Haideți să facem o schimbare și să fim martori la nașterea unei
biserici sănătoase!
Convenabil sau benefic?
Lui Pavel, prin descoperire de la Duhul Sfânt, i-a fost dat să vadă oameni
și slujitori care nu vor păzi această poruncă și a prevestit căderea care va
surveni:
„Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere
învățătura sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri
plăcute și își vor da învățători după poftele lor.” (2 Timotei 4:3)

Bine ai venit în aceste vremuri! Să vedem, ce este mai convenabil:
un mesaj încurajator, vesel, optimist, lipsit de greutate? Sau un mesaj
de înștiințare, aspru, de corecție, care expune greșeli și care îndeamnă la
pocăință?
Toată lumea, incluzându-mă și pe mine, ar prefera să îi fie adresat un
mesaj al cărui conținut să reflecte prima variantă. Eu sunt un om optimist,
așa că tind în mod natural să gravitez în jurul mesajelor care aduc bucurie.
Dacă ar avea de ales, orice ființă umană normală ar opta astfel.
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Dacă există două biserici, una în vecinătatea celeilalte, și tu știi că în
una dintre ele s-ar putea să auzi cuvinte care se vor adresa tăios purtării tale
păcătoase, iar în cealaltă vei auzi doar cuvinte înălțătoare și încurajatoare,
bineînțeles că o vei alege pe cea din urmă. Este exact ceea ce spune Pavel
că se va întâmpla în final – oamenii vor alege binele, și nu ceea ce este
dumnezeiesc. Întrebarea corectă nu este ce ne-ar plăcea, ci ce este mai
benefic?
Să fim onești. Cei mai mulți dintre oameni nu își doresc să audă despre
această alegere crucială. Ia aminte însă la acest exemplu. Un bărbat pe
nume Steve este diagnosticat cu cancer. Tumoarea este încă într-un stadiu
incipient, iar prin intervenție chirurgicală ar putea să fie vindecat fără alte
complicații. Doctorul îi spune: „O putem elimina printr-o procedură
simplă.”
Steve caută apoi să audă și opinia unui al doilea medic. Acest medic nu
luase aminte la cercetările medicale sau la cursurile din studenție. El doar
iubește meseria de doctor și vrea să ajute oamenii așa cum știe el. Îi spune
lui Steve să nu se îngrijoreze. Îi spune că totul este bine și că are înainte o
viață lungă. Acest doctor spune plin de entuziasm: „Steve, sănătatea ta este
în perfectă stare!”
Steve pleacă de la al doilea doctor, răsuflând ușurat. Se gândește, Ce
doctor cumsecade. A vorbit bine despre mine. Sunt așa de încurajat. Acum
este chiar puțin nemulțumit de primul doctor, care îi recomandase să
treacă printr-o procedură neplăcută, dureroasă și costisitoare. Acesta îl
conștientizase pe Steve că situația lui era gravă. Abordarea lui a fost directă
și nu tocmai încurajatoare.
Datorită opiniei secundare, Steve este convins că nu mai are niciun
motiv să fie îngrijorat. Cu toate acestea, doi ani mai târziu, Steve este foarte
bolnav și mai are doar câteva săptămâni de trăit, din cauză că acea tumoare
nu mai poate fi oprită. Multe dintre organele vitale i-au fost afectate. În
acest punct, niciun fel de tratament nu îl mai poate ajuta pe Steve.
Cu doi ani înainte, ar fi fost mult mai ușor să urmeze sfatul doctorului
optimist. Dar ce era necesar în acel moment – adevărul sau măgulirile, pașii
de îndreptare sau vorbele pozitive? Lui Steve i s-a spus că este sănătos, când,
de fapt, nu era. Timpul nu mai poate fi dat înapoi. Își dorește acum să fi
dat crezare adevărului.
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Ar putea să fie aceasta actuala condiție spirituală a Creștinismului
vestic, atât în ceea ce îi privește pe lideri, cât și pe membrii bisericii?
A fost o vreme în istoria Israelului, în care liderii religioși adoptaseră,
în exclusivitate, o slujire de tip pozitiv. Se fereau de confruntare și vorbeau
doar într-o manieră încurajatoare. Dumnezeu mărturisește perspectiva Sa
asupra acestor mesaje: „Leagă în chip ușuratic rana fiicei poporului Meu,
zicând: «Pace! Pace!» Și totuși pace nu este.” (Ieremia 8:11) Interesant este
însă că mesajul pe care ei îl răspândeau, nu are o substanță cu nimic diferită
față de mesajul pe care cel de-al doilea doctor i l-a oferit lui Steve.
„Nu-mi plac cuvintele lui!”
Neacceptarea îndreptării pe care o aduce adevărul este o problemă de
veacuri. Într-o altă perioadă, un împărat al Israelului plănuiește o campanie
militară. Cheamă înaintea lui sute de prooroci și îi întreabă dacă planurile
aveau să îi reușească. Acestora le era oferită o nemaipomenită ocazie de
a rosti adevărul, însă, unul câte unul, răspund: „Da, vei ieși victorios”,
prevestindu-i succesul acțiunii sale.
Împăratul lui Iuda era și el prezent, iar inima lui era îndreptată către
Dumnezeu. Acesta tânjea după un discernământ adevărat. Nu simțise vocea
Domnului, cu toate că toți proorocii rosteau aceleași vorbe. A continuat să
caute acel cuvânt care avea să rezoneze cu sensibilitatea inimii lui.
În cele din urmă, împăratul lui Iuda îl întreabă pe conducătorul
Israelului: „Nu mai este vreun alt prooroc al Domnului, care va vorbi în
adevăr?”
Atunci, împăratul lui Israel îi răspunde: „Mai este un om prin care am
putea să întrebăm pe Domnul; dar îl urăsc, căci nu-mi prorocește nimic
bun, nu prorocește decât rău...” (1 Împărați 22:8).
Trecând însă peste acestea, pentru a-l mulțumi pe celălalt conducător,
împăratul lui Israel cere ca proorocul „negativ” să fie adus înaintea adunării
împărătești.
Numele acestuia era Mica, iar solul care fusese trimis după el îi
transmite: „Iată că prorocii, într-un glas, prorocesc bine împăratului; să
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fie, dar, și cuvântul tău ca al fiecăruia din ei! Vestește-i bine!” (1 Împărați
22:13)
Răspunsul lui Mica a fost: „Viu este Domnul, că voi vesti ce-mi va
spune Domnul.” (1 Împărați 22:14). A făcut întocmai după cele spuse, iar
cuvântul a fost unul de îndreptare, care l-a mâniat pe împărat. Însă, după
cum s-a dovedit, toți acei prooroci „pozitivi” se înșelaseră cu privire la ceea
ce avea să se întâmple, pe când Mica a avut dreptate.
Unde sunt astăzi acești consilieri și slujitori asemenea lui Mica? De ce
nu le auzim cu regularitate convingerile și avertismentele? De ce nu ajung
best-seller cărțile lor, care ne cheamă la sfințenie? De ce nu sunt ei cei mai
faimoși vorbitori în cadrul conferințelor? De ce nu sunt aceștia cei mai
vizionați de pe canalul YouTube?
Dumnezeu a făcut cât se poate de clară directiva autorității Sale,
prin apostolul Pavel, și totuși, noi predicăm altceva. Mi s-a întâmplat
ca un remarcabil păstor să-mi spună, într-o zi, în timp ce luam prânzul
împreună: „John, dacă te uiți la majoritatea păstorilor care au biserici de
succes în națiunea noastră, o să vezi că predică mesaje încurajatoare, despre
har și despre speranță.” Unul dintre asociații săi a continuat: „John, poate
ar trebui să-ți reevaluezi învățăturile cu privire la subiectul harului.” Îi era
greu să înțeleagă rolul harului de a ne transforma, de a ne împuternici.
Avem într-adevăr nevoie de speranță și de încurajare, însă avem nevoie
și de îndreptare, de disciplină și de pocăință. Cu aceasta l-a însărcinat Pavel
pe Timotei. De ce presupunem că trebuie să fie totul sau nimic? De ce este
nevoie să înclinăm balanța în cealaltă extremă? Haideți dar să transmitem
tot ceea ce Pavel îi spune lui Timotei.
Ingredientul cheie
Permite-mi să îți mai dau încă un exemplu. Un vânzător de mașini viclean
și obișnuit cu escrocheriile îți va spune exact ce vrei să auzi. Îți va zâmbi, va
râde cu tine, îți va spune ce băiat bun ești și pentru că ești atât de priceput,
mașina pe care tu ai ales-o, este chiar cea mai bună ofertă din întreg lotul.
Poate că te vei gândi, Oau, nici măcar soția mea nu-mi vorbește atât de
încurajator! Aceasta este pentru că soția ta te iubește; acest om te flatează,
pentru a-ți lua banii. Iată-ne ajunși așadar la cel mai important element în
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structurarea mesajelor noastre: dragostea. Ca parte a Trupului lui Hristos,
mesajele noastre trebuie să fie îmbibate în dragoste și să pornească dintr-o
inimă plină de compasiune.
Odată, după o întâlnire, aflându-mă la standul de prezentare a
resurselor noastre, am fost abordat de către un tânăr. Acesta a zâmbit și
mi-a spus: „Ca și tine, sunt chemat să vorbesc profetic și să aduc îndreptare
asupra bisericii.”
Felul în care el a spus-o, m-a făcut să mă simt inconfortabil. Am simțit
că își dorea mai mult să mustre, decât era în mod sincer preocupat de
bunăstarea lor.
„Vrei să știi care este secretul vorbirii profetice?” L-am întrebat eu.
S-a luminat imediat, așteptându-se la un pont pentru o slujire de
succes.
„De fiecare dată când rostești un cuvânt menit să stârnească și să
corecteze”, i-am spus, „trebuie să îi iubești deplin pe oamenii cărora le
vorbești”.
M-a privit cu o expresie care trăda surprinderea. După câteva momente,
mi-a răspuns: „Cred că Dumnezeu mai are mult de lucrat în mine.” Am
fost mândru de el pentru că a recunoscut.
Și eu am avut de furcă cu aceste mesaje de confruntare. Eu iubesc
nespus oamenii, iubesc biserica și îi iubesc pe liderii lui Dumnezeu. În
timp ce scriu această carte sau trebuie să mustru, mă doare inima, deoarece
eu îmi doresc să încurajez și să afirm. Însă, pe de altă parte, sunt conștient
că dragostea adevărată nu măgulește; ci este plină de adevăr. Dragostea
adevărată rostește ce este necesar pentru a aduce însănătoșire celor care
ascultă. Pavel scrie că adevărul trebuie spus cu dragoste și că astfel va aduce
creștere și maturizare în Hristos, celor care îl ascultă (vezi Efeseni 4:15).
Au fost și slujitori care au proclamat mesaje de mustrare, accentuând
importanța sfințeniei, însă cu o atitudine de răutate. Aveau prea puțină, sau
chiar deloc compasiune pentru cei cărora le vorbeau. Este o situație tragică,
care ne va costa scump. Fiecare dintre noi trebuie să fie mânat, mișcat și
chiar consumat de dragoste pentru oamenii cărora i se adresează, iar dacă
nu, mai bine să nu vorbească deloc. Ar trebui să ne dorim cu înflăcărare,
mai mult decât orice altceva, bunăstarea lor. Nu avem voie să vorbim cu
atitudinea „ți-am spus eu” sau „eu știu mai multe decât tine” sau „eu sunt

170

|

B I N E S AU D U M N E Z E I ES C?

mai bun decât tine”. Trebuie să comunicăm cu pasiune, dorindu-ne ce este
cel mai bine pentru ei. Trebuie să îi privim pe cei din auditoriu, sau pe cei
pe care îi întâlnim în alte diverse circumstanțe, ca fiind mai importanți
decât noi înșine. Aceasta este inima lui Dumnezeu, a lui Isus Hristos și a
Duhului Sfânt.

12

M ENTORARE P EN TRU
O VIAȚĂ SFÂ N TĂ
„Sunt de preferat rănile făcute de un prieten, decât mulțimea
sărutărilor unui vrăjmaș.”
—P roverbe 27:6 NLT
„Orice depreciază și obliterează sfințenia lui Dumnezeu, printr-o
falsă percepție asupra dragostei Sale, tăgăduiește descoperirea lui
Dumnezeu, dată prin Isus Hristos.”
—O swald C hambers

U

n mentor personal este o persoană a cărei slujbă este aceea de a
îmbunătăți nivelul de trai al clientului său. Într-un fel asemănător,
Pavel ne instruiește pentru a deveni mentori spirituali. Urmând directivele
lui Dumnezeu, nu doar că vei îmbunătăți calitatea vieții tale, ci și a celora
pe care îi vei mentora.
Tu nu poți aduce îmbunătățire căilor lui Dumnezeu. Adam și cu
Eva au avut această idee și au eșuat lamentabil. Ei au fost primii, urmați
apoi de mulți alții, care au încercat această nebunie. Așadar, ca mentor, tu
trebuie nu doar să instruiești, ci și să avertizezi și să corectezi. Neaducând
îndreptare, tu îi lași pe aceia pe care îi mentorezi să meargă nestingheriți
pe o cale care duce la necaz și la distrugere. Din nou, din acest motiv Pavel
îl îndeamnă pe Timotei: „Tu, ca predicator al Cuvântul ai datoria de a le
arăta oamenilor ce este greșit în viețile lor.” (2 Timotei 4:2, AMP)
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În începutul epistolei sale către biserica din Efes, Pavel vorbește despre
noua noastră natură, care vine împreună cu împuternicirea harului.
Alăturarea acestor două aspecte îl așază pe credincios în fața posibilității
unei vieți transformate. Credinciosului îi este dată capacitatea de a se
asemăna cu Hristos și de a se feri de rău.
Pavel dă o listă de porunci care definesc o astfel de viață. Acestea nu sunt
împovărătoare sau cu neputință de îndeplinit, asemenea poruncilor din
Vechiul Testament. Ele nu reprezintă nimic altceva decât comportamentul
de care ar trebui să dăm dovadă, datorită faptului că avem o nouă natură.
Să citim, așadar, continuarea listei sale:
„Curvia sau orice alt fel de necurăție, sau lăcomia de avere nici
să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți. Să
nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici
glume proaste care nu sunt cuviincioase; ci mai degrabă cuvinte
de mulțumire. Nu vă îmbătați de vin...” (Efeseni 5:3-4, 18)

Din nou, pare a fi o listă cu interdicții. Cum am mai spus, aceasta
nu este o listă cu niște porunci care, odată respectate, te vor mântui. Mai
degrabă este o listă menită să te țină departe de relații adultere cu lumea,
pentru a putea rămâne în prezența manifestată a lui Isus. Dă-mi voie să
enumăr, din nou, toate aceste purtări păcătoase.
Cele discutate în capitolul anterior au fost:
• Să nu minți;
• Să nu păcătuiești, lăsând mânia să te controleze;
• Să nu furi;
• Să nu folosești un limbaj injurios sau abuziv.
Lista trebuie să mai continue cu multe altele:
• Să nu trăiești în imoralitate sexuală;
• Să nu te lași întinat;
• Să nu fii lacom;
• Să nu spui cuvinte porcoase;
• Să nu vorbești nechibzuit;
• Să nu spui glume proaste;
• Să nu te îmbeți de vin.
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Noul Testament este un mesaj al harului, însă, pentru un mesaj
despre care mulți spun că nu conține porunci sau interdicții, această listă
– acoperind doar una dintre cele douăzeci și șapte de cărți ale Noului
Testament – devine din ce în ce mai lungă! Ce este însă și mai ironic,
apostolul căruia i s-a revelat abundența harului este cel care a alcătuit lista!
Pot fi aceste porunci trecute cu vederea sau ar trebui tratate cu seriozitate?
Fără imoralitate sexuală
Primul aspect al listei interzice imoralitatea sexuală. În calitate de fii și de
fiice ai lui Dumnezeu, nu ne sunt permise adulterul, homosexualitatea și
orice alt fel de relații sexuale în afara căsătoriei.
Am întâlnit, de prea multe ori, cupluri care trăiesc în concubinaj,
iar cei doi se declară a fi creștini. Acesta nu este un caz rar – dimpotrivă,
este tot mai răspândit în mediul evanghelic. Majoritatea acestor cupluri
frecventează biserici evanghelice, își mărturisesc deschis credința și sunt,
adesea, deosebit de încântați cu privire la „ceea ce Dumnezeu lucrează”
în viețile lor. Nu există nici urmă de pocăință, de vinovăție sau de părere
de rău. Pur și simplu, aceștia nu consideră că a trăi împreună, înainte
de a fi căsătoriți, reprezintă o greșeală. De ce? Poate că nu au auzit de la
amvon mesaje precum cele rostite de Pavel, Petru, Iacov, Ioan sau Iuda, care
cheamă la un trai evlavios și la castitate. Predicile pe care ei le aud duminica
sunt înălțătoare și încurajatoare, și nu aduc pocăință sau confruntare. Sunt
lipsite de disciplina care duce la sfințire.
În societatea actuală, sunt acceptate, ba chiar considerate recomandabile,
concubinajul, relațiile sexuale înainte de căsătorie și mariajul homosexual.
Din păcate, ca evanghelici, manifestăm adesea o cunoaștere superficială
a Scripturii. Fără a privi cu atenție la Cuvântul lui Dumnezeu, sunt mulți
aceia care au îmbrățișat principiile civilizației actuale. Argumentul general
este: Dacă ne iubim, de ce să nu locuim împreună?
Dar homosexualitatea? Și acesta este un fenomen tot mai răspândit,
și nu doar între aceia care nu au avut niciodată legături cu biserica. Chiar
recent, mi-a fost arătată pagina de Facebook a unei femei care fusese
manager al unui departament în cadrul unei organizații creștine. Era acum
îndrăgostită de o altă femeie și avea intenția de a se căsători cu ea. Am
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privit cu mare tristețe la logodna lor și la alte fotografii care surprindeau
momente intime între cele două.
În trecut, cei care alunecau în umblarea lor cu Dumnezeu, erau
pe deplin conștienți de greșeala comisă. Această femeie continua să
vorbească, cu deosebit entuziasm, despre dragostea lui Dumnezeu și
despre devotamentul ei față de El. Cum era posibil ca ea să fie căsătorită
cu o altă femeie, când Isus declară categoric: „Oare n-ați citit că Ziditorul,
de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască, unul pentru
celălalt? Și pentru că Dumnezeu a creat această contopire organică a celor
două sexe, nimeni să nu-i pângărească capodopera?” (Matei 19:4-6, The
Message, traducere din limba engleză). Isus spune că actul căsătoriei este
pentru un bărbat și o femeie – unirea cele două sexe. De ce nu este această
femeie conștientă de faptul că pângărește ceea ce El a instituit? Să nu fi fost
acestea clar expuse de la amvon?
Înțeleg devierea societății de la intenția originară a lui Dumnezeu
cu privire la căsătorie. Cei nemântuiți dețin o natură păcătoasă. Femeile
și bărbații pierduți umblă prin această lume, fără Dumnezeu, și dispun
de o cunoaștere limitată asupra a ceea ce este cu adevărat binele sau răul.
Comportamentul lor nu ar trebui să te surprindă, deoarece ei gândesc
și acționează în conformitate cu ceea ce natura lor le dictează. Problema
intervine atunci când cei credincioși adoptă etalonul lumesc al binelui,
considerându-l admisibil și înaintea lui Dumnezeu. Din punct de
vedere statistic, este în creștere numărul bisericilor în care sunt tolerate
homosexualitatea și mariajul homosexual. Este însă de menționat faptul că
bisericile încurajează astfel de comportamente nu doar prin ceea ce spun, ci
și prin ceea ce aleg să nu spună. Ia aminte la următoarele cuvinte:
„Dacă un om neprihănit se va abate de la neprihănirea lui și va
face ce este rău, îi voi pune un laț înainte, și va muri. Dacă nu
l-ai înștiințat, va muri prin păcatul lui și nu i se va mai pomeni
neprihănirea în care a trăit, dar îi voi cere sângele din mâna ta!”
(Ezechiel 3:20)

Versetul vorbește despre înștiințarea unui credincios – a unui om
neprihănit. Dacă nu îi avertizezi pe credincioși de păcatul lor, consecințele
vor fi grave.
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Poate mă vei contrazice. „Dar John, acesta este Vechiul Testament.
Cum poți să spui, în contextul Noului Testament, că sângele va fi cerut din
mâna slujitorului?”
Am vorbit cândva în cadrul unei conferințe pentru lideri, iar unul
dintre păstorii prezenți m-a contrazis în legătură cu această chestiune. S-a
mâniat și mi-a spus: „Cum îndrăznești să pui peste noi sângele altora?! Asta
aparține de Vechiul Testament!”
I-am răspuns: „Vrei să deschizi Biblia la Fapte, la capitolul douăzeci și
să-mi citești versetele douăzeci și șase și douăzeci și șapte?”
Iată cuvintele pe care păstorul mi le-a citit: „De aceea vă mărturisesc
astăzi că sunt curat de sângele tuturor. Căci nu m-am ferit să vă vestesc tot
planul lui Dumnezeu.”
Șocat, păstorul s-a uitat la mine și mi-a răspuns: „John, am mai citit
versetul înainte, însă nu am observat niciodată acest aspect.” La sfârșitul
conversației, acesta mi-a spus: „Îmi pare nespus de rău pentru că te-am
atacat.” I-am apreciat sinceritatea.
În acest paragraf, vreau să mă adresez în special acelora care ocupă poziții
de conducere în biserică. Acestea au fost cuvintele lui Pavel către liderii
din Efes, însă și noi vom fi găsiți vinovați, dacă, în calitate de predicatori,
nu propovăduim înaintea oamenilor întreaga învățătură a lui Dumnezeu.
Dacă vorbim doar într-o manieră „încurajatoare”, vom face abstracție de o
mare parte dintre învățături. În consecință, oamenii vor gravita în jurul a
ceea ce lumea consideră a fi bun, fără a se deosebi de copii răsfățați, care fac
ce le trece prin cap. Concluzia: sângele lor va fi pe mâinile noastre.
Dă-mi voie să îți prezint încă un exemplu. Recent, m-am uitat la o
slujbă transmisă online, în care un păstor al unei megabiserici mărturisea
înaintea oamenilor că este homosexual. Spunea că s-a săturat să se ascundă;
nu voia ca și alții care trăiesc astfel să se simtă în mod constant învinovățiți
(sau „sub condamnare”, cum declara el).
A luat, pe rând, fiecare verset al Bibliei, în care este descoperită
perspectiva lui Dumnezeu asupra homosexualității, și i-a sucit interpretarea.
Apoi, a spus cu îndrăzneală celor care îl urmăreau: „Apostolul Pavel
se pricepea de minune la viața „în Hristos”, dar era groaznic în ceea ce
privește relațiile interumane” – discreditând, în acest fel, poruncile lui
Pavel cu privire la sexualitate. Păstorul a continuat prin a argumenta că
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Pavel a dat-o în bară, când a lăsat de înțeles, în primul capitol din Romani,
că neînchinându-ne lui Dumnezeu, putem sfârși în homosexualitate (vezi
Romani 1:21-27). După spusele acestui păstor, cuvintele lui Pavel nu pot fi
adevărate, deoarece, citez: „În America, jumătate dintre liderii de închinare
sunt homosexuali.” (M-am întrebat, oare conform cărui studiu se ajunsese
la o asemenea statistică?) În timp ce îi urmăream discursul, am putut vedea
cum membrii bisericii se ridicaseră în picioare de câteva ori, aplaudând.
După ce am auzit cuvintele pervertite ale acestui păstor, Dumnezeu
mi-a vorbit și mi-a spus: „Citește Romani, capitolul 1.” Iată ce am găsit:
„Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi
scârboase; căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească
a lor în una care este împotriva firii; tot astfel, și bărbații au
părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au aprins în poftele
lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte
bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata
cuvenită pentru rătăcirea lor. Și, măcar că știu hotărârea lui
Dumnezeu, că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de
moarte, totuși, ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei
ce le fac.” (Romani 1:26-27, 32)

Cum a putut acest predicator să discrediteze un verset în care
homosexualitatea este descrisă ca fiind o „patimă scârboasă”? Nu este nevoie
de o persoană expertă în cele duhovnicești, pentru a-și da seama că aceste
practici sexuale nu sunt naturale. Nici măcar animalele nu se angrenează
în astfel de comportamente. Pe ce bază am putea crede că Dumnezeu
tolerează, aprobă sau încurajează așa ceva? Gândește-te la toți acei creștini
practicanți, care poate că se luptau cu impulsul de a ceda în fața acestor
pofte și a acestui stil de viață păcătos, auzind mesajul păstorului. Conștiința
le-a spus imediat: Este greșit ca un copil al lui Dumnezeu să trăiască astfel.
Însă, din nefericire, cuvintele predicatorului au contribuit la a reprima
vocea lor lăuntrică. Nu doar că se făcea el însuși vrednic de judecată, dar îi
încuraja și pe cei din jurul lui să-i urmeze exemplul.
Dar ropotele de aplauze ale celor din biserică? Traducerea The Amplified
Bible spune, în Romani 1:32, că toți aceia care „îi aprobă și îi încurajează pe
alții care săvârșesc” asemenea fapte, se fac ei înșiși părtași judecății.
Care este așadar răspunsul nostru la cuvintele lui Pavel?
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„Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni Împărăția lui
Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta: nici curvarii,
nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii,
nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici
defăimătorii, nici hrăpăreții nu vor moșteni Împărăția lui
Dumnezeu.” (1 Corinteni 6:9-10)

Fără îndoială, mai sunt și alte păcate care aduc stricăciune. Însă, nu
putem ignora ce spun aceste versete despre practicile sexuale denaturate.
Direcția în care lumea se îndreaptă este toxică. Dacă nu rostim de la
amvoanele noastre adevărul despre imoralitatea sexuală, oamenii nu vor ști
ce este comportamentul dumnezeiesc și vor fi păcăliți de către cel rău. Vor
accepta standardul lumesc al binelui, încredințați fiind că și Dumnezeu îl
aprobă.
Fără necurăție
Următoarea pe lista interdicțiilor este să nu te lași întinat. Nu trebuie să
avem nimic de-a face cu vreo formă de pornografie, cu filme obscene sau
cu gânduri desfrânate. Isus spune: „Dar Eu vă spun că oricine se uită la o
femeie ca s-o poftească, a și preacurvit cu ea în inima lui” (Matei 5:28).
Psalmistul scrie: „Nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei...” (Psalmi
101:3).
Pentru un moment, pornografia aduce încântare și satisfacție, deoarece
răspunde poftelor firii tale, însă îți va degrada capacitatea de a fi intim cu
partenerul tău și cu Dumnezeu. În cele din urmă, îți va ruina împlinirea în
relația cu partenerul – și te va lăsa gol pe dinăuntru. Deși pare că pornografia
este în măsură să provoace o scânteie, nu va face decât să aprindă un fitil
care va declanșa, finalmente, o explozie a unui amalgam de confuzie, de
vină, de rușine și de nesiguranță.
Până de curând, cele mai accesate site-uri web erau cele pornografice
– recent au fost declasate de site-urile rețelelor de socializare. Mai mult
de unul din zece site-uri web are conținut pornografic. Peste patruzeci
de milioane de americani accesează cu regularitate aceste site-uri, iar la
fiecare secundă, 28.258 de utilizatori ai internetului vizionează materiale
pornografice.15
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Aceasta nu este o chestiune strict bărbătească. Aproximativ una din
cinci femei vizualizează săptămânal materiale pornografice online și multe
și-au mărturisit dependența de masturbare.16 Atât bărbați cât și femei își
întrețin dependența prin reviste și cărți erotice, cele din urmă fiind mai
populare între femei.17
Dar în ceea ce privește biserica? Revista Christianity Today a realizat un
sondaj în care diferiți păstori au fost întrebați dacă au accesat, în decursul
ultimului an, un site web cu conținut pornografic. Patruzeci și cinci la sută
dintre ei au răspuns că da. Aceștia sunt lideri, oameni care conduc biserica!
Alte statistici arată că cincizeci la sută dintre bărbații din mediul evanghelic
sunt dependenți de pornografie18, iar un sondaj difuzat de CNN a arătat că
șaptezeci la sută dintre bărbații creștini se luptă cu aceasta.19
Trebuie, așadar, să ne punem întrebarea: Să fie mesajele de încurajare
de la amvoane răspunsul la această epidemie, care atinge, în aceste vremuri,
cote maxime?
Eu m-am confruntat cu pornografia până la douăzeci și șapte de ani,
perioadă care a inclus și primii mei ani în lucrarea de slujire. Eram convins
că de îndată ce mă voi căsători cu o femeie frumoasă, păcatul va înceta; dar
nu s-a oprit, ba chiar a devenit și mai rău. Crease un zid între mine și Lisa.
Am fost eliberat abia în toamna anului 1984, când i-am mărturisit unui
om al lui Dumnezeu despre adicția mea, iar el mi-a spus, fără ocolișuri,
„Oprește-te!” M-a mustrat cu asprime. Nu am primit niciun mesaj de
încurajare din partea lui! Am primit directive ferme și înștiințări care au
adus în viața mea o frică sănătoasă de Domnul.
Cuvintele acestui om m-au determinat să-L caut pe Dumnezeu pentru
a obține eliberare. În decursul a nouă luni, am fost complet eliberat și,
până în ziua de astăzi, umblu în această libertate. Am descoperit că harul
este atât de puternic! Poate să elibereze chiar și un om care a fost robit de
pornografie, încă de la unsprezece ani. Acesta este încă un motiv pentru
care sunt dezamăgit de faptul că slujitorii nu vorbesc despre deplinul
beneficiu al harului lui Dumnezeu. Dacă nu aș fi descoperit harul – și nu
doar în instanța de dar fără plată, iertare a păcatelor și mântuire, ci și drept
împuternicirea dată de Dumnezeu, pentru a trăi dincolo de capacitățile
mele naturale – aș fi fost robit și în ziua de astăzi.
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Fără lăcomie
Definiția lăcomiei este „dorință exagerată și egoistă pentru ceva, în special
pentru câștig, putere sau mâncare”. Adesea, credincioșii denaturează
și pervertesc în lăcomie promisiunea că Dumnezeu ne va face prosperi,
biruitori, binecuvântați. Atenția le este îndreptată spre „eu”, mai degrabă
decât spre a fi pregătiți să slujească și să dăruiască altora. Lăcomia este o
poftă rea, adică idolatrie (vezi Coloseni 3:5). Când ești lacom, pui propriile
tale dorințe, pasiuni, pofte, țeluri financiare, propria faimă, popularitate și
propriul statut mai presus decât pe Dumnezeu și pe cei din jurul tău.
Se pot spune multe întâmplări despre cum lăcomia s-a strecurat în
viețile credincioșilor. Din cauza acesteia, Balaam și-a pierdut relația cu
Dumnezeu, așa cum au pățit Cain, Core și mulți alții care, la un moment
dat, s-au aflat în prezența lui Dumnezeu. Mulți alunecă în lăcomie, din
cauză că nu sunt avertizați. A avertiza prin învățături și în predici presupune
să te îndepărtezi de mesajele eminamente pozitive și încurajatoare. Iar
pentru a-i ajuta pe oameni să devină maturi în Hristos, este necesar nu
doar să oferi învățătură, ci și să avertizezi (vezi Coloseni 1:28).
Când eram copil, îmi plăceau învățăturile părinților mei, dar nu
dădeam importanță avertismentelor. Am învățat însă, mai târziu, că
avertizările erau cele care mi-au salvat viața. Dacă tatăl meu nu m-ar fi
prevenit asupra consecințelor introducerii unei șurubelnițe într-o priză,
poate că aș fi încercat din curiozitate și m-aș fi electrocutat.
Pavel spune uneia dintre preaiubitele lui biserici: „De aceea vegheați și
aduceți-vă aminte că, timp de trei ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc
cu lacrimi pe fiecare din voi” (Fapte 20:31). Zi și noapte, timp de trei ani!
Și a făcut-o cu lacrimi! Îi avertizăm noi pe oameni? Zilnic? Sau noi, cei
care învățăm și predicăm, sperăm, pur și simplu, că mesajele noastre de
încurajare îi vor ține pe oameni departe de lăcomie? Ne pasă cu adevărat?
Sunt ani de când nu am mai auzit un mesaj împotriva lăcomiei!
Pavel este cel care a propovăduit harul, și totuși, este de asemenea cel
care strigă înflăcărat către biserica din Efes – și către noi – „Să nu cădeți în
lăcomie.”
Ascultă și cuvintele apostolului Iacov:
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„De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din
poftele voastre, care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți,
și nu aveți; ucideți, pizmuiți, și nu izbutiți să căpătați; vă certați
și vă luptați, și nu aveți, pentru că nu cereți. Sau cereți, și nu
căpătați, pentru că cereți rău, cu gând să risipiți în plăcerile
voastre. Suflete preacurvare! Nu știți că prietenia lumii este
vrăjmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea
se face vrăjmaș cu Dumnezeu.” (Iacov 4:1-4)

Oh! Haide, Iacov, nu mai fi atât de negativ! Să fi fost apostolul
întotdeauna ursuz, aspru și de neînduplecat? Sau se poate să îi fi iubit cu
adevărat pe aceia cărora le scria? De aceea transmite el un mesaj menit să
aducă trezire, și nu unul încurajator, dintre cele în mod normal vehiculate?
Să fie acesta motivul pentru care Dumnezeu îl alege pe el, pentru a scrie o
parte a Noului Testement, în locul unui alt vorbitor mai entuziasmant, al
vremii sale?

Fără conversații inadecvate
Următorul aspect al listei: să nu iei parte la vorbe nechibzuite, la glume
proaste sau la povestiri obscene. Sunt incluse aici și vizionatul filmelor,
ascultatul muzicii sau a oricărui alt material audio de acest gen.
Am fost solicitat să ajut tineri din echipe de slujire, care erau tulburați
de faptul că liderii lor foloseau un limbaj grosolan, spuneau glume cu
tentă pornografică sau nu se diferențiau cu nimic în vorbirea lor față de
un necredincios. De ce se comportă liderii astfel? Se poate să fie din cauză
că nu le spunem oamenilor lui Dumnezeu și liderilor că acesta nu este un
comportament adecvat pentru un cetățean al Împărăției?
Pavel le scria colosenilor: „Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har,
dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia.” (Coloseni
4:6) Vorbele noastre trebuie să fie, neîncetat, pline de har.
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Nu vă îmbătați
Următoarea poruncă: să nu vă îmbătați – nici cu bere, nici cu vin, nici
cu vreun alt fel de băutură alcoolică. (Directivă de asemenea aplicabilă și
în ceea ce privește consumul de droguri, fie ele legalizate sau nu, sau sub
prescripție medicală.) Auzim, încă o dată, sintagma să nu.
Alcoolul este ispititor (vezi Proverbe 23:31-33). Pe nesimțite, te poate
ademeni să bei mai mult și mai mult, până în punctul în care îți vei pierde
controlul. Alcoolul are abilitatea de a încețoșa și, finalmente, de a distruge
capacitatea de a raționa înțelept. Stăpânirea de sine este compromisă, iar
funcțiile de apărare ale creierului și ale inimii sunt dezactivate. Este la fel ca
atunci când ștergi programul de protecție antivirus de pe un calculator. Te
faci vulnerabil – ignorând măsurile de precauție – unui program dăunător.
Practic, alcoolul anihilează sistemul de apărare al creierului tău. Și chiar
dacă tu îți cunoști limitele și poți oricând să te oprești, fără să-ți dai seama,
îi poți influența pe alții la a se deda beției. Să-ți împărtășesc o întâmplare.
Un păstor consuma băuturi alcoolice la un restaurant din orașul în care
locuia. Unul dintre membrii bisericii sale, recent convertit, se afla și el în
același restaurant. Acesta era un om de afaceri înstărit, care, înainte de a fi
mântuit, avusese probleme cu alcoolul. După ce s-a întors la Dumnezeu, a
renunțat la a mai bea și ar fi putut să fie asemuit unui om care „...de abia a
scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire.” (2 Petru 2:18)
Imediat după ce a văzut la restaurant că păstorul lui consuma alcool,
omul de afaceri s-a apucat și a băut peste limite, timp de trei zile. Interval în
care a luat niște decizii deloc înțelepte, pierzând astfel, din punct de vedere
financiar, aproape totul. Chiar și mai devastator decât atât, și-a distrus și
căsnicia. Când ulterior a fost întrebat de ce a cedat acelui exces, răspunsul
lui a fost: „L-am văzut pe păstor consumând alcool, așa că m-am gândit,
dacă el poate să bea, înseamnă că și eu pot.”
În final, bineînțeles că acest om este el însuși răspunzător pentru
alegerile sale greșite, însă, nu ar trebui ca un asemenea deznodământ să ne
conștientizeze pe toți de influența pe care o avem asupra celor din jurul
nostru?
În ultima vreme, din ce în ce mai mulți slujitori nu se mai simt incomod
să bea în public. Iar pentru a-și justifica acest drept, aceștia fac apel la diferite
versete biblice. Unul dintre acestea este 1 Timotei 3:3, în care Pavel îi spune
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lui Timotei că aceia care conduc biserica nu ar trebui să fie „dedați vinului”.
Cuvântul grecesc pe care Pavel îl folosește este paroinou. The Complete Word
Study Dictionary oferă următoarea definiție: „Aparținând vinului, bețiv.
Cuvântul nu include consumul temperat și responsabil de alcool, ci, mai
degrabă, are în vedere consumul abuziv, permanent al acestuia. Imaginea
corespondentă acestui cuvânt ar fi cea a unui individ care are mereu pe
masă o sticlă (sau o ploscă), semnificând dependență.” În traducerea The
new Living Translation, acest verset spune că un conducător al bisericii nu
trebuie să fie „băutor împătimit” (1 Timotei 3:3).
Într-o altă epistolă, Pavel îl sfătuiește pe Timotei: „...să iei și câte puțin
vin, din pricina stomacului tău și din pricina deselor tale îmbolnăviri.”
(1 Timotei 5:23) În Efes, Timotei reprezenta echivalentul unui păstor
principal al zilelor noastre. În prezent, raționamentul multor slujitori este
că dacă unui lider al bisericii i-ar fi fost interzis să se atingă de vin, ca în
cazul legământului unui nazireu, Pavel nu i-ar fi spus păstorului Timotei să îl
folosească pentru proprietățile sale terapeutice.
În această dezbatere, cel mai citat pasaj al Scripturii este acela în care ni
se spune că Isus a transformat apa în vin (vezi Ioan 2:1-11). Argumentul
este, Isus nu ar fi transformat apa în vin, mai ales într-un cadru public, dacă
băutul ar fi fost ceva greșit.
Dacă ar fi să luăm în calcul doar aceste pasaje, oricine ar putea
concluziona că păstorul care a băut în public nu a greșit cu nimic. Cu
toate acestea, noi trăim într-o societate în care alcoolismul este extrem de
răspândit. Anual, în Statele Unite, au loc aproximativ 88.000 de decese
din cauze atribuite consumului de alcool20, iar alcoolismul este al treilea,
în topul cauzelor de deces, care ar putea fi prevenite.21 În anul 2007,
conform ziarului The Washington Post, unul din trei americani are, sau a
avut probleme cu alcoolul.22 The National Institute on Alcohol Abuse and
Alcoholism a declarat că în anul 2012, douăzeci și cinci la sută dintre
persoanele de optsprezece și peste optsprezece ani fac exces de alcool în
fiecare lună. Este cutremurător – una din patru persoane, în decursul a doar
o lună! Aș putea să mai prezint numeroase statistici, însă ideea principală
este că americanii dovedesc o înclinație înspre consumul abuziv de alcool.
Excesul de alcool este răspândit nu doar în Statele Unite. În anul 2012,
șase procente din decesele la nivel global (3,3 milioane) au fost atribuite
consumului de alcool. La nivel Global, consumul abuziv de alcool este al
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cincilea factor de risc, care predispune la deces prematur și la dizabilități.
Iar în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între cincisprezece și patruzeci
și nouă de ani, ocupă prima poziție!23
Din cauza acestei epidemii, în calitate de credincioși cu simțul
răspunderii, cred că ar trebui să ne maturizăm în gândire, luând în
considerare implicațiile extinse ale îndemnului lui Pavel, cel cu privire la
mâncatul din carnea închinată idolilor. După cum apostolul spune, „dacă
o mâncare face pe fratele meu să păcătuiască, nu voi mânca niciodată carne,
ca să nu fac pe fratele meu să păcătuiască” (1 Corinteni 8:13). Pavel a dat
limpede de înțeles că a mânca din carnea jertfită idolilor nu este un păcat.
Cu toate acestea, dacă unui frate mai slab îi pricinuiește ofensă și poticnire,
el a spus că nu se va mai atinge de acea carne.
O ipoteză conform căreia creștinul are dreptul să consume cantități
moderate de alcool, poate fi, într-adevăr, susținută. Însă, în calitate de
credincioși – și în special pentru aceia dintre noi care sunt lideri ai bisericii
– vrem să ne asumăm posibilitatea de a fi o piatră de poticnire și de a-i
împinge din nou în dependență pe aceia care cu greu au reușit să renunțe
la alcoolism, mai ales în contextul unei societăți bombardate cu asemenea
excese? Dacă păstorul care consuma alcool la restaurant ar fi trăit după
acest principiu, poate că omul de afaceri ar fi fost scutit de cele trei zile
tragice de exces.
Trebuie să te ferești de orice formă de beție. Nu este o purtare adecvată
pentru un copil al lui Dumnezeu și nu este, în niciun caz, o chestiune
neînsemnată. Suntem avertizați în mod categoric: „Nu știți că cei nedrepți
nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta:
nici curvarii, (...) nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii,
nici hrăpăreții nu vor moșteni Împărăția lui Dumnezeu.” (1 Corinteni
6:9-10)
Mai există încă un aspect important care ar trebui adus în discuție.
Noi suntem în mijlocul unei alergări duhovnicești, iar Antrenorul nostru
ne spune să „...dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa
de lesne și să alergăm cu stăruință.” (Evrei 12:1). Există păcate care ne pun
mai lesne piedică decât altele, iar conform statisticilor menționate anterior,
se pare că abuzul de alcool ocupă un loc fruntaș! Așa că, de ce să cochetezi
cu ceva care i-a ruinat pe atât de mulți?
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În concluzie, ar trebui să ne punem întrebarea, de ce noi, cei care
beneficiem de o autentică experiență a umplerii cu Duhul Sfânt, căutăm
niște mijloace artificiale care să ne aducă pace sau relaxare, atunci când
suntem tensionați? Suntem umpluți cu Duhul doar în teorie, nu și în
practică, încât simțim nevoia unor substanțe care să ne vină în ajutor?
Nu vă înșelați
Am cercetat doar acest singur capitol al cărții Efeseni. Mai există multe alte
porunci pe paginile Noului Testament. Din nou, ține minte, aceasta nu
este o listă pe care trebuie să o respecți pentru a fi mântuit; ci este un stil
de viață de care dau dovadă aceia care vor trăi în prezența manifestată a lui
Dumnezeu.
Ascultă cum încheie Pavel lista de interdicții:
„Nimeni să nu vă înșele cu vorbe deșarte; căci din pricina
acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii
neascultători. Să nu vă întovărășiți, dar, deloc cu ei. Cercetați ce
este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la lucrările
neroditoare ale întunericului, ba încă mai degrabă osândiți-le.
Căci e rușine numai să spunem ce fac ei în ascuns. Luați seama
deci să umblați cu băgare de seamă.”(Efeseni 5:6-7, 10-12, 15)

Nu te lăsa înșelat de aceia care încearcă să justifice aceste păcate.
Consecințele sunt destul de neplăcute. Trebuie să discerni, cu băgare de
seamă, și nu în chip ușuratic, ce-I va aduce plăcere lui Dumnezeu, prin
purtările tale zilnice. Mulți dintre noi se comportă ca și cum s-ar afla pe
un teren de joacă, când, de fapt, se află pe un câmp de luptă. Ești într-un
război, ești în mod constant ținta gloanțelor, iar inamicul caută neîncetat
și neobosit să te doboare. Însă, dacă tu rămâi în lumină, dușmanul va eșua,
datorită mărețului har al lui Dumnezeu care este peste viața ta.
Te încurajez: luptă-te să duci o viață la nivel înalt. Fii dependent de
har, pentru a trăi o viață dumnezeiască, fără de pată, în mijlocul unei lumi
pervertite, care se îndreaptă către moarte. Ești capabil, întrucât Dumnezeu
ți-a dat, fără de plată, natura Sa divină. Nu risipi și nu fi acela care să fi
primit în zadar mărețul har al lui Dumnezeu.

13

MOTIVAȚIA
„De aceea, voi fi gata să vă aduc totdeauna aminte de lucrurile
acestea, măcar că le știți și sunteți tari în adevărul pe care-l aveți.
Dar socotesc că este drept, cât voi mai fi în cortul acesta, să vă țin
treji aducându-vă aminte; căci știu că dezbrăcarea de cortul meu
va veni deodată, după cum mi-a arătat Domnul nostru Isus Hristos.
Îmi voi da osteneala, dar, ca, și după moartea mea, să vă puteți
aduce totdeauna aminte de aceste lucruri.”
—2 P etru 1:12–15
„Privim la pierderea prieteniei cu Dumnezeu ca la unicul lucru
înfiorător și considerăm că a deveni prieten cu Dumnezeu este
unicul lucru vrednic de cinstit și de dorit.”
—G rigore

C

de

N isa

hemarea la o viață de sfințenie nu este o sugestie sau o recomandare.
Nu este ceva pentru care te lupți din răsputeri, dar care în practică nu
se va realiza vreodată. Este o poruncă, una pe care trebuie să o împlinești.
Apostolul Petru dă clar de înțeles faptul că propovăduirea repetată a
adevărurilor și a poruncilor fundamentale, lăsate de către Domnul nostru
Isus Hristos, este de o importanță vitală. De trei ori el menționează că
le readuce aminte în cele patru versete citate mai sus. Oamenii cărora
Petru le scrie cunoșteau deja tot ceea ce avea epistola să conțină, dar, cu
toate acestea, apostolul declară că după ce el va părăsi Pământul, ei sunt în

18 6

|

B I N E S AU D U M N E Z E I ES C?

continuare îndatorați să revină în mod constant asupra acestor adevăruri
esențiale. Nu-i așa că ar fi o idee bună să luăm și noi aminte la importanța
mesajului său?
La începutul celor două epistole ale sale, Petru scrie: „Voi trebuie să fiți
sfinți în tot ceea ce faceți” (1 Petru 1:15, NLT). Regăsim în Scriptură două
categorii ale imperativului: ar trebui și trebuie. Ești un om înțelept, dacă ții
cont de formularea de tipul ar trebui. Ești un om lipsit de judecată, dacă
nu ții cont de categoria lui trebuie. Afirmația lui Petru aparține categoriei
trebuie.
În mod categoric, apostolul vorbește despre modul nostru de viață.
Tu nu trebuie să fii intimidat, speriat sau descurajat de acest fapt. Căci
avem promisiunea: „...și poruncile Lui nu sunt grele” (1 Ioan 5:3). Aceasta
înseamnă că nu sunt nerealiste, ci realizabile.
Înspre finalul celei dintâi epistole, și mai cu seamă în cea de-a doua,
Petru continuă să vorbească despre aspectele practice ale unei vieți trăite
în sfințenie. Apostolul face afirmații precum: „...vă sfătuiesc ca pe niște
străini și călători, să vă feriți de poftele firii pământești, care se războiesc cu
sufletul.” (1 Petru 2:11)
Câmpul de luptă este mintea ta. Gândurile, emoțiile și voința ta sunt
cele care trebuie ținute sub control. Tot ceea ce este păcătos ia ființă pe
această arenă. De obicei, bătălia se iscă atunci când te aștepți cel mai puțin
și are loc, adesea, atunci când ești în preajma celor necredincioși sau a acelor
creștini care trăiesc în compromis. Petru adeverește clar acest fapt: „Fiți atenți
să trăiți cum se cuvine printre cei necredincioși din jurul vostru” (1 Petru
2:12, NLT). Apostolul face referință la un comportament dumnezeiesc în
guvernare, în căsătorie, în calitate de angajat și în cadrul tuturor celorlalte
relații. Acesta vorbește despre fiecare în parte, dar accentuează faptul că cea
mai bună oportunitate de a da dovadă de o puternică mărturie va interveni
în relațiile cu vecinii nemântuiți, între colegii de serviciu sau de la facultate
– în special cu aceia cu care obișnuiai să îți petreci timpul, înainte de a te
întoarce la Hristos. Apostolul spune:
„Desigur, vechii voștri prieteni nu vor înțelege de ce veți înceta
să vă mai alăturați lor. Dar voi nu trebuie să le aduceți justificări.
Ei sunt aceia care vor fi chemați să dea socoteală – dar înaintea
lui Dumnezeu Însuși.” (1 Petru 4:4-5, The Message)
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La începutul celei de-a doua epistole, Petru ne învață: „căutați cu
atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră; căci, dacă faceți
lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată” (2 Petru 1:10). Ceea ce tu trebuie
să practici pentru a-ți dovedi autenticitatea include excelența morală,
autocontrolul, răbdarea, îndelunga răbdare, evlavia, blândețea și dragostea.
Acestea sunt roade ale harului, pe care le dobândești prin credință. Dacă tu
le împlinești, atunci ți se va da „...din belșug intrare în Împărăția veșnică a
Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos.” (2 Petru 1:11)
Petru continuă prin a avertiza că se vor ridica unii învățători care „vor
strecura pe furiș erezii nimicitoare...” (2 Petru 2:1). Aceștia vor atrage
mulțimi de partea lor: „Mulți îi vor urma în destrăbălările lor...” (versetul 2).
Traducerea The Message vorbește despre asemenea lideri astfel: „Au urmat
o cale care duce iute înspre pierzare, dar nu înainte de a-și trage după ei o
mulțime confuză de adepți, care nu sunt în stare să deosebească binele de
rău. Din pricina lor, calea adevărului este vorbită de rău.” (versetele 1 și 2)
Acești învățători se vor afla „printre noi” – la conferințele noastre, în
biserici și în grupe de casă. Suntem avertizați: „Sunt niște stânci ascunse la
mesele voastre de dragoste...” (Iuda 1:12; vezi și 2 Petru 2:3). Învățătura lor
va conține îndeajuns adevăr încât să se ajungă la două situații.
În primul rând, oamenii nu vor mai avea capacitatea de a distinge între
ce este bine și ce este rău. Comportamente care ne îndepărtează de inima
lui Dumnezeu vor fi catalogate drept admisibile și, în unele circumstanțe,
chiar bune. A proclama și a rămâne credincios Cuvântului lui Dumnezeu
va ține de domeniul legalismului și al condamnării.
Pe lângă favorizarea unui stil de viață „evanghelic” decadent, învățăturile
respective vor contribui la stingerea discernământului. Acești slujitori
și învățători mincinoși vor avea un nemaipomenit talent al oratoriei,
convingându-i și influențându-i astfel pe mulți. Din moment ce întreaga
învățătură a lui Dumnezeu nu va mai fi păstrată drept standard absolut,
rata credincioșilor care vor fi momiți în neascultare va atinge cote maxime.
A doua consecință va fi acea că Evanghelia va fi greșit etichetată. Se
poate ajunge la așa ceva, doar dacă acești învățători vor folosi destule
cuvinte conforme cu adevărul:
„După ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit...”
(2 Petru 2:15)
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La început, acești lideri au fost ucenici evlavioși, dar nu s-au păstrat,
ceea ce explică de ce cunosc limbajul creștinesc, însă i-au compromis
acuratețea.
Petru ne semnalează faptul că atunci când căutăm să trăim în sfințenie,
nicicând nu vom aluneca – nu vom ceda niciodată în fața influenței acestor
falși învățători. Aici se găsește siguranța noastră.
El se adresează apoi victimelor care vor fi amăgite de aceste false
învățături, prinse în stilul de viață pe care îl propun acești mincinoși:
„În adevăr, dacă, după ce au scăpat de întinăciunile lumii, prin
cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos,
se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele, starea lor de pe urmă se
face mai rea decât cea dintâi. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu
fi cunoscut calea neprihănirii, decât, după ce au cunoscut-o,
să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată.” (2 Petru
2:20-21)

Este o informație înfiorătoare, care aproape că îți taie răsuflarea și care,
fără îndoială, merită să fie reiterată. Acest mare apostol vorbește despre
oameni care chiar vor fi eliberați de legăturile păcatului, primindu-L pe Isus
Hristos în viețile lor. Dar, din cauza unor învățături lipsite de acuratețe, a
convingerilor greșite și a pierderii discernământului, aceștia se compromit,
întorcându-se la un trai nedumnezeiesc. Apostolul spune că acum aceștia
se află într-o stare chiar mai rea decât aceea în care erau înainte de a-L
cunoaște pe Isus și că ar fi fost de preferat ca ei să nu fi cunoscut niciodată
calea adevărului, decât să respingă porunca de a trăi în sfințenie. Cât de
drastic!
Din nou, vedem că este o poruncă în vederea unei vieți trăite cu
sfințenie – o poruncă de importanță capitală!
Două forțe de neînvins
Poruncile lui Dumnezeu nu sunt împovărătoare, deoarece, dispunând de o
nouă natură, împreună cu împuternicirea pe care o dă harul, tu ești capabil
să le îndeplinești. Dar haide să fim realiști. Dispui într-adevăr de aceste
abilități, dar ce te motivează pentru a respecta porunca sfințeniei, atunci
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când te afli în punctul critic al unei bătălii? Răspunsul constă în două forțe
de neînvins.
Permite-mi să structurez explicația cu privire la prima dintre aceste forțe,
folosindu-mă de o poveste. În perioada anilor 1980, pe când eram încă un
păstor tânăr, îmi pregăteam predica pe care urma să o țin în săptămâna
respectivă. Am simțit că Domnul vrea să-mi vorbească, așa că mi-am făcut
liniște în gânduri și am auzit apoi în inima mea: „Citește Ioan 14:15.”
Nu aveam habar despre conținutul versetului, așa că l-am căutat imediat
și am observat că era începutul unui nou paragraf. Am citit cuvintele lui
Isus: „Dacă Mă iubiți, păziți poruncile Mele.” (traducere din limba engleză)
Am continuat să citesc pasajul, până la al douăzeci și patrulea verset.
Succesiunea celor zece versete făcea referire la cel dintâi, la versetul
cincisprezece. Tema întregului pasaj este respectarea cuvintelor lui Isus.
Ce am înțeles eu din aceste versete? „Îndeplinind poruncile Mele, tu Îmi
demonstrezi că Mă iubești.” După ce am terminat de citit ultimul verset,
Domnul a vorbit inimii mele: „Nu ai înțeles. Citește din nou.”
Am recitit cele zece versete. Din nou, mesajul îmi părea a fi: „Îndeplinind
poruncile Mele, tu Îmi demonstrezi că Mă iubești.” Am auzit vocea lui
Dumnezeu încă o dată: „Nu ai înțeles. Citește din nou.”
În acel punct, devenisem chiar curios. Am citit pentru a treia oară cele
zece versete și am auzit încă o dată, același mesaj: „Citește din nou.” După
ce situația se repetase de vreo șase sau șapte ori, eram deja frustrat.
Am hotărât să o iau mai încet și să citesc cele zece versete în ritmul
unui melc. Citeam cuvântul dacă, mă opream, îl rosteam cu voce tare, apoi
meditam asupra înțelesului. Mergeam la următorul cuvânt, voi, și repetam
același procedeu. Am continuat în acest fel, iar până am ajuns la sfârșitul
pasajului, mi-a trebuit ceva vreme. După aproximativ cincisprezece minute,
terminasem de recitit versetele și, în clipa următoare, L-am auzit pe Duhul
spunând: „Nu ai înțeles. Citește din nou.”
Exasperat fiind, am strigat: „Doamne, iartă-mi neștiința! Probabil că
sunt prost! Deschide-mi ochii, să văd ceea ce Tu spui!”
Am recitit apoi versetul cincisprezece: „Dacă voi Mă iubiți, *păziți
poruncile Mele.” De această dată, am observat asteriscul alăturat cuvântului
păziți. Am verificat trimiterea de pe marginea paginii și am văzut că
traducerea exactă a termenului este „veți păzi.”
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După ce am înlocuit cuvântul păziți cu sintagma veți păzi, versetul
suna acum în felul următor: „Dacă Mă iubiți, veți păzi poruncile Mele.”
Când l-am citit în această formulare, o lumină s-a aprins înlăuntrul meu.
Acum înțelesesem.
Am auzit apoi vocea lui Dumnezeu: „John, eu nu spuneam că dacă
păziți poruncile Mele, Îmi veți demonstra că mă iubiți. Eu deja știu dacă
mă iubiți sau nu! Eu spuneam că dacă vă îndrăgostiți până peste cap de
Mine, atunci veți fi motivați să păziți poruncile Mele!” Înțelegerea mea
inițială fusese legalistă. Noua perspectivă presupunea o relație de dragoste,
care reprezintă însăși cheia către motivație.
Dragoste arzătoare
Ai fost vreodată îndrăgostit? Când m-am logodit cu soția mea, Lisa, eram
îndrăgostit de ea, până peste cap. Era mereu în mintea mea. Făceam orice
ar fi fost necesar, doar să petrec timp cu ea. Îmi aduc aminte că o dată
petrecusem vreo câteva ore împreună. Mi-am luat în sfârșit rămas-bun și
am plecat, însă, nu după mult timp, Lisa m-a sunat și mi-a spus: „John,
ți-ai uitat geaca la mine.” Am fost așa de încântat că am uitat-o, deoarece
aveam un motiv să o revăd.
I-am răspuns: „Ei bine, presupun că trebuie să mă întorc să o iau!” Am
râs amândoi. Am ajuns astfel să mai petrecem câteva ore împreună.
Dacă Lisa avea nevoie de ceva, indiferent de inconveniența pe care
mi-ar fi provocat-o, atât cât îmi stătea în putință, eu aș fi făcut rost de
acel lucru. Dacă m-ar fi sunat în mijlocul nopții și mi-ar fi spus: „Iubitule,
îmi doresc un cornet cu înghețată”, eu aș fi răspuns: „Cu ce aromă vrei
să fie? Ajung la tine în cinci minute!” Aș fi făcut absolut orice pentru a-i
îndeplini fiecare dorință și fiecare rugăminte pe care mi-ar fi făcut-o. În
esență, situația era în felul următor: dorința ei era poruncă pentru mine.
Deoarece o iubeam atât de mult pe Lisa, pentru mine era o bucurie
să fac orice și-ar fi dorit ea. Orice mi-ar fi cerut, nu mă simțeam niciodată
deranjat. Eu nu am răspuns dorințelor ei pentru a-i demonstra că o iubesc;
am făcut-o pentru că eram îndrăgostit de ea!
Aceasta ilustrează cuvintele lui Isus. Având drept sursă o dragoste
mistuitoare față de El, îți vei găsi toată plăcerea în a-I împlini dorințele. Nu
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cuvântul Lui este restrictiv și împovărător, tu îl resimți astfel din cauză că
pasiunea îți este stinsă!
Să dăm pe repede înainte câțiva ani ai căsniciei mele. Am devenit
foarte implicat în lucrarea de slujire și, fără să-mi dau seama, dragostea mea
pentru Lisa a început să descrească. Dorința Lisei nu mai era acum poruncă
pentru mine. Devenise o inconveniență, câteodată chiar o povară. Aveam
o total altă atitudine în a-i sluji. Nu o mai făceam cu entuziasm, așa ca
atunci când încă nu eram căsătoriți. Nu se mai punea problema în termenii
„Cu ce aromă vrei să fie? Ajung la tine în cinci minute!” Răspunsul meu se
transformase în „Serios? Dragă, sunt îngropat cu atâtea treburi!” Nu mai
căutam ocazii să stau împreună cu ea. Petreceam timp cu ea doar pentru că
așa se cuvenea. Noua mea pasiune era slujirea.
Ascultă ce spune Isus uneia dintre biserici:
„Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta,... Dar ce am
împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi. Adu-ți, dar,
aminte de unde ai căzut; pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale
dintâi.” (Apocalipsa 2:2; 4-5)

Privește din nou la cuvintele lui Isus: „Știu faptele tale..., ai căzut;
pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale dintâi”. Este vorba despre două
categorii diferite de fapte. Cele dintâi își aveau ca motivație puternica
dragoste a bisericii față de Isus, exact ca atitudinea mea de tipul: „Cu ce
aromă vrei să fie? Ajung la tine în cinci minute!” Cele din urmă fapte ale
bisericii erau acum săvârșite din obligație, cu nimic deosebit față de „Serios?
Dragă, sunt îngropat cu treburi.”
În ceea ce-L privește pe Isus, ilustrația se aplică în felul următor: Când
te îndrăgostești pentru prima dată, ești dispus și entuziasmat să faci orice
pentru El. Acum pasiunea s-a scurs; ascultarea a devenit datorie.
Cum poți îndrepta această alunecare? Petrecând mai mult timp cu El,
în rugăciune, în Cuvânt și în închinare. Îți îndrepți gândurile către El, și nu
doar când ești în biserică sau ai timpul tău de părtășie, ci conștientizându-I
prezența pe tot parcursul zilei. Trebuie, de asemenea, să-I ceri Duhului
Sfânt, statornicul nostru Însoțitor, să îți umple în fiecare zi inima cu o
dragoste reînnoită a lui Dumnezeu (vezi Romani 5:5).
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Tu nu vei putea, nicidecum, să Îl iubești prea mult pe Dumnezeu; doar
vei spori pasiunea din viața ta. Și să nu uiți nicicând că „dragostea nu va
pieri niciodată.” (1 Corinteni 13:8)
Teama sfântă
Ce-a de-a doua forță din care pornește motivația este frica de Domnul. Este
virtutea pe care Pavel o menționează, în vederea menținerii unei umblări
sfinte:
„...să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a duhului și
să ne ducem sfințirea până la capăt, în frica de Dumnezeu.” (2
Corinteni 7:1)

Sfințenia ajunge la maturitate prin frica de Domnul. Poți găsi acest
adevăr, de la începutul și până la sfârșitul Noului Testament.
Pavel scrie unei alte biserici: „...duceți până la capăt mântuirea voastră,
cu frică și cutremur...” (Filipeni 2:12). Pentru a te supune poruncilor
lui Dumnezeu, este nevoie de reverență profundă, de un fior și de o
teamă sfântă. În legătură cu respectarea poruncii sfințeniei, Pavel scrie:
„...purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre” (1 Petru 1:17).
Autorul cărții Evrei ne îndeamnă astfel să căutăm sfințenia:
„Fiindcă am primit, dar, o împărăție care nu se poate clătina, să ne
arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută,
cu evlavie și cu frică” (Evrei 12:28). Slujirea adecvată presupune frica de
Domnul.
Mulți sunt însă nedumeriți când vine vorba despre frica de Domnul.
Nu de frică am fost eliberați? Își mai găsește acest cuvânt vreun loc în
vocabularul nostru?
Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu este Tatăl nostru. Cu toate acestea,
frica trebuie să fie și ea inclusă în discuție, deoarece, în Noul Testament, ni
se vorbește frecvent despre aceasta.
Unii au bagatelizat-o, susținând că înseamnă doar „să Îl lauzi pe
Dumnezeu”. Un învățător cunoscut în toată lumea mi-a spus aceasta odată,
pe când eram în Africa de Sud, înainte de a vorbi în cadrul unei conferințe.
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Întrebarea pe care am avut-o în legătură cu definiția lui a fost: „De ce
vorbește Pavel despre frică și cutremur de patru ori în Noul Testament,
dacă acestea au de-a face doar cu închinarea?”
Unica definiție disponibilă în Dicționarul Strong a cuvântului grecesc
tromos este „a tremura de frică”. În acest caz, ni se spune să „ducem mântuirea
până la capăt, tremurând de frică”. Aceasta implică un respect profund, și
chiar a fi cuprins de un fior de frică sănătoasă – aspecte care presupun un
pic mai mult decât percepția noastră obișnuită despre închinare.
S-ar putea să auzi următoarea explicație cu privire la semnificația
fricii: „Este o învățătură a Vechiului Testament. Nu trebuie să ne fie temă
de Dumnezeu, deoarece El ne-a dat un duh de dragoste, și nu de frică”.
Cei care susțin acest argument au confundat duhul de frică cu teama de
Domnul.
Când Moise sosește cu poporul Israel la muntele Sinai, iar Dumnezeu
Își manifestă prezența, aceștia se dau îndărăt și strigă cu disperare către
Moise, cerându-i să-L implore pe Dumnezeu să nu-Și mai arate măreția
înaintea lor. Ascultă răspunsul lui Moise către Israel:
„Nu vă înspăimântați; căci Dumnezeu a venit tocmai ca să vă
pună la încercare și ca să aveți frica Lui înaintea ochilor voștri,
pentru ca să nu păcătuiți.” (Exodul 20:20)

Sună ca și cum Moise se contrazice pe sine: „Nu vă înspăimântați... ca
să aveți frica Lui”. El face însă o distincție între a fi speriat de Dumnezeu și
frica de Domnul. Este o mare diferență între cele două. De ce să Își dorească
Dumnezeu să fim înspăimântați de El? Este imposibil să ai intimitate cu
cineva de care ești speriat, iar Dumnezeu Își dorește cu pasiune comuniunea
cu noi.
O persoană care este speriată de Dumnezeu are ceva de ascuns, fiind,
așadar, în mod constant, înspăimântată de El. Prima reacție pe care Adam
și Eva au avut-o, după ce au păcătuit împotriva lui Dumnezeu, a fost să se
ascundă de prezența Sa (vezi Geneza 3:8). Pe de cealaltă parte, o persoană
cu frică de Domnul nu are nimic de ascuns; de fapt, el sau ea vor fi
înspăimântați la gândul de a fi departe de Dumnezeu!
Așadar, prima definiție a fricii de Domnul este pur și simplu să fii îngrozit
la gândul de a fi departe de Dumnezeu. Să te temi de Domnul înseamnă să
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Îl venerezi. Noi Îl respectăm, Îl onorăm, Îl prețuim și Îi acordăm reverență,
în mod deplin, mai presus de orice și de oricine altcineva.
Teama sfântă Îi dă lui Dumnezeu locul de cinste cuvenit; ne trec fiori
și ne cutremurăm înaintea Lui, în completă adorare și uimire. Îi urmăm
cu statornicie inima, prețuind dorințele Lui ca fiind mai presus decât ale
oricărui altcineva; incluzându-ne pe noi înșine. Iubim ceea ce El iubește
și urâm ceea ce El urăște. Ce este important pentru El, devine important
pentru noi. De aceea ni se spune că „frica de Domnul este urârea răului.”
(Proverbe 8:13).
Exod 20:20 declară că frica de Domnul ne ține departe de păcat. La
fel, învățăm că omul „...prin frica de Domnul se abate de la rău.” (Proverbe
16:6). Pavel, de asemenea, descrie frica drept forța care ne motivează să ne
îndepărtăm de păcat (vezi Corinteni 7:1).
Aceste versete au devenit reale pentru mine abia după ce am fost să-l
vizitez în închisoare pe un celebru tele-evanghelist. În anii 1980, fusese cel
mai cunoscut predicator de pe planetă. Săvârșise niște infracțiuni contabile,
pe lângă faptul că comisese adulter.
Bărbatul fusese în închisoare timp de aproape cinci ani, însă, în primii
ani ai sentinței, a avut o întâlnire cu Isus, care i-a răsturnat sistemul de
valori. Una dintre cărțile mele i-a vorbit profund, iar el a cerut ca eu să îi
fac o vizită.
N-am să uit niciodată momentul în care acel om a intrat în camera de
vizite a penitenciarului. M-a ținut strâns în brațe, plângând, timp de câteva
minute. Mi-a strâns apoi umerii și m-a întrebat apăsat: „Tu ești cel care a
scris cartea sau a fost un alt scriitor, din umbră?”
„Nu, eu am fost. Eu am scris fiecare cuvânt.”
Mi-a spus, plin de entuziasm: „Avem atâtea de discutat și doar nouăzeci
de minute la dispoziție.” În clipa următoare, s-a așezat pe scaun și a început
să-mi spună povestea lui.
Una dintre primele lui afirmații a fost: „John, nu judecata lui
Dumnezeu este cea care m-a adus în închisoare. A fost harul Său, deoarece,
dacă eu continuam să trăiesc așa cum o făceam înainte, aș fi sfârșit prin a
ajunge pentru totdeauna în iad.” Cuvintele lui m-au uimit. Eram copleșit
de sinceritatea și de smerenia lui.
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L-am ascultat cam douăzeci de minute, după care i-am adresat o
întrebare care mă rodea. Știam că la începutul slujirii sale Îl iubise foarte
mult pe Isus și era înflăcărat pentru Dumnezeu. Voiam să știu cum a ajuns
să-și piardă pasiunea.
Până la urmă, l-am întrebat direct: „Când ai încetat să Îl mai iubești pe
Isus? Care a fost momentul?” Fiind eu însumi slujitor, căutam semnele care
să indice pierderea dragostei față de El.
„Nu am încetat”, mi-a răspuns el cu fermitate.
Am fost surprins și ușor revoltat de răspunsul său. Cum să spună așa
ceva?
L-am contrazis imediat: „Ce vrei să spui? Ai comis adulter. Ai săvârșit
fraudă – ai fost condamnat la închisoare. Cum poți să spui că nu ai încetat
să Îl mai iubești pe Isus?”
Din nou, m-a privit țintă în ochi, fără pic de ezitare, și mi-a spus:
„John, de la început până la sfârșit, în tot ceea ce am făcut, eu L-am iubit
pe Isus.”
Am rămas fără cuvinte și sunt sigur că pe chip mi se putea citi o mare
confuzie. Apoi, bărbatul mi-a mărturisit: „John, L-am iubit pe Isus, dar nu
am avut frică de El.”
Preț de câteva momente, s-a lăsat liniște. M-a lăsat să-i aprofundez
cuvintele. Emoțiile îmi erau răvășite. La un moment dat, a întrerupt tăcerea,
spunând pe un ton grav: „John, există milioane de creștini care sunt exact
ca și mine. Aceștia Îl iubesc pe Isus, dar nu au teamă de Dumnezeu.”
Un Isus închipuit
Acel moment a reprezentat un punct de cotitură al vieții mele, întrucât mi-a
stârnit foamea pentru a căuta mai multe răspunsuri. Cum este posibil ca un
om care Îl iubește pe Dumnezeu să cadă în păcate repetitive și chiar oribile?
Cum pot milioane de oameni care Îl iubesc pe Dumnezeu să trăiască o
viață lipsită de sfințenie? Aceștia I se închină, sunt activi în biserica locală
și extrem de pasionați după cele dumnezeiești; cu toate acestea, trăiesc în
promiscuitate, sunt legați de pornografie, mint în mod repetat, consumă
alcool în mod excesiv și divorțează fără niciun fundament scriptural – și

19 6

|

B I N E S AU D U M N E Z E I ES C?

vai!, lista este mult mai lungă. Acești oameni Îl iubesc pe Isus, așa cum o
făcuse și tele-evanghelistul, așadar, de ce nu respectă și cuvintele Sale? Isus
a spus că dacă Îl iubim, atunci vom avea și puterea de a I ne supune. Ce
lipsește deci?
Să fie oare pentru că pretind să iubească pe cineva pe care de fapt nu-L
cunosc? S-ar putea ca acest tele-evanghelist, împreună cu mulțimea despre
care îmi vorbea, să-și fi creat o imagine despre Isus care, în realitate, nu
coincide cu adevăratul Isus? S-ar putea ca acest Isus născocit de ei să fie cel
care le îngăduie să trăiască în împlinirea poftelor firii?
Gândește-te în felul următor: în națiunea noastră, există mulți oameni
care admiră anumiți sportivi sau anumite vedete de Hollywood. Numele
acestora au devenit cunoscute în casele noastre, iar prin intermediul a
numeroase interviuri televizate și publicații de presă, mass-media a făcut ca
viețile lor private să fie complet expuse. Îi aud pe unii admiratori vorbind
de parcă aceste celebrități le-ar fi prieteni apropiați. Am văzut oameni care
se implicau emoțional în problemele de căsnicie ale acestora, ba chiar fiind
îndurerați, ca și cum ar fi făcut parte din familie, atunci când celebritățile
sufereau vreo tragedie.
Însă, dacă acești fani și-ar fi întâlnit pe stradă unul dintre așa-zișii
„prieteni”, nu ar fi primit nici un grăunte de recunoaștere. Și dacă ar fi avut
îndrăzneala de a-l aborda pe idolul lor, ar fi putut descoperi că persoana
reală este cu mult diferită față de imaginea pe care ei și-o proiectaseră despre
celebritatea în cauză. Concluzia? Aceasta nu este decât o relație imaginară.
Și poporul Israel procedase astfel, după ieșirea din Egipt. După ce
Moise a plecat pe munte, departe de ei, timp de patruzeci de zile și de
nopți, Dumnezeu nu a mai vorbit poporului. În această perioadă de tăcere,
Aaron, împreună cu liderii străini de prezența lui Dumnezeu, s-au apucat
să-și făurească un „Dumnezeu”, care să nu-i stingherească de la poftele și
dorințele lor firești.
Din cauză că nu cunosc limba ebraică, am citit ani de-a rândul acest
pasaj, nefiind conștient de un aspect semnificativ. Aaron numise acest vițel
YHWH, adică Iehova, care este adevăratul nume al lui Dumnezeu (vezi
Exod 32:5). Exceptând acest caz, YHWH nu mai este folosit în niciun alt
pasaj din Biblie pentru a reprezenta idoli sau dumnezei falși. Acest nume
este atât de sacru, încât evreii nu îl scriu în forma sa completă, incluzând și
vocalele. (Noi îl scriem și îl pronunțăm Iehova sau Iahweh.)
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Și nu doar Aaron se face vinovat de aceasta. Poporul a întâmpinat
vițelul turnat cu cuvintele: „Iată, acesta este Elohim, care ne-a scos din țara
Egiptului” (vezi Exod 32:4-8). În capitolul întâi al Genezei, acest cuvânt
ebraic este folosit de treizeci și două de ori. Primul verset al Bibliei spune:
„La început, Elohim a făcut cerurile și pământul.”
Spre deosebire de Iehova, acest cuvânt este folosit, în proporție de
aproximativ nouăzeci la sută, pentru a indica acceptarea de către Dumnezeul
Atotputernic. Cât despre celelalte zece procente, apare în contexte în care
sunt descriși dumnezei falși. Din moment ce Aaron atribuie vițelului numele
de Iehova, este fără îndoială că și poporul împărtășea aceeași convingere.
Iată unde vreau să ajung: Întreaga națiune recunoștea că Iehova i-a
scăpat, că i-a scos din robie și că le-a purtat de grijă. Cu toate acestea, ei
și-au creat un Iehova fictiv, unul total diferit de Cel care era cu Moise pe
munte.
Ni se spune: „Frica Domnului este începutul științei.” (Proverbe 1:7).
O bună întrebare ar fi, oare ce fel de știință? Nu poate fi vorba despre
teologie, deoarece fariseii erau adevărați experți în cele ale Scripturii, dar,
cu toate acestea, erau departe de prezența lui Dumnezeu și nu erau plăcuți
înaintea Sa. Deci, ce fel de cunoaștere ar trebui noi să dobândim? Răspunsul
îl găsim în Proverbe 2:5: „înțelege frica de Domnul și vei găsi cunoștința
lui Dumnezeu.”
Permite-mi să formulez în felul următor. Prin intermediul unui fel
potrivit de frică, vei ajunge să Îl cunoști pe Dumnezeu într-un mod intim. Îl
vei cunoaște pe adevăratul Dumnezeu – pe adevăratul Isus, și nu o variantă
închipuită a Sa. Pavel îi mustră pe Corinteni și le spune: „...dacă vine cineva
să vă propovăduiască un alt Isus pe care noi nu l-am propovăduit... of, cum
îl îngăduiți de bine!” (2 Corinteni 11:4)
Acest celebru tele-evanghelist, împreună cu mulțimile despre care îmi
vorbea, nu îl iubeau pe Isus cel autentic, aflat la dreapta lui Dumnezeu.
În schimb, ei iubeau un Isus denaturat, unul care le trece cu vederea și
le permite un stil de viață după bunul lor plac. Fie nu L-au cunoscut
niciodată cu adevărat, fie au deviat de la relația inițială. Iar în cazul în care
s-au înstrăinat de El, scenariul este ca atunci când relația dintre doi prieteni
se răcește și urmează direcții diferite în viață, ajungând apoi să se revadă și
să realizeze că niciunul dintre ei nu mai este la fel ca înainte. Iubind un Isus
fictiv, nu vei dispune de puterea necesară de a respecta cuvintele rostite de
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către adevăratul Isus Hristos. Pe scurt, este aproape cu neputință să iubești
cu adevărat pe cineva pe care nu-l cunoști.
Fără frica de Domnul nu-L poți cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu.
Moise L-a cunoscut îndeaproape. Vocea și căile lui Dumnezeu îi erau foarte
clare. Israel Îl cunoscuse doar prin faptele Sale – felul în care El le răspundea
la rugăciune. Pentru poporul Israel, vocea lui Dumnezeu a fost ca un tunet.
Lui Moise i-a fost permis să se apropie de prezența lui Dumnezeu. Celor
din popor li s-a spus să se ducă înapoi la corturile lor și să continue să
trăiască după pornirile lor (vezi Deuteronom 5:29-30).
Cum dobândim frica sfântă?
Acestea fiind spuse, ajungem la întrebarea esențială: cum să dobândesc
această frică de Domnul? Trebuie, pur și simplu, să o ceri – dar să o ceri cu
sinceritate.
Isus spune: „Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune
copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul
Sfânt celor ce I-L cer!” (Luca 11:13) Poate vei întreba: „Dar nu vorbește
Isus despre Duhul Sfânt, și nu despre frica de Domnul?” Iată ce spune Isaia
despre Isus și despre Duhul Sfânt:
„Apoi o Odraslă va ieși din tulpina lui Isai, și un Vlăstar va
da din rădăcinile lui. Duhul Domnului Se va odihni peste El,
duh de înțelepciune și de pricepere, duh de sfat și de tărie, duh
de cunoștință și de frică de Domnul. Plăcerea Lui va fi frica de
Domnul...” (Isaia 11:1-3)

Ultima caracteristică a Duhului lui Dumnezeu, cuprinsă în această
listă, este „duhul de frică de Domnul”. Personal, cred că acesta este cel
mai important aspect pe care ar trebui să îl ceri. Am această convingere
din două motive. Mai întâi, ni se spune că frica de Domnul reprezintă
începutul înțelepciunii, al științei, al învățăturii, al înțelegerii și al cunoașterii
(vezi Psalmi 111:10; Proverbe 1:7; 8; 9). Iar al doilea motiv – și cel mai
convingător – frica de Domnul este desfătarea lui Isus. Nu ar trebui ca
desfătarea Lui să fie și desfătarea ta? De fapt, ni se spune că Isus era ascultat
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din pricina fricii Sale dumnezeiești (vezi Evrei 5:7). Una este să te rogi, și
alta este să fii ascultat.
Atât frica de Domnul, cât și dragostea lui Dumnezeu sunt rezultate
ale faptului de a fi umplut cu Duhul Său, după cum scrie Pavel: „...pentru
că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul
Sfânt care ne-a fost dat” (Romani 5:5). Dragul meu, cere cu sinceritate să
fii umplut cu duhul fricii de Domnul și să fii copleșit de dragostea fierbinte
a lui Dumnezeu!
Vase întinate
Aceasta aduce în atenția noastră subiectul unei crize răspândite pe scară
largă. Biserica secolului al douăzeci și unulea se află într-un deficit extrem.
Nu ducem lipsă de vase, ci, mai degrabă, de vase curate, în care Dumnezeu
să Își reverse Duhul Său. Să ne întoarcem la ultimele cuvinte pe care Pavel
le scria, cât era încă pe Pământ. Apostolul declara ferm:
„Totuși temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită, având
pecetea aceasta: «Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui »;
și: «Oricine rostește Numele Domnului să se depărteze de
fărădelege!»” (2 Timotei 2:19)

Pavel vorbește despre ceea ce ne face de neclătinat, atât la nivel
individual, cât și în ceea ce privește biserica. Pe această temelie, el ne spune
că sunt scrise două declarații. Traducerea The New King James spune că
aceste cuvinte sunt „pecetluite” pe temelie; The Message spune că sunt
„gravate” pe aceasta.
Mai întâi, Domnul îi cunoaște pe aceia care Îi aparțin. Aceste cuvinte
au menirea de a mângâia. După ce I te-ai dăruit complet pe tine însuți, El
nu te uită. Tu devii lumina ochilor Lui.
A doua gravură de pe temelie este: „Oricine rostește Numele Domnului
să se depărteze de fărădelege!” Din nou, putem observa o directivă de tipul
trebuie, și nu ar trebui. Sunt niște cuvinte aspre, menite să evidențieze
importanța abaterii de la un trai nedumnezeiesc. De ce? Răspunsul se află
în următoarele două versete:
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„Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de
lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste,
iar altele pentru o întrebuințare de ocară. Deci, dacă cineva
se curăță de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor
stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună.” (2 Timotei
2:20-21)

Cuvântul grecesc pentru vas, înseamnă, pur și simplu, „recipient”.
Dacă tu, în calitate de recipient, ești curat, atunci ești potrivit pentru a-I
sluji Stăpânului. Ești potrivit pentru a fi umplut de prezența Lui plină de
putere.
Indiferent în ce loc al lumii m-aș afla, eu mănânc, în fiecare dimineață,
același mic dejun. Încep prin a bea un pahar cu apă călduță și cu zeamă de
lămâie, urmat de o cană cu ceai alb de iasomie. După cincisprezece minute,
mănânc un castron cu fulgi de ovăz, semințe de chia, semințe măcinate de
in, semințe de cânepă, toate amestecate cu lapte de soia și cu sirop natural
de arțar. Pentru acest mic dejun, am nevoie de recipiente – o ceașcă, un
pahar și un castron. Iar adevărul este că nu am folosit niciodată o cană,
un pahar sau un castron care să fie murdare. Întotdeauna caut recipiente
curate. Iubesc gustul micului meu dejun, așa că nu vreau să mi-l stric.
Problema este că dacă în recipient există mizerii – fie că vorbim despre
un castron, o farfurie, o cană sau un pahar – mizeria va contamina orice
substanță bună care va fi pusă în recipient. De ce ar vrea Dumnezeu să Își
reverse Duhul Său, într-un recipient care este murdar?
Conform cuvintelor lui Pavel, responsabilitatea de a ne curăța ne
aparține. El nu a spus, „Sângele lui Isus ne curăță de orice păcat săvârșit în
trecut, prezent sau viitor, așa că nu vă îngrijorați de obiceiurile păcătoase
în care continuați să trăiți, deoarece ați fost achitați.” Nu, El a declarat:
„Așadar, cine se curăță [de ce este mârșav și necurat, cine se pune de o parte
și nu intră în contact cu influențele care pângăresc și corup] va fi apoi [el
însuși] un vas folositor și de cinste (versetul 21, AMP).
Trebuie să te cureți pe tine însuți. Punct. Pavel nu vorbește despre
relația noastră pozițională în Hristos, datorată faptelor Lui. El se referă
la comportamentul nostru. Ascultă cuvintele sale încă o dată: „Aceia care
încetează a mai face răul și care se curăță vor deveni speciali.”
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Din nou, vedem că prezența lui Dumnezeu – Duhul Lui – nu va fi
turnat într-un vas întinat, ci în unul care este curat.
Consecințele
Cuvântul ne învață că fărădelegea (neascultarea de Dumnezeu) este o taină
și că aceasta lucrează în mijlocul societății. Vestea bună este însă că există o
forță care o reprimă:
„Căci taina fărădelegii a și început să lucreze; doar Cel care o
oprește acum va continua să o facă, până ce El va fi dat la o
parte” (2 Tesaloniceni 2:7, traducere din limba engleză)

Ar trebui deci să ne întrebăm cine este Cel care ține în frâu fărădelegea.
Există doar două posibile variante: Duhul Sfânt sau Trupul lui Hristos. Cu
certitudine, translatorii au fost de părere că se vorbește despre Duhul Sfânt,
din moment ce El este scris cu majusculă. Să presupunem că au dreptate.
Am mai mult de cincizeci de ani în momentul în care scriu această carte,
dar, niciodată în viața mea, nu am mai fost martor la o asemenea creștere
a nivelului de fărădelege, în cadrul națiunii noastre. Nu am mai văzut
niciodată o asemenea determinare din partea guvernului, a mijloacelor
media și a societății, de a eticheta fărădelegea drept comportament
admisibil. Există și un motiv. Forța reprimatoare – Duhul Sfânt – nu mai
este astăzi atât de activă și de prezentă. În primii ani ai secolului douăzeci și
unu, mai ales în partea vestică a lumii, prezența lui Dumnezeu este redusă
din ce în ce mai mult.
De ce s-a ajuns la aceasta? Ei bine, dacă propovăduim o Evanghelie care
nu pune preț pe transformare, atunci ne vor lipsi vasele curate, ajungând,
prin consecință, la un deficit al manifestării prezenței lui Dumnezeu pe
Pământ. Ține minte, după ce Isus Își dă ultima suflare pe cruce, perdeaua
templului este sfâșiată de sus până jos. În acea clipă, prezența lui Dumnezeu
a fost mutată dintr-un recipient creat de către om, având să fie turnată în
vase care nu mai erau lucrări ale mâinilor omenești – inimile celor născuți
din nou.
Duhul lui Dumnezeu nu s-a mutat din Templu, într-un frumos peisaj
al apusului de soare, împrejmuit de copaci, într-un cântec, într-un film sau
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în oricare al mediu. Nu, El s-a mutat în vase de carne și sânge. Dacă vasele
sunt murdare, atunci prezența lui Dumnezeu în societate este redusă și, în
consecință, fărădelegea este tot mai puțin ținută sub control.
Putem să oprim acest declin abrupt, și nu votând politicieni buni,
influențând factorii de decizie ai guvernului, concediind vedetele din massmedia, protestând împotriva clinicilor de avort și așa mai departe. Singura
cale de a lupta într-adevăr cu fărădelegea este aceea de a te lăsa condus
de împuternicirea harului lui Dumnezeu și de a trăi după principiile
dumnezeiești. În acest mod, Îi vei acorda Duhului Sfânt o voce mai
puternică și mai influentă în societate.
Deoarece adevărata sfințenie a lipsit din predicile noastre, am ajuns
să plătim un preț scump, la nivel personal, corporativ și național. Putem
schimba această situație! Păstori, lideri și oameni ai lui Dumnezeu –
haideți să ne unim și să rămânem fermi în proclamarea întregii învățături a
Cuvântului lui Dumnezeu. Haideți să construim, în viețile acelora pe care
îi influențăm, o temelie și o structură de neclătinat. Haideți să fim martori
la cum fărădelegea este ținută sub control în societatea noastră, prin forța
restrictivă a Duhului Sfânt, fapt care va rezulta într-un seceriș de suflete
pentru Împărăția lui Dumnezeu.
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PAR AMET R I I
„Acelora care administrează înțelept ceea ce li s-a dat, li se va da
chiar mai mult, iar ei vor avea din belșug.”
—M atei 25:29 NLT
„Nu capacitatea mea este cea care contează, ci răspunsul meu la
capacitatea lui Dumnezeu.”
—C orrie
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ă revenim la silogismul inițial, cel al construcției unei case.
Am discutat mai întâi despre autoritate, ca o reprezentare a
temeliei. Am continuat prin a analiza structura de rezistență, atribuind-o
unui stil de viață sfințit. Să ne îndreptăm acum către cel din urmă stadiu al
unui proces de construcție. Această etapă este definitorie în ceea ce privește
unicitatea acțiunilor tale. Aici sunt incluse roadele tale, visurile, planurile,
strategiile și alegerile care îți determină parcursul vieții. Pavel scrie:
„Noi suntem capodopera creației lui Dumnezeu. El ne-a făcut
făpturi noi, în Isus Hristos, ca să putem astfel să îndeplinim
lucrurile bune pe care El deja le-a pregătit pentru noi cu mult
înainte.” (Efeseni 2:10, NLT)

Tu ai fost zidit în Isus Hristos nu doar pentru a deveni copil al lui
Dumnezeu, ci pentru a fi, în egală măsură, un cetățean eficace al Împărăției.
În construcție, echivalentul practic al acestei etape cuprinde instalarea
elementelor de tâmplărie, montarea dulapurilor, a blaturilor de marmură,
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alegerea covoarelor, a gresiei, văruitul și, în cele din urmă, sistemul de
iluminare. Toate acestea vor avea un aspect plăcut și vor fi trainice, doar
dacă cele două etape precedente ale construcției au fost temeinice.
Adesea vei fi pus, de-a lungul vieții tale, în fața unor opțiuni aparent
bune; însă, de cele mai multe ori, acestea nu sunt superlativul lui Dumnezeu
pentru tine. Vei simți adesea că posibilitățile îți sunt limitate. Avraam și cu
Sara au ajuns la concluzia că singurul mod prin care ei ar putea să aibă un
fiu era prin Agar, slujitoarea Sarei. Ca rezultat al acestei decizii, s-a născut
Ismael. Însă, Cuvântul lui Dumnezeu spune clar: „...căci fiul roabei nu
va moșteni împreună cu fiul femeii slobode.” (Galateni 4:30) În această
situație, Dumnezeu a răscumpărat decizia pe care cei doi au luat-o; însă, nu
întotdeauna se întâmplă astfel. De cele mai multe ori, aceste căi și alegeri
greșite te vor priva de la atingerea potențialului maxim.
Unul dintre numeroasele exemple din Vechiul Testament este Saul,
care, sub presiune, decide să aducă o jertfă, înainte de sosirea lui Samuel.
În acest caz, alegerea nu mai este îndreptată; Saul își pierde împărăția (vezi
Samuel 1:3).
Gândește-te că atunci când trebuie să iei o decizie, situația este cam așa.
Când te afli pe un traseu montan și observi o cărare bătătorită, vei tinde,
în mod natural, să o urmezi. Însă, dacă ai alături un ghid cu experiență,
s-ar putea ca el să cunoască un alt traseu, cu mult mai scurt și mai plăcut.
Ghidul te va ajuta să faci o alegere mai bună.
După cum este scris: „Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele
mele și o lumină pe cărarea mea.” (Psalmi 119:105). Înrădăcinarea în
Cuvântul lui Dumnezeu îți va lumina calea, element vital pentru luarea
deciziilor înțelepte.
În ceea ce-i privește pe Avraam și pe Sara, cei doi au crezut că Dumnezeu
este limitat, și așa se întâmplă și cu tine când decizi să-ți urmezi propriul
drum. Așadar, pentru ca tu să fii călăuzit în alegerile pe care le faci, trebuie
să iei aminte la Cuvântul lui Dumnezeu.
„Indisponibil pentru casa voastră”
În primii noștri ani de căsnicie, eu și cu Lisa am locuit în două orașe, Dallas
și Orlando. Cu greu ne-am putut permite o locuință. La început, am locuit
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timp de câțiva ani în diverse apartamente, deoarece nu am fi avut suficienți
bani pentru a ne cumpăra o locuință a noastră. Mergeam mereu să ne
uităm la modele de case – însă doar de dragul de a visa.
După ce am ajuns în punctul în care ne puteam cumpăra o casă,
factorul decisiv a fost prețul. Cele mai multe case erau peste posibilitățile
noastre, din moment ce salariul meu anual era de optsprezece mii de dolari,
în Dalas, și de douăzeci și șapte de mii de dolari, în Orlando. Să rămânem
în apartament nu mai era o opțiune, deoarece la momentul respectiv aveam
doi copii și doream să ne mutăm la curte, pentru ca ei să se poată juca.
Săptămâni la rând, am mers și ne-am uitat prin ambele orașe, căutând prin
majoritatea cartierelor accesibile, aflate la o distanță rezonabilă de biserica
noastră și de locul de muncă. În ambele cazuri, ajunsesem la concluzia că
varianta cea mai economică ar fi o casă ieftină, într-un cartier de locuințe
sociale. Firmele de construcție ne-au pus la dispoziție în jur de șase proiecte,
iar noi am ales, de fiecare dată, unul dintre cele mai puțin scumpe.
Am fost atât de entuziasmați în ziua în care am mers în sfârșit să alegem
finisajele interioare pentru una dintre case. Agentul nostru ne-a condus
într-un salon de prezentare, unde erau expuse o mulțime de materiale
splendide. Erau acolo tot felul de plăci de faianță din marmură, din
travertin, dulapuri frumoase, parchet de multe feluri și covoare sofisticate.
Am văzut niște baghete decorative superbe și modele unicat de piatră
pentru șemineu.
Apoi, agentul ne-a indicat secțiunea salonului de prezentare din care noi
puteam să ne alegem materialele. În această zonă nu puteam opta pentru
marmură sau travertin; de fapt, nu exista niciun fel de faianță. Mobilierul
din arțar, stejar și pin era, de asemenea, inexistent. Nu se găseau baghete
decorative, piatră pentru șemineu sau parchet din care să fi putut alege.
Singurele noastre opțiuni erau niște covoare de calitate inferioară, linoleum
și mobilier ieftin din pal.
Am tot întrebat despre materialele mai bune, însă ceea ce ni s-a răspuns
invariabil a fost: „Nu este disponibil pentru casa dumneavoastră” sau
„Vă va costa în plus.” Când întrebam cât anume va fi taxa suplimentară,
menționau o sumă uriașă, pe care, evident, nu ne-am fi permis să o achităm.
Eu și Lisa am plecat de la salon, încercând să ne încurajăm unul pe celălalt,
însă, adevărul fie spus, eram, amândoi, foarte dezamăgiți.
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Capabil să înfăptuiască
Trăim într-o lume care oglindește această întâmplare de la salonul de
prezentare al firmei de construcție. Oamenilor li se spune în repetate
rânduri: „Nu poți.” „Nu-ți face speranțe prea mari.” „Ideea aceasta este prea
îndrăzneață.” „Conformează-te și fii și tu normal.” sau „Nu-i de nasul tău.”
Lista acestor comentarii limitative ar putea continua la nesfârșit.
Adesea, raționamentul pare a fi destul de logic, chiar de bun simț, dar care
este de fapt adevărul?
„Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă
nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava
în Biserică...” (Efeseni 3:20-21)

În comparație cu experiența noastră de la salonul de expoziție, acest
verset transmite un cu totul alt mesaj. Dumnezeu nu ne limitează în cadrul
unor anumiți parametri. Hotarele Lui sunt dincolo de ceea ce vei putea tu
vreodată să vezi, să visezi, să speri sau să ceri.
Cuvântul-cheie este poate. Voi ilustra, prezentându-ți următorul
scenariu.
Un multimiliardar abordează trei tineri afaceriști și le face o ofertă:
„Vreau să vă finanțez afacerile la care ați visat din totdeauna. Nu am nevoie
de nimic în schimb; vreau doar să văd că reușiți. Eu pot să vă ofer suficient
capital, oricât ar fi nevoie pentru ca voi să începeți.”
Prima dintre cei trei este o tânără femeie care hotărăște să își deschidă
o brutărie. Are nevoie de o locație, de două cuptoare, de tăvi, de ustensile,
de o casă de marcat, de ingrediente și de alte câteva lucruri. Îi prezintă
miliardarului planurile sale și îi cere o sută de mii de dolari. Fără nicio
ezitare, acesta transferă suma în contul ei bancar.
Următorul este un tânăr. Acesta decide să construiască niște case.
Trebuie să cumpere câteva parcele de teren, materiale, unelte, o camionetă
și să își închirieze un spațiu pentru un mic birou. Își prezintă planul de
afaceri și cere două sute cincizeci de mii de dolari. Din nou, miliardarul îi
transferă imediat banii în cont.
Cel de-al treilea antreprenor este o tânără femeie care își dorește să
construiască un complex de birouri, un mall și un parc tematic adiacent.
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Aceasta găsește un teren intravilan de o mie de acri. Proprietatea este
extrem de bine cotată, și pentru că foarte puțini și-ar permite un asemenea
domeniu, se află pe piață de foarte multă vreme. Ea propune o ofertă care
îi este acceptată.
Își angajează o echipă de arhitecți care să proiecteze complexul pe care
ea îl visează. Le descrie cum dorește să arate cele două clădiri de birouri, cu
câte doisprezece etaje, unice ca aspect și împrejmuite de un spațiu verde. Pe
o altă porțiune, plănuiește să construiască un splendid mall, cu magazine
selecte și cu restaurante dintre cele mai rafinate. Deasupra acestor magazine,
va fi un bloc cu apartamente de lux. Tânăra cere ca un grandios hotel, de
cinci stele, să troneze în centrul întregului proiect.
Păstrează ultima porțiune de teren pentru un parc tematic select. Pe
de-o parte și de alta a fiecărei alei va planta copaci luxurianți, va include
o pistă pentru biciclete și, cireașa de pe tort, își desăvârșește proiectul cu o
uimitoare grădină cu flori și feluriți copaci, lângă incinta mall-ului.
Viziunea ei este ca prin acest complex să atragă oameni de afaceri
de succes, rezidenți și persoane care să ocupe hotelul. Va oferi magazine
de cea mai înaltă calitate, un mediu relaxant, restaurante excelente și o
experiență unică în parcul tematic. Hotelul va pune la dispoziție condiții
fantastice pentru oaspeții ei de seamă, proprietarii de afaceri. Își dorește, de
asemenea, ca acest complex să devină o destinație populară. Intenționează
să atragă oameni de pe întreg teritoriul țării, pentru ca aceștia să vină și să
se odihnească, să facă cumpărături, să se bucure de parcul tematic și să fie
răsfățați în hotelul ei nemaipomenit.
Lucrează la proiect și îl modifică, împreună cu arhitecții, până când
ajunge să fie fără cusur, o adevărată operă de artă. Îl abordează apoi pe
miliardar, îi prezintă planurile și îi cere două sute patruzeci și cinci de
milioane de dolari. La fel ca și în cazul celorlalți doi antreprenori, acesta
transferă imediat banii în contul ei bancar.
Trei ani mai târziu, miliardarul îi cheamă pe cei trei la o întrunire.
Dorește să vadă un raport al progresului acestora. Unul câte unul,
antreprenorii îl informează. Brutăria aduce un câștig net de două mii de
dolari pe lună. Tânărul a construit patru case și a obținut, în decursul celor
trei ani, un profit puțin peste două sute de mii de dolari.
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Cea de-a treia tânără se ridică și raportează cu privire la progresul
înregistrat de complexul ei. În momentul de față, gradul de ocupare al
hotelului este de nouăzeci de procente, iar cel al birourilor de lux este de
optzeci și șapte de procente. Toate apartamentele au fost vândute. Spațiul
mall-ului este ocupat cu magazine și restaurante de top, în proporție de
nouăzeci și opt la sută. Profitul pe care ea îl face este de ordinul milioanelor
de dolari pe lună. Pe lângă acestea, a anunțat că primăria orașului a stabilit
o dată, în vederea decernării unui premiu de recunoaștere, pentru diferitele
beneficii pe care complexul le-a adus comunității: aspect zonal, locuri de
muncă, dezvoltare a turismului și contribuția la bugetul local. De asemenea,
a folosit o parte din profit pentru a finanța și a deschide cantine pentru
nevoiași, în zonele defavorizate ale orașului.
Însă bilanțul nu se oprește aici. Tânăra informează că o mare parte
din milioanele de dolari obținute ca profit vor fi investite în construcția
unor complexuri asemănătoare, în alte trei orașe, care vor fi inaugurate la
intervale de șase luni, în decursul următorului an și jumătate. A instruit trei
echipe de manageri, care vor coordona aceste noi complexuri. Se așteaptă
ca în următorii cinci ani să obțină capital pentru finanțarea altor cinci
complexuri, amplasate în locații cheie.
După ce aud această prezentare, ceilalți doi antreprenori, acum cu
moralul la pământ, nu mai scot niciun cuvânt. Miliardarul, observându-le
expresia, îi întreabă de ce s-au posomorât.
Tânăra care deține brutăria este prima care ia cuvântul. „Ei bine,
domnule, bineînțeles că ea se descurcă mult mai bine, întrucât ți-a cerut
mai mulți bani decât noi. Este capabilă să facă mai mult, deoarece i-ați dat
mai mult.”
Miliardarul privește înspre tânărul constructor. „Ești de acord cu ea?”
Acesta îi răspunde: „Sincer, domnule, da, sunt de acord. Ea a dispus de
mai multe resurse.”
Miliardarul îi spune secretarei să aducă procesul verbal de la prima
întâlnire cu tinerii antreprenori. Peste câteva minute, aceasta se întoarce cu
arhivele. Filantropul îi spune asistentei sale: „Te rog să citești declarația pe
care am făcut-o fiecăruia dintre ei, în urmă cu trei ani.”
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Aceasta citește cu voce tare: „Vreau să vă finanțez afacerile la care ați
visat din totdeauna. Eu pot să vă ofer suficient capital, oricât ar fi nevoie
pentru ca voi să începeți.”
Miliardarul își îndreaptă privirea către cei doi antreprenori dezamăgiți
și îi întreabă: „De ce sunteți invidioși pe ceea ce ea a primit? De ce credeți
că ea a fost favorizată? V-am spus, fiecăruia în parte, că eu pot să vă ofer
suficient capital, încât să vă aduceți la îndeplinire viziunea. Nu v-am impus
nicio sumă limită și mi-am respectat cuvântul, oferindu-vă exact cât mi-ați
cerut. Ce v-a împiedicat să visați măreț?”
Miliardarul se adresează apoi tinerei femei cu brutăria: „De ce nu ai
proiectat o brutărie mai mare? Ți-aș fi oferit capitalul. De ce nu ai cerut
finanțare pentru o mai bună strategie de marketing? Oamenii iubesc
produsele tale de patiserie; ai fi avut succes. Însă, cea mai mare întrebare
a mea este, de ce nu te-ai gândit la un lanț de brutării, răspândit în întreg
orașul, urmând, eventual, să îți propui dezvoltarea afacerii la nivel național,
înființând o franciză?”
Se întoarce apoi către tânăr și îl întreabă, în mod similar: „De ce nu
ți-ai instruit câțiva maiștri de echipă și nu ți-ai angajat niște intermediari,
pentru a putea construi douăzeci de case pe an, în loc să te limitezi la o
medie de o casă pe an? Ai fi putut să oferi atâtea locuri de muncă! De
ce nu ai achiziționat mai multe terenuri? De ce nu ți-ai extins numărul
de birouri pe tot teritoriul statului, construind astfel o mulțime de case
minunate, în mai multe orașe? Ți-aș fi susținut viziunea, deoarece era de
folos familiilor din acest oraș și, eventual, din tot statul. Rezultatul tău a
fost limitat, din cauza capitalului limitat, întrucât viziunea ți-a fost, din
capul locului, limitată.”
Belșug
Fiind creștini, avem frecvent această impresie, la nivel de subconștient, că
nu suntem în măsură să deținem prea multe. Este însă această mentalitate
în acord cu ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu ne învață?
Isus declară:
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„Acelora care întrebuințează înțelept ceea ce li s-a dat, li se va da
chiar mai mult, iar ei vor avea din belșug.” (Matei 25:29, NLT)

Dumnezeu nu are nicio problemă cu belșugul. El este împotriva
situației în care belșugul pune stăpânire peste tine. În ce constă diferența?
Omul care urmărește belșugul este acela care caută binecuvântări, bunuri,
resurse financiar, abilități sau putere, doar de dragul de a-și satisface poftele
proprii. Sau, care acumulează resurse, mânat de teama de a nu duce lipsă.
În ultimii ani ai secolului douăzecilea, majoritatea dintre aceia care au
auzit învățături despre prosperitate au poftit acest fel de lucruri. Mai apoi,
lăcomia acestora i-a determinat pe mulți lideri și credincioși să fie rezervați
în a mai propovădui adevărul lui Dumnezeu cu privire la belșug. Mulți au
ajuns să disprețuiască noțiunea de prosperitate. Însă, adevărul este că avem
nevoie de belșug pentru a putea sluji mai eficient și la o scară mai largă, în
vederea câștigării de vieți pentru Împărăție. Să fie acesta motivul pentru
care Dumnezeu mărturisește: „Preaiubitule, doresc ca toate lucrurile tale
să-ți meargă bine, și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul
tău.”? (3 Ioan 1:2)
În scenariul nostru, multimiliardarul nu i-a dat fiecărui antreprenor
câte două sute patruzeci și cinci de milioane de dolari, așa cum i-a oferit
celei din urmă tinere. A dat fiecăruia, în conformitate cu nivelul viziunii lor.
Dacă cercetezi pilda în care Isus Își expune perspectiva asupra belșugului,
vei vedea că nu toți slujitorii au început cu aceeași sumă de bani. Le sunt
date sume diferite: „Unuia i-a dat cinci talanți, altuia doi, și altuia unul:
fiecăruia după puterea lui; și a plecat.” (Matei 25:15) Abilitățile lor coincid
cu cât anume ar fi putut să administreze.
În exemplul meu, prima femeie era capabilă să administreze o mică
brutărie. Tânărul a fost în măsură să administreze construcția a doar câteva
case pe an. Cât despre cea de-a treia tânără, abilitățile ei – ceea ce ea putea
administra – solicitau mult mai mult.
Să-ți folosești bine împuternicirea înseamnă să o folosești pentru a
zidi vieți, pentru a extinde Împărăția. Dacă ne uităm cu atenție la această
pildă, vom găsi un aspect interesant. Doi dintre slujitori erau credincioși
stăpânului. Au înmulțit ceea ce el le încredințase. (În povestea noastră cu cei
trei antreprenori, doar unul dintre ei înmulțise.) Stăpânul din pilda rostită
de Isus califică acest act de multiplicare drept bun (vezi Matei 25:21-23).
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Slujitorul care păstrează neatins ceea ce i-a fost încredințat este numit
leneș. Stăpânul îi ia talantul și îl dă celui care avea din belșug. Stăpânul a
făcut din cei zece talanți ai slujitorului roditor, unsprezece. Aceasta nu este,
nici pe departe, o abordare socialistă; de fapt, ca să fiu sincer, ea se bazează
pe principii capitaliste.
Avem tendința să credem că un bun creștin trebuie să se mențină „pe
linia de plutire”. Cu alte cuvinte, ne mulțumim cu suficient încât să trăim
de pe o zi pe alta, pe când aceasta nu este nimic altceva decât lene. Prima
poruncă pe care Dumnezeu o dă omului este: „creșteți și înmulțiți-vă” (vezi
Geneza 1:22). El nu se referea doar la a face bebeluși. El declară: „Tot
ceea ce Eu vă încredințez, mă aștept ca voi să înmulțiți și să aduceți înapoi
înaintea Mea.”
Dumnezeu mi-a încredințat abilitatea de a fi învățător. Prin harul
Său (adică prin puterea cu care lucrează în echipa noastră, printre asociații
noștri, în mine și în soția mea), acest dar a fost sporit și pus la dispoziția
Lui, prin învățăturile pe care le-am propovăduit în toată lumea, prin cărțile
scrise, prin intermediul mesajelor postate online și al blogurilor, oferind
astfel la nivel global resurse pentru pastori și pentru lideri și contribuind
la dezvoltarea altor învățători. Până în momentul de față, El a înfăptuit cu
mult mai mult decât aș fi putut eu să visez sau să sper, pe când eram tânăr.
Am însă două reacții cu privire la toate acestea.
Mai întâi, preocuparea mea este următoarea: L-am limitat eu în vreun
fel oarecare? Și, în al doilea rând: Desfătarea mea constă în a spune: „Vai,
cât de multe au fost făcute prin puterea Lui!” Aceste două gânduri sunt cele
care mă mențin smerit și pasionat, deopotrivă.
Vasul tău
El are puterea să facă, prin fiecare dintre noi, cu mult mai mult. Fie că
suntem conștienți sau nu, cu toții ridicăm anumite bariere. Conform
cuvintelor din Efeseni 3:20, aceste bariere reprezintă ceea ce „ceri sau
gândești” atunci când este momentul să-i ajuți pe alții. Mesajul limpede
al lui Dumnezeu pentru noi este: „Harul Meu, care lucrează în tine, poate
să depășească nespus limita pe care tu ai stabilit-o.” Isus spune în felul
următor: „Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede!” (Marcu 9:23)
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Limitele tale – măsura cu care se poate turna în vasul tău – hotărăsc
cât vei primi din sursa care este nelimitată. În povestea anterioară despre
un miliardar și antreprenori, vasul celei dintâi persoane avea capacitatea
unei viziuni care necesita o sută de mii de dolari, a doua persoană a avut
trebuință de două sute cincizeci de mii de dolari, iar a treia de două sute
patruzeci și cinci de milioane de dolari.
Ca să fiu direct, dimensiunea vasului nostru este cea care Îl limitează
pe Dumnezeu. Simt că Dumnezeu ar vrea să ne întrebe uneori: „De ce te
gândești doar la supraviețuire? De ce te gândești doar la tine însuți și la
propria familie? De ce nu acționezi conform potențialului pe care l-am pus
în tine? Înaintea mea, această mentalitate nu este bună. Este leneșă.”
De aceea Pavel se roagă cu înflăcărare să ajungem la un nivel de
cunoaștere și de înțelegere. El vrea să cunoaștem:
„...cât este de nemăsurată, de nemărginită și de neîntrecut în
măreție, puterea Lui, în și pentru aceia dintre noi care cred...”
(Efeseni 1:19, AMP)

Privește cu atenție la cuvintele pe care le-am evidențiat în acest verset.
Oprește-te și meditează asupra fiecăruia. Nemăsurată. Nu poți să o măsori.
Nemărginită. Nu-i poți găsi marginile. Neîntrecută în măreție. Nu există o
mai mare forță în univers.
Ia aminte la faptul că puterea este în tine. Nu este o putere ce coboară
ocazional din Sala Tronului. Este puterea Lui, care se află deja înăuntrul
tău.
Este, de asemenea, pentru tine. Te împuternicește să sporești. Te ajută
să fii roditor. Te face eficient în a-i ajuta pe ceilalți. Prin această putere, tu
ești lumina care strălucește în întuneric.
Această putere nu este alta decât cea a harului lui Dumnezeu!
Domnind în viață24
Harul lui Dumnezeu este copleșitor. Este darul nemeritat care cumulează
mântuirea, iertarea, natura nouă și împuternicirea pentru a trăi o viață
dumnezeiască. Ba mai mult, te face capabil să înmulțești ce-ți este dat, să
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aduci roade și să domnești în viață. Harul este cu adevărat măreț! Ia aminte
la cuvintele lui Pavel:
„...cei ce primesc, în toată plinătatea, harul și darul neprihănirii,
vor domni în viață prin acel Unul singur, care este Isus Hristos!”
(Romani 5:17)

Semnificația acestei sintagme depășește puterea noastră de imaginație,
și de aceea, din păcate, privim la ea ca la o hiperbolă. Fiindcă implicațiile
sunt de-a dreptul extraordinare, foarte mulți au trecut-o cu vederea. Mesajul
este acesta: prin harul lui Dumnezeu, îți este dat să guvernezi în viață. Ești
împuternicit să depășești orice obstacol pe care lumea încearcă să ți-l pună
înainte. Viața pe acest Pământ nu este menită să te țină sub papuc; tu
ești cel care deține autoritate asupra ei. Ești predestinat pentru a lăsa urme
semnificative în sfera ta de influență. Acesta este mandatul tău.
Cum se aplică acestea în mod practic? Trebuie să ieși din letargie, să te
ridici deasupra normelor. Ești chemat să ai impact – să fii cap, și nu coadă,
deasupra și nu dedesubt (vezi Deuteronom 28:13). Nu doar că trebuie să
te ridici deasupra circumstanțelor dificile din viață, dar trebuie să strălucești
peste aceia care nu au un legământ cu Dumnezeu. Trebuie să fii o călăuză
în mijlocul unei lumi lipsite de lumină. Capul stabilește direcția, cursul
și tendințele, iar coada nu face decât să se conformeze. Ar trebui să fim
lideri în toate aspectele societății noastre, și nu niște imitatori ai lumii.
Este aceasta realitatea în care trăim? Sau eșuăm în a fi în acord cu ceea ce
Dumnezeu numește bun?
Permite-mi să o spun cât se poate de clar. Dacă tu profesezi în domeniul
medical, atunci tu ești capabil, prin harul lui Dumnezeu, să descoperi
modalități cu totul noi și inovatoare, pentru a trata boli și epidemii.
Potențialul tău este nelimitat și de nemăsurat.
Colegii tăi ar trebui să fie uimiți de descoperirile tale, iar munca ta ar
trebui să îi inspire. Înțelepciunea și creativitatea ta ar trebui să îi facă să își
scarpine capul și să spună: „De unde îi vin oare asemenea idei?” Nu doar
că poți să fii o lumină, dar poți să și sporești eficiența domeniului tău de
activitate. Ceilalți vor tânji să îți calce pe urme și să afle care este sursa
abilităților tale.
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Dacă ești web designer, atunci proiectele tale ar trebui să fie originale
și inovatoare, astfel încât alții să încerce să se ridice la nivelul rezultatelor
tale. Tu, împreună cu ceilalți credincioși din acest domeniu, ar trebui să
fiți cei care stabilesc tendințele pe care tot restul societății să le urmeze. Ar
trebui să fii mereu căutat pentru munca ta și recunoscut pentru inovațiile
pe care le-ai adus. Atât de priceput în ceea ce faci, încât ceilalți designeri
să ridice din umeri și să-și spună unul altuia: „De unde are el (sau ea)
atâta creativitate?” Îți vei multiplica talantul, împărtășind și altora din
cunoștințele tale, dezvoltându-ți afacerea și dăruind pentru Împărăție.
Dacă faci parte dintr-un corp didactic, atunci, prin împuternicirea
harului care este în tine, vino cu idei noi, creative și inovatoare, pentru
a comunica informații, cunoștințe și înțelepciune elevilor tăi, idei la care
niciunul dintre ceilalți profesori ai școlii nu s-a mai gândit înainte. Poți să
ridici ștacheta și să-ți inspiri elevii la un asemenea nivel, încât toți să rămână
cu gura căscată. Colegii tăi de catedră vor discuta între ei și se vor întreba:
„De unde are el (sau ea) aceste idei?” Îți vei multiplica talantul, transferând
din abilitățile tale în elevi și contribuind la dezvoltarea altor profesori.
În calitate de bărbat sau femeie de afaceri, poți să te faci remarcat prin
produse ingenioase și tehnici de vânzare care le surclasează pe toate celelalte.
Vei folosi strategii de marketing iscusite, ieșite din comun. Vei intui cu
dibăcie ce este și ce nu este profitabil. Vei ști când să cumperi și când să
vinzi, când să te implici într-o afacere și când să te retragi. Ceilalți afaceriști
vor avea bătăi de cap, încercând să înțeleagă cum de ai un asemenea succes.
Îți vei multiplica talantul, instruind tineri antreprenori și dăruind cu
generozitate pentru Împărăție.
Același principiu se aplică și dacă ești muzician, cercetător, sportiv, om
de știință, polițist, însoțitor de zbor, mamă casnică, jurnalist, militar și așa
mai departe, indiferent de domeniul în care te-ai afla. Toate aceste exemple
reprezintă mandatul nostru.
Fiecare dintre noi este chemat într-un domeniu anume în societate.
Oriunde te-ai afla, trebuie să fii printre aceia după care se setează standardul.
Afacerile noastre ar trebui să fie înfloritoare, chiar și atunci când altora le
merge prost. Comunitățile noastre ar trebui să fie lipsite de pericol, plăcute
și prospere. Locurile în care suntem angajați ar trebui să experimenteze un
succes nemaiîntâlnit. Muzica noastră ar trebui să fie nouă și originală, luată
drept standard chiar de către muzicienii laici. Același principiu ar trebui să
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fie valabil și în ceea ce privește domeniul graficii, al cinematografiei și al
arhitecturii. Creativitatea noastră ar trebui să fie o sursă de inspirație, pe
care ceilalți să o caute, indiferent de domeniu.
Performanțele noastre, fie în domeniul sportului, al divertismentului,
al artei, al mass-mediei sau în orice alt câmp de activitate, ar trebui să se
evidențieze. Când cei neprihăniți guvernează, atunci orașele, statele și
națiunile noastre ar trebui să prospere. Când noi predăm și formăm elevi,
școlile noastre ar trebui să fie în top. Când credincioșii se implică, ar trebui
să existe o revărsare de creativitate, de inovație, de productivitate, de pace,
de sensibilitate și de integritate. Noi, ucenicii lui Isus, suntem meniți a fi
lumini, într-o lume întunecată. Așadar, în esență, noi ar trebui ca, prin
harul lui Dumnezeu, să ne facem remarcați, în mijlocul unei societăți
conduse de întuneric.
Ieșit din comun
Citește această mărturisire despre Daniel:
„Daniel însă s-a făcut remarcat între toate căpeteniile și
toți dregătorii, prin calitățile sale excepționale, astfel că
împăratul se gândea să-l pună peste toată împărăția.”
(Daniel 6:3, NIV)

Este într-adevăr uimitor. Pentru început, observă că Daniel se face
remarcat. Nu ni se spune că „Dumnezeu îl face remarcat pe Daniel”.
Majoritatea traducerilor biblice spun că Daniel este cel care „se face
remarcat”. Traducerea The Message spune că el „îi surclasează complet pe
toți ceilalți” lideri.
Cum a reușit Daniel aceasta? A avut calități excepționale, deoarece era
un om care avea o strânsă relație cu Dumnezeu. Nu ar trebui să fie cu nimic
diferit pentru nimeni care Îl are pe Duhul Sfânt locuind înăuntrul lui.
Traducerea The New American Standard Bible spune: „Daniel a
început să se facă remarcat... deoarece avea un duh extraordinar.” Cuvântul
extraordinar înseamnă „a fi ieșit din comun, a sparge tiparele, a întrece
standardul obișnuit”. Câteodată, putem dobândi o mai bună înțelegere
asupra unui termen, prin a observa ceea ce nu este el – adică antonimele
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sale, care, în cazul cuvântului extraordinar, sunt: comun, obișnuit sau
normal. Așadar, o viață normală reprezintă exact opusul unui stil de viață
pe care ar trebui să îl aibă posesorul unui duh extraordinar.
Duhul lui Daniel era extraordinar. Dacă duhul tău este extraordinar,
atunci mintea și trupul se vor conforma și ele standardului. Dacă ești condus
de Duhul, atunci creativitatea, ingeniozitatea, înțelepciunea, cunoașterea și
toate celelalte aspecte ale vieții vor prinde un contur cu totul diferit, decât
în cazul în care ai încerca să trăiești exclusiv prin forțe proprii. Dacă înțelegi
cu adevărat însemnătatea harului care este în și pentru noi, atunci vei ști că
nu există absolut nicio limitare.
Să nu uităm cuvintele care descriu puterea lui Dumnezeu dinăuntrul
nostru: nemăsurată, nemărginită și de neîntrecut în măreție. Daniel a pășit
în ceea ce era disponibil pentru el, în cadrul relației sale cu Dumnezeu. Își
cunoștea legământul cu Cel Atotputernic – el era menit să fie cap și nu
coadă. Ține cont că noi dispunem de un legământ mai puternic decât cel
pe care Daniel l-a avut cu Dumnezeu.
Să cercetăm mai profund situația lui Daniel. El, împreună cu cei trei
prieteni ai săi, au fost luați din națiunea fărâmițată a lui Israel, făcuți captivi
și escortați către cea mai puternică națiune a Pământului. Dacă ești american
și ai impresia că națiunea noastră a fost grozavă în decursul ultimului secol,
adevărul este că, prin comparație, SUA nu este nici pe departe atât de
puternică și de influentă precum era Babilonul. Babilonienii conduceau
lumea – întreaga lume! Erau pe primul loc din punct de vedere economic,
politic, militar, social, științific, educațional și artistic.
Babilonienii erau cei mai sofisticați oameni de pe planetă, în practic
toate domeniile existente. Cu toate acestea, despre Daniel și prietenii lui
ni se spune că „...în toate lucrurile care cereau înțelepciune și pricepere și
despre care îi întreba împăratul, îi găsea de zece ori mai destoinici decât toți
vrăjitorii și cititorii în stele care erau în toată împărăția lui.” (Daniel 1:20)
Alte traduceri spun că erau de zece ori mai buni, de zece ori mai înțelepți
sau că înțelegeau de zece ori mai mult. Au implementat idei la care înțelepții
acestei națiuni conducătoare nu se mai gândiseră niciodată, iar ideile lor au
funcționat. În concluzie, creativitatea, ingeniozitatea și priceperea lor erau
de zece ori mai pătrunzătoare decât ale celorlalți învățați, care nu aveau
Duhul lui Dumnezeu de partea lor.
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Mai mare decât Daniel
Ținând cont de cele spuse până acum, citește cuvintele lui Isus: „Vă spun
că dintre cei născuți din femei, nu este niciunul mai mare decât Ioan
Botezătorul...” (Luca 7:28). Aceasta înseamnă că Ioan Botezătorul era mai
mare decât Daniel. Nu încerca să-i compari pe cei doi în funcție de ceea ce
au realizat. Ioan s-a ocupat de lucrarea de slujire; Daniel a activat în cadrul
autorităților civile. Oricum, Isus declară în mod clar că Ioan era superior.
El continuă însă prin a spune:
„...nu este niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel
mai mic în Împărăția lui Dumnezeu, este mai mare decât el.”
(Luca 7:28)

De ce este cel mai mic din Împărăția lui Dumnezeu mai mare decât
Ioan? Isus nu fusese încă răstignit întru eliberarea umanității, așa că Ioan
nu avea un duh născut din nou. Nu se putea spune despre Ioan, „Cum
este Isus, așa este și Ioan Botezătorul în lumea aceasta” (vezi 1 Ioan 4:17).
Și totuși, despre noi se spune astfel! Ioan nu a fost înviat și pus în locurile
cerești împreună cu Hristos (vezi Efeseni 2:6). Și totuși, pentru noi este
adevărat! De aceea, cel mai mic din Împărăție este acum mai mare decât
Ioan. Înțelegi tu cu adevărat aceasta?
Unii teologi consideră că de la învierea lui Isus și până în zilele noastre,
pe Pământ au existat aproximativ două miliarde de creștini. Șansele sunt
extrem de reduse, dar dacă, să zicem, tu ai fi cel mai neînsemnat dintre aceste
două miliarde de credincioși, tot ai fi mai mare decât Ioan Botezătorul –
fapt care înseamnă că tu ești mai mare decât Daniel.
Întrebările care se ridică în acest moment sunt acestea: Îți cunoști cu
adevărat identitatea? Te faci tu remarcat? Ești tu de zece ori mai deștept,
mai bun, mai înțelept, mai creativ și mai ingenios, decât aceia care îți sunt
colegi de serviciu și care nu se află într-o relație de legământ cu Dumnezeu,
prin Isus Hristos? Dacă nu, atunci de ce? Ar putea fi din cauză că nu ai
credință pentru o măsură mai mare din harul lui Dumnezeu?
Să continuăm să analizăm mai îndeaproape aspectul acesta. Isus declară
că noi suntem „lumina lumii” (vezi Matei 5:14). Făptura noastră identificată
cu o lumină în mijlocul întunericului nu este o referință singulară a Noului
Testament. (Vezi Matei 5:14-16; Ioan 8:12; Fapte 13:47; Romani 3:12;
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Efeseni 5:8-14; Coloseni 1:12; Filipeni 2:15; 1 Tesaloniceni 5:5 și 1 Ioan
1:7; 2:9-10) Acest adevăr ar trebui să fie laitmotivul vieții tale în Hristos.
Ce înseamnă să fii lumina lumii? Mulți consideră că este un aspect care
se aplică eminamente comportamentului – să fii drăguț, blând și amabil –
pe lângă faptul că ai memorat Ioan 3:16. Ce s-ar fi întâmplat dacă Daniel
ar fi fost o lumină de acest tip? Dacă în fiecare zi, de îndată ce ar fi intrat în
încăperile guvernului, țelul său ar fi fost să se comporte amabil cu oamenii
și să le spună colegilor săi: „Salutare, lideri ai Babilonului, știți că Psalmul
23 spune că «Domnul este păstorul meu: nu voi duce lipsă... »”?
Ce și-ar fi spus dregătorii și demnitarii între ei, atunci când Daniel ar fi
plecat la ora prânzului să se roage? (Făcea astfel în fiecare zi.) Sunt sigur că
ar fi fost ceva de genul: „Ce bine că a plecat fanaticul din oficiu. Sper să se
roage toată după-amiaza. Este un ciudat!”
De ce au decretat o lege care să-i interzică lui Daniel să se mai roage?
(vezi Daniel 6:6-8) Oare nu pentru că era de zece ori mai înțelept, mai
ingenios și mai creativ decât oricare dintre ei? Din moment ce a fost
promovat înaintea fiecăruia dintre ei, până când a ajuns în fruntea tuturor
conducătorilor, ei bine, poate că erau un pic invidioși.
Acești lideri erau contrariați și probabil că s-au consultat între ei,
spunând: „Pur și simplu, nu putem înțelege! Noi am fost educați de către
cei mai renumiți, cei mai înzestrați și cei mai înțelepți învățători, savanți și
conducători din toată lumea. El vine din țara asta mică și nesemnificativă,
deci de unde are asemenea idei? Cum face că este cu mult mai bun decât
noi? Trebuie să fie din cauza rugăciunii aceleia pe care o face de trei ori pe
zi. Haideți să venim cu o lege împotriva obiceiului său de a se ruga, ca să nu
mai continue să ne eclipseze.” (Desigur, rezolvarea mai rapidă venea prin
arestarea lui Daniel.)
Daniel a fost o lumină scânteietoare datorită faptului că era o persoană
nemaipomenită. Calitățile sale excepționale l-au făcut de o strălucire
orbitoare în ochii contemporanilor săi. Nu l-au apreciat, deoarece erau
invidioși. Însă, pot doar să-mi imaginez cum mulți alții, incluzându-l pe
rege, au văzut în abilitățile lui Daniel mărturia Dumnezeului Celui Viu și
sunt sigur că le-a captat interesul, ajungând să-L onoreze pe Dumnezeul
lui Daniel.
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Daniel s-a făcut remarcat printre oameni nu datorită cunoașterii sale
din Scripturi sau a faptului că era amabil și se ruga de trei ori pe zi, ci
pentru două motive: era superior în domeniul său de activitate și a dat
dovadă de un caracter dumnezeiesc. Temelia, structura și elementele sale
de finisaj erau deasupra oricărui reproș.
Mărturia din viața mea
Am fost eu însumi martor la puterea harului lui Dumnezeu în ceea ce
privește viața mea. Pe când eram în liceu, una dintre materiile la care eram
cel mai slab era limba engleză și scrierea creativă. Mă chinuiam de fiecare
dată când mi se dădea ca temă pentru acasă un eseu de minimum trei pagini.
Îmi trebuiau câteva ore bune până ce terminam de scris, și niciodată înainte
de a consuma cam jumătate de caiet. Scriam greșit, rupeam și aruncam
pagină după pagină. La examenul final de limba engleză, am obținut trei
sute șaptezeci de puncte din opt sute. Ca să îți faci o idee despre cam cât
de slab este acest rezultat, de când călătoresc peste tot în lume, am întâlnit
doar o singură persoană care să fi avut un punctaj mai mic!
În 1991, când Dumnezeu mi-a descoperit într-o rugăciune că El vrea
ca eu să scriu o carte, am crezut că m-a confundat cu altcineva. Cam așa
ca Sara din Vechiul Testament, am tras o porție bună de râs. Eu nu pot să
scriu un capitol, darămite o carte! Ceea ce nu am luat eu în calcul de la bun
început, a fost nemăsuratul, nemărginitul și neîntrecutul în măreție, harul
lui Dumnezeu care se afla în mine.
După 10 luni de când primisem de la Dumnezeu directiva „scrie o
carte”, două femei, din două state diferite, m-au abordat și mi-au vorbit,
la două săptămâni distanță una față de cealaltă, în felul următor: „John,
Dumnezeu vrea ca tu să scrii. De fapt, dacă tu nu o vei face, El va încredința
mesajul către altcineva.” După ce am auzit aceste cuvinte, am scris un
contract înaintea lui Dumnezeu și am recunoscut că depind în totalitate de
harul Său. Voi termina istorisirea în capitolul următor, însă, voi menționa
aici că am ajuns autorul a nouăsprezece cărți, iar milioane de exemplare au
fost distribuite în întreaga lume, fiind traduse în peste nouăzeci de limbi.
Dumnezeu m-a împuternicit nu doar în cazul scrisului, ci și al
vorbitului în public. După ce ne-am căsătorit, prima dată când Lisa m-a
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auzit ținând un discurs, a adormit pe primul rând. Atât de nepriceput eram.
Una dintre prietenele ei cele mai bune stătea lângă ea și adormise atât de
adânc, încât am putut să observ o dâră de salivă care i se prelingea din gura
larg deschisă. Deosebit de încurajator... Acum însă oamenii nu mai adorm
când le vorbesc. Înainte, o făceam prin propriile forțe; acum am învățat să
mă încred, să depind și să mă las condus de harul Lui.
Judecând după propriile abilități, eram eșecul întruchipat în aceste
două domenii. Cu toate acestea, prin intermediul scrisului și al vorbirii,
Dumnezeu mi-a oferit privilegiul de a sluji la milioane de oameni.
O viață cu adevărat bună
Să sintetizăm parametrii pentru a trăi viața cea bună. Dacă poți să crezi,
nimic nu este imposibil pentru tine. El poate să lucreze prin tine nespus
mai mult decât poți tu să te gândești sau să ceri. Puterea care este în tine,
și prin care El va aduce la îndeplinire scopurile vieții tale, este nemăsurată,
nemărginită și de neîntrecut în măreție. Experiența vieții tale nu ar trebui
să fie ca atunci când eu și Lisa am mers la salonul de prezentare și am ales
articolele de finisaj pentru noua noastră casă. Tu nu ești supus niciunei
limite, deoarece identitatea și faptele tale sunt înrădăcinate în harul lui
Dumnezeu! Așadar, permite-I Duhul Sfânt să-ți lărgească viziunea. Visează
măreț, crede și mergi înainte, acționând conform credinței.
Există însă un factor vital în vederea împlinirii celor discutate în acest
capitol. Fără a înțelege acest atribut, sunt mari șansele de a deveni frustrat
și chiar înșelat cu privire însărcinarea ta de a fi eficient și de a înmulți ceea
ce ți-a fost dat.
În capitolul următor, vom discuta despre acest atribut, numit
discernământ.

15

D ISC ERNĂMÂN TU L
Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror
judecată s-a deprins, prin întrebuințare, să deosebească binele și
răul.
—E vrei 5:14
Sfințenia nu este privilegiul acordat celor puțini;
este o simplă îndatorire, pentru mine și pentru tine.
—M aica T eresa

O

amenii mari sunt aceia care sunt maturi, și nu din punct de vedere
fizic, ci duhovnicesc. Trupește, te naști bebeluș, apoi crești și devii
adult. În același mod, te naști duhovnicește ca bebeluș, apoi trebuie să te
dezvolți, să crești, înspre desăvârșirea în Hristos.
Există însă o diferență majoră între cele două procese. Din punct de
vedere fizic, maturizarea are de-a face cu trecerea timpului. Ai auzit vreodată
despre un copilaș de doi ani care să aibă înălțimea de un metru optzeci?
Este nevoie de cincisprezece până la douăzeci de ani pentru a ajunge la o
asemenea înălțime. Prin comparație, creșterea duhovnicească nu este însă
determinată de factorul timpului. Ai întâlnit vreodată credincioși care să fi
fost întorși la Hristos de un singur an, dar care s-au dovedit a fi mai maturi
decât aceia care era mântuiți de douăzeci de ani?
Conform cuvintelor din Evrei 5:14, o dovadă a maturității este atunci
când simțurile tale interioare discern cu acuratețe ce este într-adevăr bine
și ce este rău.
Este important să menționez că inima ta deține cinci simțuri, întocmai
precum trupul tău. Acest fapt este adeverit pe paginile Scripturii: Gustați
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și vedeți ce bun este Domnul!...” (Psalmi 34:8). Într-un singur verset, sunt
deja cuprinse două dintre acestea.
La un moment dat, Isus se adresează astfel mulțimilor: „Cine are
urechi de auzit să audă” (Matei 11:15)! Cu siguranță că majoritatea celor
prezenți puteau să audă cu urechile trupești; dar El vorbea despre urechile
lor lăuntrice.
Pavel citează mărturisirea lui Dumnezeu către poporul Israel: „...nu
vă atingeți de ce este necurat, și vă voi primi” (2 Corinteni 6:17). Același
apostol scrie, de asemenea, că Dumnezeu „...răspândește prin noi, în orice
loc, mireasma cunoștinței Lui” (2 Corinteni 2:14).
Toate cele cinci simțuri sunt prezente în aceste patru versete!
Discernământ
Cum te ferești de la a nu amesteca de-a valma binele și răul, mai ales într-o
vreme ca aceasta, în care înșelăciunea este tot mai răspândită? Cum faci
să nu cazi în aceeași capcană în care a căzut și Eva, în momentul în care
a perceput răul ca fiind bun, plăcut și în măsură să ofere înțelepciune?
Răspunsul este, prin discernământ. Și cum îl poți dobândi? Printr-o
autentică frică de Domnul.
Profetul Maleahi a prevestit că în vremurile din urmă vor exista două
categorii de credincioși – unii care vor avea teamă de Dumnezeu și alții
care nu vor avea. În perioade dificile, cei cărora le lipsește frica de Domnul
se vor plânge, vor face comparații și vor cârti. Lor nu le cade bine faptul
că trebuie să-I slujească lui Dumnezeu și să se confrunte cu împotriviri, cu
durere și cu necazuri, pe când cei răi, care nu au o relație cu Dumnezeu,
prosperă.
Aceia care se tem de Dumnezeu trec prin aceleași încercări, însă au o
atitudine diferită. Ei vor vorbi despre bunătatea lui Dumnezeu. Se luptă și
trec peste greutăți, crezând ceea ce El declară cu privire la circumstanțele
lor dificile. Ei sunt mai preocupați de dorințele, planurile și împărăția lui
Dumnezeu, decât de neplăcerile vremelnice. Ei cunosc și sunt ancorați în
credincioșia Lui. Atitudinea lor este aceasta:
„Căci, chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod,
rodul măslinului va lipsi, și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri
din staule, și nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot mă voi bucura în
Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele! Domnul
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Dumnezeu este tăria mea; El îmi face picioarele ca ale cerbilor și
mă face să merg pe înălțimile mele.” (Habacuc 3:17-19)

Dumnezeu declară prin profetul Maleahi că El îi va face o comoară
prețioasă pentru El. (Amintește-ți cum Pavel vorbește despre „vase de
cinste” în 2 Timotei 2:21). Maleahi mărturisește că unul dintre beneficiile
acelora care se tem de Domnul va fi acesta: „...veți vedea din nou atunci
deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău...” (Maleahi 3:18). Cu alte cuvinte,
acești credincioși nu vor confunda ce nu este bine cu binele.
În capitolul anterior, am identificat parametrii bunătății lui Dumnezeu:
belșug, dincolo de ceea ce ai putea tu să gândești sau să ceri vreodată. Pentru
un anumit om, belșugul poate reprezenta căderea, în timp ce pentru un
altul, poate fi o oportunitate extraordinară. Dacă belșugul este țelul tău,
atunci, fără îndoială, vei cădea în aceeași capcană ca și Eva, Cain, Balaam,
Core, Saul, Ghehazi, Iuda, Alexandru, biserica din Laodiceea și mulți,
mulți alții. Însă, dacă a-I fi plăcut lui Dumnezeu este cel dintâi obiectiv al
tău, atunci vei avea capacitatea de a discerne între bine și rău – capacitatea
de a avea o atitudine potrivită față de bogăție.
Discernământul este cheia, iar nivelul capacității tale de a discerne este
direct proporțional cu frica ta de Domnul. Permite-mi să repet: cu cât de
temi mai mult de Dumnezeu, cu cât mai capabil vei deveni în a discerne
în mod înțelept. La începutul domniei sale, Saul a strigat către Dumnezeu:
„Dă, dar, robului Tău o inimă pricepută, ...să deosebească binele de rău!...”
(1 Împărați 3:9)
Înțelepciunea cu care Saul a domnit a fost uimitoare. În anii în care
încă Îi slujea Domnului, el scria: „dacă vei cere înțelepciune (discernământ)
și dacă te vei ruga pentru pricepere, dacă o vei căuta ca argintul și vei
umbla după ea ca după o comoară, atunci vei înțelege frica de Domnul...”
(Proverbe 2:3-5)
După ce Solomon își pierde frica de Domnul, devine confuz și nu
mai poate să perceapă granița dintre bine și rău. Pentru el, totul a devenit
„zădărnicie” și „goană după vânt”. Întreaga carte Eclesiastul înfățișează un
om tulburat și confuz, care și-a pierdut teama de Dumnezeu, și, odată cu
aceasta, discernământul. Se afla într-o stare de spirit proastă. De-a lungul
anilor, m-a durut inima pentru mulți lideri și credincioși pe care i-am văzut
pierzându-și, într-un mod asemănător, frica de Domnul, căzând astfel
pradă înșelăciunii, ca urmare a pierderii discernământului.
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După cum am enunțat deja, frica dumnezeiască te determină să
conlucrezi cu harul lui Dumnezeu și să te speli de orice necurăție. În mod
interesant, discernământul depinde în totalitate de o viață trăită după
principii dumnezeiești. Așadar, poți din nou să observi cum sfințenia este
structura de rezistență care menține deciziile tale, fie acestea referitoare la
carieră, la relații, la finanțe, la oportunități în cadrul social sau în orice alt
aspect al vieții tale.
Cea dintâi și cea mai importantă pasiune a ta ar trebui să fie aceea
de a te teme de Domnul. Dacă aceasta este prioritatea ta numărul unu,
atunci bogăția nu te va putea amăgi. Cuvântul ne spune: „Cine se încrede
în bogății va cădea...” (Proverbe 11:28). Și totuși, în aceeași carte, citim:
„Eu, Înțelepciunea... Cu mine este bogăția și slava, avuțiile trainice și
dreptatea.” (Proverbe 8:12-18) Apoi, din nou: „Răsplata smereniei, a fricii
de Domnul, este bogăția...” (Proverbe 22:4). Bogățiile veritabile sunt acele
resurse care fac posibilă împlinirea scopului cu care Dumnezeu te-a pus pe
acest Pământ, iar acesta va presupune întotdeauna să ai impact asupra celor
din jur, adică să contribui la zidirea Împărăției.
O întrebare pe care ar trebui să ți-o adresezi cu sinceritate în fiecare
dimineață este: Sunt eu astăzi motivat de frica de Domnul sau de a obține
bogății? Dacă faci din frica de Domnul obiectivul tău, atunci vei fi protejat
de înșelăciune și de a te folosi de mijloace rele, în vederea obținerii a ceea
ce este bun.
Să nu mă înțelegi greșit: resursele, bogățiile, bunăstarea și belșugul sunt
bune. Dar dacă acestea reprezintă țelul tău, nu vei avea discernământul de a
putea recunoaște dacă, nu cumva, mijloacele prin care le obții sunt rele. O
istorisire biblică mă va ajuta să îți explic cum funcționează acest principiu.
„Este oare acum vremea de luat?”
În Israel, era ceva obișnuit ca unui profet să i se aducă daruri. Pe
când era încă tânăr, viitorul împărat Saul, însoțit de slujitorul său, căuta
măgărițele rătăcite ale tatălui său. După o expediție de căutare care l-a dus
aproape de disperare, slujitorul i-a sugerat că ar trebui să meargă într-un
oraș învecinat să vadă dacă un profet, pe nume Samuel, putea să-i ajute și
să-i direcționeze înspre măgărițe. Reacția lui Saul a fost: „Dar dacă mergem
acolo, ce să aducem omului lui Dumnezeu? Căci nu mai avem merinde
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în saci și n-avem niciun dar de adus omului lui Dumnezeu. Ce avem?” (1
Samuel 9:7) Pe atunci, când cineva căuta să meargă la un profet, aceasta era
atitudinea standard.
Să privim la o altă perioadă a istoriei Israelului. Un bărbat pe nume
Naaman, căpetenie a oștirii siriene, vine în casa profetului Elisei. Primește
anumite instrucțiuni datorită cărora, într-un final, este complet vindecat de
lepră. Acesta se întoarce apoi la Elisei pentru a-i mulțumi și pentru a-i aduce
un dar. Profetul îi răspunde: „Viu este Domnul, al cărui slujitor sunt, că nu
voi primi.” (2 Împărați 5:16) Namaan continuă să insiste, însă Elisei refuză.
Ghehazi, asistentul personal al lui Elisei, este martor la întreaga scenă.
Este contrariat să vadă cum Naaman pleacă fără să lase darul cuvenit. După
ce Elisei nu mai este prin preajmă, Ghehazi fuge pentru a ajunge din urmă
grupul lui Naaman. Naaman îl vede, coboară din car, îi iese înainte și îl
întreabă pe Ghehazi dacă totul este bine.
Ghehazi îl asigură că totul este bine, dar îl minte apoi pe Naaman,
spunându-i că lui Elisei i se ivise între timp o nevoie urgentă. Cuvintele lui
au fost: „...Iată că au venit la mine doi tineri din muntele lui Efraim, dintre
fiii prorocilor; dă-mi pentru ei, te rog, un talant de argint și două haine de
schimb.” (2 Împărați 5:22)
Naaman răspunde cererii acestuia, oferindu-i de două ori mai mult
decât ceea ce era „necesar”. Își iau rămas-bun, iar Ghehazi se întoarce pe
furiș și ascunde darurile printre propriile sale lucruri.
După toate acestea, se înfățișează din nou înaintea lui Elisei. Desigur,
profetul îl întreabă unde a fost plecat. Ghehazi minte și susține că nu a fost
nicăieri. Elisei îi vorbește apoi în felul următor:
„Oare n-a fost duhul meu cu tine, când a lăsat omul acela carul
și a venit înaintea ta? Este oare acum vremea de luat argint,
haine, măslini, vii, oi, boi, robi și roabe? Lepra lui Naaman se
va lipi de tine și de sămânța ta pentru totdeauna...” (2 Împărați
5:26-27)

Deoarece Ghehazi nu a avut frică de Domnul (și, prin urmare, nici
discernământ), a căzut victimă propriei amăgiri. Într-un timp în care nu
era potrivit să primească, el a crezut că este cazul să o facă. S-a gândit că de
vreme ce era un dar binemeritat, iar șeful lui l-a refuzat, probabil că ar fi
bine să-l primească el. La urma urmei, și el făcuse sacrificii și își pusese viața
la dispoziția lui Dumnezeu, la fel ca și Elisei. Nu era voia lui Dumnezeu ca
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ei să prospere? Înaintea lor stătea un păgân care se închina unor dumnezei
străini. Nu sunt bogățiile celui rău menite să ajungă la cel neprihănit? Astfel
a ajuns la concluzia că nu a era deloc înțelept din partea lui Elisei să refuze
răsplata pentru slujirea sa.
Raționamentul lui Ghehazi a justificat mijloacele de care el s-a
folosit pentru a obține ceea ce credea că i se cuvine de drept. Din lipsă de
discernământ, a numit răul, bine. Și a plătit scump pentru neascultarea sa.
Scopul scuză mijloacele
Sunt atât de multe întâmplări pe care aș putea să ți le povestesc pentru
a-ți arăta cum goana după bogății pământești, în detrimentul fricii de
Dumnezeu, a blocat dezvoltarea liderilor și a credincioșilor. Am văzut
cum, în ultimă instanță, mulți sunt dintre aceia care au plătit scump. La
început, oportunitatea câștigului este ademenitoare, pare a fi o decizie
bună și înțeleaptă. În stadiile incipiente, părea cum că strădaniile le sunt
binecuvântate și că reușita este chiar după colț. În scurt timp situația avea să
se preschimbe în rău, consecințele fiind, în cele din urmă, devastatoare. Am
asistat la consecințe precum căsnicii destrămate, lucrări de slujire pierdute,
afaceri eșuate, ruină financiară, complicații ale stării de sănătate, relații
distruse – toate la pachet cu pierderea integrității personale și a încrederii
din partea celor dragi.
Oameni de afaceri mi-au împărtășit numeroase experiențe neplăcute
cu care s-au confruntat în timp ce colaborau cu alți creștini. Au avut de
furcă cu egoismul, minciuna, furtul, invidia, fraude și delapidare. De ce s-a
ajuns la așa ceva? Explicația este simplă: se presupune că un scop – care pare
a fi bun – este în măsură să justifice compromisul făcut pentru a-l atinge.
Raționamentul sună cam așa: Este voia lui Dumnezeu ca eu să am succes,
să beneficiez de resurse și să am influență. Însă ei nu folosesc Cuvântul lui
Dumnezeu drept filtru, pentru a cerceta întreg procesul realizării scopului.
De cele mai multe ori, compromisul pare a fi singura cale existentă.
Dacă nu acționăm repede, corabia va părăsi portul. Vom rata o oportunitate
extraordinară sau o binecuvântare. În așteptarea resurselor divine este nevoie
de maturitate.
Chiar la începutul slujirii lui Isus, Satan îi înfățișează înainte o cale de
compromis. Acesta Îl ispitește pe Isus, oferindu-I o scurtătură care avea să Îl
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scutească de durere, pentru a recupera împărățiile Pământului – misiunea
pe care Isus venise să o împlinească. Toate acestea cu singură condiție: aceea
de a i se închina. Pentru natura umană a lui Isus, probabil că aceasta a sunat
ca o propunere tentantă. Dacă accepta oferta lui Satan, ar fi putut să Își
extindă imediat lucrarea și evite extrem de multe necazuri și suferințe. Tot
ce ar fi trebuit să facă ar fi fost doar să i se închine lui Satan.
De câte ori nu se oferă Satan să aducă la îndeplinire ceea ce Dumnezeu
a sădit în inimile noastre, cu mențiunea că, pentru a putea beneficia de
oferta sa, trebuie să ne compromitem integritatea, caracterul și ascultarea?
Închinarea noastră nu se măsoară în cântece lente și versuri înălțătoare.
Tu te închini aceluia căruia i te supui. Se poate să cânți cântece lente în
biserică, în timp ce stilul tău de viață – care exprimă nespus mai mult –
vădește că te închini de fapt întunericului.
Într-un capitol precedent am vorbit despre cum majoritatea autorilor
atribuie sensul principal al unui cuvânt după contextul celei dintâi apariții
a cuvântului respectiv. Dacă analizezi pasajul biblic în care apare pentru
prima dată cuvântul închinare, vei descoperi adevărata lui însemnătate. Este
folosit pentru întâia oara când Dumnezeu îi spune lui Avraam să jertfească
ceea ce avea el cel mai de preț, cea mai importantă persoană din viața lui,
fără a-i menționa vreun motiv anume. După ce Isaac și Avraam călătoresc
împreună timp de trei zile până la poalele muntelui Moria, odată ajunși,
acesta le spune slujitorilor săi: „Rămâneți aici cu măgarul; eu și băiatul
ne vom duce până acolo să ne închinăm, și apoi ne vom întoarce la voi.”
(Geneza 22:5). Avraam nu urca pe munte pentru a înălța un cântec lent și
melodios. Avraam mergea, în ascultare de Dumnezeu, pentru a da morții
cea mai de preț „avere” a sa. Închinarea lui este definită de măsura ascultării
lui.
Oare nu de aceea spune Dumnezeu, la un moment dat, poporului
Său: „Depărtează de Mine vuietul cântecelor tale; nu pot asculta sunetul
lăutelor tale! Ci dreptatea să curgă ca o apă curgătoare, și neprihănirea, ca
un pârâu care nu seacă niciodată!”? (Amos 5:23-24) Aceasta este ceea ce eu
numesc o ascultare neclintită.
Stilul de viață al celor din vremea lui Amos era departe de a se alinia
Cuvântului lui Dumnezeu, însă ei continuau să scrie, să se întâlnească și
să aducă noi cântece de închinare înaintea Domnului. Adevărata închinare
este indicată de acela căruia i te spui, și nu de acela căruia îi cânți.
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Binele, în detrimentul dumnezeiescului
Permite-mi să-ți împărtășesc felul în care am fost eu însumi momit în
capcana compromisului. S-a întâmplat pe vremea când lucrarea noastră
era în stadiu incipient, după nici măcar doi ani întregi de activitate.
Călătoream pentru a predica în niște mici biserici, în care erau prezenți
cam o sută de oameni, sau chiar mai puțin. De cele mai multe ori, mijlocul
de transport era mașina noastră, marca Honda Civic, pe a cărei banchetă
din spate stăteau cei doi bebeluși. Abia aveam loc pentru câteva bagaje și
două cutii cu casete audio pe care le aduceam pentru întrunirile noastre.
După cum menționasem anterior, Dumnezeu îmi vorbise într-o
dimineață și îmi ceruse să scriu. Am tot amânat să mă supun din două
motive. Primul, după cum am spus, literatura era una dintre materiile la
care eu fusesem cel mai slab în liceu; iar al doilea, cine ar fi vrut să publice
o carte a unui autor aflat în anonimat? Cu toate acestea, într-un final, am
decis să mă supun și am început să scriu.
Am avut nevoie de un an intens de muncă până ce cartea a fost finalizată.
Am contactat apoi două edituri și le-am trimis manuscrisul intitulat Victorie
în pustie. Una dintre edituri mi-a transmis că „prea are un aer de predică”.
De la cealaltă nu am primit niciun răspuns. Eram descurajat. Eu și Lisa am
căzut de acord că singura noastră opțiune rămânea să publicăm cartea pe
cont propriu. Am strâns bani cât pentru a tipări câteva mii de exemplare
și le-am vândut apoi în micile biserici pe care le vizitam. Cei care au citit
cartea au fost foarte încântați, așa că în decursul anului următor am mai
scris încă una. Din nou, nu am avut nicio altă variantă decât să o publicăm
pe cont propriu.
La câteva luni după publicarea celei de-a doua cărți, am fost sunat
de către un agent al unei edituri recunoscute la nivel național. După ce
s-a prezentat, acesta a direct la subiect. „John, cineva ne-a înmânat cartea
ta, Victorie în pustie. Editura noastră crede în mesajul pe care aceasta îl
transmite, așa că vrem să te ajutăm și să-l răspândim la scară largă.” Am
continuat conversația preț de câteva minute. Mi-a descris o mulțime de
mijloace prin care ar fi putut să îmi vândă cartea și s-a lăudat cu echipa de
marketing și de publicitate a editurii. Părea prea frumos ca să fie adevărat;
în sfârșit, cartea ar fi fost disponibilă la nivel național.
Cu toate acestea, după ce am terminat de discutat cu editorul, am
simțit o oarecare neliniște. Ceva din această conversație nu rezona cu duhul
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meu. M-am rugat în dimineața următoare și am simțit puternic faptul că
Dumnezeu îmi spunea: „Nu accepta oferta lor”.
I-am prezentat și Lisei situația. După ce am discutat, mi-a confirmat că
și ea are o anumită îndoială, deși oferta era aparent convenabilă.
Mai târziu, în aceeași zi, Lisa mi-a spus: „Dragule, nu am deloc o
senzație bună când mă rog pentru asta.” Auzind-o, am fost convins că nu
trebuie să accept propunerea.
În ziua următoare, agentul m-a sunat din nou. Deși cunoșteam voia lui
Dumnezeu cu privire la această chestiune, eram curios să aud ceea ce editorul
voia să-mi spună. Cu toate că la momentul respectiv nu realizasem, dorința
mea de a prelungi această conversație era un indiciu al unei probleme. De
ce nu mi-a fost suficient să mă supun, pur și simplu? De ce am continuat
să-i ascult motivele pentru care ar fi trebuit să îmi public cartea la ei? Să-mi
fi hrănit oare o dorință greșită a inimii? Îmi era ego-ul gâdilat?
Editorul îmi împărtășea plin de entuziasm cum compania era
nerăbdătoare să-mi facă mesajul cunoscut. A insistat, spunând că era
nevoie de un mesaj ca al meu, ba chiar că era un cuvânt de la Dumnezeu
pentru întreaga națiune. Compania lor lucrase cu distribuitori de top și ar
fi putut, fără probleme, să facă în așa fel încât cartea noastră să ajungă în
toate librăriile creștine și în multe alte librării laice, de pe teritoriul întregii
națiuni. A făcut apel la povești ale unor autori necunoscuți care, odată ce
au intrat cu ei în parteneriat, mesajul lor a devenit cunoscut și răspândit în
toată America. Au și ajuns vorbitori celebri, chemați la conferințe. Agentul
a susținut că toate realizările acestora s-au datorat influenței companiei sale.
Timp de câteva săptămâni, acest om a continuat să mă sune în fiecare
zi, deoarece eu nu îl refuzam. Cu cât îl ascultam mai mult, cu atât părea
mai logică ideea de a colabora cu ei. Ajunsesem în punctul în care vigilența
din inima mea se evaporase. Îndemnul lăuntric al Duhul Sfânt fusese redus
la tăcere. Am permis ca măgulirile și raționamentele umane să înăbușe
călăuzirea lui Dumnezeu asupra situației. Cu alte cuvinte, discernământul
îmi era stins.
În Exod 23:8, citim: „...darurile orbesc pe cei ce au ochii deschiși...”.
Măgulirea este de asemenea o formă de mituire, iar pe mine mă orbise.
Alegeam oportunitatea și câștigul, mai presus de frica de Domnul.
În ciuda faptului că soția m-a avertizat cu tărie să nu o fac, am semnat
un contract, după care au început imediat să se ivească tot felul de probleme.
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La momentul respectiv, eu și Lisa eram căsătoriți de unsprezece
ani. Adesea, ea îmi făcea remarci de genul: „Pare că tu niciodată nu te
îmbolnăvești!” Era adevărat; foarte rar mi se întâmpla să contractez vreun
virus, iar dacă totuși se mai întâmpla, mă însănătoșeam în decurs de
douăzeci și patru de ore. Însă, din ziua în care am semnat contractul am
început să mă lupt cu boli de care nu mă mai puteam descotorosi. Inițial,
am avut gripă, perioadă în care am vomat, fapt care mi se mai întâmplase
doar o singură dată în viața de adult. După ce mi-a trecut gripa, am
contractat un alt virus. Plecasem cu Lisa din oraș pentru a ne sărbători
aniversarea căsătoriei și am fost chinuit de febră pe toată durata călătoriei.
Am continuat să am temperatura ridicată și în următoarea săptămână.
Predicasem într-o biserică, iar după slujbă am fost nevoit să mă întorc cât
se poate de repede înapoi la hotel, unde m-am acoperit cu pături și am
încercat să-mi calmez frisoanele.
În a treia săptămână, febra încă nu încetase. Nu ne venea să credem.
Nu mă mai luptasem niciodată cu o asemenea boală. Într-un sfârșit, un
antibiotic foarte puternic i-a venit de hac, dar, la o săptămână după ce
terminasem tratamentul, m-am ales cu o răceală groaznică. Eram într-o
stare jalnică, aveam gâtul umflat și capul îmi era înfundat, alături de toată
gama simptomelor neplăcute. Părea să nu se mai sfârșească niciodată.
La mai puțin de două săptămâni după ce îmi revenisem de la răceală,
m-am rănit la genunchi. Leziunea a fost atât de severă, încât, pentru câteva
săptămâni, am fost nevoit să port ghips și să șchiopătez în cârje. Și de parcă
toate acestea nu ar fi fost suficiente, imediat după respectivul incident, am
contactat încă un virus. Acest lanț de îmbolnăviri a durat mai bine de trei
luni, perioadă în care Lisa a fost perfect sănătoasă.
În timp ce mi se întâmplau toate acestea, aveam mari neînțelegeri
cu editorul. Părea că nu putem cădea de acord cu privire la absolut
nimic. Relația noastră era extrem de tensionată și nu exista niciun pic de
continuitate și de progres în cadrul proiectului.
Din nou, ca și cum greutățile nu ar fi fost și așa suficiente, ne-am izbit
de alte numeroase probleme care păreau a fi de nerezolvat. Viața a fost
deosebit de dificilă în acele trei luni. Oare de aceea scrie David: „Înainte să
fiu smerit, rătăceam; acum însă păzesc cuvintele Tale”? (Psalmul 119:67,
NTR)
Dumnezeu a avut îndurare în această situație și m-a făcut să-mi
conștientizez nebunia. Eu considerasem că prioritar este succesul lucrării, și
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nu ascultarea față de El. Mi-am recunoscut greșeala înaintea Lui și a soției.
Am fost iertat și curățit. Harul Său este atât de minunat!
Eram însă în continuare strâmtorat. Aveam nevoie de o minune pentru
a putea scăpa de contractul semnat cu editura. Eu și Lisa ne-am unit în
rugăciune și am cerut ca Dumnezeu să intervină.
Peste două săptămâni, agentul mi-a scris, anunțându-mă că
intenționează să anuleze contractul. Am simțit cum mi se ia o povară de
pe umeri, însă a venit cu un preț: această încercare ne-a costat patru mii de
dolari. Pentru o organizație care abia se forma, a fost o sumă enormă – de
fapt, a reprezentat bugetul pentru aproximativ jumătate de an de slujire.
Oportunitatea de la Dumnezeu
Câteva luni mai târziu, un prieten pe nume Scott m-a invitat să luam
prânzul împreună. „John, vreau să te prezint unui amic de-al meu.” Am
fost de acord.
La restaurant, Scott mi-a făcut cunoștință cu prietenul său, care se
numea și el John. Acesta s-a dovedit a fi directorul unei binecunoscute
edituri. Am avut o conversație tipică în care ne-am cunoscut mai bine
unul pe celălalt, iar după ce am început să mâncăm, John m-a întrebat care
era subiectul despre care predicam în perioada respectivă. Nu cred că am
mai apucat să iau vreo înghițitură după acea întrebare.
Am început să-i împărtășesc despre tema ofensei. Timp de cincisprezece
minute, le-am vorbit lui John și lui Scott cu mare pasiune.
La un moment dat, John m-a întrerupt, spunând: „Vreau să știi că nu
putem să îți publicăm acest mesaj, deoarece tipărim doar douăzeci și patru
de cărți pe an. Iar acestea trebuie să fie titluri aparținând unor autori sau
păstori recunoscuți.”
„Nici nu ți-am cerut să publici acest mesaj”, i-am răspuns eu. „Doar
răspundeam la întrebarea ta cu privire la subiectul despre care vorbesc în
ultima vreme.”
„Desigur”, mi-a spus el. „Continuă, te rog.”
Am continuat să le vorbesc încă vreo cinci, zece minute despre momeala
ofenselor.
După ce am terminat, John m-a întrebat: „Ai putea să îmi aduci un
manuscris?”
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Luat prin surprindere, am replicat: „Credeam că ai spus că nu poate fi
publicat.”
„Acest mesaj trebuie neapărat răspândit, așa că vreau să îl prezint
superiorului nostru.”
Editura mi-a acceptat mesajul, iar cartea a fost intitulată Momeala
Satanei. Între timp, a devenit un best-seller internațional. Până în prezent,
au fost vândute peste un milion de exemplare, iar cartea a fost tradusă în
peste șaizeci de limbi.
Nu voi uita niciodată ziua în care cel de-al doilea editor m-a sunat și
mi-a spus că manuscrisul meu a avut succes și că dorește să semnăm un
contract, în cel mai scurt timp posibil. Am încheiat conversația, m-am dus
să mă rog, apoi am auzit clar în inima mea: „Cea dintâi editură a fost ideea
ta. Această editură este ideea Mea.”
Această experiență mi-a arătat limpede diferența dintre bine și
dumnezeiesc. Ca în majoritatea cazurilor, oportunitatea facilă s-a ivit
prima, urmând ca oportunitatea de la Dumnezeu să vină mai târziu. La fel
a fost și cu Avraam și Sara: Ismael a venit primul, Isaac a venit mai târziu.
Dovada unei frici dumnezeiești
Ce m-a determinat să iau o hotărârea greșită cu cel dintâi editor? Răspunsul
sincer este că eram concentrat pe succes – răspândirea mesajului către
mulțimi – mai mult decât pe frica de Domnul. Acest fapt a deschis ușa
pentru ca logica și presupunerile să înăbușe și să reducă la tăcere ceea ce
Dumnezeu făcuse clar inimii mele.
Când ai cu adevărat frică de Domnul, ascultarea va fi mărturia
exterioară. Când ai frică de Domnul, atunci tu...
•
•
•
•
•

Îl vei asculta fără întârziere
Îl vei asculta chiar și atunci când nu pare să aibă logică
Îl vei asculta chiar dacă te doare
Îl vei asculta chiar dacă nu se întrezărește niciun beneficiu
Îl vei asculta pe de-a-ntregul

O analiză amănunțită a acțiunilor lui Avraam ne va descoperi că el a
îndeplinit fiecare dintre aceste criterii. Haideți să retrăim marele lui test.
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Într-o noapte, Dumnezeu îi spune să îl aducă drept jertfă pe fiul său,
Isaac. Oare să fi auzit bine? Să fie un coșmar? Nu se poate, se gândește el.
Cum e posibil așa ceva? Îmi iubesc fiul. Nu pot să-l ucid. Este promis că din el
vor ieși împărați și națiuni. Cum se va mai împlini această promisiune dacă
eu îl omor?
Avraam strigă: „Ce?! Cum poți să-mi spui să fac asta? Mi-ai promis că
din el se vor naște națiuni!” Nu se aude niciun răspuns divin, doar tăcere.
Avraam trece prin toate emoțiile posibile. Sunt convins că nu a avut
parte de un somn prea bun. Câți dintre noi nu ne-am fi luat câteva
săptămâni, luni sau chiar ani, pentru a medita asupra poruncii, ajungând,
în cele din urmă, să ne convingem pe noi înșine că nu este rezonabilă?
Însă Avraam este diferit. Citim: „Avraam s-a sculat dis-de-dimineață, a
pus șaua pe măgar...” (Geneza 22:3). El se supune fără întârziere.
Ai fost vreodată prin preajma unei persoane care să spună cu seninătate:
„Dumnezeu mă tot atenționează de vreo câteva luni cu privire la această
situație”, încheindu-și apoi constatarea râzând? Dacă stai să te gândești, este
chiar tragic, deoarece acești oameni nu fac decât să se laude cu lipsa fricii
de Domnul din viața lor.
Dumnezeu îi cere lui Avraam să jertfească cea mai mare promisiune de
peste viața sa – ceea ce așteptase timp de douăzeci și cinci de ani – și nu îi
oferă o explicație cu privire la motivația acțiunii. Pentru Avraam, a renunța
la Isaac nu pare să aibă nicio logică, dar, în ciuda acestui fapt, el se supune.
Gândul că va trebui să își sacrifice tânărul fiu îi provoacă durere dincolo
de cuvinte. Pe parcursul celor trei zile ale călătoriei, durerea continuă să
îl împovăreze pe Avraam. Inițial, după ce auzise vocea lui Dumnezeu, îi
fusese puțin mai ușor, dar, cu fiecare zi în care divinitatea tace, durerea
se intensifică. Lupta își atinge apogeul în momentul în care Avraam și
preaiubitul său zidesc altarul. Avraam continuă să fie supus.
Atotputernicul nu-i spune lui Avraam că dacă va asculta îi va oferi o altă
jertfă în locul fiului său. Spre deosebire de mine și de tine, Avraam nu avea
la dispoziție Geneza, așa că nu cunoștea deznodământul. El nu întrezărește
niciun beneficiu în această poruncă, și totuși rămâne în ascultare.
Cât de diferită este situația în prezent! Atât de mulți au nevoie ca mai
întâi să vadă beneficiul pe care îl va aduce ascultarea, urmând ca abia apoi
să se supună. Ca învățători, adeseori ne adaptăm mesajele pentru a indica
beneficiul căpătat în urma ascultării de Dumnezeu. Ca autori, dacă în
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titluri sau în subtitluri nu menționam nimic despre avantajul cititorului,
atunci cartea nu se va vinde.
În final, Avraam respectă porunca până la capăt: se urcă pe munte,
zidește altarul, îl leagă pe Isaac și este gata să înfigă cuțitul în inima
preaiubitului său fiu. El se supune pe de-a-ntregul.
Când cuțitul este aproape de Isaac, un înger se înfățișează dintr-o dată
și strigă: „Să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic; căci știu acum că te
temi de Dumnezeu...” (Geneza 22:12)
De unde a știut îngerul că Avraam se teme de Dumnezeu? A știut,
deoarece el s-a supus fără întârziere, chiar și când nu părea să aibă logică,
cu toate că a fost dureros, cu toate că nu se întrezărea niciun beneficiu,
respectând porunca pe de-a-ntregul. Avraam era un om înstărit, cea mai de
preț posesiune a sa fiind fiul său. Însă bunăstarea nu a reprezentat ținta lui
Avraam. Prioritatea lui era ascultarea de Dumnezeu.
Frica de Domnul te echipează să administrezi succesul, resursele
și bogăția, într-un mod sănătos. Aceasta vrea să spună Scriptura prin
următoarele cuvinte: „Binecuvântarea Domnului îmbogățește și El nu lasă
să fie urmată de niciun necaz.” (Proverbe 10:22)
O abordare nechibzuită
Dacă îl comparăm pe Avraam cu Iuda, ucenicul lui Isus, vom observa o
mare diferență. Atunci când este la mijloc propriul avantaj, Iuda alege,
degajat, să ignore adevărul. Delapidează bani din fondul alocat slujirii,
este fals, își trădează liderul, nu are inimă pentru săraci și este un ipocrit
(vezi Matei 26:25-49; Ioan 12:6; 13:2). Discernământul său era întunecat.
Deoarece nu avea frică de Dumnezeu, nu putea să deosebească ce era corect
și ce era greșit, nu putea să discearnă între bine și rău.
Într-o zi, o femeie înstărită vine și toarnă pe picioarele lui Isus o întreagă
sticluță de parfum scump. Iuda era fățiș contrariat de comportamentul
ei „nechibzuit”. „De ce nu s-a vândut acest mir cu trei sute de lei și să
se fi dat săracilor?”, a spus el (Ioan 12:5). Comentariul lui a fost logic și
convingător, influențându-i astfel și pe ceilalți ucenici care i s-au alăturat în
condamnarea faptei femeii.
Isus dezminte acuzele lui Iuda, declarând: „Lăsați-o în pace; de ce-i
faceți supărare? Ea a făcut un lucru bun față de Mine... în toată lumea, se
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va istorisi și ce a făcut femeia aceasta, spre pomenirea ei.” (Marcu 14:6-9,
NLT) Isus spune despre fapta ei că este bună și statornică, în timp ce Iuda
etichetează purtarea ei ca fiind rea, de-a dreptul o risipă. Discernământul îi
era afectat. Iuda nu era sincronizat cu bătaia inimii lui Dumnezeu.
Privește la versetul imediat următor:
„Iuda Iscarioteanul, unul din cei doisprezece, s-a dus la preoții
cei mai de seamă ca să le vândă pe Isus.” (Marcu 14:10)

Aceasta a fost picătura care a umplut paharul. Iuda și-a pierdut răbdarea;
era sătul de strategiile de conducere ale lui Isus. L-a urmat pe acest Om din
Galilea, cu așteptarea că El va fi Cel care va restaura împărăția lui David.
Conform profetului Isaia, era de presupus că Mesia trebuie să domnească
pentru eternitate. Trecuseră deja trei ani, deci ce mai aștepta Isus? Dacă
Isus ar fi restaurat împărăția, atunci Iuda – în calitate de important lider
și vistiernic al Său – ar fi putut să ocupe un loc de cinste, să dobândească
avere și autoritate.
Iuda se gândește: Voi accelera eu procesul. Nu am de gând să mai aștept.
Îmi doresc puterea cuvenită, influență și bogății. Mi-a ajuns să tot fiu ținta
batjocorilor și a sancțiunilor celorlalți. Gata, eu nu mai vreau să fiu cunoscut
drept tovarășul unui alienat. Dacă Îl dau pe mâna conducătorilor, atunci sigur
Își va arăta în sfârșit puterea și Își va instaura domnia, iar eu îmi voi ocupa
locul de cinste.
Poți avea îndoieli în legătură cu aceste presupuse motivații ale lui Iuda,
însă eu cred că sunt plauzibile. Iuda fusese în repetate rânduri martor la
manifestarea puterii lui Isus, la vindecarea bolnavilor, calmarea furtunii,
învierea morților, blestemarea smochinului, deschiderea ochilor orbi și a
urechilor surde și în înfăptuirea a multe altor miracole. Iuda Îl auzise în
mod frecvent pe Isus vorbind despre împărăție. Îi auzise pe Petru și pe alții
mărturisind – chiar numindu-L – pe Isus ca fiind Mesia. Măreția lui Isus
era zilnic înaintea ochilor săi.
După toate acestea, atunci când Isus este condamnat la moarte, Iuda
își dă seama că se înșelase în gândurile lui, își regretă faptele și se spânzură.
Mijloacele sale de acțiune nu au reușit să îi aducă la îndeplinire poftele.
Acești doi oameni, Avraam și Iuda, ilustrează foarte clar diferența dintre
cineva care se teme de Domnul și cineva care nu o face. Cel dintâi a avut
discernământ; celălalt a trăit în înșelăciune. Alegerile acestora nu fac decât
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să oglindească ceea ce era în inimile lor. Au rămas amândoi în istorie, însă
din motive diferite.
Pomenirea noastră nu se va șterge; nu există nicio îndoială, întrucât
suntem făpturi eterne. Întrebarea la care trebuie însă să te gândești este în
ce fel îți dorești să fii amintit? Frica de Domnul este cea care îți va determina
răspunsul.
Aceasta este întreaga poveste
Ai nevoie de o inimă curată, pentru ca judecățile tale să fie desăvârșite, și nu
încețoșate. În acest fel, atunci când ai nevoie să identifici dacă o anumită
acțiune este într-adevăr făcută sub călăuzire sau doar poartă trecătoarele
aparențe ale unui bine, tu nu vei fi amăgit. Vei lua decizii înțelepte cu privire
la alegerea partenerului de viață, a oamenilor cu care te vei asocia, a celor
care îți sunt prieteni apropiați, a carierei, a oportunităților, a investițiilor, a
felului în care îți vei crește copiii, a bisericii în care să slujești, a învățăturilor
pe care le primești și așa mai departe, în nenumăratele alegeri care se vor
desfășura înaintea ta.
Când Solomon era aproape de sfârșitul vieții sale, după ce avusese parte
de nespusă glorie și manifestase o și mai mare lipsă de chibzuință, el strigă:
„Aceasta este întreaga poveste. Iată cel din urmă sfat al meu: Teme-te de
Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci
Dumnezeu va judeca tot ceea ce facem, și judecata aceasta se va face cu
privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.” (Eclesiastul 12:13-14, NLT)
Solomon a ajuns un om nebun, și-a pierdut discernământul și nu a mai
fost capabil să deosebească între ce era într-adevăr bine și ce nu. Prin cartea
Eclesiastului, Dumnezeu ne arată o părticică doar din ceea ce a reprezentat
nebunia lui. Însă, vestea bună este că putem întrezări o scânteie a întoarcerii
acestuia la o judecată sănătoasă. Solomon ajunge la concluzia că nu există
nimic altceva mai important în viață decât menținerea fricii de Domnul.
Conform cuvintelor sale, „Aceasta este întreaga poveste.”
Așadar, prietenul meu, dacă îți dorești să vezi așa cum Dumnezeu
vede, dacă îți dorești să dobândești și să cunoști cea mai înaltă înțelepciune,
atunci alege să te temi de Domnul.
Este o decizie pe care nu o vei regreta niciodată.

16

I M AG INEA DE ANS AM B LU
Cum M-ai trimis Tu pe Mine în lume, așa i-am trimis și
Eu pe ei în lume.
—I oan 17:18
Destinația finală prevăzută pentru om nu este nici fericirea,
nici bunăstarea, ci sfințenia.
—O swald C hambers

S

ă facem un pas în spate și să aruncăm o privire de ansamblu.
Dragostea lui Dumnezeu pentru tine este profundă și de
neimaginat. El Își dorește doar ce-i mai bun pentru mine. Orice lucru de la
Dumnezeu este bun, dar nu orice lucru bun este de la Dumnezeu. Așadar,
există un bine care ne poate descalifica de la a primi ce este cel mai bine.
Cu toții ne dorim superlativul, însă calea care duce înspre acesta nu este
întotdeauna evidentă; ai nevoie de discernământ pentru a o identifica.
În timpul călătoriei tale pe Pământ, în afară de Dumnezeu, mai există
cineva cu care ai de-a face – inamicul nostru, Satan. Dorința lui este să te
rănească, cu intenția primordială de a-I frânge inima Celui care ne iubește.
Scriptura spune că vrăjmașul nostru „se preface într-un înger de lumină”.
În continuare, citim: „...și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii.”
(2 Corinteni 11:15)
În concluzie, există multe căi și oportunități care pot părea bune, dar
al căror rezultat final va fi necazul, amărăciunea, paguba și moartea (vezi
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Proverbe 14:12). Ia aminte: vrăjmașul nostru, slujitorii lui și căile sale –
toate având ca țel final distrugerea noastră – sunt mascate după paravanul
binelui. Scriptura nu spune că pot fi mascate, ci, mai degrabă, că sunt
mascate. Să fii întotdeauna vigilent: de obicei, ceea ce este menit să te
distrugă nu-ți va ieși în cale sub forma unui vădit rău. De cele mai multe
ori, se va deghiza sub valențe pozitive.
Încă din primii ai creștinismului, inamicul și-a propus să desființeze
biserica. Credincioșii au fost persecutați, torturați și condamnați la moarte.
Însă, cu cât vrăjmașul se străduia mai intens să-i distrugă pe copiii lui
Dumnezeu, cu atât biserica devenea tot mai puternică. Deoarece Satan nu
este prost, ba chiar e deosebit de ingenios, a hotărât că cea mai eficientă
metodă de a-i ruina pe slujitorii lui Dumnezeu ar fi aceea de a le oferi o
viață bună, dar în afara căilor lui Dumnezeu. În esență, aceasta este strategia
folosită și în Grădina Eden.
În prezent, după multe secole de exersare a tacticilor viclene, cred că
am ajuns să-i resimțim mai accentuat eficacitatea lui Satan, întrucât am
ajuns într-un punct în care acceptăm existența variațiilor de adevăr – unele
care par a fi bune și convenabile – în locul adevărului absolut. Vestim plini
de râvnă bunătatea lui Isus și rolul Lui ca Mântuitor (care da, sunt în
mod categoric adevărate), dar subestimăm valoarea, puterea și amploarea
autorității Sale, precum și impactul pe care acestea ar trebui să le aibă în
viața noastră.
Suntem de acord cu suveranitatea lui Dumnezeu și cu potențialul
nostru drept de a ședea alături de El, însă trecem cu vederea responsabilitatea
noastră de a crede și de a ne supune poruncilor Sale, în vederea dobândirii
sfințeniei. Din cauza doctrinelor „bune” pe care le-am conceput, curăția
comportamentului și a stilului nostru de viața au devenit aproape irelevante.
În umblarea lor, mulți creștini au acceptat ideea liniei de plutire, în
defavoarea biruinței – supraviețuind de pe o zi pe alta, în loc să experimenteze
belșugul. Practic, ne-am formulat o teologie bazată pe propria rațiune,
susținută prin pasaje decontextualizate ale Scripturii, în loc să acceptăm
învățătura deplină a Bibliei drept autoritate supremă cu privire la intențiile
Cerului pentru noi.
Acest curent poate și trebuie să fie înlăturat. Este vremea să cercetăm
din nou cu profunzime Scriptura și să-I cerem cu sinceritate Duhului

I M AG I N E A D E A N S A M B LU

|

239

Sfânt să ne călăuzească în aflarea adevărului. Trebuie să încetăm a mai
vedea în Scriptură doar ceea ce deja credem și, în schimb, să ne apropiem
cu sinceritate, cu inima și cu mintea deschise, crezând cu adevărat ceea
ce citim și cerându-I Duhului lui Dumnezeu să ne aducă la lumină și să
înlăture ideile preconcepute.
Lider al bisericii. Te îndemn să-i înveți pe oameni întreg Cuvântul
lui Dumnezeu. Asigură-te că motivația ta de căpătâi este să aduci oițelor
adevărul și să îi chemi în mod autentic pe cei pierduți, prezentând un mesaj
netrunchiat al mântuirii, și nu aceea de a atrage mulțimile cu orice preț.
Dacă obiectivul tău principal este acela de a-i determina pe oameni să se
întoarcă și la slujba de duminica viitoare, cere-I Duhul Sfânt să te ierte și
stabilește-ți din nou ca strategie principală păstorirea în adevăr a turmei
lui Dumnezeu. Rămâi relevant, proaspăt și inovator în metodă, dar pe veci
statornic în mesaj.
Credinciosule. Oricare ar fi sfera ta de influență – fie că este în sala de
clasă, în laborator, la birou, pe câmp, acasă sau în domeniul afacerilor – cu
o inimă plină de dragoste, trăiește și rostește adevărul în toate interacțiunile
tale. Fă-i să fie de-a dreptul uimiți și să declare că atunci când te văd pe tine,
Îl văd pe Isus. Lasă-i să vadă că prezența Lui se află peste viața ta.
Dacă ținta îți va fi sfințenia autentică, atunci vei radia măreția Lui.
Dacă nu trăim conform poruncilor lui Hristos, suntem privați de
prezența Lui, iar El nu mai este făcut cunoscut lumii prin intermediul
bisericii Sale. Ca să fiu sincer, vom suferi. Iar pe lângă noi, și cei din
comunitățile noastre vor avea de suferit. Mai întâi, revelația lui Isus nu
va fi manifestată, așadar cei pierduți sunt lipsiți de contactul cu prezența
Singurului care i-ar putea împlini. În al doilea rând, frații noștri în credință
vor fi expuși la o boală contagioasă pe nume compromis, care are potențialul
de a-i îndepărta de inima și de prezența lui Dumnezeu.
Isus ne spune în felul următor: „Și Eu însumi Mă sfințesc pentru ei...”
(Ioan 17:19) De dragul celor ce aveau să fie răscumpărați, Isus s-a sfințit
și s-a supus Tatălui. Principalul motiv pentru care El face astfel ne este
descoperit în continuarea mărturisirii Sale: „...ca și ei să fie sfințiți prin
adevăr.” (Ioan 17:19)
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Până când va fi ca El să se întoarcă, tu și cu mine suntem singurul Isus
pe care lumea aceasta o să-l vadă. Haideți să-L arătăm pe Isus cel adevărat,
și nu un Isus fals, lipsit de putere. Haideți să nu ne resemnăm cu nimic mai
puțin decât superlativul. Haideți să îmbrățișăm adevărul și fie ca datorită
ascultării noastre de neclătinat, izvorâte din dragoste, să fim martorii unui
rod cu adevărat bun.

Să ai parte de viață lungă, să cauți sfințenia și să ai izbândă în toate
strădaniile tale. Procedând astfel, vei face o diferență în viețile celorlalți.
Iar a Aceluia care poate să vă păzească de orice cădere
și să vă facă să vă înfățișați fără prihană
și plini de bucurie înaintea slavei Sale
singurului Dumnezeu,
Mântuitorul nostru,
să fie slavă, măreție,
putere și stăpânire,
mai înainte de toți vecii,
și acum și în veci.
Amin. (Iuda 1:24-25)

Dragul meu prieten,
Bine sau dumnezeiesc? este mai mult decât o carte. Este un mesaj care are
potențialul de a-i inspira pe oameni să se alăture unei mișcări a sfințeniei.
Acum știi cât de abundentă îți poate fi viața sub autoritatea lui Isus, trăind
prin harul Său. Vreau să te echipez pentru ca tu să poți să duci mai departe,
în sfera ta de influență, această revelație.
Poți să te alături și tu acestei mișcări, împărtășind cu prietenii, cu
familia și cu cei din comunitatea ta, ceea ce tu ai învățat. A fost nevoie
de un singur om, Pavel, care a instruit o mână de oameni, într-o școală
micuță, pentru ca mai apoi, prin aceștia, să se ajungă la toată populația
Asiei, în doar doi ani! Au devenit purtători ai prezenței lui Dumnezeu (vezi
Fapte 19:1-10). Îți imaginezi câte ar putea să facă Dumnezeu prin noi,
dacă am veni împreună, mânați de pasiunea noastră pentru El?
Există oportunități pentru a răspândi acest mesaj și în viața ta de zi cu
zi. Îl poți folosi pentru:
• Un grup restrâns de studiu
• Un studiu la nivel de biserică
• Un club de carte împreună cu colegii
• Un studiu în cadrul unui curs destinat lucrării de slujire
• Și în multe alte feluri!
Fie că aplici una dintre aceste sugestii, fie una dintre ideile tale
personale, echipa noastră îți stă la dispoziție pentru a te susține. Vom
găsi o soluție adaptată nevoilor tale, oferindu-ți resurse la prețuri reduse,
materiale gratuite și altele. În completarea acestei cărți, am structurat un
plan de studiu, cuprinzând șase ședințe, în care sunt incluse materiale
audio și video – toate menite să te echipeze pentru a transmite acest mesaj
către inimile și viețile celor din jurul tău.
Îți mulțumesc pentru că ni te alături pentru a împărtăși Cuvântul lui
Dumnezeu cu oamenii de pretutindeni!
Cu sinceritate,
John Bevere
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SĂPTĂMÂNA I
Citește capitolele 1–3
Materialul săptămânii corespunde sesiunii video 1

ÎNTREBĂRI PENTRU LANSAREA DISCUȚIILOR

1. Eva a decis să guste din rodul pomului oprit deoarece părea bun,
plăcut și de dorit. Definește aceste atribute. Cum anume face ca
un lucru să pară bun? Plăcut? Dar de dorit? În ce moduri ar putea
ca fiecare dintre acestea trei să te îndepărteze de la a-L asculta pe
Dumnezeu?
2. Întreaga întâmplare din Eden se învârte în jurul unicului aspect pe
care Dumnezeu, în autoritatea Sa, li l-a interzis. Ținând cont de
aceasta, ce poți să deduci despre încredere și despre natura umană?
Cum poți contracara tendința de a-ți dori ceea ce este dincolo de
limitele stabilite de Dumnezeu?
3. Cărțile, materialele răspândite online, blog-urile, precum și alte
instrumente care contribuie la învățătura noastră despre Dumnezeu,
sunt resurse de apreciat. Însă, acum că înțelegi diferența dintre
cunoașterea revelată și cea împărtășită, ți s-a schimbat în vreun fel
percepția asupra acestora? Dacă da, în ce mod?
4. Din întâmplarea tânărului bogat, am învățat că există o diferență
între a crede că Dumnezeu conlucrează cu binele și a-L recunoaște pe
El drept sursa binelui. Cum te poți asigura de faptul că Dumnezeu
este sursa a ceea ce tu percepi ca fiind bunătate?
5. Tu ce crezi despre acuratețea și despre puterea Bibliei? Recitește
2 Timotei 3:16. Există vreo neconcordanță între ceea ce spune
acest verset și convingerile tale? Discutați aceste aspecte în lumina
informațiilor învățate până acum.
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MATERIAL DEVOȚIONAL

Domnul este bun faţă de toţi...
—P salmul 145:9

Povestirea modului în care Satan a înșelat-o pe Eva în Eden ridică un semnal
de alarmă. În momentul în care Eva a fost păcălită să creadă că Dumnezeu
o priva de un anumit bine, ea nu suferise nicio dezamăgire apriorică. Nu
jelea pierderea nimănui și nu încerca să-și revină de pe urma vreunui abuz.
Ea trăia într-un mediu fără cusur, în care se bucura de o desăvârșită purtare
de grijă și de părtășie zilnică împreună cu Dumnezeu.
Acceptare faptului că Dumnezeu este sursa a tot ce este bun începe
prin consolidarea unei convingeri de neclătinat a faptului că Dumnezeu
Însuși este bun. Ține cont că până și în Eden acest fapt a fost dificil de
însușit. În prezent, ai de-a face cu o multitudine de alți factori care pun la
încercare credința ta în bunătatea lui Dumnezeu.
Spre deosebire de Eva, cu siguranță că tu ai avut parte de dezamăgiri,
pierderi, abuzuri, confuzie, lipsuri și durere. Influența acestora poate să
treacă nedetectată, atâta timp cât voia ta coincide cu ceea ce Dumnezeu îți
cere să faci. Însă când treci printr-o încercare, aceste incidente nerezolvate,
trecute sub tăcere, te fac vulnerabil îndoielii și încep să îți șoptească în
ureche. Ele ridică semne de întrebare: nu cumva Dumnezeu te privează de la
ceva anume? Astfel începi să suspectezi că nu există de fapt niciun beneficiu
dacă alegi căile Sale. În astfel de momente, amintește-ți de Proverbe 14:12:
„Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte.”
Nu există absolut nimic în afara voii lui Dumnezeu pentru tine care ar
putea să-ți ofere o viață îndelungată, bucurie, împlinire sau binecuvântare
– indiferent de cât de extraordinar ar părea la o privire sumară.
În decursul săptămânii care îți stă înainte, te încurajez să-ți cântărești
în mod sincer încrederea în bunătatea lui Dumnezeu. Cere-I Duhului
Sfânt să-ți arate dacă te bazezi pe niște amintiri sau dacă te afli într-o stare
de spirit care ar putea să-ți erodeze ascultarea și încrederea în Dumnezeu.
Apoi, caută și proclamă versete care conțin adevărul lui Dumnezeu, cu
privire la situația ta specifică. Smerește-te și cheamă-L pe Duhul Sfânt să-ți
înnoiască mintea, în conformitate cu ceea ce declară Cuvântul. Adevărul
Lui te va face liber!
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Meditează
„Lăudaţi pe Domnul, căci este bun, căci în veac ţine îndurarea
Lui!” (Psalmi 107:1)
Aplică
Înainte ca Iosua și poporul Israel să intre în Țara Promisă, au avut
de trecut Iordanul. Era vremea recoltelor, iar râul învolburat se
revărsa dincolo de albie. Însă, Dumnezeu a intervenit și a oprit
fluxul apei, astfel că întreg poporul a pășit pe uscat. Ulterior,
Dumnezeu îi spune lui Iosua să ia câte un bărbat din fiecare
seminție și să așeze niște pietre de aducere aminte, pentru ca
poporul să nu uite niciodată ceea ce Dumnezeu făcuse pentru ei.
Adesea, este cu mult mai ușor să îți amintești situațiile
nefavorabile, decât să îți aduci aminte de binele pe care Dumnezeu
ți l-a făcut. Așadar, în săptămâna aceasta, începe să așezi pietre de
aducere aminte pentru momentele în care bunătatea lui Dumnezeu
s-a manifestat în viața ta. Cumpără-ți un jurnal, începe o rubrică
de notițe pe telefonul tău, fă niște înregistrări audio sau găsește un
oricare alt mod prin care să păstrezi aceste momente (mărunte sau
semnificative), în care poți să vezi credincioșia lui Dumnezeu. În
timp, aceste amintiri vor deveni mărturii care te vor încuraja și îți
vor stârni credința, atunci când necazurile sau îndoiala vor căuta
să-ți dărâme încredințarea că Dumnezeu este cu adevărat bun.
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SĂPTĂMÂNA II
Citește capitolele 4–5
Materialul săptămânii corespunde sesiunii video 2

ÎNTREBĂRI PENTRU LANSAREA DISCUȚIILOR

1. Discutați despre distincția dintre poziția lui Isus ca Domn și
sacrificiul Său în calitate de Mântuitor. Coincide cu ceea ce auzit sau
ai crezut până acum? Este nevoie ca gândirea sau comportamentul
tău să se schimbe în anumite aspecte, pentru a se alinia cu învățătura
biblică a autorității?
2. Presupunând că astăzi ne-am muta cu toții într-o altă țară, pentru
ca noi să putem intra pe teritoriul țării respective, ar fi mai întâi
nevoie de un consimțământ cu privire la legile și standardele
existente acolo. Este acesta modul în care privești și la relația ta cu
Dumnezeu? De ce da, sau de ce nu?
3. Imaginează-ți că discuți cu cineva care dorește să devină creștin.
Având în vedere cele învățate în această săptămână, ce i-ai spune
acestei persoane?
4. Citește Marcu 8:34-35. După cum am descoperit, intenția de a
te lepăda de sine nu este totuna cu a te lepăda efectiv. Explică ce
anume poate determina o persoană să rămână la nivelul intenției și
să nu mai aplice în mod practic cuvintele lui Isus.
5. Să privim din nou la versetul din Matei 7:21. Isus ne face cunoscute
patru caracteristici pozitive, de care vor da dovadă chiar și unii
dintre acei oameni care nu Îl urmează cu adevărat: credința în
învățăturile Sale, investire a sentimentelor, implicare în răspândirea
Evangheliei și participare în lucrarea de slujire. Știm că Dumnezeu
nu ne cheamă să acționăm din frică sau din condamnare. Așadar,
care crezi tu că este un răspuns adecvat la această înștiințare?

M AT ER I A L D E VOȚ I O N A L Ș I Î N T R EB Ă R I P EN T R U D I S CU Ț I I

|

24 9

MATERIAL DEVOȚIONAL

Dar cetăţenia noastră este în ceruri, de unde şi aşteptăm ca
Mântuitor pe Domnul Isus Hristos.
—F ilipeni 3:20

Din perspectiva Noului Testament, declarația „Isus este Domn” comprimă
de fapt întreaga esență a creștinismului. Conform cuvintelor din Romani
10:9, a recunoaște domnia lui Isus este punctul din care începe viața unui
creștin. Însă, pentru mulți dintre noi, afirmația „Isus este Domn” nu are o
prea mare greutate. Poate că este o sintagmă pe care o rostim, o cântăm sau
o folosim în rugăciuni; dar avem tendința de a nu conștientiza că a-L numi
Domn pe Isus înseamnă să Îl recunoaștem ca autoritate supremă peste viața
noastră.
Înainte de a te întoarce la o viață de credință, erai cetățean al acestei
lumi. Nu aveai niciun motiv pentru a cunoaște sau a căuta voia lui
Dumnezeu pentru tine. Dar tu nu mai ești cetățean al lumii. Tu ești
cetățean al împărăției lui Dumnezeu – împărăția Cerurilor. Totalitatea
aspectelor vieții tale ar trebui să se ridice la standardele acestei Împărății și
să reflecte natura Suveranului ei – Domnul Isus Hristos.
Care este natura Lui? Pentru a afla, studiază pasajul din Marcu 14:3234, care ni-L prezintă pe Isus în grădina Ghetsimani. Această întâmplare
are loc imediat înainte ca Isus să fie trădat și dat în mâinile romanilor,
pentru a fi răstignit. Privește cu mare atenție la sfârșitul versetului treizeci
și șase, în care Isus Îi spune Tatălui: „...Totuşi, facă-se nu ce voiesc Eu, ci ce
voieşti Tu.” (Marcu 14:36)
Da, a te lăsa crucificat este un uriaș act de supunere, însă adevărul este
că nu există aspecte nesemnificative în ceea ce privește supunerea. Dacă
Îl onorezi pe Isus ca Domn, te vei supune voii Sale, chiar și atunci când
compromisul pare a fi mărunt sau când ascultarea produce neplăceri sau nu
coincide cu părerea celor mulți. Orice ar fi, tu vei spune „Facă-se voia Ta”.
L-ai acceptat tu pe Isus în aceste condiții? Sau încă mai există ceva în
viața ta – un păcat pe care îl tot repeți sau o ambiție egoistă – care să ocupe
un loc prioritar, în ciuda a ceea ce Dumnezeu te direcționează să faci? Nu
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trebuie să te simți umilit sau condamnat. Acum este însă vremea să îți
schimbi modul de viața. Roagă-te înaintea lui Dumnezeu și cere-I Duhului
Sfânt ajutor în a-L onora cu adevărat pe Isus, ca Domn al tău. Pe măsură ce
petreci timp în prezența și în Cuvântul Său, El te va învăța cum să trăiești
ca un cetățean al Cerului.
Meditează
„Dedicați-vă pe voi înșivă neîncetat și cu toată inima... felului
în care Dumnezeu înfăptuiește orice lucru.” (Romani 6:13, The
Message)
Aplică
Urmează ca mai târziu în acest studiu să discutăm și despre modul
în care Dumnezeu ne împuternicește să trăim în ascultare, fără a
cădea în extrema legalismului sau în rușine. Însă, în săptămâna
aceasta, te încurajez să dai la o parte orice reținere și să te întrebi,
M-am predat eu în totalitate domniei lui Isus Hristos?
Fiecare dintre noi are anumite zone pe care le pierde din
vedere. Așa că, iată ce îți sugerez să faci: Găsește o persoană pe
care o iubești și în care ai încredere – soțul sau soția ta, un prieten
apropiat, sau poate un lider care crede în tine și îți vrea binele.
Împărtășește cu persoana respectivă ceea ce ai învățat despre
principiul autorității și cere-i sfatul. Întreab-o dacă vede în viața ta
zone de compromis pe care nu le-ai confruntat.
Dacă va avea într-adevăr ceva de împărtășit, ascultă cu
urechile și cu inima deschisă. Ia apoi aceste remarci și adu-le în
rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Cere-I să-ți descopere adevărul
din ceea ce ți s-a spus. Smerenia este o armă puternică împotriva
înșelăciunii; acest simplu exercițiu poate să îți aducă o transformare
extraordinară!
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SĂPTĂMÂNA III
Citește capitolele 6–7
Materialul săptămânii corespunde sesiunii video 3

ÎNTREBĂRI PENTRU LANSAREA DISCUȚIILOR

1. Orice obiectiv bun devine periculos atunci când îți surclasează
dorința de a-L onora și de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Discutați
despre următoarele obiective. Din ce puncte de vedere sunt acestea
bune? Pe de cealaltă parte, cum ar putea să-ți afecteze umblarea, în
cazul în care faci din ele țelul tău principal?
• Stabilitate financiară
• Popularitate
• Influență
• Generozitate
• Reușite filantropice
• Eficiență în lucrarea de slujire
2. Imaginează-ți că erai și tu cu Moise atunci când Dumnezeu se
oferă să ducă poporul în Țara Promisă, însă fără ca El să fie prezent.
În acel moment, la ce anume te-ai fi gândit, în așa fel încât să poți
să iei și tu decizia pe care a luat-o Moise?
3. Care ar fi câteva dintre semnele care indică faptul că relația cu
Dumnezeu a unei persoane a devenit mai mult despre ceea ce
poate El să ofere, decât despre Cine este El cu adevărat? În cazul în
care relația ta cu Dumnezeu a început să dea aceleași semne, cum
ai putea să-i corectezi direcția?
4. Împărtășește perspectiva ta asupra a ceea ce înseamnă să fii eficient
în mijlocul acestei lumi, însă fără a deveni prieten cu ea.
5. Legalismul nu este nimic altceva decât o altă formă a lumescului.
Deci, cum crezi că poți să îți păstrezi prietenia cu Dumnezeu, fără
să cazi într-o mentalitate a religiozității?
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...înaintea feţei Tale sunt bucurii nespuse...
—P salmul 16:11

Unul dintre cele mai mari teste ale credinței cu care te vei confrunta este
ceva ce-ți va părea extrem de inofensiv: scurtătura.
În timpul umblării sale prin pustie, Moise a avut posibilitatea unei
scurtături. Călătorise din Egipt până la muntele Sinai cu un popor răzvrătit,
care cârtea necontenit, așadar, perspectiva de a intra mai repede în Țara
Promisă trebuie să fi fost tentantă. Ar fi spus Moise da promisiunii, dacă
prețul avea să fie lipsa prezenței lui Dumnezeu?
Mii de ani mai târziu, în timp ce se afla în pustie, Isus are de asemenea
posibilitatea unei scurtături. Când Isus era pe cale de a-și începe slujirea,
Satan Îi pune la dispoziție oportunitatea de a fi scutit de greutățile care Îi
stăteau înainte, având astfel posibilitatea de a trece direct la dobândirea
autorității peste națiuni. Isus nu ar fi trebuit decât să i se închine. A făcut
Isus un compromis, pentru a obține fără efort ceea ce Tatăl avea să aducă la
îndeplinire prin suferință?
Faptul că Satan încearcă această strategie cu Fiul lui Dumnezeu, spune
multe despre cât de eficientă știe el că această tactică poate fi. Vom cerceta
această întâmplare într-o următoare ședință de studiu; pentru moment,
ideea principală este că Isus nu a fost singurul care s-a împotrivit cu succes
trucurilor Satanei. Moise și-a cântărit opțiunile: ar fi putut să rămână în
pustie cu Dumnezeu sau să între în Țara Promisă fără El, iar acesta a ales
deșertul. De ce? A știut ce ar fi pierdut.
Aș vrea să fii în măsură să răspunzi da, din toată inima ta, la următoarea
întrebare: Este prezența lui Dumnezeu cel dintâi obiectiv al tău? Dar pentru
ca răspunsul tău să fie mai mult decât un exercițiu al intelectului, trebuie
ca mai întâi să poți să răspunzi la o altă întrebare: Știi ce înseamnă să te afli
în prezența lui Dumnezeu?
Prietenul meu, mi-aș dori să te îndrăgostești de prezența lui Dumnezeu
așa cum a făcut-o Moise. Vreau să tânjești după intimitatea cu El în așa fel
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încât nicio scurtătură să nu mai pară o opțiune validă. Această intensitate a
pasiunii poate lua naștere doar după ce experimentezi efectiv prezența Sa.
Iacov ne spune: „Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El Se va apropia de
voi...” (Iacov 4:8). A te apropia înseamnă că îți faci timp să te rogi, să-L
lauzi și să citești Cuvântul Lui, însă privindu-le nu ca pe niște obligații care
trebuie îndeplinite, ci ca pe niște modalități de a consolida o relație cu o
Persoană. Căutându-L pe Dumnezeu acum, vei fi corect poziționat pentru
ca atunci când te vei afla la vremuri de răscruce, și care cu siguranță vor
veni, să poți face alegeri corecte.
Meditează
„Mă veţi căuta, şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată inima.”
(Ieremia 29:13)
Aplică
În orice relație, există un schimb reciproc între cele două părți
implicate – poate fi vorba despre sfaturi, încurajare sau susținere la
nivel practic. Însă, relațiile sănătoase nu vizează ceea ce poți obține
de la oameni; oamenii în sine sunt cei care contează. Uneori,
uităm acest aspect în relația noastră cu Dumnezeu. Deoarece El
este sursa a tot ceea ce noi avem nevoie, putem să devenim atât de
concentrați pe a-I cere lucruri, încât uităm să ne mai apropiem de
El, pentru a-L cunoaște cu adevărat.
Da, Dumnezeu vrea ca tu să îți aduci cererile înaintea Lui!
Însă, dacă ești determinat să faci din prezența Lui obiectivul tău
principal, atunci încearcă în această săptămână ca timpul tău
de părtășie cu Dumnezeu să fie ațintit asupra Lui. Meditează
asupra naturii Sale. Caută să descoperi ce-I aduce bucurie. Alege
o întâmplare din Scriptură și reflectă asupra aspectelor care
îți descoperă cine este El. Mă rog ca în acest timp, ceea ce vei
descoperi să te facă să te îndrăgostești și mai profund de Creatorul
tău.
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SĂPTĂMÂNA IV
Citește capitolele 8–9
Materialul săptămânii corespunde sesiunii video 4

ÎNTREBĂRI PENTRU LANSAREA DISCUȚIILOR

1. Există mari șanse ca unii să creadă că au mintea ațintită înspre a-L
cunoaște pe Dumnezeu, pentru ca apoi să realizeze că de fapt au
fost captivați de cu totul altceva. Cum poate o persoană să înceapă
a discerne în adevăr gândul Său?
2. În societatea actuală, oamenii adoptă tipare comportamentale
extreme pentru a arata, pentru a se purta sau pentru a se apropia
de oameni cu renume sau de celebrități pe care, cel mai probabil,
nu vor ajunge să le cunoască niciodată. La polul opus, Dumnezeu
promite că aceia care Îl vor căuta, Îl vor găsi. De ce crezi că oamenii
se opun adesea unei schimbări a stilului de viață, care i-ar ajuta să
Îl cunoască pe Dumnezeu, însă pentru a se apropia de o altă ființă
umană, sunt dispuși să facă schimbări atât de drastice?
3. Poți să găsești câteva metode prin care să te asiguri că ești în căutarea
prezenței lui Dumnezeu și nu umbli doar după o bună atmosferă?
Sugerează idei aplicabile atât la nivel individual, cât și la nivelul
adunării.
4. Este important ca sfințenia să fie abordată în parametrii relației,
deoarece, în ultimă instanță, sfințenia este despre a-L cunoaște
pe Dumnezeu. Ca exercițiu în ceea ce privește acest principiu,
încearcă să privești la bine-cunoscutul Decalog
(Exod
20:1-17) dintr-o perspectivă relațională. Ce îți transmite fiecare
dintre aceste porunci despre natura lui Dumnezeu?
5. Am pentru tine o provocare imposibilă: Încearcă să te gândești la
sfințenie, din perspectiva lui Dumnezeu. (Da, știu, imposibil, dar
dă-ți silința!) Ținând cont de ceea ce cunoști despre Dumnezeu
și despre dorințele Sale cu privire la noi, de ce este important ca
poporul Său să fie sfânt, atât pozițional, cât și în comportament?
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...aveţi ca rod sfinţirea...
—R omani 6:22

Am așteptat până în acest punct al studiului pentru a examina subiectul
sfințeniei, întrucât vreau să mă asigur că s-a înțeles bine faptul că aceasta nu
are nimic în comun cu vinovăția, cu controlul sau cu aderarea la anumite
standarde create de către om. Sfințenia este despre relație.
Imaginează-ți că există cineva în familia ta la care ții enorm, dar care
este mereu lipsit de respect, are o atitudine distructivă și s-a dovedit a fi
nedemn de încredere. Deși iubești această persoană, presupun că ți-ar fi
dificil să petreci mult timp în compania ei. În cazul în care ar refuza să se
schimbe, ai fi nevoit să stabilești anumite limite în relația voastră, incluzând
probabil decizia de a nu fi în preajma respectivului membru prea des.
După cum am discutat săptămâna trecută, Dumnezeu este o Persoană
a cărei prezență noi o căutăm. Însă, El este, de asemenea, cu desăvârșire
sfânt. Pentru tine, poate fi nesănătos sau dificil să te afli în preajma cuiva
care are un comportament neadecvat, dar pentru cineva care nu este sfânt,
este practic imposibil să locuiască în prezența lui Dumnezeu. De aceea este
atât de important să trăiești în sfințenie!
Citește din nou Evrei 12:14: „Urmăriţi... sfinţirea, fără de care nimeni
nu va vedea pe Domnul.” Cuvântul tradus prin a urmări înseamnă „a face
ceva cu efort intens, având un scop sau un obiectiv distinct”25 Observă
cele două elemente pe care verbul a urmări le înglobează: un efort intens și
un obiectiv bine definit. Așadar, după cum am stabilit, scopul nostru este
acela de a ne afla în prezența lui Dumnezeu. Haideți să ne îndreptăm deci
atenția către efortul de a urmări o viață a sfințeniei.
Sfințenia nu are nimic de-a face cu legalismul sau cu reguli religioase
lipsite de viață. Prin urmare, această umblare după sfințenie necesită ca
fiecare dintre noi să fie caracterizat de următoarele două aspecte:
1. Cercetător al Cuvântului lui Dumnezeu. Există multe chestiuni
pe care logica umană sau societatea le consideră bune, iar
Dumnezeu nu. În același fel, unele restricții care sună duhovnicești
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nu se află nicăieri în Scriptură, fiind în realitate impuse de tradiția
sau de cultura în care te afli. Scriptura este etalonul. Tu trebuie să
te cufunzi în ea pentru a înțelege definiția lui Dumnezeu asupra
unei vieți sfinte.
2. Sensibil la Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu nu te va călăuzi
niciodată să faci ceva care nu este conform Cuvântului Său. Însă,
El te cunoaște mai bine decât oricine altcineva. Știind zonele în
care tu ești cel mai predispus ispitei, El poate să îți ofere direcții
specifice cu privire la ceea ce vrea sau nu vrea ca tu să faci.
Directivele pe care le vei primi din aceste două surse te vor ține pe o
cale corectă!

Meditează
„Şi noi, dar, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de
martori, să dăm la o parte orice piedică şi păcatul care ne înfăşoară
aşa de lesne şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă
înainte.” (Evrei 12:1)
Aplică
Pavel spune bisericii din Corint: „Călcaţi pe urmele mele, întrucât
şi eu calc pe urmele lui Hristos.” (1 Corinteni 11:1) Există cineva
în viața ta despre care ești sigur că ascultă de Duhul lui Dumnezeu
și cunoaște Cuvântul Său? Propune-i ca săptămâna aceasta să vă
întâlniți și să stați de vorbă. Întreabă această persoană despre
relația pe care o are cu Dumnezeu și cum a crescut în înțelegerea
Cuvântului și distingerea vocii lui Dumnezeu. Cel mai probabil,
a avut de nevoie de mulți ani pentru a acumula aceste experiențe,
așa că ascultă cu atenție!
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SĂPTĂMÂNA V
Citește capitolele 10–12
Materialul săptămânii corespunde sesiunii video 5

ÎNTREBĂRI PENTRU LANSAREA DISCUȚIILOR

1. Conform Bibliei, trăsătura dominantă a lui Dumnezeu, cât și cea
a bisericii Sale, este sfințenia. Până în momentul de față, care ai
crezut că este atributul care Îl definește pe Dumnezeu? Dar biserica?
Au clătinat în vreun fel învățăturile din săptămâna aceasta vreuna
dintre presupunerile tale anterioare? Ți-a insuflat noi perspective?
2. O versiune incompletă a mesajului harului este aceea care îl reduce
la simpla iertare a păcatelor. După cum este scris în Noul Testament,
harul ne iartă păcatele, dar, totodată, ne împuternicește pentru a
umbla în sfințenie. Pentru unii, prima variantă a mesajului sună
mai bine. Explică de ce mesajul despre har al Noului Testament
este de fapt o veste cu mult mai bună.
3. Citește Proverbe 27:6. Discutați despre acest verset, în paralel
cu ideea conform căreia este mai bine ca noi să nu îi învățăm pe
oameni și să nu le predicăm nimic negativ.
4. Doar pentru că un mesaj este benefic, nu înseamnă că va fi și
dezirabil. De fapt, în primă fază, contactul cu adevărul este de
cele mai multe ori dureros și inconfortabil, însă, în final, aduce
transformare autentică și libertate. Dă un exemplu de o experiență
benefică, dar care nu este dezirabilă. Ce spune ilustrația ta despre
felul în care ar trebui să tratăm Cuvântul lui Dumnezeu?
5. Când oamenii spun că își doresc să schimbe lumea, se referă adesea
la mișcări sociale sau legislative. Ce face din sfințenia personală o
forță de mare impact în a inspira schimbare în societate?
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Tu, dar, copilul meu, întăreşte-te în harul care este în Hristos Isus.
—2 T imotei 2:1

Există o distincție clară între cele două mari categorii ale mesajului despre
har, pe care îl auzim în prezent. Aceasta poate fi sintetizată printr-o simplă
întrebare: Îți dorești să te simți bine sau îți dorești să fii bun? (iar prin a fi
bun, vreau să spun a fi al lui Dumnezeu)
Să nu mă înțelegi greșit, a accepta mesajul Noului Testament despre har
nu înseamnă că alegi să fii nenorocit. Dimpotrivă, Isus își descrie misiunea
în rândul umanității astfel: „...Eu am venit ca oile să aibă viaţă, şi s-o aibă
din belşug.” (Ioan 10:10) Bucuria de nestrămutat se va găsi întotdeauna
în Hristos. Este mai degrabă o chestiune care ține de alinierea priorităților
noastre cu cele ale Cerului. Dumnezeu nu va pune niciodată confortul mai
presus de binele nostru. Care este însă alegerea ta?
Adevărul este că poți să alegi în care dintre cele două mesaje ale harului
vrei să crezi. Poți să citești Scriptura și să împlinești selectiv, doar acele
pasaje care sunt în concordanță cu modul tău de gândire. Poți să întorci
spatele mesajelor inconfortabile și să îi asculți numai pe acei oameni care îți
spun doar ceea ce vrei să auzi. Asemenea bărbatului din povestea noastră
cu medicii, poți alege să trăiești conform diagnosticului pe care îl consideri
cel mai plăcut.
Dacă alegi această cale, te vei simți bine! Dar ia aminte la celebrele
cuvinte ale lui Isus: „Şi ce foloseşte unui om să câştige toată lumea, dacă
îşi pierde sufletul?” (Marcu 8:36) Așadar, să ne întoarcem la întrebarea
noastră, vrei să te simți bine sau vrei să fii bun?
Sper că începi să conștientizezi că mesajul harului ca împuternicire
este o veste nemaipomenit de grozavă. Câtă vreme crezi că harul nu face
decât să îți acopere păcatele, vei fi blocat într-o viață constantă de poticnire,
paralizat de păcate repetitive și infestat de frică și de minciuni. Însă, când
primești împuternicirea harului, devii capabil să trăiești așa cum a trăit Isus:
liber, încrezător, milostiv, puternic și binecuvântat. Harul lui Dumnezeu
nu este o povară care să te tragă în jos. După cum apostolul Ioan spune:
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„Căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui.
Şi poruncile Lui nu sunt grele; pentru că oricine este născut din
Dumnezeu biruie lumea; şi ceea ce câştigă biruinţa asupra lumii
este credinţa noastră.” (1 Ioan 5:3-4)

Dacă Dumnezeu este cu adevărat bun, iar El vrea doar ce este mai bine
pentru tine, atunci tu nu trebuie să te îndoiești – ceea ce el poruncește
este cea mai bună cale pe care poți să pășești! Iar datorită puterii harului
Său care lucrează în noi, realizăm că poruncile lui nu sunt o povară. Este
uimitor!
Meditează
„...Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este
făcută desăvârşită...” (2 Corinteni 12:9)
Aplică
Ești gata să renunți la ceea ce pare a fi mai ușor sau mai confortabil,
pentru a te bucura de viață, așa cum Dumnezeu intenționează?
Dacă da, roagă-te și spune-I Domnului:
Tată, Îți mulțumesc pentru împuternicirea harului Tău. Vreau
să îl primesc nu doar ca iertare a păcatelor mele, ci și ca putere care mă
face capabil să înfăptuiesc ceea ce eu, prin forțe proprii, nu aș putea
niciodată. Cred că tu ești bun. De aceea, știu că orice mi-ai cere, este
spre binele meu. Vreau să Îți aduc glorie, Doamne! Transformă-mă,
încât să semăn din ce în ce mai mult cu Tine. În numele Domnului
Isus, amin.
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SĂPTĂMÂNA VI
Citește capitolele 13–16
Materialul săptămânii corespunde sesiunii video 6

ÎNTREBĂRI PENTRU LANSAREA DISCUȚIILOR

1. Ce anume îi face pe oameni să aibă de la Dumnezeu așteptări cu
mult mai mărunte, în comparație cu ceea ce este El în măsură să
înfăptuiască? Dacă te-ai confruntat cu vreunul dintre acești factori,
cum i-ai depășit?
2. Meditează asupra poveștii miliardarului și a celor trei antreprenori.
Ce crezi că l-a determinat pe cel de-al treilea să aibă o viziune atât
de măreață, în comparație cu ceilalți doi? Imaginează-ți atitudinea
acestei tinere cu privire la trecut și la viitor. Închipuie-ți cum s-a
pregătit pentru întâlnirea cu investitorul. Ce ai putea să preiei
din acțiunile ei, pentru ca și așteptările tale cu privire la planul lui
Dumnezeu pentru viața ta să crească?
3. Bazat pe cele învățate în această sesiune de studiu, explică
diferențele dintre cineva care cu o mentalitate lumească va aborda
discernământul, în comparație cu un copil matur al lui Dumnezeu.
În ce constau structura de rezistență și instrumentele specifice care
îl ajută pe creștin să discearnă cu acuratețe?
4. Cum schimbă frica de Dumnezeu atitudinea cu care trecem prin
dificultăți? În momente de mare presiune, ce spune și ce face un
om care se teme de Domnul? Ce fel de comportamente nu va
îmbrățișa acesta niciodată?
5. Deoarece ne apropiem de sfârșitul acestui curs, discutați despre
informațiile cu care ați rămas, atât la nivel individual, cât ca și
grup. Ce deprinderi, principii și valori ai de gând să implementezi
în viața ta, de acum înainte? Cum anume le vei aplica? Fă pași
concreți, practici, ca să înaintezi cu tărie!
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Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăţia, slava şi viaţa.
—P roverbe 22:4

Pe parcursul acestui studiu, am analizat un număr de subiecte cu
greutate, printre care: autoritatea, sfințenia și adevărata natură a harului. Ai
răspuns la o serie de întrebări menite să-ți clarifice perspectivele și modul
în care ai trăit până în acest moment.
Acum, aș vrea să îți îndrept atenția spre viața pe care tu o poți trăi.
Privește la versetul din Efeseni 3:20, traducerea The Message:
„Înțelege că Dumnezeu poate să facă orice – mult dincolo de
ceea ce ai putea tu să-ți imaginezi, să presupui sau să ceri în cele
mai îndrăznețe visuri ale tale! Și nu o va face intimidându-te, ci
lucrând în tine, profund, prin Duhul Său care nicicând nu te va
brusca.”

Când ne-a făcut ai Lui, Dumnezeu nu a căutat să pună prețul în
balanță. Ne-a cumpărat cu cel mai înalt preț posibil, atunci când ne-a
achitat răscumpărarea cu viața Fiului Său. Nu ai avea de ce să crezi că acum
dorește brusc să facă economii.
Dumnezeu ți-a dat tot ce ai nevoie pentru a te bucura de superlativul
Lui pentru tine: adevărul Cuvântului Său, călăuzirea Duhului Său și
puterea harului Său. Însă, după cum spune versetul nostru din Efeseni,
Dumnezeu nu te forțează să te alături planului Său. El te invită să folosești
credința, discernământul și smerenia, pentru a descoperi o viață dincolo de
cele mai mărețe visuri ale tale.
Așadar, ce anume te reține? Ce-ți limitează imaginația? Ce te face să
ceri o sumă derizorie, când ai la dispoziție resurse fără margini?
A venit vremea în care tu să visezi alături de Dumnezeu. De ce ai așteptări
atât de mărunte și credință atât de puțină? Ce promisiuni îți este teamă să
îmbrățișezi? De ce? Lasă ca bunătatea lui Dumnezeu să te inspire. Începe să
ceri lucruri despre care abia poți să crezi că ar putea să devină realitate. El a
promis că va înfăptui nespus mai mult!
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Meditează
„Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit şi la
inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit
Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.” (1 Corinteni 2:9)
Aplică
Am discutat despre visuri și limitări; acum să devenim practici.
În decursul acestei săptămâni, vreau să îți faci timp și să visezi cu
profunzime. Pentru a începe, ia o foaie de hârtie, sau un oarecare
echivalent digital, și notează principalele compartimente ale vieții
tale. Probabil că lista va arăta cam în felul următor:
• Relația cu Dumnezeu
• Alte relații
• Căsnicie și familie
• Finanțe
• Carieră
• Biserica locală și lucrarea de slujire
• Daruri sau pasiuni specifice
În dreptul fiecărei rubrici, scrie așteptările tale cu privire la
domeniul respectiv. Acestea ar trebui să evidențieze perspectiva
ta asupra vieții, adâncul inimii și al minții tale, ceea ce ești în
străfundurile ființei tale. Care îți sunt adevăratele așteptări cu
privire la relația ta cu Dumnezeu? Cum ar arăta un viitor ideal,
din punct de vedere financiar? Dar în ceea ce privește familia?
După ce ai terminat, roagă-te pentru fiecare punct al listei.
Cere-I Duhul Sfânt să îți descopere perspectivele și promisiunile
Lui. Ai zone în care frica îți limitează viziunea? În ce fel te-au
determinat rănile și dezamăgirile din trecut să pui granițe
imaginației tale? Care sunt lucrurile despre care crezi că nu au
importanță înaintea lui Dumnezeu? Oare nu are nimic de spus
în legătură cu acestea? Ține minte, viziunea este cea care îți va
determina capacitatea. Dumnezeu a dat la o parte limitările de
peste viața ta. Este vremea ca și tu să faci la fel!
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BINE SAU DUMNEZEIESC?
Textul cărții pe care o ții în mână face parte dintr-o colecție de resurse intitulate
„Bine sau dumnezeiesc?”, de John Bevere. În urma citirii aceste cărți și
a folosirii materialelor suplimentare care sunt pe CD-ul atașat și pe situl
Cloudlibrary.org vei putea să studiezi fiecare asepct al acesti serii de învățături
dinamice și vii. Dacă le vei studia în mod adecvat, ele vor avea un impact asupra
vieții tale de credință și te vor întări să faci mai mult în umblarea cu Dumnezeu.
Resursele Bine sau dumnezeiesc? conțin următoarele componente:
- Cartea Bine sau dumnezeiesc?
Singura parte tipărită din acest set de materiale.
Cartea se află și pe DVD, în format PDF.
- CD-ul cu resurse Bine sau dumnezeiesc?
Discul de la finalul cărții conține toate materialele din acest curiculum
în format digital. El nu va putea fi utilizat într-un DVD player obișnuit.
Toate fișierele însă pot fi copiate pe tabletă, computer sau smart-phones.
- Cartea Audio Bine sau dumnezeiesc?
Toate cele 16 capitole ale cărții Bine sau dumnezeiesc? citite în limba
română, în format MP3.
- Sesiunile Video de învățătură Bine sau dumnezeiesc?
Toate cele 6 sesiuni video de învățătură în format MP4.
- Sesiunile de învățătură în format audio Bine sau dumnezeiesc?
Toate cele 6 sesiuni audio de învățătură în format MP3.
- Materiale bonus
CD-ul mai conține cărți și resurse suplimentare, printre care Neabătut și
Povestea căsniciei, de John și Lisa Bevere.
Toate aceste resurse și multe altele sunt disponibile și la Cloudlibrary.org

TOATE ACESTE RESURSE SUNT
UN DAR PENTRU TINE!

Ai libertatea să faci copii ale CD-ului, să copiezi părți din el, să le trimiți
prietenilor via email, să le inserezi în texte Word, să transmiți învățăturile în
biserica ta și să le încarci pe internet pentru a fi folosite de alții.
Distribuie aceste resurse oriunde oamenii tânjesc după învățătura bună din
Cuvântul lui Dumnezeu și după trăirea vieții de credință cu putere.
Mai multe informații despre componentele acestui set de materiale:
- Fișierele de pe acest CD nu pot fi redate pe un video player obișnuit.
Întrucât sunt o combinație de resurse media (video și audio) și fișiere
text, acestea pot fi accesate doar de pe un computer sau pe un instrument
digital.
- Fișierele video MP4 pot fi încărcate și redate pe o tabletă sau pe un
computer.
- Fișierele audio MP3 pot fi încărcate pe orice media player, precum
smartphone sau computer.
- Fișierele digitale PDF pot fi accesate pe tabletă sau pe computer. Ele
pot fi citite cu ușurință, tipărite sau copiate.
Resurse suplimentare sunt disponibile în multe limbi la:

