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PREFAfiÆ

Cartea pe care o flii în mâini nu este o carte de teologie, teorii, idei
intelectuale øi nici mæcar produsul unor cercetæri vaste, ci mai degrabæ o
carte despre propria mea experienflæ, uneori duræ. Cred cæ este important
ca tu, dragæ cititorule, sæ înflelegi cæ nu scriu ca unul care a ajuns la nivelul
experienflei pe care øi-o doreøte, ci ca unul care a cæzut de multe ori în
capcanele diavolului. Dacæ împærtæøindu-fli din experienfla mea te pot scuti
de o capcanæ sau douæ, atunci mi-am atins flelul.

Am crescut într-un cæmin creøtin ca oricare altul, adicæ mergeam la
bisericæ øi credeam în Isus, în rugæciune øi în doctrinele bisericii mele.
Deøi pe cei care am avut privilegiul sæ træim într-un astfel de cæmin,
viziunea pærinflilor despre Dumnezeu nu ne-a ajutat sæ trasæm linia de
demarcaflie între conceptele morale de bine øi ræu, religia a ræmas totuøi o
parte a vieflii noastre, ceva pus deoparte cu grijæ pentru duminici øi uneori
pentru særbætori. Eram un copil, sensibil cu dorinfle spirituale adeværate,
dar spre dezamægirea mea, nu am cunoscut niciodatæ în mod personal un
Dumnezeu care sæ mæ iubeascæ.

Abia la maturitate aveam sæ aflu cæ Biblia învæfla adeværul lui
Dumnezeu în mod sistematic, øi m-am îndrægostit de Cuvântul lui
Dumnezeu. Încæ nu-L cunoøteam pe Dumnezeu, dar, dupæ cum am spus,
fusesem crescut cu principii clare privind deosebirea dintre bine øi ræu, øi
când am væzut cæ Biblia învæfla un lucru iar familia mea acfliona contrar
învæflæturilor, m-am apucat cu sârguinflæ sæ-i îndrept! Øtiam care erau
învæflæturile Bibliei øi eram hotærât sæ îndrept teologia familiei mele. Astfel,
am luat Cuvântul lui Dumnezeu øi L-am folosit ca sæ-i combat. I-am împuns
cu versete de mustrare øi nu le-a plæcut. Nu acceptau adeværul meu, iar eu
eram derutat.

Câfliva ani mai târziu, când Domnul m-a trimis într-o misiune de
slujire pentru El, am descoperit cæ doctrinele mele nu s-au schimbat, dar
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atitudinea mea faflæ de cei care nu le respectæ s-a schimbat. Unii au simflit,
øi continuæ sæ simtæ nevoia de a-mi spune unde am greøit. Dupæ o singuræ
predicæ sunt informat dacæ am fost prea dur, prea blând, prea teologic,
insuficient de teologic, am spus prea multe poveøti, am repetat o poveste,
sau mai ræu, am zâmbit la amvon! Dacæ am arætat cum nu trebuia, dacæ
m-am îmbræcat necorespunzætor, nu m-am rugat cum trebuia sau, dupæ
pærerea unora, m-am înøelat amarnic! Sunt deschis pentru orice fel de
observaflie øi reacflie, pentru cæ øtiu cu siguranflæ cæ sunt o fiinflæ umanæ
slabæ øi særmanæ, dar cei mai mulfli dintre capricioøi nu se mulflumesc doar
sæ-mi spunæ nemulflumirile lor øi sæ mæ lase în plata Domnului. Nu, ei vor
sæ-L ajute puflin forflându-mæ sæ mæ schimb conform ideilor øi nofliunilor
lor despre cum ar trebui sæ fiu sau sæ fac, øi dacæ nu cooperez, mæ resping.

Pe scurt, am fost persecutorul øi persecutatul, ofensatorul øi ofensatul.
Astfel, mæ simt în mæsuræ sæ væ prezint cartea Evanghelia este despre
oameni. Dacæ a existat vreodatæ cineva care sæ aibæ nevoie de mesajul
acestei cærfli, eu eram acela. Cu toate acestea nu sunt unicul. Fiecare dintre
noi, într-un fel sau altul, am fæcut aceleaøi greøeli. Bisericile sunt pline
astæzi cu tineri “sfinfli” hotærâfli sæ-i îndrepte pe cei din jur. Motivul numærul
unu pentru care oamenii pæræsesc biserica este pentru cæ cineva i-a jignit.
Ar trebui sæ fim surprinøi? Era øi timpul sæ ne punem întrebæri serioase
despre felul în care ne purtæm unii cu alflii. Dacæ nu ne înflelegem aici jos
cu cei pe care îi numim frafli øi surori, nu ne vom înflelege nici acolo sus.
Dacæ nu se schimbæ nimic în bisericile øi în vieflile noastre, toatæ aceastæ
discuflie ar fi de prisos, pentru cæ nu vom vedea niciodatæ Împæræflia øi nici
nu vom avea øansa sæ ne înflelegem bine cu cineva.
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DESPRE OAMENI

“Isus S-a întors spre ei, i-a certat, øi le-a zis: “Nu øtifli de ce duh suntefli
însufleflifli! Cæci Fiul omului a venit nu ca sæ piardæ sufletele oamenilor, ci sæ le

mântuiascæ.” ( Luca 9:55,56)

M-am trezit aproape de miezul nopflii simflind o prezenflæ în cameræ.
Complet treaz, ascultam sunetele din casa noastræ ce pærea cæ se odihneøte
øi ea de activitæflile zilei. Lumina lunii se ridica maiestuoasæ deasupra
Parcului Naflional Glacier øi se îndrepta spre vest pentru a apune în spatele
munflilor Whitefish. Tæcerea era aøa de mare cæ aproape o puteai atinge, øi
doar uneori un scheunat îndepærtat al vreunui coiot deranja atmosfera
calmæ pe care o iubeam atât de mult.

Camera era luminatæ de razele lunii ce pætrundeau prin geam oferind
încæperii un aspect diafan, dar negura tærâmului visærii nu mæ mai atrægea.
Aveam un vizitator care îmi aøtepta compania. M-am ridicat,
stræduindu-mæ sæ nu-mi trezesc soflia øi mi-am îndreptat atenflia spre
musafirul meu, Regele regilor.

Cu ceva timp în urmæ meditasem asupra Calvarului. Nu era pentru
prima datæ. De ani de zile doream sæ înfleleg mult mai bine însemnætatea
lui øi am început sæ mæ rog timp de mai multe luni ca Dumnezeu sæ-mi
descopere tainele Sale. Simfleam prezenfla lui Dumnezeu în cameræ. Nu
auzeam øi nu vedeam nimic, dar simfleam cæ Dumnezeu era acolo øi a ales
exact acel moment pentru a-mi oferi o viziune mai claræ asupra Calvarului.
Întreaga scenæ s-a desfæøurat în fafla ochilor minflii, iar eu eram acolo, am
væzut tot, øi acum væ împærtæøesc ceea ce mi-a arætat Dumnezeu în acea
noapte.

Era o dimineaflæ frumoasæ de primævaræ pe stræzile Ierusalimului, iar
soarele inunda oraøul cu un potop de raze luminoase care anunflau o zi
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toridæ. Stræzile erau aglomerate chiar øi la acea oræ matinalæ, din cauza
Paøtelui. Capitala flærii era înflesatæ cu mii de peregrini. Dar, deodatæ, atenflia
oamenilor a fost atrasæ de un eveniment care avea loc chiar în acel moment,
iar eu am privit spre o suitæ de soldafli ce îøi fæceau datoria de a escorta.
Conduceau trei prizonieri spre locul de execuflie, croindu-øi drum prin
mulflimea ræsculatæ.

Ræzvrætirea mulflimii nu era o noutate pentru garnizoana romanæ a
Ierusalimului. Evreii erau un popor mândru øi independent, øi semnele
romane de pe zidurile cetæflii aflâflau populaflia care nu pregeta sæ-øi
manifeste ura faflæ de domnia romanæ.

Da, mulflimea din acea zi nu impresiona cu nimic legiunile romane.
Nu, în acea zi cei asupra cærora se ræsfrângea întreaga uræ erau prizonierii.
Doar cei mai disprefluifli criminali erau expuøi astfel, øi chiar øi evreii, care
nu suportau sæ fie sub domnie romanæ, aprobau acum metoda guvernului
de a se descotorosi de aceøti criminali. Mulflimea îl împroøca cu injurii øi
îl scuipa pe condamnat.

Am privit cum Isus era condus de-a lungul stræzii aglomerate. Era
slæbit din cauza cælætoriilor øi a activitæflii de slujire, dar constituflia Sa
încæ mai pæstra puterea unui tâmplar. Era vizibil slæbit de procesul ce a
durat toatæ noaptea øi de bætæile repetate, dar corpul Sæu însângerat nu
trezea simpatia nimænui, ci aceøtia continuau sæ-L batjocoreascæ øi aruncau
cu pietre în El.

Am mers în spatele lui Isus apropiindu-mæ cât am putut de mult.
Deodatæ S-a uitat spre mine øi un moment privirile noastre s-au întâlnit.
Nu m-am mai putut stæpâni. “Priveøte-i,” am strigat, arætând spre mulflime.
“Îøi bat joc de tine! Sunt îngrozit, sunt dezgustat øi revoltat. Nu vreau sæ
am nimic de-a face cu aceøti pæcætoøi care întâmpinæ moartea unui om
într-o atmosferæ de carnaval. Pentru ei nu e decât o glumæ – nu, e mai ræu
decât atât. Cred cæ îøi feresc nafliunea de un revoluflionar. Sunt gata sæ-i
proscriu”.

Dar Isus s-a întors spre mine øi m-a mustrat cu seriozitate spunând:
“E vorba despre oameni, Jim! Evanghelia vorbeøte despre schimbarea
unor oameni særaci, pierdufli øi confuzi în oameni dupæ chipul Meu. Jim,
Evanghelia nu înseamnæ doar a susfline adeværul øi a aræta unde este
greøeala, cum tinzi sæ crezi. Este vorba despre schimbarea chiar a acestor
oameni care acum mæ scuipæ.”
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Acolo, în liniøtea camerei, în timp ce imaginea Calvarului pierea din
fafla mea, Isus mi-a pus patru întrebæri. Ecoul lor încæ mai ræsunæ øi impactul
lor asupra vieflii mele, a lucrærii de slujire øi asupra relafliilor cu cei din jur
a continuat sæ creascæ, atunci când mi-am dat seama de dragostea lui
Dumnezeu pentru mine, pentru noi tofli, øi de faptul cæ, potrivit standardelor
cereøti, dragostea noastræ pentru ceilalfli este la un nivel infim.

“Jim, ce ai fi fæcut cu Aaron? Îfli mai aduci aminte de fratele lui
Moise, cel care a permis copiilor lui Israel sæ facæ un viflel de aur în timp
ce Moise era pe munte, vorbea cu Mine øi primea tablele legii cu cele
zece porunci? Era ca un vicepreøedinte al bisericii lui Dumnezeu. Ce i-ai
fi fæcut?”

Mi-am dat seama de gravitatea situafliei. Aaron trebuia sæ aibæ grijæ
de popor în timp ce Moise era pe munte. Problemele au început când
Moise a stat pe munte mai mult decât se aøteptau oamenii, iar aceøtia au
venit la Aaron spunând: “Haide! Fæ-ne un dumnezeu care sæ meargæ
înaintea noastræ; cæci Moise, omul acela care ne-a scos din flara Egiptului,
nu øtim ce s-a fæcut” (Exod 32:1). Astfel, Aaron le-a cerut sæ aducæ bijuterii
de aur, apoi le-a topit øi a fæcut un viflel de aur pentru popor øi le-a spus cæ
acela era dumnezeul care i-a eliberat din robie.

Mai târziu, când s-a confruntat cu Moise, nu øi-a asumat
responsabilitatea øi a pretins cæ tot ceea ce a fæcut a fost sæ arunce aurul în
foc øi ca prin minune, din foc a ieøit un viflel. Gândeøte-te. Lui Aaron i se
dæduse toatæ responsabilitatea, dar el i-a condus pe oameni în pæcat. Nu a
ascultat de Dumnezeu în mod deliberat øi a fæcut un dumnezeu fals – un
idol. Apoi a mai avut tupeul sæ mintæ despre tot. Ce ai face liderului unei
nafliuni sau al unei biserici, care a fost implicat într-un astfel de scandal?
Øtiu ce aø face eu. L-aø da afaræ, øi pun pariu cæ øi voi afli face la fel!
Ne-am asigura cæ nu mai primeøte niciodatæ o funcflie cu responsabilitate
pentru ca sæ nu mai aibæ prilejul sæ abuzeze. Ce a fæcut Dumnezeu? L-a
fæcut pe Aaron mare preot. Evanghelia vorbeøte despre îndreptarea celor
cu un caracter slab, nu despre excluderea lor!

Apoi Dumnezeu m-a întrebat: “Ce i-ai fi fæcut lui David? Regele
David, care nu numai cæ a comis adulter, dar pentru a acoperi acest
pæcat a ucis un bærbat. Ce i-ai fi fæcut unui astfel de lider?” L-am fi
detronat, dar Dumnezeu nu a fæcut acest lucru. Da, era nevoie sæ fie aspru
pedepsit pentru a se cæi. David nu numai cæ a fost readus pe tron, dar prin

DESPRE OAMENI
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unirea sa cu Bat-Øeba, soflia altui om, Dumnezeu a stabilit linia de
descendenflæ a lui Solomon din care se trage chiar Isus Hristos.

Cea de-a treia întrebare pe care mi-a pus-o în seara aceea a fost: “Ce
i-ai fi fæcut lui Petru cel mândru care a tæiat urechea servitorului marelui
preot cu o sabie ascunsæ?” Ce a fæcut Isus cu urechea? A pus-o la loc! Cu
cine semænæm? Suntem ca Petru tæind urechi, sau ca Hristos care se apleacæ,
ia urechea øi reface ce a fost distrus? Petru nu numai cæ a tæiat urechea
servitorului în acea noapte, dar a øi lepædat numele Domnului sæu de trei
ori! Ce i-ai fi fæcut lui Petru? Eu aø fi spus: “Nu mai putem face nimic
pentru acest om. Este o cauzæ pierdutæ. Aruncafli-l afaræ!”

Ce i-a fæcut Isus? S-a întors øi l-a privit, iar acest lucru i-a frânt
inima lui Petru. Îfli imaginezi dragostea din ochii Lui, dragostea nemærginitæ
din inima Sa pentru cel care Îl tægæduia? O singuræ privire a fæcut mai
mult decât o mie de cuvinte. A spus: “Petru, Petru, te încrezi în puterile
tale. Renunflæ la tot øi predæ-te cu totul Mie. Te vreau, Petru. Dæ-mi inima
ta.” Aceasta este Evanghelia lui Isus Hristos. Evanghelia Sa cautæ
îndreptarea greøiflilor – tuturor greøiflilor.

Domnul a continuat: “Jim, ce ai fi fæcut cu Saul înainte ca acesta sæ
devinæ Pavel?”

Începeam sæ înfleleg ce vrea sæ-mi arate Dumnezeu, dar era mult
prea mult. “Doamne,” am spus, “Saul era cel mai mare persecutor al vremii.
A distrus viafla multora! Sigur nu trebuie sæ încerc sæ îndrept viafla unui
individ ca acesta, nu?” Ce sæ facem cu Saul? Nu-mi place sæ mæ gândesc
la asta, dar Dumnezeu pe Saul l-a fæcut Pavel, cel mai mare evanghelist
pe care l-a væzut lumea vreodatæ.

Evanghelia este despre aceøti oameni care au fost chemafli,
transformafli øi folosifli pentru a atinge inimile oamenilor cu aceeaøi
Evanghelie care le-a schimbat viafla. Noi ca popor am pierdut din vedere
acest aspect, dar Evanghelia este mai mult decât un sistem de adeværuri, o
simplæ combatere a erorii øi este mult mai mult decât frecventarea unei
biserici. Evanghelia este despre ræscumpærarea celor care nu væd lucrurile
ca noi, sau care se opun adeværurilor bisericii sau stilului nostru de viaflæ.

Prietene, avem noi adeværata Evanghelie? Cum procedezi cu cei care
nu væd lucrurile ca tine? Dar cu cei cu care nu te înflelegi, chiar în biserica
ta, în alte lucræri sau instituflii? Ce faci cu cei care nu sunt de acord cu
tine? Care este atitudinea ta faflæ de ei? Øtii, în noi existæ tendinfla de a-i
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neglija, de a fi indiferenfli faflæ de pærerile lor, de a-i alunga, desconsidera,
nesocoti. Dar este aceasta Evanghelia?

Eøti øi tu implicat în activitatea de distrugere øi înlæturare? Aceste
atitudini øi deprinderi nu au absolut nici o legæturæ cu Evanghelia. În
Romani 10:1 Pavel spune: “Fraflilor, dorinfla inimii mele øi rugæciunea mea
cætre Dumnezeu pentru Israelifli, este sæ fie mântuifli.” Pavel scria acestea
dupæ ce fusese bætut, biciuit, lovit cu pietre, sau aruncat în închisoare de
cætre fraflii sæi, øi cu toate acestea manifesta o atitudine plinæ de iubire faflæ
de duømani. Singura lui dorinflæ era ca aceøtia sæ fie salvafli! Pavel a înfleles
Evanghelia. În inima sa era o dorinflæ de a ajunge la inimile persecutorilor
sæi. Nu-i considera cauze pierdute, indiferent cât de gravæ era purtarea lor.

Ascultafli cuvintele unui alt autor care vorbeøte despre acest subiect.
“Nu poate exista o dovadæ mai convingætoare cæ avem duhul lui Satana,
decât tendinfla de a-i ræni øi a-i distruge pe aceia care nu apreciazæ lucrarea
noastræ sau lucreazæ altfel decât consideræm noi cæ ar fi bine.” (Hristos
Lumina Lumii, 456). Dacæ atitudinea noastræ este de a-i distruge pe cei
care nu sunt de acord cu noi, fie cæ sunt din bisericæ fie din afara ei,
posedæm spiritul diavolului. Sunt cuvinte tari? Nu îmi aparflin, ci sunt
chiar mærturia lui Dumnezeu. Væd cæ în zilele noastre oamenii manifestæ
aceastæ atitudine. O væd în biserica lui Dumnezeu. Este promovatæ atât de
membri cât øi de lideri. Predominæ în afara structurilor organizate ale
activitæflilor de slujire. S-a infiltrat în instituflii. Sunt îngrozit! Mæ sperie pentru
cæ nu are nici o legæturæ cu Evanghelia salvatoare a lui Isus.

Øtiu cæ cei care au atacat biserica sunt cei din afara bisericii organizate,
iar biserica la rândul ei a ripostat øi i-a atacat, pânæ acolo, încât încercarea
de a stabili cine sunt vinovaflii ar fi o pierdere de timp. De fapt cu toflii
pierd din vedere ceea ce este cel mai important - øi automat pierd din
vedere Evanghelia. “E mult mai bine pentru noi sæ suferim sub o învinuire
falsæ, decât sæ ne împoværæm cu chinul ræzbunærii împotriva vræjmaøilor
noøtri”. (Cugetæri de pe muntele fericirilor, 17).

Deci, cum vrea Dumnezeu sæ procedæm într-o astfel de situaflie?
Galateni 6:1 spune: “Fraflilor, chiar dacæ un om [termenul om este aici
folosit în mod generic, dar poate fi înfleles în acest context ca bisericæ sau
lucrare sau ca organizaflie independentæ] ar cædea deodatæ într-o greøealæ,
voi, care suntefli duhovniceøti, sæ-l ridicafli cu duhul blândeflii...” Dacæ
cineva a cæzut într-o greøealæ, s-ar putea sæ nu poatæ sæ înfleleagæ adeværul

DESPRE OAMENI
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la fel ca noi. Poate cæ înfleleg greøit un anumit lucru sau poate cæ au o
înflelegere neechilibratæ, în orice caz, tu care eøti spiritual ar trebui sæ
ridici o astfel de persoanæ cu duhul blândeflii.

Duhovnicia nu se mæsoaræ pe baza anumitor credinfle fundamentale.
Duhovnicesc nu este atunci când ai adeværul øi îl pofli prezenta altora.
Duhovnicesc nu înseamnæ cæ eu væ pot vorbi despre profeflie. Chiar øi
Satana poate face acest lucru! Textul spune: “voi care suntefli
duhovniceøti”, nu “voi care suntefli învæflafli”. Foarte mulfli dintre noi cred
cæ tocmai pentru cæ avem cunoøtinfle, avem dreptul sæ mergem øi sæ-i
corectæm pe alflii. Dar când facem acest lucru, cu siguranflæ am luat-o pe
cæi greøite.

A fi duhovnicesc înseamnæ sæ fii sub îndrumarea Duhului lui
Dumnezeu, sæ ai viafla condusæ de El printr-o legæturæ vie, trainicæ øi
permanentæ cu Dumnezeu. “Cu spiritul blândeflii” înseamnæ cæ firea a
fost distrusæ øi lucræm pentru alflii, indiferent dacæ vom fi rænifli, pentru cæ
singurul lucru de care ne pasæ este sufletul pierdut.

În biserica lui Dumnezeu este mult entuziasm pentru lucrarea Sa,
dar de multe ori este genul de entuziasm despre care Pavel spune în Romani
10:2: “Le mærturisesc cæ ei au râvnæ pentru Dumnezeu, dar færæ pricepere.”
Cu siguranflæ cæ Pavel era în mæsuræ sæ recunoascæ râvna falsæ. El era cel
care-i persecutase pe cei care nu vedeau lucrurile ca el. Pavel cunoøtea
foarte bine zelul nechibzuit øi neechilibrat. Am observat foarte mulfli
oameni bine intenflionafli care încearcæ sæ-i corecteze alflii, biserici sau
instituflii – toate în numele adeværului.

O afirmaflie tipicæ pe care o aud mereu este: “Mesajul nostru trebuie
sæ fie mai puternic decât cel al lui Ioan Botezætorul.” Sunt de acord cu
aceasta, dar existæ o problemæ: nu putem oferi solia lui Ioan Botezætorul
dacæ nu avem experienfla lui Ioan Botezætorul.

Într-o zi am vorbit cu un bærbat care era liderul unei organizaflii
independente, de slujire, øi acesta mi-a spus: “Dumnezeu m-a ridicat ca
sæ ofer solia lui Ioan Botezætorul!”

Soflia sa era lângæ el, aøa cæ m-am întors spre el øi l-am întrebat: “Îmi
dai voie sæ-i pun o întrebare sofliei tale?” A fost de acord, dar m-a privit
ciudat, de parcæ se întreba ce mai pune la cale Jim Hohnberger.

- Doamnæ, vreau sæ væ pun o întrebare sinceræ. Soflul dumneavoastræ
træieøte experienfla lui Ioan Botezætorul acasæ?
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- Nu.
- Atunci, domnule, înseamnæ cæ nu afli fost cel chemat de Dumnezeu

sæ oferifli aceastæ solie.
De ce am spus aøa ceva? Pentru cæ ni se spune cæ Ioan Botezætorul

s-a ridicat la înælflimea lepædærii de sine. Eul nu a apærut în viafla lui Ioan
Botezætorul, dar în viafla acestui lucrætor firea pæmânteascæ era aceea care
conducea. Evanghelia nu presupune numai arætarea greøelii sau predicarea
adeværului, ci îndreptarea oamenilor spre Salvatorul lor. Nu-i pofli îndrepta
pe alflii dacæ nu te-ai îndreptat mai întâi tu. Trebuie sæ gæsim echilibrul.

Existæ momente când adeværul trebuie susflinut øi momente când
trebuie sæ arætæm greøelile, dar existæ de asemenea øi momente când trebuie
sæ iubim øi sæ salvæm oameni. Toate acestea trebuie sæ fie integrate, aøa
cum a fæcut øi Domnul nostru Isus Hristos în timpul lucrærii Sale. Isus a
predicat adeværul. L-a predicat atât de bine încât oamenii au spus:
“Niciodatæ n-a vorbit vreun om ca omul acesta” (Ioan 7:46). A arætat
greøelile, chiar a alungat negustorii din templu, dar iubea oamenii. Trecea
prin sate øi îi vindeca de bolile lor, øi îøi iubea duømanii atât de mult încât,
în timp ce aceøtia îi bæteau piroanele în mâini, Isus se ruga: “Iartæ-i,
Doamne, cæci nu øtiu ce fac.” Ce atitudine plinæ de dragoste manifesta
Domnul nostru!

Cât de diferitæ este atitudinea prezentatæ în urmætoarea relatare. Sosise
vremea ca Isus sæ moaræ øi se îndrepta spre Ierusalim. Pentru a ajunge
acolo trebuia sæ treacæ prin satul samaritenilor. I-a trimis pe Ioan øi pe
Iacov sæ facæ rezerværi, sæ spunem aøa, la hanul samaritean. Astfel, aceøtia
s-au dus øi au cerut gæzduire pentru stæpânul lor, dar cererea lor a fost
refuzatæ. Samaritenii le-au ræspuns arogant: “Nu vrem sæ avem de-a face
cu El pentru cæ e în drum spre Ierusalim – spre biserica organizatæ.”

Iacov øi Ioan erau furioøi de primirea fæcutæ øi L-au întrebat pe Isus:
“Doamne, vrei sæ poruncim sæ se coboare foc din cer øi sæ-i mistuie, cum
a fæcut Ilie?” Isus s-a întors spre ei, i-a certat: “Nu øtifli de ce duh suntefli
însufleflifli! Cæci Fiul omului a venit nu ca sæ piardæ sufletele oamenilor, ci
sæ le mântuiascæ” (Luca 9:54-56).

Samaritenii reprezintæ ceea ce astæzi aø numi “oameni independenfli”.
Credeau în venirea unui Mesia øi în Cuvântul lui Dumnezeu, dar erau
separafli de organizaflie. Când au aflat cæ Isus nu venea sæ petreacæ timp cu
ei, ci era în drum spre biserica organizatæ din timpurile lor, atitudinea lor

DESPRE OAMENI
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a fost: “Nu vrem sæ avem de-a face cu El.” Afli întâlnit aceastæ atitudine în
bisericile voastre? Eu da. Sunt unele organizaflii angajate în activitatea de
slujire care nu mæ lasæ sæ vorbesc la întâlnirile lor tocmai pentru cæ vorbesc
în bisericile organizate. Acesta este singurul motiv. Ce fel de atitudine
este aceasta? Vine de la Dumnezeu sau de la Satana? Øtifli cæ existæ anumite
biserici care nu mæ lasæ sæ vorbesc la întâlnirile lor pentru cæ vorbesc øi la
organizaflii de slujire independente? Din nou, singura problemæ care îi
intereseazæ este locul unde am predicat, nu mesajul prezentat. Atitudinile
noastre spun multe despre experienfla noastræ de creøtini. Ne scapæ ceva
important? Cred cæ da.

Ni se spune cæ: “În adevær, væd cæ Dumnezeu nu este pærtinitor”
(Faptele Apostolilor 10:34). Îi iubeøte Dumnezeu pe independenfli la fel
de mult ca pe cei care fac parte din structura organizatæ? Sigur cæ da! El
ne cheamæ indiferent de culoarea pielii, de naflionalitate, denominafliune
sau apartenenfla la o anumitæ organizaflie de slujire. Este dispus sæ se
adreseze tuturor. Oare nu cumva ne lipseøte aceastæ atitudine? O, ne-a
scæpat cu totul din vedere. “Dacæ El [Isus] ar fi venit sæ refacæ templul lor
øi sæ Se închine pe Muntele Garizim, [samaritenii] L-ar fi primit cu mare
bucurie, dar El mergea cætre Ierusalim øi de aceea nu voiau sæ-L gæzduiascæ.
(Hristos Lumina Lumii, 455). Cu alte cuvinte, parcæ ar fi vrut sæ spunæ:
“Hei, dacæ ai fi unul de-al nostru, dacæ ai gândi ca noi, dacæ ni te-ai alætura
nouæ øi i-ai læsa pe ei, atunci am fi dispuøi sæ te primim.” Ce atitudine
egoistæ! Astæzi nu îøi are locul în Evanghelie!

Am fost rugat sæ vorbesc odatæ la o întâlnire independentæ cu câfliva
vorbitori controversafli. M-am rugat înainte de a merge, pentru cæ øtiam
cæ dacæ voi vorbi acolo urma sæ fiu înfleles greøit. “Doamne, chiar vrei ca
eu sæ mæ duc acolo? Dacæ aceasta este voia Ta, sunt dispus sæ merg øi sæ
predic Evanghelia acelor frafli.” M-am simflit îndemnat sæ mæ duc, øi acolo
se afla øi liderul unei organizaflii cu spirit polemic, cu activitæfli de slujire.
Niciodatæ nu-l întâlnisem în persoanæ, aøa cæ m-am apropiat øi i-am spus:

- Frate, nu te-am întâlnit niciodatæ. Ai câteva minute la dispoziflie sæ
mergem la o plimbare øi sæ ne cunoaøtem mai bine?

S-a uitat la ceas øi a spus:
- Nu.
- Nici mæcar cinci minute? am insistat. Nu vreau decât sæ am ocazia

sæ te cunosc mai bine.
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- Pæi, poate doar cinci minute, a acceptat el în cele din urmæ, øi ne-am
început plimbarea. Nu merseseræm nici un metru când s-a întors spre mine
øi mi-a spus:

- Jim Hohnberger, nu am încredere în tine!
- De ce? Nici mæcar nu mæ cunoøti.
- Am auzit cæ ai predicat în biserici organizate.
- Aøa este, am ræspuns.
- Am auzit de asemenea cæ ai vorbit la întâlnirile mai multor

organizaflii de slujire cu care nu suntem de acord, øi le-a numit.
- Da, este adeværat, am spus.
- Ei bine, frate, eøti cu picioarele în douæ luntre øi nu am încredere în

tine!
M-am rugat în tæcere: “Doamne, dæ-mi înflelepciunea øi puterea sæ

vorbesc aøa cum doreøti Tu.”
- Vrei sæ-fli spun de ce vorbesc în ambele “tabere”, dupæ cum spui tu,

øi de ce mi-a dat Dumnezeu voie sæ fac acest lucru?
M-a privit îndoielnic, dar a dat din cap.
- Pentru cæ øi ei au aceeaøi problemæ pe care o ai øi tu. Se numeøte

“firea pæmânteascæ”, øi aceasta creøte în tine chiar acum.
Aceasta a deschis o conversaflie foarte interesantæ care a avut ca

subiect principal problemele adeværate ale vieflii de creøtin. El credea cæ
“ei” sunt duømanul cæruia trebuie sæ i se împotriveascæ. Mulfli oameni
sinceri gândesc astfel. Cred cæ biserica organizatæ este duømanul. Cine
este adeværatul duøman? Eul. Eul tæu øi al meu este duømanul, øi dacæ nu
am fost victorioøi în lupta cu eul, nu avem nici un drept sæ mergem øi sæ
atacæm alfli “inamici”.

Evanghelia salvatoare este despre oameni, despre îndreptarea unor
oameni ca Aaron, David, Petru sau Saul. Oricât de vaste ar fi cunoøtinflele
noastre despre adevær, nu demonstreazæ cæ avem Evanghelia. Din pæcate,
trebuie sæ spun cæ acest om nu avea Evanghelia lui Isus Hristos, în ciuda
faptului cæ era un lider øi un om pe care ceilalfli îl cæutau pentru sfaturi în
domeniul spiritual. Avea ceea ce eu numesc “intelectualism”. Aceasta se
întâmplæ atunci când transformæm adeværul nostru, oricare adevær, în
Marele Adevær. Øi de aici viziunea cæ tofli cei care susflin adeværul nostru
sunt persoane luminate, pe când ceilalfli sunt duømani. Aceastæ veneraflie
a adeværurilor øi nepæsarea faflæ de oameni reprezintæ o atitudine greøitæ.

DESPRE OAMENI
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Nu vefli gæsi aceastæ învæflæturæ nicæieri în Scripturæ. Da, am întâlnit cu
toflii oameni care au visele lor, flintele lor, øi dacæ nu vezi lucrurile corect,
adicæ din punctul lor de vedere, te catalogheazæ ca fiind o cauzæ pierdutæ.

Cum priveøte Dumnezeu o astfel de atitudine? Ni se spune: “Esenfla
Evangheliei înseamnæ refacere...” (Hristos Lumina Lumii, 771). Ce
înseamnæ acest lucru? Ai repara o casæ sau o maøinæ dacæ acestea ar fi în
stare perfectæ? Nu ar avea sens, nu? Lucrurile care au nevoie de refacere,
îndreptare, restaurare, se presupune cæ au câteva probleme, sau poate chiar
o græmadæ de probleme. Deci, cei pe care Dumnezeu ne cere sæ-i îndrumæm
este posibil sæ vadæ lucrurile diferit noi. S-ar putea sæ nu vadæ adeværul la
fel ca noi. Poate cæ ei nu îøi conduc familiile aøa cum am face-o noi sau
stilul lor de viaflæ s-ar putea sæ fie diferit de al nostru. Dar este cumva cu
putinflæ sæ speræm cæ-i putem salva dacæ-i respingem pentru cæ au câteva
bube øi probleme, øi nu væd lucrurile la fel ca noi?

Aceastæ exagerare este întâlnitæ atât în afara bisericii, printre
independenfli, cât øi în interiorul ei. Mai demult, un lider de bisericæ din
alt stat a reuøit sæ-mi suspende câteva întâlniri, øi într-o zi am avut inspiraflia
sæ-l sun pentru a încerca sæ stabilesc un dialog, sæ ajungem la o înflelegere.
I-am dat telefon øi acesta a preluat imediat firul conversafliei.

- Jim, o sæ-fli spun deschis ce am de spus. Acceptæ sæ nu mai ai absolut
nimic de-a face cu ei (øi i-a numit pe “ei”, adicæ un numær de organizaflii
independente de slujire), altfel nu vei vorbi în conferinfla aceasta!”

Dacæ nu acceptam regula, nu aveam ce cæuta în lucrare. Aceasta este
ceea ce numim în mod birocratic “decizii partizane,” ceea ce noi, cei mai
puflini sofisticafli, îi spunem pe nume, politicæ. Aceasta nu îøi gæseøte locul
în Evanghelie øi nu ar trebui sæ existe nici în biserica lui Dumnezeu. Vedefli,
acest lider se concentra doar asupra politicii lui. Conform sistemului de
referinfle al acestui om,  tu trebuie sæ faci orice spune sistemul, øi dacæ nu
faci, eøti exclus! Aceasta este aceeaøi atitudine care a dus la crucificarea
lui Isus. Liderii religioøi din vremea lui credeau cæ este mult mai bine sæ
moaræ un singur om decât sæ sacrifice o întreagæ nafliune.

- Domnule, i-am spus, aø dori sæ væ ofer o trimitere din Scripturi
pentru a motiva poziflia mea. Este Apocalipsa 14:6. “Noi trebuie sæ ducem
Evanghelia veønicæ… la orice nafliune, la orice neam, limbæ øi popor.” Nu
væd nici o excepflie! Dacæ avem Evanghelia, dacæ avem cu adeværat
Evanghelia salvatoare, nu vom refuza sæ o ducem celor care nu o au.
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Dacæ biserica noastræ are Evanghelia care-i salveazæ pe oameni, nu are
nici un sens ca prin decizia bisericii sæ-i privæm de ea pe cei care au
cea mai mare nevoie.”

Prietene, nici acest om nu avea Evanghelia. În schimb avea politicæ
de partizan; este o condiflie pe care eu o numesc “bisericism”. “Bisericism”
înseamnæ cæ ne ataøæm unui sistem, nu de Isus Hristos.

Sæ ne întoarcem la povestea samaritenilor care l-au respins pe Isus
atunci când El a dorit sæ poposeascæ la ei. Væ amintifli cæ Iacov øi Ioan
doreau sæ-i distrugæ cu foc din cer. Erau doi dintre adepflii cei mai apropiafli
ai lui Isus øi fuseseræ cu el timp de ani de zile. Sigur cæ øtiau despre
Evanghelie. Au privit cum Isus a îndreptat mereu vieflile oamenilor;
cu toate acestea, voiau sæ distrugæ vieflile celor care nu vedeau lucrurile
ca ei. Væd aceeaøi atitudine în biserica de astæzi øi mæ cutremur. Atunci
când avem aceastæ atitudine øi ne mai øi rugæm ca Dumnezeu sæ ne
ofere Duhul Sfânt, sæ ne pæzeascæ Dumnezeu! Sæ ne pæzeascæ de noi
înøine! Te rog, Doamne, nu ne da Duhul Tæu, atunci când avem aceastæ
atitudine.

Ce voiau sæ facæ ucenicii? Ce ar fi fæcut dacæ ar fi fost umplufli cu
Duh Sfânt? Ar fi distrus oamenii pe care venise Isus sæ-i salveze.
Dumnezeu nu ne poate da Duhul Sæu în timp ce noi avem aceastæ atitudine
øi ar fi mai bine sæ nu ne mai rugæm pentru asta, ci ar trebui sæ începem sæ
ne rugæm pentru lepædare de sine øi pentru ca viafla noastræ sæ fie condusæ
de Dumnezeu. Atitudinea pe care o avem faflæ de cei care nu sunt de acord
cu noi demonstreazæ ce spirit avem. Iacov øi Ioan erau “creøtini” øi cu
toate acestea nu reuøeau sæ renunfle la ceea ce le dicta firea. În aceastæ
întâmplare ei au dat dovadæ de spiritul Satanei. Dacæ tu øi cu mine am fost
implicafli în vreun fel în activitæfli care manifestæ spiritul Satanei, dacæ
avem casete video, casete audio, reviste sau ziare care promoveazæ aceastæ
atitudine, trebuie sæ ne descotorosim de ele, prietene. Nu conteazæ de
unde vin. Greøeala este greøealæ, indiferent dacæ vine din bisericæ sau din
afara ei. Când privim la ceva suntem schimbafli. Scoate-le din casæ, fugi
de ele cât pofli de tare, pentru cæ te vor influenfla øi sunt total opuse
Evangheliei lui Hristos.

Pe Isus L-au durut cuvintele lui Iacov øi Ioan. El se îndrepta spre
locul unde avea sæ moaræ pentru cei pe care ucenicii doreau sæ-i distrugæ.
Evanghelia este despre oameni. Nu este numai despre doctrine sau despre
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un sistem, este despre oamenii pentru care a murit Hristos. Evanghelia
este pentru îndreptarea sufletelor pierdute cætre Împæræflia cerurilor.

Cred cæ noi ca popor avem o problemæ. Se pare cæ noi iubim
“organizarea” sau “adeværul” mai mult decât iubim “oamenii”. Aceste
impulsuri de a ræni sau distruge o persoanæ, un sistem sau o lucrare, nu
sunt de la Dumnezeu. Dacæ vrem sæ avem vreo øansæ sæ intræm în Împæræflia
lui Dumnezeu sau sæ ne læsæm conduøi de El pentru a ajunge la inimile
altora, ar fi mai bine sæ-L læsæm pe Dumnezeu sæ ne aducæ echilibrul de
care avem nevoie în abordarea noastræ.

Când mi s-a prezentat Scriptura, nu mai citisem niciodatæ din ea øi
eram uimit! Am spus: “Acesta este adevær! Aceasta este luminæ! Este
ceva dupæ care îmi pot conduce viafla.” Øi aøa a fost. M-am îndrægostit de
Cuvântul lui Dumnezeu øi doream sæ-L prezint øi altora. Aøa cæ am început
sæ-L mærturisesc øi altor oameni. Una din primele persoane la care am
mers a fost mama mea, o romano-catolicæ devotatæ. Eram dornic øi zelos
øi i-am spus: “Mamæ, øtiai cæ nu trebuie sæ te rogi la sfinfli? Øi, mamæ, øtiai
cæ botezul copiilor nu este susflinut de Scripturæ? Øi mamæ, øtiai cæ citim
dintr-o Biblie greøitæ? Øi mamæ… øi mamæ… øi mamæ…”

A spus cumva: “Læudat sæ fie Dumnezeu. Fiul meu a descoperit
adeværul”? Nici pe departe! Am întâlnit împotrivire – un zid øi ræcealæ.
M-am gândit, probabil cæ nu am abordat-o cum trebuie. Astfel m-am
întors câteva luni mai târziu cu o evlavie øi mai mare øi lucrurile s-au
înræutæflit. Familia mea m-a respins øi nu dorea sæ mai audæ de noua mea
iubire.

Patru ani mai târziu, Dumnezeu mi-a cerut sæ ne vindem casa øi
afacerea øi sæ ne mutæm departe în sælbæticie. Dumnezeu mi-a descoperit
cæ deøi am pæræsit unele din lucrurile lumeøti din viafla mea øi am descoperit
lumina, totuøi susflineam adeværul træind în pæcat. Pæræsisem lumea, am
aflat adeværul, øi abia atunci când Dumnezeu m-a dus în munfli mi-a
demonstrat cæ viafla mea încæ mai era condusæ de eu. Dupæ doi ani în
sælbæticie Dumnezeu mi-a spus: Vreau sæ te întorci la pærinflii tæi øi sæ
stai cu ei timp de o sæptæmânæ.”

- Nu pot, Doamne! Chiar øi atunci când locuiam în apropiere eram
foarte distanfli.

- Jim, când vei intra pe uøa din spate a casei tale vreu sæ te duci la
mama ta, sæ o îmbræfliøezi, sæ o særufli øi sæ-i spui cæ o iubeøti.”
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- Doamne, nu pot sæ fac asta! Nu înflelegi. Noi suntem nemfli. Suntem
stoici. Suntem reci. Iubim, dar niciodatæ nu ne manifestæm dragostea.

- Dupæ care, Jim, vreau sæ mergi la tatæl tæu. Vreau sæ-l îmbræfliøezi,
sæ-l særufli øi sæ-i spui cæ-l iubeøti.

- Nu o voi face, Doamne! E prea greu!
Iatæ-mæ o lunæ mai târziu, conducând pe drumul lung de peste 2.500

de kilometri ce duce spre casa pærinteascæ. Când am sosit, i-am împins în
faflæ pe fiii øi pe soflia mea spre uøa de la intrare. Doream sæ întârzii cât mai
mult posibil, dar iat-o pe mama, chiar în fafla mea. M-am dus înspre ea,
am îmbræfliøat-o, am særutat-o øi i-am spus: “Te iubesc, mamæ.” M-a
îmbræfliøat puternic øi nu-mi mai dædea drumul! Lacrimile i se rostogoleau
pe obraji; pur øi simplu i-a frânt inima. În toatæ viafla mea nu-mi amintesc
de vreun moment în care sæ fi fæcut aøa ceva pentru mama. Niciodatæ nu
o mai îmbræfliøasem øi nu îi mai spusesem cæ o iubesc. Øi-a dat seama
imediat cæ eram un om nou øi cæ aceastæ vizitæ era una specialæ.

Dupæ ce am îmbræfliøat-o pe mama, l-am væzut pe tata stând acolo
privind aceastæ scenæ. M-am dus la el øi a înflepenit ca o scânduræ, neøtiind
cum sæ procedeze. Mi-am întins braflele øi l-am îmbræfliøat pe acest neamfl
stoic. I-am spus cæ-l iubesc, l-am særutat, iar când m-am retras am væzut øi
în ochii lui licærirea unor lacrimi.

Dumnezeu îmi spusese:
- Jim, în timpul vizitei tale nu vreau sæ Mæ menflionezi nici mæcar o

datæ. Nu aminti nici de Mine, nici de Cuvântul Meu. Vreau sæ le faci
curat în pod, sæ le zugræveøti sufrageria, sæ tunzi iarba øi sæ-i duci la
cumpæræturi. Vreau sæ te îngrijeøti de ceea ce au nevoie.

Astfel cæ am fæcut tot ce am putut pentru a-i ajuta. Dupæ cinci zile,
unul din fraflii mei m-a sunat øi mi-a spus:

- Jim, vrei sæ luæm masa împreunæ în seara aceasta?
Nici nu ne aøezaseræm bine când acesta a ræbufnit:
- Ce i-ai fæcut mamei?
- Cum adicæ? eram de-a dreptul uimit.
La care el a ræspuns:
- Nu am mai væzut-o niciodatæ atât de fericitæ. Ce faci?
- Pur øi simplu træiesc Evanghelia în loc sæ o predic.
- Dacæ asta trebuie sæ faci pentru a o face fericitæ, atunci fæ acest

lucru færæ încetare!
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Nu demult am fost invitat în oraøul meu natal pentru a fline o serie de
prezentæri în vechea mea bisericæ. În sæptæmâna aceea am stat la pærinflii
mei, iar aceøtia au cunoscut solia pe care Dumnezeu mi-a pus-o în inimæ.
La sfârøitul acestei sæptæmâni m-au condus la aeroport de unde aveam sæ
iau un avion înapoi în Montana. Mama a ieøit din maøinæ chiar la curbæ,
în fafla terminalului. Acum este mai bætrânæ, merge ajutatæ de baston, aøa
cæ o priveam de sus. M-a privit direct în ochi øi mi-a spus:

- Fiule, vreau sæ-fli spun ceva, sunt de acord cu tot ceea ce faci. L-ai
gæsit pe Isus!

Ce a contat cel mai mult, prietene? A contat cæ-i iubeam pe oameni
la fel de mult ca adeværurile øi biserica lui Dumnezeu. Au înfleles cæ-i
iubeam – necondiflionat – øi când au væzut øi au simflit asta, atunci au fost
gata sæ primeascæ Evanghelia. Evanghelia va avea puterea de a salva doar
atunci când ceilalfli vor putea vedea cæ-i iubim cu adeværat øi cæ suntem
gata sæ-i ajutæm. De ce? Pentru cæ Evanghelia este despre oameni.
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CAPITOLUL 2

PROBLEME, PROBLEME… DAR

PROBLEMA

“Pæzeøte-fli inima mai mult decât orice, cæci din ea ies izvoarele vieflii”
(Proverbe 4:23)

Înainte de a-L cunoaøte pe Dumnezeu în mod real øi practic,
obiønuiam sæ-mi las mintea sæ zburde de la un subiect la altul, la întâmplare.
Nu-mi pæsa dacæ mæ gândeam la noile rapoarte guvernamentale cu privire
la corupflie sau mæ gândeam la un nou sezon pentru echipa Green Bay
Packers, dar toate acestea s-au schimbat când am auzit despre Biblie, când
m-am alæturat unei biserici øi, în înflelegerea pe care o aveam atunci,
consideram cæ devenisem creøtin. Deodatæ aveam gânduri noi, dorinfle
noi. Hristos mæ curta, sæ spunem aøa. Dorea sæ-mi câøtige afecfliunea øi,
vreau sæ væ spun, eram pregætit sæ mæ las cucerit. Toatæ viafla tânjisem
sæ-L cunosc mai bine pe Dumnezeu øi acum simfleam cæ în sfârøit
Dumnezeu este accesibil.

În studiile mele am învæflat despre un bærbat numit Enoh. Biblia spune
cæ Enoh “umbla cu Dumnezeu”, øi în inima mea s-a næscut o dorinflæ
arzætoare de a face la fel. Cum ar fi sæ ai o viaflæ ca aceasta, o legæturæ vie
cu un Dumnezeu atât de puternic, în timp ce locuieøti pe pæmânt? Ar fi ca
øi cum ai merge alæturi de El clipæ de clipæ, zi de zi? Uau! m-am gândit
eu, iar Enoh a devenit eroul meu. Tânjeam dupæ o astfel de experienflæ cu
Dumnezeu.

Duømanul sufletelor noastre øtia cæ, dacæ în acel moment Jim
Hohnberger reuøea sæ afle secretele umblærii lui Enoh cu Dumnezeu, se
afla în pericolul de a-øi pierde puterea asupra mea. Øtia cæ începusem sæ
mæ îndrægostesc de Dumnezeu øi cæ, dacæ nu acfliona rapid, puteam trece
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de la o dragoste intelectualæ faflæ de lucrærile lui Dumnezeu la o dragoste
profundæ faflæ de Însuøi Dumnezeu. De aceea, a fost foarte agil în a-mi
face cunoøtinflæ cu “problemele”, cea mai mare capcanæ existentæ la ora
actualæ. Satana nu mæ mai putea ispiti cu plæcerile lumeøti øi cu distracflii
pentru cæ fuseseræ înlocuite cu lucrurile Împæræfliei lui Dumnezeu. De aceea
a folosit cele mai subtile distrageri. A folosit interesul meu pentru lucrurile
cereøti, pentru a deraia cursul unei experienfle creøtine crescânde.

Mergeam la bisericæ de vreo trei, patru luni când am fæcut o vizitæ
cuiva dupæ serviciul divin de la bisericæ. Erau mai bine de douæzeci de
membri prezenfli øi conversaflii însufleflite pe teme spirituale zburau în
toate colflurile. Amintifli-væ cæ eu doream sæ învæfl mai multe despre Enoh,
dar în timp ce ascultam, un bærbat a amintit o problemæ care mi-a atras
atenflia – John Todd øi Iluminaflii, societæflile øi organizafliile secrete. “Care
e treaba cu Iluminaflii æøtia – cum s-or numi?” am întrebat pe un ton mai
ridicat. Nu mai auzisem de aøa ceva øi mi-a trezit interesul øi curiozitatea.

Dorisem sæ studiez mai multe despre Enoh, dar m-am implicat în
studiul societæflilor secrete ale diavolului, øi nu m-am oprit aici. Curând,
am început sæ mæ întreb dacæ nu cumva prin vreun colfl al bisericii se aflæ
vreun membru al unei astfel de societæfli sau dacæ nu s-au infiltrat cumva
chiar în organizaflia bisericii. Mi-a luat cam un an pentru a cerceta în
profunzime aceastæ temæ øi am reuøit sæ-mi dau seama cæ nu m-a ajutat
câtuøi de puflin.

În cele din urmæ eram gata sæ studiez despre Enoh, când a apærut o
nouæ polemicæ, de data aceasta în biserica mea. Se pornise o discuflie
teologicæ legatæ de credinflæ øi fapte. Atunci, eu nu øtiam în sens practic ce
era credinfla. Încæ nu øtiam cum sæ-mi predau voinfla mea Domnului, dar
am acceptat poziflia de lider al bisericii locale. De aceea simfleam nevoia
sæ înfleleg mai bine problemele prezentate øi astfel am început un studiu al
ambelor teme. Færæ nofliuni de bazæ øi lucruri elementare legate de
creøtinism, nu eram deloc pregætit pentru funcflia de conducere øi nici nu
eram calificat sæ particip la discuflii teologice. Cu toate acestea, îmi dædeam
cu pærerea despre toate problemele care apæreau în bisericæ øi mi-a luat
încæ un an pânæ când condiflia mea spiritualæ a început sæ lâncezeascæ.

Apoi, într-o zi am primit o scrisoare de la o persoanæ care se afla la
periferia creøtinismului, care pretindea cæ un anumit eveniment important
din istoria bisericii noastre a fost o înscenare, ceea ce mi-a mai luat øase
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luni. Între timp, Enoh încæ mæ mai aøtepta. Apoi au apærut probleme legate
de o anumitæ carte din bisericæ, dacæ aceasta prezenta cum trebuie doctrina
noastræ. Aceasta mi-a mai luat câteva luni, timp în care Enoh aøtepta, iar
relaflia mea cu Dumnezeu, cu soflia øi copiii, era în declin.

Nu øtiu dacæ afli væzut vreodatæ o cursæ de câini, dar mi s-a spus cæ
existæ un iepure manevrat mecanic pe care særmanii câini îl urmæresc de-a
lungul pistei. Øi-l urmæresc de fiecare datæ øtiind cæ este fals,  pe jumætate,
øtiind cæ nu îl pot prinde, øtiind cæ nu primesc nimic la sfârøitul cursei, øi
cu toate acestea fug dupæ chestia aceea. Este exact ceea ce facem noi!

Nu øtiu ce iepure de jucærie v-a pus diavolul sæ urmærifli acum, dar eu
am urmærit destui ca sæ-mi dau seama cæ din øase în øase luni va mai fi
unul. Diavolul vrea sæ ne flinæ prea ocupafli ca sæ nu avem timp de Enoh,
prea ocupafli sæ ne ancoræm în Dumnezeu, prea ocupafli sæ ne dæm seama
cæ ne învârtim în jurul cozii. Øi în tot acest timp, el øi diavolii lui se distreazæ
de minune pe seama prostiei noastre.

Satana vrea sæ ne punæ sæ urmærim orice pæcat din bisericæ, orice
doctrinæ eronatæ, orice concept nou nebunesc, orice om care publicæ un
anunfl prin care susfline cæ a fost chemat la o lucrare de slujire, øi toate
acestea, pentru cæ este mult mai deøtept decât noi øi øtie cæ aceste preocupæri
nu ne fac nici un bine. Lucrurile care fac bine sunt cele care îmi atrag
familia øi pe mine mai aproape de Împæræflia cerului. Dar dacæ aceste lucruri
nu te schimbæ, nu îfli transformæ cæsnicia øi nu îmbunætæfleøte modul în
care te porfli cu copiii tæi, atunci nu-fli fac nici un bine. Mereu vor fi o
mulflime de oameni buni øi lucruri bune care ne iau timpul, ne distrag
atenflia øi descurajeazæ pietatea personalæ veritabilæ, în timp ce pretind a fi
religie. Nu spun cæ tu faci asemenea lucruri. Poate cæ nu le faci, însæ
trebuie sæ recunosc cæ eu am fæcut astfel de lucruri. Sæ væ povestesc cum
a fost pentru mine.

Biserica la care mergem m-a ales prezbiter, iar eu mi-am luat slujba
în serios. Simfleam nevoia sæ înfleleg problemele care erau în bisericæ pentru
a-i putea instrui pe oameni, dar acest lucru a avut consecinfle neaøteptate.
Într-o zi eram acasæ øi stæteam în fotoliu cu un teanc de materiale despre
problemele cu care mæ confruntam, când fiul meu mai mare a venit la
mine øi mi-a spus:

- Tatæ, vrei sæ mergem afaræ sæ jucæm fotbal? Un zâmbet copilæresc
îi lumina fafla.

PROBLEME, PROBLEME… DAR PROBLEMA
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- Matthew, nu mæ deranja acum! Am lucruri importante de studiat.
Nu øtii cæ sunt prezbiterul bisericii øi cæ trebuie sæ øtiu lucrurile astea? Te
rog sæ te joci singur un timp.

Umerii lui s-au læsat øi lumina neræbdærii a pierit de pe fafla lui, în
timp ce se întorcea sæ plece.

- Pur øi simplu va trebui sæ înflelegi, am spus eu încercând sæ mæ
scuz.

Într-o altæ zi øi în circumstanfle similare, fiul meu Andrew a venit la
mine sæ vadæ dacæ vreau sæ mæ joc cu el în cutia cu nisip. Îi plæcea foarte
mult când mæ jucam cu el cu maøinufle, camioane, buldozere de jucærie.
În acea cutie de nisip se întâmplau lucruri mærefle. Era un întreg øantier
unde construiam stræzi, aeroporturi øi munfli din nisip. Dar în acea zi îmi
bæteam capul cu probleme importante, aøa cæ l-am refuzat.

- Nu pot acum. Trebuie sæ învæfl o græmadæ de lucruri ca sæ-i pot
conduce pe oamenii de la bisericæ. Nu înflelegi? Oamenii aceia depind de
mine.

Øi astfel relaflia cu fiii mei se slæbea, cæsnicia mea avea de suferit øi
Dumnezeul lui Enoh încæ mæ mai aøtepta. Mai mult decât atât, Dumnezeul
lui Enoh aøtepta sæ-mi vorbeascæ, sæ mæ iubeascæ, sæ mæ schimbe, dar
toate celelalte pæreau atât de presante øi vitale pentru dezvoltarea mea
spiritualæ. Fæcusem pe prostul øi nu sunt singurul pentru cæ Romani 1:18
descrie oamenii care “înæbuøe adeværul în nelegiuirile lor”. Erau foarte
mulfli astfel de oameni în biserica din statul din care vin. Avem adeværul,
dar la ce bun? Ne certæm din cauza lui, bisericile se dezbinæ din acelaøi
motiv. Chiar øi familiile se destramæ din cauza adeværului . Oare chiar
umblæm cu Dumnezeu când facem astfel de lucruri, sau doar credem cæ
umblæm cu El?

În cele din urmæ, Dumnezeu S-a decis sæ mæ trezeascæ la ideea cæ
poate nu eram ceea ce pretindeam cæ sunt øi m-a trimis în munfli, în
sælbæticie, pentru a-L gæsi. A trebuit sæ-mi vând casa, afacerea, maøinile
øi a trebuit sæ renunfl la toatæ siguranfla lumeascæ pentru a porni în cæutarea
Lui. Prietene, este un prefl pentru a-L gæsi pe Isus; sæ nu te laøi înøelat de
cei care spun altfel. Dacæ vrei cu adeværat sæ umbli cu Dumnezeu, trebuie
sæ renunfli la lucrurile pe care le iubeøti. Însuøi Hristos a spus parabole
despre oameni care a trebuit sæ dea tot ce aveau pentru a avea comoara
ascunsæ øi mærgæritarul de mare prefl. Nu ne putem cumpæra mântuirea cu
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lucrurile la care renunflæm, dar nu-L vom gæsi niciodatæ pe Cel care ne-a
adus mântuirea dacæ ne flinem de ele.

Când ne-am mutat în munfli, Domnul a avut mult de lucru cu mine,
pentru cæ eram un caz foarte dificil. Am crezut cæ voi ajunge în munfli øi
voi fi ca Enoh în mai puflin de øase luni. Nu øtiam cæ avea sæ-mi ia mai
bine de øase luni sæ înfleleg cæ problema nu era soflia mea! Mi-a luat mulfli
ani pentru a-mi stæpâni aceastæ fire încæpæflânatæ. Dureazæ ani de zile sæ
ajungi sæ învefli cum sæ umbli cu Dumnezeu. Moise, Pavel, Ioan Botezætorul
øi o întreagæ suitæ de alfli eroi ai Bibliei, tofli a trebuit sæ petreacæ un timp
în sælbæticie pentru a înflelege mai bine cum sæ se descurce cu aceastæ fire
cu care ne naøtem. Dacæ te consideri excepflia de la regulæ øi crezi cæ
oarecum ca prin minune te vei apuca cu toatæ puterea de Dumnezeu în
timp de crizæ, multæ baftæ! Nu suntem excepflii ale legilor ereditare. Fiecare
dintre noi se luptæ într-o anumitæ mæsuræ cu aceleaøi anomalii de caracter,
care sunt parte integrantæ a unei fiinfle umane.

Cu toflii tindem sæ cæutæm împlinirea spiritualæ în crezurile noastre,
în loc sæ o cæutæm în transformarea prin Harul lui Dumnezeu. Concepfliile
noastre pot fi absolut corecte. Cu toate acestea, dacæ lumea priveøte la
omul care le are øi nu vede aceleaøi adeværuri în viafla sa – ei bine, øtifli
cum e.

Prietenul meu Tom øi cu mine tocmai sosiseræm la o întâlnire mare
de creøtini unde aveam sæ vorbim timp de câteva zile. Ne îndreptam spre
cabana noastræ, când o voce a rupt tæcerea serii.

- Jim Hohnberger, Jim Hohnberger! Tu eøti? Stai aøa! Aøteaptæ-mæ.
Trebuie sæ-fli væd fafla! spuse urmæritorul meu cu pær alb.

Ne-am întors øi am væzut un bætrân în jur de øaptezeci de ani. Era
îmbræcat simplu øi pærea obosit dupæ urmærirea pe care o fæcuse. Fafla lui
colfluroasæ îi dædea un aer hotærât. L-am privit pe Tom vrând sæ spun:
cred cæ o sæ fie interesant.

- În sfârøit! gâfâi el, ca øi cum aøteptase de mult acel moment. Am
trei întrebæri sæ-fli pun.

- Ei bine, am spus eu punând valiza pe potecæ, spune.
- Numærul unu: care este textul, din toatæ Biblia, pe care se bazeazæ

credinfla noastræ?
M-am uitat la Tom, care a spus:
- Pot totul în Isus Hristos.

PROBLEME, PROBLEME… DAR PROBLEMA
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- Nu! a bufnit el, de parcæ era enervat cæ Tom i-a citat aceastæ
proclamare vie de credinflæ. Apoi m-a fixat cu privirea øi a comandat:

- Tu sæ-mi spui, Jim Hohnberger!
- Fapte 17:28: “Cæci în El avem viafla, miøcarea øi fiinfla...”
- Greøit! strigæ el øi citæ un text din Biblie în apærarea doctrinei unui

anumit cult.
- Care este cea de-a doua întrebare? am continuat.
- Hristos a luat asupra Sa natura cæzutæ sau necæzutæ în pæcat?
- Øi care este a treia întrebare?
- Ispæøirea pæcatelor s-a încheiat la cruce?
- Øi cea de-a patra?
- Copiii se nasc pæcætoøi? Vom continua sæ pæcætuim pânæ la revenirea

lui Isus?
În tot acest timp eu m-am rugat ca Dumnezeu sæ-mi ofere harul øi

înflelepciunea Sa, pentru cæ eu nu aveam toate ræspunsurile. M-am întors
spre el.

- Am doar o întrebare sæ-fli pun înainte de a-fli ræspunde la toate
întrebærile. Frate, crezi cæ pot fi un creøtin conservator, activ în lucrarea
de câøtigare de suflete øi în activitæflile de mærturisire, cæ pot duce
Evanghelia la toate marginile pæmântului, cæ îfli pot ræspunde la toate
întrebærile corect øi cu toate acestea, sæ nu am o experienflæ vie cu Hristos,
sæ nu fiu schimbat dupæ chipul Sæu øi sæ nu merg în cer?

Atunci s-a schimbat la faflæ. La început a fost confuz øi vizibil frustrat,
apoi frustrarea s-a transformat în mânie øi a plecat de la noi færæ sæ mai
spunæ nici un cuvânt. Ei bine, povestea mea nu se sfârøeøte aici. Dupæ ce
am predicat acolo timp de trei zile, un grup de cunoøtinfle m-a chemat
pentru cæ doreau sæ-mi vorbeascæ.

- Jim, aøa e cum am auzit noi? Ne-a spus cineva cæ nu crezi cæ este
posibil sæ învingi pæcatul.

De-a lungul anilor am predicat despre mai multe teme øi am fost
acuzat de multe lucruri, dar niciodatæ de aøa ceva!

- Domnilor, pot sæ ghicesc persoana care a spus asta?
Apoi am descris pe omul cu pær alb cu care m-am întâlnit în prima zi.
- Cum fli-ai dat seama? m-au întrebat ei.
Acestui om îi lipsea ceva din experienfla lui, øi deøi problemele noastre

s-ar putea sæ fie ceva mai diferite faflæ de ale lui, el este un creøtin incomplet
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cu o credinflæ færæ practicæ. Trebuie sæ ne asiguræm cæ nu ne lipseøte øi
nouæ acest lucru. Trebuie sæ fiu sincer cu voi øi sæ væ spun cæ sunt foarte
mulfli printre noi, care predicæ adeværul altora, dar care nu vor fi salvafli!
Ei nu predicæ lucruri greøite øi nici nu sunt membri ai vreunei biserici
“greøite”. Ei înfleleg fiecare aspect al adeværului øi cunosc voia Domnului,
øi cu toate acestea nu pun în practicæ.

Tâlharul de pe cruce nu ar fi putut ræspunde la întrebærile prietenului
meu cu pærul alb, dar inima tâlharului era predatæ lui Dumnezeu øi asta
este tot ce vrea El. Dumnezeu ne poate rezolva problemele noastre
teologice dacæ, øi numai dacæ, îi oferim inima noastræ.

Sæ vedem cum s-a comportat Isus când se confrunta cu problemele
din zilele Lui. Dacæ a fost vreodatæ cineva chinuit de probleme, acesta a
fost Mântuitorul. S-a confruntat tot timpul cu probleme teologice sau
personale, ca sæ nu mai vorbim de cele sociale, de nedreptæfli strigætoare
la cer care necesitau schimbare. Cu toate acestea, El nu a intrat niciodatæ
în conflict. Credefli cæ poate El a înfleles ceva ce noi nu putem înflelege?

Evenimentele menflionate în capitolul 20 din Luca s-au petrecut când
Isus începuse de ceva vreme lucrarea Sa. Se avântase de câfliva ani în
centrul atenfliei naflionale prin vindecarea nenumæratelor boli existente pe
atunci, prin modul lui de a predica, scoflând demoni øi cæutând într-un
mod liniøtit, dar hotærât, sæ îndrepte filosofia, teoriile øi învæflæturile     liderilor
religioøi din acele vremuri øi sæ-i îndrume pe oameni înapoi la Dumnezeu.
Aceastæ opoziflie tacitæ a stârnit animozitatea liderilor evrei, care nu erau
obiønuifli sæ li se punæ la îndoialæ autoritatea, mai ales sæ fie sfidafli de
cineva din clasa de jos øi needucatæ a societæflii. Toate acestea se gæsesc la
începutul Evangheliei lui Luca. Parcæ væd cum s-au adunat cu toflii în
robele lor scumpe, însoflifli de slujitori øi de scribi, plænuind sæ-L înfrângæ
pe Isus prin întrebæri subtile. Pentru a se asigura cæ înfrângerea Lui va fi
auzitæ de toatæ lumea, i-au invitat øi pe bætrânii poporului sæ li se alæture.

Luca raporteazæ astfel: “Într-una din acele zile, când învæfla Isus
norodul în Templu øi propovæduia Evanghelia, au venit deodatæ la El
preoflii cei mai de seamæ øi cærturarii, cu bætrânii, øi I-au zis: “Spune-ne,
cu ce putere faci Tu aceste lucruri, sau cine fli-a dat puterea aceasta?”(Luca
20:1,2). Acum iatæ o întrebare pe care øi-o poate pune orice lider religios,
pentru cæ nici unei organizaflii religioase nu-i lipsesc predicatori voluntari.
Aceastæ întrebare ridicæ mari semne de întrebare în ziua de azi.

PROBLEME, PROBLEME… DAR PROBLEMA
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Isus nu avea nici o autoritate pæmânteascæ. Dumnezeu L-a numit
pentru lucrarea Sa øi nu avea nici o calificare din cele pe care le cautæ
oamenii, cum ar fi diplome sau ani mulfli de studiu. Nu L-a susflinut nici o
organizaflie øi nu a fost sponsorizat de nici un om influent. În lucrarea Sa
avea de-a face cu clasele cele mai de jos ale societæflii, cu prostituate,
dependenfli de droguri, tâlhari. Asociaflii lui erau bærbafli cunoscufli pentru
temperamentul lor nestæpânit. Stætea în compania celor care îfli puteau
distruge reputaflia. Mergea atât la særaci cât øi la bogafli, atât în cele mai
bune cartiere cât øi în cele ræu famate. Nu se temea de boli øi era prieten
cu cei pe care liderii spirituali îi considerau ca blestemafli de Dumnezeu
pentru pæcatele lor. Poate cæ în termeni moderni aceøtia ar fi homosexualii
blestemafli cu SIDA. Sæ adaptæm aceste situaflii la zilele noastre. Cum ar
reacfliona organizaflia bisericii tale faflæ de un predicator care stæ cu
vagabonzi, femei cu caracter îndoielnic, øi ai cærui adepfli provin din clasele
cele mai de jos ale societæflii? Mai mult, ce ai spune dacæ acest om ar
deveni cel mai cunoscut pastor al denominafliunii tale øi ar apærea în ziare
øi în reviste în care se speculeazæ cæ acesta ar fi liderul mult aøteptat care
poate salva nafliunea? Adeværul este cæ tofli din biserica evreiascæ, de la
lideri pânæ la omul de rând, træseseræ o concluzie cu privire la originea
autoritæflii lui Isus, iar liderii cunoøteau acest lucru. Scopul lor mærturisit
era acela de a-L atrage pe Isus în polemici øi de a-I îndepærta mantia de
mesager al lui Dumnezeu pe care oamenii au pus-o cu bucurie pe umerii Lui.

“Drept ræspuns, El le-a zis: ‘Am sæ væ pun øi Eu o întrebare.
Spunefli-Mi: Botezul lui Ioan venea din cer sau de la oameni?’” (versetele
3-4).

Hristos nu a cæzut în capcana lor, nu le-a fæcut jocul øi nici nu a
încercat sæ-i convingæ care este poziflia Lui. În schimb i-a adus înapoi la
lucrætorul itinerant pe care îl respinseseræ mai devreme, permiflându-I
Duhului Sfânt sæ aducæ astfel convingerea în inimile lor. Dorea ca aceøtia
sæ vadæ greøelile øi sæ se cæiascæ înainte de a respinge pe Cel în care se
afla însæøi viafla, dar nu au îndræznit sæ fie sinceri, nici chiar în refuzul lor
de a crede. “Dar ei cugetau astfel între ei: “Dacæ ræspundem: ‘Din cer’,
va zice: ‘Atunci de ce nu l-afli crezut?’ Øi dacæ ræspundem: ‘De la oameni’,
tot norodul ne va ucide cu pietre; cæci este încredinflat cæ Ioan era un
prooroc. Atunci au ræspuns cæ nu øtiu de unde venea botezul lui Ioan”.
(versetele 5-7).
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Isus i-a privit. Ræspunsul lor înflelept Îi era foarte clar: “Øi Isus le-a
zis: ‘Nici Eu n-am sæ væ spun cu ce putere fac aceste lucruri’”(versetul 8).
Dar Isus încæ nu terminase cu ei. În inima Sa încæ mai avea o dragoste
nemærginitæ care sæ-i salveze de ei înøiøi, înainte de a fi prea târziu.
Astfel S-a întors spre oamenii din jurul Sæu øi a început sæ spunæ o
parabolæ cu scopul de a ajunge la inimile acelor oameni care Îl priveau
cu uræ.

Isus a relatat despre un om care avea o vie pe care “a arendat-o unor
vieri” øi a plecat într-o flaræ îndepærtatæ pentru mult timp. Timpul a trecut
øi a sosit vremea ca vierul sæ-øi scoatæ profitul, astfel cæ Øi-a trimis
servitorul. Dar arendaøii l-au bætut pe servitor øi l-au trimis înapoi færæ
nimic; acelaøi lucru au fæcut cu al treilea øi cu al patrulea servitor.

“Stæpânul viei a zis: ‘Ce sæ fac? Am sæ trimit pe fiul meu prea
iubit; poate cæ îl vor primi cu cinste.’ Dar vierii, când l-au væzut,
s-au sfætuit între ei, øi au zis: ‘Iatæ moøtenitorul; venifli sæ-l ucidem,
ca moøtenirea sæ fie a noastræ.’” (versetele 13-14).

Astfel a ilustrat acestor oameni cursul acfliunii. Refuzaseræ mesager
dupæ mesager trimis de Dumnezeu, iar acum erau pe punctul de a-L
respinge chiar pe Fiul lui Dumnezeu. Când Øi-a terminat Isus cuvântarea
Sa, “preoflii cei mai de seamæ øi cærturarii cæutau sæ punæ mâna pe El,
chiar în ceasul acela, dar se temeau de popor. Pricepuseræ cæ Isus spusese
pilda aceasta împotriva lor.” (versetul 19). Dar încæ nu puteau face aceasta
“de frica oamenilor”.

Nu este importantæ autoritatea din spatele lucrærii lui Isus? Ba da,
este, dar nu la fel de importantæ ca însæøi lucrarea, aceea de a ajunge la
inimile oamenilor, inclusiv la inimile adversarilor Sæi. Øi tocmai pentru
cæ singura Lui dorinflæ era câøtigarea de suflete, a refuzat sæ intre în polemici
øi dezbateri. Dar cum ræmâne cu noi? Suntem înverøunafli în a ne
menfline pe poziflii øi în a ne apæra credinfla? Mæ întreb: suntem creøtini
adeværafli?

Cum au ræspuns liderii religioøi în vremea lui Isus? “Au început sæ
pândeascæ pe Isus; øi au trimis niøte iscoditori, care se prefæceau cæ sunt
neprihænifli, ca sæ-L prindæ cu vorba øi sæ-L dea pe mâna stæpânirii øi pe
mâna puterii dregætorului”. (versetul 20).

PROBLEME, PROBLEME… DAR PROBLEMA
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Doreau sæ-L prindæ în capcanæ. S-au hotærât sæ-I ræstælmæceascæ
cuvintele øi comentariile øi astfel sæ-I aducæ moartea, dar, sperau ei,
sæ nu vinæ prin mâinile lor. Era mai bine pentru ei sæ foloseascæ ceea
ce politicienii numesc “negare plauzibilæ”. Astfel ei puteau pretinde
cæ nu au avut nici o legæturæ cu moartea Lui. Puteau demonstra cæ de
fapt guvernatorii romani au fost cei care L-au omorât. Nu li s-ar putea
aduce nici o învinuire acfliunilor lor. Ei chiar au încercat sæ-L avertizeze
cæ învæflæturile Lui I-ar putea crea necazuri, dar a respins sfaturile lor
bune.

Urmætorul lucru pe care s-au hotærât sæ-l foloseascæ a fost o problemæ
veche de când lumea – banii! Chiar øi bisericile din ziua de azi sunt pline
de controverse atunci când e vorba de bani. Unde merg donafliile øi ce ar
trebui sæ se facæ cu ele? În fiecare denominafliune existæ oameni care sunt
mereu dispuøi sæ-fli dicteze care este datoria ta faflæ de Dumnezeu, øi în
anumite cercuri mai sunt unii care îfli dicteazæ care este datoria ta civicæ
faflæ de guvern. Desigur cæ øi în timpul lui Isus erau pæreri împærflite în
aceastæ privinflæ, øi cu toate acestea învæflaflii i-au pus întrebarea lui Isus ca
øi cum ar fi cæutat înflelepciune. “Se cuvine sæ plætim bir Cezarului sau
nu?”(versetul 22).

“Isus le-a priceput viclenia, øi le-a ræspuns: ‘Pentru ce Mæ ispitifli?
Arætafli-Mi un ban (greceøte: dinar.). Al cui chip, øi ale cui slove sunt
scrise pe el?’ ‘Ale Cezarului’ au ræspuns ei. Atunci El le-a zis: ‘Dafli dar
Cezarului ce este al Cezarului, øi lui Dumnezeu ce este al lui
Dumnezeu.’”(versetele 23-25).

Banii sunt un element important; væ rog sæ nu înflelegefli greøit ceea
ce voi spune. Banii sunt un talent. Tuturor ni se va cere sæ dæm socotealæ
de felul în care ne-am administrat resursele oferite de Dumnezeu, dar
oricât ar fi de important acest aspect, Isus a înfleles ceva ce foarte puflini
dintre noi cei din bisericæ au reuøit sæ înfleleagæ – øi anume cæ aceasta este
o problemæ între suflet øi Dumnezeu. Hristos øtia cæ erau oameni care
dædeau zecime din orice venit, oricât de infim, øi cu toate acestea nici
mæcar zece la sutæ din inimile lor nu erau predate lui Dumnezeu. Isus a
væzut cæ unii oameni din jurul Lui nu dædeau zecime, cu toate acestea
inimile lor erau complet predate lui Dumnezeu. De aceea, ræspunsul Lui
era destinat pentru problema de bazæ a ispititorilor Lui. Înapoiez eu lui
Dumnezeu tot ce este al Lui? Aceastæ întrebare este mult mai profundæ
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decât problema de suprafaflæ a taxelor. “Nu L-au putut prinde cu vorba
înaintea poporului; ci, mirafli de ræspunsul Lui, au tæcut.” (versetul 26).

Uneori cred, øi de fapt sunt sigur, cæ suntem prea græbifli sæ ne
exprimæm, sæ ræspundem când suntem întrebafli øi sæ ne apæræm poziflia øi
doctrinele noastre. Uneori simflim cæ este datoria noastræ sæ-L apæræm pe
Dumnezeu ca øi cum El nu ar fi în stare sæ se apere singur. Ca Petru, ne
scoatem sabia pentru a ne lupta, sau ca Uza, întindem mâna pentru a proteja
chivotul. Dar adeværul este cæ Dumnezeu nu are nevoie de noi ca sæ-L
pæzim, øi dacæ El, ca Fiu al lui Dumnezeu, era foarte circumspect cu privire
la ceea ce spunea, înseamnæ cæ în exemplul Sæu este un mesaj important
pe care doreøte sæ ni-l transmitæ.

“Øi unul din ei, un învæflætor al Legii, ca sæ-L ispiteascæ, I-a pus
întrebarea urmætoare: “Învæflætorule, care este cea mai mare poruncæ din
Lege?”(Matei 22:35,36). Acest om, un expert în cuvinte, a plænuit cu
grijæ schimbul de idei. Dacæ Isus ar fi numit vreuna dintre cele zece,
nesocotind pe celelalte, erau oameni care L-ar fi condamnat pentru
blasfemie øi L-ar fi omorât cu pietre imediat. Era o capcanæ foarte
periculoasæ, iar urmarea unui ræspuns nechibzuit ar fi fost fatalæ.

“Isus i-a ræspuns: ‘Sæ  iubeøti pe Domnul, Dumnezeul tæu, cu toatæ
inima ta, cu tot sufletul tæu, øi cu tot cugetul tæu.’ Aceasta este cea dintâi,
øi cea mai mare poruncæ. Iar a doua, asemenea ei, este: ‘Sæ iubeøti pe
aproapele tæu ca pe tine însufli.’ În aceste  douæ porunci se cuprind toatæ
Legea øi Proorocii.”(versetul 37-40).

Nu-i aøa cæ ræspunsul Sæu este frumos în simplitatea lui? Mærefl în
însemnætate, ræspunsul nu conflinea nimic pe care sæ-l fi putut folosi
învæflætorul legii pentru a-L prinde pe Isus. Încæ o datæ planurile
conducætorilor au fost dejucate.

Mai departe au adoptat o altæ strategie pentru a-L ataca pe Isus, øi
doreau sæ-L testeze pe baza raflionamentelor umane øi nu pe baza
Cuvântului lui Dumnezeu. Au inventat o situaflie ipoteticæ inexplicabilæ.
Dupæ cum este cazul mai mereu, scenariul era formulat cu scopul de a
întæri argumentele cærturarilor ale cæror poziflii nu aveau fundament biblic.
Saducheii au venit la Isus cu o poveste destul de încâlcitæ, care le folosea
pentru a întæri ideea lor conform cæreia nu existæ înviere.

“Învæflætorule, Moise a zis: ‘Dacæ moare cineva færæ sæ aibæ copii,
fratele lui sæ ia pe nevasta fratelui sæu, øi sæ-i ridice urmaø.’ Erau dar la

PROBLEME, PROBLEME… DAR PROBLEMA
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noi øapte frafli. Cel dintâi s-a însurat, øi a murit; øi, fiindcæ n-avea copii, a læsat
fratelui sæu pe nevasta lui. Tot aøa øi al doilea, øi al treilea, pânæ la al øaptelea.
La urmæ, dupæ ei tofli, a murit øi femeia. La înviere, nevasta cæruia din cei
øapte va fi ea? Fiindcæ tofli au avut-o de nevastæ.”(Matei 22:24-28).

Ce întrebare prosteascæ, dar poate cæ nu este mai prosteascæ decât
multe dintre întrebærile cu care ne pierdem timpul în bisericæ. “Drept
ræspuns, Isus le-a zis: ‘Væ rætæcifli! Pentru cæ nu cunoaøtefli nici Scripturile,
nici puterea lui Dumnezeu.’” (versetul 29). Credefli cæ Isus ne-ar spune
acelaøi lucru øi nouæ astæzi? Lasæ la o parte problemele pentru care te
cerfli, nu au nici o valoare.

Am fost invitat sæ vorbesc în Ohio la un sfârøit de sæptæmânæ. Mama
øi copiii familiei gazdæ mi-au fæcut o primire cælduroasæ, dar pentru cæ
soflul nu sosise acasæ de la serviciu, am vizitat puflin împrejurimile casei,
apoi ne-am dus în sufragerie pentru a aøtepta sosirea lui. Casa øi-a reluat
activitatea normalæ. Am privit copiii cum se certau øi mæ durea inima cæ
nu i-a învæflat nimeni cum sæ scape de acele sentimente negative
predându-le lui Dumnezeu øi læsându-L pe El sæ le îndepærteze. L-am
auzit pe sofl venind. Soflia era în bucætærie, punând unele lucruri la punct.
Nu øtiu ce a fæcut de l-a supærat, dar am auzit cum se certau în bucætærie.
Nu puteam sæ nu mæ simt ræu, øi astfel m-am ridicat øi am mers spre
fereastræ, timp în care mæ rugam ca Dumnezeu sæ le înmoaie inimile.
Copiii se certau în sufragerie la fel de tare ca pærinflii lor în bucætærie.

Chiar lângæ mine se afla un teanc de casete care mi-au atras atenflia.
Am citit titlurile øi era un fel de enciclopedie de probleme ale bisericii.
Lângæ ele se afla un teanc de casete video conflinând ce este cel mai ræu în
biserica din zilele noastre. Pe birou se afla un coø cu ziare øi reviste care
conflineau pagini de scandal. Øtifli, genul acela de reviste care vorbesc
despre pæcatele bisericii în detaliu, iar liderii sunt defæimafli public pentru
ca cititorii sæ se simtæ mai bine cu propriile greøeli. Aceøti oameni dragi
øi-au umplut capul cu gunoaie, gunoaie religioase desigur, dar gunoiul e
tot gunoi. Dacæ øi-ar fi folosit timpul øi energia în a-L cæuta pe Isus, în loc
sæ caute tot felul de greøeli ale bisericii, nu s-ar mai fi certat în bucætærie øi
nici copiii lor nu le-ar mai fi urmat exemplul. Væ recunoaøtefli în aceastæ
descriere? Dacæ afli permis astfel de mizerii în cæminul vostru, sæ øtifli cæ
diavolul vine cu ele. Nu trebuie sæ øtiu despre toate greøelile din bisericæ
atâta timp cât sunt legat de El, Cel care este Adeværul.
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Am un prieten care este foarte implicat în activitatea lui din munfli.
Trimite câte o scrisoare care vorbeøte despre problemele din bisericæ
øi zvonuri despre guvern – despre lagære de concentrare, planuri de
execuflie, teama de atacuri secrete øi de agenfli guvernamentali în
elicoptere negre. Dacæ aø citi astfel de scrisori nu aø fi în stare sæ le
aprob sau sæ le dezaprob prin Cuvântul lui Dumnezeu pentru cæ sunt
speculaflii øi toate se desfæøoaræ în viitor. Cum pofli argumenta ceva ce
încæ nu s-a întâmplat?

Este datoria noastræ sæ prezentæm adeværul. Adeværul nu este zvon,
nu este extremism, care consideræ cæ orice întâmplare este o parte integrantæ
a unui plan secret bine pus la punct. Adeværul nu este intelectualism,
acfliunea de a sugera mai multe îndoieli decât credinflæ în lucrarea lui
Dumnezeu. Adeværul care este în Hristos este echilibrat. Este simplu øi
elementar, øi cu toate acestea la nivel personal este provocator chiar øi
pentru cea mai inteligentæ persoanæ. Adeværul nu este o realitate
intelectualæ confuzæ pe marginea cæreia putem organiza dezbateri dupæ
terminarea serviciului divin de la bisericæ sau în vreo salæ de curs la
facultate, ci o cunoaøtere practicæ, ce schimbæ viafla, a faptului cæ noi
suntem în ræzboi pe viaflæ øi pe moarte cu cel mai periculos dintre duømani
– noi înøine. Øi dacæ nu am învæflat cum sæ învingem în aceastæ bætælie,
pærerile noastre elocvente nu au absolut nici o valoare, pentru cæ nu pot
salva nici un suflet.

Acest prieten care a publicat scrisorile a studiat toate problemele
bisericii øi ale guvernului, de parcæ ar avea un masterat în acest gunoi.
Dacæ mæ intereseazæ ultimul zvon despre orice, îi dau un telefon øi trebuie
sæ øtie ceva despre problema în cauzæ. Cu toate acestea, prietenul meu cel
bine informat are o problemæ – nu a câøtigat inima sofliei sau a copiilor lui
øi nici nu a convins sufletele lor cæ este creøtin – nici pe departe. Aceasta,
dragii mei, este realitatea duræ, øi nu este valabilæ doar pentru prietenul
meu ci pentru toatæ biserica.

Nu am gæsit niciodatæ un om interesat de acest tip de mizerii, care sæ
aibæ o cæsnicie bunæ. Nici mæcar unul! Ce avem sæ spunem lumii dacæ
Evanghelia noastræ, adeværul nostru nu pot fi væzute în copii øi nu le pot
transforma vieflile? Øtiu cæ aceasta nu este o poziflie obiønuitæ, øi s-ar putea
sæ fie excepflii de la regulæ dar copiii noøtri sunt roada cæminului øi dupæ
roadele lor îi vefli cunoaøte.

PROBLEME, PROBLEME… DAR PROBLEMA
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Totdeauna suntem ispitifli sæ ne ocupæm de banalitæflile zilei. Câtæ vreme
preocupærile noastre se limiteazæ la acest nivel, nu mai avem timp sæ ne gândim
serios la problemele inimii. De fiecare datæ Îl vedem pe Isus refuzând sæ
joace jocul de-a problema de suprafaflæ. Femeia samariteancæ de la fântânæ
a încercat sæ-L îndepærteze amintind de problema dintre evrei øi poporul
ei, dar El a readus-o la problema inimii ei cerându-i sæ-øi aducæ soflul.

Bærbatul coborât prin acoperiø a fost diferit. Dorea iertarea mai mult
decât vindecarea. Isus a citit dorinfla din inima lui øi i-a iertat pæcatele
înainte de a-i trata boala. În repetate rânduri Isus a oferit o inimæ nouæ
celor respinøi de societate, le-a oferit un nou început, în timp ce oamenii
religioøi, ca tine øi ca mine, erau læsafli în frig. Nu putea face nimic pentru
ei datoritæ faptului cæ ei erau satisfæcufli cu înflelegerea teoreticæ. Majoritatea
dintre noi avem cunoøtinfle despre adevær; cu toate acestea nu avem o
experienflæ a inimii.

Satana a umplut lumea noastræ cu lucruri care sæ ne acapareze atenflia
øi timpul. Dacæ eøti unul dintre puflinii care au rupt legæturile cu lumea, fii
pe pace, Satana a umplut biserica cu polemici øi corupflie, suficient încât
sæ-fli capteze atenflia pentru totdeauna! Hristos nu a încercat sæ-øi întæreascæ
biserica pentru cæ øtia cæ ar fi fost o luptæ pierdutæ. Dar noi încercæm! Nu
pofli rezolva problema bisericii. N-ai cum sæ o faci! Dar cum ræmâne cu
propriul cæmin? Dar cu viafla ta? Sunt toate problemele rezolvate prin
harul lui Dumnezeu? Te-ai confruntat plin de credinflæ cu problemele pe
care Dumnezeu fli-a spus sæ I le predai? Dacæ nu, atunci de ce ne înøelæm
singuri la gândul cæ trebuie sæ îndreptæm biserica, pe fraflii øi surorile
noastre? Sæ væ spun de ce; fæcând astfel suntem dispuøi sæ amânæm lucrarea
de sfinflire ce trebuie sæ aibæ loc în inimile noastre. Isus øtia cæ nici mæcar
El nu putea schimba o preoflie coruptæ, iar noi credem cæ o putem face?
Mult succes!

Isus a dus Evanghelia sufletelor care erau însetate de adevær. A avut
timp sæ câøtige inimile prostituatelor øi a guvernatorilor pe care oamenii
îi considerau ca fæcând parte dintr-o conspiraflie secretæ. Isus nu vedea
lucrurile astfel. Tânjea dupæ inimile soldaflilor romani øi ale vameøilor.
Toatæ atenflia era îndreptatæ asupra celor din jur øi nu asupra Sa. Tocmai
de aceea a ajuns la inimile celor de care alflii se temeau. Dacæ avem
Evanghelia nu ne temem de nu øtiu ce complot secret pentru cæ øtim cæ
nimic nu se poate întâmpla færæ permisiunea lui Dumnezeu.
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Lucrarea cu sufletele trebuie transformatæ în marea lucrare a vieflii øi
toate celelalte trebuie subordonate acesteia. Duømanii lui Isus au
demonstrat nebunia totalæ în încercarea de a lucra având drept ghid doar o
înflelegere intelectualæ. Dacæ aceasta este tot ce avem, ar fi mai bine sæ nu
facem nici o lucrare în domeniul religios pânæ nu corectæm aceste anomalii.

Odatæ a venit la mine un om øi mi-a spus:
- Jim Hohnberger, eøti nebun! Vrei sæ spui cæ trebuie sæ încetæm

orice lucrare de câøtigare de suflete pânæ nu facem lucrurile corect?
- Da, am spus.
- Toate câmpurile misionare?
- Da.
- Toate cærflile øi revistele?
- Da, prietene, exact!
Pærea înmærmurit astfel cæ am continuat. Dacæ ne stabilim prioritæflile

corect øi dacæ ne asiguræm cæ avem ceva de împærtæøit înainte de a
împærtæøi, putem încheia lucrarea în doar câfliva ani. Dar dacæ vom continua
astfel, este o misiune imposibilæ, care nu va putea fi niciodatæ finalizatæ.
Iar Mântuitorul nostru Isus Hristos va trebui sæ ne adreseze øi nouæ aceleaøi
cuvinte adresate conducætorilor bisericii din timpurile lui: “Vai de voi,
cærturari øi farisei fæflarnici! Pentru cæ voi înconjurafli marea øi pæmântul,
ca sæ facefli un tovaræø de credinflæ; øi, dupæ ce a ajuns tovaræø de credinflæ,
facefli din el un fiu al gheenei, de douæ ori mai ræu decât suntefli voi
înøivæ.”(Matei 23:15).

Nicodim era, dupæ cum ne spune Biblia, un conducætor al evreilor
care a venit sæ-L vadæ pe Isus noaptea. Færæ îndoialæ, dorea sæ afle dacæ
Isus era Mântuitorul, Mesia. Era cel mai important om care îl abordase pe
Isus pânæ în acel moment al lucrærii, dar El nu s-a læsat purtat de problemele
de suprafaflæ ale lui Nicodim ci a mers la inima problemei, øi s-a confruntat
cu adeværata nevoie a vieflii lui.

Dacæ tu sau eu am fi fost acolo, în locul lui Nicodim, am fi adus
problemele noastre, dar ce ar fi spus Isus? Ce fli-a spus prin Duhul Sæu cel
Sfânt pe mæsuræ ce ai citit acest capitol? Ai îndræzni sæ mergi la Isus cu
problemele tale? Îl vei învinui pe soflul sau pe soflia ta pentru problemele
tale? Trebuie sæ-fli spun cæ Isus îfli va dezgoli sufletul øi nu ai cum sæ te
scuzi pentru felul în care te-ai afundat în astfel de probleme
nesemnificative.

PROBLEME, PROBLEME… DAR PROBLEMA
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Lui Hristos nu-I pasæ de probleme dar, oh, cât de mult îi pasæ de
tine, de partenerul tæu, de familia ta. Inima Sa se frânge când vede familii
care s-au axat pe probleme dar nu øtiu mai nimic despre dependenfla de
El. Nu vrea altceva decât sæ fim fericifli øi sæ ne bucuræm de relaflia noastræ
cu cei din jur. Vrea sæ fim în stare sæ ne purtæm cu ceilalfli aøa cum o face
El. Nu ar fi mai bine decât ceea ce facem noi în prezent?

Eu am renunflat la problemele mele. Asta nu înseamnæ cæ nu cred în
anumite lucruri, dar prin harul lui Dumnezeu le-am pus mai prejos de
grija mea pentru salvarea altora, øi mæ rog ca prin cuvintele mele limitate
øi prin teologia mea særac formulatæ, Duhul Sfânt sæ te încurajeze sæ faci
aceleaøi alegeri pe care le-am fæcut øi eu. Evanghelia nu este despre
probleme, ci despre oameni ca tine øi ca mine, care tânjesc dupæ un cuvânt
bun øi o inimæ dispusæ sæ-i înfleleagæ, sæ înfleleagæ cu adeværat nevoia lor
de a fi iubifli. Øi în mijlocul bisericii de astæzi, cufundatæ în probleme, care
oferæ acceptare condiflionatæ, cine va ræspunde dorinflei lor? Oare vei
ræspunde: “Iatæ-mæ, trimite-mæ!?”
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CAPITOLUL 3

DUHUL LUI DUMNEZEU

ØI SEMNUL LUI CAIN

“Øi unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia.”
(2 Corinteni 3:17)

Atitudinile noastre pot aræta care este starea inimii, mai puternic decât
orice demonstraflie exterioaræ de creøtinism care poate fi interpretatæ drept
creøtinism adeværat. Care este atitudinea ta faflæ de cei din jur? Titlul acestui
capitol identificæ douæ atitudini, prezentate în Biblie în termeni de opoziflie.
Este vorba despre Duhul Domnului øi de semnul lui Cain, iar noi
manifestæm una dintre cele douæ.

Oare ce dorea Dumnezeu sæ spunæ prin scriitorul inspirat al Bibliei,
“unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia”? Dacæ avem Duhul
Domnului suntem umplufli de duhul libertæflii. Dacæ suntem cu adeværat
pærtaøi Duhului Sæu, avem libertate de miøcare. Oferim unul altuia
latitudinea øi spafliul de care avem nevoie ca individ. În atitudinea lui
Dumnezeu nu existæ constrângere, El nu se impune cu forfla. El nu
manifestæ control excesiv, nu ne intimideazæ øi nu ne manipuleazæ.
Dumnezeu a oferit tuturor libertatea de a-øi fæuri propriile gânduri øi
propriul stil de viaflæ ca rezultat al acestor gânduri.

Dacæ Dumnezeu ne permite sæ avem atâta libertate, atunci øi noi cei
care ne aflæm sub îndrumarea Duhului Sæu trebuie sæ arætæm la fel de
mult respect faflæ de oameni ca cel manifestat de Mântuitorul nostru faflæ
de fiecare dintre noi.

Am cunoscut de curând o familie care a studiat reformele sænætæflii øi
a început sæ facæ schimbæri în viaflæ. Fuseseræ vegetarieni dintotdeauna,
dar acum mâncau øi combinau mâncarea puflin mai altfel decât o fæcuseræ



40

EVANGHELIA ESTE DESPRE OAMENI

în trecut. Ceilalfli membri ai bisericii au observat aceste schimbæri øi øi-au
exprimat dezaprobarea, pentru cæ erau nemulflumifli de drumul pe care îl
urma aceastæ familie. Prieteni, problema nu era dacæ schimbærile de dietæ
erau corecte sau incorecte. Întrebarea este, suntem dispuøi sæ oferim
oamenilor libertatea de a explora øi de a urma ceea ce ei consideræ cæ este
datoria lor, iubindu-i øi acceptându-i chiar dacæ nu suntem de acord cu ei?

Vedefli, atunci când cineva cerceteazæ un domeniu nou, existæ
pericolul de a-øi pierde cumpætul, iar tendinfla naturalæ a oamenilor este
de a interveni øi de a încerca sæ punæ lucrurile la punct. Dar majoritatea
dintre noi nu prea au curajul sæ-øi spunæ deschis punctul de vedere, mai
ales dacæ primele sugestii nu au fost primite prea bine. Øi deci, ce facem?
Øtifli foarte bine, nu-i aøa? Mergem la alflii, le vorbim despre cel în cauzæ,
de care treptat ne îndepærtæm. Este exact ce se întâmpla cu familia pe care
am vizitat-o eu. Fraflii lor din bisericæ au început sæ-i evite øi se vorbea
foarte mult despre ei. “Ai grijæ! Mai bine sæ nu ai de-a face cu ei! Sunt
niøte fanatici ai mâncærii! Ai auzit de cutare? Da, erau o familie de treabæ.
Ce pæcat cæ au înfleles greøit principiile.” Sunæ cunoscut, nu?

Øtifli ce a fæcut Domnul în timp ce aceastæ familie îmi spunea
povestea? Mi-a amintit de toate ocaziile când øi eu am fæcut la fel. Sæ nu
credefli cæ sugerez cumva cæ eu nu fac asemenea lucruri în timp ce voi le
facefli. Dumnezeu m-a fæcut conøtient de greøelile mele. Dacæ Duhul Sæu
îfli vorbeøte, prietene, atunci ne aflæm de aceeaøi parte a baricadei. Sunt
genul de persoanæ care vede lucrurile împærflite în alb øi negru, corect øi
greøit. Øi, desigur, am tendinfla naturalæ de a crede cæ eu am mereu dreptate!
De aceea, atunci când væd cæ faci ceva ce eu consider cæ este greøit, în
mod normal nu sunt dispus sæ-fli dau libertatea sæ-fli urmezi convingerile.
În schimb aø dori sæ-fli impun punctul meu de vedere.

Libertatea este o problemæ serioasæ pentru cæ dacæ nu înflelegem
libertatea aøa cum o face Dumnezeu, vom viola drepturile celorlalfli membri
din biserica ræmæøiflei aøa cum au fæcut-o øi cei din alte denominafliuni pe
care avem tendinfla sæ-i privim cu disprefl pentru felul în care au nesocotit
libertatea membrilor. Libertatea presupune sæ permitem fiecærei persoane
sæ urmeze ceea ce îi dicteazæ conøtiinfla, færæ sæ impunem vreo formæ de
control prin vorbe sau din umbræ.

“Hohnbergerii nu mai vin la adunare aøa des ca înainte. Am auzit cæ
stau acasæ cu sæptæmânile. Oare or sæ devinæ separatiøti?” Aøa umblau
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zvonurile despre mine øi Sally acum douæzeci de ani. Dacæ cineva s-ar fi
deranjat sæ întrebe, ar fi aflat cæ nu ne izolam de nimeni øi de nimic. Pur øi
simplu ajunseseræm la un stadiu al umblærii noastre cu Dumnezeu în care
ne-am oprit sæ ne întrebæm: “Oare chiar avem ceea ce credem noi?” Nu
stæteam acasæ pentru cæ aveam pæreri împærflite sau neclaritæfli teologice.
Cæutam în mod sincer o experienflæ creøtinæ pe care nu o înflelegeam în
totalitate øi abia începeam sæ ne dæm seama cæ ne lipseøte – în ciuda
reputafliei øi a pozifliei pe care o aveam în bisericæ.

Aveam un program foarte încærcat pentru cæ îmi conduceam propria
afacere øi singura zi în care puteam gândi în liniøte era Sabatul, dar øi
atunci øirul nesfârøit de activitæfli la bisericæ nu-mi permitea sæ meditez.
Astfel cæ ne-am luat liber câteva Sabate pe care le-am petrecut singuri,
am discutat øi am fost dispuøi sæ ascultæm glasul lui Dumnezeu.

Nu cunosc nici un text în Biblie care ne comandæ sæ petrecem fiecare
Sabat la bisericæ, cu toate acestea, aøa am ajuns sæ înflelegem pæzirea
Sabatului. Astfel, când Jim øi Sally Hohnberger nu vin în fiecare
sæptæmânæ, chiar dacæ flin Sabatul dupæ standardele biblice de a-L cæuta
pe Dumnezeu øi de a petrece ziua cu El, existæ tendinfla de a-i
compætimi pentru cæ nu fac ca tofli ceilalfli. Chiar øi în mersul la bisericæ
trebuie sæ oferim celuilalt libertatea de a-L cæuta pe Dumnezeu în
mod individual.

 Avem tendinfla sæ credem cæ dacæ ceilalfli nu væd lucrurile ca noi,
sau dacæ aceøtia nu vin la întâlnirile noastre, fie sunt fanatici, fie sunt
separatiøti. Problema de fond a acestor gânduri este cæ ceea ce
caracterizeazæ creøtinismul în ziua de astæzi este doar forma. Poate cæ ar
fi fost mai bine dacæ unii dintre prietenii noøtri care nu înflelegeau ce facem
ar fi ræmas acasæ pentru a-L cæuta pe Dumnezeu decât sæ conducæ serviciile
divine. Adeværata problemæ nu este mersul la bisericæ, ci dacæ vom oferi
unul altuia libertatea de a urma o cale nouæ, continuând sæ ne iubim øi sæ
ne acceptæm. Dumnezeu este Autorul libertæflii religioase, øi dacæ vrem sæ
reflectæm vreodatæ caracterul Sæu, atunci trebuie sæ învæflæm sæ asimilæm
træsæturile Sale. Niciodatæ nu constrânge, niciodatæ nu forfleazæ. El spune:
“Dacæ mæ iubifli, pæzifli poruncile Mele”. Dumnezeu øtie cæ pæzirea
poruncilor este spre binele nostru øi cæ ne face fericifli, dar în acelaøi timp
iubeøte libertatea atât de mult încât nu ne forfleazæ voinfla, nici când ar fi
sprebinele nostru sæ o facæ. “Dacæ vrei”, spune El, “dacæ eøti motivat de
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dragoste, atunci aø dori sæ-fli aræt calea spre fericire prin ascultarea
poruncilor Mele.” Nu este nici o constrângere, doar dragoste.

Statele Unite ale Americii au fost fondate øi pentru cæ oamenii doreau
sæ aleagæ. În Europa regii sau clasa conducætoare era cea care decidea
ceea ce trebuie sau nu trebuie sæ faci. Lipsa de libertate îi determina pe
oameni sæ pæræseascæ acele locuri øi astfel a luat naøtere un nou tærâm.
“Dar”, ar putea spune unii, “infracfliuni din acele vremuri erau un pericol
pentru vieflile oamenilor.” Øi aøa este. Era o încælcare a drepturilor lor, dar
oare nu facem øi noi aøa într-o anumitæ mæsuræ? Øi dacæ greøim în cele
mici, ce ne opreøte sæ nu greøim øi în cele “mari”? Sper cæ væ dafli seama
despre ce este vorba de fapt, pentru cæ în înflelepciunea noastræ credem cæ
vedem lucrurile clar, øi ne este foarte uøor sæ spunem altcuiva care este
datoria lui. Când facem aceasta violæm spiritul libertæflii, iar libertatea este un
element cheie al guvernærii lui Dumnezeu, nu doar în Cer dar øi aici pe pæmânt.

Opus spiritului libertæflii este semnul lui Cain. Semnul lui Cain este
spiritul care controleazæ, comandæ, conduce pe ceilalfli. Spiritul lui Cain
constrânge, forfleazæ, preseazæ, persecutæ øi intimideazæ. Sæ vedem aceastæ
atitudine la lucru în viafla celui care-i poartæ numele.

Cain a fost întâiul næscut al lui Adam øi al Evei. Biblia spune cæ era
plugar. Astfel, a urmat exemplul pærinflilor lui care au îngrijit Grædina
Edenului dupæ porunca lui Dumnezeu. Atât el cât øi fratele sæu mai mic,
Abel, au fost instruifli de pærinflii lor cum sæ I se închine lui Dumnezeu, øi
ambii erau membri ai primei “biserici”. Faptul cæ era membru al primei
familii, cæ fusese învæflat despre închinare chiar de cei care îl væzuseræ pe
Dumnezeu faflæ în faflæ, nu a fost de ajuns pentru Cain. O, da, Cain cunoøtea
religia, dar Abel avea Duhul Domnului, øi este o mare diferenflæ.

Cain nu refuzase direct închinarea la Dumnezeu. A construit un altar
la fel ca fratele sæu. Cain a pæzit øi porunca lui Dumnezeu de a aduce o
jertfæ, dar în loc de un miel, simbolul morflii lui Isus pentru pæcatele sale,
Cain a adus din roadele pæmântului pe care îl lucra. Nu væ hazardafli în a
cataloga experienfla religioasæ a lui Cain drept inexistentæ. Cain a auzit
glasul lui Dumnezeu vorbindu-i, lucru pe care foarte mulfli creøtini îmi
spun cæ nu l-au experimentat. La acest stadiu al povestirii, oamenii deja
pierd din vedere problema de fond øi privesc doar la neascultarea
exterioaræ. Sæ privim la atitudinile inimii øi sæ vedem dacæ putem aduce
aceastæ poveste mai aproape de subiect.
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Cain øi Abel aveau aceeaøi religie, aceeaøi bisericæ øi proveneau din
aceeaøi familie. Adeværurile care ne stau în faflæ sunt legate mai mult de
relafliile noastre øi de felul în care ne purtæm în grupurile noastre, în
bisericile noastre øi printre prieteni, decât de alte biserici sau denominafliuni.
Pentru cæ, dacæ nu ne înflelegem între noi, ce øanse avem sæ prezentæm
“vestea cea bunæ” altora?

Ce facem atunci când cineva vede datoria sa faflæ de Dumnezeu în
mod diferit faflæ de cum o væd eu? În Genesa 4:8 ni se spune cæ dupæ ce
jertfa lui Cain a fost respinsæ, iar cea a lui Abel a fost primitæ, “Cain a
vorbit cu fratele sæu Abel”. Imaginafli-væ scena. Simflifli forfla, încercarea
de a constrânge din atitudinea lui Cain în timp ce vorbea cu fratele sæu?
Simflifli indignarea øi starea de nervozitate crescândæ pentru cæ Abel nu
era de acord cu el? Cain dorea sæ fie compætimit de fratele sæu. Dorea ca
Abel sæ fie de acord cu el despre cât de nedrept este Dumnezeu pentru cæ
nu-i acceptæ jertfa, dar Abel nu dorea øi nu putea sæ fie de acord cu astfel
de simflæminte. Era dispus sæ-l lase pe Cain sæ facæ ce vrea, dar nu dorea
sæ-i împærtæøeascæ alegerea. Când Cain nu l-a putut forfla pe Abel sæ treacæ
de partea lui, s-a ridicat øi l-a omorât.

În zilele noastre, în biserica noastræ øi în toate bisericile este o
epidemie de astfel de violenflæ. Nu, nu ne înjunghiem fraflii øi surorile.
Nici nu trebuie! Îi înjunghiem cu cuvintele. Discutæm despre ei, le
distrugem reputaflia, împræøtiem bârfe øi suntem la fel de ucigaøi în raza
noastræ de acfliune ca øi Cain în vremea lui. Facem astfel de lucruri pentru
cæ nu suntem de acord cu ei sau ei cu noi, øi ne ridicæm sæ-i distrugem
tocmai pentru cæ nu-i putem controla. Dacæ ei nu væd lucrurile în acest
mod, atunci manifestæm aceastæ atitudine de control de forflæ sau de
distrugere pentru cæ firea nu poate face ce vrea.

Un comentariu biblic spune: “Orice om, fie cæ este pastor fie cæ este
laic, care cautæ sæ controleze sau sæ constrângæ gândirea altui om, devine
un înger al Satanei, pentru a-øi face lucrarea, øi în ochii universului acesta
poartæ semnul lui Cain.” Câfli dintre noi, dacæ am putea vedea aøa cum o
face Dumnezeu, ne-am vedea purtând semnul lui Cain, datoritæ atitudinii
manipulative pe care o avem faflæ de ceilalfli? Trebuie sæ ne amintim cæ
fanaticii religioøi  care încearcæ sæ-i facæ pe alflii sæ vadæ lucrurile în felul
lor øi sæ acflioneze dupæ directivele lor, au comis cele mai oribile atrocitæfli,
atât în trecut cât øi în prezent.
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Nu de mult am fost în Irlanda, øi øtifli ce se întâmplæ în aceastæ flaræ.
Sunt creøtini protestanfli care refuzæ sæ ofere populafliei catolice dreptul de
a urma alegerile lor în ceea ce priveøte închinarea la Dumnezeu. Cred cæ
suntem cu toflii de acord cæ nu este corect. Tofli au dreptul oferit de
Dumnezeu sæ se închine dupæ cum doreøte sau sæ nu se închine deloc.

Acum sæ privim o clipæ la catolicii din Irlanda. Credefli cæ aceøtia le
oferæ protestanflilor dreptul de a se închina dupæ bunul plac? În nici un
caz. Am fost acolo; am væzut bombardamentele øi vieflile distruse în urma
acestora. Ambele tabere susflin cæ sunt creøtine øi ar trebui sæ le fie ruøine.
Au transformat religia într-un blestem pentru acest pæmânt. Dacæ ai privi
aceste acfliuni în mod obiectiv, fli s-ar ierta impulsul de a-fli aræta dezgustul
øi de a considera cæ nici una dintre cele douæ religii nu-øi meritæ numele.

Sæ ne îndreptæm acum puflin mai la sud, în Israel, øi ce avem aici?
Israeliflii øi palestinienii au o istorie comunæ øi majoritatea locurilor de
însemnætate religioasæ sunt respectate de ambele pærfli, dar în acelaøi timp
duc o luptæ ce presupune masacre, asasinate, tactici teroriste øi o nepæsare
totalæ faflæ de populaflia civilæ. În tot acest timp evreii consideræ cæ luptæ în
bætælia pentru existenfla lor ca religie øi nafliune, în timp ce palestinienii
consideræ cæ luptæ în ræzboiul sfânt al religiei lor. Dacæ ai vizita oameni
de ambele pærfli ale conflictului, ai spune cæ sunt oameni civilizafli øi plæcufli,
dar trecutul lor plin de fanatism øi persecuflie rasialæ a adus atâta uræ øi
înverøunare încât vor marca øi generafliile care vor urma.

Astfel, lumea priveøte øi este revoltatæ de ceea ce vede. Diplomaflii
încearcæ mereu øi mereu sæ aducæ pace, dar descoperæ cæ pacea este un
lucru neînsemnat pentru revoluflionarii religioøi a cæror viziune
fundamentalæ este cæ cei cu care nu suntem de acord trebuie privifli ca
duømani. Ræmæøiflele Iugoslaviei au degenerat în haos etnic øi persecuflii
religioase. Europa nu a mai experimentat un astfel de haos de la cæderea
celui de-al treilea Reich. Puritatea etnicæ øi religioasæ a inspirat oamenii
care pretind cæ sunt religioøi sæ tortureze, sæ omoare, sæ violeze în aøa
proporflii încât Bosnia øi Serbia au devenit sinonime ale cuvântului ræu.
Totul este sævârøit în numele religiei.

Acum câfliva ani, în Africa au murit sute de mii de membri ai triburilor
Tutsi øi Hutu, atunci când aceøtia au început sæ se omoare între ei. Când
au început sæ se difuzeze veøti despre aceste masacre, întreaga lume a fost
øocatæ de imaginile cu creøtini ce omorau creøtini. Ai vrea sæ ai de-a face
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cu vreuna din religiile lor? Nu, nu în felul în care le aplicæ. Biblia spune
cæ-i vom cunoaøte dupæ roadele lor. Ræsfoind paginile præfuite ale istoriei,
pofli da la nesfârøit astfel de exemple. Semnul lui Cain este viu øi nevætæmat
chiar dacæ cel care i-a dat numele este mort demult. Întrebarea pe care
trebuie sæ ne-o punem este: “A locuit øi în inima mea?”

Oare evenimentele din aceastæ lume sunt chiar atât de diferite faflæ
de ceea ce se întâmplæ în biserica noastræ? Când cineva din comunitatea
noastræ nu vede lucrurile ca noi øi începem sæ bârfim øi sæ sfâøiem, oare
aceste asalturi nu sunt similare manifestærilor de uræ din Irlanda? Dar
cum ræmâne cu asociafliile religioase independente øi atacurile lor asupra
bisericii? Observafli spiritul lui Cain? Eu da! Nu aø vrea sæ merg la întâlniri
susflinute de astfel de organizaflii. Dar cum ræmâne cu biserica noastræ øi
conducætorii ei? Observafli acelaøi spirit al lui Cain îndreptat împotriva
acestor organizaflii independente? L-afli observat când a fost îndreptat
împotriva celor care au folosit numele bisericii noastre? Prieteni, fanatismul
religios este foarte activ chiar în bisericile noastre. Afli privi cu suspiciune
pe cineva care a participat la întâlnirile unei organizaflii independente?
Am participat la întâlnirile mai multor astfel de organizaflii. Nu se înfleleg
între ei. Se ceartæ tot timpul øi sunt foarte ocupate pentru cæ se tot exclud
una pe alta. De ce oare este atât de greu sæ înflelegem cæ de fapt adeværata
problemæ nu este dacæ suntem în interiorul sau în afara bisericii organizate?
Adeværata problemæ este semnul lui Cain care produce în permanenflæ o
recoltæ bogatæ de lupte øi neînflelegeri.

Un om a venit la mine odatæ øi mi-a spus:
- Trebuie sæ studiez toate pozifliile teologice ale acestor organizaflii

pentru a decide cine are dreptate.
- Ba nu, nu trebuie! Uitæ-te la roadele lor. Dacæ sunt rele, fugi de

teologia lor.
Nu spun cæ nu ar trebui sæ avem o teologie corectæ, dar sunt foarte

mulfli care etaleazæ teologia corectæ, øi habar nu au despre religia inimii
sau puterea lui Hristos de a transforma viafla. Aceøtia sunt zelofli religioøi
pornifli sæ impunæ ideile lor, øi sæ-i fereascæ Dumnezeu pe cei care le ies în
cale, pentru cæ acest tip de individ este întruchiparea semnului lui Cain.

În 1Corinteni 3:3 se spune: “pentru cæ tot lumeøti suntefli. În adevær,
când între voi sunt zavistii, certuri øi dezbinæri, nu suntefli voi lumeøti øi
nu træifli voi în felul celorlalfli oameni?” Pavel, sub inspiraflia divinæ, spune
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cæ atunci când în biserica noastræ existæ invidie, certuri øi dezbinæri, aceasta
se întâmplæ pentru cæ încæ mai suntem supuøi firii pæmânteøti. Credefli cæ
Dumnezeu priveøte în mod diferit relaflia dintre diferitele organizaflii
independente øi bisericæ faflæ de cum o vedea în vremea lui Pavel? Versetul
urmætor spune: “Când unul zice: ‘Eu sunt al lui Pavel!’ Øi altul zice: ‘Eu
sunt al lui Apolo’: nu suntefli voi oameni de lume?” Atunci când ne certæm
între noi, Satana zâmbeøte pentru cæ øtie cæ suntem ai lui. Un alt autor a
scris despre aceastæ temæ, øi se pare cæ a scris chiar cuvintele lui Satana
adresându-se supuøilor sæi. “Trebuie sæ provocæm neînflelegeri øi dezbinæri.
Trebuie sæ îndepærtæm grija pentru propriile suflete øi sæ-i facem sæ critice,
sæ judece, sæ condamne øi sæ prefluiascæ egoismul øi duømænia. Dumnezeu
ne-a alungat din prezenfla Sa din cauza acestor pæcate øi cei care ne vor
urma exemplul vor avea aceeaøi soartæ.” (Spiritul Profefliei 4:340). Noi
am jucat dupæ regulile diavolului øi e vremea sæ ne trezim øi sæ ne dæm
seama cât de greøite sunt cæile noastre.

Galateni 5 vorbeøte despre roadele Duhului enumerându-le:
“dragostea, bucuria, pacea, îndelunga ræbdare, bunætatea, facerea de bine,
credincioøia” (versetele 22,23). Trebuie sæ-mi pun întrebarea: “Atitudinea
mea a fost una de dragoste faflæ de cei cu care nu eram de acord?” Avem
noi spiritul bucuriei?

Odatæ am fost la o adunare øi un bærbat trebuia sæ se ridice øi sæ
predice. Se vedea cæ nu are nici un chef iar expresia feflei lui ar fi oprit o
turmæ de rinoceri. Nu este greøit sæ ne întrebæm cum trebuie sæ ne raportæm
la conflictul øi harababura din biserica din zilele noastre øi care este
responsabilitatea noastræ. Væ asigur cæ vecinii noøtri se uitæ la felul în
care ne purtæm unii cu alflii în bisericile noastre øi decid dacæ într-adevær
gustæm din pacea lui Dumnezeu sau nu.

Sunt îndelung ræbdætor cu cei care nu væd lucrurile ca mine? Sunt
blând øi smerit cu inima? Sau viafla mea manifestæ roadele firii despre
care Pavel vorbeøte în versetele 20 øi 21, cum ar fi: mâniile, neînflelegerile
(certurile, disputele), pizmele, certurile de partide, invidia øi uciderile?
Cred cæ Dumnezeu consideræ cæ acestea sunt foarte grave pentru cæ spune:
“cei care fac astfel de lucruri nu vor moøteni Împæræflia lui Dumnezeu”
(versetul 21).

Dacæ teologia ta nu produce roade bune în viafla ta, fii foarte atent la
aceastæ teologie. Dacæ participarea la serviciile de la bisericæ sau închinarea
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acasæ într-un grup restrâns nu te împinge spre o astfel de experienflæ, atunci
trebuie sæ te gândeøti mai mult la sensul participærii tale. Oare asta mæ
face sæ fiu împotriva bisericii? Nicidecum! Dar indiferent care este pærerea
ta despre cine sau ce este biserica, ar fi mai bine sæ te ajute în umblarea ta
cu Dumnezeu pentru cæ altfel îfli piezi timpul øi energia.

Dacæ avem un spirit critic, dacæ ne plac disputele, dacæ dorim sæ-i
controlæm pe cei din jur øi dacæ prin spiritul nostru critic øi încercarea de
a controla devenim potrivnici øi mânioøi, atunci purtæm semnul lui Cain.
“Cain s-a mâniat foarte tare øi i s-a posomorât fafla” (Genesa 4:5).
“Dumnezeu îi dæ fiecærui suflet libertatea de a gândi øi de a urma propriile
convingeri… În toate lucrærile unde este vorba de principiu, ‘fiecare sæ
fie pe deplin încredinflat în mintea lui.’” (Rom. 14:12.5). În Împæræflia lui
Hristos nu existæ apæsare. (Hristos Lumina Lumii, 509).

Timp de mai multe secole, problema cu care s-au confruntat adeværaflii
creøtini a fost folosirea forflei pentru a-i controla pe alflii. Istoria persecufliilor
religioase a fost dintotdeauna istoria oamenilor “buni” care au folosit
torturile øi pedepsele cele mai inumane în încercarea de a a-i forfla pe alflii
sæ fie øi ei “buni”! Majoritatea dintre noi cred cæ într-o anumitæ mæsuræ
aceastæ problemæ a controlului øi a forflei va deveni “problema” zilelor
din urmæ, øi cu toate acestea se pare cæ am fost foarte greoi în a învæfla noi
înøine aceastæ lecflie. Oare este chiar atât de mare diferenfla între a interzice
cuiva sæ cumpere sau sæ vândæ dacæ nu primeøte un semn, un semn de
supunere, øi a interzice cuiva sæ predice sau sæ vorbeascæ dacæ nu respectæ
anumite restricflii pentru a-øi dovedi loialitatea faflæ de organizaflie?

Dacæ avem obiceiul sæ acflionæm astfel, va fi normal ca la sfârøit sæ
ne alæturæm duømanului, pentru cæ în lucruri mici øi în acfliuni mærunte
am manifestat acelaøi spirit. Doar cei care înfleleg valoarea libertæflii aøa
cum o face Dumnezeu vor fi dispuøi sæ permitæ celor din jur sæ se bucure
de avantajele ei. Datoræm recunoøtinfla noastræ celor din vechime care au
înfleles principiile mult mai bine decât pærem cæ o facem noi astæzi.

În anul 1521, minflile celor mai luminafli øi mai faimoøi bærbafli ai
vremii s-au adunat pentru a asculta obiecfliile unui singur cælugær numit
Martin Luther. Cei care i se opuneau øtiau cæ nu-l puteau confrunta
într-o dezbatere deschisæ, liberæ, pentru cæ adeværul øi Duhul lui
Dumnezeu erau de partea lui. De aceea, l-au luat øi l-au purtat pe
stræzi pânæ la locul întâlnirii øi l-au læsat sæ aøtepte toatæ ziua pentru
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a-l face sæ-øi piardæ ræbdarea. Au folosit forfla øi autoritatea lor pentru
a manipula circumstanflele øi pentru a face ca situaflia sæ fie cât mai
neplæcutæ pentru el. Øtiau cæ pentru a-l învinge pe Martin Luther trebuia
sæ-l facæ nervos øi frustrat, astfel cæ au fæcut tot ce au putut pentru a-l
ispiti sæ îøi piardæ ræbdarea.

Mæ întreb oare cum am fi reacflionat noi la o astfel de situaflie. Dacæ
cineva mæ face sæ aøtept zece minute, încep sæ fiu agitat. Læudat sæ fie
Dumnezeu, Luther a ales sæ ræmânæ predat, øi când în cele din urmæ a fost
chemat în fafla adunærii, a refuzat sæ renunfle la ideile sale în afara cazului
în care acestea ar fi putut fi combætute pe bazæ scripturisticæ sau prin
argumente rezonabile. Era singur, un om împotriva întregii lumi, øi în
aceste circumstanfle a spus cuvintele sale memorabile care øi acum ne
uimesc cu puterea øi greutatea lor: “Aici stau øi nu pot face altfel. Aøa
sæ-mi ajute Dumnezeu!”

Luther nu avea de unde sæ øtie, dar a fæcut primul pas spre stabilirea
libertæflii religioase în lume. Øase ani mai târziu, imperiul era complet
divizat pe motive religioase. Protestantismul prinsese rædæcini în Germania,
iar biserica de stat era hotærâtæ sæ distrugæ aceastæ miøcare, dar oamenii
care flineau la credinfla lor erau prea devotafli øi prea neînfricafli pentru a fi
clætinafli de simple ameninflæri. Li s-a propus sæ facæ un compromis care
sugera cæ zonelor care au acceptat deja învæflæturile lui Luther li se oferea
libertatea de a continua, în timp ce se interzicea împræøtierea
protestantismului în afara acestor zone.

“Prinflilor lutherani le era garantatæ exercitarea liberæ a religiei lor…
Din fericire, ei n-au pierdut din vedere principiul pe care se bazase acest
aranjament øi au acflionat prin credinflæ. Care era acel principiu? Era dreptul
Romei de a forfla conøtiinfla øi de a interzice cercetarea liberæ.” (Tragedia
veacurilor, 173-174). “Sæ respingem acest decret”, au spus prinflii. “În
probleme de conøtiinflæ majoritatea nu are nici o putere” “Datoria statului
este aceea de a proteja libertatea conøtiinflei, iar în ceea ce priveøte religia,
aceasta este limita autoritæflii sale” (Ibid. 174).

“Mai mult decât atât, protestanflii øi-au afirmat dreptul de a susfline
liber convingerile lor despre adevær. Aceøtia nu numai cæ pæzeau øi credeau
dar øi învæflau pe alflii ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu øi refuzau
dreptul preotului sau al magistratului de a interveni. Protestul clopotniflelor
a fost un martor solemn al intoleranflei religioase øi o declaraflie a dreptului



49

tuturor oamenilor de a se închina lui Dumnezeu în funcflie de ce le dicteazæ
conøtiinfla” (Ibid., 177).

Sub influenfla Duhului lui Dumnezeu, aceøti bærbafli au riscat pierderea
regatului øi a vieflilor pentru a apæra dreptul tuturor de a se închina lui
Dumnezeu potrivit convingerilor fiecæruia. Cred cæ sub aceeaøi influenflæ
divinæ, a sosit timpul ca øi noi sæ riscæm sæ fim înfleleøi greøit, sæ ne asumæm
riscul de a fi respinøi de prietenii noøtri, chiar sæ fim privifli cu ochi ræi de
bisericæ, dacæ este cazul, pentru a apæra drepturile tuturor de a se închina
lui Dumnezeu færæ sæ fie constrânøi de majoritate. Nu mæ refer sæ permitem
doar unei doctrine sau unei practici sæ existe în bisericæ, ci mai degrabæ sæ
oferim tuturor libertatea de a nu fi de acord cu punctul nostru de vedere øi
sæ manifestæm nu doar toleranflæ faflæ de ei, ci aceeaøi dragoste inspiratæ pe
care ne-o oferæ Dumnezeu pe mæsuræ ce creøtem øi ne schimbæm. A sosit
timpul unei renaøteri a libertæflii în propriile biserici. Fie ca libertatea
religioasæ sæ nu mai fie doar un concept mult dorit, ci sæ devinæ un principiu
activ în toate acfliunile noastre faflæ de fraflii noøtri indiferent care ar fi
convingerile lor. Întrebarea încæ mai ræsunæ. Ce arætæm lumii? Spiritul lui
Dumnezeu sau semnul lui Cain?

Cum ne putem da seama? Iatæ patru teste extrem de valoroase care
aratæ ce spirit ne motiveazæ acfliunile:

1.1.1.1.1. Un spirit critic.Un spirit critic.Un spirit critic.Un spirit critic.Un spirit critic.
Obiønuiesc sæ-i rænesc øi sæ-i distrug pe cei care nu sunt de acord cu
ideile mele? În fond, nu mai conteazæ dacæ mæ atacæ, nu-i aøa? Dacæ
suntem pærtaøi aceluiaøi spirit greøit, mergem împreunæ pe drumul
întortocheat care duce la pierzare.

2. Un spirit polemic. Un spirit polemic. Un spirit polemic. Un spirit polemic. Un spirit polemic.
Isus era înconjurat de controversele pe care le-am examinat în aceastæ
carte, øi cu toate acestea El niciodatæ nu a intrat în aceste controverse
chiar dacæ de repetate ori a fost ispitit sæ o facæ. Erorile nu pot fi
învinse prin atac. Adeværul este cea mai bunæ apærare a sa øi poate fi
oricând supus celei mai amænunflite examinæri. Dacæ mæ trezesc cæ
mæ aflu mereu în polemici øi mereu par cæ mæ lupt pentru Dumnezeu,
poate cæ este mai bine sæ cercetez duhul pe care îl am. Am cunoscut
oameni care erau ca dinflii de fier ai unei capcane ce abia aøteaptæ
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cea mai micæ urmæ de polemicæ drept scuzæ de a se lua la harflæ.
fiinefli minte cæ cea mai bunæ metodæ de a combate greøeala este de
a træi adeværul.

3. Un spirit de constrângere Un spirit de constrângere Un spirit de constrângere Un spirit de constrângere Un spirit de constrângere
Folosirea forflei fizice, emoflionale, politice sau economice pentru a
constrânge pe cineva sæ accepte o practicæ religioasæ sau o credinflæ,
stæ la baza regatului lui Satana. Tofli cei care practicæ acest lucru fac
lucrarea lui, indiferent cât de înalte ar fi ambifliile lor. Lumea a încercat
sæ-l forfleze pe Martin Luther sæ renunfle la convingerile sale cu toate
acestea el a proclamat în fafla tuturor presiunilor: “Dacæ nu sunt
convins cu mærturia Scripturii sau printr-un raflionament clar… nu
pot øi nu voi retracta, cæci e periculos pentru un creøtin sæ vorbeascæ
împotriva conøtiinflei lui. Aici stau øi nu pot face altfel. Aøa sæ-mi
ajute Dumnezeu! Amin.” (Tragedia veacurilor, 138). Dacæ violæm
principiile conøtiinflei libere ale unui individ, fie prin cuvânt fie prin
faptæ, avem un spirit constrângætor. Am cunoscut unii membri ai
bisericii care nu spun oamenilor când procedeazæ greøit. În
majoritatea cazurilor, viafla pare mai plæcutæ pentru cel vizat, dar
aceasta aratæ spiritul care îi conduce inima. Dacæ folosim expresii
ca: “Frate, voi fi de acord cu pærerea ta, dar nu în biserica asta”, sau
“Aøa am fæcut øi pânæ acum, aøa vom face øi de acum înainte”, sau
“Trebuie sæ insist sæ fii de acord cu regulile bisericii”, sau chiar “Aici
se aplicæ votul majoritæflii.” Acum vefli øti cu siguranflæ de ce spirit
suntefli posedat atunci când astfel de fraze sau formule væ vor ieøi
din guræ.

4. Un spirit dictatorial Un spirit dictatorial Un spirit dictatorial Un spirit dictatorial Un spirit dictatorial
Dictatura este punctul culminant al celorlalte atitudini. Cain s-a ridicat
împotriva fratelui sæu Abel øi l-a ucis. Acest spirit este manifestat
prin atitudinea “aøa vreau eu acum”, øi pofli vedea aceastæ atitudine
în lume, în afaceri, în uniuni, în guverne, în politicæ øi, da prietene,
chiar øi în bisericæ. În zilele lui Isus acest lucru se întâmpla în bisericæ.
“Totuøi, de frica iudeilor, nimeni nu vorbea de El pe faflæ” (Ioan
7:13). Erau intimidafli, øi chiar în zilele noastre oamenii pun prea des
restricflii pentru alflii, spunându-le unde øi cum sæ lucreze, chiar øi ce
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sæ spunæ, folosind puterea øi influenfla funcfliilor pe care le ocupæ
pentru a intimida. Acest lucru este contrar libertæflii pe care Dumnezeu
o doreøte atunci când îøi supravegheazæ lucrætorii. Sæ avem grijæ cu
restricflionærile acolo unde Dumnezeu nu pune nici o restricflie. Nici
o fiinflæ umanæ nu ar trebui sæ caute sæ controleze pe altcineva sau
sæ-i impunæ datoria faflæ de Dumnezeu. Tofli trebuie sæ menflinæ
dependenfla de Dumnezeu øi nu de fraflii lor lucrætori, oricât de prefluifli
ar fi.
Aøa cæ atunci când vei vedea aceste semne – critica, polemica,
constrângerea, dictatura – fugi øi scapæ-fli viafla, pentru cæ te-ai întâlnit
cu duømanul, øi în foarte multe cazuri s-ar putea ca acesta sæ fie cel
care te priveøte din oglindæ. De-a lungul istoriei bisericii, “cei buni”
întotdeauna au persecutat pe cei neprihænifli. De acum înainte acfliunile
tale vor determina în care dintre aceste douæ grupuri te pregæteøti sæ
intri în ultimele zile ale istoriei acestui pæmânt.

DUHUL LUI DUMNEZEU ØI SEMNUL LUI CAIN
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CAPITOLUL 4

NE AMESTECÆM, NE CERTÆM ØI…
RECOMANDÆM

“Este o cinste pentru om sæ se fereascæ de certuri; dar orice nebun se lasæ
stæpânit de aprindere.” (Proverbe 20:3)

Ai vrea sæ elimini douæ treimi din problemele pe care le ai în relafliile
tale din bisericæ øi din instituflii? Sigur cæ ai vrea! Cu toflii am dori acest
lucru, nu-i aøa? În Mærturii pentru comunitate volumul 2, pagina 466,
autoarea declaræ, “Douæ treimi din toate necazurile comunitæflii apar din
aceastæ cauzæ”. Autoarea vorbeøte, desigur, despre bârfæ, dar øtiu din
experienflæ cæ noi nu vedem ce este de fapt bârfa. Aceastæ sursæ este ceea
ce eu numesc amestec, ceartæ øi recomandare. Adesea, tocmai pentru cæ
nu suntem implicafli în ideea noastræ preconceputæ de bârfæ, nu ne dæm
seama ce facem, dupæ care ne întrebæm de ce avem probleme.
Permintefli-mi sæ væ împærtæøesc câteva exemple biblice cu privire la aceøti
ræufæcætori în acfliune.

În Ioan 21 ne este prezentatæ una din acele scene cu Isus øi ucenicii,
care mie îmi place foarte mult. Crucificarea øi dimineafla învierii au trecut
øi sunt din nou în Galilea. Soarele dimineflii stræluceøte deasupra mærii, în
timp ce dealurile sunt îmbræcate în verdele viu al primæverii, iar aerul este
umplut de parfumul florilor øi de cântecul pæsærilor. În acest peisaj liniøtit,
Isus øi Petru se plimbæ pe malul mærii. Aici, Salvatorul lumii îl confruntæ
chiar pe cel care l-a renegat. De ce? Pentru cæ Domnul, în mila Sa
nemærginitæ, øtie cæ de dragul lui Petru trebuie sæ punæ capæt acestei situaflii.

Dupæ ce a ræspuns de trei ori întrebærilor lui Hristos cu privire la
devotament, Petru declaræ sincer: “Doamne, Tu toate le øtii; øtii cæ Te
iubesc.” (versetul 17). Este un punct emoflional culminant între Hristos øi
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Petru, când Petru øtie cæ prietenia dintre ei este restabilitæ, iar Isus îl invitæ
din nou: “Vino dupæ Mine” (versetul 19).

Apoi Petru, privind în spate îl observæ pe Ioan care îi urma øi nu s-a
putut abfline sæ nu se amestece. În versetul 21 acesta îl întreabæ pe Isus:
“Doamne, dar cu acesta ce va fi?”

Petru era curios. Dorea sæ øtie ce se va întâmpla cu Ioan. Care erau
datoriile øi obligafliile lui? Cu alte cuvinte: “Ce îi vei da acestui om sæ facæ?”
Curiozitatea este un lucru normal, dar care crezi cæ era pærerea lui Isus? Înainte
de a da un ræspuns, pune-fli întrebarea: “Am acflionat vreodatæ astfel?”

Isus i-a ræspuns: “Dacæ vreau ca el sæ ræmânæ pânæ voi veni Eu, ce-fli
pasæ flie? Tu vino dupæ Mine!”

Aici Isus a fost foarte deschis. De fapt îi spunea: Nu e treaba ta ce
voi face cu Ioan. Petru, treaba ta este sæ mæ urmezi. Privind în trecut ne
dæm seama cæ Isus avea o lucrare deosebitæ pentru ambii bærbafli, dar nu
aveau aceeaøi misiune, iar lucrarea lui Ioan nu era treaba lui Petru.

Privind la caracterul øi la slæbiciunile lui Petru ne-am fi aøteptat ca el
sæ fie îngrijorat pentru el însuøi. Adesea øi noi ne purtæm ca el atunci când
întrebæm despre treburile altora, deøi atenflia noastræ ar trebui sæ fie
îndreptatæ asupra ølefuirii propriilor caractere. “Câfli oameni nu fac øi astæzi
la fel ca Petru! Ei se intereseazæ de treburile altora øi sunt neræbdætori sæ
øtie care le este lucrarea, în timp ce sunt în primejdie sæ-øi neglijeze propria
lucrare.” (Hristos lumina lumii, 762).

Sigur cæ nu ne-am neglija datoria, dar oare avem o experienflæ vie cu
Hristos? Îi permitem sæ ne conducæ viafla în fiecare clipæ? Cæsnicia mea
se ridicæ la standardele cereøti? Este cæminul meu un loc în care îngerilor
le place sæ stea? Copiii mei învaflæ sæ-L iubeascæ øi sæ-L facæ o parte din
viafla lor? Oare ne îndeplinim datoria în propriile viefli øi în propriul cæmin?
Dacæ nu, poate cæ ar trebui sæ ne ocupæm de vieflile noastre, în loc sæ
inspectæm vieflile prietenilor noøtri creøtini. “Datoria noastræ este sæ privim
la Hristos øi sæ-L urmæm.”(Ibid.).

Interesul acesta nefondat nu se opreøte aici, ci merge mai departe
spre ceartæ. Un exemplu græitor îl avem în Luca 10, unde este prezentatæ
vizita fæcutæ de Isus la Maria øi Marta. Maria stætea la picioarele Domnului
Isus øi asculta cu atenflie, dar Marta era ocupatæ cu servitul mesei, aøa cæ a
venit la El øi a spus: “Doamne, nu-fii pasæ cæ soru-mea m-a læsat sæ slujesc
singuræ?”(versetul 40).

NE AMESTECÆM, NE CERTÆM ØI… RECOMANDÆM
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Vedefli ce se întâmplæ? Marta este împoværatæ øi îøi varsæ toate
plângerile, aproape ca o acuzæ, asupra lui Isus. Øi atunci când vede cæ Isus
nu acflioneazæ cum vrea ea, începe sæ o certe pe sora sa. “Zi-i dar sæ-mi
ajute.” (versetul 40).

“Drept ræspuns Isus i-a zis: ‘Marto, Marto, pentru multe lucruri te
îngrijorezi øi te fræmânfli tu, dar un singur lucru trebuieøte, Maria øi-a ales
partea cea bunæ, care nu i se va lua.’” (versteul 41, 42).

Marta se amesteca în treburile Mariei. Intenfliile ei erau nevinovate,
încerca sæ fie de ajutor, dar nu acfliona sub îndrumarea Duhului lui
Dumnezeu. Aøa se întâmplæ cu mulfli dintre noi care ne amestecæm în
treburile fraflilor øi surorilor noastre în Hristos. Øi aceasta este calea cea
mai scurtæ spre un sfârøit dezastruos în relafliile de prietenie cu cei din jur.
Este de datoria noastræ sæ aducem o persoanæ la Hristos cu rugæciuni sincere
øi sæ o læsæm acolo pentru a-I permite lui Dumnezeu sæ o îndrepte dupæ
bunul Sæu plac.

Oare este posibil sæ ne amestecæm în treburile unora chiar atât de
mult? Eu cred cæ da. Cred cæ ne implicæm foarte tare în problemele lor.
De fapt cred cæ suntem atât de prinøi în detaliile vieflilor celor din jur, sau
în activitæflile de la bisericæ, sau în nu mai øtiu ce lucrare, încât neglijæm
ceea ce este cu adeværat important – pregætirea sufletului nostru. Diavolul
øtie acest lucru øi face tot ce îi stæ în putinflæ pentru a ne încuraja sæ ne
amestecæm, iar când consideræ cæ este momentul, ne convinge sæ trecem
la recomandæri.

Marcu 9:39-40 prezintæ ce se întâmplæ atunci când începem cu
recomandærile. Aici este discuflia dintre Ioan øi Isus. “Învæflætorule,
noi am væzut pe un om scoflând draci în Numele Tæu; øi l-am oprit
pentru cæ nu venea dupæ noi.” Vedefli ce se întâmplæ aici? Væd pe
acest om cæ scoate draci øi nu este un membru al grupului, øi cu toate
acestea are tupeul sæ scoatæ draci în numele lui Hristos. Ucenicii lui
nu erau de acord, aøa cæ nu i-au permis. Astæzi am putea spune: “Nu
este un membru al bisericii, sau nu susfline aceastæ lucrare. Nu a
absolvit un colegiu de-al nostru øi nici mæcar nu are aprobarea
comitetului conferinflei noastre. Deseori Isus s-a împotrivit ucenicilor
atunci când nu era de acord cu modul lor de a vedea lucrurile øi probabil
cæ nu ar fi de acord nici cu modul nostru de a vedea lucrurile, pentru
cæ iatæ cum a ræspuns:
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“Nu-l oprifli”, a ræspuns Isus, “cæci nu este nimeni care sæ facæ minuni
în Numele Meu, øi sæ mæ poatæ græi de ræu îndatæ dupæ aceea.”

De ce a spus aøa ceva? Hristos nu s-a læsat pæcælit de ce se întâmpla.
Duhul lui Dumnezeu îl conducea pe acest bærbat, iar ucenicii trebuiau
sæ-øi ia mâinile de pe conducere, ceea ce trebuie sæ facem øi noi. Dumnezeu
este încæ destul de capabil sæ se îngrijeascæ øi singur de lucrarea Sa. Ar fi
mai bine sæ-L læsæm sæ preia controlul ca nu cumva sæ ne trezim cæ lucræm
împotriva Lui. Neîncrederea în Dumnezeu este cea care îi face pe oameni
sæ-øi punæ la lucru eforturile lor infime pentru a salva biserica de la mai
øtiu eu ce pericol. De îndatæ ce întindem mâinile sæ sprijinim chivotul øi
ne folosim autoritatea pe teritoriul lui Dumnezeu, mærturisim în mod public
lipsa noastræ de credinflæ, recunoscând cæ facem pentru Dumnezeu ceea
ce El nu este în stare sæ facæ. Doar prin harul lui Dumnezeu se face cæ nu
au murit mai mulfli, ca Uza.

 Astæzi primeazæ spiritul dictatorial. Existæ tendinfla de a conduce,
de a domina øi de a fline locul conøtiinflei sau al Duhului Sfânt, când este
vorba despre prieteni, despre lucrarea în bisericæ sau în instituflii, iar acest
lucru trebuie sæ înceteze. “În materie de conøtiinflæ, sufletul trebuie sæ fie
læsat liber. Nimeni nu trebuie sæ stæpâneascæ asupra minflii altuia, sæ judece
în locul altuia sau sæ-i prescrie ce e dator sæ facæ”. (Hristos Lumina Lumii,
509).

Bunica mea avea un nume pentru oamenii care fæceau astfel de
lucruri; îi numea bægæcioøi. Ce face un bægæcios? Ei bine, probabil cæ
sunt mii de variante, dar tofli au în comun câteva elemente. Îfli spun ce ar
trebui sæ faci øi ce nu. Apoi te forfleazæ sæ te alæturi. Dacæ nu reuøesc sæ
facæ asta, îi conving pe ceilalfli cæ viziunea ta este greøitæ. Sæ væ dau câteva
exemple.

Când Sally øi cu mine ne-am hotærât sæ ne vindem afacerea øi casa
noastræ imensæ, eram motivafli de un gând, un flel dacæ vrefli, øi anume
acela de a-L cæuta pe Dumnezeu øi de a ne apropia de El, mai mult ca
niciodatæ. Nici nu ne puteam explica prea bine de ce, dar øtiam cæ
Dumnezeu dorea ca noi sæ ne mutæm în sælbæticie. Cum credefli cæ au
reacflionat membrii bisericii noastre? Credefli cæ au spus: “Foarte bine,
Jim, aøa sæ faci, noi te susflinem. Vei reuøi! Credem cæ este o idee
minunatæ!” Nu, au început sæ se ræspândeascæ tot felul de vorbe. “Se vor
ascunde într-o peøteræ. Sunt niøte fanatici. Îøi vor pierde darurile oferite
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de Dumnezeu. Au înnebunit? Cum pot sæ renunfle la o asemenea casæ?”
Nu-mi amintesc sæ fi fost vreo persoanæ care sæ ne încurajeze. Au continuat
sæ se amestece øi sæ-øi dea cu pærerea pânæ când Sally øi cu mine
ne-am dat seama cæ prietenii noøtri au început sæ fie din ce în ce mai
rezervafli øi mai reci faflæ de noi. În timpul ultimelor sæptæmâni petrecute
acolo simfleam privirile iscoditoare øi dezaprobatoare ale membrilor
din comunitate. Era de parcæ tofli doreau sæ vadæ cu ochii lor ce fel de
nebuni eram.

Pe atunci nu øtiam cæ Dumnezeu ne lua la o parte pentru a ne învæfla
ceva ce  El intenfliona ca mai târziu noi sæ învæflæm pe alflii. Nu aveam o
viziune completæ asupra planului nostru, aøa cæ nu le puteam explica pe
deplin acestor persoane dragi nouæ. Vreau sæ spun aici cæ nu îi învinuim
øi nu îi privim de sus pe acei oameni. Dacæ s-ar fi inversat rolurile, probabil
cæ am fi acflionat la fel. Øi încæ îi mai iubim. Dar aceasta nu schimbæ cu
nimic faptul cæ se amestecau în treburile noastre.

În sælbæticie am început sæ avem o experienflæ deosebitæ cu Dumnezeu,
øi în timp ce împærtæøeam øi altora aceastæ experienflæ, ne-am fæcut câfliva
prieteni, dar nici unii nu au fost mai aproape de inima noastræ ca familia
Waters. Când am început sæ predicæm pentru prima datæ, au fost mai multe
familii care doreau sæ ni se alæture într-o lucrare independentæ de slujire.
Mai erau de asemenea øi câteva instituflii care doreau sæ ne alæturæm lor,
dar ne-am rugat în legæturæ cu aceasta øi, pur øi simplu, nu pærea o idee
bunæ. Dupæ o îndelungæ perioadæ în care L-am cæutat pe Dumnezeu øi am
fæcut apel la inimile oamenilor, am avut simflæmântul puternic cæ
Dumnezeu doreøte sæ punem bazele unei lucræri de slujire alæturi de familia
Waters. Ei bine, mai mulfli prieteni de-ai noøtri îøi dæduseræ întâlnire la un
picnic în naturæ, inclusiv câfliva dintre cei care au dorit sæ ni se alæture.
Majoritatea acestor familii nu cunoøteau familia Waters øi foarte mulfli
erau neræbdætori sæ-i cunoascæ pe cei cu care familia Hohnberger dorea
sæ-øi uneascæ forflele. Multe dintre aceste familii erau conservatoare øi au
fost revoltate atunci când Alane a apærut la acest picnic îmbræcatæ într-o
pereche de pantaloni roøii øi o bustieræ mexicanæ. Mai mult decât atât,
adusese unt de arahide hidrogenat øi discuflia despre aceasta a luat proporflii.
“Vedefli cu cine se va asocia familia Hohnberger? Poartæ pantaloni! Îfli
vine sæ crezi – pantaloni! Mænâncæ unt de arahide hidrogenat! Mæ aøteptam
ca familia Hohnberger sæ aleagæ mæcar pe cineva conservator pentru a
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forma o astfel de misiune de slujire independentæ.” Oamenii au început sæ
se amestece din ce în ce mai mult. Acei oameni erau øocafli, dar nouæ nu
ne pæsa de pantalonii roøii sau de untul de arahide; noi priviseræm la inimile
lor øi aceasta este ceea ce ne-a atras. În Tom øi Alane Waters am væzut
aceeaøi dorinflæ de a-I servi lui Dumnezeu cu toatæ inima øi de a-i învæfla
pe copii sæ facæ la fel. Aøa priveøte Dumnezeu. Vede dorinfla inimii tale în
timp ce oamenii privesc la exterior.

Acei oameni nu s-au mulflumit sæ vorbeascæ despre acest lucru doar
în statul Montana. S-a dus vestea în alte câteva state. Se pærea cæ toatæ
lumea are ceva de comentat în legæturæ cu aceøti oameni cu care familia
Hohnberger avea de gând sæ conlucreze. Soflia mea nu purta pantaloni
roøii øi adoptase o dietæ sænætoasæ astfel încât foloseam arahide naturale
în locul celor hidrogenate. Dar nu i-am spus niciodatæ nimic lui Alane
despre pantalonii roøii sau despre untul de arahide, dar dacæ væ vefli întâlni
cu Alane astæzi, mæ îndoiesc cæ o vefli vedea în pantaloni roøii. Iar dacæ
vei mânca la masa ei, cu siguranflæ nu vei gæsi unt de arahide hidrogenat.
Øi cu toate acestea, au fost foarte mulfli aceia care s-au avântat sæ o judece
pe baza acestor probleme ce nu flin de moralæ, privând-o de libertatea de a
fi transformatæ de Dumnezeu la vremea ei. Acum râdem de aceste
întâmplæri, dar într-un fel era destul de trist. Pe mine øi pe Sally ne durea
pentru cæ øtiam ce am væzut în ei – doi oameni care Îl iubeau pe Dumnezeu
øi îøi luaseræ angajamentul sæ-I slujeascæ.

Când fiul meu Matthew se pregætea sæ-øi punæ pe picioare propria
afacere cu proprietæfli în sælbæticie, avea nevoie de o maøinæ. Astfel, am
mers la un vânzætor de maøini cu care mai lucrasem øi i-am spus:

- Dumnezeu mi-a spus sæ vin la tine pentru cæ tu pofli sæ-mi faci rost
chiar de ceea ce caut. Øi iatæ ce caut. Avem nevoie de o maøinæ cu tracfliune
pe toate roflile care a fost condusæ de o bunicæ. Trebuie sæ aibæ foarte
puflini kilometri fæcufli øi sæ fie în stare foarte bunæ de funcflionare, øi vrem
sæ coste în jur de 5.000 de dolari.”

Bærbatul, pe care îl voi numi Jay, m-a privit cu îndoialæ øi mi-a spus:
- Jim, nu primim astfel de maøini foarte des pe aici øi dacæ primim,

acest lucru se întâmplæ la patru sau cinci ani.
- Nu-fli fæ griji pentru asta, Jay. Dumnezeu fli-o va aduce. Sæ mæ suni

când o primeøti.
Trei sæptæmâni mai târziu am primit un telefon de la Jay.
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- Jim, nu-mi vine sæ cred! Tocmai a trecut pe aici o femeie în vârstæ
de optzeci de ani. Avea un Subaru de câfliva ani de zile. Are la bord numai
80.000 de kilometri øi aratæ de parcæ tocmai a ieøit de la expoziflia de
maøini. Mai mult decât atât, fli-o vând cu 4.900 de dolari.

- Adu-o. O luæm! am spus eu.
Dumnezeu a ales automobilul pentru fiul meu, øi cu toate acestea

foarte multe familii m-au criticat pentru cæ, dupæ pærerea lor, un tânær ar
trebui sæ aibæ o maøinæ mai uøoaræ øi mai rapidæ. Sigur cæ aceste bârfe au
ajuns øi la urechile fiului meu. Încercau sæ-l facæ sæ se simtæ nedreptæflit
pentru cæ tatæl lui îl forfla sæ meargæ într-o maøinæ prea “maturæ”.

Câfliva au venit la bæieflii mei øi le-au spus:
- Nu e drept cæ pærinflii voøtri nu væ permit sæ avefli pisici, câini sau cai.
Øi este adeværat cæ nu avem astfel de animale de casæ, pentru cæ am

decis încæ înainte de a ne muta aici cæ vrem sæ ne împrietenim cu sælbæticia.
Bæieflii mei au avut tot felul de animale sælbatice, de la veverifle pânæ la
cæprioare pe care le puteau mângâia øi hræni. Am avut marea binecuvântare
de a îmblânzi un urs negru. Acesta chiar se dædea în leagæn cu bæieflii mei
øi cu toate aceste experienfle deosebite pe care nu le are orice copil, au
existat oameni care doreau sæ-i facæ sæ se simtæ prost, pentru cæ nu au un
câine ca ceilalfli copii.

În cælætoriile noastre, sofliei mele îi place sæ împærtæøeascæ øi altora
ce a învæflat din experienfla ei de predat acasæ. În timpul unei prelegeri era
foarte cald afaræ iar umiditatea ajunsese aproape la 100. Pentru vorbitorul
care se afla pe scenæ sub lumina reflectoarelor, era chiar mai cald. Sally
era îmbræcatæ într-o rochie lungæ cu mâneci trei sferturi. Nu a mai avut
timp sæ-øi punæ dresuri aøa cæ øi-a luat doar øosete øi pantofi. Væ vine sæ
credefli cæ, doar pentru cæ cineva a væzut o bucatæ de piele din partea de jos a
piciorului, s-au împânzit zvonuri cum cæ Sally se îmbracæ indecent?

Altædatæ, niøte persoane foarte bine intenflionate au fost stânjenite de
modul meu de a mânca. În mod normal mænânc douæ mese pe zi, ceea ce
pentru ei era acceptabil, dar în zilele când predic mænânc trei mese pe zi.
Motivul este cæ de dimineaflæ iau un mic dejun uøor pentru a avea mintea
liberæ, øi fac acelaøi lucru øi la masa de prânz. Dar pânæ seara, datoritæ
acestor mese uøoare øi datoritæ stresului de peste zi îmi scade glicemia øi
sunt flæmând. Odatæ am mâncat un mær øi o bucatæ de pâine pentru a
prinde puteri. Ei bine, un bærbat a venit la mine øi mi-a spus cæ sunt o
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ruøine pentru mesajul pe care îl transmit, tocmai pentru cæ îndræznesc sæ
mænânc trei mese pe zi în loc de douæ. Am încercat sæ-i explic cam care
era problema cu masa mea de sfârøit de sæptæmânæ, dar era foarte hotærât
în viziunea lui cæ ar trebui sæ mænânc douæ mese în loc de trei pentru a fi
un exemplu demn de urmat de tofli ceilalfli bærbafli. Dupæ pærerea lui, dacæ
chiar simt nevoia sæ mænânc, ar trebui sæ mæ duc sæ mæ ascund într-o
cameræ. Deøi acest om era sincer øi considera cæ îmi face atât mie cât øi
lui Dumnezeu un serviciu, aratæ lipsa de interes de care dæm dovadæ atunci
când e vorba de sentimentele øi nevoile altora în timp ce noi ne urmæm
obiceiurile noastre.

Pe tot parcursul vieflii Sale, Isus Hristos a trebuit sæ îndure mai multe
indiscreflii, reclamaflii øi recomandæri decât oricare altæ persoanæ care a
træit pe pæmânt. Pânæ øi pærinflii øi fraflii Sæi Îi criticau faptele. De fapt,
singurul om care L-a evaluat corect a fost Pilat, guvernatorul roman, care
a spus: “Eu nu gæsesc nici o vinæ în El”(Ioan 18:38).

Cu toate acestea, liderii evrei mereu se amestecau în tot felul de
probleme. “Acest om stæ la masæ cu vameøi, prostituate øi pæcætoøi. Acest
om este din Nazaret. Cum de cunoaøte carte dacæ nu a învæflat? Acest om
nu a mers la øcolile noastre sau la seminar. A fost învæflat acasæ øi cu
siguranflæ nu øtie cum sæ se pæstreze sfânt pentru cæ predicæ samaritenilor
øi neamurilor!”

Privim cu disprefl pe liderii evrei, dar cred cæ pot spune din toatæ
inima cæ fiecare dintre noi ne-am fæcut vinovafli de asemenea abuzuri cu
prietenii øi familia noastræ. Poate cæ noi nu îi omorâm, dar
desconsiderându-i pe cei din jur, ne simflim noi mai bine øi hrænindu-ne
cu greøelile lor nu mai suntem atenfli la greøelile proprii. Din foarte multe
puncte de vedere ne purtæm asemenea unor gæini atunci când este adusæ
una nouæ. Toate celelalte se adunæ în jurul ei øi încep sæ o ciupeascæ. Ne
ciupim unii pe alflii ca o familie de vulturi flæmânzi. “Ne gândim cu oroare la
canibalul care se bucuræ de carnea tremurândæ øi caldæ încæ a victimei sale;
dar sunt rezultatele, chiar øi ale unei astfel de practici, mai îngrozitoare decât
agonia øi ruina provocate de prezentarea într-o luminæ greøitæ a motivafliei,
de stricare a reputafliei, de disecare a caracterului?” (Educaflie, 236).

Poate cæ unii dintre noi sunt vegetarieni cu numele, dar în realitate
sunt canibali. Dupæ cum spune øi Proverbe 18:21: “Moartea øi viafla sunt
în puterea limbii; oricine o iubeøte îi va mânca roadele.” În Biblie,
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clevetitorii sunt catalogafli drept “urâtori de Dumnezeu”, “næscocitori de
rele”, “færæ dragoste fireascæ, neînduplecafli, færæ milæ”, “plini de invidie,
ucidere, ceartæ, viclenie, ræutate.” Romani 1:30, 31, 29, 32. Cel pe care
Dumnezeu îl numeøte cetæflean al Sionului este cel care “spune adeværul
din inimæ”, “nu cleveteøte cu limba lui”, “nu face ræu semenului sæu.”
Psalmii 15:2,3.

“Foarte apropiatæ de bârfæ este insinuarea mascatæ, aluzia vicleanæ
prin care cei necurafli la inimæ cautæ sæ strecoare ræul pe care nu îndræznesc
sæ-l exprime cu glas tare.” (Educaflie, 236).

Cei care au formulat legile øi principiile care au stat la baza nafliunii
americane, au avut øi ei de-a face atât de mult cu intervenflii, opoziflii øi
recomandæri din partea clasei conducætoare a Europei, încât s-au hotærât
ca acest lucru sæ nu se mai repete vreodatæ. În Declaraflia de Independenflæ
este scris: “Consideræm cæ este un adevær general valabil faptul cæ oamenii
sunt creafli egali, cæ sunt înzestrafli de Creator cu anumite drepturi
inalienabile, printre care sunt Viafla, Libertatea øi cæutarea Fericirii.”
Credeau în libertatea individului. Patrick Henry a susflinut aceastæ cauzæ
cu atâta îndârjire, încât øi acum mæ øocheazæ cuvintele lui. “Dafli-mi
libertatea sau dafli-mi moartea!” Sunt mulfli membri ai bisericii care tânjesc
dupæ libertate øi cred în cuvintele lui Patrick Henry. Câfli simt, ca øi mine,
cæ ar prefera sæ fie în mormânt decât sæ-mi spunæ alflii ce maøinæ ar trebui
sæ conducæ fiul meu, cât de lungæ ar trebui sæ fie fusta sofliei mele, dacæ ar
trebui sau nu sæ merg în Montana, cui ar trebui sæ predic sau ce tip de unt
de arahide ar trebui sæ mænânce prietenii mei? Oferæ-mi moartea înainte
de a-mi face asta. Este oribil, prietene, øi cu toate acestea este ceea ce ne
facem unul altuia. Fie ne vom oferi libertatea unul altuia în aceste probleme
fie ne vom omorî unul pe celælalt.

De ce suntem atât de preocupafli de presupusele defecte øi greøeli ale
celorlalfli? În cartea Fii øi fiice ale lui Dumnezeu, la pagina 348, ni se
explicæ: “Persoana convertitæ cu adeværat nu are obiceiul de a se gândi
sau de a vorbi despre greøelile altora.” Øtifli pe cine mustræ? Pe mine!
Sæ-mi fie ruøine! Trebuie sæ am o relaflie mai profundæ cu Dumnezeu.
“Adeværaflii creøtini nu vor jubila, expunând greøelile øi scæderile
altora… Pentru creøtini, fiecare act de gæsire de greøeli, fiecare cuvânt
de cenzurare sau condamnare este dureros.” (Mærturii pentru
comunitate, vol.5, pag.101).
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“Cine acoperæ o greøealæ, cautæ dragostea, dar cine o pomeneøte
mereu în vorbirile lui, dezbinæ pe prieteni” (Proverbe 17:9).

O, de câte ori am væzut acest lucru! Din prisosul inimii vorbeøte
gura. Când eram mic, am fost la doctorul de familie care mi-a spus sæ scot
limba afaræ ca sæ se poatæ uita în gura mea. Acesta a fost primul lucru pe
care l-a fæcut. Putea spune foarte multe despre starea sænætæflii mele doar
dintr-o privire. Øi Dumnezeu este aøa. El spune: Dæ-mi voie sæ-fli væd
limba øi îmi voi da seama în ce stare este inima ta.

Øi deci cum schimbæm aceste obiceiuri împæmântenite? Mai întâi
trebuie sæ recunoaøtem cæ ne este imposibil sæ facem acest lucru prin
propriile puteri, dar la Dumnezeu toate sunt cu putinflæ. De aceea, vom
reuøi doar dacæ depindem prin rugæciune de îndrumarea divinæ. Paøii
urmætori intenflioneazæ sæ ofere opfliuni practice øi în nici un caz nu sunt
înlocuitori  pentru gândurile venite de la Dumnezeu oferite minflii
dispuse sæ asculte. Ele oferæ totuøi principii asupra cærora sæ ne
îndreptæm atenflia.

Primul principiu este reprezentat de o întrebare pe care trebuie sæ
mi-o pun mereu, înainte de a deschide gura. Am oare permisiunea lui
Dumnezeu în acest moment sæ mæ amestec, sæ discut sau sæ fac
recomandæri în ceea ce priveøte lucrarea din bisericæ sau viafla vreunui
prieten? Chiar dacæ væd greøeli, nu înseamnæ cæ în mod automat am øi
dreptul sæ le corectez. Chiar øi Hristos le-a spus ucenicilor sæi cæ are multe
sæ le spunæ, dar nu erau pregætifli sæ primeascæ tot. Doar Dumnezeu cunoaøte
inima omului. Noi nu o cunoaøtem. Dacæ simt cæ trebuie sæ spun ceva, mæ
opresc sæ væd dacæ Dumnezeu este Cel care îmi cere sæ fac aøa ceva sau
este pur øi simplu firea pæmânteascæ. Cea mai bunæ metodæ pe care am
gæsit-o pentru a testa acest lucru este sæ mæ întreb care este scopul meu.
Mæ întreb dacæ motivul pentru care o fac este simpatia, compasiunea,
îndreptarea, sau dacæ este invidia, gelozia sau mândria. Dacæ ræspundem
sincer acestor întrebæri, majoritatea problemelor noastre interpersonale
din bisericæ vor dispærea imediat, pentru cæ ne va ajuta ca 90% din timp
sæ flinem gura închisæ!

Cel de-al doilea principiu are de-a face cu încæ opt procente. Am
permisiunea persoanei sæ spun ce urmeazæ sæ spun? A impune instrucfliuni
nedorite unui om dezinteresat nu este de la Dumnezeu. Am avut de-a face
cu soflii care îøi târau soflii mai puflin dispuøi la øedinflele de consiliere. Le
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puteai descifra triumful din limbajul trupului în timp ce se aøteptau sæ-i
“pun la punct” pe soflii rætæcifli. Mi-aø dori sæ pofli participa la o astfel de
øedinflæ, pentru cæ rezultatele nu sunt niciodatæ cele aøteptate. Soflul nu
mi-a dat voie sæ discut despre problemele lui, aøa cæ am discutat doar
despre problemele sofliei, spre marea surprindere a acesteia! Dacæ L-am
întreba mai des pe Dumnezeu ne-ar spune: “Lasæ-l pe acest om în pace.
Eu lucrez cu acest om. Lasæ-l în grija mea. Încurajeazæ-l pe cale.” Uneori
putem stinge ultima licærire de speranflæ cu intenfliile noastre bune.
Evanghelia nu forfleazæ niciodatæ oamenii øi nici noi nu trebuie sæ o facem!
În majoritatea cazurilor, atunci când bærbatul vede cæ nu vreau sæ-l întreb
nimic, îmi dæ permisiunea sæ o fac. Ei chiar cautæ ajutor, dar mai întâi
trebuie sæ vadæ un motiv curat øi o abordare respectuoasæ.

Iar în cele din urmæ, au mai ræmas cele douæ procente în care trebuie
sæ fim atenfli cu schimbærile de situaflie. Chiar dacæ Dumnezeu øi acea
persoanæ îfli dau voie sæ vorbeøti, unul sau chiar amândoi pot sæ nu-fli mai
permitæ øi atunci trebuie sæ te opreøti. Acest lucru este foarte greu de
realizat, pentru cæ avem argumentele noastre forte, pe care simflim cæ
trebuie sæ le spunem ca sæ nu se piardæ. Mai demult, am consiliat un
bærbat care, la un moment dat m-a rugat sæ-i spun mai multe despre el øi
deodatæ m-a oprit spunând: “Destul, destul. Am prins ideea.” Øi m-am
oprit. Auzise deja destul de multe lucruri pe care trebuia sæ le conøtientizeze
øi asupra cærora trebuia sæ lucreze. Nu descurajafli oamenii. fiinefli
permanent minte cæ avefli de-a face cu un suflet pentru care Isus a murit øi
care are mare prefl în ochii Cerului. Uneori aceastæ retragere a permisiunii
nu este exprimatæ, dar pofli simfli cæ se închid în ei. Întreabæ-L pe Dumnezeu
dacæ pofli continua. Fii sensibil faflæ de ei øi poartæ-te aøa cum fli-ar plæcea
flie sæ fii tratat dacæ s-ar inversa rolurile.

Sæ væ spun povestea lui Ernie øi sæ vedem dacæ væ putefli identifica
cu el. Ernie era unul din acei bæiefli cu un corp atletic. Iubea sportul din
fire øi datoritæ antrenamentelor pe care le fæcea cu tatæl sæu. În acelaøi
timp era øi creøtin, øi deøi øtia cæ existæ anumite probleme legate de
creøtinism øi competifliile sportive, acest lucru încæ nu devenise o problemæ
între el øi Dumnezeu.

Apoi, într-o zi a auzit o predicæ la bisericæ pe aceastæ temæ. Nu era
dogmaticæ, dar scotea în evidenflæ dificultæflile de a menfline un spirit creøtin
øi unul competitiv în acelaøi timp. Dacæ ar fi fost læsat în pace, nu se øtie
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care ar fi fost impactul mesajului asupra lui. Dar nimeni nu va øti acest
lucru pentru cæ un membru zelos al comunitæflii a venit la el dupæ predicæ
øi l-a întrebat: “Deci, Ernie, bæiete, dupæ cele auzite la predicæ în aceastæ
dimineaflæ, ce ai de gând sæ faci cu competifliile tale sportive?”

În acel moment nu fæcea nimic în acea privinflæ, dar aceastæ
confruntare directæ nu l-a ajutat sæ facæ o schimbare de viitor. L-a fæcut sæ
se simtæ persecutat. Nu prea târziu de la acest incident a ajuns la concluzia
cæ instituflia bisericii este rea øi a pæræsit biserica. O, ce influenflæ
covârøitoare au cuvintele noastre spre bine sau spre ræu! Numai în cer
vom fi capabili sæ realizæm efectul împotrivirilor, amestecurilor øi
recomandærilor noastre. Prin Harul lui Dumnezeu fie ca înregistrarea
cuvintelor noastre sæ nu fie ruøinoasæ.

În încheiere, væ dau permisiunea sæ væ amestecafli, sæ væ certafli øi sæ
facefli recomandæri în propriile viefli sub îndrumarea lui Dumnezeu. Nimic
nu vorbeøte mai cu putere despre legætura noastræ cu Dumnezeu sau despre
lipsa acesteia aøa cum o fac cuvintele noastre. “Cæci din cuvintele tale vei
fi scos færæ vinæ, øi din cuvintele tale vei fi osândit.” (Matei 12:37).

NE AMESTECÆM, NE CERTÆM ØI… RECOMANDÆM
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CAPITOLUL 5

TE ROG SÆ MÆ ÎNfiELEGI

“Dragostea sæ fie færæ prefæcætorie … Iubifli-væ unii pe alflii cu o dragoste
fræfleascæ. În cinste, fiecare sæ dea întâietate altuia.” (Romani 12:9,10)

Credefli cæ este posibil ca doi prieteni foarte apropiafli sæ aibæ
neînflelegeri sau pæreri cu totul diferite asupra aceleiaøi probleme? Oare
pot douæ familii sæ fie în tabere opuse într-un conflict chiar dacæ înainte
fuseseræ foarte apropiafli? Cred, de fapt øtiu cæ acest lucru este posibil, øi
când se întâmplæ astfel fiecare parte vede lucrurile din perspectiva ei ca
fiind albe sau negre, corecte sau greøite. Ambii sunt oneøti øi sinceri în
modul lor de a privi lucrurile. Øi cu toate acestea se întreabæ de ce ceilalfli
nu pot vedea lucrurile la fel ca ei.

Afli trecut vreodatæ printr-o astfel de experienflæ? Voi cei care acum
citifli aceste cuvinte, v-afli simflit vreodatæ înfleleøi greøit de un prieten,
pærinte, copil sau sofl? Sunt destul de sigur cæ ræspunsul va fi “Da”. Am
vorbit în multe pærfli ale lumii øi am pus aceastæ întrebare la nenumærate
mulflimi de oameni øi aproape toate mâinile se ridicau aprobator. Pot afirma
cu autoritate cæ existæ o mulflime de neînflelegeri printre creøtini.

În dorinfla noastræ de a-L cæuta pe Hristos øi de a fi cu El, de foarte
multe ori ne-am lovit øi ne-am rænit unii pe alflii. Eu am fæcut-o øi sunt
sigur cæ øi tu ai fæcut-o. Dacæ nu învæflæm sæ ascultæm cu o inimæ deschisæ
øi nu numai cu urechea, vom continua cu intenfliile noastre bune øi îi vom
înstræina pe cei din jur, doar pentru cæ nu putem auzi rugæmintea din inimile
oamenilor, de a fi înfleleøi. Cum putem ræspunde acestei rugæminfli: “Te
rog sæ mæ înflelegi”? Sæ cercetæm aceastæ întrebare împreunæ.

Efeseni 4:1-3 spune: “Væ sfætuiesc dar eu, cel întemniflat pentru
Domnul, sæ væ purtafli într-un chip vrednic de chemarea pe care afli primit-o,
cu toatæ smerenia øi blândeflea, cu îndelungæ ræbdare; îngæduifli-væ unii pe
alflii în dragoste, øi cæutafli sæ pæstrafli unirea Duhului, prin legætura pæcii”.
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Dumnezeu spune “cu toatæ smerenia øi blândeflea”. Astfel, atunci când ne
întâlnim øi la un moment dat nu ne mai înflelegem nu pot veni la tine doar
cu ceva smerenie sau ceva blândefle. Nu! Trebuie sæ am toatæ smerenia øi
blândeflea. Cu alte cuvinte, trebuie sæ vin la tine cu voinfla mea moartæ faflæ
de dorinflele proprii, øi vie doar pentru a îndeplini voia lui Dumnezeu.
Datoria mea nu este de a te pune la punct, ci de a te înflelege.

Îmi place sæ mæ joc cu copiii. Este aøa de distractiv sæ te joci de-a
v-afli ascunselea cu un copil de doi sau trei ani. Afli încercat vreodatæ? Se
duc sæ se ascundæ øi de îndatæ ce øi-au ascuns capul dupæ un scaun sau un
alt obiect cred cæ sunt ascunøi. Oare este ceva greøit în modul lor de a
gândi? Øtiafli cæ aøa este øi cu cei care nu væd lucrurile ca noi? Dumnezeu
poate privi la ei øi poate fi mulflumit de înflelegerea pe care o au la acel
stadiu al dezvoltærii. Dacæ tofli ar fi fost ca mine aceastæ lume ar fi fost un
loc mai bun, spun ei. Ar fi fost? Probabil cæ nu!

Textul pe care tocmai l-am citit îmi cere sæ folosesc toatæ smerenia
øi blândeflea, dar nu-mi cere sæ renunfl la ideile mele, la modul în care
privesc eu lucrurile, sau la convingerile mele. Dacæ voinfla mea este moartæ
pot auzi ce ai de spus din perspectiva a ceea ce este mai bun pentru tine
decât sæ mæ gândesc care vor fi repercursiunile. Romani 12:9 spune:
“Dragostea sæ fie færæ prefæcætorie.” Øtii ce înseamnæ aceasta? Eu nu øtiam,
øi de foarte multe ori treceam peste astfel de texte atunci când cuvintele
sunt puflin ciudate faflæ de vocabularul uzual. Dacæ îl vefli cæuta în dicflionar
vefli descoperi cæ înseamnæ a înøela sau a induce în eroare. Cu alte cuvinte
am putea spune: “Nu permitefli ca dragostea voastræ sæ væ despartæ din
cauza deosebirilor.” Mai departe, versetul 10 spune: “Iubifli-væ unii pe
alflii cu o dragoste fræfleascæ. În cinste, fiecare sæ dea întâietate altuia.” Îmi
place foarte mult felul în care predicæ Biblia astfel de învæflæminte. Nu
spune, “Dacæ avefli chef”, ci pur øi simplu spune “iubifli-væ”. Mai de mult
un prieten mi-a spus: “Este un verb de acfliune, øi mie îmi place asta pentru
cæ, din perspectiva lui Dumnezeu, aøa ar trebui sæ fie. Fiecare creøtin ar
trebui sæ fie iubitor cu fraflii øi surorile sale. Hristos Însuøi a poruncit: “Væ
poruncesc aceste lucruri ca sæ væ iubifli unii pe alflii.” (Ioan 15:17).
Dar a iubi aøa cum o face Dumnezeu este cu totul altceva faflæ de a øti
teoretic ce ar trebui sæ facem. Ai încercat vreodatæ sæ pui ideile øi
pærerile altora mai presus de ale tale? Trebuie sæ recunosc cæ nu este
uøor. Nu pofli genera un astfel de comportament de unul singur. Nici o
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fiinflæ omeneascæ nu poate, prin puterea sa, sæ iubeascæ o altæ fiinflæ
omeneascæ.

Deøi gândesc în alb øi negru øi consider cæ lucrurile sunt fie corecte,
fie incorecte (øi dacæ nu sunt negre sau albe, mæ asigur cæ sunt – sub
presiune!), Domnul îmi demonstreazæ cæ prin El trebuie sæ devin mai
înflelegætor cu cei din jur. Aceasta nu înseamnæ sæ fiu de acord cu ei, ci sæ
încerc sincer sæ-i înfleleg pe ei øi nu doar cuvintele lor, ci øi ceea ce gândesc,
indiferent de pærerile sau convingerile mele. Este de datoria mea sæ mæ
asigur cæ aceøtia îøi dau seama din cuvintele, acfliunile øi chiar din limbajul
trupului meu cæ îmi pasæ de ei cu adeværat.

Acum câfliva ani, o familie ne-a fæcut o vizitæ. Aceøti oameni lucrau
la o casæ de edituræ creøtinæ, øi pentru cæ aveau sæ stea cu noi pentru
câteva zile, au vrut sæ facæ ceva frumos pentru noi în semn de mulflumire.
Ne-au fæcut cadou câteva cærfli de la editura lor. Øi nu erau niøte cærfli
oarecare. O, nu! Ne-au adus pe cele mai bune dintre cele mai bune, legate
frumos øi plæcut ilustrate. Când ni le-au prezentat, am observat emoflia de
pe feflele lor, dar øi eu la rândul meu eram puflin emoflionat pentru cæ îmi
plac cadourile, mai ales dacæ vin pe neaøteptate. Cærflile erau minunate.
Unele erau studii biblice, altele erau povestiri adeværate, asta pânæ când
am dat peste lucrarea lui John Bunyan “Cælætoria creøtinului”, øi nu mai
øtiam ce sæ cred. Aceasta se întâmpla la scurt timp dupæ ce ne mutasem în
sælbæticie, eram creøtin de doar câfliva ani øi astfel nu auzisem de cartea
aceasta. Dar atenflia mi-a fost atrasæ de titlu. Era o carte dræguflæ, cartonatæ,
bogatæ în ilustraflii. Am luat-o øi am ræsfoit-o examinând mai atent câteva
dintre ilustraflii, øi sincer m-am îngrozit! Imaginile cu creøtini care se luptæ
cu diavolul erau atât de expresive, încât pærea mai mult o carte cu subiect
øtiinflifico-fantastic decât ceva constructiv. Nu-mi venea sæ cred cæ cineva
îmi putea face un asemenea cadou øi astfel am aruncat cartea la gunoi,
desigur cæ nu în fafla lor. Nu puteam sæ nu mæ întreb cum de s-au gândit
sæ-mi dea cadou o carte ca aceea. Raflionamentul meu era sincer, dar oare
era øi corect? Eu credeam cæ este.

Din fericire, Dumnezeu nu m-a læsat sæ zac în poziflia mea alb-negru.
Voia sæ-mi ofere o viaflæ mai echilibratæ, øi pentru a realiza aceasta a folosit
câfliva prieteni de-ai mei care mi-au fæcut o vizitæ, câteva sæptæmâni mai târziu.

- Jim, am citit o carte minunatæ numitæ “Cælætoria creøtinului”, îmi
spuse Mark plin de entuziasm. Trebuie sæ citeøti cartea asta!
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M-am ridicat indignat øi i-am spus:
- Nu aø fline o astfel de carte în casa mea! Câfliva prieteni chiar au

încercat sæ mi-o dea acum câteva sæptæmâni, dar am aruncat-o!
- O! Nu se poate, Jim!
- Ba chiar aøa am fæcut!
- Eøti sigur cæ acea carte nu este de la Dumnezeu?
- Sunt foarte sigur! Sæ fi væzut ce poze avea. Sunt sigur cæ Dumnezeu

nu are nici o legæturæ cu acea carte.
Mark m-a aøteptat liniøtit sæ termin. Øtiam cæ punea ceva la cale

pentru cæ în timp ce eu eram ocupat cu vorbitul, Mark se uita în tæcere la
cærflile pe care le aveam. În cele din urmæ a gæsit un autor pe care øtie cæ îl
respect øi în care am încredere, când e vorba de teologie.

- Îfli place cartea asta? m-a întrebat el nevinovat.
- Desigur, øtii cæ îmi place foarte mult aceastæ carte! am ræspuns

încurcat.
- Ai încredere în ceea ce spune?
- Mark, cred cæ autorul acestei cærfli a fost inspirat de Dumnezeu. Øtii

cæ aøa este.
Apoi a început sæ citeascæ din aceastæ carte: “Într-o temniflæ

dezgustætoare plinæ de desfrânafli øi criminali, John Bunyan respira chiar
atmosfera cerului; acolo a scris el alegoria lui minunatæ cu privire la
cælætoria creøtinului din flara stricæciunii cætre cetatea cereascæ. Timp de
peste 200 de ani, acel glas din închisoarea Bedford a vorbit cu o putere
miøcætoare inimilor oamenilor.”

M-am înfundat în fotoliu, dar Mark a continuat sæ citeascæ, “Cærflile
lui Bunyan, ‘Cælætoria creøtinului’, øi ‘Harul reværsat peste cel mai
mare dintre pæcætoøi’, au condus mulfli paøi pe calea vieflii.” (Tragedia
veacurilor, 221).

Niciodatæ nu mi-a fost mai ruøine! Am luat cartea, am citit-o øi trebuie
sæ recunosc cæ m-am îndrægostit de ea. Acum este cartea mea preferatæ.
S-ar putea sæ fiu încæpæflânat, dar nu sunt prost.

Uneori sunt foarte îndârjit atunci când este vorba de credinflæ, øi
aceastæ îndârjire poate crea probleme øi neînflelegeri. Bunævoinfla de a
încerca sæ înflelegi un punct de vedere diferit sau chiar opus nu este un
lucru natural pentru noi, øi numai prin Harul lui Dumnezeu vom dezvolta
dorinfla de a asculta oamenii færæ sæ-i judecæm sau sæ le respingem ideile.

TE ROG SÆ MÆ ÎNfiELEGI
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Cu toflii privim lucrurile dintr-un unghi diferit. Am fost crescufli diferit,
øi, da, chiar gândim diferit. O persoanæ s-ar putea sæ fie foarte logicæ øi
analiticæ. Dacæ noi nu suntem aøa, avem tendinfla sæ-i respingem spunând
cæ sunt prea reci øi analitici. Poate cæ un prieten gândeøte cu emoflii øi
astfel punctul lui de vedere poate pærea subiectiv. Dacæ modul nostru de a
gândi este diferit, suntem tentafli sæ-l vedem pe celælalt ca fiind slab,
incapabil de a lua o decizie obiectivæ pentru cæ-i lipseøte stofa moralæ.
S-ar putea sæ le respingem ideile pentru cæ nu au fundament logic. Trebuie
sæ înflelegem cæ nu existæ douæ persoane care sæ aibæ exact acelaøi punct
de vedere, øi adesea nu este nimic greøit cu nici un punct de vedere. Este
totuøi greøit sæ permifli ca dezbinarea, controversa, suspiciunile, prezumfliile
øi bârfa sæ-øi facæ loc în relaflia voastræ, datoritæ acestor deosebiri dintre
oameni. Oricât ar fi de greøit, acest lucru este ceva specific oamenilor. Se
întâmplæ în biserici øi se poate întâmpla adesea chiar unor prieteni. Este
trist pentru cæ ne rænim degeaba, de multe ori discutând despre lucruri
care nu au nici o legæturæ cu mântuirea. Trebuie sæ învæflæm o cale mai
bunæ de a ne confrunta cu aceste probleme, altfel ne vom trezi cæ ne pierdem
propria mântuire datoritæ modului în care ne înflelegem cu ceilalfli asupra
subiectelor care nu flin de moralitate.

Este oare posibil ca douæ persoane care sunt umplute cu Duhul Sfânt
sæ vadæ lucrurile diferit? În cartea Faptele Apostolilor, Dumnezeu a pus o
întâmplare din care am putea învæfla. Pavel øi Barnaba predicaseræ, øi pe
atunci acest lucru nu era uøor de fæcut. Uneori sunt ispitit sæ cred cæ munca
mea este grea, mai ales atunci când oamenii se iau de mine øi nu mæ
înfleleg pentru cæ nu sunt de acord cu mesajul predicii mele, dar munca lui
Pavel øi a lui Barnaba era incomparabil mai grea. Nu numai cæ oamenii se
împotriveau predicilor lor, dar îi øi loveau cu pietre, îi bæteau, øi îi aruncau
în temniflæ. Munca de predicator cu siguranflæ nu este pentru laøi. Uneori
mæ întreb dacæ motivul pentru care acum nu mai existæ acest tip de
persecuflie este pentru cæ acum avem laøi care predicæ mesaje laøe, cu
rezultate laøe, care permit adepflilor sæ øtie mai multe despre Isus, dar nu
sæ-L cunoascæ cu adeværat. Acesta este motivul pentru care vor fugi plini
de teamæ atunci când va reveni Isus.

Într-una din cælætoriile lor pentru predicare, Pavel øi Barnaba l-au
avut ca însoflitor pe Ioan Marcu, dar acesta din urmæ avea o problemæ.
Semæna cu mulfli dintre noi. Atunci când lucrurile s-au înræutæflit, când
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calea pe care o alesese pærea mult prea întunecatæ øi nesatisfæcætoare, l-a
pæræsit curajul øi a plecat acasæ. Pavel nu a fost deloc încântat de purtarea
lui Ioan Marcu, øi atunci când a sosit timpul sæ viziteze mai multe cetæfli øi
oraøe, a refuzat sæ-l ia cu el pe Ioan Marcu, laøul care fugise. În schimb,
Barnaba a ales sæ-i mai dea o øansæ lui Ioan Marcu. El øi Ioan Marcu erau
rude øi astfel poate cæ era mai interesant. Biblia spune astfel: “Dupæ câteva
zile, Pavel a zis lui Barnaba: “Sæ ne întoarcem øi sæ mergem pe la fraflii
din toate cetæflile în care am vestit Cuvântul Domnului, ca sæ vedem ce
mai fac. “Barbnaba voia sæ ia cu el øi pe Ioan, zis øi Marcu; dar Pavel
socotea cæ nu este bine sæ ia cu ei pe acela care îi pæræsise din Pamfilia, øi
nu-i însoflise în lucrarea lor. Neînflelegerea aceasta a fost destul de mare,
ca sæ-i facæ sæ se despartæ unul de altul” (Fapte 15:36-39).

Chiar øi aceøti bærbafli duhovniceøti se luptau cu diferenfla lor de
opinie, øi Dumnezeu a înregistrat acestea în scris pentru ca noi sæ vedem
pericolul øi sæ învæflæm din greøelile lor. Existæ vreo astfel de situaflie în
comunitatea ta, în biserica ta, sau poate chiar în cæminul tæu? Persoane
dragi flie se despart din cauza unor probleme ce nu flin de moralitate?
Înseamnæ cæ øtii cât de dureros este atunci când fli se întâmplæ flie sau când
vezi cæ li se întâmplæ celor pe care îi iubeøti. Oricât ar fi de sinceræ
înflelegerea noastræ asupra unei probleme, atunci când permitem unor lucruri
care nu flin de moralitate sæ provoace tensiune øi separare, tofli pierd.

Ani de zile am cunoscut mai multe persoane cærora le plæceau cærflile
despre naturæ ale lui Sam Campbell. Sam are un mod original de a lua
animale drægufle sau buclucaøe din pædure øi a le personifica într-un mod
foarte atrægætor. Cu toate acestea, chiar øi o carte aøa nevinovatæ poate
cauza o disputæ. De exemplu, unii pærinfli consideræ cæ nu este sænætos
pentru copiii lor sæ citeascæ materiale care conflin personificæri. Întrebarea
este cum procedæm atunci când avem pæreri diferite despre probleme ca
aceasta. Væ spun din experienflæ proprie cæ astfel de dispute apar. Ce se
întâmplæ dacæ voi le permitefli copiilor voøtri sæ citeascæ astfel de cærfli øi
eu nu? Cum ne vom înflelege? Problema este cæ atunci când avem pæreri
diferite, persoana care nu permite copiilor sæ citeascæ astfel de cærfli este
privitæ ca rigidæ, pe când familia care alege sæ-øi lase copiii sæ citeascæ
astfel de materiale este privitæ drept compromiflætoare.

Pentru a ilustra aceasta vom lua ca exemplu douæ familii. Vom
considera cæ familia Popescu este cam rigidæ pe când familia Ionescu este
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cea compromiflætoare. Popeøtii øi Ioneøtii erau prieteni foarte buni înainte
sæ aparæ problema cu cærflile lui Sam Campbell. De fapt, prietenia lor a
pornit de la multele lucrurile pe care le aveau în comun, dar mai târziu au
început sæ observe micile diferenfle. Øi, dupæ cum este tendinfla omului,
s-au poticnit la diferenfle pânæ când au început sæ le vadæ ca defecte. Apoi
au adæugat etichete ca rigid sau compromiflætor. Comentariile erau dure,
de genul: “Pur øi simplu nu putem pricepe de ce Ioneøtii nu væd lucrurile
ca noi”, pentru cæ, desigur, doreau sæ aibæ øi pe alflii de partea lor. Între
timp, diavolul zâmbea. Îi plæcea la nebunie. A fæcut cu Pavel øi cu Barnaba
acelaøi lucru pe care ni-l face nouæ astæzi.

Credefli cæ într-o situaflie ca aceasta Popeøtii øi Ioneøtii pot fi la fel de
sinceri în modul lor de a privi lucrurile? Eu cred cæ da. Odatæ cu trecerea
timpului, apare o altæ problemæ. De data aceasta este vorba despre înotul
mixt. Mai pe înflelesul tuturor este vorba despre bærbafli øi femei, bæiefli øi
fete care înoatæ împreunæ într-un loc potrivit øi cu costumaflie sumaræ. Ei
bine, Popeøtii se îndepærteazæ ruøinafli de astfel de activitæfli pentru cæ-i
face sæ se simtæ stânjenifli, pe când Ioneøtii nici mæcar nu-øi dau seama cæ
este o problemæ pânæ când au venit Popeøtii la piscina lor.

Încet dar sigur, între cele douæ familii începe sæ creascæ un anume
grad de intoleranflæ øi un zid despærflitor. De fiecare datæ când dau de o
problemæ la care nu pot cædea de acord, zidul se mai înalflæ puflin, pânæ
când copiii încep sæ-i audæ pe pærinflii lor vorbind urât despre cealaltæ
familie. Væzând atitudinea rece øi rezervatæ a pærinflilor lor, copiii încep
sæ o imite, øi relaflia minunatæ de prietenie pe care o aveau cu ceilalfli
copii, pur øi simplu nu mai este aceeaøi.

Ambele familii sunt neliniøtite pentru aceastæ situaflie. Îøi spun: “Oare
de ce nu ne mai înflelegem? Credem cu toflii în aceleaøi lucruri.” În frustrarea
lor øi în dorinfla de a salva prietenia, se decid sæ petreacæ mai mult timp
împreunæ, dar ce pot face astfel încât nimeni sæ nu aibæ obiecflii? Grædina
zoologicæ! Astfel cæ într-o luni pornesc cu toflii spre grædina zoologicæ.

Ajung acolo øi o vreme toate par a fi ca pe vremuri. Toatæ lumea se
bucuræ de timpul pe care îl au la dispoziflie, øi pentru cæ este o zi de lucru
nu este aglomeraflie. Domnul Ionescu începe sæ se relaxeze øi sæ uite de
problemele pe care le-au avut øi abia aøteaptæ sæ vadæ gorilele. Dintotdeauna
i-au plæcut gorilele. Au ceva care îl atrag øi l-au atras mereu. Astfel cæ în timp
ce se îndreaptæ spre locul lor este la fel de neræbdætor ca øi copiii.



71

Renovatæ de curând, menajeria de gorile este atracflia publicului. Cei
care au renovat locul au instalat øi o platformæ de observare care te aduce
faflæ în faflæ cu aceste creaturi minunate. Este creatæ special pentru copii
astfel încât priveliøtea sæ nu fie blocatæ de adulflii mai înalfli. Când domnul
Ionescu a væzut semnul “Numai pentru copii“, îøi spuse în gând: acest
semn este pus acolo cu un motiv, dar nu sunt alfli copii în jur în afaræ de ai
noøtri aøa cæ nu blochez imaginea nimænui. Mæ voi apropia øi voi privi
gorilele mai de aproape cu copiii mei. Astfel cæ s-a dus în zona pentru
copii øi s-a simflit foarte bine. Singura problemæ este cæ Popeøtii nu vedeau
lucrurile la fel. Ei credeau cæ semnul trebuie respectat. La început au fost
cærflile, apoi a fost problema înotului mixt iar acum compromiflætorul viola
regulile grædinii zoologice. Øi mai pretinde cæ este creøtin! Cu siguranflæ
acest tip nu este o companie potrivitæ pentru cineva care vrea sæ respecte
regulile lui Dumnezeu sau ale omului. Atitudinea rece øi rezervatæ a crescut
øi dupæ aceasta au început sæ se vadæ din ce în ce mai rar, øi atunci când se
mai întâlnesc, pur øi simplu nu mai este ca înainte.

Aceastæ povestire fli se pare prosteascæ? Aceste lucruri chiar se
întâmplæ, prieteni. Dacæ ai sta de vorbæ cu Popeøtii, sunt sigur cæ ar spune:
“Pur øi simplu ne dorim ca ei sæ înfleleagæ ce vrem sæ spunem.” Nu cred cæ
vor cu tot dinadinsul sæ-øi impunæ forflat punctul de vedere, dar vor sæ fie
înfleleøi. Dar dacæ ai putea sta de vorbæ øi cu Ioneøtii, aceøtia ar spune: “
Nu doream decât sæ vedem gorilele. Nu øtiam cæ nu le place înotul mixt.
Nu vreau sæ renunfle la convingerile sau opiniile lor, dar væ rog sæ înflelegefli
ce vrem sæ spunem øi noi. Am luat în consideraflie toate aceste “probleme”,
chiar am fæcut-o cu seriozitate, dar nu vedeam nici o problemæ.”

Tocmai pentru cæ nu ne place sæ abordæm problemele în mod deschis
øi sincer, de teama celorlalfli, prieteniile noastre continuæ sæ se destrame.
Voi îndræzni sæ spun cæ în relafliile noastre existæ niøte Popeøti øi niøte
Ioneøti øi un Ioan Marcu. Gândeøte-te la unii dintre prietenii tæi. Nu ai
câfliva care sunt mult prea dispuøi sæ facæ compromisuri, unii care sunt
mult prea îngæduitori, prea libertini? Sunt sigur cæ mai ai øi prieteni care
sunt mult prea stricfli, prea disciplinafli, care prea væd totul în alb-negru øi
iau lucrurile mult prea în serios. Øi îl vedem pe Ioan Marcu drept un om
slab, øovæitor, care se descurajeazæ uøor øi nu este potrivit pentru lucrare.
Când mæ gândesc la aceste lucruri îmi vin în minte cu uøurinflæ numele
câtorva familii care se potrivesc acestor categorisiri. Vouæ nu?

TE ROG SÆ MÆ ÎNfiELEGI
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De-a lungul anilor am urmærit sæ væd ce se întâmplæ cu Ioneøtii øi
Popeøtii, pânæ când am ajuns sæ numesc acest proces: “Sindromul de trei
ani”. Iatæ cum se manifestæ. Douæ familii – poate a ta øi încæ o familie din
biserica ta se cunosc øi descoperæ cæ au mai multe lucruri în comun. Astfel
væ întâlnifli øi în primul an væ înflelegefli de minune. Dar anul urmætor
începefli sæ descoperifli cæ sunt anumite lucruri pe care nu le vedefli din
aceeaøi perspectivæ, fie cæ este vorba de regulile grædinii zoologice, cærfli
sau orice altceva. Pofli completa lista cu orice problemæ ce nu fline de
moralitate. Sunt sigur cæ deja fli-au apærut în minte câteva exemple pe
care le ai în unele din relafliile tale. Duhul Sfânt are o metodæ specialæ de
a ni le descoperi. Apoi, în cel de-al treilea an începefli sæ væ catalogafli unii
pe alflii fie rigizi, fie compromiflætori. Vi s-a întâmplat astfel?

Gândifli-væ la pærinflii voøtri sau la cunoøtinfle. Ajung la vârsta
pensionærii øi mulfli dintre ei, dacæ nu cu toflii, nu se mai întâlnesc cu
prietenii din copilærie, cu foøtii colegi de øcoalæ, de serviciu sau cu vecinii.
Nu mai au relaflii de prietenie. Au trecut prin acest ciclu de prea multe ori
øi în final ræmân færæ prieteni. Nu insist asupra faptului cæ acest proces
dureazæ trei ani. În unele cazuri poate dura mai mult sau mai puflin dar
urmeazæ aceeaøi traiectorie.

Problema este cæ, dacæ nu învæflæm sæ ne înflelegem aici, nu vom fi în
stare sæ ne înflelegem nici acolo sus, nu-i aøa? Nu putem avea doar o relaflie
cu Isus Hristos ci trebuie sæ avem relaflii de prietenie øi cu cei din jur.
Dacæ permitem ca toate aceste întâlniri øi despærfliri sæ continue, dupæ un
timp nu vom mai avea cu cine sæ ne întâlnim, øi ne vom trezi singuri declarând
cu încæpæflânare: “Numai eu sunt pæzitorul adeværului!” Este deplorabil!

Soluflia constæ în patru paøi simpli, dar foarte greu de pus în practicæ.
Aø fi vrut sæ fi fost o altæ modalitate de a spune acest lucru, dar trebuie sæ
recunosc cæ va fi foarte greu, pentru cæ trece de voinfla personalæ într-un
mod în care foarte pufline lucruri în viafla noastræ o fac.

1. Respect Respect Respect Respect Respect
Înseamnæ cæ trebuie sæ-i las pe ceilalfli sæ-øi urmeze convingerile lor
færæ sæ-i dezaprob, sæ-i privesc de sus sau sæ-i bârfesc, ci pur øi simplu
sæ le dau libertatea de a fi aøa cum i-a creat Dumnezeu.
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2. Stæpânirea de sineStæpânirea de sineStæpânirea de sineStæpânirea de sineStæpânirea de sine
Trebuie sæ mæ controlez pe mine nu pe ei, indiferent de cât de
îndreptæflit mæ cred. Nu pot încerca sæ corectez pærerile sau opiniile
lor nefondate. Mai mult decât atât, trebuie sæ renunfl sæ-i cataloghez
drept rigizi, compromiflætori sau inapfli pentru lucrare, pentru simplul
fapt cæ au o pærere diferitæ. Pentru a realiza acest lucru este nevoie
de predare, dar singurul mod prin care le putefli oferi oamenilor
libertatea este prin moartea faflæ de voinfla personalæ de fiecare datæ
când aceasta se ridicæ øi vrea sæ-i controleze pe cei din jur.

3. ÎngæduinflaÎngæduinflaÎngæduinflaÎngæduinflaÎngæduinfla reciprocæreciprocæreciprocæreciprocæreciprocæ
Îngæduinfla nu înseamnæ sæ-l dærâmi pe aproapele tæu, ci sæ exersezi
ræbdarea. Trebuie sæ dæm dovadæ de aceeaøi ræbdare pe care o
manifestæ Dumnezeu faflæ de noi. Pentru ca îngæduinfla sæ devinæ o
parte din viafla noastræ este nevoie de o minune de la Dumnezeu
pentru cæ firea pæmânteascæ este neræbdætoare.

4. Simpatie øi empatie Simpatie øi empatie Simpatie øi empatie Simpatie øi empatie Simpatie øi empatie
Aceasta înseamnæ cæ trebuie sæ ne punem în locul celorlalfli, simflind
ceea ce simt ei, øi suferind pentru cæ ei sunt rænifli. Aceasta ne aduce
pe aceeaøi lungime de undæ. Prin faptul cæ Hristos a fost pe pæmânt
øi ispitit de aceleaøi ispite ca øi noi, El este capabil sæ ne înfleleagæ
greutæflile. Sunt foarte mulfli în viafla noastræ care tânjesc dupæ o astfel
de înflelegere – un copil, soflul, soflia, sau cineva din bisericæ. Avem
nevoie unul de altul.

Pavel øi Barnaba aveau nevoie unul de altul. Tu øi cu mine avem
nevoie unul de celælalt! Avem nevoie unul de altul pentru echilibru. Færæ
tine øi færæ mulfli alfli prieteni din viafla mea, îmi pierd echilibrul, øi tu la
fel. Am nevoie de sugestiile tale, de informafliile tale, øi trebuie sæ le ascult
pentru a obfline viafla de creøtin echilibrat de care am nevoie.

În sfârøit, poziflia noastræ nu ar trebui sæ fie mai importantæ decât
oamenii, iar Evanghelia noastræ este doritæ doar atunci când suntem în
stare sæ-i iubim cu adeværat pe cei care nu sunt de acord cu pærerile noastre.
Iubifli-i înainte de a-i îndepærta pentru totdeauna, nu doar de voi, dar poate
chiar de Dumnezeu.
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CAPITOLUL 6

UNITATE SAU UNIFORMITATE

Atunci când Sally øi cu mine ne-am mutat în munfli, mai erau câteva
cupluri care locuiau în zonæ, care împærtæøeau aceleaøi fleluri øi valori. “E
minunat!” ne-am gândit noi. “Putem învæfla de la ei.” În fond, Sally øi cu
mine eram creøtini de doar patru ani. Îmi place sæ spun cæ eram bebeluøi
creøtini care abia învæflam sæ mergem de-a buøilea. Cu siguranflæ eram
doar niøte copilaøi în ale credinflei, comparativ cu alte cupluri care s-au
mutat în acea vale izolatæ.

Printre ei era øi o familie condusæ de un pastor sabatarian. El øi familia
lui s-a mutat în sælbæticie pentru a-L cunoaøte mai bine pe Dumnezeu. O
altæ familie avea mai mulfli copii, øi tatæl lor fusese directorul unei øcoli
parohiale. Eram cu toflii creøtini conservatori. Cu toflii ne educam copiii
acasæ øi credeam în aceleaøi doctrine fundamentale. Nici unul dintre noi
nu ne împotriveam bisericii; credeam în organizarea bisericii øi o
susflineam.

Eram siguri cæ gæsisem unitatea. Sæ fi væzut primele noastre întâlniri
de închinare. Sally øi cu mine eram în al nouælea cer. “Suntem împreunæ
øi credem în aceleaøi lucruri. Minunat!” Øi aøa era.

Dar dacæ ne-afli mai fi vizitat sæptæmânæ de sæptæmânæ, afli fi observat
cæ lucrurile nu stæteau chiar atât de bine øi cæ nu era un grup perfect, cu
familiile lui perfecte, cu împrejurimi perfecte în naturæ; nu era nevoie de
un spirit de discernæmânt prea dezvoltat pentru a observa tensiunea,
dezacordul, lupta øi frecuøul de sub aparenfla superficialæ a suprafeflei. Tot
grupul simflea acest lucru øi deranja pe fiecare dintre noi. I-am spus lui
Sally: “Trebuie sæ facem ceva.” Øi ne-am hotærât sæ avem o sæptæmânæ de
rugæciune øi studiu biblic, pe lângæ întâlnirile noastre de la sfârøitul
sæptæmânii, pentru a ne apropia mai mult de Hristos øi astfel sæ devenim
un grup mai unit.
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Ce credefli cæ ne-am hotærât sæ studiem? Avefli dreptate, despre unitate,
lucrul pe care nu-l aveam. Vreau sæ væ spun cæ oamenii cu care eram
asociafli nu erau niøte figuranfli. Erau oameni inteligenfli, cu minfli strælucite,
mult mai complexe decât mintea mea simplæ øi am studiat împreunæ din
toamnæ pânæ în primævaræ. Urmarea studiului aceluia a fost cæ am avut în
continuare neînflelegeri, mai multe certuri, øi ca sæ fiu sincer cu voi, lucrurile
s-au transformat într-o mare mizerie.

Atunci cineva din grupul nostru a propus cæ, dacæ vom ajunge de
acord cu modul în care ar trebui sæ ne conducem familiile, recreafliile
noastre, reformele noastre, modul de a concepe conducerea bisericii
precum øi doctrinele noastre, atunci øi numai atunci putem avea unitate.
Suna frumos øi raflional, aøa cæ am fost de acord. Am încercat, fiecare din
noi am încercat, dar am sfârøit mizerabil. Pânæ la urmæ nu ne-am putut
pune de acord nici mæcar cu definifliile unitæflii.

Fiecare dintre noi eram sinceri; fiecare dintre noi o dorea. Însæ cu
atât de multæ bunævoinflæ øi fiind atât de sinceri cum de am eøuat? N-am
reuøit pentru cæ noi cæutam unitatea în reformele exterioare, o cæutam în
proceduræ øi o cæutam în organizaflia bisericii. Am gæsit uniformitatea,
dar unitatea ne scæpa printre degete.

Unitatea nu vine ca urmare a apartenenflei ca membri ai bisericii,
nici ca urmare a unirii în slujire sau într-o instituflie øi nici urmarea
acceptærii unor adeværuri. Unitatea vine numai atunci când persoane
diferite, cu o experienflæ diferitæ øi chiar cu tendinfle diferite, se unesc în
Isus Hristos. Unitatea se poate experimenta numai în mæsura în care suntem
unifli cu Isus. Øi dragi prieteni, acesta este motivul pentru care n-am reuøit.

N-am putut træi experienfla unitæflii pentru cæ o cæutam în exterior în
loc sæ o cæutæm în vieflile noastre ascunse cu Hristos în Dumnezeu, fiind
morfli faflæ de noi øi faflæ de dorinflele noastre, læsându-L pe El sæ lucreze
voinfla Sa în noi. Dacæ am fi fæcut lucrul acesta, n-ar mai fi fost nevoie sæ
hotærâm cum sæ ne dirijæm familiile. Ar fi trebuit sæ læsæm pe fiecare sæ
fie atras spre Hristos øi automat am fi fost atraøi unul cætre altul.

Problema acestui grup perfect era cæ Jim Hohnberger nu murise faflæ
de eu. Nici soflia mea, øi, dupæ pærerea mea, nici vreun alt membru al
grupului. Se pærea cæ nimeni nu înflelegea ce înseamnæ sæ fii mort faflæ de
eu, faflæ de firea pæmânteascæ. Înflelesesem doctrina, reformele øi profefliile
dar firea era o altæ poveste. În fiecare dintre noi, øi cred cæ mai mult în
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mine decât în ceilalfli, se afla un eu care încerca sæ-i controleze pe ceilalfli.
Afli experimentat acest lucru? În cele din urmæ fiecare a pæræsit grupul de
rugæciune øi studiu biblic pentru a descoperi singuri experienfla care ne lipsea.

Am descoperit cæ a fi cu Hristos înseamnæ sæ ai o legæturæ clipæ de
clipæ. Nici o doctrinæ teologicæ nu poate oferi intimitatea unei astfel de
legæturi, la fel cum doar faptul cæ øtii câte ceva despre o anumitæ persoanæ
nu înseamnæ cæ acea persoanæ este prietenul tæu. A te apropia de Hristos
înseamnæ a sparge barierele dintre oameni. Cauza distanflei dintre oameni
este de fapt lipsa apropierii de Hristos, de o parte sau de cealaltæ. Doar
atunci când ambele pærfli cautæ sæ cunoascæ øi sæ facæ voia lui Dumnezeu
existæ øanse de îndreptare.

Dorim unitate. Dar câfli dintre noi au experimentat ceea ce ni se
prezintæ în Psalmul 133:1: “Iatæ, ce plæcut øi ce dulce este sæ locuiascæ
fraflii împreunæ!”

Biblia descrie aceastæ lipsæ de unitate spunând: “pentru cæ tot lumeøti
suntefli” (1Corinteni 3:3). Dupæ care continuæ, parcæ sæ se asigure cæ nu
pierdem din vedere ideea centralæ: “când între voi sunt zavistii, certuri øi
dezbinæri, nu suntefli voi lumeøti øi nu træifli voi în felul celorlalfli oameni?”
Dacæ aceste lucruri existæ printre noi, fie cæ væ convine sæ auzifli asta fie
cæ nu, suntefli lumeøti. Lumesc înseamnæ cæ o parte din tine este condusæ
de Dumnezeu øi o parte de eu, ceea ce înseamnæ cæ de fapt tu eøti la
cârmæ.

Væ spun din experienflæ personalæ øi prin autoritatea Cuvântului lui
Dumnezeu cæ, dacæ printre voi sunt certuri sau partide øi pretindefli cæ
suntefli næscufli din nou, suntefli în pericol! Când ne lipseøte unitatea nu o
vom gæsi în uniformitate aøa cæ sæ discutæm despre adeværata problemæ.

Dacæ pretindem cæ suntem salvafli, cæ suntem næscufli din nou trebuie
sæ fim în stare sæ ræspundem la câteva întrebæri practice care nu au nici o
legæturæ cu doctrina. Aø vrea sæ øtiu, de la ce suntefli salvafli? Din ce ai fost
convertit? Øi mai mult decât toate aø dori sæ øtiu din ce ai fost næscut?
Dacæ încæ mai aparflii cærnii, dacæ încæ îi mai permifli firii sæ domneascæ în
viafla ta, atunci te rog sæ-mi spui din ce ai fost convertit. Foarte mulfli
oameni sinceri mi-au spus: “Am fost salvat în toamna anului cutare sau
cutare”, iar eu mereu ræspund: “Salvat de la ce?” Cred cæ este normal sæ
întreb asta. Soflia ta ar recunoaøte cæ eøti salvat? Copiii tæi ar spune asta?
Prietenii tæi ar spune cæ eøti næscut din nou?
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Ai fost vreodatæ minflit de cærflile pe care le citeøti, øi de cultura creøtinæ
tradiflionalæ, sau poate chiar de propria inimæ? Avem o pærere foarte bunæ
despre noi, chiar mai bunæ decât ar fi cazul? Dumnezeu vede lucrurile aøa
cum sunt ele. Ori suntem unifli cu Isus Hristos ori nu suntem. Am cæutat
unitatea încercând sæ mæ uniformizez cu tofli ceilalfli, dar adeværul este cæ
atunci când m-am privit cu atenflie mi-am dat seama cæ unirea este de fapt
rezultatul unirii cu Hristos, nu cu o bisericæ sau cu o grupare sau o misiune
sau orice altceva. Legætura dintre noi va fi determinatæ de legætura noastræ
cu Hristos. Acum voi fi curajos øi væ voi spune færæ ocoliøuri cæ atunci
când existæ neînflelegeri între douæ persoane care pretind cæ sunt creøtini,
unul dintre ei, sau poate ambii, s-au despærflit de Hristos. Îmi amintesc de
un evanghelist care predica despre lucrarea de consiliere. Mi-a spus:
“Mereu încerc sæ ascult cu atenflie øi cu empatie, dar mæ rog ca Dumnezeu
sæ-mi arate care este pæcatul care stæ la baza problemei, pentru cæ mereu
este vorba de un pæcat. Dacæ ai probleme cu cineva, singurul lucru, øi cel
mai bun, pe care îl pofli face pentru a rezolva acea situaflie este sæ te apropii
mai mult de Hristos.”

Isus este ca un diapazon. Dacæ ne-a acordat viafla mea øi a ta, atunci
când ne vom întâlni, vom fi în acord unul cu altul chiar dacæ nu ne
cunoaøtem. Pentru cæ Isus este cel care ne acordeazæ caracterele, iar
diapazonul, viafla Sa nepætatæ, este standardul pe care Îl doreøte pentru
noi. Problema este atunci când eu vreau sæ mæ acordez singur, øi atunci
când ne întâlnim, tonul meu este mai jos. Mulfli îøi doresc unitate în bisericæ,
øi vor sæ dobândeascæ aceasta încercând sæ acordeze vieflile tuturor celorlalfli
dupæ a lor, aøa cum încerca grupul nostru din munfli, øi descopereau
dezamægifli cæ aceasta nu poate aduce niciodatæ unitate.

Am avut odatæ ocazia sæ negociez o proprietate cu un alt agent
imobiliar pentru o sectæ religioasæ care avea o comunitate închisæ în care
bærbaflii purtau negru iar femeile, albastru øters. Eram fascinat de ei pentru
cæ pæreau atât de unifli sau cel puflin aøa credeam eu, pânæ când am ajuns
sæ-i cunosc mai bine. Am aflat cæ aveau tot felul de certuri cu privire la
regulile lor. Acest grup depæøise deja Cuvântul lui Dumnezeu cu restricfliile
øi regulile lor, øi printre ei se aflau câfliva care considerau cæ au depæøit
mæsura, øi aceøtia de obicei pæræseau grupul pentru a se alætura unui grup
mai puflin restrictiv. Alflii considerau cæ nu au mers destul de departe øi
astfel se alæturau unui grup mai strict. Ca øi în biserica evreilor din timpul
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lui Isus, aveau reguli øi cerinfle care le depæøeau pe cele ale lui Dumnezeu.
Evreii au început sæ punæ atât de mult accent pe reguli încât dacæ
purtai o batistæ în Sabat era pæcat, dar dacæ acea batistæ era prinsæ de
hainæ se accepta. Regulile erau concepute pentru a onora legile lui
Dumnezeu dar, în loc sæ facæ aceasta, ei øi-au bætut joc, demonstrând
cât erau de înguøti la minte. Sigur cæ acum noi nu mai facem asemenea
lucruri, nu-i aøa?

Dumnezeu a reuøit sæ arate întreaga datorie a omului în doar zece
porunci. Oare noi reflectæm caracterul Sæu, sau mai adæugæm restricflii
acolo unde nu existæ? O, suntem bine intenflionafli, øi nu încercæm decât sæ
ne unim în jurul unor credinfle comune, dar problema încercærii de a
dobândi unitate printr-un set de credinfle unificatoare este tocmai
diversitatea de teme cu care nu suntem de acord. De exemplu, în bisericæ
apar conflicte legate de urmætoarele teme: bijuterii øi machiaj, originea
homosexualitæflii, metode de creøtere øi disciplinare a copiilor,
îmbræcæmintea potrivitæ (cum o mai fi øi aia), gustul în muzicæ, distracflie
øi dietæ. Curtenia øi întâlnirile sunt un alt subiect care stârneøte
conflicte de fiecare datæ, pentru cæ fiecare are o idee preferatæ despre
cum ar trebui sæ se facæ. Discufliile despre sport øi competiflii este un
alt subiect care poate atinge un punct sensibil, oricare ar fi punctul
tæu de vedere.

Apoi, îndepærtându-ne de problemele de stil de viaflæ, trecem la
neînflelegerile cu privire la rolul credinflei, al lucrærii, øi al felului de
închinare. Chiar øi atitudinea închinætorului în timpul actului în sine poate
deveni o problemæ spinoasæ. Øi mai sunt oameni care mai au idei la care
flin foarte mult, atât de mult încât sunt gata sæ desconsidere orice principiu
creøtin de dragul lor. Nu încerc sæ minimalizez sistemul de credinfle al
vreunei persoane, ci væ ofer aceste exemple pentru a scoate în evidenflæ
cât suntem de diverøi. Existæ câfliva oameni în bisericæ, foarte de treabæ,
aøa ca mine øi ca tine, care predicæ inexistenfla Duhului Sfânt. Alflii pun la
îndoialæ divinitatea lui Hristos sau cæ Dumnezeu este Tatæl. Discuflia cu
privire la ce versiune Biblicæ este mai bine de folosit, a iscat un adeværat
ræzboi civil în unele biserici. Øi nu sunt o minoritate de nebuni. Aceste
apucæturi sunt chiar în interiorul bisericilor creøtine conservatoare.
Îndepærtându-ne øi mai mult de centru descoperim cæ existæ misiuni de
mântuire, teorii profetice cu mesaje de la Dumnezeu, religii rasiste, culte
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abuzive, toate având o tentæ marginalæ care, cu timpul poate acapara
întreaga sferæ a bisericii producând ræutæfli mari.

Dar destul despre asta. Sæ ne întoarcem la biserica din care faci tu
parte, unde probabil cæ sunt membri care susflin o anumitæ lucrare, în timp
ce în aceeaøi bisericæ se aflæ unii care se opun acelei lucræri, având impresia
cæ astfel slæbesc susflinerea pentru biserica organizatæ. În acelaøi fel, poate
cæ tu susflii ideea unui rol activ al femeii în lucrare, în timp ce alfli prieteni
la fel de sinceri se pot opune cu înverøunare.

Lista problemelor poate continua la nesfârøit, øi nici mæcar nu am
amintit natura lui Hristos, pæcatul originar, compoziflia exactæ a naturii
umane, care este distracflia acceptabilæ, teoriile conspiraflioniste, øcolile
parohiale sau øcolile publice sau studiul acasæ. Øi desigur dacæ opfliunea
este pentru studiu acasæ, care materie este cea mai indicatæ.

Øi sæ nu uitæm cæ nici o bisericæ sau øcoalæ nouæ nu a fost construitæ,
nici o editare nu a fost fæcutæ færæ vreo divergenflæ în comunitate cu privire
la culoare, mærime sau chiar stilul edifliei respective. Uneori aceste
divergenfle persistæ mult timp dupæ terminarea proiectului. Am auzit mai
de mult despre un om cæruia îi displæceau atât de mult zæbrelele de metal
care erau puse de-a lungul trotuarului bisericii încât s-a dus în toiul nopflii
øi, nu numai cæ le-a dat jos, dar le-a øi cærat departe în pædure. A doua zi
au sosit oamenii la bisericæ øi au descoperit cæ zæbrelele lipseau. Apoi au
descoperit ceva ce bærbatului care le-a cærat i-a scæpat din vedere, øi anume
urmele læsate pe pæmânt de acele zæbrele de metal. Cu o astfel de urmæ le
era foarte uøor sæ gæseascæ unde se aflau zæbrelele, pe care le-au pus la loc.

Dar nu s-a sfârøit aici! Domnul cu pricina, gæsind zæbrelele la locul
lor, s-a întors pentru încæ o acfliune de renovare la ore târzii. De data
aceasta era hotærât sæ scape de ele cum trebuie, færæ sæ lase nici o urmæ.
Astfel s-a apucat sæ care acele bucæfli enorme de fier, dar øi-a rupt mijlocul
înainte de-a ieøi cu ele din parcare. Era rænit atât de tare încât un timp nu
a mai putut merge la serviciu. Øi desigur cæ toatæ lumea øi-a dat seama
cine era hoflul de zæbrele.

Acest bærbat s-a hotærât sæ desconsidere decizia bisericii, øi în zilele
noastre sunt foarte mulfli astfel de bærbafli. Poate cæ noi nu cæræm zæbrele
în toiul nopflii, dar ne asiguræm cæ anumite persoane øtiu cæ nu suntem de
acord cu participarea sau lipsa participærii lor la anumite servicii de cult.
Ne asiguræm cæ øtiu cât de mult ne displace felul în care îndeplinesc anumite
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îndatoriri în bisericæ, doctrinele lor, reformele lor, sau felul în care îøi
administreazæ banii. Sigur cæ aceste atitudini ne amintesc de un alt fel de
conflict în care unii oameni oferæ unora libertatea de a fi conduøi de
Dumnezeu în timp ce alflii folosesc biserica, statul sau autoritatea personalæ
pentru a-i controla pe cei din jur. În dorinfla noastræ de a controla pe ceilalfli
repetæm pæcatul lui Uza. Uza a întins mâna sæ flinæ chivotul lui Dumnezeu
øi a murit din cauza aceasta, øi cu toate acestea foarte mulfli oameni sunt
tulburafli de aceastæ poveste pentru cæ intenflia lui pærea a fi curatæ øi bunæ.
El a vrut sæ ajute, dar neascultarea lui i-a provocat moartea prematuræ.

Uza s-a decis sæ facæ pentru Dumnezeu ceea ce Dumnezeu nu putea
face singur. A decis cæ trebuie sæ protejeze chivotul, chiar dacæ nimeni nu
avea voie sæ-l atingæ. Chivotul tocmai petrecuse câteva luni ca trofeu în
flara filistenilor, unde Dumnezeu Øi-a dovedit puterea de a avea grija lui.
În acelaøi fel, Dumnezeu Øi-a demonstrat puterea de a-Øi conduce poporul
øi biserica Sa timp de 1000 de ani. Cu toate acestea încæ mai existæ ispita
de a gândi cæ nu se poate descurca færæ ajutorul nostru. Ne luptæm sæ ne
controlæm aproapele? Am væzut acest lucru de foarte multe ori. Øi eu am
fost implicat în aceastæ acfliune. Restricfliile fæcute de om depæøesc Cuvântul
lui Dumnezeu øi-L dezonoreazæ distorsionând imaginea Dumnezeului pe
care ne stræduim sæ-L servim øi sæ-L apæræm. În 2Corinteni 3:17 se spune:
“…øi unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia”. Aceastæ liberate,
har, slobozenie, nu trebuie interpretatæ greøit ca libertate de a pæcætui.
Aceasta ar fi o interpretare abuzivæ. Dacæ cineva violeazæ principiile clare
ale Bibliei, atunci disciplina bisericii poate interveni. Cu toate acestea, de
foarte mute ori disciplina bisericii se aplicæ anumitor comportamente sau
credinfle care nu sunt bine definite în Biblie. Un prieten mi-a spus mai de
mult: “Jim, este datoria ta sæ te supui øi sæ urmezi regulile, politica øi
restricfliile pe care biserica le voteazæ cu privire la problemele ce flin de
imoralitate. Eøti liber sæ te opui bisericii dacæ convingerile tale nu se
potrivesc cu regulile lor în ce priveøte moralitatea, dar în lucrurile ce flin
de imoralitate trebuie sæ te supui færæ øovæire.” Încæ vrea ca eu sæ fac
astfel, øi încearcæ sæ mæ constrângæ sæ acflionez astfel. Acest lucru înseamnæ
cæ, dacæ eram în biserica evreilor din timpul Domnului Isus, acest om mæ
considera un cælcætor de Sabat dacæ nu-mi prindeam batista de hainæ.

În timp ce pregæteam acest material, m-am rugat ca Dumnezeu sæ-mi
ofere un exemplu de uniformitate nepotrivitæ, øi Dumnezeu mi-a pus în
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minte discursul lui Abraham Lincoln: “Discursul de la Gettysburg“. M-am
întrebat ce legæturæ are asta cu ce am eu de fæcut.

“Jim, vreau sæ-l pui în programul tæu de procesare a cuvintelor pe
calculator øi sæ-i faci o corecturæ gramaticalæ.”

“Dar, Doamne, este unul dintre cele mai frumoase cuvântæri flinute
vreodatæ. Îmi dau lacrimile când îl citesc. Nu mai trebuie fæcutæ nici o
îmbunætæflire. Ce îmbunætæflire? A dæinuit aøa cum este ani de zile!”

Programul meu pentru gramaticæ nu era de aceeaøi pærere! A detectat
mai mult de 15 erori, inclusiv structura incorectæ a propozifliei sau propoziflii
care erau prea lungi øi chiar mi-a sugerat sæ øterg anumite cuvinte sau sæ
folosesc alte cuvinte. Særacul Abraham Lincoln! Oare programul meu
pentru gramaticæ este corect? Teoretic, da. Dar programul este conceput
sæ aducæ uniformitate structurii, fæcând ca totul sæ se conformeze ideii de
corect sau incorect. Cât de anost øi de prostesc!

Am crezut cæ aøa s-a nimerit astfel cæ am mai pus un text în program,
de data aceasta Declaraflia de Independenflæ. Øtifli, cea care susfline cæ tofli
oamenii sunt creafli egali øi cæ Dumnezeu le-a dat anumite drepturi
inalienabile printre care øi Viafla, Libertate øi cæutarea Fericirii. De fiecare
datæ când le citesc mi se pune un nod în gât pentru cæ aceste documente
au fost date de Dumnezeu øi principiile pe care le conflin se bazeazæ pe
principiile cerului. Programul meu de gramaticæ a detectat mai mult de
zece greøeli în acest text. Nu i-au plæcut câteva structuri gramaticale øi s-a
cam supærat pe unele cuvinte. Aceste documente îøi pierd din semnificaflia
lor vitalæ øi din unicitate atunci când sunt forflate sæ se conformeze unor
standarde exterioare, iar noi facem la fel cu cei din jur. Îi forflæm sæ se
conformeze “programului nostru gramatical”, dupæ care ne întrebæm de
ce avem probleme atunci când îøi cer libertatea oferitæ de Dumnezeu.

Am fost invitat sæ vorbesc într-o bisericæ din sud-estul Statelor Unite,
øi cu o sæptæmânæ înainte am primit un telefon de la persoanele care mæ
invitaseræ. Erau îngrijorafli.

- Jim, trebuie sæ te avertizæm cu privire la ce se va întâmpla atunci
când vei veni în aceastæ bisericæ. Vor fi ceva probleme pentru cæ oamenii
care vin la aceste întâlniri sunt foarte diverøi.

- Cum adicæ? Am întrebat eu uimit.
- Jim, aici vor veni mai mulfli oameni care slujesc în misiuni

independente, misiuni care nu sunt susflinute de Conferinfla Generalæ. Dar
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mai este ceva. Va veni reprezentantul unui grup separatist øi încæ câfliva
reprezentanfli ai unor instituflii independente.

- Altceva?
- Da, Jim. Vor mai fi øi câfliva membri ai bisericii care susflin reforma,

øi mai vin câfliva membri ai comunitæflii Amish. Ce vei face, Jim?
- Pæi voi predica Evanghelia lui Hristos care ne salveazæ de noi înøine

øi ne salveazæ cæsniciile øi familiile, pentru cæ este ceva ce am cam pierdut
din vedere.

Trebuie sæ recunosc cæ eram puflin îngrijorat de cum va ieøi, dar de la
amvon puteam vedea o adunare plinæ de oameni îmbræcafli diferit. Îfli puteai
da seama de diferitele grupuri færæ chiar sæ le øtii convingerile, iar eu mæ
aflam în fafla lor pentru a le împærtæøi un mesaj.

- Vrefli sæ privifli la voi? am început eu. Privifli-væ! Toate grupurile
sunt reprezentate în aceastæ bisericæ, øi cu toflii ne-am adunat cu un singur
scop – sæ gæsim comuniunea pe care o dorim cu Hristos, dar pe care nu
am reuøit sæ o gæsim în grupurile din care facem parte. Læudat sæ fie
Dumnezeu!

Am væzut zâmbetele lor, îi iubeam pe tofli øi le-am împærtæøit ceea ce
îmi lipsea în grupul meu “perfect” din sælbæticie.

Când tu øi cu mine, ne întâlnim pentru a fi în comuniune cu Hristos,
oricât am fi de diferifli, putem øi vom gæsi unitate în bisericæ øi în relafliile
de prietenie, la øcoalæ sau în familie. Comuniunea cu Hristos este singura
cale spre unitate. O vei cæuta? O vei preflui? Øi le vei oferi øi altora libertatea
de a face acest lucru? Aminteøte-fli cæ, “Cel care vrea sæ-øi asigure libertatea
trebuie sæ-øi flinæ pânæ øi duømanii departe de pericol; pentru cæ dacæ încalcæ
aceastæ datorie stabileøte un precedent care se va întoarce împotriva lui”
(Thomas Paine, Disertaflii asupra primelor principii de guvernare, 23
decembrie, 1791).
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“Venifli totuøi sæ ne judecæm, zice Domnul” (Isaia 1:18).

Atunci când Sally øi cu mine ne-am cumpærat prima noastræ casæ
nou nouflæ, nu m-am gândit nici o clipæ cæ va trebui sæ fac vreo reparaflie.
În fond toate lucrurile erau nou noufle! Din nefericire, în decurs de numai
o sæptæmânæ, s-a stricat chiuveta “nou nouflæ”. Nu mai fæcusem niciodatæ
o astfel de reparaflie, dar am învæflat, øi dupæ fiecare reparaflie mai
colecflionam o unealtæ nouæ care sæ mæ ajute sæ termin treaba.

Odatæ cu trecerea timpului øi schimbând mai multe case øi diferite
probleme de uz casnic, cutia mea cu unelte a devenit destul de încærcatæ,
øi doar foarte rar trebuia sæ mai cumpær vreo sculæ care îmi lipsea. Odatæ
cu colecflia mea de unelte au crescut øi abilitæflile mele de a le folosi, øi
astfel pot rezolva orice problemæ. Ceea ce væ doresc øi dumneavoastræ, øi
vorbesc foarte serios când spun asta. Pe parcursul acestei cærfli am examinat
relafliile cu cei din jur, øi mi se pare normal sæ væ ofer uneltele cu care sæ
reparafli problemele cu care væ confruntafli. Dar înainte de a deschide cutia,
mai sunt câteva lucruri care v-ar putea fi de folos.

Am descoperit cæ partea cea mai grea la reparafliile casnice care îfli
dau bætæi de cap este sæ gæseøti timp pentru ele. Øi cu relafliile este cam la
fel. Sally øi cu mine petrecem timp împreunæ în fiecare zi, în leagænul din
curte. Noi îl numim “momentele de legænat”, øi în timp ce întâlniri ca
acestea ar fi cam mult pentru toate relafliile tale, totuøi este nevoie sæ oferi
din timpul tæu. Atunci când eøti presat de timp ai tendinfla sæ faci lucrurile
în grabæ, cu neglijenflæ. Ar fi mai bine sæ rogi pe altcineva sæ facæ o anumitæ
activitate pentru care ai mult prea puflin timp.

De asemenea, s-ar putea sæ trebuiascæ sæ mai renunfli la unele dintre
relafliile pe care le ai acum dacæ eøti prea ocupat. Este mai bine sæ ai câfliva
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prieteni apropiafli decât o mulflime de prietenii pe care nu ai timp sæ le
menflii øi apoi sæ ai de-a face cu sentimentele rænite care se resimt de
fiecare datæ când cineva este ignorat.

Legat de aceastæ problemæ a timpului este nevoia de a læsa oamenii
sæ-øi exprime liber ideile færæ sæ tragem concluzii pripite. Sæ væ explic.
Un prieten a fost implicat într-un accident auto mai puflin grav øi când a
væzut impactul în fafla ochilor s-a încordat foarte tare øi multe zile dupæ
aceea l-au durut tofli muøchii. Øchiopæta øi îl durea foarte tare piciorul, dar
nu i-a dat importanflæ considerând cæ braflele, spatele, øi chiar øi pieptul
erau înflepenite øi îl dureau. Doctorii i-au prescris antiinflamatorii, øi puflin
câte puflin a început sæ-øi revinæ dar piciorul nu se ameliora. Încæ îl mai
durea deøi în rest îøi revenise. În cele din urmæ a fæcut o radiografie øi a
descoperit cæ era fracturat! Îøi solicitase piciorul sæptæmâni întregi pentru
cæ nu a flinut cont de ce îi spunea acest picior, fiind sigur cæ este încordat
ca toate celelalte.

La fel este øi cu remedierea relafliilor. Dacæ nu ascultæm cu grijæ
ceea ce ni se spune, nu doar cuvintele ci øi ceea ce este în spatele cuvintelor,
ne va scæpa limbajul dragostei. Un alt prieten a avut impresia cæ aude
ceva când a aprins lumina. A fost doar un zgomot aproape imperceptibil
dar el a ascultat. Deøi era ocupat, a stins întrerupætorul, l-a dat jos øi l-a
desfæcut pentru a descoperi înæuntru câteva fire care se topeau øi posibilitatea
de a se declanøa un scurt circuit, un foc mic, care l-ar fi putut costa casa.
Câfli bærbafli nu au fost la un pas de a-øi pierde cæminul pentru cæ nu au
øtiut sæ asculte sunetele tæcute ale unei soflii neglijate, primul scurt circuit
gata de a porni focul mistuitor. Principiile se aplicæ oricærei relaflii øi dacæ
nu reuøim sæ-i ascultæm pe cei din jur, adicæ sæ-i ascultæm cu adeværat,
mai devreme sau mai târziu se va aprinde focul mâniei øi al dezamægirii.

Trebuie sæ mærturisesc cæ nu øtiu totul, øi nu øtifli cât de mult m-a
chinuit aceastæ idee, dar este adeværat. Îmi place sæ mæ înfig direct în
miezul problemei øi sæ gæsesc o soluflie. Mæ græbesc sæ gæsesc o soluflie.
Cred cæ am idei bune øi mereu sunt ispitit sæ cred cæ dacæ toatæ lumea ar
face cum spun eu, care este desigur cea mai bunæ cale, totul ar fi perfect.
Cu toate acestea trebuie sæ citesc manualul posesorului, sæ spunem aøa,
ca sæ mæ asigur cæ am înfleles corect, øi dacæ tot nu sunt sigur cæ am înfleles
corect, atunci cea mai bunæ alegere este sæ caut sfatul unui expert. Trebuie
sæ avem o comuniune cu Dumnezeu înainte de a avea o comuniune unii
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cu alflii. Atunci când Îi ceri sfatul este ca øi când ai consulta un manual
care te învaflæ cum sæ repari diferite lucruri în casæ, øi aceasta te ajutæ sæ
economiseøti timp øi efort pentru cæ øtim cæ ceea ce facem este corect.
fiinând cont de toate acestea, sæ deschidem împreunæ cutia cu soluflii.

Prima unealtæ este nivela topometricæ a unui constructor. La facultate
am învæflat despre topograf, deci s-ar putea sæ øtiu mai multe decât unii
oameni despre aceastæ unealtæ, dar sunt sigur cæ mulfli dintre voi afli væzut
cum se foloseøte. O persoanæ se uitæ prin telescop în timp ce cealaltæ
persoanæ fline o riglæ, de obicei la distanflæ mare. Aceastæ unealtæ oferæ
perspectivæ. Nu se lasæ înøelatæ de aparenflele exterioare.

Am væzut odatæ un film documentar despre ceea ce se numea Gravity
Hill (dealul gravitæflii), în vest. Ani de zile oamenii din împrejurimi
obiønuiau sæ meargæ cu maøina pânæ la poalele acestui deal unde opreau
motorul øi ca prin minune vehiculul începea sæ urce dealul. De fapt nu era
nici un miracol pentru cæ dealul nu era nimic altceva decât o movilæ, în
nici un caz dealul pe care îl vedeau cu toflii.

Cu toate acestea perspectiva este mai mult decât doar felul în care
privim problema. Aparatele topografice flin cont de luminæ øi de denivelæri.
Faptul cæ flin seamæ de aceste legi naturale le permite sæ facæ observaflii
foarte corecte. În acelaøi mod, dacæ înflelegem legile lui Dumnezeu putem
estima corect problemele væzându-le din perspectiva lui Dumnezeu. Partea
cea mai grea este sæ ne dæm seama cæ indiferent cât de mult ne-ar displæcea
o situaflie sau o problemæ, nimic nu se petrece în viafla noastræ færæ
permisiunea lui Dumnezeu. Dacæ acceptæm acest lucru, înflelegem atât
faptul cæ Dumnezeu are o soluflie pentru noi cât øi faptul cæ El lucreazæ
prin aceste situaflii pentru a ne face oameni mai buni.

Perspectiva este o unealtæ puternicæ øi oferæ o putere minunatæ lucrærii
de diagnosticare de care este nevoie pentru fiecare persoanæ. Perspectiva
este cea care mæ ajutæ sæ nu mai privesc conflictul ca fiind ceva ræu ci
doar ca o posibilitate de a creøte øi de a înflelege atât în mecanismul unui
cæmin funcflional cât øi relafliile noastre. Perspectiva sau lipsa acesteia
afecteazæ atitudinea pe care o folosim, iar atitudinea este cea de-a doua
unealtæ pentru explorare.

Ca øi ciocanele, atitudinea este de mai multe feluri, øi este foarte
important ca tu øi cu mine sæ folosim tipul potrivit conjuncturii. Existæ
ciocane pentru încadrare øi atitudini de acest tip. O astfel de atitudine este
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foarte puternicæ, încæpæflânatæ øi nu este indicat sæ-i stai în cale. Atitudinea
aceasta este manifestatæ atunci când învinuim pe cineva pentru o anumitæ
problemæ – ca øi cum le-am da în cap cu un ciocan.

Dar dacæ din anumite motive jocul de-a învinuirea nu merge, mai
existæ o variantæ a acestei atitudini – ne eschivæm fæcând pe martirul.
Persecutând pe ceilalfli prin purtarea lor, aceøtia au reuøit de foarte multe
ori sæ schimbe opinia publicæ fæcându-i pe tofli sæ creadæ cæ de fapt ei sunt
nedreptæfliflii. Dar cei care træiesc dupæ opinia publicæ sunt ræpuøi de ea.
Încercarea de a-fli supune cazul opiniei publice este o acfliune extrem de
riscantæ pentru cæ un astfel de juriu este extrem de capricios. De aceea,
cei care aleg aceastæ cale tind sæ aibæ o viaflæ publicæ incitantæ dar extrem
de scurtæ.

Atitudinea de baros este foarte uøor de identificat. Barosul nu este
altceva decât fratele mai mare, øi mai puflin sofisticat, al ciocanului.
Menirea lui este distrugerea tuturor celor care se opun voinflei sau opiniilor
lor. Nu umblæ cu subtilitæfli sau nuanfle; ei pur øi simplu opun rezistenflæ cu
forfla.

Øi ciocænelul vrea sæ te convingæ sæ te conformezi formei lui. Cei
care au aceastæ atitudine procedeazæ cu ræbdare dar obiectivul este acelaøi
– sæ te conformezi ideilor pe care ei le consideræ ca fiind corecte.

Personalitæflile cu atitudine de ciocan nu sunt dominate numai de
forflæ. Mai sunt øi ciocænelele mici pentru lucræri de precizie care nu fac
prea multe. Dacæ s-ar mulflumi sæ lucreze în domeniul lor în loc sæ se
plângæ de neputinfla lor, ar putea face câteva lucruri care deøi nu ar fi cine
øtie ce, ar face acest pæmânt un loc mai bun. Apoi mai sunt øi ciocanele cu
mânerele rupte, lipite øi bandajate bine, care se plâng permanent cæ nu
sunt tratate cum se cuvine. Ascultæ øi vei auzi cum se plâng cæ nimeni nu
înflelege cât de greu este sæ ai mânerul rupt!

Atâta timp cât predominæ oricare din aceste atitudini, vei eøua în
relafliile cu ceilalfli. Prin Harul lui Dumnezeu trebuie sæ devenim ciocane
care se pot adapta øi pot fi folosite la cât mai multe lucræri – destul de
mari pentru a putea face lucræri importante øi în acelaøi timp sæ fie potrivite
øi uøor de manevrat. Un ciocan care este destul de uøor este potrivit øi
pentru problemele cele mai delicate. Avem nevoie de un cleøte puternic
cu care sæ scoatem toate cuiele îndoite pe care fraflii øi surorile noastre
le-au bætut cu neatenflie, gæurind fibra ce trebuia sæ ne uneascæ. Un ciocan
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bun la toate nu încearcæ sæ forfleze lucrurile. Øtie cæ singura soluflie este
folosirea cu grijæ a puterii. Aceastæ unealtæ orientatæ spre soluflionarea
problemelor este un element absolut necesar pentru cei care vor sæ
reuøeascæ oricare ar fi profesia lor.

Prietenul meu Dave este instalator øi într-o zi am avut ocazia sæ-l
urmæresc muncind la o fleavæ. I-a luat câteva ore bune, a durat mai mult de
zece minute numai sæ evalueze situaflia. Restul timpului l-a petrecut
muncind din greu pentru a rezolva problema. Nu a învinuit pe nimeni
pentru acea problemæ, chiar dacæ munca lui presupunea sæ aibæ de-a face
cu o apæ foarte murdaræ. A ignorat mizeria øi s-a concentrat doar asupra
solufliei. Tu øi cu mine trebuie sæ devenim ca el. Odatæ ce problema este
descoperitæ øi numitæ, toate eforturile trebuie îndreptate asupra gæsirii unei
soluflii øi nu asupra mizeriei. A te orienta asupra gæsirii de soluflii nu
înseamnæ o “stradæ cu sensul meu”. Nu, este cæutarea sinceræ a unei soluflii
care sæ fie pe placul atât celor douæ tabere cât øi al lui Dumnezeu.

Cea de-a doua unealtæ este stetoscopul, care ne permite sæ auzim
dincolo de suprafaflæ. Nu demult am parcat lângæ un prieten care este un
mecanic priceput. Îi place sæ lucreze cu motoare, øi înainte de a-mi opri
motorul m-a rugat sæ ridic capota în timp ce motorul încæ mai mergea.
Habar nu aveam de ce, dar am fæcut întocmai øi l-am privit cum asculta
cu grijæ øi a turat motorul de douæ trei ori înainte de a-mi spune cæ are o
problemæ. Sincer, eu nu auzeam zgomotul cu pricina, chiar øi atunci când
mi l-a descris. Cu toate acestea, am avut încredere în el øi am dus maøina
la reprezentanflæ. Au ascultat øi ei øi au pus acelaøi diagnostic. Cum de
auzeau acel zgomot? Eu tot nu reuøeam. Ei aveau urechea formatæ øi puteau
auzi zgomotul jalnic al motorului meu. Eu eram atât de obiønuit cu sunetul
acela dezacordat. Când am folosit stetoscopul unui mecanic, am putut
auzi øi eu zgomotul unui pivot defect. Înainte, eu nu eram sensibil la sunete
fine øi nu øtiam ce sæ ascult.

În relafliile noastre de prietenie avem aceeaøi problemæ. Nu suntem
sensibili la zgomotele mærunte ale lucrurilor care nu sunt în regulæ la alflii.
Adesea suntem concentrafli cu totul asupra nevoii noastre de a ajunge din
punctul A în punctul B.

Avem nevoie ca Duhul Sfânt sæ ne ilumineze minflile øi sæ ne arate
unde greøim, aøa cum acel prieten mi-a arætat ce era defect la maøina mea.
Dacæ dæm greø în a-I permite lui Dumnezeu sæ ne sensibilizeze auzul,
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vom fi condamnafli la o viaflæ în care vom provoca lezæri necugetate
celorlalfli, pentru simplul fapt cæ nu simflim cæ aceøtia sunt rænifli.

Când un medic foloseøte un stetoscop pentru a-mi asculta inima, el
trebuie sæ stea foarte aproape de mine øi trebuie sæ asculte ce se aude
dincolo de înveliøul inimii mele. Tot aøa, øi noi trebuie sæ pætrundem adânc
în suflet, sæ trecem dincolo de suprafafla cuvintelor celorlalfli; altminteri,
nu vom ajunge niciodatæ la esenfla problemei.

Acum sæ discutæm despre toate aceste lucruri mici, dar importante.
Trusa noastræ de unelte confline numeroase øurubelnifle, dispozitive pentru
înøurubare øi chei fixe cu care sæ ne ocupæm de øuruburile mici, de piulifle
øi de toate elementele constitutive de bazæ ale vieflii care par sæ slæbeascæ
în permanenflæ. Cheia pentru utilizarea cea mai potrivitæ a acestor unelte
este voinfla. Oricine poate solufliona încurcæturile supærætoare dacæ îøi pune
mintea la treabæ cu rugæciune. Când cineva îfli creeazæ mici probleme, nu
pune la inimæ. Este atât de simplu. La urma urmei, este doar un lucru
mærunt la care se poate renunfla uøor dacæ am murit faflæ de eu øi de care nu
se meritæ sæ ne agæflæm. Aceste lucruri par atât de mici øi totuøi, dacæ ele
ræstignesc eul pot stârni o luptæ serioasæ în noi. Dar ce mesaj puternic
transmitem noi celorlalfli despre cât de mult îi prefluim atunci când læsæm de
la noi, manifestând interes faflæ de ei sau luându-le în considerare sfaturile.

Ruleta, Cuvântul lui Dumnezeu este urmætoarea unealtæ. Îmi iubesc
cu adeværat aproapele ca pe mine însumi? Atunci când comunicæm cu
ceilalfli este înflelept sæ flinem cont de vechea zicalæ a tâmplarului care zice
sæ mæsori de douæ ori øi sæ tai o datæ. De prea multe ori îi tæiem pe ceilalfli
cu vorbele, cu faptele noastre øi dupæ aceea ne hotærâm sæ ne mæsuræm
alegerile cu ruleta Cuvântului lui Dumnezeu. Dar atunci este prea târziu.

Acum ajungem la boloboc. Mæsor eu toate relafliile cu bolobocul?
Prin asta nu vreau sæ spun cæ este suficient sæ fiu sincer. Aceasta ar trebui
sæ fie oricum. Vreau sæ spun cæ ar trebui sæ-i aøezæm pe ceilalfli pe aceeaøi
treaptæ cu noi. Asta înseamnæ sæ nu le vorbim de sus øi nici mæcar sæ nu
folosim limbajul trupului prin care sæ transmitem o atitudine de
superioritate.

Dacæ dæm greø în demonstrarea faptului cæ punem prefl pe cel de lângæ
noi sau pe ceea ce are de spus, închidem orice uøæ spre comunicare.
Conversaflia este ca apa; curge cel mai bine la vale, iar la deal curge doar
dacæ este exercitatæ o forflæ asupra ei. Dacæ descoperi cæ discufliile pe care
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le ai cu ceilalfli tind sæ fie violente, s-ar putea ca acest lucru sæ se datoreze
faptului cæ  ei surprind la tine o atitudine de superioritate øi este ca øi când
ai încerca sæ faci apa sæ o ia la deal. Încearcæ sæ tratezi pe ceilalfli de la
egal la egal øi vei vedea cæ ceilalfli nu vor mai opune rezistenflæ. Întotdeauna
existæ øi excepflii; dar puflini oameni continuæ sæ lupte dacæ nu le oferi un
motiv sæ o facæ.

În cele din urmæ ajungem la un instrument prea mare ca sæ încapæ în
trusa noastræ cu unelte, øi anume masa de lucru. Au existat probabil
momente când ai încercat orice variantæ posibilæ færæ sæ gæseøti o soluflie.
Când se întâmplæ lucrul acesta  fie din cauza unei situaflii dificile
neprevæzute fie din cauza unei probleme cu care te confrunfli de mult timp,
n-ai altceva de ales decât sæ aøezi problema pe masa de lucru pentru a fi
rezolvatæ în viitor la un timp stabilit împreunæ.

Timpul poate fi un vindecætor magic al multor conflicte.
Când ne întoarcem la o problemæ pe care ne-am hotærât de comun

acord sæ o læsæm pentru o oræ, o zi, o sæptæmânæ sau mai mult, adesea ne
întoarcem cu o nouæ perspectivæ øi poate chiar cu idei noi. Dacæ punem o
situaflie conflictualæ pe masa de lucru, existæ øansa ca spiritele sæ se
liniøteascæ.

Acesta nu este un lucru uøor pentru mine deoarece sunt un neamfl
încæpæflânat. Uneori m-am surprins atât de frustrat în timpul anumitor
reparaflii încât îmi venea sæ dau cu piciorul în masa de lucru øi poate cæ øi
tu ai trecut prin aceleaøi stæri. N-am sæ te întreb dacæ ai lovit unele obiecte…
În acele ocazii, singura mea siguranflæ era sæ plec øi sæ mæ refugiez în
Dumnezeu.

Dacæ læsæm o problemæ nerezolvatæ pe masa de lucru øi iubim persoana
cu care avem un conflict, putem avea nædejdea cæ øi dacæ nu vom gæsi
niciodatæ o soluflie sau o îndreptare permanentæ, relaflia noastræ øi respectul
reciproc vor fi mai puternice decât problema care s-a ivit.

Odatæ am întâlnit un om cæruia îi plæcea sæ cârpeascæ orice. De unde
øtiu? Demisolul sæu era plin cu pærfli din obiectele cu care lucrase, pe care
încercase sæ le repare øi pe care le îngræmædise acolo în speranfla cæ unele
piese ar putea fi folositoare. Chiar l-am væzut trægând o bucatæ dintr-o
maøinæ veche a unui vecin, înainte de a veni cei de la cimitirul de maøini
ca sæ o ridice. Nu, el nu avea o maøinæ ca aceea, dar se temea cæ s-ar putea
sæ vinæ ziua când va avea nevoie exact de partea aceea.
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Sæ nu-l judecafli prea aspru, deoarece, deøi øtiu cæ nu va folosi niciodatæ
acele lucruri, cei mai mulfli dintre noi suntem exact ca el. Vrem sæ ne
agæflæm de trecut de parcæ gunoiul de ieri va fi comoara de mâine. Læsafli
trecutul în urmæ. Nu øtiu cum suntefli voi, dar eu când am o problemæ la
instalaflia electricæ acasæ nu vreau sæ o rezolv folosind materiale uzate,
vechi de treizeci de ani. La fel se întâmplæ øi cu relafliile. Læsafli trecutul în
pace. Dacæ apare o problemæ astæzi, ocupafli-væ de ea acum øi nu cædefli în
capcana de a o læsa sæ se învecheascæ. Ca øi cu lucrurile acelea vechi din
demisolul prietenului meu, nimic bun nu poate ieøi din ræscolirea trecutului.

Adezivul este ultimul articol la care recurgem când toate celelalte au
dat greø. Dacæ nu putem ajunge la nici o soluflie øi descoperim cæ suntem
încæ departe în ciuda eforturilor serioase din partea ambelor pærfli, atunci
este posibil sæ învingem dificultæflile prin acceptarea vinovæfliei. Fifli
îngæduitori cu mine. Nu mi-am pierdut minflile.

Sunt sigur cæ fiecæruia dintre noi îi place sæ se considere perfect. În
orice caz, existæ posibilitatea ca cel puflin într-o mæsuræ cât de micæ, noi
sæ fim vinovafli pentru situaflia în care ne gæsim. Doar Dumnezeu øtie în ce
mæsuræ am provocat noi încurcætura, dar noi putem alege sæ acceptæm
vina dacæ vrem. Hristos a fæcut-o pentru noi øi dacæ aceasta poate ajuta la
ræscumpærarea altuia, cum am putea noi sæ facem mai puflin? Asta nu
înseamnæ cæ renunflæm la poziflia noastræ, la principii sau idei, ci înseamnæ
sæ ne asumæm ræspunderea de a fi provocat neînflelegerea. Acceptarea
întregii vinovæflii øi acordarea iertærii celeilalte pærfli reprezintæ un act
vindecætor extraordinar. Este ca un adeziv, pærflile se lipesc una de cealaltæ!
Oricum, funcflioneazæ doar dacæ se face cu sinceritate øi din toatæ inima.
Dacæ joci rolul martirului, pofli sæ nu spui nimic, dar oamenii - chiar øi cei
care nu sunt de acord cu tine - îfli pot spune când vorbeøti din inimæ øi
când eøti nesincer.

Ce-i de fæcut dacæ avefli o relaflie în care fiecare unealtæ dæ greø, iar voi
încæ nu væ putefli privi în ochi? Atunci dæ-i celuilalt posibilitatea sæ-l urmeze
pe Dumnezeu aøa cum înflelege el øi îngæduifli-væ libertatea de a fi cælæuzifli
separafli unul de altul. Doi oameni nu pot merge împreunæ dacæ nu sunt
învoifli. Aøa cæ mergefli separat dacæ este nevoie, læsându-l pe Dumnezeu
sæ rezolve disputa voastræ mai târziu. Apostolul Pavel øi Ioan Marcu øi-au
refæcut relaflia în cele din urmæ øi øtiu cæ aceasta este dorinfla lui Dumnezeu
pentru fiecare dintre noi. Folosifli aceastæ trusæ de unelte øi unele dintre
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problemele voastre vor dispærea. Utilizafli aceste unelte sub îndrumarea
Duhului Sfânt øi cele mai multe dintre problemele voastre relaflionale nu
vor mai exista. Rugæciunea mea este ca Domnul sæ foloseascæ aceste
uneltele simple pentru a realiza un proiect mærefl în vieflile voastre øi sæ
consolideze multe relaflii frumoase. Pentru cæ, la urma urmei, relafliile nu
au de-a face cu idei, poziflii sau conflicte, ci cu oameni!
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CAPITOLUL 8

DRAGOSTE NECONDIfiIONATÆ

“Prin aceasta vor cunoaøte tofli cæ suntefli ucenicii Mei,
dacæ vefli avea dragoste unii pentru alflii.” (Ioan 13:35)

Când mi s-a prezentat pentru prima datæ Cuvântul lui Dumnezeu,
m-am îndrægostit de el. Nu-L iubeam pe Isus pentru cæ nu-L cunoøteam,
dar în Cuvântul Sæu am simflit o frumusefle, o ordine øi un îndrumætor
incontestabil al vieflii mele. Am început sæ pun în practicæ tot ce citeam în
Cuvântul Sæu. Am fæcut tot ce îmi stætea în putere neøtiind cæ este mai
mult de atât. Nu øtiam cum sæ mæ predau lui Dumnezeu sau cum sæ-L las
pe El sæ aleagæ pentru mine.

M-am gândit la puflinul pe care îl øtiam øi mi-am spus: “Doamne, voi
face voia Ta.” Gæsisem adeværul øi înflelegeam Biblia, sau cel puflin aøa
credeam. Chiar øi puflinul pe care îl øtiam pærea mult mai bun decât ce
øtiusem înainte. Credeam în mod sincer cæ am înfleles øi eram mulflumit.

Dar Dumnezeu nu era mulflumit. Nu este niciodatæ mulflumit pânæ
nu primim din partea Lui ce are mai bun. Mi-a arætat cæ în viafla mea sunt
câteva lucruri care nu erau îndreptate øi când mi-am dat seama de aceasta
am pornit sæ fac aceste schimbæri. Sunt un neamfl încæpæflânat. Am o voinflæ
de fier øi nu mæ tem sæ o folosesc, dar ceea ce nu înflelesesem atunci era cæ
voinfla mea de fier trebuia folositæ pentru a mæ preda lui Isus, nu pentru a
îndeplini ceea ce Isus îmi cerea sæ fac. Eram sincer øi chiar am încercat,
dar acasæ mereu eøuam. Acasæ îmi pierdeam mereu cumpætul cu soflia øi
copiii. Acolo nu mæ puteam preface aøa cum o fæceam în alte pærfli. Acasæ
fæceam tot ceea ce orice familie de creøtini conservatori ar fi trebuit sæ
facæ. Aveam momente de rugæciune, ne îmbræcam corespunzætor øi chiar
le predam copiilor acasæ øi cu toate acestea esenfla creøtinismului adeværat,
adicæ o adeværatæ schimbare a inimii, victoria asupra firii pæmânteøti øi
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transformarea atitudinii øi a atmosferei în cæmin, lipseau. Cunoøteam
reforma øi toate lucrurile de exterior ale creøtinismului, aveam succes
chiar øi în predicarea Evangheliei, dar dupæ patru ani în bisericæ Dumnezeu
mi-a spus: “Jim, vreau sæ te retragi în munfli unde vreau sæ-fli descopær
Evanghelia. Vreau sæ faci asta pentru cæ ai realizat multe prin forfle proprii
øi la suprafaflæ aræfli bine, oamenii øi membri bisericii cred cæ eøti
nemaipomenit dar soflia øi copiii tæi nu cred asta øi nici Eu!”

Avusesem propria mea credinflæ iar când am ajuns sæ træiesc în munfli
eram nedumerit. Auzisem o mulflime de termeni teologici a cæror
semnificaflie nu o înflelegeam, nici experimental nici în felul cum se raportau
la viafla mea, iar Dumnezeu mi-a spus sæ le înlætur. Nici în cærflile mele
nici în predici nu vefli descoperi foarte mulfli termeni teologici, øi acesta
este motivul. Dumnezeu mi-a arætat cæ tot ce voia de la mine era sæ aleg.
Dorea sæ mæ predau Lui øi dupæ aceea sæ ræmân supus, fæcând voia Sa,
bucurându-mæ în El, iubindu-L aøa cum îøi iubeøte un copil pærintele øi îi
permite sæ care toate greutæflile vieflii în locul lui. Deodatæ, pe mæsuræ ce
am început sæ pun în practicæ acest nou concept de religie Dumnezeu a
devenit o parte realæ a existenflei mele.

Privind în urmæ la încercærile mele din trecut de a-L mærturisi pe
Hristos, care se reduceau doar la prezentarea adeværurilor biblice øi
niciodatæ în prezentarea directæ a lui Dumnezeu la un nivel personal, am
ræmas uimit de cât de claræ este Evanghelia. Odatæ cu aceastæ descoperire
mi-am dat seama cu stupoare cæ nu eram singurul care nu înflelegea
Evanghelia. Aproape oricærei biserici sau misiuni îi scapæ din vedere
simplitatea øi utilitatea Evangheliei.

“Asta este, Doamne! Acest mesaj pe care mi l-ai descoperit în
sælbæticie este adeværata Evanghelie dupæ care tânjeam!” Era atât de simplu
øi totuøi efectele erau atât de puternice încât depæøea doctrina, depæøea cu
mult mærturia pentru Hristos øi eclipsa cu totul fosta mea religie centratæ
pe forflele proprii. Eram încântat iar Dumnezeu se bucura alæturi de mine,
dar încæ nu-øi încheiase lucrarea cu Jim Hohnberger.

Recent Dumnezeu mi-a descoperit cæ a-L avea ca o parte componentæ
în viafla mea, oricât de important sau de esenflial ar fi, pur øi simplu nu este
suficient. Mi-a arætat foarte clar cæ fiind în pace cu El prin mærturisirea
fiecærui pæcat pe care mi-l aratæ øi prin îndreptarea, în limitele omeneøti, a
fiecærui ræu fæcut aproapelui, nu este de-ajuns. Mi-a spus cæ doar pentru
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faptul cæ Jim Hohnberger predicæ acest mesaj extraordinar nu înseamnæ
cæ Jim reflectæ pe deplin sau chiar parflial imaginea Creatorului sæu. Nimic
din toate acestea nu sunt suficiente pentru Dumnezeu. El mi-a mærturisit
cæ nu sunt chibzuit în gândire, în idei øi mai mult decât toate, în experienflæ.
Trebuie sæ învæfl sæ-i iubesc pe cei din jur necondiflionat.

Vedefli, nu este de ajuns sæ-L iubesc pe Isus nemærginit. Acest mod
de a iubi este destul de rar øi plæcut Domnului dar nu este complet. Dacæ
ar fi sæ privim din perspectiva celor zece porunci, dragostea pentru
Dumnezeu este cuprinsæ în primele patru, dar cum ræmâne cu celelalte
øase? Dumnezeu mi-a arætat cæ trebuie sæ învæfl sæ iubesc oamenii, nu
doar pe cei care îmi sunt prieteni, cei care sunt uøor de iubit, dar øi pe cei
care nu sunt de acord cu mine, øi pe duømani!

Trebuie sæ învefli sæ-i iubeøti pe cei din jur necondiflionat, indiferent
dacæ sunt de acord cu tine sau nu. Vreau sæ te ajut sæ ai aceastæ experienflæ,
Jim. Mæ laøi?

I-am ræspuns: “Doamne, cât de departe trebuie sæ merg în aceastæ
experienflæ?”

Vreau sæ væ împærtæøesc ræspunsul lui Dumnezeu. M-a trimis la
Romani 5:6,7. “Cæci, pe când eram noi încæ færæ putere, Hristos, la vremea
cuvenitæ a murit pentru cei nelegiuifli. Pentru un om neprihænit cu greu ar
muri cineva; dar pentru binefæcætorul lui, poate s-ar gæsi cineva sæ moaræ.”
Cine sunt aceøti nelegiuifli? Eu øi cu tine! Pe când nu aveam putere, nu-L
puteam iubi nevrând nici mæcar sæ-I ræspund, Isus a murit pentru pæcatul
meu øi al tæu. Cæci Isus a luat pæcatele pentru fiecare persoanæ care a træit
sau va træi, øtiind cæ majoritatea nu-L vor iubi niciodatæ în schimb. Apoi
versetul vorbeøte despre câteva persoane dispuse sæ moaræ pentru un om
bun, øi acest lucru este adeværat. Tu øi cu mine suntem dispuøi sæ ne
asumæm multe riscuri pentru oamenii pe care îi consideræm “buni”. Ei ar
putea fi semeni pe care nu-i cunoaøtem personal, dar pe care instinctiv îi
categorisim drept oameni buni ca noi, øi încercæm sæ-i salvæm de pericole,
exact cum am dori sæ facæ øi ei pentru noi dacæ s-ar schimba rolurile.

De curând, lumea a privit øi a cinstit pompierii øi alfli membri ai
echipelor de intervenflii ale cæror ultime imagini înregistrate sunt de pe
scærile pline de fum ale World Trade Center, când se târau sæ salveze pe
alflii în timp ce toatæ lumea încerca sæ scape, øi aproape patru sute dintre
aceøtia au murit ca eroi încercând sæ-i salveze pe alflii. Acest sacrificiu de
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sine demonstreazæ cele mai bune idealuri ale Statelor Unite, dar am mai fi
privit aceastæ faptæ ca fiind curajoasæ dacæ øi-ar fi riscat vieflile pentru
niøte criminali odioøi care puseseræ la cale aceastæ catastrofæ? Nu cred cæ
am risca viafla vreunui pompier pentru a salva viafla unui criminal. Aceasta
este firea omeneascæ.

“Dar Dumnezeu îøi aratæ dragostea faflæ de noi prin faptul cæ, pe
când eram noi încæ pæcætoøi, Hristos a murit pentru noi” (versetul 8). Sæ
iubeøti pe cei care nu pot face nimic pentru tine sau pe cei care nu vor,
depæøeøte limitele umanului øi intræ în sfera divinului. Oscar Schindler,
un industriaø german care øi-a protejat mereu muncitorii în timpul anilor
de persecuflie nazistæ, a salvat de la moarte la Auschwitz sute de angajate.
Ani mai târziu, când øi-a dat seama de ce fæcuse Schindler, una dintre
cele salvate a spus: “Ne era øi tatæ øi mamæ. Era singura noastræ speranflæ.
Nu ne-a dezamægit niciodatæ.” Øi-a dat seama de dragostea pe care o avea
Schindler pentru muncitorii lui øi aceasta a trezit în sufletul ei cel mai
profund sentiment de mulflumire. Øi Dumnezeu face la fel pentru a ne
câøtiga inima øi mintea. El spune, “Jim Hohnberger, voi face totul
pentru tine. Mæ voi sacrifica pânæ la moarte în speranfla de a-fli câøtiga
inima.”

“Pe când eram noi încæ pæcætoøi Hristos a murit pentru noi.” Cine
este acest “noi” menflionat aici? Hristos a murit pentru conservatori? Tu
spui cæ da. Ei atunci cum ræmâne cu liberalii? Øi pentru ei? Dar moderaflii,
conducætorii bisericii, misionarii, pastorii øi liderii separatiøti? Dar celelalte
denominafliuni, inclusiv cele cu care nu suntem de acord, sau cele pe care
nici mæcar nu le consideræm aøa, Isus a murit øi pentru ei? Cum ræmâne
cu evreii, musulmanii extremiøti sau Papa? Hristos s-a sacrificat pentru
noi indiferent dacæ ne-am alæturat sau nu bisericii sau religiei Lui. S-a
sacrificat færæ ezitare. Isus l-a tratat pe Iuda la fel ca pe Petru. Ce i-ai fi
fæcut lui Iuda øtiind, la fel ca øi Hristos, cæ indiferent de strædanii, în final
te va træda? Isus este imparflial. Suntem øi noi la fel?

Isus i-a iubit pe ceilalfli necondiflionat. Nu a spus, “Dacæ te schimbi,
te voi iubi”. Dragostea lui Isus s-a reværsat asupra mea chiar înainte de a
face vreo schimbare. Isus nu a spus, “Dacæ accepfli teologia øi doctrinele
mele, atunci te voi iubi.” Isus nu a spus, “Dacæ-Mi accepfli reformele øi
stilul de viaflæ øi te conformezi lor, atunci te voi iubi.” Nu mi-a spus aøa
ceva øi nu a spus asta nimænui vreodatæ. Dar ce le spunem noi celorlalfli?
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Isus nu a arætat vreodatæ prin vorbæ sau faptæ, “Dacæ vei privi lucrurile
ca mine, Jim, atunci te voi iubi.” Isus nu a spus, “Dacæ faci lucrurile cum
vreau eu, atunci voi avea grijæ de tine øi de nevoile tale.” Isus nu a spus,
“Dacæ Mæ urmezi, atunci te voi iubi øi voi face minuni pentru tine.” El nu
avea atitudinea meschinæ care ne marcheazæ atât de mult comportamentul
faflæ de cei pe care pretindem cæ-i slujim. Isus a mers direct la ofiflerii
romani care aveau sprijinul celui mai puternic imperiu. I-a vindecat cu
aceeaøi bunævoinflæ cu care ar fi vindecat pe oricine altcineva, pentru cæ-i
iubea ca oameni. Nu s-a gândit niciodatæ sæ slujeascæ cuiva doar pentru
poziflia pe care o ocupa. Iubirea lui Isus a depæøit politica vremii sale,
politica bisericii lui øi chiar pe cea a oamenilor lui. A avut curajul sæ
iubeascæ øi chiar sæ slujeascæ pe oricine, færæ excepflie, indiferent dacæ
erau sau nu ai bisericii, liberali sau conservatori, sfinfli sau pæcætoøi,
agnostici sau certafli cu biserica. Sæ ne fie ruøine pentru iubirea noastræ
superficialæ, neînsemnatæ, de suprafaflæ øi condiflionatæ!

Noi spunem: “Te voi iubi øi îfli voi sluji dacæ te alæturi bisericii mele.”
Care este motivaflia misiunii noastre? Chiar existæm pentru a ne iubi
aproapele? Dacæ s-ar spune adeværul, tot ce pare a fi lucrare de
evanghelizare este o dovadæ a iubirii condiflionate – iubire cu un mare
“DACÆ”. Amintifli-væ de ultimele lucræri de evanghelizare organizate de
bisericæ øi gândifli-væ dacæ le-afli slujit cu adeværat celor care au participat
la câteva sau la toate întâlnirile, dar nu au acceptat sæ se alæture bisericii.
Nu mæ refer doar la a le trimite materiale prin poøtæ sau a-i invita la
programe speciale, ci a le sluji cu adeværat nevoilor lor. Cred cæ astfel væ
vefli da seama de eficienfla lucrærii de evanghelizare pe care o facefli. Dacæ
eforturile voastre sunt doar pentru cei care ni se alæturæ, atunci iubirea
este condiflionatæ øi trebuie sæ ne scuzæm faflæ de cei pe care i-am nedreptæflit
în aøa-zisa noastræ lucrare de evanghelizare. Nu am dat pe faflæ însuøirile
lui Dumnezeu ci interesul de sine.

Cunosc mulfli conservatori care m-ar iubi øi m-ar accepta dacæ aø fi
de acord cu ei dar dacæ nu le-aø da dreptate nici nu m-ar bæga în seamæ.
Nu e de mirare cæ nu atragem lumea! Spre deosebire de Isus, noi spunem,
“Te voi iubi øi sluji dacæ îmi accepfli stilul de viaflæ øi reformele.” Sunt mai
multe persoane care pur øi simplu mi-ar îndrægi familia dacæ le-am accepta
fanatismul, dar dacæ nu, ne-ar privi cu aroganflæ. Aceasta este Evanghelia?
Este aceasta lucrarea pe care ne-a chemat Isus sæ o facem?
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Când spunem te voi iubi øi te voi sluji doar dacæ ne urmezi regulile,
reglementærile øi indicafliile, pretindem cæ facem ceva când de fapt facem
altceva. Spunem cæ urmæm Biblia øi numai Biblia. Pretindem a avea drept
motto: Sola Scriptura, dar mai sunt încæ o græmadæ de reguli fæcute de om
pe care trebuie sæ le respecfli. Dacæ nu vei face astfel nu te vei descurca
prea bine în biserica noastræ. Dacæ nu o vei face nu vei fi privit cu ochi
buni în biserica noastræ øi nu-fli vei gæsi locul în organizaflia noastræ. Aceastæ
atitudine Îl reflectæ oare pe Isus Hristos?

Nu mæ refer la coborârea standardelor. În nici un caz. Isus Hristos a
avut cele mai înalte standarde pentru oricine a træit în aceastæ lume, dar
nu i-a înlæturat pe ceilalfli pentru cæ nu aveau aceleaøi standarde. Ce mult
ne iubeøte Dumnezeu! Trebuie sæ ne punem întrebarea: Este ceea ce facem
o lucrare de slujire pentru noi în timp ce pretindem cæ slujim altora?

Motivaflia noastræ în lucrarea de evanghelizare ar trebui sæ fie aducerea
oamenilor la Isus, care le poate ræscumpæra sufletele, dar de obicei dorinfla
noastræ este de a-i face pe ceilalfli sæ vadæ lucrurile ca noi. Vrem sæ
gândeascæ ca noi, sæ ni se alæture, sæ fie exact ca noi, sæ ne slujeascæ øi sæ
ne împærtæøeascæ ideile. Aceasta nu este dragoste, fraflilor øi surorilor în
Hristos. Nu e dragoste a încerca sæ-i faci pe oameni dupæ chipul øi
asemænarea ta, în locul lui Dumnezeu.

Dragostea, aøa cum o dovedeøte Dumnezeu, este lepædarea de sine
în favoarea celorlalfli. Aceasta este definiflia Paradisului, a dragostei øi
dacæ este aplicatæ, problemele se rezolvæ de la sine. De-a lungul anilor am
oferit consiliere multor cupluri øi multor familii, øi de fiecare datæ problema
cæminului era cæ bærbatul nu træieøte pentru soflie øi nici ea pentru el, øi
nici unul dintre ei nu-øi dædea osteneala pentru copii. Dacæ nu au un
exemplu, copiii nu învaflæ niciodatæ sæ træiascæ pentru pærinflii lor sau pentru
alflii. Felul în care træieøti pentru alflii demonstreazæ dragostea pe care o
porfli în inimæ. Avem dragostea lui Dumnezeu atunci când putem træi
întrutotul pentru acea bisericæ ce urmeazæ cæile lumii; când putem træi
întrutotul pentru acea lucrare de slujire cu care nu suntem de acord. Atunci
øi numai atunci avem puterea care poate trage acea bisericæ din lume øi
acea lucrare de slujire într-o poziflie mai echilibratæ. Acest tip de iubire
este un angajament de a iubi indiferent dacæ nu câøtigi nimic, biserica nu
câøtigæ nimic øi nici lucrarea de slujire sau Dumnezeu. Dumnezeu iubeøte
færæ sæ pretindæ ceva în schimb. Este felul lui de a iubi – necondiflionat.

DRAGOSTE NECONDIfiIONATÆ



98

EVANGHELIA ESTE DESPRE OAMENI

Dacæ Isus ar fi fost printre noi astæzi ne-ar fi iubit pe tofli la fel, ne-ar
fi slujit øi s-ar fi alæturat oricærui grup. Ar fi slujit grupului organizat de
credincioøi, celor care au biserica acasæ, celor care sunt doar pe margine,
fiecærui suflet rætæcit, øi ar face astfel pentru cæ El este Dumnezeul
dragostei. Ar iubi øi misiunile independente øi care nu fac parte dintr-un
sistem confesional. Ar iubi øi ar sluji chiar øi celor færæ bisericæ sau trædætori
ca Iuda. Existæ trædætori în viafla øi în biserica ta? Ai gæsit dragostea care
sæ se potriveascæ acestor tipuri de persoane? El ar iubi øi ar sluji
îndærætnicilor øi celor care sunt greu de iubit. În viafla ta existæ persoane
care sunt greu de iubit?

Apocalipsa 14:6 spune, “Øi am væzut un alt înger care zbura prin
mijlocul cerului cu o Evanghelie veønicæ pentru ca sæ o vesteascæ
locuitorilor pæmântului, oricærui neam, oricærei seminflii, oricærei limbi øi
oricærui norod.” Dacæ ar fi sæ faci parte din miøcarea descrisæ aici nu este
suficient sæ cunoøti Evanghelia sau sæ ai o diplomæ de la o universitate
importantæ care sæ ateste faptul cæ ai doctoratul în studiul Evangheliei.
Nu, trebuie sæ avem Evanghelia; trebuie sæ fie o parte din noi. Mesajul
evanghelic descris aici este dus în toate colflurile pæmântului, la fiecare
neam, seminflie, limbæ øi norod. Nu existæ excepflii. Nimeni nu este exclus
sau considerat nedemn.

Ce înseamnæ “seminflie”? Am cæutat øi mi-a plæcut ce-am gæsit. Este
o mlædiflæ. Evanghelia este pentru mlædifle. Øi totuøi un lider al bisericii
mi-a spus cæ nu ar trebui sæ le slujim. Dacæ spunem asta, pierdem din
vedere esenfla Evangheliei. Oricine nu vrea ca Evanghelia sæ ajungæ la cei
care au nevoie de ea cel mai mult, nu a gustat niciodatæ din dragostea lui
Dumnezeu øi are nevoie sæ fie iubit. Aøa cæ nu-i alungafli! Iubifli-i!

La orice neam înseamnæ cæ nu existæ bariere lingvistice, nici atitudini
pærtinitoare privind culoarea sau poziflia socialæ. La tot “norodul” nu se
referæ doar la cei care ne fac sæ ne simflim bine. Cunosc o mulflime de
oameni din afara bisericii care ar fi bucuroøi sæ iubeascæ øi sæ slujeascæ
celor care gândesc la fel ca ei dar îi privesc de sus pe cei asociafli
organizafliilor corupte. Cunosc mulfli lideri de bisericæ care refuzæ sæ aibæ
de-a face cu cei din afara bisericii ale cæror opinii sunt altfel decât ale lor,
øi îi privesc cu un oarecare disprefl pe cei care provoacæ necazuri. Ambele
grupuri au aceeaøi problemæ. Pierd adeværatul mesaj al Evangheliei øi
pânæ nu-l vor gæsi, vor continua sæ creadæ în adeværurile lor separate în
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timp ce pierd din vedere adeværul, singurul adevær care îi poate elibera.
Când alegem cui vom sluji, acfliunile spun, “Nu voi avea nimic de-a face
cu ei.” Dar ei cum vor primi vreodatæ Evanghelia dacæ nu vrem sæ ne
apropiem de ei? Dacæ aceasta este atitudinea noastræ, poate cæ adeværata
întrebare pe care trebuie sæ ne-o punem este cum vom propovædui vreodatæ
Evanghelia dacæ nu ne apropiem de ei. Lucrarea lui Isus a depæøit
intoleranfla politicii din vremea Sa. Dragostea Lui s-a îndreptat spre
tofli. Dragostea lui s-a îndreptat chiar øi spre mine, øi încæ se mai
îndreaptæ.

Isus a øtiut cæ pânæ la urmæ, biserica lui va fi formatæ din oameni din
medii diferite øi cu experienfle diferite, dar vor avea douæ lucruri în comun.
Nu mæ refer la criteriile din Apocalipsa pe care mi le-afli putea cita pentru
cæ acel criteriu la care mæ refer este condiflia prealabilæ de a avea ce a scris
Ioan în Apocalipsa. Isus a împærtæøit øi douæ criterii pe care cel cu inima
curatæ le împlineøte, øi pofli citi despre ele în Evanghelia dupæ Luca 10:27,
“El a ræspuns: “Sæ iubeøti pe Domnul, Dumnezeu tæu, cu toatæ inima ta,
cu tot sufletul tæu, cu toatæ puterea ta øi cu tot cugetul tæu”. Totul – asta
vrea Dumnezeu pentru Jim Hohnberger, nimic ascuns, nimic între noi.
Mæ atrage atât de mult, încât acoperæ caracterul meu imperfect cu mantia
perfecfliunii Sale. Øi în timp ce mæ fline atât de aproape, îmi vorbeøte øi îmi
explicæ: “Trecutul tæu nu înseamnæ nimic, Jim. Am plætit deja pentru
tine. fii-am dat puterea sæ alegi sæ fii atât de aproape de Mine încât sæ te
acopær cu mantia Mea, pe tine øi toate cicatricele pe care le-a læsat pæcatul.
Când Tatæl Meu se uitæ la tine acum, nu vede decât caracterul tæu
neîntinat. Ei, vrei sæ ræmâi cu Mine, Jim? fii-am dat puterea sæ alegi sæ
ræmâi cu Mine. Pe lângæ decizia ta de a ræmâne cu Mine, nu pofli sæ faci
ceea ce ai fæcut. Dar dacæ alegi sæ te predai în mâinile Mele, øi am fæcut
în aøa fel încât toatæ lumea sæ o poatæ face, atunci Duhul Meu îfli poate
controla acfliunile prin credinfla pe care o aræfli. Pofli sæ o faci, Jim. Ca
oricærui om de la Adam încoace, fli-am dat puterea sæ decizi dacæ ræmâi
cu Mine. Este alegerea ta, dreptul tæu de naøtere ca fiu al lui Dumnezeu,
sæ vii la Mine øi sæ te acoperi cu fiinfla øi perfecfliunea Mea øi apoi sæ
ræmâi în Mine øi sæ mæ laøi sæ te acopær în continuare. N-am sæ te oblig,
dar vreau sæ ræmâi. Tu vrei?”

“Sæ iubeøti pe Domnul Dumnezeul Tæu din toatæ inima ta.” Aceasta
este cel mai uøor, prietene. Am ajuns în momentul în care I-am dat lui
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Dumnezeu toate cele la care am hotærât sæ renunfl. Asta nu înseamnæ cæ nu
se mai poate ca aceastæ experienflæ sæ creascæ øi sæ se aprofundeze ci cæ în
acest moment sunt pe deplin devotat lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu mi-a
arætat cæ mai este un strat al eului care trebuie analizat. “Jim, vreau sæ-fli
iubeøti aproapele ca pe tine însufli.”

Asta este greu de realizat, de aceea în cele zece porunci sæ-L iubeøti
pe Dumnezeu ocupæ doar patru în timp ce dragostea pentru aproapele
ocupæ celelalte øase. Dumnezeu este iubitor øi este uøor sæ-L iubeøti. Aø
putea pleca în pustiu øi sæ petrec patru zile cu Dumnezeu øi nu aø vrea ca
acest moment special sæ se termine. Dar cu vreun semen? Nu øtiu dacæ aø
vrea sæ petrec patru ore singur cu el în pustiu, øi în nici un caz patru zile.
Pur øi simplu nu-i pot iubi ca prieteni. Cum pot iubi oameni greu de a fi
iubifli ca pe mine însumi? Totul se rezumæ la alegerile mele. Isus îmi
promite cæ dacæ fac voia Sa, îmi va da puterea sæ iubesc pe oricine; chiar
øi nemfli bætrâni øi încæpæflânafli ca Jim Hohnberger.

Odatæ, un lider al bisericii din vremea lui Isus, dupæ ce a auzit acest
adevær, i-a pus o întrebare speculativæ. Erau o mulflime de astfel de întrebæri
care circulau prin bisericæ øi omul a vrut sæ o foloseascæ pe aceasta
încercând sæ-L distragæ pe Isus de la prezentarea adeværului pe înflelesul
oamenilor. A întrebat, “Cine este aproapele meu?” Cu alte cuvinte, cât de
departe trebuie sæ meargæ aceastæ dragoste?

Drept ræspuns Isus a spus frumoasa pildæ a samariteanului milos. Un
om care cælætorea a cæzut în mâna unor hofli care aproape l-au omorât din
bætaie, i-au luat tot ce avea, pânæ øi hainele de pe el øi l-au læsat sângerând
în øanflul de lângæ drum. Apoi, pe acelaøi drum a venit un bærbat, cu funcflie
importantæ în biserica lui Dumnezeu, øi væzându-l pe acest om, a trecut de
partea cealaltæ a drumului øi s-a îndepærtat. Mergea înainte græbit, cu mâna
pe geantæ, ca nu cumva sæ devinæ øi el victimæ. Oare acesta cunoøtea
Evanghelia?

Apoi, alt bærbat, respectat în oraø øi în bisericæ, a trecut pe acolo øi
l-a væzut pe acel om abia respirând, dar a observat cæ este din clasa
muncitoare, nu de-al lui. S-a uitat la hainele sale frumoase øi la stræinul
plin de ræni. Gândul de a-l atinge era atât de înfricoøætor încât s-a
cutremurat. Omul era aproape mort øi oricum ar fi murit. Deja în jurul
rænilor se adunaseræ muøte øi flânflari øi în curând vulturii aveau sæ se aøeze
pe mædularele sale. Dacæ l-ar fi atins, øi bærbatul ar fi murit dupæ aceea, ar
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fi putut fi foarte bine considerat necurat spiritual. Nu, mai bine sæ-l las
unde este, bietul, sæ moaræ liniøtit, a decis omul.

Negustorul samaritean era obosit pentru cæ îøi træsese animalul pe
drumul de munte. A trebuit sæ meargæ mult pentru a strânge ceva bani,
din cauza taxelor romane øi a colectorilor de taxe. O miøcare l-a trezit din
gândurile sale. Ceva se miøcase în øanfl. Semæna cu un fel de creaturæ
moartæ, poate nu chiar moartæ, dar nici prea bine nu-i era – prea palidæ,
prea albæ pentru orice animal sælbatic. Apoi îøi dædu seama ce era.

Græbindu-se într-acolo a fost izbit de o priveliøte deplorabilæ. Bærbatul
din øanfl era un evreu, o sectæ care rivaliza cu samaritenii. Credeau în
acelaøi Dumnezeu øi venerarea lor era aceeaøi dar nu cædeau de acord în
privinfla unor puncte esenfliale ale doctrinei øi practicii iar disputa dintre
cele douæ grupuri dura de mult øi era încrâncenatæ. Totuøi, nu-l putea læsa
pe acest bærbat sæ moaræ acolo, în drum, aøa cæ rupându-øi hainele de
rezervæ i-a legat rænile øi a reuøit sæ-i toarne niøte apæ pe gâtul uscat. Apoi
l-a urcat cu greu pe mægar øi a pornit spre urmætorul oraø la apusul soarelui.
Un urlet de lup se auzea în dealurile întunecate din spatele lor, ca øi cum
ar fi jelit pierderea unei præzi uøoare.

Samariteanul a fost pus în fafla unei alegeri. A trebuit sæ munceascæ
din greu øi sæ se murdæreascæ, sæ plæteascæ pentru medicamentele øi
îngrijirile bærbatului. Øi poate cæ acesta nici mæcar nu era de acord cu el.
Isus l-a întrebat pe acel om cine era aproapele celui tâlhærit. Astæzi El ar
putea întreba cine este aproapele celui devenit fanatic sau chiar a
pæcætosului care a îndræznit sæ-øi deschidæ o afacere.

Câte reproøuri fæcute prejudecæflilor øi atitudinilor pærtinitoare pe care
le avem faflæ de cei cu care nu suntem de acord! Aproapele nu este doar
cel care ne place, cel care vede lucrurile ca noi. Biserica øi iubirea lui Isus
nu sunt atât de înguste precum concepfliile noastre. Biserica lui Hristos va
fi alcætuitæ dintr-un Nicodim care l-a cæutat noaptea în secret pe Isus, øi
din câfliva ca Iosif din Arimatea, care a fost un discipol secret a lui Isus de
frica evreilor. Vor fi foarte mulfli conducætori ai bisericii care, deøi par
adepflii unei biserici clar corupte, sunt discipoli secrefli ai lui Isus, øi nu
trebuie sæ uitæm cæ lui Dumnezeu nu-i pasæ de aparenfle ci de suflet. Mulfli
dintre aceøtia se vor îndrepta, aøa cum a fæcut-o Iosif atunci când situaflia
era sumbræ pentru bisericæ. Biserica lui Isus va avea câfliva pescari duri,
neøcolifli ca Petru. El L-a urmat pe stæpânul sæu færæ fricæ, øi a considerat
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o prea mare onoare sæ moaræ ca Isus, aøa încât a cerut sæ fie ræstignit cu
capul în jos. Biserica lui Hristos va include colectori de taxe – angajafli
guvernamentali. Sunt atât de mulfli oameni aflafli la limita creøtinismului
care îi privesc suspicios pe oricare agent guvernamental sau executor al
legii ca pe niøte lucrætori ai vreunui guvern mondial. Ei mæ întreabæ, “Ce
vei face, Jim, când se vor næpusti asupra ta în elicopterele lor negre?”

Cu siguranflæ nu am sæ fug de ei! Domnul meu a înfruntat toatæ furia
øi ura pe care regatul lui Satana le-ar fi putut avea împotriva Lui øi nu S-a
clætinat în fafla furtunii, øi atunci a câøtigat multe inimi. Prin harul Sæu, nu
vreau sæ væd pe vreun creøtin fugind de un asemenea conflict ca øi cum nu
ar avea altæ vinæ decât aceea de a fi oameni buni øi neprihænifli prin acfliunea
Duhului Sfânt din inima lor. Dacæ cineva vrea sæ mæ aresteze sau sæ mæ
ucidæ pentru cæ sunt creøtin poate sæ o facæ, dar numai dacæ Domnul meu
le-o va permite; pentru cæ viafla mea este în mâinile Lui øi nimic nu mi se
poate întâmpla færæ voia Sa. Totuøi, dacæ cineva vrea sæ mæ aresteze, atunci
vor auzi Evanghelia.

Biserica Lui Hristos va fi alcætuitæ din unii care erau orbi, leproøi,
posedafli de demoni, care nu-øi puteau controla furia, cum am spune noi
astæzi, dar în vremea aceea eram numifli fiii tunetului. Ce putere are acest
mesaj încât atrage atâflia oameni diferifli spre acelaøi obiectiv?

Pânæ la urmæ tofli aceøtia vor avea un numitor comun, acela cæ tofli îi
iubesc pe ceilalfli ca pe ei înøiøi. Isus a spus cæ dacæ væ iubifli unul pe altul,
atunci tofli vor øti cæ suntefli ucenicii Mei, øi dacæ acesta este criteriul øi
cuvintele Lui sunt adeværate, atunci tu øi cu mine mai avem multe de
fæcut dacæ vrem sæ fim vreodatæ demni de împæræflia Lui. Noi nu putem
iubi astfel, nu ne putem preface øi ca urmare dacæ aceastæ dragoste este
prefæcutæ în public, nu are nici o valoare. Doar respectându-L pe Hristos,
înflelegându-I dragostea øi læsându-L sæ ne modifice caracterul, dragostea
noastræ infimæ se poate transforma într-o dragoste dupæ chipul øi
asemænarea Sa. Nu te baza numai pe apartenenfla la bisericæ, pentru cæ nu
este suficient. Nu ræmâne doar la credinflele øi teologia ta, pentru cæ nu
este suficient doar sæ aprobi adeværul. Nu încerca nici mæcar sæ te
mulflumeøti doar cu reformele øi stilul tæu de viaflæ, crezând cæ ai obflinut
ce fli-a pregætit Dumnezeu, pentru cæ nici acestea nu sunt suficiente. În
nici un caz nu te baza pe sprijinul oricærei biserici pentru cæ nu este
suficient.
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Nu uita, nu cei învæflafli, nu cei considerafli buni, au supraviefluit în
vremea lui Hristos. Øi declar în fafla întregii lumi cæ dacæ tot ce ai sunt
doar forme de creøtinism, dacæ ai reputaflia unui sfânt, dacæ tot ceea ce ai
este strædania de a face bine, atunci pe baza istoriei øi a relafliei divine, eøti
în pericol de moarte, pentru cæ doar cei care sunt ca stæpânul lor în cuvinte,
acfliuni øi motivaflii vor fi salvafli în cele din urmæ pentru cæ au învæflat sæ
iubeascæ necondiflionat.

Sæ nu credefli cæ aduc un nou stil de viaflæ øi nici nu schimb locul
doctrinei øi al credinflei. Doar le aøez la locul lor. Avem nevoie de dragostea
Lui. Dupæ ce a spus pilda samariteanului, Isus ne-a îndemnat sæ facem la
fel. Cu alte cuvinte, du-te øi træieøte întru totul spre binele celorlalfli.

Cel mai bun exemplu pentru a ilustra acest stil de dragoste este
relatarea pe care am auzit-o odatæ despre Deena øi Paul. Este o
întâmplare adeværatæ care s-a petrecut în 1960 øi ale cærei rezonanfle
încæ se mai simt.

Paul era un bærbat în adeværatul sens al cuvântului; înalt øi frumos,
fostæ vedetæ de fotbal, a devenit antrenorul echipei liceului. Nu numai cæ
era perfect din punct de vedere fizic, dar era inteligent øi mai mult decât
atât, avea caracter. Avea idealuri øi principii tradiflionale. Când avea 25
de ani, s-a îndrægostit de regina balului. Era la fel de inteligentæ ca el øi
aveau aceleaøi principii înalte. Era foarte cunoscutæ øi avea un spirit vivace,
lucruri care l-au atras pe Paul øi i-au cucerit inima. Erau amândoi evlavioøi,
øi modul în care se curtau era apreciat de întreaga comunitate. Urmau sæ
aibæ o nuntæ ca în poveøti øi sæ træiascæ fericifli pânæ la adânci bætrânefli ca
un cuplu perfect øi sæ creascæ copii minunafli. Tofli øtiau acest lucru øi se
aøteptau la aøa ceva, dar ceva s-a întâmplat dincolo de lumea minunatæ în
care træiau, un lucru pe care nu-l puteau controla – Vietnam.

Øi, bineînfleles, Paul s-a oferit voluntar. Nu trebuia sæ plece dar îøi
iubea flara øi s-a înrolat. Simflea cæ era datoria lui sæ-øi serveascæ flara pe
care o iubea øi s-a înscris la cursurile de ofifleri. Dupæ ce a absolvit ca
locotenent, s-a cæsætorit cu Deena. Apoi a fost trimis cu vaporul într-o
misiune în jungla Vietnamului, având funcflia de conducætor al unei patrule
de recunoaøtere. Øi-a dus oamenii în spatele liniilor inamice øi au træit zile
întregi în afara protecfliei forflelor aliate. Înainte de a-øi termina jumætate
din rondul de serviciu, patrula a fost atacatæ øi Paul a fost atât de grav
rænit, încât a fost un miracol cæ a supraviefluit. Øi-a pierdut braflul stâng de
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la cot. Mâna dreaptæ era zdrobitæ cu excepflia a douæ degete care se miøcau
færæ folos øi dacæ rana de la celælalt brafl nu se vindeca repede, exista
pericolul de a-øi pierde øi acest mædular. Poate cæ a fost mai bine cæ la
început nu putea vedea din cauza rænilor groaznice ale feflei øi a pierderii
ochiului stâng. Ørapnelul l-a desfigurat atât de tare, încât nu i se mai
distingeau træsæturile, dinflii îi erau zdrobifli, nasul rupt, øi puflinul care
ræmæsese neatins era umflat foarte tare. Coapsele øi fesele îi erau stræpunse
de bucæfli de metal dar multe dintre ele au trebuit sæ fie læsate acolo unde
erau, de teamæ cæ nu ar fi supraviefluit unei operaflii. Øi picioarele îi erau
umflate, cu circulaflia dereglatæ øi infectate. Øansele de a mai putea merge
vreodatæ erau minime.

Cu toate acestea, armata l-a trimis înapoi în Statele Unite, la spitalul
cel mai apropiat de casæ. Pe drum, s-a întâlnit cu un alt amic de armatæ
care încerca sæ-l încurajeze, spunându-i: “Stai liniøtit, Paul, amice, armata
te va repune pe picioare. Armata,” l-a asigurat el, “are cei mai buni medici
øi doctori din lume.” Ræspunsul lui Paul a fost greu de înfleles din cauza
buzelor umflate dar a zis resemnat, “Au fæcut deja tot ce au putut.” øi
astfel Paul a venit acasæ sæ înfrunte viitorul.

Deena era neræbdætoare sæ-øi vadæ iubitul. Angajaflii voiau sæ o
pregæteascæ dar øtiau ce avea sæ se întâmple; væzuseræ de nenumærate ori
situaflii similare. Sofliile priveau la ce mai ræmæsese din bærbatul iubit øi
færæ nici un cuvânt le întorceau spatele øi plecau acasæ øi dupæ câteva
sæptæmâni sau luni, la spital ajungeau documentele prin care îøi anunflau
soflul cæ intentaseræ divorfl.

Deena nu era aøa. Nici nu i-a trecut prin cap sæ-l pæræseascæ. Nu
avea nimic de câøtigat, nu avea nici un rost sæ iubeascæ un astfel de bærbat,
nu? Pentru Deena acesta încæ mai era bærbatul de care se îndrægostise, øi
chiar dacæ fizic nu mai era la fel, înæuntru era acelaøi Paul færæ cicatrice
pe care-l iubea. Cu cât avea mai multæ nevoie de ea, cu atât ea îi putea
dovedi cæ-l iubeøte. Adeværata dragoste depæøeøte dezamægirile øi durerea.
Adeværata dragoste rezistæ doar pentru binele celuilalt.

Tu ce-ai fi fæcut? Ce faci în cadrul familiei, al bisericii, al casei, în
cazul celor care nu sunt uøor de iubit sau care nu fli-ar ræsplæti eforturile?

Deena era hotærâtæ sæ-l ajute pe Paul. Îøi petrecea fiecare clipæ cu el.
Îi îngrijea rænile øi îl spæla. Îl iubea øi vroia sæ fie siguræ cæ el øtia acest
lucru. Era atât de hotærâtæ sæ stea încontinuu cu el, încât în cele din urmæ
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asistentele s-au dat deoparte în timp ce ea petrecea nopfli întregi îngrijindu-l.
Îl iubea cu tot cu cele 31 de operaflii.

Dumnezeu opereazæ øi asupra noastræ. Vrei sæ Mæ iubeøti cu operafliile
mele, în timp ce Dumnezeu îmi modeleazæ caracterul, sau mæ pæræseøti
dacæ nu sunt tot ce crezi cæ ar trebui sæ fiu? Dumnezeu încearcæ sæ ne
ducæ mai departe .

Deena øi-a sacrificat timpul sæu pentru refacerea soflului ei. Suntem
oare dispuøi sæ ne sacrificæm timpul pentru a ne îndrepta familiile, legæturile
de prietenie, bisericile, sau pur øi simplu le întoarcem spatele. Creøtinismul
nu este o dragoste tolerantæ unde orice este permis; este un angajament
pentru iubirea principialæ chiar øi a celor care nu par sæ o merite. Nu
înseamnæ numai a-L cunoaøte pe stæpânul vieflii ci øi a-I urma paøii. Este
un angajament de a iubi în ciuda greøelilor, a diferenflelor øi dezechilibrelor
care intervin între noi. Este un angajament de a-L læsa pe Duhul Sfânt sæ
troneze în inimile øi în vieflile fiecæruia færæ sæ te crezi Duhul Sfânt junior.

Dacæ ar fi sæ ne identificæm cu personajele povestirii, noi am fi
veteranii din Vietnam. Isus Hristos ar fi Deena. Isus îøi face simflitæ prezenfla
de câte ori vrea, de câte ori îl læsæm øi ne îngrijeøte rænile. Se uitæ la mine,
cauza pierdutæ, øi spune, Jim Hohnberger, eøti neajutorat øi færæ speranflæ
dar aceastæ condiflie a ta nu-mi permite decât sæ-fli dovedesc dragostea
mea pentru tine.

Aceasta este Evanghelia salvatoare a lui Isus Hristos. Merge dincolo
de cine este bun sau ræu, dincolo de doctrinæ sau apartenenflæ confesionalæ,
dincolo de reforme øi schimbæri ale stilului de viaflæ; merge dincolo de
evenimentele sfârøitului øi de înflelegerea profefliilor. Prezintæ miezul
problemei – dragostea necondiflionatæ. Dumnezeu te cheamæ acum cu
marea Lui iubire. Îfli cere sæ ai o dragoste ca a Lui pentru cei din jur, nu
pentru tine, træind o viaflæ de alegeri supuse Lui Øi læsându-L pe El sæ
sædescæ aceastæ dragoste în tine. Aceasta este puterea care va schimba
lumea, cæci Evanghelia este despre iubirea necondiflionatæ pentru oameni.
Este despre oameni!

“Væ dau o poruncæ nouæ: Sæ væ iubifli unii pe alflii; cum v-am iubit
Eu, aøa sæ væ iubifli øi voi unii pe alflii. Prin aceasta vor cunoaøte tofli cæ
suntefli ucenicii Mei, dacæ vefli avea dragoste unii pentru alfliii.” (Ioan
13:34-35)

DRAGOSTE NECONDIfiIONATÆ
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Scæpare la Dumnezeu
Autor: Jim HohnbergerJim HohnbergerJim HohnbergerJim HohnbergerJim Hohnberger
180 pagini

Aceastæ carte este mult mai mult decât o poveste foarte interesantæ.
Mult mai mult. Principiul lepædærii de sine te va inspira, øi va provoca
fiecare pærticicæ a fiinflei tale. Dar dacæ doreøti o viaflæ creøtinæ autenticæ
øi ca Dumnezeu sæ facæ ceva în viafla ta, atunci eøti gata pentru ceea ce
are de spus aceastæ carte.

Viaflæ din beløug
Autor: Jim HohnbergerJim HohnbergerJim HohnbergerJim HohnbergerJim Hohnberger
280 pagini

Un plan de 12 sæptæmâni pentru îmbunætæflirea celor mai importante
relaflii.

Cum sæ ai:
- o viaflæ puternicæ;
- o cæsnicie puternicæ;
- o familie puternicæ.

Alte cærfli
la editura Zappy’s:
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Subiecte uimitoare
Foarte ræspândit în SUA acest ciclu de 27 studii biblice a fost conceput

de organizaflia creøtinæ Amazing Facts.
Acest ciclu este format din douæ seturi de 14 øi respectiv 13 broøuri

care dezvæluie într-un mod gradat frumuseflea øi bogæflia Sfintelor
Scripturi.

Fiecare broøuræ are 16 pagini, coperfli color øi imagini alb-negru la
interior. Sunt prezentate într-o formæ graficæ foarte atrægætoare.

“Biblia spune” este motto-ul care stæ la baza prezentærii fiecærui
subiect în parte. Modul explicit øi simplu în care sunt prezentate subiectele,
fac din acestea un bun ghid în studiul Bibliei atât pentru cei care fac
primii paøi cât øi pentru cunoscætori.

Trâmbifla dimineflii
Autor: Lewis R. WaltonLewis R. WaltonLewis R. WaltonLewis R. WaltonLewis R. Walton
116 pagini

Scrisæ imediat dupæ evenimentele de la 11 septembrie 2001, cartea
face radiografia lumii contemporane în lumina profefliei biblice, a spiritului
profefliei øi a evenimentelor la care suntem cu toflii martori.

- Suntem dispuøi sæ acceptæm restrângerea libertæflilor civile øi
religioase?

- Existæ alternativæ la solufliile politico-religioase care sunt gata sæ
fie puse în aplicare?

- Rezolvæ acestea problemele lumii moderne?
Sunt numai câteva întrebæri alæturi de multe altele la care gæsim

ræspuns pe paginile cærflii
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Pentru comenzi øi informaflii:
Editura Zappy’s

Tel. 0244 - 334 775      e-mail: zappys@gmail.com

Revoluflie la Vatican
Autor: Dr. Martin H. KobialkaDr. Martin H. KobialkaDr. Martin H. KobialkaDr. Martin H. KobialkaDr. Martin H. Kobialka
248 pagini

O carte de mare actualitate, captivantæ, øi færæ a avea un stil polemic
scoate la luminæ multe evenimente necunoscute ale bisericii catolice din
Evul Mediu pânæ în zilele noastre. Cum va aræta Biserica viitorului?
Sfârøitul plin de speranflæ al acestei cærfli ni-l va dezvælui.

Ultimul tren
Autor: Morris VendenMorris VendenMorris VendenMorris VendenMorris Venden
216 pagini

“Ultimul tren” - oferæ puncte de vedere noi, revelatoare (unele chiar
øocante) asupra problemelor cu care urmeazæ sæ ne confruntæm în zilele
ce vor veni. De fapt “trenul” este singurul lucru imaginar din aceastæ
carte care ne deschide ochii! Restul istorisirii este tot atât de adeværatæ
cât este viafla pe aceastæ planetæ. Ceea ce vefli citi în aceastæ carte va
influenfla viafla dumneavoastræ pentru totdeauna…


