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Notæ cætre cititor
În prezenta carte, am redat anumite incidente doar cu scopul de a-i
ajuta pe cititori sæ înﬂeleagæ natura conflictului øi rezolvarea lui – nu sæ îi
determin sæ ia partea cuiva sau sæ arate pe cineva cu degetul. Prin urmare,
numele au fost omise sau schimbate pentru a proteja intimitatea øi
identitatea celor implicaﬂi. În cazul tuturor conflictelor, am face bine cu
toﬂii dacæ ne-am ruga pentru ambele pærﬂi implicate, încurajându-i în acelaøi
timp pe fiecare sæ poatæ ajunge la experienﬂa renunﬂærii totale în øi prin
Isus.
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Împuøcat
în spate
Chiar øi acela cu care træiam în pace, în care îmi puneam încrederea øi
care mânca din pâinea mea ridicæ øi el cælcâiul împotriva mea.
– Psalmi 41:9
Ziua de 7 decembrie 2002, o zi de sâmbætæ, a început frumos øi ræcoros
în tabæra pentru familii, din Florida. Împreunæ cu Sally, soﬂia mea, purtam
o discuﬂie plæcutæ în timpul micului dejun alæturi de organizatorii taberei.
Mark stætea vizavi de mine øi tocmai ne povestea ceva amuzant când a
fost întrerupt de telefonul mobil. Luându-l în mânæ, a zâmbit la vederea
numærului apelantului øi a încercat sæ termine ce începuse sæ spunæ. “Jim,
se pare cæ e pentru tine!” a zis el în timp ce îmi înmâna telefonul.
“Da, sunt Jim,” am ræspuns eu, încæ râzând dupæ gluma spusæ de Mark.
Zâmbetul mi-a dispærut brusc în momentul în care i-am auzit vocea
lui Karl, fratele meu mai mare: “Jim”, a început el, apoi s-a înecat øi a
fæcut o pauzæ în încercarea de a-øi gæsi cuvintele, “a murit Gary”.
“Cum? Ce s-a întâmplat? Cum adicæ a murit? Eøti sigur?”
“Da, sunt sigur, Jim. Gary a murit azi-noapte. Soﬂia lui l-a gæsit
azi-dimineaﬂæ mort în pat. Nu øtim sigur ce s-a întâmplat. Un legist o sæ-i
facæ autopsia ca sæ determine cauza morﬂii, dar noi credem cæ inima a fost
de vinæ.”
Simﬂeam cum se învârte pæmântul cu mine. Mi-a pierit pofta de micul
dejun. Gluma lui Mark nu mi se mai pærea deloc amuzantæ. Vocile pline
de bucurie ale oamenilor din tabæræ mi se pæreau total deplasate. Trebuia
sæ plec de acolo. Ieøind pe terasæ, mi-am sprijinit coatele de balustradæ ca
sæ-mi ﬂin echilibrul, în timp ce continuam sæ vorbesc la telefon cu Karl.
Gary, fratele meu mai mic, nu avea decât în jur de patruzeci øi cinci
de ani. De ani de zile suferea de migrene teribile. Acum era mort –
9
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læsându-øi brusc soﬂia øi copiii în derivæ. Lacrimile îmi curgeau nestævilite.
Sally a venit lângæ mine, arætând evident foarte îngrijoratæ.
Privirea mea øi ridicarea bruscæ de la masæ le-au atras atenﬂia colegilor
mei. Au venit cu toﬂii afaræ. M-au îmbræﬂiøat, s-au rugat împreunæ cu mine
øi m-au asigurat de sprijinul lor. Voiau sæ mæ ajute cu orice aø fi avut
nevoie.
Eram programat sæ predic în acea dimineaﬂæ. Oare o sæ pot? Oare ar
trebui? N-ar fi mai bine sæ las totul baltæ øi sæ iau avionul pânæ în Wisconsin
pentru a fi alæturi de familia mea? “Doamne, ce vrei Tu sæ fac?”
La ora 11, m-am urcat la amvon øtiind cæ, exact în acel moment, ceilalﬂi
doi fraﬂi ai mei îi dædeau alarmanta veste bætrânei øi fragilei noastre mame.
Oare inima ei o sæ suporte tensiunea? O sæ reziste øocului? “Doamne, nu
øtiu cum o sæ pot predica.”
“Harul Meu îﬂi este de ajuns, Jim, cæci puterea Mea în slæbiciune
este fæcutæ desævârøitæ.”
Înainte de a începe sæ predic, le-am împærtæøit celor prezenﬂi ce se
întâmpla în viaﬂa mea øi i-am rugat sæ mi se alæture în rugæciune pentru
cei doi fraﬂi øi pentru mama mea. Apoi, dupæ ce m-am læsat în mâna
Dumnezeului meu, El m-a ajutat sæ-mi pot deschide larg inima øi sæ-i
îndemn pe cei care mæ ascultau sæ-L primeascæ pe Dumnezeu în viaﬂa lor
øi sæ-I ofere întreaga lor atenﬂie pe tot parcursul zilei, în fiecare zi. Oamenii
au ræspuns la apelul Duhului Sfânt øi øi-au luat angajamente sincere.
Duminicæ dimineaﬂa, am ﬂinut predica de închidere a taberei. La sfârøit,
am invitat pe platformæ familiile colegilor mei øi pe organizatori, ca sæ
cântæm împreunæ un ultim imn. Sally a venit alæturi de mine, ca de obicei,
iar colaboratorul meu s-a aøezat în partea cealaltæ, prinzându-mæ de dupæ
umeri cu braﬂul lui puternic. Am cântat: “Suntem cu toﬂii o familie. Isus e
Dumnezeul nostru øi suntem foarte fericiﬂi cæ ne-a adus împreunæ. Suntem
foarte fericiﬂi cæ Tatæl e Dumnezeul nostru.”
Dimineaﬂa zilei de luni ne-a prins tot în Florida, în vizitæ la mama lui
Sally. Telefoanele sunau frenetic între mine øi fraﬂii mei, încercând sæ
facem faﬂæ decesului lui Gary øi sæ organizæm serviciul de înmormântare.
În toatæ aceastæ agitaﬂie, m-a sunat editorul meu: “Jim, ai luat în calcul
întâlnirea care e programatæ de colegii noøtri?”
“Pæi, øtiu care sunt planurile, dar øtii tu ceva ce eu nu øtiu?”
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“Am fost rugaﬂi sæ participæm la o întrunire care are ca scop
împiedicarea ieøirii pe piaﬂæ a viitoarei noastre cærﬂi Evanghelia este despre
oameni.”
“Cum? Eøti sigur? De ce?” am întrebat eu.
“Da, Jim, sunt sigur. Scopul întrunirii e foarte clar.”
“Øi cine ai zis cæ organizeazæ aceastæ întâlnire?”
“ﬁi-am zis, colegi de-ai noøtri.”
Un cuﬂit mi-a stræpuns inima øi parcæ cineva îl ræsucea øi mai mult în
ranæ. “Cine altcineva mai participæ?”
“Cineva din conducerea bisericii øi alte patru persoane.”
Am fæcut o pauzæ, uluit. “Øi de ce m-ai sunat pe mine?”
“Te-am sunat fiindcæ le-am spus cæ o sæ fim prezenﬂi øi noi doar dacæ
tu eøti informat despre aceastæ întrunire øi o sæ fii, de asemenea, prezent.”
“N-am cum sæ lipsesc. Øi când e programatæ?”
“ Pe 19 decembrie.”
19 decembrie. Peste doar zece zile. Oare nu ieri colegul meu m-a luat
de dupæ umeri øi am cântat cæ suntem o familie? El trebuie sæ fi øtiut
despre întâlnire. De ce nu a stat de vorbæ cu mine? De ce asociaﬂii mei
mæ sapæ pe la spate? De ce o întâlnire secretæ? Oare ce pun la cale? Nu
pot sæ cred. Nu poate fi adeværat. Aøa ceva pur øi simplu nu e real. Parcæ
aø avea un vis urât. Mæ simt încolﬂit. Ce-o sæ mæ fac? Cum o sæ reacﬂionez?
Patru zile am stat øi am cântærit situaﬂia. M-am luptat în sinea mea.
Mi-am pus întrebæri. De ce? De ce? De ce? Nu înﬂeleg. Doare atât de
tare! E trædare. Am avut încredere în ei. Cum pot sæ facæ aøa ceva? Mæ
simt de parcæ aø fi fost împuøcat în spate.
În perioada care a urmat, au început sæ iasæ la ivealæ unele lucruri.
Pentru prima oaræ vedeam vârful palpabil al unui iceberg ce simﬂisem cæ
începe sæ creascæ între noi de-a lungul multor ani – o ræcire a relaﬂiei,
trædarea încrederii, veøti ciudate de la prieteni comuni, circulaﬂia unor
zvonuri sau a unor adeværuri ræstælmæcite øi incapacitatea de a rezolva
situaﬂii aparent minore. Aceste lucruri mæ neliniøtiseræ profund. Totuøi,
când în mod repetat îi abordam pe colegii mei, ei negau tot ceea ce
sesizasem eu. Mi-au spus cæ sunt eu prea sensibil. Nu trebuia decât sæ am
încredere în bunele lor intenﬂii øi sæ privesc faptele lor în cea mai pozitivæ
luminæ posibilæ.
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Mi-a venit atunci în minte un termen pe care fiul meu Matthew îl
folosise – prieduøman (frenemy, în limba englezæ – n.tr.). Un prieduøman
e cineva care pe faﬂæ se comportæ ca un prieten, dar care te sapæ pe la
spate.

Atacul prietenesc
Armata Statelor Unite îl numeøte foc prietenesc – un atac venit din
partea unor forﬂe aliate sau prietene.
Atacul prietenesc e opus atacului lansat de forﬂe inamice. Unii preferæ
termenul foc fratricid, deoarece nu e nimic prietenesc în faptul de a fi
atacat de cei aflaﬂi de aceeaøi parte a baricadei.1
Incidentele în care a fost vorba de focuri sau atacuri prieteneøti sunt,
în mare, de douæ feluri.2 Prima categorie este cea denumitæ ceaﬂæ de ræzboi,
fiind vorba de situaﬂii în care focul a fost deschis în mod neintenﬂionat.
Atacul îndreptat împotriva forﬂelor inamice ajunge neintenﬂionat sæ
ræneascæ unul dintre propriii soldaﬂi. Sau trupe aliate sunt din greøealæ
atacate, fiind considerate trupe inamice.
A doua categorie este cea denumitæ fragging (fragmentare, în limba
românæ – n.tr.) – fiind vorba, în esenﬂæ, de crimæ – cazuri în care atacul
prietenesc este premeditat. Acest termen, fragging, a început sæ fie folosit
odatæ cu ræzboiul din Vietnam, pornind de la practica asasinærii unui
membru indezirabil din propriile trupe, de obicei un ofiﬂer, prin plasarea
în cortul acestuia, noaptea, a unei grenade cu fragmentare (un tip de grenadæ
defensivæ – n.tr.). O victimæ a fragmentærii putea fi ucisæ øi în timpul unui
foc prietenesc intenﬂionat pe câmpul de luptæ. În ambele cazuri, asasinarea
putea fi pusæ pe seama forﬂelor inamice øi, din cauza lipsei de susﬂinætori
ai celui omorât, nu exista nimeni care sæ contrazicæ aceastæ variantæ de
acoperire.
Practica fragging era surprinzætor de des folositæ în Vietnam. Existæ
cel puﬂin 600 de cazuri dovedite, în care ofiﬂeri americani au fost omorâﬂi
de propriile trupe, iar moartea a nu mai puﬂin de alﬂi 1.600 de ofiﬂeri nu a
1. Geoffrey Regan, Backfire: A History of Friendly Fire from Ancient Warfare
to the Present Day – London: Robson Books, 2002
2. Idem
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putut fi explicatæ.3 Asemenea cazuri de fragging au existat în armata
americanæ încæ din timpul Ræzboiului Civil.
Atac prietenesc – a fi rænit øi uneori ucis de cei cu care stai la masæ, de
cei alæturi de care dormi, alæturi de care te antrenezi, te joci øi creøti. Dar
asta se întâmplæ numai în ræzboi – cu siguranﬂæ, nu øi în bisericæ. Sau se
întâmplæ? Unde începe ræzboiul? Da, e adeværat, sæmânﬂa ræzboiului se
aflæ în inima fiecærui individ. Când aleg ca voinﬂa mea moralæ liberæ sæ
deﬂinæ controlul øi resping voia lui Dumnezeu, atunci începe ræzboiul
tuturor ræzboaielor – cine deﬂine controlul asupra minﬂii mele. Ori de câte
ori aleg sæ deﬂin eu controlul, vor exista victime.

Prima victimæ
Prima victimæ a atacului prietenesc este Dumnezeu. Da, aøa e. Primul
caz de fragging înregistrat vreodatæ a avut loc în cer, iar ﬂinta nu a fost
nimeni altcineva decât Dumnezeu. Iar urmarea este un ræzboi în care
suntem angajaﬂi tu øi cu mine.4 Cum a început totul?
Totul a început cu Lucifer, care ajunsese “la cea mai înaltæ desævârøire,
[era] plin de înﬂelepciune øi desævârøit în frumuseﬂe... heruvim ocrotitor...
pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu”.5 Era numit “fiu al zorilor”.6 Træia
într-un mediu perfect, avea o naturæ lipsitæ de pæcat øi cele mai înalte
poziﬂii în universul condus de Dumnezeu. Dar cumva, în mod inexplicabil,
a ajuns sæ fie nemulﬂumit. Voia locul ocupat de Dumnezeu. Voia sæ deﬂinæ
el conducerea. S-a mândrit în sinea lui: “Mæ voi sui în cer, îmi voi ridica
scaunul de domnie... voi øedea pe muntele adunærii dumnezeilor... mæ voi
sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Preaînalt.”7
Da! Aici e buba! Mândrie. Invidie. Importanﬂæ de sine. Autoexaltare.
Dorind mai multæ putere, mai multæ influenﬂæ, i-a înøelat încrederea
Creatorului sæu. O, dar n-a fost vorba de un atac frontal. Nu, ci a pæstrat
aparenﬂele loialitæﬂii. Dar pe la spate, în timp ce se achita de
responsabilitæﬂile obiønuite, læsa sæ-i scape pe ici pe colo câte o aluzie
3. Geoffrey Regan, More Military Blunders – London: Carlton Books, 2004)
4. Vezi Apocalipsa 12:7-9
5. Ezechiel 28:11-14
6. Isaia 14:12
7. Isaia 14:13,14
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perfidæ øi fæcea fine observaﬂii de desconsiderare. Pe mæsuræ ce timpul
trecea, iar credibilitatea lui creøtea, Lucifer a început sæ calomnieze, sæ
genereze îndoialæ øi suspiciune. În final, a ajuns sæ distorsioneze øi sæ
ræstælmæceascæ tot adeværul cu privire la Dumnezeu.
Planurile lui au fost atât de abil concepute øi tactica lui atât de subtil
pusæ în practicæ, încât a reuøit sæ convingæ o treime dintre îngeri sæ treacæ
de partea lui.8 Înﬂelegi? Lucifer a convins îngeri sfinﬂi øi perfecﬂi, într-un
cer sfânt øi perfect, care træiau în prezenﬂa unui Dumnezeu sfânt øi perfect,
sæ se revolte împotriva Creatorului lor. “Øi în cer s-a fæcut un ræzboi.”9
Astfel s-a tras primul foc prietenesc din istorie – caracterul lui Dumnezeu
fiind ﬂinta principalæ, iar autoguvernarea premiul mult dorit.

Prima familie infectatæ
Spiritul dorinﬂei de dominare øi-a fæcut loc în prima familie de oameni.
Însæ acest conflict avea sæ fie nu de gherilæ, în spatele scenei, ci un atac în
câmp deschis.
Cain a prins repede melodia cântecului compus de Lucifer.10 “Eu o sæ
deﬂin controlul. O sæ fac ce îmi place øi cum îmi place. Dumnezeu trebuie
sæ se supunæ mie. Nu e mare lucru: rodul muncii mele în loc de un miel.”
Dar când a væzut cæ aceastæ jertfæ nu a fost acceptatæ, în vreme ce jertfa
lui Abel a fost, Cain s-a înfuriat foarte tare – iraﬂional de tare. Faﬂa i s-a
întristat, în timp ce simﬂea cu toatæ fiinﬂa lui invidia øi mândria rænitæ. În
loc sæ-I predea lui Dumnezeu aceste træiri øi sæ renunﬂe la alianﬂa cu spiritul
lui Lucifer, Cain a permis ca aceste sentimente sæ se dezvolte pânæ la
punctul în care s-au transformat într-o dorinﬂæ fierbinte de a domina, de a
impune øi a forﬂa.
Mânat de acest spirit, Cain a discutat cu Abel, fratele lui. Îﬂi poﬂi
imagina scena? Cum vorbesc oamenii atunci când sunt mistuiﬂi de furie øi
au mândria rænitæ? Polemizeazæ. Intimideazæ. Recurg la forﬂæ, la
constrângere, la control. Ai fost vreodatæ în aceastæ situaﬂie? Fie ca autor,
fie ca victimæ?
8. Vezi Apocalipsa 12:4
9. Apocalipsa 12:7
10. Întreaga istorie se gæseøte în Geneza 4:3-15
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Când Cain a væzut cæ nu poate sæ-l domine pe Abel, a fost atât de
înverøunat, încât i-a luat acestuia viaﬂa. A værsat sângele fratelui sæu,
deoarece acesta se închina altfel, credea altfel, vorbea altfel – øi nu voia
sæ se supunæ controlului aceluia care voia sæ îl înlocuiascæ pe Dumnezeu
în viaﬂa lui.
Dumnezeu i-a interzis lui Cain sæ se mai apropie de familia lui øi a
pus un semn în dreptul lui. Eu cred cæ semnul lui Cain mai este încæ
valabil øi astæzi. Dumnezeu vede acest semn în dreptul oricærui om care
manifestæ spiritul lui Cain. Tu l-ai væzut în dreptul cuiva? Sau îl porﬂi
chiar tu? Examineazæ-te! Nu prea cunosc familii care sæ nu aibæ de suferit
din cauza vreunei forme de værsare de sânge de acest fel. Când cineva
trece dincolo de aøteptærile, de normele, de tradiﬂiile sau de obiceiurile
altcuiva, se întâmplæ ca sângele primului sæ fie værsat. Poate cæ nu în sens
propriu øi mortal, dar rænile provocate sunt, færæ nicio îndoialæ, reale øi
distructive. Am simﬂit pe pielea mea acest atac prietenesc atunci când am
devenit din catolic, protestant. Am fost pus în faﬂa unui pluton care a tras
ani de-a rândul.
Pe de altæ parte, îﬂi poﬂi imagina agonia lui Adam øi a Evei? Primii lor
doi fii pierduﬂi din cauza focului prietenesc – unul atacator, celælalt victimæ.
Eliminat de propriul frate! O, câtæ durere pentru primii noøtri pærinﬂi! O,
câtæ durere pentru mine øi pentru tine!

Nu se poate vinde sau cumpæra
Din nefericire, saga atacului prietenesc nu se încheie cu Geneza 4.
Continuæ de-a lungul întregii istorii biblice, pânæ în era creøtinæ øi în
prezent. A afectat familii, prietenii, regate øi biserici. Cartea Apocalipsa
descrie profetic ræspândirea infecﬂiei care caracterizeazæ timpurile pe care
le traversæm eu øi cu tine. Semnul lui Cain nu a dispærut. În schimb, a fost
asimilat øi a prins rædæcini în religia ultimelor zile, ajungând la manifestarea
de apogeu în semnul fiarei.
Citeøte despre aceste lucruri în capitolul 13 din Apocalipsa. Fiara vrea
sæ deﬂinæ controlul – în locul lui Dumnezeu.11

11

Vezi Apocalipsa 13:4-6
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Porneøte la ræzboi.12 Dominæ. Constrânge. Accede la putere prin
intermediul înøelæciunii.13 Cere supunere. Cere închinare.14 Dacæ nu vrei
sæ faci cum îﬂi spune, vei fi boicotat economic.15 Øi dacæ nici aøa nu vei fi
fæcut sæ te supui, în cele din urmæ fiara te va omorî.16 Aceastæ fiaræ duhneøte
a putere, constrângere, dorinﬂæ de control øi dominare.
Comparæ atitudinea acestei fiare cu spiritul Mielului, din capitolele 5
øi 14 din Apocalipsa. Mielul se sacrificæ. E înjunghiat pentru noi. Câøtigæ
încrederea, dovedind practic faptul cæ o meritæ. Elibereazæ din sclavie øi
invitæ la închinare.17 “Unde este Duhul Domnului, acolo este libertate.”18
Semnul, blazonul naturii lui Dumnezeu este libertatea. Semnul
caracterului lui Lucifer este dorinﬂa de a domina. Aceste motivaﬂii se pot
observa în caracterul urmaøilor lui Dumnezeu øi ai lui Lucifer. Nu poﬂi
sæ-ﬂi dai seama cine cui îi aparﬂine doar dupæ uniformæ – dupæ profesie.
Lucifer, Cain øi fiara au purtat øi poartæ veøminte religioase øi au obiceiuri
religioase. Dar testul turnesolului lui Hristos nu dæ greø niciodatæ: “Dupæ
roadele lor îi veﬂi cunoaøte.”19
Prin urmare, roadele, fructele tale ce gust au atunci când cineva nu e
de acord cu tine – gândeøte diferit, se închinæ diferit, træieøte diferit? Începi
sæ faci gælægie, sæ te bagi, sæ dai reﬂete? Joci cumva rolul de “ajutor de
Duh Sfânt”? Îi tratezi pe astfel de oameni cu ræcealæ, începi sæ faci aluzii
pe la spatele lor sau ræspândeøti bârfe, ca sæ le pætezi reputaﬂia?
Ræstælmæceøti adeværul cum îﬂi picæ ﬂie mai bine? Manipulezi, intimidezi,
constrângi, forﬂezi sau domini? Dacæ da, eøti în rândurile lui Lucifer, ale
lui Cain øi ale puterii fiarei – indiferent de calificativele tale religioase.
Ar trebui sæ fie suficient cât sæ ne trezim cu toﬂii la realitate. Acest fel de
rod nu a fæcut nimænui niciun bine, niciodatæ!

12. Vezi versetul 7
13. Vezi versetul 14
14. Vezi versetele 5, 8 øi 12
15. Vezi versetele 16 øi 17
16. Vezi versetul 15
17. Vezi Apocalipsa 5:6-14; 14:1-12
18. 2 Corinteni 3:17
19. Matei 7:20
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Un rege øi un pæstor
Saul era un tânær promiﬂætor cu oportunitæﬂi aproape nelimitate. Înalt
øi talentat, era în acelaøi timp modest øi maleabil. Era mic în propriii ochi.20
Dumnezeu l-a ales dintre mii de tineri din Iuda pentru a fi primul rege al
poporului Israel. La început, Saul s-a dezvoltat extraordinar. Apoi au apærut
niøte simptome foarte cunoscute.
Saul s-a trezit în situaﬂia de a lupta contra unei imense forﬂe filistene
de “o mie de care øi øase mii de cælæreﬂi; øi poporul acesta era færæ numær:
ca nisipul de pe ﬂærmul mærii”.21 Soldaﬂii lui Saul au luat în calcul øansele
pe care le aveau øi mulﬂi au ajuns la concluzia cæ dezertarea era cea mai
bunæ variantæ. Astfel, efectivul armatei israeliﬂilor a scæzut rapid la 600
de pedeøtri. Øi, de parcæ n-ar fi fost øi aøa destul de ræu, filistenii s-au
asigurat cæ niciun fierar israelit nu poate fi disponibil. Prin urmare, singurii
israeliﬂi înarmaﬂi erau regele Saul øi fiul lui, Ionatan. Crezi cæ era o situaﬂie
cât se poate de stresantæ? Eu cred øi, cu siguranﬂæ, aøa credea øi Saul.
Singura lui speranﬂæ de a primi ajutor era din partea lui Dumnezeu. Primise
instrucﬂiuni precise sæ aøtepte venirea profetului Samuel pentru a aduce o
jertfæ øi a-i spune cum sæ procedeze. Dar Samuel întârzia. Saul a început
sæ se agite, sæ fie neliniøtit øi nemulﬂumit. Dacæ ar mai fi aøteptat, ar fi
ræmas complet færæ armatæ. Într-un final, s-a decis sæ ia lucrurile în propriile
mâini. A preluat conducerea øi a adus singur jertfa.22 Dumnezeu a fæcut
apel la Saul sæ ia aminte la calea pe care a pornit øi sæ se întoarcæ, dar Saul
a continuat.
Pe de altæ parte Ionatan, printr-un îndræzneﬂ act de credinﬂæ, a pus pe
fugæ aproape singur forﬂele filistene. Era evident cæ Dumnezeu îl ocolise
pe Saul øi folosise pe cineva care era dispus sæ-l lase pe Dumnezeu sæ fie
Dumnezeu øi sæ-Øi salveze poporul de duømani. Mustrarea lui Saul trebuia
sæ fie una evidentæ. Dar lui nu i-a plæcut. Nu voia sæ se umileascæ. Vrând
sæ iasæ cu obrazul curat, a fæcut un juræmânt necugetat: “Blestemat sæ fie
omul care va mânca pâine pânæ seara, pânæ mæ voi ræzbuna pe vræjmaøii
mei!”23 Ionatan nu a fost prezent când Saul a rostit aceste cuvinte – era
20.
21.
22.
23.

Vezi 1 Samuel 15:17
1 Samuel 13:5
Vezi 1 Samuel 13
1 Samuel 14:24
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ocupat sæ lupte împotriva filistenilor. Aøa cæ, în aceeaøi zi, Ionatan,
nevinovat, a gustat puﬂinæ miere gæsitæ într-o scorburæ, pentru a-øi recæpæta
forﬂa. Când a aflat acest lucru, Saul a ordonat executarea lui Ionatan, pe
care ar fi dus-o la îndeplinire dacæ armata nu ar fi særit în apærarea
prinﬂului.24 Dupæ cum se poate observa, atunci când mândria personalæ
devine motivaﬂia principalæ, oricine îi stæ în cale este privit ca un obstacol
ce trebuie retezat – chiar øi un membru al propriei familii.
Urmætorul episod din viaﬂa lui Saul a fost întâlnirea cu un uriaø filistean,
Goliat. A fost momentul în care a intrat în scenæ un bæieﬂaø oarecare,
dintr-un sat îndepærtat, devenind obsesia regelui. David, pæstoraøul, a fost
dispus sæ facæ ceva de regele nu era dispus: sæ-L lase pe Dumnezeu la
conducere øi sæ se încreadæ pe deplin în îndrumarea Sa. Prin urmare, a
reuøit ceea ce eøuaseræ toate armatele lui Israel. Goliat a fost decapitat, iar
filistenii au fugit cu coada între picioare.
Saul a fost recunoscætor. Toate bune øi frumoase pânæ în acest moment.
David era un nimeni care îl ajuta pe Saul sæ paræ învingætor. David putea
fi foarte util. Aøadar, Saul l-a angajat sæ conducæ un regiment de israeliﬂi
într-o serie de bætælii, pentru a împinge øi mai mult înapoi incursiunea
filisteanæ. David a repurtat un succes copleøitor, iar popularitatea lui a
crescut. Într-o zi, în timp ce David se întorcea de pe câmpul de luptæ,
femeile din cetate dansau în întâmpinarea lui øi cântau: “Saul a bætut miile
lui, iar David zecile lui de mii.”25
Acesta avea sæ fie cel mai dificil test al lui Saul – la care a picat,
lamentabil. Invidia, gelozia øi mândria l-au orbit pe Saul. A urmat tiparul
bine cunoscut øi s-a trezit împins sæ joace ceva asemænætor cu vechiul joc
Monopoly. Saul era pornit sæ monopolizeze toatæ onoarea øi toate laudele
numai asupra lui. Prin urmare, îl considera pe tânærul pæstoraø neînsemnat
ca fiind nimic altceva decât un obstacol în calea gloriei lui. Trebuia sæ
scape de David cu orice preﬂ. Saul pare sæ se fi îmbolnævit de “luciferitæ”.
Pretinsa lui prietenie a ajuns sæ fie o hæituialæ prin toatæ ﬂara pentru capul
lui David. Saul era hotærât sæ-l anihileze pe David prin intermediul unei
“grenade prieteneøti”.
24. Vezi 1 Samuel 14:1-46
25. 1 Samuel 18:7
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David, pæstoraøul care nu voia altceva decât sæ-L onoreze pe
Dumnezeu, s-a trezit în situaﬂia de a se teme mai mult de propriul popor,
de propriul conducætor øi de propria bisericæ decât s-a temut de leu, de urs
øi de uriaøul filistean. O datæ în plus, se dæduse semnalul concursului
mortal de foc prietenesc.
Iatæ agonia din inima lui David: “Nu un vræjmaø mæ batjocoreøte, cæci
aø suferi; nu potrivnicul meu se ridicæ împotriva mea, cæci m-aø ascunde
dinaintea lui. Ci tu, pe care te socoteam una cu mine, tu, frate de cruce øi
prieten cu mine! Noi, care træiam împreunæ într-o plæcutæ prietenie øi ne
duceam împreunæ cu mulﬂimea în Casa lui Dumnezeu!”26
Una dintre cele mai mari dureri este provocatæ de trædarea din partea
unui aparent confrate spiritual. Eøti øi tu unul dintre acei confraﬂi? Privieøte
adânc, prietenul meu, priveøte foarte adânc øi veti dacæ nu cumva sunt
semne de luciferitæ pe limba ta, în faptele tale øi în motivele tale. E o
maladie mortalæ, iar în final îl distruge pe autor mai mult decât pe victimæ.
Întreabæ-l numai pe Cain sau pe Saul, sau, mai presus de toﬂi, pe Iuda.

Biserica desemnatæ de Dumnezeu
Øi Iuda a manifestat bine cunoscutele simptome de luferitæ øi a purtat
semnul lui Cain – nemulﬂumire, hotærârea de a prelua conducerea, mândrie
în creøtere, gelozie, læcomie, în final toate rezultând într-un atac prietenesc
premeditat. Chiar øi Isus a avut parte de tiruri prieteneøti din interiorul
lucrærii Sale. Datæ fiind decizia Sa de a garanta libertatea de alegere, nici
mæcar Dumnezeu nu a putut sæ le evite; nici Isus nu a putut sæ le evite øi
nici eu sau tu. Se pare cæ suntem cu toﬂii puøi la probæ prin intermediul
focurilor prieteneøti – indiferent cæ vin din propria familie, de la prieteni,
de la locul de muncæ, de la vecini sau din bisericæ. Într-un fel, aceste
atacuri par sæ fie lansate de pretutindeni.
Da, da, Isus a fost eliminat nu de romani, ci de atacurile prieteneøti.
Nimeni nu a fost vreodatæ mai umilit, mai rænit, mai insultat, mai
chinuit øi mai condamnat decât Isus – de cætre propriul popor. Unul dintre
cei mai apropiaﬂi colaboratori ai Sæi L-au trædat la cei care Îl urau øi care
fæceau parte, la rândul lor, din propria Sa bisericæ. Împreunæ, au cæutat
26. Psalmi 55:12-14
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sæ-L anihileze pe Cel care credeau cæ stæ în calea împlinirii planurilor
lor.
Conducerea bisericii desemnate de Dumnezeu era invidioasæ pe
influenﬂa lui Isus printre oameni øi a hotærât “cæ este în folosul nostru sæ
moaræ un singur om pentru norod, øi sæ nu piaræ tot neamul”.27
“Este în folosul nostru.” Dicﬂionarul defineøte expresia “a fi în folosul
cuiva” ca “ceva ce e fæcut sau o metodæ întrebuinﬂatæ pentru a atinge
repede un scop, indiferent dacæ în mod corect sau înﬂelept pe termen
lung.”28 Asta e problema! Ce e cel mai bine pentru Lucifer? Ce e cel mai
bine pentru Cain? Ce e cel mai bine pentru Saul? Ce e cel mai bine pentru
sistem? În loc de: Ce e bine? Ce e principial? Ce e cel mai bine pentru
alﬂii? Justificarea atacului prietenesc este “ceea ce e în interesul nostru”.

Lichidaﬂi de confraﬂii lor religioøi
Focul prietenesc nu a încetat odatæ cu ræstignirea lui Hristos. Întreﬂinut
încæ de Lucifer, acest foc a fæcut øi mai multe victime. La Hristos cel
înviat, Satana nu mai putea ajunge, dar putea însæ sæ-i ocheascæ pe
ambasadorii Sæi. “Lichidaﬂi de confraﬂii lor religioøi” poate fi scris pe
piatra funeraræ a multora dintre primii urmaøi ai lui Hristos. Petru a fost
ameninﬂat, întemniﬂat, condamnat øi, în cele din urmæ, crucificat cu capul
în jos. Iacov a fost executat public, drept exemplu a ceea ce li se poate
întâmpla celor care Îl proclamæ deschis pe Hristos. Ioan a fost aruncat
într-un cazan cu ulei încins pentru cæ îndræznea sæ creadæ altfel decât
sistemul, iar dupæ ce Dumnezeu l-a salvat în mod miraculos de la moartea
prin opærire, a fost exilat în singurætate pe o insulæ. Pavel relateazæ situaﬂie
dupæ situaﬂie în care a fost acuzat pe nedrept, a fost înøelat, vânat, bætut,
încarcerat, împroøcat cu pietre øi apoi condamnat la moarte. Sesizezi în
toate aceste istorii firul continuu al dorinﬂei de a controla? Este semnul
lui Cain.
Acest fir continuæ sæ fie ﬂesut de-a lungul istoriei postbiblice. Pe mæsuræ
ce biserica timpurie a început sæ creascæ atât ca numær, cât øi ca
popularitate, tiparul cunoscut observat la indivizi a început sæ se manifeste
27. Ioan 11:50, subliniere adæugatæ
28. Encarta World English Dictionary, s.v. “Expedient”, http://
encarta.msn.com/dictionary_/expedient.html
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øi în cadru organizat. Devenind din ce în ce mai nemulﬂumiﬂi de simplitatea
lui Hristos øi de poruncile Sale simple, conducætorii bisericii s-au gândit
sæ-L îmbunætæﬂeascæ pe Dumnezeu. S-au hotærât sæ preia controlul. Spiritul
compromisului øi al conformærii a dat naøtere la o multitudine de teorii øi
tradiﬂii. Øi care e urmætorul pas în acest proces? Eliminarea oricærui
obstacol în calea gloriei personale. Cu cât spiritul ceresc slæbeøte, cu atât
devine mai puternicæ setea de a domina.
Aceastæ sete de putere manifestatæ de “creøtini” i-a avut ca ﬂintæ pe
hughenoﬂi øi pe valdenzi, cæutând sæ-i extermine. Apoi atacurile au luat
forma cruciadelor spre ﬁara Sfântæ. Astfel, au cæzut legiuni anonime de
martiri. Aceastæ dorinﬂæ de a domina i-a hæituit pe toﬂi cei care au susﬂinut
principiile pure ale lui Dumnezeu – Hus, Ieronim, John Wycliffe, William
Tyndale, Martin Luther øi mulﬂi alﬂii. A sfâøiat cele mai gingaøe legæturi
omeneøti øi a rupt în bucæﬂi conøtiinﬂe øi trupuri umane. Øi astfel izbucneøte
focul prietenesc, uneori pe ascuns, în moduri subtile øi aluzive; alteori pe
faﬂæ, într-un ræzboi în câmp deschis. Iar numærul victimelor continuæ sæ
creascæ.
Conform The American War Library, incidenﬂa focurilor prieteneøti
nu scade odatæ cu trecerea timpului.29 Procentul de victime din armata
americanæ (atât cu ræni fatale, cât øi cu posibilitate de recuperare) din
timpul celui de-al Doilea Ræzboi Mondial este de 21 la sutæ. Statisticile în
ceea ce priveøte ræzboiul din Coreea indicæ un procent de 18 la sutæ,
crescând la 39 la sutæ în timpul ræzboiului din Vietnam øi la 52 la sutæ în
timpul ræzboiului din Golful Persic.30 Acest trend ascendent nu e deloc
confortabil!
Situaﬂia e oare mai fericitæ în biserica modernæ? Desigur, în prezent
nu mai ardem oameni pe rug, dar “setea de a domina” e cea care lanseazæ
atacul prietenesc? Suntem mulﬂumiﬂi? Cine se aflæ la conducerea vieﬂii
noastre? Dumnezeu? Sau noi? Îngæduim ca dorinﬂa de avansare personalæ
sæ ne orbeascæ øi sæ nu mai vedem inamicul real, în timp ce îi atacæm
miøeleøte pe fraﬂii noøtri?
29. The Michael Eugene Mullen American Friendly-Fire Notebook, “The
American War Friendly-Fire Notebook”, http://members.aol.com/amerwar/ff/ff.htm
30. Aceste statistici nu includ øi crimele sau sinuciderile.
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Conform unui studiu efectuat în primævara anului 2004, 95 de procente
din 506 pastori au avut parte de conflicte în bisericæ øi unul din patru se
aflau chiar în mijlocul furtunii. Acelaøi studiu indica faptul cæ 85 la sutæ
dintre conflictele din bisericæ apar din cauza problemei “cine conduce”.31
Aproximativ 93 la sutæ dintre pastori au confirmat existenﬂa efectelor
negative cauzate de conflicte.
Pagubele colaterale în urma unui conflict se împart în douæ categorii.
Prima e formatæ din biserica øi pastorul rænit, dupæ cum se poate observa
din relaﬂiile distruse, tristeﬂe, lipsa încrederii øi dezamægire.
Al doilea efect negativ major al unui conflict este faptul cæ oamenii
pleacæ din bisericæ. În aproape 4 cazuri din 10 (38 la sutæ), pastorii ne-au
spus cæ au plecat din cauza respectivului conflict (cel puﬂin parﬂial). O
treime øi dintre conducætori pleacæ din bisericæ din cauza anumitor
conflicte, iar o treime a început sæ frecventeze biserica mai rar. [...]
8 din 10 pastori au fost implicaﬂi în situaﬂii conflictuale care îi vizau
personal, iar în prezent 13 la sutæ dintre ei sunt ﬂinta unor astfel de conflicte.32
Un observator atent, care a lucrat mulﬂi ani cu biserici ce se confruntau
cu pierderea de membri, a afirmat faptul cæ, deøi atâtea situaﬂii sunt câﬂi
oameni, existæ un element comun tuturor cazurilor. Un anumit eveniment
sau un øir de evenimente a avut loc, fæcându-i sæ nu se mai simtæ
bine-veniﬂi. Deseori focul prietenesc – fie accidental, fie intenﬂionat – a
jucat un anumit rol.33

Problema universalæ
Focul prietenesc este o problemæ universalæ. A început în cer øi øi-a
fæcut loc øi pe pæmânt. Îl vezi la începutul Genezei øi îl poﬂi urmæri pânæ
la încheierea Apocalipsei. Se produce în aproape fiecare viaﬂæ, familie,
lucrare øi bisericæ de-a lungul întregii istorii a lumii. Te-a afectat pe tine
øi m-a afectat øi pe mine.
Dacæ ai fost “atacat pe la spate”, înﬂelegi valul de gânduri copleøitoare
care ameninﬂæ sæ te înece. Aøa ceva nu se poate! Pare un coømar. Mæ simt
încolﬂit. Ce sæ fac? Cum sæ reacﬂionez? O sæ mor?
31. Your Church, November/December 2005, Christianity Today, Inc.
32. Idem, January/February 2006
33. Lewis Wilkins, The Plains Institute LLC, Thursday, August 19, 2004
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CAPITOLUL 1

ÎMPUØCAT ÎN SPATE
Întrebæri pentru introspecﬂie personalæ sau discuﬂii de grup
1. Eøti în prezent implicat într-un atac prietenesc pe la spatele cuiva?
2. Când discuﬂi despre cineva cu care nu eøti de acord, foloseøti
insinuæri, adeværuri pe jumætate, zvonuri ciudate sau trædezi
încrederea acelei persoane?
3. Cei care te cunosc cel mai bine ar avea motive sæ spunæ cæ îﬂi place
sæ domini øi sæ îi controlezi pe ceilalﬂi?
4. Invidia øi mândria sunt sentimente cunoscute inimii tale? Dacæ da,
cætre cine sunt îndreptate?
5. Cei din jur ar avea motive sæ spunæ cæ recurgi la constrângere øi la
forﬂæ atunci când nu se face cum vrei tu?
6. Ai “lichidat” pe cineva care vede lucrurile altfel decât tine –
teologic øi filosofic?
7. Cine consideræ cei din jurul tæu cæ se aflæ la conducerea vieﬂii tale?
Tu sau Dumnezeu?
8. Spiritul tæu, atitudinea ta este caracterizatæ de dorinﬂa de control sau
de libertate?
9. Ce mesaj ﬂi-a transmis Duhul Sfânt prin acest capitol?
10. Ar putea vreunul dintre foøtii tæi cunoscuﬂi sau dintre cei cu care ai
avut o relaﬂie oarecare sæ foloseascæ, pe bunæ dreptate, cuvântul
prieduøman în dreptul tæu?
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O sæ mor?
Pânæ când voi avea sufletul plin de griji øi inima plinæ de necazuri în
fiecare zi? – Psalmi 13:2
Acele zece zile de aøteptare mi s-au pærut o veønicie. Am trecut prin
toate fazele øi emoﬂiile: de la speranﬂæ la fricæ, de la tristeﬂe la furie, de la
disperare la dorinﬂæ. Simﬂeam cæ viaﬂa mea se îndrepta spre sfârøit. Alegeam
în minte diferite tipuri de ræspunsuri în cadrul întâlnirilor imaginare cu
adversarii mei. Øtiam cæ nu e deloc bine sæ-mi urmez instinctele ghidate
de emoﬂii, dar care era cea mai bunæ metodæ pe care trebuia sæ o adopt?
Cum aveam sæ o scot la capæt?

Sæ fug øi sæ mæ ascund
La un moment dat, am vrut sæ fug øi sæ mæ ascund. “Doamne, fæ-mi te
rog vânt pânæ pe o insulæ din Pacificul de Sud. Lasæ-mæ sæ træiesc în
bætaia soarelui, departe de toate aceste atacuri, de agitaﬂie øi de urâﬂenie.
Lasæ-mæ sæ mæ ascund acolo pânæ când trec toate øi se liniøtesc apele!”
La urma urmei, Isus a fost cel care a zis: “Când væ vor prigoni într-o
cetate, sæ fugiﬂi într-alta.”1 Isus Însuøi a avut aceastæ reacﬂie. Øi-a transferat
misiunea în Galileea, deoarece evreii din Iudeea erau pe urmele Lui.2 În
alte ocazii, Isus a vorbit deschis, spunând adeværul verde în faﬂæ, dupæ
care a plecat sæ se ascundæ.3 Cu siguranﬂæ cæ øi eu puteam proceda la fel.
David a fugit în pustie pentru a se ascunde de regele Saul. De asemenea,
a fugit la Ierusalim pentru a evita o confruntare sângeroasæ cu Absalom,
fiul lui.4 Ilie a fost îndrumat de Dumnezeu sæ se ascundæ lângæ pârâul
Cherit, pentru a evita ranchiuna lui Ahab øi a acoliﬂilor lui.5 Iar când pârâul
1. Matei 10:23
2. Vezi Ioan 7:1
3. Vezi Ioan 12:36; Matei 15:21
4. Vezi 2 Samuel 15:23
5. Vezi 1 Regi 17:2-6
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a secat, Ilie s-a mutat în Sarepta pentru a se ascunde.6 Pavel, marele
misionar, deseori øi-a abandonat planurile dintr-o regiune øi s-a mutat în
alta, din cauza opoziﬂiei întâlnite.7 Acea insulæ din Pacific devenea din ce
în ce mai atractivæ!
Apoi m-am gândit la Iona. Iona a fugit din calea opoziﬂiei, dar în loc
de o insulæ din Pacific, s-a trezit în burta unei balene. Ilie a fugit de Izabela
øi s-a trezit ascuns într-o peøteræ, descurajat øi dorind sæ moaræ. David a
fugit de filisteni øi s-a trezit acﬂionând nebuneøte.8
Care este elementul de diferenﬂiere între cele douæ tipuri de situaﬂii?
De unde sæ-ﬂi dai seama când e bine sæ te ascunzi øi când nu?
Eu am ajuns la concluzia cæ totul depinde de motivaﬂie. De ce faci
ceea ce faci? Majoritatea dintre noi evitæm acest gen de autoanalizæ, de
introspecﬂie. Ne simﬂim mai bine dacæ gæsim explicaﬂie pentru orice. Avem
Scriptura ca sprijin pentru argumente øi, gata, ne oprim aici. Dar pe
Dumnezeu nu-L putem pæcæli.
Isus în Galileea, David în deøertul Iudeii, Ilie lângæ pârâul Cherit øi
Pavel mutându-se din loc în loc au avut toﬂi un lucru în comun: îøi fæceau
datoria încredinﬂatæ lor de Dumnezeu. Iona în burta balenei, Ilie în peøteræ
øi Gavid în Gat au avut, de asemenea, un lucru în comun: au fost mânaﬂi
de instinctul de conservare.
Dar tu? Te îndrepﬂi spre insula ta din Pacific? De ce? Poate cæ eøti ca
o prietenæ de-a mea care se confruntæ cu un atac prietenesc. Simte cæ nu
meritæ acea insulæ, dar, în schimb, tânjeøte dupæ o groapæ neagræ øi adâncæ,
în care sæ se ghemuiascæ øi la gura cæreia sæ punæ o piatræ pânæ trece
durerea.
Faptul de a te ascunde, ca mijloc de autoapærare, nu îﬂi rezolvæ
problemele øi nu îﬂi dezvoltæ caracterul. Nu duce decât la înmulﬂirea øi
mærirea problemelor. Dacæ te trezeøti dominat de instinctul de conservare,
Îl vei descoperi pe Dumnezeu aplecându-Se spre tine, aøa cum S-a aplecat
spre Ilie, øi întrebând: “Ce faci tu aici?”9
Reconsiderând posibilitatea de a fugi pe acea insulæ pustie, mi-am dat
seama cæ motivul fugii mele era autoprotecﬂia, nu datoria. “Bine, Doamne!
6. Vezi 1 Regi 17:9, 10
7. Vezi Fapte 14:6, 20
8. Vezi 1 Samuel 21:10-15
9. Vezi 1 Regi 19:9
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Nu o sæ fug øi nici nu o sæ mæ ascund. Dar atunci ce sæ fac? Pur øi simplu
simt cæ o sæ mor. Poate ar trebui sæ capitulez øi gata.”

Capitularea
Capitularea este un cuvânt auzit nu prea des în ziua de azi. Definiﬂia
de dicﬂionar este urmætoarea: “A înceta ostilitæﬂile øi a se preda
învingætorului, în condiﬂiile dictate de acesta. …f Fig. (despre oameni) A
da înapoi în faﬂa piedicilor sau a greutæﬂilor; a nu mai continua o acﬂiune,
o discuﬂie; a ceda.”10
Ar putea aceastæ variantæ sæ funcﬂioneze pentru a aplana conflictul øi
a restabili calmul? Uneori funcﬂioneazæ. Pavel a capitulat în faﬂa fraﬂilor
lui iudei øi a consimﬂit ca Timotei sæ fie circumcis, pentru a evita certuri
inutile, deøi øtia cæ circumcizia nu era o problemæ de moralæ.11 Ieremia a
insistat pe lângæ Zedechia, rege în Iuda, sæ capituleze în faﬂa lui
Nebucodonosor, pentru a-øi scuti poporul de ororile unui asediu.12 Când
puterile Axei din cel de-al Doilea Ræzboi Mondial au capitulat în faﬂa
Aliaﬂilor, ræzboiul sângeros s-a încheiat øi a început reconstrucﬂia vieﬂii
civilizate.
Scriptura insistæ: “Dacæ este cu putinﬂæ, întrucât atârnæ de voi, træiﬂi în
pace cu toﬂi oamenii.”13 Existæ anumite situaﬂii când trebuie sæ cedæm în
faﬂa dorinﬂei unei alte persoane, læsând la o parte preferinﬂele noastre, pentru
binele celor implicaﬂi.14 Avem nevoie de mult mai multæ capitulare de
acest gen. Cât de multe atacuri prieteneøti nici n-ar fi ajuns sæ fie lansate,
dacæ am fi dat dovadæ de o atitudine plinæ de bunætate øi de consideraﬂie
faﬂæ de opiniile øi preferinﬂele celorlalﬂi? Cât de multe certuri din bisericæ
referitoare la culoarea covorului ar fi fost evitate? Cât de multe neînﬂelegeri
maritale din cauza mâncærii arse ar fi putut nici sæ nu existe? Cât de multe
prietenii destræmate ar putea fi încæ vii, dacæ nu ne-am fi încæpæﬂânat sæ
facem din ﬂânﬂar armæsar øi nu am fi aøteptat ca “ea sau el” sæ fie ca “mine”?
Da, lumea ar fi mai bunæ dacæ ar exista mai multe capitulæri de acest fel.
10. Vezi DEX, 1998
11. Vezi Fapte 16:3
12. Vezi Ieremia 27:12, 13
13. Romani 12:18
14. Vezi Filipeni 2:3
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Am stat øi am analizat situaﬂia mea. Poate cæ ar trebui sæ cedez în faﬂa
cerinﬂelor aøa-ziøilor mei prieteni. Poate cæ ar trebui sæ închid cazul øi sæ
pun capæt conflictului. La urma urmei, nu s-a spus “ferice de cei
împæciuitori”?15 Mulﬂi ar considera aceastæ reacﬂie ca fiind una profund
creøtinæ. Dar ar fi, într-adevær, creøtinæ? Ar aduce, cu adeværat, pacea?
Asta era, în esenﬂæ, problema?
Dar capitularea mai are o faﬂæ. Hristos ar fi putut pune capæt conflictului
Sæu cu Diavolul, în pustie, prin simpla capitulare.16 Iar noi am fi fost
pierduﬂi pentru totdeauna – prinøi în vârtejul disperat al independenﬂei de
Dumnezeu. Isus Însuøi a rostit avertizarea: “Sæ nu credeﬂi cæ am venit
s-aduc pacea pe pæmânt; n-am venit sæ aduc pacea, ci sabia... Øi omul va
avea de vræjmaøi chiar pe cei din casa lui.”17
Protestanﬂii din timpul Reformei s-au trezit blocaﬂi în mijlocul unui
conflict mortal. De obicei, li se ofereau douæ posibilitæﬂi: sæ fie arøi de vii
pe rug sau sæ capituleze. Cu alte cuvinte, eøti obligat sæ te supui celor care
au lansat atacul, care te-au asediat øi te-au asaltat. Dacæ renunﬂi la libertatea
ta de conøtiinﬂæ øi duci o existenﬂæ din umbræ, atunci vei avea parte de
aøa-zisa pace.
Ieronim, elevul øi prietenul lui Ian Huss, a auzit de iminenta execuﬂie
a maestrului sæu de cætre Conciliul din Constance. El a cælætorit singur
pânæ în Constance færæ permis de trecere, pentru a interveni cu ceea ce îi
stætea în putere. Ajuns acolo, a descoperit cæ soarta învæﬂætorului sæu era
deja pecetluitæ øi cæ se expusese singur unui pericol de moarte. În timp ce
încerca sæ se întoarcæ acasæ, a fost observat øi arestat, aruncat într-o temniﬂæ
plinæ, pus în lanﬂuri într-o poziﬂie anormalæ øi hrænit doar cu pâine øi apæ.
Dupæ câteva luni de astfel de tratament, s-a îmbolnævit grav, iar duømanii
lui, temându-se ca nu cumva sæ le scape murind, i-au mai uøurat condiﬂiile
– deøi a ræmas închis pentru încæ aproape un an.
Într-un final, a fost scos pentru proces – dar nu genul de proces la care
te-ai fi aøteptat. Nu i s-a dat ocazia sæ vorbeascæ în apærarea lui, sæ aibæ
avocat sau sæ cheme vreun martor. Pur øi simplu i s-a dat posibilitatea sæ
aleagæ: retractezi sau arzi. Slæbit de boalæ øi de rigorile închisorii, extenuat
15. Matei 5:9
16. Vezi Matei 4:1-11
17. Matei 10:34.36
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de tortura fricii øi a încordærii, despærﬂit de prieteni øi descurajat de moartea
lui Huss, tæria moralæ a lui Ieronim a cedat. A capitulat. S-a jurat cæ aderæ
la credinﬂa catolicæ øi a acceptat mæsura luatæ de conciliu prin condamnarea
lui Wycliffe øi Huss.18
Adversarii lui erau încântaﬂi – dar nu pe deplin satisfæcuﬂi. L-au aruncat
înapoi în temniﬂæ, unde Ieronim a væzut mai clar ceea ce fæcuse. S-a gândit
la curajul øi devotamentul lui Huss, iar în contrast a cântærit negarea
adeværului de cætre el. S-a gândit la Învæﬂætorul divin pe care jurase sæ-L
slujeascæ øi care, pentru el, a îndurat moartea pe cruce. Înainte de retractare,
Ieronim îøi gæsise pacea în mijlocul suferinﬂelor, având certitudinea favorii
lui Dumnezeu; dar acum, sufletul îi era torturat de remuøcæri øi îndoieli.
Øtia cæ vor urma øi alte retractæri înainte de a putea face pace cu Roma.
Opresorii lui nu vor fi mulﬂumiﬂi pânæ când nu vor deﬂine controlul total
asupra conøtiinﬂei lui. Calea pe care pornise nu putea sæ ducæ altundeva
decât la completa apostazie.19
Ieronim a aflat, din proprie experienﬂæ, cæ a capitula în faﬂa celor care
vor sæ-ﬂi domine conøtiinﬂa nu aduce decât o încetare temporaræ a focului.
Pacea resimﬂitæ e doar exterioaræ øi doar de scurtæ duratæ. Ea stârneøte
apetitul opresorului de a merge mai departe cu persecuﬂia øi sporeøte ræul.
Nu e o soluﬂie viabilæ – e doar un mic plasture.
Pentru aproape doisprezece ani, valdenzii au apærat Evanghelia curatæ
a lui Isus Hristos. Au îndurat torturæ, persecuﬂie øi temniﬂæ – orori
inexprimabile în mâinile celor care voiau sæ-i domine. În cele din urmæ
însæ, au capitulat în faﬂa condiﬂiilor Romei. Pacea a coborât în væile lor,
dar Duhul Sfânt a pæræsit inimile lor.
Existæ momentul prielnic pentru a renunﬂa – a capitula – øi existæ
momentul prielnic pentru a sta ferm pe poziﬂie. De unde sæ øtii când øi ce
sæ faci? Din nou: care e motivaﬂia? Când Ieronim a capitulat din cauza
fricii de foc, el øi-a pierdut pacea cu Dumnezeu. Din nou, acea autoapærare,
instinctul de conservare. Oricine cautæ sæ-øi salveze viaﬂa o va pierde. Dar
cel care o va pierde de dragul lui Isus øi al Evangheliei o va câøtiga. Când
18. Vezi Emile Bonnechose, The Reformers Before the Reformation, vol. 2,
p. 141. Cf, Ellen White, Tragedia veacurilor (Ed. Viaﬂæ øi sænætate, 2006), p. 95
19. Vezi Emile Bonnechose, The Reformers Before the Reformation, vol. 2, p.
141. Cf, Ellen White, Tragedia veacurilor (Ed. Viaﬂæ øi sænætate, 2006), p. 95
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a capitulat într-o problemæ care nu ﬂinea de moralæ, de dragul unitæﬂii
fræﬂeøti, Pavel L-a onorat pe Dumnezeu.
Dacæ renunﬂarea, capitularea, Îl pune pe Dumnezeu pe tronul inimii
mele, dacæ nu implicæ sacrificarea unui principiu moral øi se deschide
calea înﬂelegerii autentice între pærﬂile implicate, atunci capitularea e un
lucru bun. Dar dacæ presupune sacrificarea unui principiu moral øi altcineva
devine stæpânul conøtiinﬂei mele, atunci nu trebuie recurs la capitulare.
Isus a spus cæ El a venit sæ aducæ nu pacea, ci sabia øi cæ unii îi vor
avea ca duømani chiar pe cei din propria familie.20 Capitularea distructivæ
are o varietate mult mai mare decât s-ar aøtepta cineva. Cât de multe soﬂii
renunﬂæ la individualitatea lor în faﬂa unui soﬂ arogant, deoarece se tem de
lupta care va avea loc în cazul în care Îl urmeazæ pe deplin pe Dumnezeu?
Câﬂi soﬂi îøi trædeazæ simﬂul datoriei din cauzæ cæ, dacæ i-ar da curs, ar
deranja o soﬂie egoistæ? Cât de mulﬂi copii urmeazæ cariere pentru care nu
sunt potriviﬂi, deoarece au capitulat în faﬂa unor pærinﬂi care au considerat
cæ e misiunea lor aceea de a controla conøtiinﬂa copilului lor?
Stând øi luând în calcul posibilitatea de a renunﬂa la proiectele mele
de a scrie, mi-am dat seama cæ aø renunﬂa din dorinﬂa de a fi pace – din
instinctul de conservare – lucru care ar presupune renunﬂarea la o datorie
pe care Dumnezeu a încredinﬂat-o foarte clar conøtiinﬂei mele. Capitularea
ar însemna sæ-l accept pe om în locul lui Dumnezeu. Nu, capitularea nu
era ræspunsul cæutat de mine. Dar impulsul de a-mi proteja propria persoanæ
încæ ieøea la suprafaﬂæ asemenea unui val. “O, Doamne, pot sæ mæ apær?
Pot sæ ripostez?”

Atacul
Încærcaﬂi! Scoateﬂi sabia! Ræspundeﬂi la foc prin foc! La urma urmei,
“Uciderea îøi are vremea ei... urâtul îøi are vremea lui.”21 Moise a ordonat
executarea a 3.000 de israeliﬂi care nu au vrut sæ renunﬂe la închinarea la
viﬂelul de aur.22 Dumnezeu i-a spus lui Iosua sæ radæ de pe faﬂa pæmântului
toﬂi locuitorii din Canaan.23 Tot Dumnezeu i-a spus lui Saul sæ se ræzbune
20. Vezi Matei 10:34, 36
21. Eclesiast 3:3, 8
22. Vezi Exod 32:27
23. Vezi Iosua 1:2-5
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pe amaleciﬂi, pentru cæ s-au næpustit asupra israeliﬂilor cât timp aceøtia
traversau pustia.24
N-ar trebui ca øi eu sæ fiu bærbat øi sæ-mi apær cauza? N-ar trebui
sæ-mi aduc oponenﬂii în genunchi? De ce sæ nu le servesc acelaøi fel de
mâncare pe care mi-l pregæteau ei mie øi sæ-i las sæ vadæ ce gust are?
Øi uite aøa un frate se ridicæ împotriva altui frate, o bisericæ împotriva
altei biserici øi un popor împotriva altui popor. Øi odatæ cu atacul vine øi
justificarea faptelor proprii. Fiecare parte øtie cæ dreptatea e de partea ei
øi invocæ binecuvântarea lui Dumnezeu. Nimeni nu vrea sæ cedeze. Se
face værsare de sânge. Asasinare de caractere. Devenim asemenea
canibalilor, înfruptându-ne din carnea încæ vibrând de viaﬂæ a acelora de
aceeaøi potrivæ cu noi.
David era ræzboinic. Dumnezeu a binecuvântat luptele lui. A fost cu
el cât timp a fost la ræzboi. Dumnezeu i-a dat victorie asupra duømanilor
sæi. Dar David se apropia de trecerea dincolo de o limitæ. În timp ce cæuta
surse de supravieﬂuire împreunæ cu oamenii lui în pustie, el i-a fæcut o
favoare unuia dintre nobili, lui Nabal. I-a protejat turmele de prædætori øi
de hoﬂi. Când a venit vremea tunsului, David øi oamenii lui aveau nevoie
disperatæ de provizii. David l-a trimis pe unul dintre soldaﬂii lui sæ cearæ
ajutor la Nabal, fæcând referire la ajutorul oferit înainte. Dar Nabal a refuzat
foarte tæios øi bædæran cererea lui David, care, drept urmare, s-a înfuriat.
Færæ sæ-L consulte pe Dumnezeu, David s-a pregætit de luptæ. Intenﬂiona
sæ-i extermine pe toﬂi bærbaﬂii din familia lui Nabal – øi aøa ar fi øi fæcut
dacæ soﬂia lui Nabal, Abigail, nu ar fi auzit despre ce se întâmplase.
Ea a fæcut pregætirile necesare pentru a-l întâlni pe David øi a-i oferi
proviziile de hranæ de care avea atâta nevoie øi a discutat cu el cu mult
tact. L-a îndemnat sæ poarte “ræzboaiele Domnului” mai degrabæ decât sæ
ræzbune o insultæ primitæ personal.25
Asta e: a purta luptele Domnului versus ræzbunarea proprie. Când
ducem ræzboaiele Domnului, Îl urmæm pe Cel care Øi-a sacrificat viaﬂa øi
reputaﬂia pentru cei care L-au crucificat – ceva destul de diferit de ideea
de a-mi apæra propria viaﬂæ øi reputaﬂie. Din nou, problema datoriei
încredinﬂate de Dumnezeu versus autoapærare.
24. Vezi 1 Samuel 15:2, 3
25. Vezi 1 Samuel 25:28-31
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“Doamne, sentimentele mele ar vrea sæ scoatæ sabia, dar eu ﬁi-am
cedat ﬁie conducerea vieﬂii mele. Îmi ceri sæ lupt?”
“Nu, Jim, Îﬂi cer sæ stai în faﬂa acuzatorilor, având încredere în Mine.”

Stai în faﬂæ!
Da... tocmai asta e problema. “Sæ stau în faﬂæ? Cum? Aøa, færæ nicio
apærare, Doamne? Dar cred cæ o sæ mor. Sunt atât de vulnerabil! Atât de
slab!”
“Renunﬂæ la autoapærare, Jim! Eu voi fi scutul tæu. Pune-ﬂi încrederea
în mine.”
“Doamne, sæ renunﬂ la durerea pe care o simt? La furie? Sæ renunﬂ la
disperare? Aceste sentimente sunt foarte puternice acum, le simt de parcæ
ar face parte din mine. Sæ renunﬂ la ele ar însemna sæ simt cæ mor. Nu pot
sæ fac faﬂæ, Doamne!”
“Jim, Îﬂi cer sæ schimbi canalul. Vreau sæ îﬂi iei ochii de la situaﬂia în
care te afli øi sæ îi îndrepﬂi spre Mine. Eu sunt mai mare decât tot ce
existæ. Eu pot sæ te susﬂin în toate. Focul trebuie sæ ardæ doar zgura din
caracterul tæu, nu e nevoie sæ te mistuie cu totul. O sæ-i faci faﬂæ în puterea
Mea øi sub îndrumarea Mea!”
Voinﬂa mea oscila între chemarea blândæ øi liniøtitoare a Duhului lui
Dumnezeu øi vârtejul sælbatic al propriilor emoﬂii. Sæ am încredere în
Dumnezeu? Aø fi vrut – dar eram atât de slab!
Ilie a stat în faﬂa lui Ahab pe Muntele Carmel – un singur om împotriva
unei întregi naﬂiuni. Sau cel puﬂin aøa pærea. Dar Ilie øtia cæ un singur om
respectând principiul lui Dumnezeu reprezenta majoritatea. Iar Dumnezeu
nu l-a dezamægit.26
Isus a stat în faﬂa tuturor pe Calvar – un singur Om în faﬂa acuzaﬂiei
false de sperjur. El øtia cæ un singur Om fæcând voia lui Dumnezeu din
principiu valora mult mai mult decât paradele de farisei pe care evreii îi
puteau chema sæ dea mærturie. Prin moartea Sa, El a cucerit totul øi astæzi
træieøte.
Luther a stat în faﬂa Dietei din Worms – un singur om împotriva
complotului unui imperiu øi a ierarhiei ecleziastice. El øtia cæ un singur
26. Vezi 1 Regi 18
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om cu o conøtiinﬂæ eliberatæ de vinæ înaintea lui Dumnezeu øi a oamenilor
conta mai mult decât o mie de retractæri în vederea menﬂinerii status quo.
Declaraﬂia sa tacitæ cu privire la dreptul omului de a avea propria conøtiinﬂæ
în faﬂa lui Dumnezeu a aprins torﬂa libertæﬂii religioase, care încæ arde øi
astæzi.
Ieronim a stat în faﬂa aceluiaøi conciliu în faﬂa cæruia capitulase. A
fæcut o declaraﬂie claræ: Nu-L va nega pe Domnul lui doar ca sæ scape de
suferinﬂæ pentru o perioadæ scurtæ de timp. Spre surprinderea tuturor, în
mod hotærât øi clar, a renunﬂat la precedenta retractare – øi la scurt timp a
fost condamnat la aceeaøi soartæ ca Huss.
“A mers cântând pe drum, cu faﬂa luminatæ de bucurie øi pace... Când
cælæul a trecut în spatele lui ca sæ aprindæ focul, martirul a exclamat: ’Vino
în faﬂæ øi ai curaj; aprinde focul în faﬂa mea. Dacæ m-aø fi temut, n-aø fi
fost aici.’”27 (Ellen G. White, Tragedia veacurilor, (Ed. Viaﬂæ øi sænætate,
2006) p. 98)
Eram conøtient cæ întâlnirea mea nu va fi un Munte Carmel, Calvarul,
Dieta din Worms, sau Conciliul din Constance. Dar aøa pærea. Sæ-i fac
faﬂæ? Cum aø putea? Nu puteam. Era prea greu, prea dureros. Øtiam cæ va
fi prea umilitor ca sæ pot îndura, prea epuizant ca sæ fac faﬂæ!
“Doamne, nu am puterea, cuvintele sau capacitatea de a intra în aceastæ
arenæ. E necunoscutæ pentru mine. Mintea mi se va opri. Limba se va
bâlbâi øi bolborosi. Nu am puterea øi curajul. Au fost momente în care
moartea mi se pærea o rezolvare uøoaræ. Doamne, eu nu sunt Luther!”
“Jim, trebuie sæ stai în faﬂæ øi sæ-i faci faﬂæ!”
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CAPITOLUL 2

O SÆ MOR?
Întrebæri pentru introspecﬂie personalæ sau discuﬂii de grup
1. Ai trecut prin suiøuri øi coborâøuri emoﬂionale ca rezultat al
confruntærii cu focul prietenesc?
2. Tehnica la care apelezi de rezolvare a problemelor este aceea de a
fugi øi a te ascunde? Sau Dumnezeu te îndrumæ sæ pleci în permisie?
3. La baza reacﬂiei pe care o ai se aflæ instinctul de conservare sau
misiunea încredinﬂatæ de Dumnezeu?
4. Când alﬂii te væd, simﬂi nevoia de a fugi øi a te ascunde?
5. Îﬂi cere Dumnezeu sæ-ﬂi abandonezi avanposturile øi sæ capitulezi în
faﬂa altora?
6. Ar putea exista un beneficiu reciproc de pe urma concesiilor fæcute
preferinﬂelor celeilalte pærﬂi, într-o problemæ care nu ﬂine de moralæ?
Dacæ da, ce-ar fi sæ încerci aceastæ soluﬂie?
7. Cauﬂi sæ te ræzbuni în gândurile øi faptele tale?
8. Cu cine te asemeni mai mult: cu David, cu Nabal sau cu Abigail?
9. Duci luptele Domnului sau ræzbunarea personalæ?
10. Îﬂi cere Dumnezeu sæ renunﬂi la durerea pe care o simﬂi, la furia øi
disperarea ta – øi sæ ieøi în faﬂæ?
11. Eøti în stare sæ te încrezi în Dumnezeu în absolut toate aspectele
vieﬂii?
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În faﬂa plutonului
de execuﬂie
Dacæ vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine øi râurile nu te vor îneca;
dacæ vei merge prin foc, nu te va arde, øi flacæra nu te va aprinde. –
Isaia 43:2
M-am decis sæ am încredere în Dumnezeu. M-am decis sæ dau la o
parte instinctul meu de conservare øi sæ cooperez cu Dumnezeu pentru
slava Sa. Cu sentimentele încæ vociferând împotriva alegerii fæcute de
voinﬂa mea, am format numærul de telefon al persoanei din conducerea
bisericii despre care mi s-a spus cæ va participa la acea întâlnire.
“Da, Jim, unul dintre colegii tæi m-a invitat la aceastæ întâlnire. El
este cel care o organizeazæ”, a confirmat el.
“Domnule, ce pærere aveﬂi despre o asemenea întâlnire, pusæ la cale
de cætre propriii mei colegi, pe la spatele meu, cu scopul, presupun, de a
mæ discredita pe mine, cartea mea øi editorul meu, færæ sæ îmi dea ocazia
de a clarifica dubiile cu privire la mine. E corect, bine, cinstit?” l-am
întrebat eu.
“Pæi, Jim, nu ai decât sæ ridici aceastæ problemæ în faﬂa colegului tæu.
Eu sunt doar un invitat.”
Închizând telefonul, m-am aøezat pe genunchi: “Doamne, o sæ fie o
discuﬂie grea. Instinctul meu omenesc ar vrea sæ se repeadæ la el øi sæ-i cearæ
socotealæ. Dar eu m-am hotærât sæ nu mæ las condus de instinct. Eu mæ voi
læsa condus de Tine. Cum vrei sæ vorbesc cu acest partener de lucrare?”
“Jim, abordeazæ-l cu blândeﬂe øi sinceritate. Spune-i ce-ai aflat øi
dæ-i ocazia sæ-ﬂi explice faptele pe care le-a fæcut.”
Ridicându-mæ de pe genunchi, l-am sunat pe colegul meu. Calm, i-am
explicat cæ aflasem despre o întâlnire plænuitæ împreunæ cu editorul meu
pe 19 decembrie. Pe loc, am simﬂit un fior de neliniøte în receptorul
telefonului.
34

ÎN FAﬁA PLUTONULI DE EXECUﬁIE

“Cine ﬂi-a spus aøa ceva?” a vrut el sæ øtie.
“M-a sunat editorul meu, iar eu l-am sunat pe fratele din conducere
pe care l-ai invitat.”
Mi-a mai pus câteva întrebæri øi s-a rezumat la comentarii scurte.
“Doamne, nu e sincer cu mine. Mi-ar plæcea sæ-l iau la întrebæri øi sæ
væd exact ce are de gând. Mi-ar plæcea, cel puﬂin, sæ-i spun vreo douæ.”
“Jim, predæ-Mi Mie aceste dorinﬂe. Nu are niciun sens sæ acuzi sau
sæ væ incriminaﬂi reciproc. Doar stai calm.”
Evident, partenerul meu voia sæ afle cât mai mult posibil în legæturæ
cu ce øtiam eu, divulgându-mi însæ cât mai puﬂine lucruri cu putinﬂæ. N-ar
fi vrut sæ aflu despre acea întâlnire øi mai ales nu voia sæ particip. În final,
i-am spus cæ editorul meu nu va fi prezent decât cu condiﬂia sæ fiu øi eu
prezent.
Nu i-a plæcut deloc. Planul lui eøuase. Evident, ar fi vrut sæ-øi exprime
punctul de vedere în faﬂa editorului meu færæ însæ sæ creeze ocazia de a fi
exprimat un alt punct de vedere. Conversaﬂia noastræ s-a încheiat într-o
atmosferæ rece.

Planul de rezervæ
Mi-am început ziua cu un amestec ciudat de emoﬂii turbulente ﬂinute
în frâu de pacea lui Dumnezeu. Îmi tot revenea în minte gândul: “Ce-ar fi
dacæ...” øi Dumnezeu în tot ræspundea: “Ai încredere în Mine, Jim.
Bazeazæ-te pe Mine!”
Într-un sfârøit, telefonul a sunat øi am fost informat de planul de rezervæ.
Puteam sæ particip la întrunire cu douæ condiﬂii: Sæ nu iau cuvântul deloc
øi sæ nu aduc pe nimeni cu mine.
Pe loc, simﬂul meu de dreptate s-a revoltat. Lucrarea øi viaﬂa mea erau
puse sub semnul întrebærii. Dar eu nu puteam sæ explic eventualele pæreri
eronate sau sæ clarific anumite fapte. De ce nu voiau sæ înﬂeleagæ? Cæutau
sæ afle adeværul sau nu?
“Doamne, de ce joacæ atât de incorect? Cine sunt ei sæ stabileascæ
reguli atât de inechitabile? Doamne, asta pur øi simplu nu e drept.”
“Jim, nici pentru Mine n-a fost drept.”
“O, Doamne, elibereazæ-mæ de simﬂul de dreptate!” Sufletul mi s-a
umplut de calm øi pace. “Doamne, ce vrei sæ fac?”
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“Fæ apel la raﬂiunea øi bunul lor simﬂ, Jim.”
Am format numærul editorului meu.
“Domnule, sunt foarte nemulﬂumit de cum va decurge aceastæ
întâlnire. E evident cæ cei care au organizat-o nu voiau sæ aflu despre ea øi
nu vor ca ceva sæ le încurce planurile. Nu prea pare corect, nu-i aøa?”
“Jim, întâlnirea nu se mai ﬂine. Singura noastræ condiﬂie a fost aceea
ca tu sæ fii prezent. Dincolo de asta, trebuie sæ-ﬂi reglezi conturile cu
partenerul tæu.”
Mi-am dat seama cæ editorul meu era precaut. Nu øtia ce fel de
informaﬂii urmau sæ fie fæcute cunoscute. Poate cæ deturnam fonduri sau
molestam copii, sau îmi înøelam soﬂia. Nu îl pot condamna pentru mæsurile
de precauﬂie pe care øi le-a luat øi am apreciat faptul cæ m-a anunﬂat de
organizarea acelei întruniri øi a insistat sæ fiu prezent. Totuøi, încæ mæ
rodea nedreptatea ce mi se fæcea.
Am pus capæt discuﬂiei cu editorul øi l-am sunat din nou pe pastorul
din conducere.
“Aﬂi aflat cæ acum pot participa la întâlnire, dar cæ nu pot sæ spun
nimic øi nici sæ aduc pe cineva cu mine?”
“Da, am aflat.”
“Vi se pare corect? Adicæ, nu e puﬂin cam pærtinitor?”
“Jim, aøa cum ﬂi-am mai spus, nu eu am organizat aceastæ întrunire.”
“Vorbiﬂi serios? Mi se pare cæ e vorba de un proces în toatæ regula.
Chiar øi în lume, unui acuzat oarecare, i s-ar acorda o øansæ mai bunæ
decât asta!”
“Nu e un proces, Jim. E doar o întâlnire în care se vor aduce la
cunoøtinﬂæ niøte motive de îngrijorare.”
În sinea mea, i-am ræspuns: E ca øi când le-ai spune victimelor
Revoluﬂiei Franceze cæ sunt doar integrate într-un program de scædere a
masei corporale. Indiferent cum i-ai spune, ghilotina e tot ghilotinæ.
Cu voce tare, i-am ræspuns: “Puteﬂi sæ-i spuneﬂi cum doriﬂi, dar încercarea
deliberatæ de a mæ împiedica sæ aflu despre aceastæ întâlnire øi apoi refuzul
de a mæ læsa sæ vorbesc sau sæ aduc pe cineva cu mine – asta nu prea mi se
pare a fi o luare prieteneascæ la cunoøtinﬂæ a unor motive de îngrijorare.”
“Jim, lasæ-mæ sæ-l sun pe asociatul tæu øi sæ væd ce pot face. Dupæ
cum ﬂi-am mai spus, nu eu conduc întâlnirea, ci sunt doar un invitat.”
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Am închis telefonul øi din nou am fost næpædit e un val de træiri
îngrozitoare. Ce sæ accept? Cât sæ cedez? Mi-a venit în minte situaﬂia
apostolului Pavel. Fusese bætut pe nedrept øi aruncat în închisoare. Când
Dumnezeu a intervenit pentru el, Pavel n-a fost de acord cu soluﬂia
magistratului de a-l scoate pe furiø din oraø. În schimb, a insistat sæ fie
tratat în mod corect.1
“Bine, Doamne, o sæ fac tot ce pot pentru a fi totul cât se poate de
corect.”
În tot acest timp, eu încæ mæ luptam cu efectele morﬂii premature a
fratelui meu øi încercam sæ petrec timp cu mama lui Sally. De asemenea,
eram în cea mai proastæ condiﬂie fizicæ din viaﬂa mea. Dormeam în medie
douæ, trei ore pe noapte. Corpul îmi era extenuat, iar creierul parcæ era de
mæmæligæ.2 Mæ simﬂeam blocat într-un imens ræzboi de emoﬂii antagonice.
Treceam în revistæ în minte de mii de ori variantele pe care le aveam. Sæ
fug øi sæ mæ ascund? Sæ capitulez? Sæ atac? Sæ ies în faﬂæ? În repetate
rânduri, Dumnezeu m-a adus înapoi la varianta de a ieøi în faﬂæ øi a face
faﬂæ.
“Dar cum, Doamne? Pur øi simplu nu e corect!”
“Jim, nu eøti singur! Bazeazæ-te pe Mine! Harul Meu îﬂi este de ajuns.
Te-ai convins de el în creuzetul încercærilor familiale; l-ai predicat de la
amvon øi i-ai încurajat pe alﬂii sæ se bazeze pe el. Øtiu cæ este o grea
încercare, dar harul Meu îﬂi este de ajuns.”
“Dar acum, Doamne? Cum o sæ trec eu prin asta?”
“Ia-le pe rând, Jim. Bazeazæ-te pe Mine pas cu pas.”
Cartea Cælætoria creøtinului descrie inspirat ideea de har pas cu pas.
Creøtinul se plimba prin casa Interpretului øi a observat un foc arzând în
faﬂa unui zid. O namilæ de bærbat arunca gæleﬂi de apæ una dupæ alta,
încercând sæ stingæ focul. Acesta se înæbuøea, începea sæ scoatæ fum øi sæ
sfârâie, apoi se reaprindea puternic. Pentru Creøtin, era un mare mister.
Ce ﬂinea focul aprins? Privind dincolo de zid, el a væzut un alt om turnând
gaz într-o ﬂeavæ micæ ce alimenta focul. Interpretul i-a explicat apoi cæ
omul de dupæ zid era Hristos, care e întotdeauna aproape – chiar øi atunci
1. Vezi Fapte 16:35-39
2. Ulterior, am descoperit cæ în acea perioadæ sufeream de o tulburare majoræ
a unor hormoni de care corpul are nevoie pentru a funcﬂiona eficient.
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când nu Îl vedem. Combustibilul harului Sæu este suficient pentru a ne
susﬂine, în ciuda tuturor încercærilor aspre ale inamicului ce stinge focul.
“Bine, Doamne! O sæ mæ încred în Tine pas cu pas. Am încredere cæ
o sæ continui sæ alimentezi focul încetul cu încetul.”

A doua schimbare de plan
A doua zi dimineaﬂæ, am mai primit un telefon. Mi s-a spus cæ la
întâlnire aveau sæ fie prezente øapte persoane, care îøi vor face cunoscute
îngrijorærile în ceea ce priveøte persoana øi lucrarea mea. Fiecare va avea
la dispoziﬂie 15 minute sæ vorbeascæ. Mie mi se vor oferi doar 15 minute
sæ le ræspund tuturor. Ordinea vorbitorilor avea sæ fie alfabeticæ øi, din
moment ce Hohnberger era al doilea nume, eu voi fi a doua persoanæ care
va lua cuvântul.
La început, mi s-a pærut un progres, dar curând am sesizat neajunsurile.
Cum sæ-mi exprim eficient ideile dacæ nu øtiam de ce eram acuzat øi ce
aveau sæ spunæ acuzatorii mei? Cum avea sæ vadæ editorul meu situaﬂia în
ansamblu, dacæ era prezentatæ doar o parte? De ce nu mi se permitea sæ
clarific problemele aduse în discuﬂie de fiecare dintre vorbitori? De ce nu
îmi dædeau voie sæ aduc persoane importante, care puteau sæ echilibreze
puﬂin balanﬂa?
Niciun individ, cel puﬂin în Statele Unite, nu e judecat færæ sæ øtie care
sunt acuzaﬂiile care i se aduc, færæ sæ i se dea ocazia sæ vorbeascæ în apærarea
lui, færæ sæ poatæ sæ-øi aducæ propriii martori. Întâlnire? Nu era o întâlnire.
Puteau sæ o numeascæ øi aøa, dar era un pluton de execuﬂie.
Nu-mi venea sæ cred cæ aøa ceva se întâmpla în realitate. Oare nu mæ
trezeøte nimeni din coømarul æsta sau cel puﬂin sæ mæ ciupeascæ sau sæ
arunce apæ rece pe mine? Era o înscenare. Se urmærea atingerea unor
scopuri dinainte stabilite.
“Apreciez cæ mi se oferæ øansa sæ vorbesc” – i-am ræspuns celui care
mæ sunase – “dar încæ am de obiectat împotriva acestor metode nedrepte.
Cum pot eu sæ ræspund adecvat la acuzaﬂiile aduse împotriva mea în aceste
condiﬂii? Indiferent de ceea ce spuneﬂi, toate astea mi se par a fi o judecatæ
nedreaptæ.”
Mæ durea sufletul, iar capul îmi zvâcnea. Cum puteau prieteni, colegi
øi creøtini sæ fie atât de nedrepﬂi, de incorecﬂi øi de hotærâﬂi sæ-mi facæ ræu?
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Cum puteau cei împreunæ cu care m-am închinat, am predicat øi mi-am
petrecut timpul liber sæ fie atât de pærtinitori, atât de nerezonabili øi atât
de deciøi sæ nu-mi ofere o øansæ egalæ?
Am încheiat discuﬂia întrebând rugætor: “Dumneavoastræ aﬂi vrea sæ
fiﬂi în locul meu? Cum aﬂi fi vrut sæ se poarte ceilalﬂi cu dumneavoastræ
dacæ aﬂi fi fost în locul meu? Væ rog sæ væ rugaﬂi în aceastæ searæ øi sæ-I
cereﬂi lui Dumnezeu sæ væ spunæ ce trebuie sæ faceﬂi.”

A treia schimbare de plan
A doua zi dimineaﬂa, telefonul a sunat din nou.
“Jim, mai mult de-atât nu putem face. Toﬂi cei øapte vor avea alocate
15 minute sæ vorbeascæ. Imediat dupæ ce fiecare a terminat, vei avea 5
minute la dispoziﬂie sæ ræspunzi. E cel mai bun aranjament pe care ﬂi-l
putem oferi.”
Pentru un moment, n-am zis nimic, în timp ce rezumam în minte
situaﬂia. Deci, sæ vedem. Øapte la unu. Fiecare dintre ei are de trei ori
mai mult timp sæ-øi prezinte ideile decât am eu sæ ræspund. Ei øtiu toﬂi
dinainte ce vor spune. Eu sunt læsat sæ ghicesc, sæ aøtept, sæ fac
presupuneri. Trebuie sæ le ascult prezentarea, sæ o rezum în minte, sæ
clarific problemele øi sæ ræspund în doar o treime din timpul lor. Nimeni
n-are voie sæ mæ însoﬂeascæ. N-am voie sæ aduc pe nimeni care sæ dea
mærturie în favoarea mea. Øi spun cæ mi-au oferit aceste condiﬂii fiindcæ
mæ iubesc øi sunt preocupaﬂi de mine! Dar asta nu e preocupare
creøtineascæ! E atac pe la spate!
Inima mea striga: “Cum pot face aøa ceva?”
Mintea striga: “Nu e corect!”
Sentimentele strigau: “Fugi, capituleazæ, atacæ!”
Dumnezeu îmi øoptea: “Stai în faﬂæ!”
I-am spus interlocutorului meu: “N-aø lipsi de la aceastæ întâlnire
pentru nimic în lume!”
Ulterior, l-am informat pe colegul meu cæ o sæ-i aduc cu mine pe
soﬂia, pe fiii mei øi pe soﬂiile lor.
“Jim, nimænui nu îi e permis sæ vinæ øi sæ fie de partea ta.”
“Îmi pare ræu, dar îi aduc cu mine.”
“Jim, n-au voie sæ participe.”
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Editorul meu de limbæ spaniolæ
Împreunæ cu Sally, ne-am luat la revedere de la mama ei øi am zburat
cu avionul înapoi acasæ, în Montana. În timp ce numæram zilele pânæ la
marea “întâlnire”, a trebuit sæ mæ lupt din nou øi din nou cu sentimentele
mele puternice. Apoi o micæ razæ de speranﬂæ a strælucit la orizontul meu
întunecat. Telefonul a sunat din nou. De data aceasta era editorul meu de
limbæ spaniolæ, un bun prieten øi fost vecin timp de øapte ani.
“Jim, am auzit de întâlnire øi vin øi eu.”
“Da? Slavæ Domnului! Cum ai reuøit? Nu lasæ pe nimeni sæ participe.”
“Pæi am zis cæ dacæ aceastæ întâlnire îl vizeazæ pe unul dintre editorii
tæi, ar trebui sæ-l vizeze øi pe celælalt. Ca editor al tæu de limbæ spaniolæ, øi
eu trebuie sæ øtiu care sunt temerile lor. Singura problemæ este faptul cæ
pur øi simplu mæ cam ømecheresc. Pot sæ asist, dar n-am voie sæ spun
nimic în avantajul tæu. De asta, îmi pare ræu.”
“Pæi eøti singurul care îi cunoøti pe majoritatea dintre ei øi øtii ce
presupune exact lucrarea mea.”
“Da, exact. Probabil cæ tocmai de asta nu mi se permite sæ vorbesc.”
“Pæi atunci de ce mai vii?”
“Jim, vreau sæ fiu acolo sæ væd cu ochii mei øi sæ aud cu urechile
mele.”
Ce prieten! Pe cheltuiala lui, a zburat cu avionul tocmai din Midwest,
færæ sæ aibæ ocazia sæ punæ o întrebare, sæ clarifice faptele sau sæ depunæ
mærturie. De multe ori se spune cæ în orele cele mai întunecate ies la
ivealæ adeværaﬂii prieteni.
“O, Doamne, dæ-mi vreo zece prieteni de felul æsta!”

19 decembrie 2002, ora 8:30 dimineaﬂa
Eu øi Sally, Matthew øi Angela, Andrew øi Sarah am ajuns cu câteva
minute mai devreme la biserica unde avea sæ aibæ loc întâlnirea. Când am
intrat în hol, am avut senzaﬂia cæ temperatura a scæzut cu 10 grade, chiar
dacæ era iarnæ, iar cældura era pornitæ. Tensiunea øi senzaﬂia de teamæ øi
de disconfort au crescut atunci când câﬂiva colaboratori s-au apropiat de
noi, ne-au îmbræﬂiøat øi ne-au spus cæ ne iubesc. De ce eram pur øi simplu
dezgustat? De ce îmi venea sæ værs?
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Am fost îndrumaﬂi spre o salæ micæ lateralæ, cu scaune aøezate faﬂæ în
faﬂæ. Doi dintre cei øapte care urmau sæ vorbeascæ îøi aduseseræ soﬂiile øi,
cu toﬂii, cu o singuræ excepﬂie, s-au aøezat pe partea stângæ. Eu, Sally,
bæieﬂii noøtri øi soﬂiile lor, editorul de limbæ spaniolæ øi vorbitorul care
mai ræmæsese ne-am aøezat pe partea dreaptæ. Editorul care m-a sunat
iniﬂial a stat în spate, undeva pe ultimul rând de scaune øi nu a scos un
cuvânt pânæ la încheiere.
Mi-am luat un moment sæ mæ uit atent cine participa. Abia dacæ îl
cunoøteam pe domnul care se aøezase pe partea dreaptæ. Nu-mi aduceam
aminte sæ fi stat de vorbæ cu el. Doi dintre ceilalﬂi erau persoane pe care le
væzusem rar øi cu care abia dacæ vorbisem în ultimii zece ani sau mai
mult. Mi-am zis în sinea mea: O sæ fie interesant.
Simﬂeam neliniøtea colaboratorului meu deoarece îndræznisem sæ-mi
aduc familia. S-a pus în discuﬂie dacæ soﬂia, fiii mei øi soﬂiile lor puteau sæ
asiste, apoi s-a trecut la vot secret.
Nu-mi venea sæ cred. Ce aveau de ascuns? Le era atât de fricæ de
corectitudine, de obiectivitate øi de un proces cum se cuvine? De ce simﬂul
meu de dreptate voia sæ protesteze? De ce inima voia sæ plângæ? De ce
mintea mea a sesizat cæ eram victima unei înscenæri?
Mi-am adus aminte de Martin Luther. M-am întrebat cum e sæ te afli
în faﬂa unui pluton de execuﬂie. Prin comparaﬂie, situaﬂia mea pærea mai
puﬂin intimidantæ. Daniel a fost urât într-o atât de mare mæsuræ, încât
plutonul lui de execuﬂie a gæsit o cale de a-l arunca în cuøca unor lei.
Wycliffe øi Huss s-au aflat faﬂæ în faﬂæ cu plutoane mult mai crude decât
cel în faﬂa cæruia stæteam eu. Bineînﬂeles, era o nedreptate. Bineînﬂeles,
eram în inferioritate numericæ øi strategicæ. Dar pentru moment, nimic
din toate acestea nu avea sæ se schimbe. Au spus cæ îmi sunt prieteni, dar
fiul meu îi numise “prieduømani”. Øi îi dædeam dreptate.
Dar Dumnezeu a spus: ﬁine-le piept! Øi a adæugat: “Nicidecum n-am
sæ te las, cu niciun chip nu te voi pæræsi.”3 (Evrei 13:5) Din nou, mi-am
læsat sentimentele øi gândurile în seama nu a situaﬂiei, ci a lui Dumnezeu.
“Doamne, îmi las reputaﬂia în seama Ta. De fapt, moartea mi se pare o
alternativæ fericitæ în situaﬂia asta. Doamne, nu conteazæ ce mi se întâmplæ.
Mæ las cu totul în mâinile Tale.”
3. Evrei 13:5
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Domnul care stætea în faﬂa mea øi pe care abia dacæ îl cunoøteam încerca
sæ stabileascæ modalitatea de vot în problema ræmânerii sau nu a familiei
mele. S-a întors spre mine, cu o expresie întrebætoare: “Jim, de ce ﬂi-ai
adus familia?”
“Pentru suport moral. Puneﬂi-væ în locul meu. Nu aﬂi vrea sæ aveﬂi
puﬂin sprijin moral?” a fost ræspunsul meu.
Ceea ce nu le-am spus era faptul cæ nu voiam ca membrii familiei
mele sæ aibæ dubii øi sæ-øi punæ întrebæri în ceea ce-l privea pe tatæl lor.
Øtiu cum funcﬂioneazæ insinuærile, adeværurile pe jumætate øi
dezinformarea. Lucifer a folosit aceste arme în cer, pentru a întoarce a
treia parte dintre sfinﬂii îngeri împotriva Tatælui lor ceresc. Voiam ca cei
dragi ai mei sæ aibæ parte de o dezvæluire totalæ a realitæﬂii, sæ fie martori
oculari la evenimentele din acea zi, astfel încât în mintea lor sæ nu se
nascæ întrebæri øi dileme.
Votul s-a încheiat. Soﬂia øi fiii mei puteau ræmâne, cu condiﬂia de a
nu spune nimic. Nurorile mele trebuiau sæ plece. Nu li se permitea sæ
asiste la aceastæ “întâlnire creøtineascæ”. Au fost de acord, deøi puteam
citi în privirea lor senzaﬂia cæ se comitea o nedreptate.
În ceea ce mæ privea pe mine, faptele erau clare. Oricine ar fi putut sæ
facæ o afirmaﬂie obiectivæ sau sæ dea o mærturie elucidantæ fusese fie redus
la tæcere, fie exclus din aceastæ întâlnire.

Procesul lui Isus
M-am gândit la modul în care a fost organizat procesul lui Isus, târziu
în noapte, la care au participat doar anumite persoane. Nu avea pe nimeni
de partea Lui – nimeni, în afaræ de Tatæl Sæu. Nu avea nicio vinæ. Cât
despre mine... mæ rog, n-aø putea spune acelaøi lucru.
M-am næscut despærﬂit de Domnul meu. Am crescut fiind condus de
natura mea decæzutæ. Aceasta s-a aflat la putere timp de aproape patru
decade, pânæ când am descoperit umblarea cu Dumnezeu, care mi-a dat
putere sæ træiesc la înælﬂimea Cuvântului Sæu øi m-a fæcut în stare sæ acﬂionez
conform Spiritului Sæu. Øtiu cæ din când în când mi-a mai scæpat mingea
din mânæ. Øtiu cæ zgura mea n-a fost complet arsæ. De fapt, chiar atunci
simﬂeam dogoarea focului. Dumnezeu mi-a reamintit cæ harul Sæu îmi
este de ajuns – cæ focul va mistui doar zgura, atâta vreme cât mâna mea
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ræmânea în mâna Sa. Aceastæ “întâlnire”, læsatæ pe mâna Sa suveranæ,
putea sæ se dovedeascæ a fi spre binele meu.
“Bine, Doamne, atunci sæ-i facem faﬂæ împreunæ.”

Întâlnirea începe
Cineva mi-a înmânat un exemplar din ordinea de zi. Trecând cu privire
peste ea, am væzut care era obiectivul declarat: “Aceastæ întâlnire are ca
scop exprimarea îngrijorærilor øi observaﬂiilor în ceea ce-l priveøte pe
autorul øi vorbitorul Jim Hohnberger, în legæturæ cu volumul Evanghelia
este despre oameni.”
Conform programului, întrunirea trebuia sæ înceapæ dimineaﬂa, la 8:30,
øi sæ se încheie la ora 11. Anticipasem care vor fi sentimentele ce mæ vor
încerca în acele momente, dar spre surprinderea mea, nu mæ bântuia niciun
fel de neliniøte. Pæream cuprins de o liniøte pe care nu o credeam posibilæ.
Iar în noaptea de dinainte dormisem destul de bine. “Îﬂi mulﬂumesc,
Doamne! Chiar eøti aici, alæturi de mine!” mi-am zis eu, ræsuflând uøurat.
Întâlnirea era condusæ de persoana din administraﬂia bisericii. Evident,
în ultimul moment, asociatul meu îi ceruse sæ conducæ el ostilitæﬂile.
Rugæciunea era primul punct pe ordinea de zi, apoi fiecare dintre cele
øapte persoane øi-au prezentat nedumeririle. Alocuﬂiunile lor au variat în
lungime øi în profunzime øi au ridicat probleme care ar fi necesitat cel
puﬂin o oræ pentru a primi un ræspuns complet øi adecvat. Totuøi, dupæ ce
fiecare vorbitor øi-a încheiat intervenﬂia, eu m-am ridicat øi am încercat sæ
prezint problema din punctul meu de vedere, în cinci minute sau mai
puﬂin. Scopul meu principal era acela de a aræta øi faﬂa cealaltæ a problemei.
Soﬂia mea mi-a spus ulterior cæ s-a bucurat væzând calmul, claritatea øi
curajul ræspunsurilor mele. În acele momente, eu eram mult prea implicat
pentru a putea analiza cât de eficient ræspundeam. Dar Dumnezeu e
întotdeauna lângæ noi în timp de necaz. Privind în urmæ, îmi dau seama
de minunea înfæptuitæ de harul Sæu, care mi-a liniøtit emoﬂiile puternice
cu care mæ luptasem în zilele precedente.
Întâlnirea s-a dovedit a fi mai dificilæ pentru fiul meu mai mare øi
pentru editorul meu de limbæ spaniolæ decât a fost pentru mine. Matthew
a fost atât de deranjat de unele informaﬂii greøite øi de unele prezentæri
pærtinitoare, încât abia a putut sæ stea cu fundul lipit de scaun. El însuøi
43

FEREØTE-MÆ DOAMNE DE PRIETENI…

avusese de îndurat focul prietenesc tras de unii dintre aceeaøi indivizi.
Matthew este un om foarte expresiv, cu un simﬂ ascuﬂit al dreptæﬂii. A fost
aproape insuportabil pentru el sæ stea jos øi sæ asculte, færæ sæ aibæ ocazia
sæ îndrepte situaﬂia.
Færæ cunoøtinﬂa mea, o prietenæ øi colaboratoare de-a mea a stat tot
timpul întâlnirii dincolo de uøæ øi a tras cu urechea la tot ce s-a discutat.
Ulterior, mi-a explicat cæ pur øi simplu trebuia sæ audæ cu urechile ei.
Desigur, a crezut cæ în viaﬂa lui Jim existæ cine øtie ce pæcat mare øi negru,
de a fost nevoie sæ fie convocatæ o asemenea întâlnire. Se aøtepta sæ audæ
acuzaﬂii grave, dar nu a ieøit la ivealæ nimic de genul acesta. La sfârøit, a
fost de-a dreptul enervatæ. În viziunea ei, acuzaﬂiile nu erau altceva decât o
largæ varietate de pæreri cu privire la cum ar trebui un om sæ-øi træiascæ viaﬂa.
Unul dintre aspecte îi viza pe tineri øi problema cæsætoriei. Eu øi Sally
consideræm cæ, atunci când copiii devin adulﬂi, ei devin în mod categoric
responsabili pentru propriile decizii øi fapte, sunt liberi din punct de vedere
moral øi îøi pot alege partenerii de viaﬂæ pe care øi-i doresc.
Noi credem cæ pærinﬂii ar trebui sæ-øi asume mai degrabæ rolul de
sfætuitori, decât pe cel de dictatori. Îi încurajæm pe tineri sæ cearæ sfatul
pærinﬂilor ambilor parteneri. Totuøi, în final, decizia le aparﬂine tinerilor
implicaﬂi. Ei au dreptul de a decide cu cine øi când sæ se cæsætoreascæ,
chiar dacæ unul sau mai mulﬂi pærinﬂi nu sunt de acord. Dar nu toatæ lumea
care a participat la întâlnire era de acord cu aceastæ perspectivæ – lucru
care a cauzat un mic ræzboi între noi.
Un alt subiect l-a constituit lectura mea. Unul dintre puﬂinele mele
hobby-uri este cititul de literaturæ protestantæ din perioada Reformei, adicæ
ceea ce s-a scris între secolele XVI øi XVIII. Mulﬂi dintre autorii acelei
epoci au scris din perspectiva descoperirii minunatei lumini a unei religii
autentice, træite cu sufletul, în contrast cu acea cortinæ groasæ de întuneric
doctrinal. Scrierile lor constituie o combinaﬂie de adevær øi eroare, iar
criticii mei erau îngrijoraﬂi cæ m-aø putea molipsi øi, posibil, perpetua
aceste erori.
Eu cred cæ citirea lucrærilor lui Luther øi ale lui Wesley nu mæ face
luteran sau metodist mai mult decât mæ face evoluﬂionist simpla lecturare
a revistei National Geographic. Le-am cerut criticilor mei sæ-mi dea
exemplu de o propoziﬂie, din oricare dintre cærﬂile mele, sau de o afirmaﬂie
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din predicile mele înregistrate care sæ aducæ o dovadæ în sprijinul
îngrijorærilor lor. Nimeni n-a adus nimic. În zilele Reformei, oamenii erau
arøi de vii pentru simplul fapt cæ deﬂineau cærﬂi interzise. Sæ ne ajute Domnul
sæ nu ajungem niciodatæ sæ folosim atât de greøit controlul pe care îl
deﬂinem!
Un altul a pus în discuﬂie integritatea mea, deoarece uneori nu
înﬂelesesem o întrebare ce-mi fusese pusæ øi nu întotdeauna am ræspuns
aøa cum ar fi ræspuns el într-o situaﬂie anume. Acum, recunosc sincer cæ
mai dau øi cu bâta în baltæ din când în când. Dumnezeu nu a terminat de
lucrat cu mine – cum nu a terminat cu niciunul dintre noi. Cu toﬂii trebuie
sæ fim ræbdætori unii faﬂæ de alﬂii. Dar nu cred cæ greøelile øi gafele pe care
le comitem sunt neapærat “o problemæ de integritate”. Definiﬂia de dicﬂionar
a integritæﬂii este “caracter integru; sentiment al demnitæﬂii, dreptæﬂii øi
conøtiinciozitæﬂii, care serveøte drept cælæuzæ în conduita omului; onestitate;
cinste; probitate”4 David a spus despre sine: “umblu în nevinovæﬂie”
[integritate, cinste] 5 Cu alte cuvinte, el nu a încælcat cu bunæ øtiinﬂæ
principiul moral. Pot afirma cu sinceritate cæ în exemplele citate de
detractorii mei nu am încælcat cu bunæ øtiinﬂæ sau voit niciun principiu
moral. Pur øi simplu am înﬂeles greøit întrebarea care îmi fusese adresatæ,
conform cu perspectiva mea asupra situaﬂiei øi conform personalitæﬂii mele.
Au mai fost øi alte aspecte legate de stilul de viaﬂæ care au fost puse în
discuﬂie de criticii mei øi asupra cærora am avut perspective diferite –
dintre care niciuna nu cred cæ a pus vreo problemæ de ordin moral sau
vreo încælcarea a vreunui principiu.
Pe mæsuræ ce întâlnirea progresa, am început sæ-mi dau seama cæ scopul
real nu era acela de a lua în discuﬂie mesajul cærﬂii respective, ci mai degrabæ
de a-l discredita pe scriitorul ei. Acum øtiu de ce reformatorilor nu li s-a
permis aproape în nicio ocazie sæ-øi prezinte opiniile øi sæ-øi clarifice
poziﬂia. Dacæ li s-ar fi îngæduit sæ facæ acest lucru, ei ar fi neutralizat
acuzaﬂiile false øi ar fi scos la ivealæ informaﬂiile greøite.
Ultimul dintre vorbitori s-a ridicat øi øi-a rostit cu elocvenﬂæ
preocupærile în ceea ce privea persoana mea, reafirmând unele dintre
4. DEX 1998, “integritate”
5. Psalmi 26:1
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aspectele amintite anterior. El a concluzionat, propunând nu numai ca
volumul Evanghelia este despre oameni sæ nu fie publicat, ci øi celelalte
cærﬂi al cæror autor sunt eu sæ fie retrase de pe rafturi.
M-am uitat la ceilalﬂi øase. Avea vreunul dintre ei sæ obiecteze la
aceastæ propunere finalæ? Toﬂi au ræmas tæcuﬂi. Nu am putut decât sæ trag
concluzia cæ erau de acord. M-am ridicat pentru ultima oaræ øi mi-am
prezentat succint intenﬂiile øi faptele încæ o datæ. Când m-am aøezat, am
simﬂit pacea coborând în sufletul meu. Reputaﬂia øi viitorul lucrærii mele
erau în mâna lui Dumnezeu. Dacæ încæ avea pentru mine ceva de fæcut,
atunci va gæsi El calea potrivitæ.
Acum sosise momentul ca editorul meu sæ-øi exprime opiniile. Toatæ
lumea s-a întors ca sæ-l poatæ vedea direct. Care vor fi concluziile lui?
Oare e de acord cu criticii mei? Va stopa publicarea cærﬂii Evanghelia
este despre oameni? Va retrage din circulaﬂie celelalte cærﬂi ale mele?
Bætaia unei tobe s-ar fi potrivit foarte bine momentului – cel puﬂin în
inima mea!
Editorul meu s-a ridicat øi a început sæ vorbeascæ:
“Mæ bucur cæ am participat la aceastæ întâlnire. A fost foarte utilæ. Ca
edituræ, noi avem douæ criterii principale de selecﬂie a autorilor øi a
materialelor pe care le publicæm. Avem diferite procedee prin care ne
asiguræm cæ aceste criterii sunt întrunite. Principalul este sæ reflectæm
corespunzætor doctrinele øi standardele bisericii lui Dumnezeu. Deci, prima
întrebare pe care o punem este urmætoarea: ’Publicaﬂia propusæ este corectæ
din punct de vedere doctrinal?’
A doua întrebare este: ’Autorul predicæ øi susﬂine concepte în
conformitate cu doctrina noastræ? Træieøte o viaﬂæ de creøtin? Va
compromite numele bisericii lui Hristos?’
Pentru a gæsi ræspuns la prima întrebare, am trimis manuscrisul lui
Jim la unul dintre cei mai conservatori teologi ai bisericii noastre – anterior
acestei întâlniri øi færæ øtirea lui Jim. Ræspunsul lui a fost scurt. Deoarece
nu a gæsit nicio eroare doctrinalæ, cartea a primit avizul de a merge mai
departe.
În ceea ce priveøte a doua întrebare, noi nu avem nicio dovadæ cæ Jim
nu ar træi ceea ce predicæ øi promoveazæ. Atât cât ne putem da noi seama,
stilul lui de viaﬂæ este în conformitate cu standardele bisericii. Întâlnirea
46

ÎN FAﬁA PLUTONULI DE EXECUﬁIE

de astæzi a adus în discuﬂie pur øi simplu diferenﬂe de opinie personalæ cu
privire la aspecte neimportante privitoare la modul în care cineva alege
sæ-øi træiascæ viaﬂa. Aceste lucruri nu intræ în sfera preocupærilor noastre.”6
Dupæ încheierea întâlnirii, acea persoanæ pe care nu o cunoøteam foarte
bine m-a tras deoparte øi mi-a spus: “Jim, îﬂi datorez niøte scuze. Ceilalﬂi
m-au convins cæ venirea mea aici va fi un act onorabil din partea mea.
Dar am greøit. Mæ ierﬂi?”
“Sigur cæ væ iert. Haideﬂi sæ învæﬂæm fiecare câte ceva din aceastæ
experienﬂæ øi sæ nu o mai repetæm”, i-am ræspuns eu.
L-am întâlnit recent pe acest domn øi s-a scuzat din nou: “Jim, acum
eu însumi mæ gæsesc în faﬂa plutonului de execuﬂie øi pot sæ înﬂeleg cum
te-ai simﬂit tu atunci. Te rog sæ mæ ierﬂi cæ am luat øi eu parte la acea
întâlnire.”
Astæzi, calea mea nu se intersecteazæ prea des cu cea a celorlalﬂi øase
indivizi. La trei dintre ei, împreunæ cu familiile lor, le-am oferit ocazia de
a ne întâlni împreunæ cu un specialist neutru pe probleme de reconciliere,
dar pânæ în prezent au refuzat oferta. Uøa inimii mele este încæ deschisæ
în aceastæ privinﬂæ pentru ei toﬂi.

Diferenﬂe de opinii
De ce ne temem de lucruri care, în final, sunt în beneficiul nostru?
N-am murit în urma acelei experienﬂe – aøa cum credeam cæ se va întâmpla.
În schimb, am învæﬂat o mulﬂime de lucruri.
Mai mult decât orice, am fæcut progrese în faptul de a mæ baza pe
Domnul meu. El nu m-a dezamægit! A fost acolo, cu mine. Harul Lui
mi-a fost de ajuns. Mi-a oferit exact ce am avut nevoie atunci când am
avut nevoie. Încrederea mea în El a crescut pas cu pas.
Am reuøit sæ væd exact o parte din zgura mea ce trebuia sæ treacæ prin
procesul de rafinare. Pânæ nu eøti pus într-o situaﬂie similaræ, greu îﬂi dai
seama cât de adânc este înrædæcinat instinctul de conservare. În timp ce
mæ luptam cu producﬂiile propriei mele minﬂi, înainte de întâlnire, a trebuit
sæ îi ﬂin piept acestui instinct øi sæ-mi las reacﬂiile în seama voinﬂei lui
Dumnezeu, în repetate rânduri.
6. Acest editor a publicat pânæ la urmæ Evanghelia este despre oameni, carte
care a devenit best-seller în acel an.
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De asemenea, am înﬂeles mai bine cum funcﬂioneazæ relaﬂiile umane.
Mi-am dat seama cæ mæ confesasem unora dintre aceøti øapte oameni,
presupunând cæ îmi sunt prieteni. Dar am descoperit în modul cel mai
dureros cæ unii dintre ei au folosit greøit destæinuirile mele, în avantajul
lor. Acum am mult mai multæ grijæ ce vorbesc øi cu cine. Astæzi, nu
împærtæøesc anumite lucruri pânæ nu sunt sigur de loialitatea øi de
integritatea interlocutorului meu.
În sfârøit, m-am maturizat în înﬂelegerea modului în care nu trebuie sæ
reacﬂionez în cadrul unui conflict personal. Existæ o metodæ biblicæ de a
trata problemele apærute între noi, care nu presupune un pluton de execuﬂie.
Un pluton de execuﬂie nu dovedeøte nimic øi nu aduce niciun beneficiu
spiritual. Aø putea forma pe loc o grupare similaræ, din persoane care au
preocupæri – perspective diferite asupra anumitor probleme – cu privire
la oricare dintre cei øapte indivizi. Aø putea organiza o întâlnire în care
sæ-i discreditez øi în care sæ-i presez sæ se conformeze viziunii mele asupra
situaﬂiei. Dar în felul acesta nu vom ajunge niciodatæ la unitate. Niciodatæ!
Trebuie sæ începem prin a înﬂelege mai bine diferenﬂa dintre unitate øi
uniformitate. De fapt, eu tratez acest subiect în capitolul “Unitate sau
uniformitate” din cartea Evanghelia este despre oameni.
Trebuie, categoric, sæ contribuim fiecare cu ce avem. Niciunul dintre
noi, oamenii, nu a atins perfecﬂiunea. Cu toﬂii avem dezechilibre în
caracterul nostru, faﬂæ de care suntem orbi, dar care sunt evidente în ochii
altora. Øi sunt zone în care, în mod sincer øi cinstit, vedem lucrurile diferit
unii de alﬂii. Dumnezeu are modalitæﬂi de a lucra cu fiecare dintre noi,
astfel încât sæ avem de câøtigat, nu de pierdut de pe urma deosebirilor
dintre noi. “Dupæ cum fierul ascute fierul, tot aøa øi omul aﬂâﬂæ mânia
altui om.”7
Dar modul nostru de abordare este crucial. De el depinde rezultatul
final. De asemenea, are un efect major asupra mærturiei pe care o dæm în
faﬂa lumii. Necreøtinii nu vor fi convertiﬂi atât de mult de adeværul pe care
îl rostim, cât de modul în care punem în practicæ acel adevær faﬂæ de cei cu
care nu suntem de acord. Despre acest lucru e vorba în cartea Evanghelia
este despre oameni. Ce ironie! Tocmai cartea care a cauzat acea disputæ
7. Proverbe 27:17
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trateazæ exact ceea ce s-a întâmplat cu acea ocazie! De fapt, exact la
mijlocul cærﬂii, este citatæ o afirmaﬂie extrem de preﬂioasæ:
“Nu poate exista o dovadæ mai convingætoare cæ avem spiritul 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.”8
Cât de important este pentru noi sæ evaluæm spiritul care ne motiveazæ
faptele! Încercarea de a pune pe cineva la punct, de a îndrepta pe cineva,
poate pærea un lucru foarte corect, foarte adecvat øi foarte pios – øi totuøi
spiritul lui Satana sæ ne îndemne spre acest lucru. Cum putem sæ ne
raportæm la aceste diferenﬂe în spiritul lui Dumnezeu? Vom studia aceastæ
problemæ pe parcursul cærﬂii de faﬂæ.

Plutonul tæu de execuﬂie
Nu am scris aceastæ carte pentru câøtigul meu. Am scris-o pentru tine.
Când m-a chemat sæ scriu øi sæ ﬂin cuvântæri, Dumnezeu m-a inspirat ca
stilul meu sæ se bazeze pe experienﬂa personalæ, acumulatæ în procesul de
aplicare în viaﬂa mea a principiilor Sale. Am descoperit cæ, în felul acesta,
cititorul øi ascultætorul pot sæ înﬂeleagæ pe deplin realitatea prezentatæ.
Plutonul tæu de execuﬂie poate se va diferenﬂia de al meu. Poate apærea
de dupæ uøile închise ale propriei tale case. Frate împotriva fratelui, soræ
împotriva surorii. Mamæ împotriva tatælui øi pærinte împotriva copilului.
În bisericæ, acest pluton se poate forma în comitetul de propuneri. Oameni
care se luptæ pentru conducere, control øi influenﬂæ. La serviciu, ia forma
favoritismului din partea øefului, a competiﬂiei pentru o promovare sau a
cine primeøte primul te miri ce. În cadrul prieteniei, deseori are legæturæ
cu gelozia øi dorinﬂa de a reprezenta o prioritate sau a avea parte de timp
cât mai mult. În lucrare, poate fi vorba despre cine e considerat lider, cine
primeøte mai multe invitaﬂii de a fi vorbitor sau cine e mai apreciat øi
aplaudat.
Îndræznesc sæ spun cæ sunt un milion de posibile scenarii. Totuøi, toate
au în comun anumite træsæturi. Toate încep cu un anume sentiment de
nemulﬂumire. Pe mæsuræ ce acest sentiment este hrænit, apare din ce în ce
mai mare dorinﬂa de a controla. Øi, mai devreme sau mai târziu, se ajunge
la plutonul de execuﬂie.
8. Ellen G. White, Viaﬂa lui Iisus, (Editura “Viaﬂæ øi Sænætate, 2006) p. 456
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Alegerea ta
Haideﬂi sæ ne punem nouæ înøine câteva întrebæri pertinente. Facem
noi parte din vreun astfel de pluton? Ne hrænim propriile sentimente de
nemulﬂumire cu privire la ceva sau la cineva? Gæsim scuze pentru dorinﬂa
de a lua lucrurile în propriile mâini? Cine deﬂine controlul?
Dacæ te afli de partea cealaltæ a armei, în faﬂa plutonului de tragere,
cum reacﬂionezi? Fugi øi te ascunzi? Capitulezi? Ataci? Sau ræmâi pe
poziﬂie?
Dacæ vei ræmâne pe poziﬂie cu mâna ta în mâna lui Hristos, vei vedea
cæ focul va arde doar zgura din caracterul tæu. Iar aurul tæu se va purifica.
Aøa foloseøte Dumnezeu acﬂiunea ræului.
Iosif a trebuit sæ facæ faﬂæ unui pluton de execuﬂie devastator. Propriii
fraﬂi l-au vândut. Dar el a ræmas pe poziﬂie cu Dumnezeu la conducerea
vieﬂii lui. La final, a putut sæ se uite în faﬂa adversarilor lui øi sæ spunæ:
“Voi, negreøit, v-aﬂi gândit sæ-mi faceﬂi ræu, dar Dumnezeu a schimbat
ræul în bine.”9
Nimic nu ne poate atinge viaﬂa, færæ ca mai întâi sæ fi trecut pe la
tronul de har. Acest lucru a fost valabil în ceea ce priveøte nedreptatea din
viaﬂa lui Iosif, a lui Isus, a valdenzilor, a lui Hus, Ieronim, Wycliffe, Luther
øi probabil cæ øi viaﬂa mea øi a ta. Nu cæ ne-am pune noi cu aceøti “uriaøi”,
dar cu siguranﬂæ cæ în lumile noastre insignifiante, Dumnezeu ne cheamæ
pe fiecare sæ stæm de partea principiilor Sale, prin puterea Sa øi pentru
slava Sa.
Dar de ce partea cealaltæ pare cæ nu vrea sæ ne asculte? De ce sunt atât
de multe mæsuri procedurale? De ce le e atât de fricæ de investigaﬂii
detaliate? De ce nu e permisæ dezvæluirea tuturor faptelor? De ce existæ o
discrepanﬂæ atât de evidentæ între vorbe øi fapte, în spatele scenei?

9. Geneza 50:20

50

ÎN FAﬁA PLUTONULI DE EXECUﬁIE

CAPITOLUL 3

ÎN FAﬁA PLUTONULUI DE EXECUﬁIE
Întrebæri pentru introspecﬂie personalæ sau discuﬂii de grup
1. De unde øtii când trebuie sæ laøi la o parte instinctul de conservare øi
sæ cooperezi cu Dumnezeu pentru slava Sa?
2. Poﬂi sæ te ridici deasupra nedreptæﬂii? Sau simﬂul tæu ascuﬂit de
dreptate îﬂi stæ în cale?
3. Îﬂi cere Dumnezeu sæ tratezi pe toatæ lumea în mod corect?
4. Prin ceea ce faci, eøti prieten sau “prieduøman”?
5. Când eøti depæøit numeric øi strategic, simﬂi prezenﬂa lui Dumnezeu
de partea ta?
6. Eøti implicat în vreo acﬂiune îndreptatæ împotriva altcuiva?
7. Øtii cum sæ laøi în mâna lui Dumnezeu propria persoanæ, situaﬂie øi
emoﬂii?
8. Crezi cæ atunci când omul închide o uøæ, Dumnezeu deschide un
geam?
9. De ce te temi de ceea ce, în final, îﬂi va fi de folos?
10. Vrei sæ progresezi în experienﬂa învæﬂærii sæ te bazezi complet pe
Domnul?
11. Formezi cumva un pluton îndreptat împotriva cuiva?
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O inimæ împietritæ
Sæ ne apropiem cu o inimæ curatæ... cu inimile stropite øi curæﬂite de un
cuget ræu... – Evrei 10:22
Uimit, înmærmurit øi nedreptæﬂit, m-am întors acasæ. Desigur, eram
bucuros cæ editorul meu nu renunﬂase la Evanghelia este despre oameni,
dar în mintea mea încercam sæ pun totul cap la cap. De ce se întâmplase
aøa ceva?
Un amalgam de amintiri din ultimii ani mi se învârteau haotic prin
minte, færæ niciun sens. Pur øi simplu nu aveau nicio noimæ øi nu øtiam ce
trebuia sæ înﬂeleg din tot ce se întâmplase. Eram terminat. Voiam time-out
– ca în baschet. Când echipa adversæ te asalteazæ din toate pærﬂile øi eøti în
defensivæ, ceri time-out ca sæ gæseøti o nouæ abordare. Aveam nevoie de
timp sæ mæ consult cu Antrenorul meu. Øtiam cæ El deﬂine experienﬂa,
înﬂelepciunea øi viziunea de care aveam eu nevoie. Øtie cum sæ mæ îndrume
pentru urmætoarea partidæ.
În timpul sæptæmânii care am urmat, mi-am luat acel time-out. Deseori
mæ aøezam pe genunchi sau porneam în plimbæri lungi. “Doamne, sunt
derutat. Nu prea pot sæ rezolv aceastæ situaﬂie sau sæ înﬂeleg ceva din ea.
Ajutæ-mæ!”
Am început sæ recitesc Evangheliile cu ochii unui cæutætor disperat,
iar ceea ce am descoperit nu numai cæ m-a uimit, dar m-a øi ajutat sæ
înﬂeleg totul mai bine.

Doi tâlhari
Atârnând între cer øi pæmânt, Isus era flancat de doi ræufæcætori –
amândoi condamnaﬂi pentru aceleaøi fapte, amândoi condamnaﬂi la aceea
moarte hidoasæ. Niciun privitor n-ar fi putut sæ-i distingæ unul de celælalt.
Dar Isus a simﬂit cæ unul are o inimæ supusæ, iar celælalt o inimæ împietritæ.
Eu bænuiesc cæ amândoi tâlharii Îl væzuseræ pe Isus în sala de judecatæ
øi pe drumul spre Calvar øi probabil cæ-L auziseræ øi-L væzuseræ în timp
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ce le slujea mulﬂimilor dea lungul celor trei øi ani jumætate de lucrare
publicæ.
La început, amândoi øi-au bætut joc de Isus. Apoi suferinﬂa l-a fæcut
pe unul dintre ei sæ devinæ mai disperat øi mai sfidætor – o marcæ a inimii
împietrite. Gura lui era ca un pluton de tragere, împroøcându-L pe Isus cu
insulte øi vorbe de dispreﬂ. În acelaøi timp, voia sæ-L foloseascæ pe Isus în
avantajul lui. “Nu eøti Tu Hristosul? Mântuieøte-Te pe Tine însuﬂi øi
mântuieøte-ne øi pe noi!”1 Dar nici mæcar propriul tovaræø n-a putut sæ fie
de acord cu el.2 Mintea lui era înverøunatæ, împietritæ.
Acest om avea multe în comun cu preotul Caiafa øi cei ca el. Øi ei
L-ar fi folosit cu bunæ øtiinﬂæ pe Isus în avantajul lor. Dacæ Isus ar fi fost
în conformitate cu politica, puterea øi poziﬂia lor, L-ar fi primit ca pe unul
de-al lor. L-ar fi urmat cu plæcere în alungarea romanilor øi cucerirea
lumii. Dar pentru cæ Isus se adresa inimilor, nu orgoliilor, nu renumelui øi
nu imperiilor, nu avea nicio valoare utilæ pentru ei. Stæteau toﬂi în jurul
crucii, bucurându-se de suferinﬂele Lui, luându-L în bætaie de joc,
provocându-L øi umilindu-L.
Tâlharul din partea cealaltæ a lui Isus asista la ce se întâmpla. Asculta
ironiile marilor oameni aøa-ziøi religioøi øi le compara cu mærturiile
trecætorilor care Îl apærau pe Isus. Îl væzuse pe Isus læsându-Øi trupul
puternic øi musculos sæ fie mutilat de ciocan øi de cuie. Îl auzise pe Isus
øoptind o rugæciune de iertare pentru cælæii Sæi – în timp ce el, tâlharul, îi
blestema în agonie. Duhul Sfânt a creat în mintea lui un lanﬂ de dovezi,
væzându-L pe Isus – aøa vânæt, batjocorit øi atârnând pe cruce – ca Miel al
lui Dumnezeu care îndepærteazæ pæcatul lumii, pæcatul lui. Speranﬂa acestui
tâlhar s-a amestecat cu disperarea în timp ce a strigat acele cuvinte de
neuitat, pline de speranﬂæ øi încredere: “Doamne, adu-ﬁi aminte de mine
când vei veni în Împæræﬂia Ta!”3
Aceøti doi tâlhari ne reprezintæ pe mine øi pe tine. Îi reprezintæ pe toﬂi
cei care au træit vreodatæ pe acest pæmânt. Cu toﬂii am pæcætuit øi meritæm
moartea. Hristos a murit pentru toﬂi, dar nu toﬂi vom beneficia de moartea
Sa. De ce? Din cauza unei inimi împietrite.
1. Luca 23:39
2. Vezi versetele 40 øi 41
3. Luca 23:42
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Dar tu? Dar eu?
Care dintre tâlhari reprezintæ experienﬂa ta? Sunt sigur cæ dorim cu
toﬂii sæ ne identificæm cu cel cæruia i s-a promis un loc în Paradis. Dar sæ
privim problema în profunzime!
Vezi anumite lucruri cu atâta siguranﬂæ, cu atâta precizie, încât nu
existæ loc pentru altcineva sæ le vadæ diferit, sæ le înﬂeleagæ sau sæ le susﬂinæ
diferit? Eøti atât de sigur de înﬂelegerea pe care o ai cu privire la a Doua
Venire, de exemplu, sau cu privire la stilul de viaﬂæ sau la standardele în
educaﬂia copilului, încât porneøti micul tæu jihad împotriva acelora care
îndræznesc sæ aibæ o altæ viziune asupra aceloraøi lucruri? Eøti atât de
înﬂepenit, încât niciun argument sau dovadæ nu te poate clinti din loc?
Eøti convins cæ restul lumii greøeøte; e ori ca tine ori deloc? Eøti pærtinitor,
încæpæﬂânat øi îngust? Devii ostil, critic øi condamni pânæ în punctul în
care mænânci de vie reputaﬂia cuiva? Eøti asemenea celor care l-au omorât
cu pietre pe Øtefan4 – surd la pærerile altora øi indispus sæ pleci urechea la
o înﬂelegere mai claræ a ceea ce e adeværat? Eøti “netæiat-împrejur cu inima
øi cu urechile”, crezând cæ le øtii pe toate, nevrând sæ asculﬂi pærerile altora
în afaræ de pærerea ta? Dacæ da, înseamnæ cæ ﬂi-ai “astupat urechile” øi cæ
opui rezistenﬂæ în faﬂa Duhului Sfânt.5
Sau eøti ca Øtefan, care le-a ﬂinut piept acelor inimi furioase øi
împietrite, rugându-se: “Doamne, nu le ﬂine în seamæ pæcatul acesta”6?
Hai sæ examinæm træsæturile contrastante de mai sus. Niciunul dintre
noi nu marcheazæ 100 de puncte întotdeauna pe tabela binelui, dar care
tabelæ predominæ în viaﬂa ta? Du-te! Întreabæ-ﬂi partenerul de viaﬂæ, copiii,
fraﬂii, prietenii, rudele, fraﬂii de la bisericæ, vecinii øi colegii de serviciu –
pe cei care îﬂi vor spune adeværul. Întreabæ-i dacæ ai o inimæ împietritæ sau
o inimæ supusæ. Realizeazæ un sondaj. Comparæ rezultatele cu ceea ce
spune Cuvântul lui Dumnezeu øi roagæ-L pe Duhul Sfânt sæ se adreseze
conøtiinﬂei tale. Dacæ eøti în principal împietrit, e foarte posibil ca mariajul
tæu sæ fie rece, copiii tæi sæ fie ræniﬂi, iar prietenii distanﬂi øi jigniﬂi. Desigur,
cu toﬂii mai facem gafe, dar care træsæturi predominæ în viaﬂa ta?
4. Vezi Fapte 7:51-60
5. Vezi versetele 51 øi 57
6. Versetul 60
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Inima împietritæ
Gândeøte: “Eu le øtiu pe toate.”
“Nu am eu toate ræspunsurile, dar tot øtiu câte
ceva!”
Religios în exterior; respectæ regulile.
Defensiv / în apærare
Perfect, nu poate greøi niciodatæ
Se scuzæ foarte rar; nu se schimbæ
Cere încredere øi iubire din partea celorlalﬂi
Træieøte pentru sine
Îi criticæ øi îi acuzæ pe alﬂii pentru problemele lui
Intolerant
Foloseøte decepﬂiile ca modalitate de a-øi
organiza viaﬂa øi relaﬂiile
Stagnant
“Eu deﬂin controlul!”
Dispus sæ formeze legæturi profunde øi sincere
E preocupat doar de sine
Nu e dispus sæ le ofere altora libertate
Condamnæ, îi aratæ pe alﬂii cu degetul
Îi vorbeøte pe alﬂii pe la spate
E orientat spre politicæ, spre argumentaﬂii
Îøi foloseøte poziﬂia în propriul câøtig
Încrezætor în sine
“Ori ca mine, ori deloc!”
“O sæ te folosesc în beneficiul meu”
Condus de om

Inima supusæ
“Îmi recunosc slæbiciunile.”
“Caut echilibrul!”
Sincer spiritual, predându-øi zilnic inima lui
Dumnezeu øi Cuvântului Sæu.
Deschis spre interacﬂiune
Blând øi modest
Regretæ sincer øi face schimbæri de duratæ
Doritor sæ câøtige încrederea øi iubirea celorlalﬂi
Se sacrificæ pentru alﬂii
Îøi asumæ responsabilitatea
Tolerant
Spune adeværul øi respectæ libertatea de
alegere a altora.
În continuæ dezvoltare
“Dumnezeu deﬂine controlul!”
Evitæ intimitatea
E preocupat de noi toﬂi
Protejeazæ individualitatea øi libertatea de
conøtiinﬂæ
Iartæ
E de încredere øi pæstreazæ pentru sine
destæinuirile fæcute de alﬂii.
E practic, orientat spre bunul-simﬂ
Interesat mai mult de slujire decât de conducere
Lipsit de încredere în sine
“Aratæ-mi ce trebuie sæ fac!”
“Te apreciez pentru cine eøti”
Guvernat de Dumnezeu
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Sabia ta e plinæ de sânge? Dacæ da, înseamnæ cæ ai mare nevoie de
sângele care a fost værsat în acea zi tristæ pe Golgota. Haideﬂi sæ ne plecæm
pe genunchi øi sæ-I predæm lui Isus toate deciziile noastre conøtiente.
Haideﬂi sæ læsæm deoparte sæbiile, sæ læsæm dreptatea proprie øi sæ învæﬂæm
sæ ascultæm cu urechile spirituale øi sæ iubim cu inima divinæ. Aceasta
este noua inimæ øi atitudinea corectæ pe care Dumnezeu încearcæ sæ le
creeze în noi.7 Este leacul pentru inima împietritæ. Dacæ ne vom iubi unii
pe alﬂii8, oamenii îøi vor da seama cæ suntem ucenicii Sæi. Iubirea
dezinteresatæ, manifestatæ unii faﬂæ de alﬂii, dæ mærturie în faﬂa lumii cu
privire la faptul cæ noi suntem adeværaﬂi ucenici. Dacæ nu existæ sacrificiu,
nu existæ nici dragoste. Calvarul a demonstrat ce înseamnæ sacrificiul
suprem pentru alﬂii.
Cine sunt aceøti “alﬂii”? Cei care nu sunt de acord cu noi. Cei care ne
calcæ pe bætæturi. Cei cu care e imposibil de colaborat. Soﬂul sau soﬂia
care ne enerveazæ în fiecare zi. Acei copii care ne scot din særite. Acele
rude cu care nimeni nu se poate înﬂelege. Evanghelia înseamnæ a muri,
pentru a putea træi. Haideﬂi sæ ne ocupæm locurile alæturi de tâlharul pocæit
øi sæ ne rugæm: “Doamne, adu-mæ în staulul inimii tale bune, astfel încât
sæ-i pot iubi pe cei care mæ øicaneazæ øi îmi pæteazæ numele. Dæ-mi nu
doar o minte care sæ discearnæ adeværul, ci øi urechi care sæ audæ cum
Spiritul Tæu cel Sfânt mæ îndrumæ pe cærare, pe tot parcursul zilei, øi o
voinﬂæ care sæ te urmeze. Adeværul, færæ Spiritul Tæu, poate fi prea aspru,
în timp ce faptul de a mæ baza doar pe Spiritul Tæu, færæ adevær, poate fi o
simplæ goanæ dupæ senzaﬂional. Dæ-mi echilibrul care îmi lipseøte, astfel
încât sæ-i pot iubi pe cei de neiubit øi sæ mæ împrietenesc cu cei færæ
prieteni.”

Care tâlhar sunt eu?
Nimic nu scoate în evidenﬂæ mai clar existenﬂa unei inimi împietrite
decât contactul cu o inimæ supusæ. Inima ascultætoare a lui Abel a înfuriat
inima împietritæ a lui Cain. Inima supusæ a lui David a provocat inima
împietritæ a regelui Saul. Inima ascultætoare a magilor a întærâtat inima
împietritæ a lui Irod.
7. Vezi Psalmi 51:10
8. Vezi Ioan 13:35
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Isus, modelul suprem de inimæ supusæ, a atras inimile ascultætorilor
Sæi. Dar cei cu inimæ împietritæ erau înræiﬂi øi dezgustaﬂi de El. Dar tu?
Dar eu? Când suntem puøi la probæ, vom îngroøa rândurile lui Hristos sau
ale cezarului? Vom trece de partea principiilor sau a politicii? A libertæﬂii
de conøtiinﬂæ sau a controlului obsedant?
Putem observa aceastæ polarizare între inimile supuse øi inimile
împietrite pe tot parcursul vieﬂii lui Isus, pânæ la cruce.
Inima împietritæ

Inima supusæ

Irod cel Mare (Matei 2:1-18)
Cærturarii øi fariseii (Matei 23)
Consætenii lui Isus din Nazaret (Luca 4:16-30)
Membrii Sinedriului (Ioan 5)
Cei nouæ leproøi (Luca 17:11-19)
Marii-preoﬂi øi bætrânii poporului (Ioan
11:46-54)
Samaritenii (Luca 9:51-53)
Tânærul bogat (Matei 19:16-22)
Mulﬂimile care L-au urmat pe Isus pentru pâine
øi peøti (Ioan 6:26, 66)
Iuda (Marcu 14:10, 11)
Ana øi Caiafa (Ioan 18:13-24)
Pilat din Pont (Ioan 18:28 – 19:19)
Irod, tetrarhul (Luca 23:8-12)
Tâlharul de pe cruce (Luca 23:39)

Maria, mama lui Isus (Luca 1 øi 2)
Pæstorii (Luca 2:8-17)
Simeon øi Ana (Luca 2:25-38)
Paralizatul de 38 de ani (Ioan 5)
Unul dintre leproøi (Luca 17:11-19)
Maria Magdalena, Marta øi Lazær (Ioan
11:1-44)
Femeia sirofenicianæ (Marcu 6:24-30)
Omul posedat de demoni (Marcu 1:23-27)
Copilaøii care au venit pentru a fi binecuvântaﬂi
de Isus (Marcu 10:13-16)
Orbul Bartimeu (Marcu 10:46-52)
Nicodim (Ioan 3:1-21; 7:50-53; 19:39)
Levi Matei (Luca 5:27-32)
Femeia de la fântânæ (Ioan 4:5-30)
Celælalt tâlhar de pe cruce (Luca 23:40-43)

Concentrat într-o singuræ direcﬂie
Analizând contrastul dintre inimile împietrite øi inimile supuse,
maleabile, am început sæ fiu fræmântat de modul în care Isus S-a purtat cu
oamenii din cele douæ categorii. A început sæ mæ preocupe de ce abordarea
lui Isus varia atât de mult, în funcﬂie de persoana în cauzæ. Isus era înﬂelept,
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dar nu discrimina; nu condamna, dar totuøi descoperea secretele anumitor
inimi; era uøor abordabil, dar în acelaøi timp øi provocator. Deøi genera
controverse, niciodatæ nu a intrat într-o controversæ. Deøi fæcea apeluri
puternice la conøtiinﬂæ, niciodatæ nu a obligat pe nimeni sæ asculte. Deøi
aducea argumente convingætoare, niciodatæ nu forﬂa pe nimeni sæ creadæ
ca El. Am væzut cæ în toate interacﬂiunile dintre Isus øi oameni, Isus Se
concentra într-o singuræ direcﬂie: sæ readucæ la viaﬂæ inima ascultætoare.
Când aceasta era reînsufleﬂitæ, El aprofunda convingerea, încuraja credinﬂa
øi consolida hotærârea. Dacæ inima supusæ nu putea fi trezitæ, atunci Isus
deseori nu le dædea niciun ræspuns interpelatorilor Sæi, le ignora întrebærile
sau schimba subiectul.
Într-o zi, L-a abordat un grup de cærturari øi farisei, târând dupæ ei o
femeie terorizatæ de fricæ, pe care o acuzau în mod de deschis de adulter.9
Ei aveau “adeværul” de partea lor; aveau instituﬂia de partea lor; aveau
“legea” de partea lor. S-au prezentat în mantalele lor de pioøenie øi L-au
provocat pe Isus: “Moise, în Lege, ne-a poruncit sæ ucidem cu pietre pe
astfel de femei: Tu dar ce zici?”10
Isus a væzut cæ aceasta era o înscenare menitæ sæ adune muniﬂie pentru
plutonul care Îl va acuza pe El. Inimile lor erau parøive, încæpæﬂânate øi
împietrite. Cu toate acestea, interesul lui Isus nu era nici acela de a
contraataca, nici de a fugi de pluton, ci acela de a readuce la viaﬂæ inima
supusæ.
El øtia cæ femeia acuzatæ avea o astfel de inimæ. Ea stætea acolo,
tremurând de spaimæ øi încolæcitæ pe jos, în aøteptarea primei pietre.
Mæcinatæ de sentimentul de vinovæﬂie øi ruøine, abia a observat cæ acuzatorii
ei plecau unul câte unul. Într-un final, Isus a întrebat-o încet: “Femeie,
unde sunt pârâøii tæi? Nimeni nu te-a osândit?” Timidæ, ridicându-øi
privirea øi uitându-se în jur, a ræspuns: “Nimeni, Doamne”. Atunci Isus,
cu blândeﬂe, a rugat-o: “Nici Eu nu te osândesc. Du-te, øi sæ nu mai
pæcætuieøti.”11 În aceastæ femeie, Isus a gæsit o inimæ supusæ, ascultætoare.
Dar nu acelaøi lucru se poate spune øi despre farisei. Dând impresia
cæ nu i-a auzit, Isus s-a aplecat øi a început sæ scrie pe pæmânt cu degetul.
9. Vezi Ioan 8:1-11
10. Versetul 5
11. Versetele 10 øi 11
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Aceasta i-a enervat la culme. I-au solicitat din nou atenﬂia: “Fiindcæ ei nu
încetau sæ-L întrebe, El S-a ridicat în sus øi le-a zis: ’Cine dintre voi este
færæ pæcat, sæ arunce cel dintâi cu piatra în ea.’”12
Apoi, aplecându-Se din nou, a continuat sæ scrie. Biblia nu ne spune
ce a scris, dar eu cred cæ scria pæcatele lor. Indiferent despre ce-o fi fost
vorba, a fost suficient sæ-i reducæ la tæcere pe acei oameni pretinøi religioøi.
Pe mæsuræ ce citeau, erau condamnaﬂi de propriile conøtiinﬂe øi au plecat
unul câte unul, începând cu cel mai în vârstæ, pânæ la cel mai tânær. Ceea
ce væzuseræ îi convinsese cæ Isus era capabil sæ expunæ mult mai multe
lucruri în faﬂa mulﬂimii, decât erau ei dispuøi sæ recunoascæ. Nedorind
sæ-øi mærturiseascæ trædarea øi sæ ajungæ sæ fie condamnaﬂi, au pæræsit
scena în mare grabæ. Isus fæcuse apel la inima ascultætoare, dar împietrirea
lor I-a blocat accesul.
Inimii împietrite îi place sæ se angajeze în dispute interminabile, în
discuﬂii, capcane øi dezbateri care nu ajung nicæieri. Nu poﬂi sæ o scoﬂi la
capæt, nu poﬂi ajunge la o concluzie, nu poﬂi rezolva nimic. Îﬂi verøi sufletul
øi îﬂi consumi energia în acea problemæ, dar te tot întorci de unde ai început
– sau, mai ræu, te trezeøti departe de cærarea bunului simﬂ, de raﬂionamentul
logic øi de soluﬂiile oferite de Duhul Sfânt.
Isus a avut de-a face în repetate rânduri cu inimi împietrite. Întotdeauna
El a refuzat sæ intre în discuﬂie cu asemenea persoane. Foarte rar le-a
ræspuns direct la întrebæri. În mai multe ocazii, le-a ræspuns tot printr-o
întrebare, pentru a-i provoca sæ gândeascæ mai profund.13 Le povestea
anumite situaﬂii, aducându-i în punctul de a pronunﬂa sentinﬂe împotriva
lor înøile.14 Uneori, Isus nu zicea nimic – pærând aproape nepæsætor øi
nepoliticos.15 În alte ocazii, le ræspundea cu mustræri usturætoare.16
Spre sfârøitul lucrærii Sale, Isus chiar a ﬂinut o predicæ întreagæ despre
inima împietritæ – dar nu cu înverøunare, ci pentru cæ e atât de derutant sæ
ai de-a face cu o inimæ împietritæ!17 El i-a sfætuit pe ascultætorii Sæi sæ fie
12. Versetul 7
13. Vezi Matei 15:1-9; Luca 20:1-8
14. Vezi Matei 21:33-46
15. Vezi Luca 23:9; Marcu 14:60, 61
16. Vezi Matei 23:27, 28
17. Vezi Matei 23
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atenﬂi la lucrurile pe care cei cu inima împietritæ le cereau de la ei, sæ aibæ
grijæ ca aceste cerinﬂe sæ fie conforme principiilor øi, în niciun caz, sæ nu
urmeze exemplul celor cu inima împietritæ. Deøi zeloøi în promovarea
religiei lor, ei nu fæceau altceva decât sæ influenﬂeze negativ viaﬂa
convertiﬂilor. În timp ce pretindeau cæ sunt foarte pioøi în lucrurile
exterioare, evitau sæ îndeplineascæ fapte care cereau renunﬂare de sine.
Deøi se scandalizau de un ﬂânﬂar, înghiﬂeau o cæmilæ. Erau ca mormintele
væruite – curate øi frumoase pe dinafaræ, dar pline de moarte pe interior.
Ei nu voiau sæ-øi schimbe starea pentru o viaﬂæ cu totul nouæ.

Spune-mi, Doamne!
Cuvintele înﬂelepte adresate de Isus celor doisprezece ucenici au fost:
“Læsaﬂi-i: sunt niøte cælæuze oarbe!”18 “Sæ nu daﬂi câinilor lucrurile sfinte
øi sæ nu aruncaﬂi mærgæritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva sæ
le calce în picioare øi sæ se întoarcæ sæ væ rupæ.”19 De ce? Pentru cæ nu ar
conduce la nimic bun. Ei nu vor pune preﬂ pe perlele timpului vostru, a
perspectivei, a energiei øi a individualitæﬂii voastre. Le vor folosi doar ca
sæ væ târascæ øi mai adânc în noroi. Cu cât væ veﬂi atinge mai mult de acest
noroi øi veﬂi intra în el, cu atât mai lipicios va deveni.
Eu am învæﬂat din experienﬂa proprie øi din exemplul lui Isus sæ-mi
pun întrebarea: “Doamne, au o inimæ împietritæ, asemenea faraonului?20
Sau o inimæ docilæ, asemenea celor trei magi?”21 Spune-mi, Doamne!
Aratæ-mi prin intermediul cuvintelor lor, a faptelor, a înfæﬂiøærii øi a
rezultatelor lor dacæ au o inimæ împietritæ sau o inimæ supusæ. Apoi aratæ-mi
ce vrei sæ fac!22 Doamne, sunt ca un copil pierdut în pædure. Condu-mæ
Tu ca pe un orb prin acest labirint! Dæ-mi înﬂelepciunea Ta, ochii Tæi øi
inima Ta, ca sæ træiesc aøa cum ai træit Tu.”

18. Matei 15:14
19. Matei 7:6
20. Vezi Exod 7 - 14
21. Vezi Matei 2:1-12
22. Vezi Fapte 9:6
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Un vis de la Dumnezeu?
Sam, o cunoøtinﬂæ de-a mea, m-a sunat într-una din zilele trecute: “Jim,
am avut un vis impresionant, pe care aø vrea sæ ﬂi-l povestesc. Vreau sæ
øtiu tu ce pærere ai.”
“Bine, Sam, spune!”
“Pæi, Jim, de multæ vreme mæ rog la Dumnezeu sæ-mi dea ceva de
fæcut mai important decât orice am fæcut pentru El pânæ acum. Noaptea
trecutæ am avut un vis care mæ face sæ cred cæ Dumnezeu mæ cheamæ sæ
renunﬂ la tot øi sæ mæ dedic predicærii øi lucrærii în beneficiul altora, în
domeniul sænætæﬂii.” Apoi mi-a destæinuit detalii din visul lui, dupæ care
m-a întrebat: “Jim, crezi cæ e Dumnezeu Cel care mæ cheamæ?”
“Sam, acel vis poate veni atât de la Dumnezeu, cât øi de la Satana, iar
eu nu øtiu precis de la care dintre ei a venit. Cu permisiunea ta, aø vrea
sæ-ﬂi pun câteva întrebæri înainte sæ-ﬂi pot spune altceva.”
“Bineînﬂeles, Jim. Întreabæ-mæ!”
“Ai un loc de muncæ în prezent?”
Dupæ o pauzæ, mi-a ræspuns: “Nu.”
“De cât timp nu lucrezi nicæieri?”
Altæ pauzæ: “De un an øi jumætate.”
“Cu ce îﬂi întreﬂii familia?” Am simﬂit cæ începe sæ se fie jenat. Cu
siguranﬂæ nu mai era tot atât de expresiv cum fusese când îmi povestise
visul.
“Pæi, ne descurcæm.”
“Doamne – m-am rugat în gând – sæ mai continuu?”
“Continuæ sæ-l supui testului, dar cu blândeﬂe, Jim.”
“Sam, care e relaﬂia cu soﬂia ta? Ea ce crede despre visul tæu?”
“De ce îmi pui întrebæri în aceste domenii?” Sam începea sæ lase
impresia cæ e puﬂin în defensivæ.
“Pur øi simplu mæ întreb dacæ træieøti la înælﬂimea luminii pe care o ai
în prezent.”
S-a scurs un moment, dupæ care Sam a spus printre dinﬂi: “Pæi, nu
prea.”
“Încæ o întrebare: Când le povesteøti acest vis acelora care te cunosc
cel mai bine, care este reacﬂia lor?”
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Aici, vocea lui Sam a început sæ sune de-a dreptul beligerantæ. A intrat
în defensivæ, justificându-se øi inventând scuze. Mi-am notat în minte cât
de repede s-a schimbat atitudinea lui faﬂæ de mine.
Pentru a mæ convinge de situaﬂie, mi-am schimbat brusc direcﬂia øi
stilul. “În ciuda a ceea ce mi-ai spus, acest vis s-ar putea sæ vinæ de la
Dumnezeu.”
Pe loc, s-a mai înmuiat. Barierele au cæzut øi a început sæ-mi
mærturiseascæ faptul cæ simﬂea cæ Dumnezeu îl cheamæ. În acel moment,
mi-am dat seama cæ stæteam de vorbæ cu un om cu inima împietritæ. Când
am dat semne cæ sunt de acord cu el, a devenit prietenos, cald øi entuziast.
Dar când am început sæ exprim idei din experienﬂa mea, care ilustrau
principii ce puteau sæ-l ajute sæ-øi evalueze visul, devenea rece, aspru øi
aproape gata de atac.
Am continuat prin a-i împærtæøi principiul dat nouæ de Dumnezeu,
pentru a organiza lucrarea noastræ øi a ne califica din punctul de vedere al
experienﬂei pentru partea practicæ a lucrærii. I-am amintit de cei treizeci
de ani de liniøte pe care Isus i-a petrecut acasæ, ca sæ Se pregæteascæ pentru
cei trei ani øi jumætate de lucrare publicæ. Am adus vorba apoi despre
Moise, care a mânat oile timp de patruzeci de ani, înainte de a-øi vedea
propria ineficienﬂæ, lipsæ de importanﬂæ øi de încredere în sine. Doar dupæ
aceea Dumnezeu l-a chemat în lucrare cu normæ întreagæ. Am amintit
apoi de cei trei ani petrecuﬂi de Saul în pustia Arabiei, înainte de a deveni
Pavel, marele evanghelist. Toate acesta pæreau sæ intre în urechi surde.
Dar când i-am vorbit despre modul în care Isus le-a oferit lui Petru, lui
Iacov øi lui Ioan øansa de a se califica la locul de muncæ, a început sæ-i
revinæ auzul.
Ce înﬂelegeam eu din toate astea? Înﬂelegeam faptul cæ Sam voia doar
sæ fie mângâiat pe creøtet în semn de aprobare, nu voia opinia mea sinceræ.
Dacæ mi-am dat seama cæ Dumnezeu îl chema în aceastæ lucrare? Nu.
Dar nu asta era ideea. Ideea era (øi încæ este) cæ Dumnezeu încearcæ sæ ne
scuteascæ de o græmadæ de eøecuri, dureri de cap, descurajæri, certuri øi
consum inutil de timp, energie øi sentimente. El vrea sæ încercæm apa cu
degetul, sæ vedem ce øi cum. Dacæ nu existæ o deschidere realæ, practicæ
sau logicæ, atunci trebuie sæ-i læsæm în pace pe aceøti indivizi – cel puﬂin
deocamdatæ. De ce? Pentru cæ nu au o inimæ supusæ.
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Dar acesta e un lucru greu – greu pentru cæ existæ o multitudine de
situaﬂii în care nu poﬂi, pur øi simplu, sæ operezi o schimbare sau sæ aduci
echilibrul. Dacæ eøti øi tu ca mine, un tip de genul “pune totul în ordine”,
e frustrant sæ laøi situaﬂiile øi oamenii pe seama lui Dumnezeu. Dar iatæ
exemplul lui Isus. El a øtiut cæ polemica, forﬂa, constrângerea øi manevrele
pe la spate nu fac altceva decât sæ înræutæﬂeascæ situaﬂia. Deseori se va ivi
ocazia de a interacﬂiona din nou cu persoana respectivæ øi a vedea dacæ
inima împietritæ nu cumva s-a mai înmuiat. Dacæ nu, nu are niciun sens sæ
te dai degeaba cu capul de un perete de cæræmidæ. Dumnezeu te va îndruma.
Duhul Lui cel Sfânt te va impresiona la momentul potrivit. Cuvântul Sæu
îﬂi va aræta cu ce fel de inimæ ai de-a face øi ce doreøte El sæ faci în fiecare
situaﬂie.

Împietrit în familie
Unul dintre locurile în care te descurci foarte greu o inimæ împietritæ
este familia – cu propriul partener de viaﬂæ. Aceasta este problema pe care
o avea øi Jerry. O întâlnise pe Linda într-o perioadæ din viaﬂa lui în care
fusese în mod deosebit vulnerabil. Linda era blândæ, generoasæ øi atentæ.
Pærea sæ-l înﬂeleagæ într-o mod în care nu mai reuøea nimeni. Jerry credea
cæ în final øi-a gæsit marea dragoste a vieﬂii lui, iar prietenia lor a progresat
rapid, pânæ în faﬂa altarului. Imagineazæ-ﬂi ce dezamægire a suferit Jerry
când a descoperit cæ blânda øi generoasa Linda pe care el o curtase era
doar o glazuræ care ascundea dedesubt o Linda extrem de egoistæ. Nevoile
ei erau singurele care contau, iar dacæ Jerry nu anticipa øi nu îi împlinea
dorinﬂele, se bosumfla, smiorcæia øi avea accese de furie.
Ani de zile, Jerry a fæcut tot posibilul sæ fie bine – crezând, ca orice
creøtin, cæ nu avea altæ alternativæ. În esenﬂæ, Jerry capitulase în faﬂa Lindei.
Ea comanda în casa lor, printr-o indiferenﬂæ rece øi explozii furtunoase.
Jerry se ruga pentru ea øi încerca sæ o facæ sæ înﬂeleagæ realitatea,
ræspunzând la toanele ei cu bunætate, iar la pretenﬂiile ei cu îngæduinﬂæ. El
considera cæ bunætatea øi ræbdarea o sæ-i câøtige inima Lindei. A înﬂeles
faptul cæ ea crescuse într-o familie în care se manifestase puﬂinæ dragoste
øi i-a oferit multiple ocazii sæ se schimbe. Între timp, Linda devenea øi
mai înrædæcinatæ în egoismul ei. Avea o inimæ împietritæ.
63

FEREØTE-MÆ DOAMNE DE PRIETENI…

În disperare, Jerry i-a cerut soluﬂii lui Dumnezeu. Bucurându-se de
experienﬂa lui cu Isus Hristos, el a observat cæ Isus fæcea uz øi de fermitate,
øi de blândeﬂe în interacﬂiunile cu oamenii. Jerry a început sæ înﬂeleagæ
festele pe care le joacæ inima împietritæ øi variantele pe care le avea la
dispoziﬂie pentru ruperea acelui cerc vicios. A ajuns sæ înﬂeleagæ faptul cæ
adeværata iubire înseamnæ un echilibru între dreptate øi îngæduinﬂæ.
Dupæ multæ meditaﬂie øi rugæciune, el a abordat-o pe Linda: “Draga
mea, nu mai putem continua aøa. Calitæﬂile tale sunt prea puﬂine, iar
defectele sunt prea multe øi prea imprevizibile. Mæ ﬂin ca pe o jucærie cu
care sæ te joci, iar acest lucru trebuie sæ înceteze. Dupæ cum væd eu
problema, avem cinci posibilitæﬂi.” Øi Jerry i-a arætat o bucatæ de hârtie pe
care scrisese variantele pe care le aveau:
1. Sæ ræmânem aøa cum suntem.
2. Sæ apelæm la consiliere øi sæ punem în practicæ amândoi ceea ce
învæﬂæm.
3. Sæ stabilim limite clare, cu repercusiuni dacæ aceste limite nu
sunt respectate.
4. Sæ ne despærﬂim temporar.
5. Sæ divorﬂæm.
Apoi Jerry a continuat: “Dupæ pærerea mea, prima øi ultima variantæ
nu sunt nici biblice, nici acceptabile. Eu aleg, pentru început, varianta
numærul doi, dar o sæ respect alegerea ta. Preferi consilierea, limitele sau
separarea?
Linda a început sæ plângæ: “Nu vreau sæ te pierd, Jerry. Hai mai bine
sæ reparæm ceea ce avem. Sæ încercæm consilierea.”
Jerry i-a permis sæ-øi aleagæ consilierul, iar Linda ne-a ales pe mine øi
pe Sally. În acea perioadæ, aveam timp în programul nostru øi pentru ei,
aøa cæ am început sæ ﬂinem øedinﬂe de consiliere, sæptæmânal. Linda auzise
despre ideile noastre de a înlætura spinii din cæsnicie, aøa cæ a venit la
prima întâlnire înarmatæ cu spinii pe care voia sæ-i înlæture Jerry.
“Doamne, m-am rugat eu, este îndepærtarea spinilor metoda adecvatæ
în aceastæ situaﬂie?”
“Nu, Jim. În acest caz, ar fi mai bunæ o altæ abordare.”
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“Jerry øi Linda”, am început, “haideﬂi sæ readucem dragostea în cæsnicia
voastræ. Haideﬂi sæ readucem bucuria în casa voastræ. Uite cum vom face:
Fiecare dintre voi va face acele lucruri care îl fæceau pe celælalt fericit la
începutul relaﬂiei voastre øi va înceta sæ facæ acele lucruri cu care v-aﬂi
rænit reciproc. Dupæ ce am realizat aceastæ etapæ, ne vom ocupa de spini.”
Jerry a ræspuns cu entuziasm øi a fost gata sæ înceapæ. Linda a devenit
tæcutæ, bosumflatæ øi ezitantæ. Dupæ multæ muncæ de læmurire, a fost de
acord sæ scrie trei lucruri pe care voia ca Jerry sæ le facæ, astfel încât ea sæ
se simtæ iubitæ, iar apoi a acceptat o listæ similaræ de la Jerry. Ulterior,
dupæ întâlnire, Jerry ne-a spus cæ Linda privea tema noastræ ca øi când i
s-ar fi cerut sæ mænânce cine øtie ce lucru scârbos, putred sau mort. Øi în
ciuda faptului cæ fusese de acord, nu øi-a respectat promisiunea. Din contræ,
comportamentul ei s-a înræutæﬂit, iar tensiunile din familie s-au mærit. Jerry
a fæcut tot posibilul sæ se ﬂinæ de promisiune, dar era ca øi când încerca sæ
clædeascæ un castel de nisip cu un partener prea ocupat cu dærâmarea
aceluiaøi castel.
Dupæ câteva luni de consiliere sæptæmânalæ øi încercarea diferitelor
abordæri, Jerry a trebuit sæ recunoascæ faptul cæ Linda avea inima împietritæ.
Spunea cu buzele cæ vrea ca familia lor sæ meargæ, cæ e dispusæ sæ facæ
orice pentru a face posibil acest lucru, dar eøecul ei repetat de a urma
orice plan de reparare a relaﬂiei lor deteriorate øi de reaprindere a iubirii a
demonstrat falsitatea cuvintelor ei.
Jerry a trecut la urmætoarea variantæ pe care o avea – limite mai clare.
Linda a plâns din nou, iar Jerry a fost miøcat de compasiune pentru ea.
Dar nu s-a produs nicio schimbare. În schimb, tensiunile au escaladat øi
mai mult. În ciuda tuturor lacrimilor øi promisiunilor ei, Linda nu fæcea
nici cea mai micæ schimbare în comportamentul ei de acasæ. Nici mæcar o
singuræ datæ nu a fost în stare sæ punæ în aplicare un plan recomandat de noi.
Aceasta este una dintre træsæturile inimii împietrite – vorbe, dar nu fapte.
Dupæ aproape doi ani de încercæri de a-øi salva cæsnicia, Jerry a trebuit
sæ accepte dura realitate a faptului cæ Linda avea o inimæ împietritæ øi nu
era câtuøi de puﬂin interesatæ sæ se schimbe. Ea voia sæ continue vechea
manipulare øi lipsæ de decizie øi sæ-l ﬂinæ pe Jerry tot timpul pe muchie de
cuﬂit, care la rândul lui încerca sæ menﬂinæ pacea în familia lor. Ca ultimæ
soluﬂie, Jerry a luat mæsuri pentru despærﬂire temporaræ.
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Odatæ împietrit – pentru totdeauna împietrit?
Iatæ spectrul – sau un continuum, dacæ vrei sæ-i spui aøa – între cele
douæ extreme: inima împietritæ øi inima supusæ. Nu toﬂi cei cu inimæ
împietritæ sunt irecuperabili. În final, cred cæ vom fi surprinøi de cei care
se vor plasa la cele douæ extreme. Pe unii despre care øtiam cæ au inimi
supuse îi vom gæsi în rândul celor cu inimi împietrite. Iar alﬂii, pe care
i-am catalogat ca fiind de neabordat, cu timpul se vor dovedi printre cei
mai ascultætori. De ce? Pentru cæ sub coaja groasæ a inimii împietrite, o
inimæ supusæ poate mocni, aøteptând doar scânteia potrivitæ a convingerii
sæ se aprindæ øi sæ izbucneascæ într-un foc strælucitor de dragoste. De
unde ne putem da seama? Pæi noi nu putem. Doar Dumnezeu poate.
Sæ-l luæm de exemplu pe Saul din Tars, care a devenit marele misionar
Pavel. Saul era ferm øi încæpæﬂânat. Persecuta nou-næscuta bisericæ creøtinæ
ca un buldog care se repede la un os. Când Dumnezeu, într-o viziune, i-a
spus lui Anania sæ meargæ øi sæ se ocupe de Saul din Tars, astfel încât
acesta sæ-øi recapete vederea, Anania a fost foarte sceptic. “Doamne, eøti
sigur cæ øtii exact ce-mi ceri? Omul æsta are o inimæ împietritæ, mai
împietritæ decât orice altæ inimæ. Nu cumva o sæ mæ bag singur în gura
lupului?”23 (Vezi Fapte 9:10-18)
Dar Dumnezeu a sesizat inima supusæ a lui Saul. El, care citeøte toate
inimile, øtie când ar trebui oamenii “læsaﬂi în pace” øi când e timpul sæ
baﬂi la uøæ, sæ cauﬂi o inimæ ascultætoare, care abia aøteaptæ sæ fie readusæ
la viaﬂæ. De unde øtim când survine aceastæ schimbare? Având întotdeauna
noi înøine o inimæ supusæ.
Cum batem la uøæ? Aøa ca Isus. Cu o discuﬂie curajoasæ.

23. Vezi Fapte 9:10-18
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CAPITOLUL 4

INIMA ÎMPIETRITÆ
Întrebæri pentru introspecﬂie personalæ sau discuﬂii de grup
1. Ai o inimæ împietritæ atunci când te confrunﬂi cu cei care væd
lucrurile altfel decât tine?
2. Ai o inimæ supusæ? Eøti dispus sæ asculﬂi øi cealaltæ parte, onest øi
færæ prejudecæﬂi?
3. Vânezi o poziﬂie, un post sau puterea? Sau te laøi guvernat de
principii?
4. Pentru tine sunt mai importante inimile sau mândria øi influenﬂa?
5. Îi poﬂi ierta pe cei care te fac sæ suferi?
6. Care tâlhar de pe cruce reprezintæ cel mai bine experienﬂa ta?
7. Eøti atât de sigur pe modul în care vezi anumite lucruri, încât nu
existæ loc pentru o altæ pærere?
8. Eøti pærtinitor øi încæpæﬂânat?
9. Îi vei întreba pe cei care te cunosc în ce parte a spectrului consideræ
cæ te situezi?
10. Tu ce ai fi fæcut cu femeia prinsæ în adulter? Ai fi omorât-o cu
pietre? Sau i-ai fi scos reînviat inima supusæ?
11. Eøti mai interesat de promovarea religiei tale sau de gæsirea
sufletelor pierdute?
12. Te asemeni mai mult cu Sam sau cu Linda?
13. Deseori “spui”, dar nu “faci”?
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Discuﬂii curajoase
Dacæ fratele tæu a pæcætuit împotriva ta, du-te øi mustræ-l între tine øi
el singur. Dacæ te ascultæ, l-ai câøtigat pe fratele tæu. – Matei 18:15
“’Saule, Saule, pentru ce Mæ prigoneøti?’’’Cine eøti Tu, Doamne?’ a
ræspuns el. Øi Domnul a zis: ’Eu sunt Isus pe care-L prigoneøti. ﬁi-ar fi
greu sæ arunci înapoi cu piciorul într-un ﬂepuø.’ Tremurând øi plin de fricæ,
el a zis: ’Doamne, ce vrei sæ fac?’’’Scoalæ-te’, i-a zis Domnul, ’intræ în
cetate øi ﬂi se va spune ce trebuie sæ faci.’”1
Ei, aceasta este o discuﬂie curajoasæ! Dintre toﬂi iudeii, Saul devenise
cel mai îndârjit persecutor al ucenicilor lui Isus. Nefiind mulﬂumit sæ-i
hærﬂuiascæ doar la el acasæ, Saul i-a urmærit pânæ în Damasc, având scrisori
de autorizare din partea ierarhilor bisericii desemnate de Dumnezeu.
Dar Dumnezeu øtia despre Saul ceva ce nimeni altcineva nu mai øtia.
Sub exteriorul dur de fariseu mândru, se ascundea o conøtiinﬂæ blajinæ.
Atitudinea lui Øtefan din timpul procesului øi execuﬂiei sale a fost o sægeatæ
ascuﬂitæ care a stræpuns punctul cel mai sensibil al lui Saul. Încercærile lui
de a-øi ignora conøtiinﬂa erau ca încercarea de a da cu piciorul într-un
“ﬂepuø”. Dumnezeu a væzut lupta lui. Øtia cæ o razæ de luminæ atinsese
inima lui Saul. În ciuda faptelor lui øi în ciuda raﬂiunii øi a bunului-simﬂ,
Isus l-a confruntat pe Saul.
Acesta este principiul biblic: “Dacæ fratele tæu a pæcætuit împotriva
ta, du-te øi mustræ-l între tine øi el singur. Dacæ te ascultæ, l-ai câøtigat pe
fratele tæu.”2
Trebuie notat cæ Scriptura nu spune: “Du-te, dacæ ai chef” sau “Du-te,
dacæ øtii cum sæ vorbeøti” sau “Du-te, dacæ eøti sigur cæ o sæ te asculte”.
Nici “Sfætuieøte-te cu altcineva, mai întâi” sau “Povesteøte-le altora”. Biblia
spune simplu: “Du-te... între tine øi el singur.”
Dar e greu! Nu e plæcut! Nu simﬂi cum eøti næpædit de scuze?
1. Fapte 9:4-6
2. Matei 18:15
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• “Nu sunt în stare de aøa ceva!”
• “Øi ce sæ spun?”
• “O sæ mæ înﬂeleagæ greøit.”
• “Aø fi prea vulnerabil. O sæ mæ considere prea slab øi neînsemnat øi
o sæ mæ joace pe degete.”
• “O sæ mæ respingæ.”
• “Mi-e teamæ; nu vreau sæ mæ duc.”
Dar poate cæ Dumnezeu deja “a îmboldit” conøtiinﬂa fratelui tæu. Mai
mult ca sigur cæ el øtie deja care este problema, iar Dumnezeu vrea sæ te
foloseascæ pe tine ca instrument de îndreptare a unui ræu, în bine. Du-te!
Lasæ-ﬂi teama în seama lui Dumnezeu. Ridicæ receptorul. Scrie-i o
scrisoare. Trimite-i un e-mail. Invitæ-l acasæ la tine sau ieøiﬂi împreunæ în
oraø. Dumnezeu îﬂi cere sæ iniﬂiezi o discuﬂie curajoasæ.

Întâi în tabæræ, apoi în tranøee
“Ce a spus? Eøti sigur?” Eram øi øocat, øi rænit. “Eøti a doua persoanæ
care îmi spui asta.”
“Ce o sæ faci?” a întrebat Larry.
“Trebuie sæ-l sun. Pot sæ fac uz de numele tæu când voi vorbi cu el?”
“Da, sigur.”
La scurt timp dupæ aceea, formam numærul de telefon al lui Jeff. Eu øi
Jeff eram prieteni de câﬂiva ani øi colaborasem la un numær de proiecte.
Fæceam echipæ bunæ øi aveam încredere în el, în ciuda faptului cæ nu
cæzusem de acord într-o problemæ majoræ. Eu cred în ceea ce numesc:
“întâi în tabæræ, apoi în tranøee”. Jeff crede în ceea ce numeøte el: “în
tranøee acum”.
Pærerea mea e cæ, dacæ nu øtii sæ înoﬂi, nu te faci salvamar. Dacæ tu nu
øtii sæ înoﬂi, cum ai putea sæ-i salvezi pe cei care se îneacæ? Faptul cæ
citeøti o carte despre salvamari øi te familiarizezi cu tehnicile de resuscitare
nu îﬂi dæ capacitatea practicæ sæ salvezi o victimæ care se îneacæ. Nu
conteazæ dacæ sunt mii de oameni care se îneacæ. Tu tot trebuie sæ înveﬂi
mai întâi sæ înoﬂi øi sæ demonstrezi cæ øtii sæ-i salvezi pe cei aflaﬂi în imediata
ta apropiere øi abia dupæ aceea eøti pregætit sæ devii salvamar. În caz contrar,
nu poﬂi face altceva decât sæ le oferi celor care se îneacæ informaﬂii
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academice, în timp ce ei continuæ sæ se zbatæ øi sæ se scufunde în apele
învolburate ale pæcatului.
Asta e ideea mea cu tabæra øi tranøeele. Înseamnæ a pune în practicæ
Evanghelia în cadrul celor mai elementare îndatoriri øi relaﬂii. Când începi
sæ te bucuri de viaﬂa în Hristos în mijlocul încercærilor øi ispitelor care
apar dupæ uøile închise, începi sæ înoﬂi. Când înveﬂi ce înseamnæ
conøtiinciozitatea în îndatoriri pe care nu le vede nimeni, deprinderile
tale de înotætor încep sæ se perfecﬂioneze. Când înveﬂi sæ creezi o legæturæ
între familia ta øi acel Dumnezeu care îﬂi dæ putere sæ înoﬂi, aproape cæ
eøti calificat sæ devii salvamar. Când tabæra ta este în ordine, atunci
înseamnæ cæ eøti pregætit pentru primele linii ale frontului. Lui Jeff îi place
sæ creadæ cæ-ﬂi poﬂi organiza tabæra în acelaøi timp în care acﬂionezi în
tranøee. Dar de cele mai multe ori se întâmplæ ca primele linii ale luptei sæ
devinæ atât de solicitante, încât nevoile din tabæræ se acumuleazæ øi sunt
ignorate, avându-se în vedere doar lucrarea mai importantæ.
Eu øi Jeff nu am cæzut de acord. El simﬂea povara de a ajunge la cei
din Africa ce nu auziseræ niciodatæ numele lui Isus. Voia sæ încurajez pe
toatæ lumea – indiferent de situaﬂia spiritualæ, asta în cazul în care exista
aøa ceva – sæ meargæ øi sæ încerce sæ-i salveze pe cei care pier, înainte de
a fi prea târziu. Eu nu consideram cæ trebuie sæ-mi folosesc influenﬂa
pentru a încuraja færæ rezerve pe toatæ lumea sæ lase totul øi sæ se ducæ.
Îndemnul “Duceﬂi-væ!” al lui Jeff nu cerea o calificare; pe când îndemnul
meu cerea o anumitæ pregætire. Nu a spus Isus: “Iatæ cæ voi trimite peste
voi fægæduinﬂa Tatælui Meu; dar ræmâneﬂi în cetate pânæ veﬂi fi îmbræcaﬂi
cu putere de sus”?3
Am gæsit noi acea pace din afara noastræ, care ne dæ putere sæ træim
mai presus de tendinﬂele noastre rele, ereditare øi cultivate? Ar putea spune
partenerul nostru de viaﬂæ cæ suntem cu adeværat næscuﬂi din nou? Am
crescut copii care øtiu cum sæ umble alæturi de Dumnezeu, zilnic? Nu este
aceasta puterea la care se referæ Isus când ne spune sæ aøteptæm pânæ când
vom avea putere de sus? O putere care transformæ nu doar convingerile
noastre, ci øi alegerile noastre de zi cu zi? Jeff mi-a spus cæ aceastæ
perspectivæ era mult prea descurajantæ. Dar nu aceasta este Evanghelia
3. Luca 24:49
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salvatoare? Dacæ nu îmi salveazæ cæsnicia, familia øi pe mine însumi,
cum aø putea eu sæ spun øi sæ fac ceva ce îi va salva pe alﬂii?
Indiferent cæ eøti de acord cu Jeff sau cu mine, nu despre asta era
vorba. Era vorba despre ce e de fæcut atunci când alﬂii væd lucrurile altfel
decât le vedem noi. Aici se observæ mai bine în ce mæsuræ ne-am însuøit
Evanghelia – dacæ ne-am însuøit-o –, decât se poate observa în toate
adeværurile cu care suntem sau nu de acord. Aøadar, l-am sunat pe Jeff –
nu ca sæ discutæm încæ o datæ conceptul “mai întâi în tabæræ, apoi în tranøee”
– ci ca sæ încerc sæ stopez zvonurile, încercærile de subminare øi insinuærile,
înainte sæ se transforme într-un mic ræzboi.

O discuﬂie curajoasæ
“Jeff, sunt Jim. Trebuie sæ clarific ceva cu tine. Øtiu cæ te iau prin
surprindere, aøa cæ, dupæ ce îﬂi spun ce am de spus în ceea ce te priveøte,
vrei sæ revin cu un telefon peste câteva zile, ca sæ ai timp sæ te gândeøti la
ce ﬂi-am spus?”
Modul de abordare øi atitudinea într-o discuﬂie curajoasæ au o
importanﬂæ vitalæ. Dacæ cealaltæ persoanæ simte cæ vrei værsare de sânge
sau cæ intenﬂionezi sæ o prinzi la colﬂ, ai face mai bine sæ pui capæt discuﬂiei
chiar atunci. Trebuie sæ lucrezi la propriile sentimente pânæ când Duhul
Sfânt ia în stæpânire atitudinea ta, astfel încât sæ-l poﬂi “câøtiga” pe fratele
tæu, nu sæ-l mustri øi sæ-l condamni. Este principalul factor care duce la
eliminarea ofensei aduse øi la salvarea relaﬂiei. Nu e garantat, dar categoric
mæreøte øansele pentru o reconciliere.
“Spune, Jim” – a venit ræspunsul lui Jeff. “Nu cred cæ trebuie sæ mæ
suni din nou. Ce te preocupæ?”
“Doi prieteni mi-au spus separat despre comentariile tale negative în
ceea ce mæ priveøte pe mine øi ideea mea de a pune la adæpost întâi tabæra
øi apoi a merge în tranøee. Mi-au mai spus, de asemenea, cæ te simﬂi
îndemnat sæ corectezi o asemenea lipsæ de echilibru.”
“Da, trebuie sæ recunosc faptul cæ asta este, în mare, poziﬂia mea. De
fapt, sunt surprins cæ nu m-ai sunat mai devreme. M-am aøteptat.”
“Jeff, nu am sunat ca sæ începem iar discuﬂiile, ca niøte variaﬂiuni pe
aceeaøi temæ. Amândoi avem opinii diferite øi trebuie sæ ne oferim reciproc
libertatea ca fiecare sæ-øi urmeze propria conøtiinﬂæ. Te-am sunat sæ væd
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dacæ poﬂi pune capæt ræzboiului de gherilæ dintre noi. Eu pot sæ accept
punctul tæu de vedere færæ sæ te atac sau sæ te discreditez în faﬂa altora.
Dacæ viziunea ta vine de la Dumnezeu, în final va da roade bune. Tot ce te
rog este ca fiecare sæ facem lucrarea pe care simﬂim cæ Dumnezeu ne-a
chemat sæ o facem, færæ sæ ne criticæm reciproc. Avem destul de luptat cu
duømanul chiar øi færæ sæ ne consideræm unul pe altul duømani. Dacæ
Dumnezeu este cu amândoi, cu tine øi cu mine, se va dovedi în final øi
asta. Pot fi prietenul tæu øi în acelaøi timp pot sæ-ﬂi ofer spaﬂiu sæ vezi
unele lucruri diferit de cum le væd eu, iar cu timpul, dacæ Îl urmæm amândoi
pe Dumnezeu, El va pune lucrurile la punct øi færæ ca noi sæ încercæm sæ
ne eliminæm reciproc.”
“Jim, vreau sæ-mi cer scuze. Ai fæcut un lucru bun, sunându-mæ. De
fapt, mæ simt uøurat.”
Cam asta a fost, în mare, conversaﬂia noastræ. În realitate, a durat cam
o oræ øi jumætate. Fiecare am spus ce-am avut de spus, am râs øi apoi
ne-am cerut scuze. Fiecare a avut ocazia sæ clarifice situaﬂia. Am reuøit sæ
eliminæm spinul care scinda relaﬂia noastræ. De fapt, prietenia noastræ este
mai puternicæ tocmai din acest motiv. Øi a ta poate fi, dacæ cineva va risca
sæ aibæ o discuﬂie curajoasæ.
Dacæ tu eøti acela, atunci adreseazæ-te lui Dumnezeu. Lasæ-L sæ te
facæ smerit øi sæ punæ în tine o inimæ supusæ. Porneøte la drum cu Duhul
Sæu de împæcare øi cu o inimæ iertætoare – precum øi cu realitæﬂile, aøa
cum le înﬂelegi tu. Nu te porni sæ condamni sau sæ verøi sânge. Du-te sæ
reînvii o inimæ ascultætoare.

O tehnicæ ce trebuie deprinsæ
Scopul principal al unei conversaﬂii curajoase nu este acela de a câøtiga
puncte sau a-ﬂi exprima sentimentele, ci acela de a reclædi relaﬂia, a o
vindeca øi repara – nu a produce øi mai mult ræu. Aceasta este tehnica
refacerii relaﬂiilor, care necesitæ disciplinæ, cunoøtinﬂe, tact øi suflet.
Dacæ ai fost rænit sau nedreptæﬂit, e nevoie de disciplinæ pentru a
respecta principiul biblic: “Du-te øi mustræ-l între tine øi el singur.”4 E
nevoie de disciplinæ ca sæ nu începi sæ torni varianta ta a poveøtii în alte
4. Matei 18:15
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urechi pline de compasiune. E nevoie de disciplinæ pentru a ierta cealaltæ
parte în inima ta, dinainte ca ea sæ-øi cearæ iertare. E nevoie de disciplinæ
sæ nu fugi øi sæ te ascunzi, sæ nu capitulezi øi sæ nu ripostezi. Cum poate fi
dobânditæ aceastæ disciplinæ? Scrâønind din dinﬂi? Nu! E dobânditæ printr-o
experienﬂæ de ræmânere în Isus.
Rænile øi durerile pe care I le-am produs noi lui Dumnezeu depæøesc
cu mult orice ne-ar fi putut face vreunul dintre colaboratorii noøtri. L-am
fæcut de ocaræ pe Creatorul øi Ræscumpærætorul nostru, L-am ignorat, L-am
dezonorat øi L-am fæcut de ruøine – deseori færæ sæ ne dæm seama, chiar øi
atunci când credeam cæ Îl reprezentæm pe El. Iar El ce a fæcut cu noi?
Exact ceea ce a fæcut cu Saul din Tars – a cæutat o ocazie sæ ne confrunte
cu realitatea faptelor noastre. Când, în sfârøit, renunﬂæm la atitudinea
defensivæ, El ne strânge în braﬂe øi ne face partenerii Sæi. Când zilnic ne
bucuræm de prezenﬂa Sa alæturi de noi, dobândim cunoøtinﬂele esenﬂiale
de care e nevoie pentru a stæpâni la perfecﬂie tehnica refacerii relaﬂiilor.
Pe mæsuræ ce ne familiarizæm cu metodele Sale, învæﬂæm cum sæ ne
reconstruim relaﬂiile cu cei din jur. Pe mæsuræ ce implementæm învæﬂæturile
Sale în viaﬂa cotidianæ, dobândim tactul necesar în discuﬂiile curajoase.
Tactul este elementul de bazæ pe care îl învæﬂæm de la Hristos. El
dezvoltæ în noi capacitatea de a lua în calcul sentimentele celeilalte pærﬂi
øi de a simﬂi ce e bine øi adecvat într-o situaﬂie datæ. Ne determinæ sæ fim
rezervaﬂi øi sæ nu trântim în faﬂa fratelui nostru doleanﬂele pe care le avem.
Ne ajutæ sæ vorbim cu o atitudine blândæ øi calmæ. “Voi, care sunteﬂi
duhovniceøti, sæ-l ridicaﬂi [pe fratele vostru] cu duhul blândeﬂii.”5 A fi
blând øi calm nu e acelaøi lucru cu a fi slab øi umilit. Ci înseamnæ a
recunoaøte – øi a nu uita niciodatæ – datoria pe care o avem faﬂæ de
Dumnezeu.
Când îl abordæm pe fratele nostru având convingerea cæ øi el a fost
cumpærat cu sângele lui Hristos, ne vom purta cu el ca atare. O condamnare
aspræ nu s-ar potrivi deloc în context. Vom evita situaﬂia în care faﬂa,
cuvintele øi gesturile noastre transmit o atitudine de “superioritate”. Nu
vom compara bunætatea sau presupusa noastræ dreptate cu eøecurile
celuilalt. Deoarece avem tact, vom evita orice manifestare de dispreﬂ,
5. Galateni 6:1
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sfidare øi aroganﬂæ. Vom elimina orice dovadæ de furie, uræ, rea-voinﬂæ,
înverøunare sau supærare. În schimb, vom manifesta onestitate, deschidere
øi francheﬂe. Nu ne vom da dupæ deget, læsându-l pe celælalt sæ se întrebe
despre ce e vorba, cu adeværat.
Aceastæ tehnicæ trebuie însuøitæ øi pusæ în practicæ din inimæ. Prin
urmare, trebuie sæ fie precedatæ de o transformare a inimii. Du-te înaintea
lui Dumnezeu øi examineazæ-ﬂi motivele øi scopurile. Cere-I pærerea cu
privire la ce vrei sæ faci, deoarece abordarea ta trebuie sæ fie echilibratæ –
cu sensibilitatea cu care Dumnezeu S-a purtat cu noi øi cu care vrea ca øi
noi sæ ne purtæm cu cealaltæ parte implicatæ, manifestându-ne dorinﬂa de a
reface relaﬂia distrusæ.
Poﬂi însæ sæ vorbeøti atât de blând øi de calm, încât sæ nu ajungi niciodatæ
la problema în discuﬂie, iar cealaltæ persoanæ sæ nu înﬂeleagæ cu ce situaﬂie
væ confruntaﬂi. Sau poﬂi sæ insiøti atât de mult pe ceea ce spui, încât sæ-l
terorizezi pe celælalt cu vina øi suferinﬂa ta, determinându-l sæ se închidæ
øi sæ nu mai coopereze. Indiferent de extremæ, vei ajunge sæ nu îﬂi atingi
scopul dorit.
În schimb, ar trebui sæ vorbim în mod serios, simplu, solemn, deoarece
sunt în joc relaﬂiile – care fac parte din creaﬂia lui Dumnezeu – øi mântuirea.
Trebuie sæ trecem peste tot ceea ce ne împiedicæ sæ avem o comuniune
sinceræ cu fraﬂii noøtri. Ar trebui sæ fim corecﬂi, dar øi blânzi; categorici,
dar øi înﬂelegætori; direcﬂi, dar øi diplomaﬂi. Faptele, adeværul øi o
perspectivæ sinceræ, dobândite prin multæ rugæciune øi un spirit modest øi
stæruitor, pot face foarte multe în vederea reconstruirii podului peste abis.

Douæ pæcate frecvente
Existæ douæ pæcate comune nouæ, tuturor – pæcatul omiterii øi pæcatul
comiterii. De obicei, unul îl succede pe celælalt.
Pæcatul omiterii constæ în evitarea discuﬂiei curajoase. Nu vrem sæ îi
spunem fratelui nostru cæ greøeøte øi cæ ne deranjeazæ anumite lucruri. E
mai uøor sæ eviﬂi vulnerabilitatea pe care o presupune confruntarea faﬂæ în
faﬂæ. E atât de uøor sæ gæseøti scuze! De fapt, e atât de uøor încât a devenit
o regulæ. Problema e aceea cæ naturii umane îi place sæ se exprime. Tânjeøte
dupæ compasiune øi înﬂelegere øi, mult prea adesea, aceasta conduce la
pæcatul comiterii.
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Pæcatul comiterii constæ în faptul de a face publice defectele øi eøecurile
fratelui tæu. De multe ori, susﬂinem cæ, în felul acesta, nu vrem decât sæ
aflæm pærerea unei alte persoane sau sæ primim un sfat bun. Sau spunem:
“Trebuie sæ te rogi pentru x øi y, fiindcæ..... øi fiindcæ.....” Sau pur øi simplu
mâncæm de viu caracterul fratelui nostru, câøtigând simpatizanﬂi pentru
noi øi dându-i fratelui respectiv o lecﬂie. Dar Dumnezeu înﬂelege ce e în
spatele acestor lucruri.
Înainte de Calvar, Isus nu le-a spus niciodatæ celorlalﬂi ucenici cæ Iuda
deturna fonduri. De ce?
Nici noi nu ar trebui sæ ne neglijæm datoria de a merge la fratele nostru,
doar pentru cæ acesta este un lucru greu de fæcut sau pentru cæ ne spunem
în sinea noastræ: “Pur øi simplu nu pot.” Dumnezeu nu a læsat nicio scuzæ
plauzibilæ pentru evitarea discuﬂiilor curajoase.
Eu cred cæ pæcatul comiterii de obicei succede pæcatul omiterii. Când
durerea pe care o simﬂim øi nedreptatea pe care o vedem continuæ sæ creascæ
în gândurile øi în træirile noastre, vine o vreme când “trebuie” sæ le dæm
afaræ. Din nefericire, când nu mergem direct la persoana care ne-a greøit,
ajungem sæ le împræøtiem ca frunzele toamna în faﬂa tuturor celor cu care
intræm în contact. Astfel, ne facem întâi vinovaﬂi de pæcat omiterii, apoi
de pæcatul comiterii.
E posibil ca toate eforturile noastre de a îndrepta situaﬂia sæ nu aibæ
niciun rezultat. Fratele nostru ne poate ræspunde la bine, prin ræu. Poate fi
mai degrabæ înræit, decât convins. Poate cæ nu consideræ cæ meritæ efortul
øi continuæ pe calea rea pe care a pornit. Dacæ e aøa, atunci poartæ-te cu el
cu blândeﬂe øi lasæ-L pe Tatæl ceresc sæ vadæ ce e de fæcut în privinﬂa lui.
În unele cazuri, pot fi luate mai departe alte mæsuri. Isus ne îndeamnæ
sæ ne adresæm din nou fratelui nostru – de data aceasta cu una sau douæ
persoane de faﬂæ. Dacæ øi aceastæ încercare eøueazæ, atunci, în situaﬂii în
care se cer mæsuri disciplinare, trebuie sæ prezentæm problema în faﬂa
bisericii6 – aducându-ne aminte cæ motivul pentru mæsura disciplinaræ este
iubirea, iar scopul este refacerea.
Totuøi, din nefericire, în marea majoritate a cazurilor, discuﬂia
curajoasæ este omisæ, este purtatæ într-o manieræ deficitaræ sau se recurge
6. Vezi Matei 18:16,17
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la ea abia dupæ ce am adus problema la cunoøtinﬂa tuturor. Haideﬂi ca
acest lucru sæ nu fie valabil øi în dreptul nostru!

E înspæimântætor!
De-a lungul anilor, am observat cæ multe prietenii nu rezistæ din cauza
lipsei de comunicare deschisæ øi profundæ. Acest lucru s-a întâmplat cu
doi prieteni de-ai mei, pe care i-am încurajat foarte mult sæ poarte o discuﬂie
curajoasæ. Vezi dacæ te poﬂi regæsi în situaﬂia lor! Unele detalii pot varia
faﬂæ de problema cu care te confrunﬂi tu, dar soluﬂia s-ar putea sæ fie valabilæ
øi în cazul tæu.
Sosise ziua cea mare! Eu øi Erica urma sæ avem o discuﬂie curajoasæ
cu Joe øi Lisa øi tremuram ca varga. N-ar fi trebuit sæ fie deloc aøa.
Eram prieteni de peste douæzeci de ani. Eu øi Joe am fost colegi øi
prieteni din colegiu, ne-am cæsætorit cu iubitele noastre cam în aceeaøi
perioadæ, ne-am format gospodæria în acelaøi mic oraø, am mers la
aceeaøi bisericæ øi am avut copii cam în acelaøi timp. Copiii noøtri au
frecventat aceeaøi øcoalæ. Ne-am petrecut vacanﬂele împreunæ. Ori de
câte ori era posibil, eram împreunæ de Ziua Recunoøtinﬂei øi de Cræciun.
Era evident pentru toatæ lumea cæ eram prieteni de nedespærﬂit – ca o
familie, de fapt.
Dar s-a întâmplat ceva ce a schimbat complet situaﬂia. Una dintre
vacanﬂele noastre comune a inclus øi participarea la o tabæræ pentru
familii, în care familia Hohnberger ﬂinea seminare. Ascultând mesajele
foarte practice prezentate de ei cu privire la viaﬂa creøtinæ, am fost cu
toﬂii convinøi cæ trebuia sæ ne simplificæm viaﬂa, sæ ne reconsideræm
prioritæﬂile øi sæ ne organizæm mai bine timpul. Ne-am întors acasæ,
hotærâﬂi sæ punem în aplicare aceste schimbæri – øi atunci s-a produs,
într-adevær, schimbarea. Pare ciudat, nu-i aøa? În sensul cæ, atunci când
te apropii mai mult de Dumnezeu, n-ar trebui ca, automat, sæ te apropii
mai mult øi unul de celælalt?
Dupæ o vreme, familiile noastre s-au mutat în locuri liniøtite, la
ﬂaræ, dar în direcﬂii opuse. Nu mai frecventam aceeaøi bisericæ, iar copiii
noøtri nu mai mergeau la aceeaøi øcoalæ. Nu am crezut cæ aceste
schimbæri vor afecta prietenia noastræ, dar au afectat-o.
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Pe parcursul urmætorilor doi ani, am observat cu tristeﬂe cum
apropierea dintre noi începea sæ scadæ. De obicei ne întâlneam la diferite
întruniri pe grupe øi ne salutam cælduros, dar ceva lipsea. Nu ne-a trecut
prin minte cæ poate øi Joe øi Lisa simﬂeau acelaøi lucru øi am fi putut
discuta situaﬂia. Într-o ocazie de acest fel, i-am observat pe Joe øi pe
Lisa foarte implicaﬂi în conversaﬂia lor cu Alex øi Sharon, care se
mutaseræ recent în acea zonæ. Atunci mi-am dat seama cæ toate se legau
unele de altele.
Câteva zile mai târziu, eu øi Erica am auzit, prin niøte prieteni
comuni, cæ Joe øi Lisa erau în crizæ de timp pentru definitivarea unui
proiect în care se angajaseræ cu toatæ familia øi cæ aveau nevoie de
ajutor. I-am sunat øi ne-am oferit sæ ne petrecem ziua noastræ de familie
ajutându-i pe ei. Când am ajuns la ei acasæ, am fost surprinøi sæ-i gæsim
deja acolo pe Alex, pe Sharon øi pe copiii lor. “Pæi e bine, cu cât mai
mulﬂi, cu atât mai bine”, ne-am zis în sinea noastræ.
Dar pe parcursul zilei, a început sæ devinæ din ce în ce mai clar
faptul cæ Joe øi Lisa erau foarte ataøaﬂi de noii lor prieteni. Toﬂi patru
discutau întruna øi pæreau sæ nu observe sau sæ le pese cæ Erica øi cu
mine eram pe dinafaræ. Am încheiat ziua cu sentimentul neplæcut cæ
prietenia noastræ pur øi simplu nu mai era o prioritate pentru Joe øi
Lisa. În timp ce pe noi ne fræmânta acest lucru, pe ei pærea cæ nu-i
preocupæ deloc.
Ignorând durerea pe care o simﬂeam, am continuat sæ facem
schimbærile necesare în cadrul propriei noastre familii øi, între timp,
am gæsit noi prieteni. Din când în când îi mai vedeam pe Joe øi pe Lisa,
dar începea sæ fie între noi o ræcealæ din ce în ce mai mare øi am presupus
cæ aøa voiau ei sæ fie. Ne-am îngropat durerea adânc în inimæ øi am
acceptat lucrurile aøa cum pæreau sæ fie.
Prietenia noastræ ar fi murit probabil de moarte naturalæ dacæ Jim
nu ne-ar fi împins de la spate sæ purtæm o discuﬂie curajoasæ. Mi s-a
pærut o prostie. Sæ vorbim cu ei despre sentimentele noastre faﬂæ de ei
era ceva care ne fæcea mult prea vulnerabili. Nu, în niciun caz nu se va
întâmpla aøa ceva! Dar Jim a invocat atât de convingætor Matei 18 øi
ideea sa cu privire la conversaﬂia curajoasæ, încât am fost de acord sæ
ne rugæm cu privire la acest lucru. În felul acesta, a început sæ se
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contureze în noi convingerea cæ ar trebui sæ îi abordæm pe prietenii
noøtri, dar ei ne-au luat-o înainte.
“Hei, Todd” – s-a bâlbâit Joe la telefon – “øtii cæ Jim tot încearcæ sæ
ne determine sæ vorbim despre... mæ rog... øtii tu. Mæ întrebam dacæ tu
øi Erica aﬂi vrea sæ veniﬂi la noi pentru cinæ, marﬂea viitoare, øi atunci
am putea... sæ vorbim.”
Am respirat adânc. Instantaneu mi s-a uscat gura, de parcæ o aveam
plinæ de vatæ. Am tuøit, am înghiﬂit în sec øi apoi am ræspuns: “Mulﬂumim
pentru telefon, Joe. Acceptæm cu bucurie invitaﬂia voastræ.”
Gândindu-ne ce le-am putea spune, ne-am dat seama cæ e greu de
gæsit motivul exact ce a dus la slæbirea prieteniei noastre. Pur øi simplu
acest lucru s-a întâmplat, færæ sæ lase impresia cæ ar conta pentru cineva.
Ce aveam sæ le spunem? Apoi am început sæ ne temem de ceea ce ne-ar
putea spune Joe øi Lisa cu privire la ceva ce poate cæ noi am fæcut,
dându-le de înﬂeles cæ nu voiam sæ mai fim prieteni apropiaﬂi cu ei.
A sosit ziua întâlnirii øi, odatæ cu ea, øi neliniøtea. Gândurile ne
zburau în toate direcﬂiile. Am început sæ ne întrebæm dacæ, într-adevær,
prietenia în sine merita acest risc. N-am mai fost puøi niciodatæ în aceastæ
situaﬂie, aøa cæ totul pærea ciudat øi neplæcut.
Dar rugându-ne, ne-am dat seama cæ acelaøi lucru trebuie sæ-l facem
øi în cæsnicia noastræ. Nu renunﬂæm la cæsnicie doar pentru cæ necesitæ
efort sau pentru cæ nu întotdeauna cædem de acord. Ci împreunæ,
depunem eforturi pentru a o menﬂine vie.
Un alt gând care a trezit în noi dorinﬂa de a avea aceastæ discuﬂie
curajoasæ a fost faptul cæ nu aveam nimic de pierdut, dar mult de câøtigat.
Purtând aceastæ discuﬂie, vom avea ocazia sæ realizæm øi sæ corectæm
anumite greøeli pe care le-am fæcut øi, ca urmare, sæ ne dezvoltæm
caracterul. În plus, puteam recâøtiga prietenia pierdutæ. Chiar dacæ
întâlnirea eøua øi nu avea loc împæcarea, ruptura oricum ar fi continuat
sæ se producæ pe cale naturalæ, dupæ cum øi începuse, de altfel.
În timp ce mergeam spre casa lor, un amalgam de gânduri îmi
umpleau mintea: Ce o sæ ne spunæ? Oare am fæcut eu ceva care sæ-i
supere? I-am jignit? Ne-am despærﬂit aøa, færæ niciun motiv? Oare vor
sæ ne continuæm prietenia?
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Am luat masa împreunæ, dupæ care copiii s-au dus sæ se joace.
Stæteam toﬂi patru în bucætærie, discutând nimicuri øi întrebându-ne, în
sinea noastræ, cine va avea curajul sæ deschidæ conversaﬂia curajoasæ.
Într-un final, Joe a spart gheaﬂa øi a reamintit care era scopul întâlnirii
noastre. “De ce nu vreﬂi sæ mai fiﬂi în continuare prietenii noøtri?” a
izbucnit el.
“Cum?” am ræspuns eu. Nu-mi venea sæ cred. “Noi nu am încetat
niciodatæ sæ ne dorim sæ fim prietenii voøtri. Credeam cæ voi nu mai
vreﬂi sæ fiﬂi prieteni cu noi.”
“Nu ne-a trecut niciodatæ aøa ceva prin minte”, a exclamat Joe.
“Am væzut cæ væ mergea atât de bine cu schimbærile din familia voastræ,
încât am considerat cæ nu mai suntem demni de prietenia voastræ. Øi
apoi voi aﬂi început sæ væ petreceﬂi timpul cu familia Smith øi sæ væ
înﬂelegeﬂi atât de bine, încât noi ne-am dat la o parte.”
“Dar cum ræmâne cu prietenia voastræ cu Alex øi Sharon?” am
contraatacat eu. “Pæreaﬂi cæ væ înﬂelegeﬂi atât de bine... Noi am tras
concluzia cæ, pur øi simplu, væ vedeﬂi mai departe de viaﬂa voastræ.”
Discutând mai departe, ne-am dat seama cæ nici noi øi nici ei nu
aveam prea multe sæ ne reproøæm. Prietenia noastræ fusese victima
colateralæ a neglijærii øi a interpretærilor greøite. Priviri nesemnificative
înﬂelese greøit. Lipsa de gesturi amabile. Mici comentarii interpretate
nepotrivit. În realitate, toate aceste lucruri erau mici muøuroaie de cârtiﬂæ,
dar, din cauzæ cæ fuseseræm prea laøi pentru a le discuta deschis, s-au
transformat în munﬂi, care s-au interpus între noi.
Dupæ ce am spus øi am fæcut tot ceea ce se cuvenea, cu toﬂii am
înﬂeles cæ prietenia noastræ era de neînlocuit øi cæ ﬂineam unii la alﬂii
foarte mult. Ne-am dat seama cæ, pentru a ﬂine în viaﬂæ o prietenie øi a o
consolida, e nevoie de ceva mai mult decât simple jocuri øi distracﬂie
împreunæ. E nevoie de timp pentru a discuta direct. E nevoie de
sinceritate øi vulnerabilitate. Øi, uneori, înseamnæ chiar øi o discuﬂie
curajoasæ.
Aceastæ relaﬂie a fost nu doar salvatæ, ci øi îmbunætæﬂitæ, deoarece
ambele pærﬂi au fost dispuse sæ riøte o abordare neplæcutæ, dar sinceræ øi
din toatæ inima. E la rând relaﬂia ta! Îﬂi cere Dumnezeu sæ faci ceva similar?
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Dacæ da, înseamnæ cæ numele øi detaliile situaﬂiei le ai deja în minte. Du-te
øi sunæ pe cine trebuie, înainte sæ inventezi motive ca sæ te ræzgândeøti!
Atunci când ne cere sæ iniﬂiem discuﬂii curajoase, Isus exprimæ foarte
clar ideea cæ acestea nu au garantat un final fericit. Câﬂi dintre cei în care
a cæutat sæ trezeascæ o inimæ supusæ nu L-au refuzat batjocoritor? Cât de
mulﬂi nu au râs ironic de cele mai bune eforturi ale Sale? Cât de mulﬂi nu
I-au aruncat în faﬂæ iubirea øi grija Sa? Cumva tu? Sau eu? Cu toate acestea,
El continuæ sæ ne conducæ spre o cale mai bunæ. Îl vom urma?

Respingerea
Albert fæcea parte dintr-un grup care punea foarte mare accent pe
religia practicæ. Membrii îøi împærtæøeau bucuriile øi supærærile. Interesul
suprem al liderului lor, Phillip, era acela de a-i ajuta sæ reuøeascæ în
umblarea lor creøtinæ. Albert fæcea parte din acest grup de mulﬂi ani øi
juca un rol activ. El øi Sam, care era asistentul conducætorului de grup,
erau prieteni foarte apropiaﬂi. Îøi împærtæøeau în mod deschis pærerile øi
discutau ideile pe care le aveau. Mai mult decât atât, se simﬂeau bine
deschizându-øi sufletul unul altuia, încurajându-se øi ajutându-se reciproc.
Sam afirma despre Albert: “Este cel mai bun prieten al meu din toatæ
America.”
Dar odatæ cu trecerea anilor, ceva a început sæ se schimbe. Interesul
energic al grupului pentru religia practicæ a fost înlocuit de un interes
crescut pentru doctrinæ. Zelul pentru interpretarea corectæ scripturisticæ
i-a luat locul dorinﬂei lor de a-øi recunoaøte øi depæøi defectele de caracter.
Cu timpul, a devenit clar de ce s-a produs aceastæ schimbare. Phillip,
liderul grupului, îøi redefinise coordonatele între care voia sæ-øi træiascæ
viaﬂa – iar acestea nu o includeau øi pe soﬂia lui. Prima oaræ când nu i-a
fost fidel, a reacﬂionat la apelurile conøtiinﬂei lui rænite øi øi-a mærturisit
deschis pæcatul, promiﬂând sæ nu-l mai comitæ niciodatæ. Dar, din pæcate,
a cedat din nou în faﬂa ispitei, iar de data aceasta nu a mærturisit-o, decât
dupæ ce a fost prins. Urmarea acestei triste situaﬂii a fost faptul cæ Phillip
a pæræsit grupul, dar nu înainte de a introduce o nouæ idee controversatæ,
care a ajuns sæ fie acceptatæ de majoritatea membrilor.
Albert a studiat problema cu atenﬂie øi a ajuns sæ fie convins cæ acea
nouæ concepﬂie avea la bazæ o premisæ falsæ. Încrezætor cæ fraﬂii lui erau
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deschiøi la minte, l-a abordat pe Sam cu rugæmintea de a organiza o întâlnire
în care sæ aibæ loc o discuﬂie curajoasæ.
“Øtii ceva, Sam,” a început Albert, “mæ preocupæ aceastæ nouæ idee
introdusæ de Phillip. Majoritatea celor din grupul nostru par sæ o fi acceptat,
dar eu am studiat, øi în mintea mea au început sæ aparæ niøte întrebæri
reale. Sunt îngrijorat de punctul unde ne-ar putea duce toate acestea. Aø
sugera sæ avem o întâlnire deschisæ, în care sæ discutæm aceastæ situaﬂie.”
Sam a acceptat, øovæitor, dar nu a stabilit o datæ øi o oræ. Au trecut
sæptæmâni, iar sæptæmânile s-au transformat în luni. Sam încæ nu
programase respectiva întâlnire. Albert a tras concluzia cæ aceasta nu va
avea loc niciodatæ.
Cu toate acestea, el a continuat sæ participe regulat la întruniri øi sæ se
simtæ bine împreunæ cu grupul, dar ceva se schimbase. Nimeni, nici mæcar
ceilalﬂi conducætori, nu voiau sæ discute sau sæ studieze motivele de
îngrijorare ale lui Albert. Nici mæcar într-un cadru informal, neoficial. Se
purtau cu amabilitate cu el, dar îi læsau impresia cæ nu mai aveau încredere
în el øi încercau sæ-l determine sæ revinæ la aceeaøi viziune cu a lor.
Nu se øtie cât ar fi continuat aceastæ situaﬂie, dacæ nu ar fi fost ca Tony
øi Dan, prieteni apropiaﬂi cu toﬂi membrii grupului, sæ vinæ pentru o
sæptæmânæ de rugæciune specialæ øi sæ îøi dea seama de cum stæteau
lucrurile. Imediat, au insistat sæ se organizeze o întâlnire în care sæ fie
abordatæ deschis problema.
“Albert,” a spus Sam
cu asprime, “sæ øtii cæ o sæ avem întâlnirea aia pe care ﬂi-o doreai.
Tony øi Dan o sæ fie øi ei prezenﬂi. O sæ fim în total zece. Am vrea sæ-ﬂi
ascultæm ideile.”
“Bineînﬂeles,” a ræspuns Albert. “Când vreﬂi sæ ne întâlnim?”
“La 5:30 în seara asta.”
Albert s-a uitat la ceas. “Dar mai e doar o oræ. Aø fi avut nevoie de
mai mult timp pentru a face o prezentare mai bunæ. Nu s-ar putea sæ
amânæm pe mâine, chiar înainte de întâlnirea de dimineaﬂæ?”
“Nu, e singura ocazie disponibilæ. Vrei sau nu? Alege, din douæ, una!”
În timp ce se gândea ce ræspuns sæ-i dea, Albert s-a uitat în ochii lui
Sam. Acesta era omul care, într-o ocazie, spusese despre el cæ e “cel mai
bun prieten din toatæ America”. De ce avea oare acea atitudine rigidæ? De
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ce privirea aspræ? De ce prelunga amânare øi apoi brusca dorinﬂæ pentru o
întâlnire imediatæ?
“Bine, Sam. O sæ vin”, a ræspuns Albert.
În ciuda rolului sæu de conducætor, Albert avea o fricæ teribilæ de
vorbitul în public. Faptul cæ trebuia sæ se prezinte în faﬂa grupului într-un
timp atât de scurt øi senzaﬂia cæ era nepregætit au fæcut sæ se declanøeze
neliniøtea în sufletul lui. Bineînﬂeles, studiase øi cunoøtea subiectul foarte
bine, dar ideea de a-l prezenta în acele condiﬂii pærea o cerinﬂæ copleøitoare.
Când a intrat, o oræ mai târziu, în sala de întâlnire, Albert a simﬂit
imediat o ræcealæ din partea celorlalﬂi. Le-a observat feﬂele încruntate øi
le-a auzit øoaptele. Nimeni nu l-a salutat. Liderul întâlnirii a început prin
a le reaminti tuturor cæ aveau o oræ la dispoziﬂie pentru a rezolva problema
øi i-a cerut lui Albert sæ fie scurt în prezentarea pe care o avea.
Albert a înghiﬂit cu noduri øi a început. Încercând din ræsputeri sæ lase
în seama lui Dumnezeu senzaﬂia de disconfort pe care o avea, a prezentat
în linii mari obiecﬂiile la doctrina în discuﬂie. Totuøi a realizat rapid cæ
întâlnirea respectivæ nu se dorea, câtuøi de puﬂin, a fi o dezbatere, ci
ascultætorii lui luaseræ deja o poziﬂie øi erau hotærâﬂi sæ øi-o apere cu orice
preﬂ. Au încercat din ræsputeri sæ-l convingæ pe Albert sæ creadæ ca ei.
Când le-a spus cæ nu putea fi de acord cu ei în acel punct, i-au spus cæ,
începând din acel moment, el nu mai putea sæ predice în faﬂa grupului. Nu
aveau ce sæ-i reproøeze în ceea ce priveøte caracterul øi au fost cu toﬂii de
acord cæ se comporta în conformitate cu cerinﬂele Evangheliei øi cu toate
doctrinele fundamentale – cu excepﬂia aceleia noi.
Albert a plecat de la întâlnire dominat de emoﬂii puternice. Era sigur
de sinceritatea convingerilor lui øi de dovezile corespunzætoare. Dar avea
de înfruntat nu doar furtuna din afara lui, ci øi o furtunæ din interior. Era
dezamægit cæ nu fusese în stare sæ examineze calm dovezile împreunæ cu
fraﬂii lui deschiøi la orice.
Albert a continuat sæ se închine împreunæ cu acest grup încæ un an,
dorind øi sperând la o schimbare de atitudine din partea lor. Într-un final,
a trebuit sæ recunoascæ faptul cæ inimile lor erau închise. Încercase sæ
poarte o discuﬂie curajoasæ, dar nu reuøise sæ salveze relaﬂia. Pentru multæ
vreme, a ræmas deschis oricærui dialog øi discuﬂiilor de orice fel, dar ei
i-au închis uøa.
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Albert a fost dezamægit, derutat øi îndurerat. Cum era posibil aøa ceva?
Cum se putea întâmpla un asemenea lucru? Unde putea sæ se ducæ? Ce sæ
facæ? În timp ce se lupta sæ accepte eøecul discuﬂiei lui curajoase, Albert
øi-a dat seama de un lucru nou. Øi-a dat seama cæ avea nevoie de Dumnezeu
– o nevoie disperatæ. De ce? Pentru cæ se confruntase cu respingerea. Øi
nu avea niciun mijloc de apærare împotriva respingerii.
CAPITOLUL 5

DISCUﬁII CURAJOASE
Întrebæri pentru introspecﬂie personalæ sau discuﬂii de grup
1. Eøti dispus sæ porﬂi niøte discuﬂii curajoase cu “Saulii” din viaﬂa ta?
2. Când cineva greøeøte faﬂæ de tine, aplici sfatul din Matei 18:15?
3. Câte conversaﬂii curajoase ai iniﬂiat în viaﬂa ta?
4. Tu l-ai fi sunat pe Jeff? Dacæ nu, de ce nu?
5. În cadrul unei discuﬂii curajoase, cu ce atitudine øi abordare îl
întâmpini pe cel care nu este de acord cu tine?
6. Îi poﬂi permite cuiva sæ aibæ o pærere diferitæ de a ta, færæ sæ se iøte
un mic ræzboi?
7. Îﬂi poﬂi cere iertare când îﬂi dai seama cæ ai greøit?
8. Te faci vinovat de pæcatul omiterii? Dar de pæcatul comiterii?
9. În liniøtea conøtiinﬂei tale, ce te îndeamnæ Dumnezeu sæ faci?
10. Ai fost vreodatæ în situaﬂia de a fi respins de cei apropiaﬂi? Cum ai
reacﬂionat?
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Ræniﬂii ambulanﬂi
Ei cântau cântarea lui Moise... øi cântarea Mielului.
– Apocalipsa 15:3
“Uneori mi-aø dori sæ nu fi avut copii deloc!”
Aceste cuvinte l-au lovit ca un sfredel pe Albert, în vârstæ de patru
ani. Vremea rea îi ﬂinuse închiøi în casa lor micæ, pe el øi pe cei patru fraﬂi
ai lui. S-au jucat de-a v-aﬂi ascunselea, de-a cælæritul øi “ﬂæranul e pe câmp”
– bucurându-se cât se putea de acea dupæ-amiazæ mohorâtæ. Mama lor se
lupta însæ cu probleme pe care copiii nu le puteau înﬂelege. Era obositæ øi
tânjea dupæ puﬂinæ liniøte. Nervii ei au ajuns, într-un final, la punctul maxim
de rezistenﬂæ, aøa cæ a rostit acea afirmaﬂie tæioasæ. “De ce nu pot copiii sæ
facæ liniøte? Uneori mi-aø dori sæ nu fi avut copii.”
Albert a simﬂit cum lumea se præbuøeøte în jurul lui. Fraﬂii lui au
continuat sæ se joace, dar el a fost redus la tæcere øi lacrimi, ghemuit
într-un colﬂ al sufrageriei. Suspinele lui necontrolate i-au atras, într-un
sfârøit, atenﬂia chinuitei mame.
“Albert”, a spus ea, “ce e cu tine? De ce plângi?”
Printre suspine, Albert a încercat sæ spunæ: “Pentru cæ... ai spus... cæ
ﬂi-ai dori sæ... nu mæ fi avut.”
“O, Albert, am zis øi eu numai aøa! Mama e foarte obositæ – atâta tot.”
Dar mesajul fusese deja transmis cætre sufletul lui Albert, ca o daltæ
ascuﬂitæ ce se înfige într-o carne fragedæ: când nu le împlinesc aøteptærile
celor dragi, ei mæ vor respinge. Mama i-a øters lacrimile øi øi-a imaginat
cæ deja copilul a uitat. Øi viaﬂa a mers mai departe.
Albert a trecut peste moment – cel puﬂin la suprafaﬂæ. Dar mesajul a
ræmas îngropat adânc în subconøtientul lui, ca øi când acea daltæ ar fi fost
asimilatæ în carnea lui fragedæ. Astfel, Albert s-a înrolat în liga ræniﬂilor
ambulanﬂi.
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Victimele ræzboiului øi ale vieﬂii
Ræniﬂii ambulanﬂi sunt victimele ræzboiului, ale terorismului sau ale
dezastrelor care sunt în stare sæ meargæ pe picioarele lor, în ciuda rænilor
pe care le au. Pe timp de ræzboi, tratamentul rænilor lor nu constituie o
prioritate. În acelaøi fel, existæ ræniﬂi ambulanﬂi care sunt victime ale vieﬂii
– ræniﬂi de cuvinte, de priviri øi de acte de insensibilitate. Aceste ræni ale
sufletului sunt invizibile pentru ochi, iar cele mai multe dintre ele ræmân
netratate.
Planeta Pæmânt este o zonæ de ræzboi. Fiecare copil al lui Adam, næscut
sæ reflecte chipul lui Dumnezeu, este ﬂinta arhiinamicului care øi-a lansat
primele proiectile în ceruri. Puﬂini dintre noi trec prin aceastæ lume færæ sæ
fie afectaﬂi de tacticile lui, iar creøtinii sunt ﬂintele speciale ale atacurilor
sale. Devenim cu toﬂii ræniﬂi ambulanﬂi atunci când conservatorii îi atacæ
pe liberali, iar liberalii, pe conservatori. Væd aceste scene pretutindeni pe
unde mæ duc – creøtini rænind creøtini în miniræzboaie, care au loc în
bisericile noastre, în cadrul prieteniilor noastre øi, cel mai trist, în familiile
noastre.
Mama lui Albert nu a intenﬂionat sæ înfigæ dalta respingerii în copilul
ei. Dar inamicul lui Albert exact intenﬂia asta a avut-o. Copil fiind, Albert
a fost lipsit de apærare. Copiii îøi formeazæ simﬂul realitæﬂii bazându-se pe
ceea ce li se prezintæ de cætre alﬂii. Ei nu au capacitatea de a sesiza
subtilitæﬂile øi, astfel, dalta pætrunde adânc. Aøa cum trupurile noastre
încearcæ sæ se împotriveascæ pætrunderii dælﬂii, tot aøa mintea construieøte
un scut protector în jurul dælﬂilor emoﬂionale. Aceste ræni – asemenea
abceselor galopante – pot trece complet neobservate de noi, dar ele existæ
totuøi. Încæ produc durere. Încæ deformeazæ chipul lui Dumnezeu din acea
persoanæ. Pânæ când dalta nu este scoasæ, nu este îndepærtatæ – insinuarea
înlocuitæ cu adeværul evident – nu va avea loc o vindecare realæ.
Problema e aceea cæ suntem atât de bine deprinøi sæ ascundem
ascuﬂimea dælﬂii øi sæ o acceptæm ca parte integrantæ a propriei persoane,
încât adesea nici mæcar nu ne dæm seama cæ suntem ræniﬂi. Dumnezeu nu
ne va opera cu forﬂa, pentru a scoate dalta. În timp ce aøteaptæ cooperarea
noastræ, Dumnezeu încearcæ sæ ne atragæ atenﬂia cu privire la dalta atât de
deranjantæ. Cum face acest lucru? Permite situaﬂii prin care aceasta sæ fie
lovitæ. Permite ca anumite împrejuræri sæ penetreze scutul pe care ni l-am
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construit øi apoi sæ ne înﬂepe în exact cel mai sensibil punct. Ne lasæ sæ ne
simﬂim neputinﬂa, pânæ când ne dæm seama de nevoia pe care o avem de
El.

Alegeri
În cazul lui Albert, eøecul discuﬂiei curajoase cu Sam øi cu grupul a
însemnat retransmiterea mesajului auzit øi crezut pe vremea când avea
patru ani – un mesaj pe care l-a acceptat pe tot parcursul vieﬂii: Când sunt
diferit, sunt respins. Când nu mæ ridic la nivelul de aøteptare al celor din
jurul meu, sunt dat la o parte. Acum, apropiindu-se de anii de pensionare,
Albert se confrunta din nou cu aceeaøi veche minciunæ. Nu a reuøit sæ
scape de acﬂiunea acelei dælﬂi a respingerii – øi nici nu øtia cum poate
scæpa de ea.
Albert avea cinci variante:
1. Sæ nege existenﬂa dælﬂii.
2. Sæ træiascæ în continuare cu dalta.
3. Sæ-i critice pe cei care îl loveau peste daltæ.
4. Sæ se retragæ într-o izolare autoprotectoare.
5. Sæ se adreseze Marelui Medic øi sæ-I permitæ Acestuia sæ-i scoatæ
dalta.
Mulﬂi aleg sæ nege cæ acea daltæ existæ øi fac orice pentru a diminua
durerea pe care le-o produce. Sau recurg la automedicaﬂie. Se îngroapæ în
aventuri, hobby-uri øi chiar activitæﬂi religioase, pentru a fi permanent
ocupaﬂi. Unii duc o existenﬂæ superficialæ în lumea divertismentului. Alﬂii
recurg la libertate sexualæ sau la substanﬂe care dau dependenﬂæ. Dar durerea
ræmâne – tulburând mintea de fiecare datæ când aceasta se liniøteøte
suficient cât sæ ia aminte la realitatea interioaræ.
Alﬂii nu neagæ problema, dar preferæ sæ o suporte. Greøesc având
impresia cæ îndepærtarea ei necesitæ prea mult efort øi cauzeazæ prea multæ
durere. Îøi consolideazæ astfel øi mai mult zidul protector, fæcându-l mai
gros în jurul dælﬂii. Energia pe care ar putea-o direcﬂiona spre Dumnezeu,
pentru a-I cere vindecare, ei o deturneazæ spre protejarea durerii interioare.
Pe dinafaræ pot læsa impresia cæ sunt bine mersi, dar dalta face ca locul
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respectiv sæ se infecteze, iar rana se mæreøte øi iese la suprafaﬂæ, ca un
cancer.
A treia variantæ – aceea de a se ræzbuna pe cei care lovesc peste daltæ
øi le genereazæ astfel durere – de obicei e adoptatæ atunci când primele
douæ variante nu funcﬂioneazæ foarte bine. Se numeøte: “ochi pentru ochi”.
M-ai rænit, atunci reacﬂia mea fireascæ este sæ te bârfesc, sæ-ﬂi asasinez
caracterul øi sæ spun lucruri false despre tine. Existæ o bine cunoscutæ
istorie despre familiile Hatfield øi McCoy. Aceste douæ familii din Munﬂii
Apalachi au dus atât de departe cearta øi ræzbunarea, încât acestea au
cuprins mai multe generaﬂii. Acﬂiunea Diavolului poate fi væzutæ în acest
tip de conflicte, mai ales în cadrul bisericii ræmæøiﬂei lui Dumnezeu.
A patra variantæ este opusæ celei de-a treia. E vorba de izolare, evitarea
discuﬂiilor curajoase øi ghemuirea într-o carapace de autoprotecﬂie, astfel
încât sæ nu fii nevoit sæ vezi defectele tale sau explicaﬂiile manipulative
ale altora. Pentru o vreme, poate pærea chiar confortabil, dar aceastæ metodæ
nu vindecæ niciodatæ rana.
În sfârøit, a cincea variantæ este cea de care avem nevoie cu toﬂii øi
ceea ce Dumnezeu doreøte pentru noi – vindecarea. Nimeni nu poate scæpa
færæ sæ fie rænit, dar nu e neapærat sæ ræmânem aøa. Dumnezeu vrea sæ
facæ mai multe pentru noi, nu doar sæ ne ajute sæ suportæm durerea. El
doreøte sæ aducæ vindecare. În El, ne putem ridica deasupra durerilor
noastre.
Toﬂi vom fi ræniﬂi, mai devreme sau mai târziu, dar ceea ce conteazæ
cu adeværat este ce vom face cu rænile noastre. Isus a fost rænit în repetate
rânduri, dar nu S-a læsat pradæ durerii provocate de alﬂii. În schimb, a
învæﬂat din suferinﬂa proprie.1 El ne-a arætat cæ ceea ce conteazæ nu este
cum am ajuns sæ fim ræniﬂi, ci cum reacﬂionæm dupæ aceea. Putem învæﬂa
sæ ne gæsim pacea în ciuda durerii pe care o simﬂim.
Sunt printre noi, astæzi, mulﬂi astfel de ræniﬂi ambulanﬂi. Deseori,
durerea provocatæ în copilærie continuæ sæ fie resimﬂitæ øi în timpul
perioadei adulte. Totuøi, nu toﬂi cei care se consideræ ræniﬂi de pe urma
focului prietenesc sunt într-adevær aøa. Unii – ca Lena øi Toby – sunt
ræniﬂi în timpul copilæriei lor gingaøe, continuând sæ se ræneascæ øi singuri
dupæ aceea.
1. Vezi Evrei 5:8
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Martiraj fals
Existæ cu siguranﬂæ în rândurile noastre martiri faløi. Lena era o femei
neobiønuit de frumoasæ øi de talentatæ, dar care læsa impresia cæ are parte
de nefericire cât în trei vieﬂi. Pærea sæ fie ﬂinta a ceea ce ea considera a fi
atac prietenesc øi, normal, i se pærea foarte dureros. Prietenie dupæ prietenie
începeau sæ se ofileascæ, apoi mureau. La serviciu dupæ serviciu, dupæ o
vreme treaba începea sæ se strice. Øi cæsætoria ei s-a încheiat în divorﬂ.
În timp ce Lena ne povestea saga ei, un lucru a devenit foarte clar:
fiecare relaﬂie eøua din vina partenerului – niciodatæ din vina ei. Chiar
niciodatæ. Celælalt fie punea capæt relaﬂiei, fie se purta în aøa fel, încât
Lena era obligatæ sæ ea punæ capæt legæturii dintre ei. Prin urmare, se
simﬂea întotdeauna victima neajutoratæ a unei lumi nepæsætoare – o altæ
rænitæ ambulantæ.
Eu øi Sally ne-am întrebat dacæ, într-adevær, punctul de vedere al Lenei
era totul, dacæ nu cumva mai era ceva în plus. Bænuiam cæ mai e ceva, iar
discuﬂiile ulterioare au dovedit cæ am avut dreptate. O mare parte din ceea
ce Lena considera a fi atac prietenesc era, de fapt, atac autoprovocat.
Lena avea niøte “dælﬂi” mari pe care le proteja – dælﬂi pe care Dumnezeu
voia sæ le foloseascæ drept trepte în vederea dezvoltærii ei. Crescutæ de o
mamæ supraafectuoasæ, totuøi dominatoare, øi de un tatæ care fluctua între
permisivitate øi teroare, Lena a învæﬂat cæ “sunt fericitæ atunci când cineva
îmi dæ ceea ce vreau øi sunt nefericitæ când nu primesc ceea ce-mi doresc”.
În plus, ea nu a aflat niciodatæ care e diferenﬂa dintre confruntarea
constructivæ, cu dragoste, øi critica dureroasæ.
Lena se angaja întotdeauna într-o nouæ prietenie cu mult entuziasm.
Aceastæ nouæ prietenæ era întotdeauna cea pe care o cæutase toatæ viaﬂa.
Aceastæ nouæ prietenæ nu o va abandona niciodatæ. Aceastæ prietenæ nu o
va dezamægi la fel ca celelalte. Astfel, Lena se implica total în noua relaﬂie,
iar la început totul mergea bine. Lena era fericitæ. Inevitabil, însæ, noua
prietenæ se întâmpla sæ o calce pe bætæturi pe Lena – poate neintenﬂionat –
iar Lena se bosumfla. Sau poate noua prietenæ avea nevoie sæ mai øi respire
– iar Lena intra în panicæ. În cele din urmæ, prietena îi atrægea atenﬂia cu
privire la comportamentul ei manipulativ, iar Lena începea sæ strige: “Foc!
Foc prietenesc!” Dædea impresia cæ nu poate suporta nici mæcar un fluture
zburând prin faﬂa nasului ei.
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Era Lena, într-adevær, victima focului prietenesc? Nu. Ceea ce ea
considera un atac din partea prietenilor ei nu era altceva decât exprimarea
unor îngrijoræri întemeiate faﬂæ de caracterul ei øi dorinﬂa de îmbunætæﬂire
a relaﬂiei. Problema era cæ Lena nu putea privi sincer la ea însæøi de teama
ca nu cumva, pentru o parte din neînﬂelegere, sæ poarte chiar ea ræspunderea.
Acest lucru ducea la acutizarea “dælﬂii” ei emoﬂionale. Astfel, Lena era
hotærâtæ sæ nege responsabilitatea øi sæ o evite cu orice preﬂ. Oricine o
atingea puﬂin era declarat duøman, iar Lena începea sæ joace rolul victimei
neajutorate. Cu toﬂii avem în noi diferite grade de Lena.
Copil fiind, Lena e posibil sæ fi fost victima lipsei de consecvenﬂæ din
familia ei, dar ca adult, nu mai era nevoie ca ea sæ fie o victimæ. Dumnezeu
îi dæduse posibilitatea de a fi învingætoare. Cum? Oferindu-i øansæ dupæ
øansæ de a-øi recunoaøte dalta, astfel încât El sæ i-o poatæ scoate. Dar ea
nu voia sæ o recunoascæ – orice, dar sæ nu recunoascæ!
Terri era o prietenæ de-a Lenei care a avut curajul sæ poarte o discuﬂie
deschisæ cu ea, nu cu scopul de a o trânti la pæmânt sau a o critica, ci cu
scopul de a-øi exprima preocuparea sinceræ. Se plimbau într-un parc liniøtit
øi stæteau de vorbæ. Dupæ ce s-au aøezat pe o bancæ, între ele s-a aøternut
tæcerea. Terri a rostit în minte o rugæciune de cælæuzire, apoi a început cu
multæ blândeﬂe: “Lena, prietenia noastræ este foarte importantæ pentru mine.
E o plæcere sæ fiu alæturi de tine. Te entuziasmeazæ aproape orice nouæ
acﬂiune în care vrem sæ ne implicæm. Eøti foarte creativæ øi eøti o provocare
pentru mine în foarte multe feluri.”
Lena asculta în liniøte, uitându-se cum înoatæ ræﬂuøtele de pe lacul din apropiere.
Terri a continuat: “Am doar o micæ îngrijorare. Mæ întreb dacæ eøti
dispusæ sæ mæ asculﬂi pânæ la capæt, sæ te gândeøti la ce îﬂi voi spune øi
apoi sæ-L laøi pe Dumnezeu sæ-ﬂi vorbeascæ.”
Lena a dat din umeri, evitând contactul vizual cu Terri, apoi a ræspuns:
“Sigur, spune!”
“Am observat cæ, destul de des, atunci când lucrurile nu merg aøa
cum vrei tu, te... – cum sæ spun eu – te cam bosumfli. Nu mai scoﬂi un
cuvânt, iar atunci când totuøi scoﬂi câte unul, este de cele mai multe ori un
reproø cu privire la lucruri care nu-ﬂi convin. Pur øi simplu se stricæ toatæ
ziua, iar deseori nu-mi dau seama, efectiv, ce s-a întâmplat de ai ajuns sæ
te porﬂi aøa.”
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Lena øi-a pus faﬂa în palme øi a început sæ plângæ. Terri a luat-o în
braﬂe: “Lena, nu spun lucrurile astea ca sæ te rænesc. Øtiu cum e. Øi eu
fæceam la fel. Dar Dumnezeu mæ ajutæ sæ învæﬂ sæ mæ bucur øi atunci când
lucrurile nu sunt aøa cum mi-ar plæcea mie.”
Lena a continuat sæ læcrimeze – refuzând sæ spunæ ceva sau sæ-i
ræspundæ lui Terri. Terri a încercat sæ o consoleze, dar Lena nu putea fi
împæcatæ sub nicio formæ.
Din acea zi, Lena a evitat-o pe Terri. În discuﬂiile lor telefonice, era
scurtæ øi superficialæ. Terri o invita pe Lena la ea acasæ, dar Lena avea
întotdeauna alte planuri. Ulterior, Lena ne-a spus cæ Terri fusese foarte
rea cu ea øi cæ nu-øi mai putea permite sæ petreacæ timp cu ea.
Lena suferea profund, dar suferinﬂa ei nu o ajuta cu nimic. Era inutilæ.
Toatæ durerea ei provenea din faptul cæ refuza sæ-øi recunoascæ dalta pe
care o avea înfiptæ în inimæ. Nega existenﬂa ei, o evita, o proteja øi se
supæra pe cei care o atingeau – în tot acest timp susﬂinând cæ e victima
atacului prietenesc. Furtuna din interior o fæcea pe Lena sæ creadæ cæ are
de înfruntat o furtunæ øi în afara ei, dar era autosugestionatæ. Atâta vreme
când avea sæ ræmânæ pe acest tipar de martiraj fals, ea nu putea sæ cânte
cântarea lui Moise øi a Mielului – cântarea triumfului. Avea sæ ræmânæ o
victimæ, nu o învingætoare.
Acelaøi lucru a fost valabil øi în dreptul lui Toby.
Soﬂia lui Toby, Sarah, tocmai îi ceruse sæ se mute de acasæ, deoarece
nu voia sæ mai træiascæ alæturi de el. E de la sine înﬂeles cæ a fost o lovituræ
care l-a dat peste cap complet pe Toby. Mi-a mærturisit cæ putea, la propriu,
sæ se identifice cu ceea ce a simﬂit Iosif când a fost vândut sclav de fraﬂii
lui. Era oare vorba de foc prietenesc? Era Toby împuøcat în spate? Rænile
lui nu aveau o cauzæ realæ? Sau îøi construise o carapace de protecﬂie,
deoarece refuza sæ se uite la el însuøi?
Hai sæ væ povestesc ceva mai mult despre istoria de viaﬂæ a lui Toby.

Restul poveøtii
Toby s-a næscut în imediata vecinætate a unor ræniﬂi ambulanﬂi.
Conceput în afara cæsætoriei, a fost fiul unei mamei adolescente, copleøite
de tiradele zilnice de furie ale soﬂului ei imatur. Pe mæsuræ ce Toby a
crescut, pærinﬂii i-au impus puﬂine restricﬂii. Putea pleca øi veni când voia,
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færæ sæ fie tras la ræspundere pentru faptele sale. Reproøurile aspre ale
tatælui øi indiferenﬂa rece a mamei – pe lângæ lipsa de structuræ øi de
responsabilitate ca familie – i-au comunicat lui Toby ideea cæ nu era iubit
sau bine-venit. El a învæﬂat sæ punæ semnul egal între îngæduinﬂæ de sine øi
iubire øi sæ creadæ în dictonul: “ori ca mine, ori deloc”.
Când a intrat în anii adolescenﬂei, nimic nu l-a oprit pe Toby sæ participe
la petreceri în care scenele de promiscuitate øi consumul de droguri erau
ceva obiønuit. La vârsta de nouæsprezece ani, s-a cæsætorit cu Mona,
prietena lui însærcinatæ. Mona s-a aøteptat ca modul lui de a se comporta
sæ se schimbe dupæ cæsætorie øi ea sæ fie singura lui iubitæ. Dar cum Toby
nu øtia ce înseamnæ restricﬂiile, a considerat cæ nu avea niciun motiv sæ
înceapæ tocmai atunci sæ afle.
Dupæ câﬂiva ani zgomotoøi, Mona a început sæ-l înøele pe Toby în
aceeaøi mæsuræ în care el o înøelase pe ea în tot acest timp – iar Toby a
fost distrus. Mona i-a spus cæ suportase destul øi cæ nu mai voia sæ aibæ
de-a face cu el. Toby a cæzut în depresie øi s-a gândit sæ-øi ia viaﬂa. În
acest punct, Dumnezeu a reuøit, în sfârøit, sæ-i capteze atenﬂia lui Toby.
Un prieten i-a oferit o broøuræ Calea cætre Hristos. Toby a luat-o
acasæ øi a citit-o pe toatæ într-o noapte. S-a convins cæ era un pæcætos, cæ
Dumnezeu îl iubea øi cæ putea sæ fie salvat prin har. Cæzând pe genunchi,
øi-a rostit pocæinﬂa printre lacrimi øi L-a implorat pe Dumnezeu sæ-l
accepte. Sufletul lui a fost cuprins de pace pentru prima oaræ în viaﬂa lui.
Când s-a trezit a doua zi dimineaﬂæ, Toby øtia cæ viaﬂa lui va fi altfel.
Îøi pierduse pofta pentru alcool. Niciodatæ de atunci înainte nu avea sæ
mai consume marijuana, tabac sau cocainæ. A început sæ studieze Biblia
cu prietenul lui creøtin øi era uimit de ceea ce afla. A renunﬂat la viaﬂa de
petreceri øi a devenit vegetarian. Dupæ un timp, a fost botezat. Schimbarea
din viaﬂa lui a fost atât de remarcabilæ, încât un numær de persoane l-a
îndemnat sæ se înscrie la colegiu øi sæ devinæ pastor.
Nimeni nu i-a spus lui Toby cæ încæ avea “dælﬂi” cu care trebuia sæ
facæ ceva. Nimeni nu l-a învæﬂat pe Toby cæ Dumnezeu vrea sæ ne treacæ
printr-un proces de îndepærtare a dælﬂilor øi sæ le foloseascæ pe post de
trepte de creøtere în experienﬂa creøtinæ. Toby credea sincer cæ toate aceste
probleme din trecut au fost rezolvate, iar acum tot ceea ce trebuia el sæ
facæ pentru a duce o viaﬂæ de creøtin era sæ continue sæ creadæ øi sæ accepte
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principiile de doctrinæ øi de stil de viaﬂæ, dând în acelaøi timp mærturie
altora.
Pe Pam, Toby a întâlnit-o la un colegiu creøtin. Dupæ o perioadæ de
prietenie în trombæ, s-au cæsætorit – aøteptându-se la Raiul pe Pæmânt.
Dar în subconøtientul lui, Toby încæ mai credea cæ a fi cæsætorit înseamnæ:
“Ea dæ totul øi nu aøteaptæ nimic în schimb, în timp ce eu iau totul øi nu
dau decât ceea ce vreau.” El habar nu avea cæ nu existæ dragoste færæ
sacrificiu. Vechea daltæ – “ori ca mine, ori deloc” – era încæ acolo. El
avea pretenﬂia de a pleca øi a veni când îi plæcea. Aøtepta de la soﬂia lui sæ
ﬂinæ curæﬂenie în casæ, sæ facæ mâncare bunæ, sæ spele, sæ calce øi sæ fie un
partener entuziast de dormitor. Øi mai aøtepta ca ea sæ nu-i cearæ nimic în
schimb, în afaræ de ceea ce avea el chef sæ-i dea. Voia ca ea sæ manifeste
afecﬂiune faﬂæ de el, chiar dacæ el era tæcut, acru øi prost dispus. Credea cæ
o soﬂie trebuie sæ fie supusæ soﬂului ei, chiar øi atunci când soﬂul nu este
supus faﬂæ de Dumnezeu.
Pam era øocatæ øi înfuriatæ. Toby cel din familie era foarte diferit de
Toby cel care o curtase în øcoalæ. Nu cæ n-ar fi vrut sæ facæ toate lucrurile
pe care el voia ca ea sæ le facæ, dar considera cæ relaﬂia ar trebui sæ implice
doi parteneri, nu unul singur. Toby nu înﬂelegea punctul ei de vedere. Dar
în loc sæ-L întrebe pe Dumnezeu ce ar trebui sæ schimbe la propria
persoanæ, el s-a refugiat tot mai mult în diferite sporturi øi în evanghelizare.
A sfætuit-o pe Pam sæ meargæ la un consilier, crezând cæ totul va fi
foarte bine dacæ un consilier o va repune pe Pam pe drumul cel bun. Ea
s-a dus, dar l-a implorat pe Toby sæ meargæ cu ea. El a refuzat. El nu avea
nicio problemæ; ea avea. Toby credea cæ, dacæ e creøtin, dacæ e implicat
foarte mult în programele bisericii øi dacæ adoptase un stil de viaﬂæ sænætos,
totul era foarte bine. Nu trebuia sæ priveascæ mai profund. A ræmas blocat
în starea de negare.
Când Pam s-a despærﬂit, într-un final, de Toby, dupæ care a cerut
divorﬂul, el a fost distrus din nou. Se simﬂea neînﬂeles, abuzat øi persecutat.
Credea cæ e ﬂinta focului prietenesc øi øi-a îndurat suferinﬂa într-o aøa
manieræ, încât mulﬂi dintre prietenii lui l-au considerat un fel de martir
ræbdætor. Compasiunea lor l-a încurajat pe Toby sæ nu recunoascæ faptul
cæ avea câteva “dælﬂi” de scos.
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Nimeni nu i-a spus cæ suferinﬂa lui era rezultatul propriilor probleme
øi cæ ar trebui sæ o considere un semnal de trezire la realitate. Dumnezeu
a væzut cicatricele lui øi a vrut sæ le transforme în flori. Dar în loc sæ se
concentreze asupra acestor cicatrice, Toby s-a ascuns în spatele unui zid
de negare a realitæﬂii. Acesta este un fals martiraj. Nimic altceva decât o
suferinﬂæ inutilæ, care ar fi putut fi transformatæ într-o experienﬂæ valoroasæ,
dacæ Toby ar fi fost dispus sæ demareze procesul de îndepærtare a acelor
“dælﬂi”. În schimb, el a ræmas în rândurile ræniﬂilor ambulanﬂi.
Acest tip de situaﬂie se întâlneøte mult prea des. Oamenii se confruntæ
cu diferite crize øi cu perioade de durere în viaﬂa lor, dar sunt sprijiniﬂi de
prieteni într-un mod care nu îi încurajeazæ sæ facæ paøi constructivi spre a
învæﬂa sæ nu mai repete aceleaøi greøeli. Ei încep sæ se considere victime,
fæcând astfel primul pas spre un nou eøec, ce nu va întârzia sæ aparæ. Iatæ
ce spune Biblia în aceastæ privinﬂæ: “Cum se întoarce câinele la ce a værsat,
aøa se întoarce nebunul la nebunia lui.”2
L-am întâlnit pe Toby în perioada în care cea de-a treia lui cæsnicie se
clætina. Repetase aceleaøi vechi tipare øi ajunsese la aceleaøi rezultate cu
Sarah. El a participat la câteva dintre seminarele noastre øi am purtat
discuﬂii foarte lungi.
“Jim, fac aceleaøi lucruri cu Sarah pe care le fæceam cu Mona øi cu
Pam. Nu suport gândul de a mi se destræma øi a treia cæsætorie. Ce pot sæ
fac?” Toby nu mai nega existenﬂa “dælﬂilor” – øi nici nu le mai proteja.
“Toby”, i-am spus, “soluﬂia în cazul tæu e simplæ. Trebuie sæ înlocuieøti
aøa cum vreau eu, cu Doamne, cum ai vrea Tu sæ procedez? Trebuie sæ-L
rogi pe Dumnezeu sæ-ﬂi arate când se manifestæ egoismul tæu øi cum poﬂi
sæ-l înlocuieøti cu sacrificiul practic pentru Sarah. Trebuie sæ te întrebi:
’Cum îi pot sluji soﬂiei mele?’ în loc de: ’Cum o pot manipula pe soﬂia
mea ca sæ îmi slujeascæ ea mie?’ În loc sæ te concentrezi asupra a ceea ce
te deranjeazæ la Sarah, trebuie sæ înlocuieøti acele gânduri negative cu
ceea ce-ﬂi place øi iubeøti la Sarah. În loc sæ vii seara acasæ cu un aer
distant øi cu o expresie acræ pe faﬂæ, zâmbeøte când intri în casæ øi genereazæ
conversaﬂii prietenoase. În loc sæ ai pretenﬂia ca nevoile tale sæ fie împlinite
indiferent de dificultæﬂile ei sau de ziua pe care a avut-o, cautæ mici fapte
de slujire pe care sæ le faci cu bucurie, pentru a-i comunica faptul cæ ea
2 . Proverbe 26:11
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înseamnæ ceva pentru tine. Zilnic, trebuie sæ-L laøi pe Dumnezeu sæ-ﬂi
conducæ toate gândurile, cuvintele pe care le rosteøti øi fiecare gest pe
care îl faci. Dacæ vei face aceste lucruri, cæsnicia ta va stræluci øi vei
deveni eroul lui Sarah.”
Toby a ræmas tæcut øi gânditor. Apoi øi-a luat un angajament: “O sæ
încerc, Jim. Sarah meritæ!” Øi a pornit plin de entuziasm, iar Sarah a
reacﬂionat cu o speranﬂæ reînnoitæ.
Dar ulterior, impulsurile lui Toby au ieøit la suprafaﬂæ mai puternice
ca niciodatæ – iar Toby a cedat în faﬂa lor. Nu øi-a dus pânæ la capæt bunele
intenﬂii. A renunﬂat la noul program dupæ doar câteva zile, iar lucrurile
s-au înræutæﬂit øi mai mult în urmætoarele luni. Toby øi Sarah au participat
øi la alte seminare, iar Toby se hotæra sæ încerce din nou. Dar întotdeauna
obosea de atâta efort depus øi recædea în vechile obiceiuri – susﬂinând cæ
nu a øtiut ce sæ facæ.
Sarah øi-a dat seama, într-un final, cæ Toby nu era dispus sæ renunﬂe la
“dælﬂile” lui øi nici sæ-øi asume partea lui de responsabilitate. Prin urmare,
i-a cerut sæ se mute.
Din nou, Toby era distrus. În aceastæ stare era atunci când mi-a
mærturisit cæ putea sæ se identifice cu Iosif când a fost vândut de fraﬂii lui
ca sclav. Simﬂea cæ e victima focului prietenesc tras de soﬂia lui. Juca
foarte bine rolul de martir. Pretindea cæ e respins. Dar aceasta era o
respingere autosugestionatæ. Din nou, s-a înconjurat cu prieteni care l-au
compætimit øi nu l-au fæcut sæ se simtæ responsabil pentru situaﬂia creatæ.
Nu a reuøit sæ se elibereze niciodatæ; nu va putea sæ cânte cântarea lui
Moise øi a Mielului.
Dar nu toate poveøtile trebuie sæ se termine aøa. Putem alege sæ ieøim
pe de drumul falsului martiraj øi sæ intræm pe drumul învingætorului.
Urmætorul tabel rezumæ træsæturile caracteristice acestor douæ cæi. În timp
ce le analizezi, pune-ﬂi singur întrebarea: Pe ce cale merg eu? Ce îi spune
Dumnezeu inimii mele chiar acum?
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Ræniﬂii ambulanﬂi
Falsul martiraj
Reactiv – acﬂioneazæ pe baza înclinaﬂiilor, a
impulsurilor
Se comportæ ca o victimæ neajutoratæ; crede cæ
altcineva e responsabil pentru anumite lucruri
Consideræ toate confruntærile atacuri îndreptate
împotriva persoanei lui
Îøi protejeazæ rænile cu orice preﬂ øi aøteaptæ
din partea tuturor sæ procedeze la fel
Consideræ cæ problemele sunt întotdeauna
create de împrejuræri øi de alﬂi oameni –
niciodatæ de propriile reacﬂii
Vede harul lui Dumnezeu doar ca pe un mijloc
de a se putea obiønui cu “dalta”, nu ca pe un
mijloc de înlæturare a ei
Se lasæ guvernat de împrejuræri
Îi place sæ se autocompætimeascæ
Susﬂine cæ, pur øi simplu, nu øtie cum sæ
procedeze
Devine din ce în ce mai înverøunat
Ræmâne instabil emoﬂional
Prezintæ træsæturile inimii împietrite
Îøi construieøte un zid de protecﬂie
Se menﬂine ocupat cu activitæﬂi care îi ocupæ
timpul destinat introspecﬂiei
Se înconjoaræ cu oameni care îi vor proteja
defectele

Calea spre victorie
Proactiv – acﬂioneazæ pe baza principiilor
divine
Îøi gæseøte resurse interioare pentru a se
vindeca, deøi a fost în primæ fazæ o victimæ
Poate face distincﬂie între o confruntare
constructivæ øi “noi dælﬂi”
Identificæ reacﬂiile de autoapærare øi i le predæ
lui Dumnezeu
Consideræ cæ împrejurærile constituie ocazii de
a învæﬂa cum sæ reacﬂioneze mai bine pe viitor
Vede harul lui Dumnezeu ca pe un mijloc de
îndepærtare a “dælﬂii” øi de vindecare a rænii
Permite ca împrejurærile sæ devinæ trepte pe
scara dobândirii unei experienﬂe mai bune
Are o atitudine de recunoøtinﬂæ
Consideræ cæ Dumnezeu îi aratæ pasul imediat
urmætor, pe care îl va face mânæ în mânæ cu
El
Devine din ce în ce mai bun
Devine din ce în ce mai stabil emoﬂional
Prezintæ træsæturile inimii supuse
Rezolvæ dezechilibrele pe care øi le observæ
Are în vedere un timp pe care sæ-l petreacæ
alæturi de Dumnezeu pentru a se autoexamina
Alege compania acelora care îl ajutæ sincer sæ-øi
vadæ defectele
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Acceptarea
Singura modalitate de a transforma suferinﬂa provocatæ de “dælﬂile”
noastre este sæ acceptæm aceastæ suferinﬂæ. Trebuie sæ ne acceptæm pe noi
înøine – trecutul øi prezentul nostru –, cu ajutorul lui Dumnezeu. Dar
acest lucru e dificil. Nu se întâmplæ în mod firesc, natural. Întreaga noastræ
fiinﬂæ se împotriveøte. Semænæm foarte mult cu Petru. Isus le descria
ucenicilor viitorul Sæu – care nu se prea potrivea cu planurile lor. (Cât de
des suferinﬂa se potriveøte cu planurile noastre?) Ei se aøteptau sæ-L vadæ
cucerindu-i pe romani øi guvernând lumea cu ei în posturile cele mai înalte.
În schimb, când Isus le-a spus cæ va trebui sæ sufere øi sæ moaræ, tuturor
le-a displæcut ideea. Petru a luat cuvântul øi i-a spus lui Isus cæ nu era
nevoie de aøa ceva3, dar Isus l-a pus imediat la punct: “Înapoia Mea, Satano:
tu eøti o piatræ de poticnire pentru Mine! Cæci gândurile tale nu sunt
gândurile lui Dumnezeu, ci gânduri de-ale oamenilor.”4
Dar Isus nu S-a oprit aici, ci a pus punctul pe “i”: “Dacæ voieøte cineva
sæ vinæ dupæ Mine, sæ se lepede de sine, sæ-øi ia crucea øi sæ Mæ urmeze.
Pentru cæ oricine va vrea sæ-øi scape viaﬂa, o va pierde; dar oricine îøi va
pierde viaﬂa pentru Mine, o va câøtiga.”5 Isus ne-a chemat sæ acceptæm
suferinﬂa, nu sæ o evitæm. El spune cæ trebuie sæ pæræsim calea protejærii
“dælﬂilor” noastre, sæ ne dæm la o parte scuturile, sæ ne luæm crucea øi sæ-L
urmæm.
Lecﬂia aceasta nu a fost inutilæ pentru Petru. Calvarul l-a adus faﬂæ în
faﬂæ cu “dalta” lui de protecﬂie øi cu scutul lui de autosuficienﬂæ. Hristos
încercase sæ-l vindece, dar Petru îøi protejase rana cu toatæ puterea, pânæ
când a ajuns sæ-L renege pe Cel pe care promisese cæ-L va urma în temniﬂæ
øi la moarte. Slavæ Domnului cæ a ales sæ-øi accepte “dælﬂile” øi sæ i le
predea lui Dumnezeu.
Ani dupæ aceea, Petru a scris: “Astfel dar, fiindcæ Hristos a pætimit în
trup, înarmaﬂi-væ øi voi cu acelaøi fel de gândire. Cæci Cel ce a pætimit în trup
a sfârøit-o cu pæcatul, pentru ca, în vremea care-i mai ræmâne de træit în trup,
sæ nu mai træiascæ dupæ poftele oamenilor, ci dupæ voia lui Dumnezeu.”6
3. Vezi Matei 16:21, 22
4. Versetul 23
5. Versetele 24 øi 25
6. 1 Petru 4:1, 2
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Petru a învæﬂat sæ vadæ durerea ca pe o ocazie de a se dezvolta, o
ocazie de a-øi smulge dalta øi a renunﬂa la autoapærare. El øi-a dat seama
cæ suferinﬂa este una dintre modalitæﬂile pe care le foloseøte Dumnezeu
pentru a reface chipul Sæu în noi. A væzut cæ atitudinea de acceptare a
suferinﬂei ne fereøte de pericolul de a deveni faløi martiri øi ne aøazæ pe
calea triumfului. Petru øi-a luat crucea øi L-a urmat pe Hristos, care “a
învæﬂat sæ asculte prin lucrurile pe care le-a suferit”.7

Scoaterea
La început, Albert s-a simﬂit ca Petru – ar fi preferat sæ evite suferinﬂa.
A fost tentat sæ-øi nege sau sæ-øi protejeze dalta, sæ se obiønuiascæ cu ea
sau sæ se dezlænﬂuie la cei care încercau sæ o loveascæ. Dar el a ales altceva.
Øi-a dat seama cæ furtuna din interior genera furtuna din exterior, din
cauza dælﬂii asimilate în viaﬂa lui. A înﬂeles cæ singura cale de a gæsi pacea
în mijlocul furtunii era sæ scoatæ acea daltæ.
Dar habar nu avea cum putea face acest lucru. Atunci a realizat, pentru
prima oaræ, cæ avea într-adevær nevoie de Dumnezeu. Îl iubise pe
Dumnezeu øi Îl slujise toatæ viaﬂa, dar acum chiar avea nevoie de
Dumnezeu. El nu numai cæ øi-a acceptat durerea, ci L-a acceptat øi pe
Dumnezeu în durerea lui. Aøa cum Iacov s-a luptat cu îngerul în întunericul
nopﬂii, Albert s-a ﬂinut de Dumnezeu, implorându-L: “Nu Te voi læsa sæ
pleci pânæ nu mæ vei binecuvânta.”8
Iar Dumnezeu nu l-a dezamægit. I-a arætat lui Albert care era dalta lui
øi de unde provenea. Apoi i-a pus la dispoziﬂie un program simplu de
înlæturare a dælﬂii:
“Albert, de fiecare datæ când sesizezi acele gânduri øi senzaﬂii de
respingere în mintea ta, vreau sæ recunoøti faptul cæ ele nu vin de la Mine
øi vreau sæ nu le accepﬂi. Pur øi simplu lasæ-le în seama Mea øi Eu îﬂi voi
da alte gânduri cu care sæ le înlocuieøti. Sentimentele dureroase nu vor
dispærea imediat, dar se vor micøora cu timpul.
Acesta este un proces pe care va trebui sæ-l repeﬂi de multe ori,
deoarece dalta e acolo de multæ vreme. În final, va dispærea cu totul, iar
7. Evrei 5:8
8. Geneza 32:26
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oamenii vor putea sæ te loveascæ în acel loc. Deøi s-ar putea sæ doaræ,
lovitura nu îﬂi va mai provoca reacﬂia de respingere pe care o ai acum.”
Aceastæ reﬂetæ pare simplæ, dar pentru Albert pærea Marea Roøie. Se
simﬂea færæ ieøire din acea situaﬂie, deoarece duømanii îl urmæreau din
spate, iar marea de netrecut a durerii lui se întindea în faﬂæ. Dumnezeu i-a
cerut sæ facæ primul pas în apæ. El l-a fæcut, iar Dumnezeu i-a deschis
drumul.
Într-o zi, Albert fæcea cumpæræturi la magazinul local, când s-a întâlnit
cu Sam. Instantaneu, i-a venit în gând: “L-ai supærat pe Sam. Aøa cæ el nu
te mai acceptæ. Eøti respins, eøti un neadaptat. Retrage-te în tæcere øi
disperare. Nu eøti bun de nimic.”
“Doamne”, a strigat Albert în sinea lui, “iar sunt gândurile acelea de
respingere. Cu ce vrei sæ le înlocuiesc?”
“Albert, te-am iubit încæ de pe vremea când erai împotriva Mea.9
Te-am iubit cu o iubire veønicæ.10 Eøti acceptat datoritæ Fiului Meu
preaiubit, Isus.11 Eu te-am chemat øi nu te-am respins.12 Nu adopta poziﬂia
respinsului – ridicæ-te deasupra respingerii, prin acceptarea iubirii Mele.”
Øi Albert a cooperat. A ales sæ se bazeze pe iubirea necondiﬂionatæ a
lui Dumnezeu pentru el, în loc sæ se concentreze pe aparenta respingere a
prietenului sæu. Fæcând acest lucru, Dumnezeu a transformat sentimentele
lui, iar Albert a simﬂit pace, în loc de durere. Rugæciunea lui Albert øi
ræspunsul lui Dumnezeu în mintea lui s-au petrecut într-o fracﬂiune de
secundæ. Dar Albert încæ era faﬂæ în faﬂæ cu Sam.
“Doamne, ce sæ fac cu Sam?”
“În loc sæ te retragi timid, zâmbeøte-i øi spune-I: ’Bunæ, Sam!’”
Albert l-a salutat zâmbind, dar Sam s-a întors øi a plecat în altæ direcﬂie.
“Doamne, nu a mers. Încæ se poartæ cu mine ca øi cu un duøman.”
“Nu-i nimic. E alegerea lui. Dar tu nu trebuie sæ depinzi de alegerea
lui. Tu poﬂi træi convins de faptul cæ eøti acceptat øi iubit de Mine, iar
acest lucru te va ridica deasupra respingerii duømanilor tæi.”
9. Vezi Romani 5:6-8
10. Vezi Ieremia 31:3
11. Vezi Efeseni 1:6
12. Vezi Isaia 43:1
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Continuând în acelaøi fel øi fæcând faﬂæ situaﬂiilor care îi generau
sentimentul de respingere, Albert a aplicat reﬂeta lui Dumnezeu øi a fost
vindecat. A gæsit pacea în mijlocul furtunii. Adversarii lui au continuat
sæ-l agaﬂe øi sæ-l înghionteascæ, dar el nu mai transforma totul în respingere.
Spre deosebire de Lena øi de Toby, Albert a fost eliberat din sclavie.
El nu a regretat deloc durerea pe care a simﬂit-o în procesul de scoatere
a dælﬂii, iniﬂiat de Dumnezeu. Senzaﬂia de eliberare nu se compara cu nimic
din suferinﬂa trecutæ. Albert putea sæ cânte cântarea lui Moise øi a Mielului
– cântarea eliberærii – deoarece testase el însuøi puterea eliberatoare a lui
Dumnezeu în aspecte în care era complet lipsit de putere.

“ﬁurﬂuroiu’ ”
“Dii, cæluﬂ! Dii cæluﬂ!” În cazul meu, totul a început în clasa a doua.
Eu øi sora mea, Louise, ne jucam de-a caii øi cælæreﬂii în sufragerie. Ea
era calul, iar eu cælæreﬂul. Totul a mers bine, pânæ când calul s-a smucit
prea tare, iar cælæreﬂul a aterizat cu gura într-o mæsuﬂæ. Pe moment næucit,
am început sæ mæ vaiet în timp ce sângele îmi ﬂâønea din buzæ. Mama a
venit græbitæ øi s-a uitat repede ce pæﬂisem. Doi dinﬂi din faﬂæ zburaseræ.
Lipindu-i la loc aøa cum s-a putut, a plecat repede cu mine la un ortodont.
Dr. Kloehn mi-a examinat gura cu atenﬂie. Din nefericire, aceia erau
noii mei dinﬂi permanenﬂi, aøa cæ dr. Kloehn a considerat cæ cel mai bine
e sæ încerce sæ-i salveze. A inventat un fel de pansament în jurul lor,
sperând cæ se vor lipi de la sine.
Acel pansament a fæcut ca buza mea superioaræ sæ iasæ mult în evidenﬂæ
peste cea inferioaræ øi arætam ca un copil de tot râsul. De asemenea, mæ
fæcea sæ vorbesc peltic. Læsând la o parte disconfortul evident, mæ întrebam
dacæ va observa cineva de la øcoalæ. Dacæ va observa? O, nici pe departe!
Acum eram “diferit” de ceilalﬂi colegi din clasa a doua. Când eøti
diferit, eøti rænit. Prietenii mei au început sæ mæ porecleascæ: “ﬂurﬂuroiu’”,
“pelticu’ ” øi “castoru’ ”. Cei care nu mæ porecleau, fie râdeau de mine,
fie se holbau færæ sæ zicæ nimic. Mæ simﬂeam singur øi respins, iar prin
intermediul acestor sentimente o minciunæ mi-a pætruns în subconøtient,
ca o daltæ într-o carne fragedæ: “Nu eøti suficient de bun, decât dacæ eøti
ca noi. Nu te ridici la nivelul nostru. Nu aparﬂii grupului nostru. Eøti un
inadaptat.”
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Având doar opt ani, nu eram echipat pentru a repera acele minciuni
care øantajau emoﬂional. Eu le-am crezut. Le-am asimilat. Au devenit o
parte a realitæﬂii în care træiam – realitatea respingerii. Øi tare m-au durut
– ca øi o daltæ care sfârtecæ pielea øi muøchii.
Am fost de la bun început un bæiat timid, dar acum mæ retrægeam øi
mai mult, încercând sæ evit mai multe “dælﬂi”. M-am ghemuit într-o
carapace – un scut de introvertire, care am crezut cæ mæ va proteja.
Problema era cæ dalta se afla deja acolo. Deja asimilasem mesajul acelor
ironii, care îmi produceau noi ræni în vreme ce mintea mea le repeta din
interiorul carapacei.
La ora de citire, mæ ridicam stând cu capul în jos, cu ochii în pæmânt,
tremurând øi respirând cu greu. Abia dacæ se putea auzi vocea mea în
timp ce îmi citeam propoziﬂiile. Mæ întorceam la locul meu – holbându-mæ
la vârful pantofilor øi simﬂindu-mæ umilit de remarcile fæcute de colegi la
adresa mea. Intram în tabæra ræniﬂilor ambulanﬂi. Te poﬂi identifica øi tu cu
mine?
Øi alﬂii din clasæ sufereau asemenea mie. Chiar øi acum, îmi pot aduce
aminte cu uøurinﬂæ numele lor, poreclele primite de cel mai gras coleg, de
cea mai mæmoasæ fatæ, de cel mai neîndemânatic bæiat, de prostul clasei
øi de fata aceea timidæ pe care o numeau “aragaz cu patru ochi”. Erau
ræniﬂi în inimæ øi în minte, doar pentru cæ erau altfel – pentru cæ nu se
potriveau “normei”. Dar tu? Ai trecut øi tu pe aici? Treci chiar acum?
Acesta a fost coømarul vieﬂii mele începând cu øcoala primaræ,
continuând cu liceul øi colegiul øi terminând cu profesiile pe care le-am
adoptat. Øi nu fæceam nimic pentru a fi diferit. Nu øtiu de ce, dar aøa eram,
pur øi simplu.
În øcoala primaræ, m-am izolat. Fiindcæ nu aveam o inteligenﬂæ
sclipitoare, fiindcæ nu eram foarte talentat la sporturile competitive øi nu
aveam o personalitate debordantæ, pur øi simplu am ræmas distant. Aceasta
era carapacea mea de protecﬂie.
În liceu, lucrurile n-au mai stat atât de simplu. Am descoperit cæ am
abilitæﬂi sportive. Datoritæ vitezei øi agilitæﬂii, mæ descurcam bine pe postul
de mijlocaø în echipa de fotbal. Asta m-a fæcut sæ intru în rândul “lumii”.
Dar era o singuræ problemæ. “Lumea” fæcea lucruri pe care eu nu voiam
sæ le fac. Toﬂi bæieﬂii îøi încercau prietenele aøa cum încerci o pereche de
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pantofi înainte sæ o cumperi sau o maøinæ înainte sæ o achiﬂi. “Hai Jim!”
mæ îndemnau. “Fii øi tu ca lumea!”
Dar eu voiam o fatæ exact ca fata care se cæsætorise cu tata – puræ,
castæ, nepætatæ. Preﬂuiam sufletul lui Sally mai mult decât palpitaﬂia plæcerii
de a o exploata, astfel încât sæ mæ simt “integrat” în gaøcæ. Ei ziceau de
mine cæ sunt pætrat, pudic, de modæ veche. Nu aveam de ales, decât fie sæ
renunﬂ la principiile mele, fie sæ nu mæ integrez niciodatæ. Am ales sæ nu
mæ integrez. (Apropo, n-am regretat niciun moment!)
Apoi au venit zilele de colegiu. Petreceri cu bæuturæ, filme pentru
adulﬂi øi fetiﬂe – tot ce fæcea “toatæ lumea”. Haine soioase, cuvinte
ømechere, Ziua Pæmântului øi Ræzboiul din Vietnam. Se pærea cæ sunt
menit sæ ræmân întotdeauna pe dinafaræ. Am încercat øi eu unele dintre
aceste lucruri pe care le fæcea “toatæ lumea”, dar nu mi se potriveau. Pe
atunci nu øtiam ce înseamnæ vocea conøtiinﬂei øi nici nu citisem Biblia. Ci
pur øi simplu nu puteam face ceea ce fæceau toﬂi ceilalﬂi. Mæ îmbræcam
altfel, vorbeam altfel øi aveam ﬂinte øi standarde diferite de colegii mei de
generaﬂie.
Nu înﬂelegeam. Consideram cæ ceva nu e bine la mine. Øi nu pot spune
cæ n-am încercat øi eu unele dintre acele lucruri. Le-am încercat, dar nu
mi-ar fi plæcut sæ træiesc tot timpul aøa. Deveneam o veveriﬂæ albinoasæ.

Sindromul veveriﬂei albinoase
Phantom era cea mai frumoasæ veveriﬂæ pe care mi se dæduse sæ o væd
vreodatæ. De fapt, era o veveriﬂæ mascul. Blana lui albæ, ochii, urechile øi
nasul lui roz îl fæceau sæ iasæ în evidenﬂæ dintre celelalte veveriﬂe care
veneau în curtea din spate a casei noastre din Shiocton, Wisconsin. Ne
plæcea sæ îl vedem øi îl primeam întotdeauna în adæpostul nostru unde
puneam mâncare pentru animale. Dar nu aceeaøi atitudine o aveau øi fraﬂii
lui. Aceøtia îl goneau, îl îmbrânceau, îl muøcau øi îl alungau departe în
pædure, unde træia cu mare fricæ de alte veveriﬂe. Într-o zi, l-am urmærit øi
i-am descoperit ascunzætoarea: un bætrân øi singuratic stejar.
Chiar øi ca adult, m-am identificat cu Phantom. El era diferit de celelalte
veveriﬂe øi era respins. Reacﬂiona la respingere la fel ca mine – se retrægea
øi se ascundea. Inima mea era legatæ de inima lui. Am început sæ-i aduc
nuci øi seminﬂe de floarea soarelui. Treptat, a început sæ aibæ încredere în
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mine øi sæ mæ lase sæ mæ apropii. Cu timpul, am devenit prieteni. Probabil
cæ am fost singurul prieten pe care Phantom l-a avut vreodatæ. Apoi familia
noastræ s-a mutat în sælbæticia din Montana. Simﬂeam cæ-l abandonez.
Am vrut sæ-l iau pe Phantom cu noi. Pare o prostie, dar mi se rupea inima
pentru micuﬂ. Era respins nu doar de prietenii lui, ci øi de propria familie.
Toatæ viaﬂa am avut impresia cæ sunt abandonat pentru cæ eram o
veveriﬂæ bolnavæ de albinism. Familia øi prietenii m-au abandonat când
am devenit, din catolic, un fundamentalist, adicæ un protestant care credea
în Biblie. Familia øi prietenii m-au væzut ca pe o oaie îmbræcatæ în blanæ
de lup. Pærinﬂii mi-au øters numele din testament. Fraﬂii nu voiau sæ mai
aibæ de-a face cu mine, sau dacæ voiau, voiau foarte puﬂin. Vechii mei
tovaræøi de petreceri au încetat sæ mæ mai sune. Aceste “dælﬂi” s-au înfipt
adânc. Mai adânc decât øi-ar putea imagina cineva. De ce? Pentru cæ
repetau aceeaøi minciunæ pe care o acceptasem în copilærie, în liceu øi în
colegiu: “Eøti veveriﬂa albinoasæ. Când eøti altfel decât noi, nu te potriveøti
în peisaj. Eøti un inadaptat. Acceptarea øi integrarea ta sunt condiﬂionate
de asemænarea cu noi.” Iar aceastæ nouæ respingere pe care o experimentam
ca adult a confirmat concluzia la care ajunsesem pe când eram copil.

“Domnul Singuratic”
Pentru cæ, în subconøtientul meu, credeam acea minciunæ, am devenit
“Domnul Singuratic”. Sigur, pe dinafaræ eram tot un zâmbet, dar pe
dinæuntru sângeram cumplit. Bineînﬂeles, am cunoscut noi prieteni.
Bineînﬂeles, m-am integrat în noua familie a bisericii. Dar încæ fæceam
parte din acei ræniﬂi ambulanﬂi. Eram încæ o “victimæ”. Eøti øi tu? Încæ
reacﬂionam la respingere aøa cum reacﬂionasem în copilærie: mæ închideam
în mine însumi. Øi tu faci la fel?
Ani de zile, øi eu am negat existenﬂa dælﬂii în carnea mea fragedæ. Færæ
sæ vreau, mi-am construit viaﬂa în jurul ei, protejând-o ca nu cumva sæ fie
atinsæ de cineva. Iar când cineva dædea peste ea, reacﬂia mea normalæ era
sæ mæ reped la acea persoanæ. Dumnezeu a mai temperat iritabilitatea
mea, dar El voia sæ facæ pentru mine mai mult decât doar sæ-mi potoleascæ
reacﬂia atunci când dalta era atinsæ.
Faptul cæ am fost pus în faﬂa acelui pluton de execuﬂie m-a fæcut sæ
recunosc existenﬂa dælﬂii mele. Agonia prin care am trecut, øi pe care am
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descris-o în prima parte a cærﬂii de faﬂæ, nu era legatæ doar de faptul cæ
urma sæ mæ confrunt cu un atac, ci avea legæturæ øi cu dalta mea.
Impulsul de a fugi øi a mæ ascunde, negând existenﬂa unei probleme,
era puternic. Dorinﬂa de a capitula, pur øi simplu, øi a træi mai departe cu
dalta mi se pærea o alternativæ bunæ. Pornirea de a mæ repezi cu furie la
cei care îmi deranjau dalta era extrem de puternicæ. Dar Dumnezeul meu
îmi tot repeta: “ﬁine-i piept, Jim! Fæ-i faﬂæ împreunæ cu Mine!”
Am cæzut pradæ disperærii – o disperare sfâøietoare. Mæ simﬂeam lipsit
de orice speranﬂæ. Respingerea durea cumplit. M-am simﬂit ca Moise la
Marea Roøie. Mi se pærea cæ apa mæ va înghiﬂi. Am cæutat o cale de scæpare
în spate, în sus sau în lateral – nu era niciuna. Dumnezeul meu mæ încuraja:
Mergi înainte, Jim! Pæøeøte în mare!”
Nu mi-am putut aduna puterile sæ fac acest pas. Simﬂeam cæ mæ înec.
Abia am ieøit din dormitorul meu. Noaptea, nu puteam sæ dorm. În timpul
zilei, mæ trezeam læcrimând. “Cum, Doamne, cum? Altæ variantæ nu mai
existæ? Nu poﬂi scoate aceastæ daltæ din mine øi færæ sæ fie nevoie sæ trec
prin aøa ceva?”
Membrii familiei veneau la mine în dormitor sæ mæ încurajeze, sæ mæ
consoleze øi sæ mæ ajute sæ trec prin acea încercare alæturi de Dumnezeu.
Credincioasa mea soﬂie, Sally, m-a îndemnat sæ identific minciunile cu
acuzaﬂiile care îmi erau aduse de adversarii mei, dar eu nu reuøeam. Nu
mai eram un rænit ambulant. Eram ræpus, eram la pæmânt, aproape sæ
mor.
Oare o sæ-mi mai redobândesc pacea vreodatæ? Voi mai fi în stare sæ
cânt cântarea lui Moise øi a Mielului?
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CAPITOLUL 6

RÆNIﬁII AMBULANﬁI
Întrebæri pentru introspecﬂie personalæ sau discuﬂii de grup
1. I-ai rænit cumva pe alﬂii?
2. Te îndeamnæ Duhul Sfânt sæ mergi la cei pe care i-ai rænit øi sæ
încerci sæ îndrepﬂi lucrurile?
3. Eøti øi tu un rænit ambulant?
4. Ai simﬂit øi tu ce înseamnæ dalta respingerii?
5. Pe care dintre cele cinci variante de raportare la daltæ, date în acest
capitol, o alegi øi o pui în practicæ?
6. Ai ceva din “Lena” øi “Toby”?
7. Dælﬂile tale sunt autosugestionate?
8. Eøti pe calea spre triumf sau pe calea falsului martiraj?
9. Poﬂi sæ-i faci faﬂæ suferinﬂei øi dælﬂii tale, “alæturi de Hristos”?
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Pace în
mijlocul furtunii
Celui cu inima tare, Tu-i chezæøuieøti pacea; da, pacea,
cæci se încrede în Tine. – Isaia 26:3
Te-ai simﬂit vreodatæ ca într-o groapæ întunecoasæ øi adâncæ, færæ niciun
mijloc de scæpare, færæ speranﬂa unei raze de soare øi færæ cineva care sæ te
salveze? Øtii ce înseamnæ sæ fii închis într-un mormânt, færæ sæ vezi ce se
petrece dincolo øi sæ simﬂi cæ viitorul nu îﬂi rezervæ nimic altceva?
Când a fost lansat focul prietenesc în direcﬂia mea, m-a lovit din plin.
Øi nu erau oameni din afaræ cei care încercau sæ mæ elimine. Erau prietenii
mei, fraﬂii mei spirituali, sufletele mele pereche. Nu pot nici mæcar încerca
sæ descriu confuzia degeratæ de durerea pe care o simﬂeam în tot corpul –
mæ îndoiam de propria persoanæ, eram chinuit de întrebæri øi disperare.
Furtuna din exterior a atras dupæ sine dezlænﬂuirea unei furtuni teribile în
interior. Oare voi supravieﬂui?
În perioada în care aceastæ agonie îmi tulbura existenﬂa, Larry m-a
rugat sæ stæm de vorbæ – în particular øi în mod direct. Larry era unul
dintre prietenii mei cei mai buni. Avusesem încrederea în el, îl respectasem
øi apreciasem foarte mult viziunea lui cu privire la aspectele spirituale.
Totuøi, pe parcursul a câtorva luni, relaﬂia noastræ se deteriorase. Ajunseseræ
la mine, dinspre Larry, anumite adeværuri ræstælmæcite øi anumite zvonuri.
Faﬂæ de mine, Larry devenise distant, critic øi pretenﬂios. Insista sæ væd
lucrurile la fel ca el. Pretindea cæ sunt încæpæﬂânat, mândru øi cæ aø fi
pierdut legætura cu Dumnezeu. Oare avea dreptate?
Cererea lui de a se întâlni cu mine aducea cu ea presimﬂirea unei alte
confruntæri de nerezolvat. În contextul general în care mæ aflam, nu mæ
simﬂeam capabil sæ-i fac faﬂæ. Întreaga situaﬂie se ridica în faﬂa mea ca un
val tsunami decis sæ mæ înece.
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M-am aøezat în pat, iar capul mi se învârtea, simﬂindu-mæ complet
confuz. Vocile adversarilor mei strigau: Greøeøti, Jim! Nu-L reprezinﬂi
corect pe Dumnezeu! Dacæ nu te conformezi viziunii noastre, o sæ ajungi
o epavæ. Dacæ nu acﬂionezi conform planului nostru, consideræ-te eliminat!
Nu existæ nicio speranﬂæ pentru tine! Eøti terminat! Renunﬂæ! Dæ-te bætut!
Dalta veche a respingerii striga øi ea la mine: Nu te integrezi niciodatæ,
nicæieri, Jim! Întotdeauna eøti tu æla ciudatu’, veveriﬂa albinoasæ! Ceva
nu e bine cu tine. De ce întotdeauna trebuie sæ fii tu altfel? Conformeazæ-te
øi integreazæ-te! Adoptæ standardele lor! Fæ-i sæ te accepte! Fæ orice se
poate pentru a-i liniøti øi a-i determina sæ te placæ!
Dar øi alte dælﬂi urlau cu pretenﬂiile lor. Era printre ele øi dalta reputaﬂiei
mele. Fusesem crescut cu ideea cæ trebuie sæ pæzesc bunul nume al familiei,
cu preﬂul vieﬂii. Orice ai face, Jim, ai grijæ de reputaﬂia ta! Nu læsa sæ fie
târâtæ în noroi. Nu permite sæ existe ceva care sæ o pæteze. Fæ orice
pentru a o pæstra intactæ.
Dalta fricii îøi transmitea mesajul înfiorætor exact în stræfundul fiinﬂei
mele: Dacæ nu faci compromisuri, Jim, o sæ-ﬂi pierzi lucrarea pe care ai
organizat-o tu cu mâna ta øi o sæ-ﬂi pierzi sursa de câøtig. Nu o sæ mai ai
mijloace pentru a-ﬂi întreﬂine familia. O sæ însemne cæ eøti un bærbat
ratat – un învins.
Dintotdeauna mi-am luat foarte în serios responsabilitatea de a-mi
întreﬂine familia. Nu-mi puteam imagina viaﬂa altfel decât fiind în stare
sæ-mi pot face aceastæ datorie faﬂæ de membrii familiei. Dumnezeu mæ
chemase din domeniul imobiliar într-o lucrare cu normæ întreagæ. Unul
dintre fiii mei acoperea acum teritoriul din partea de nord a væii, de care
mæ ocupasem eu mai demult. Nu mæ puteam întoarce în domeniul imobiliar
øi sæ fiu la concurenﬂæ cu fiul meu. Nu, aøa ceva ieøea din discuﬂie. Totuøi
nu-mi venea în minte alt loc unde m-aø fi putut duce.
A patra daltæ striga: O sæ-ﬂi pierzi viaﬂa comodæ, Jim. O sæ-ﬂi pierzi
toﬂi prietenii. Nimeni nu va fi de partea ta. O sæ te pæræseascæ toﬂi. Nu o
sæ-ﬂi permiﬂi sæ-ﬂi întreﬂii familia. O sæ-ﬂi pierzi casa øi toate bunurile –
tot ceea ce-ﬂi aduce confort în viaﬂæ. Nu poﬂi fi fericit dacæ nu ai confort.
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Luat øi dus
Mæ simﬂeam de parcæ aø fi fost din nou la grædiniﬂæ. Mi-am petrecut
prima lunæ de grædiniﬂæ, ascunzându-mæ sub catedra educatoarei. Eram
atât de timid, de introvertit, øi atât de speriat, încât nu ieøeam de acolo
decât în pauze sau ca sæ mæ duc acasæ.
Aøa mæ simﬂeam øi acum: Sunt un respins notoriu øi nu vreau altceva
decât sæ fug øi sæ mæ ascund. Nu pot sæ fac faﬂæ situaﬂiei. Nu o pot drege.
Nu pot sæ mæ confrunt cu aøa ceva. O sæ mor.
Am crescut færæ sæ iau iniﬂiativa de a riposta. Totuøi voiam cu disperare
sæ fiu “cineva”. Voiam sæ fiu øi eu important. Voiam sæ am influenﬂæ.
Voiam sæ pot câøtiga bani mulﬂi, fiindcæ asta m-ar fi fæcut “cineva”. Voiam
sæ am prieteni. Voiam ca oamenii sæ fie ca mine. Voiam sæ fiu popular.
Când am absolvit colegiul øi m-am cæsætorit cu cea mai bunæ femeie
din lume, am început sæ-mi îndeplinesc visurile. În ceea ce priveøte
vânzærile, compania mea de asiguræri era cotatæ în Top 10, fiind a cincea
companie de asiguræri ca mærime din ﬂaræ. Aduceam acasæ un venit din
øase cifre. Mi-am fæcut prieteni øi am devenit cunoscut. Am primit funcﬂii
în bisericæ øi am adus un numær de persoane la bisericæ. Oamenii priveau
cu admiraﬂie la mine. Deveneam “cineva”.
Apoi Dumnezeu m-a chemat sæ las în urmæ toate aceste lucruri, pentru
a cæuta sæ træiesc mai degrabæ alæturi de El. M-am luptat, m-am chinuit øi,
într-un sfârøit, am luat decizia de a læsa totul în urmæ øi a mæ muta într-o
cæbænuﬂæ din buøteni, în pædurile nordice ale statului Montana. Acest pas
al credinﬂei s-a dovedit a fi unul hotærâtor, deoarece am ajuns sæ mæ bucur
de o experienﬂæ spiritualæ în dezvoltare, de o cæsnicie revitalizatæ øi o
familie unitæ – toate susﬂinute de o afacere prosperæ în domeniul imobiliar.
Viaﬂa era din nou plæcutæ.
Øi atunci Dumnezeu m-a chemat din nou sæ renunﬂ la afacerea mea
prosperæ øi sæ mæ implic total în lucrare. Mi-a cerut sæ depind doar de El
în ceea ce priveøte partea materialæ. Habar nu aveau de unde urmau sæ se
audæ chemærile lucrærii sau cum aveam sæ pun mâncare pe masa familiei
mele, dar Dumnezeu mi-a cerut sæ pæøesc înainte prin credinﬂæ. Din nou,
m-am luptat, m-am chinuit øi, în final, am luat decizia de a-L crede pe
Dumnezeu pe cuvânt øi a merge înainte.
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Iar El m-a binecuvântat. De la un început firav, lucrarea s-a dezvoltat
remarcabil. Vieﬂi au fost schimbate. Cæsnicii au fost salvate. Familii au
fost reunite. Era bine. Se merita.
Acum, mi se pærea cæ Dumnezeu nu îmi cere sæ las ceva în urmæ, ci
îmi lua absolut totul – sau permitea sæ-mi fie luat. Nu-mi dædea niciun
indiciu cu privire la ce mæ aøtepta. Ceea ce înainte fusese un pas fæcut
prin credinﬂæ, acum pærea un pas spre necunoscut færæ ceva care sæ mæ
poatæ prinde.
“Doamne, unde eøti?” întrebam disperat. “De ce taci? De ce nu-mi
poﬂi aræta urmætorul pas? De ce nu-mi poﬂi spune urmætoarea replicæ din
scenariu?”
Mæ zbæteam, mæ scufundam øi înghiﬂeam apæ. Vocile din capul meu
se auzeau mai tare øi tot mai tare, amestecându-se într-o hærmælaie stridentæ.
Cu cât mæ concentram mai mult asupra lor, cu atât se auzeau mai tare. Îmi
sugerau cel mai groaznic scenariu posibil – iar eu le credeam.
Am recapitulat situaﬂia în minte de nenumærate ori, încercând în zadar
sæ o dreg, sæ o rezolv, sæ o întorc pe toate pærﬂile. Mæ certam cu aceste
gânduri contrastante, încercând sæ ajung la un rezultat valabil. Când
continui sæ te concentrezi pe o problemæ, curând la orizont nu vei reuøi sæ
vezi nicio speranﬂæ, niciun viitor øi nicio persoanæ care sæ poatæ gæsi o
soluﬂie. Te simﬂi sortit eøecului, pæræsit øi în mare nevoie de ajutor divin.
În aceastæ situaﬂie eram øi eu.
“Doamne, unde eøti când am nevoie de Tine? Nu te pot simﬂi øi nici
auzi. Øi Tu m-ai pæræsit?”

Unde e El?
Dumnezeu pærea foarte tæcut. Privind înapoi, îmi dau seama cæ El mæ
îndemna sæ pun capæt repetiﬂiei færæ sfârøit, pe care eu o fæceam, øi sæ
încep sæ analizez – sæ analizez fiecare voce în parte.
Asemenea lui Ilie aflat în peøtera din Muntele Horeb, voiam sæ øtiu
unde e vocea lui Dumnezeu. În cazul lui Ilie, nu a fost în vânt, nici în
cutremur øi nici în foc. Ci a fost o voce blândæ øi liniøtitæ, independentæ de
elementele furioase ale naturii.1 Am început sæ evaluez situaﬂia. Se afla
Dumnezeu în furtuna mea interioaræ? Era în furtuna de voci din exterior –
1. Vezi 1 Regi 19:11, 12)
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adicæ ale pretinøilor mei prieteni? Reprezentau ei glasul lui Dumnezeu?
De unde puteam sæ-mi dau seama?
“Dupæ roadele lor îi veﬂi cunoaøte.”2
Dar dupæ ce fel de roade sæ mæ uit? Motivele øi modul lor de abordare
ar trebui sæ spunæ multe. “Unde este Duhul Domnului, acolo este
[libertate].”3 Îmi vor garanta ei aceeaøi libertate pe care mi-o garanteazæ
Dumnezeu? Sau vor purta semnul lui Cain? Vor fi asemenea unui vânzætor
care mæ preseazæ sæ mæ decid acum? Sau îmi vor da aceeaøi libertate pe
care mi-o dæ Dumnezeu atunci când spune: “Veniﬂi, totuøi, sæ ne judecæm.”4
Eram obligat sæ recunosc faptul cæ dæduseræ dovadæ cæ au mai degrabæ
semnul lui Cain, decât Duhul Domnului.
Dovedeau cæ au o inimæ împietritæ sau o inimæ supusæ? Am încercat
færæ tragere de inimæ sæ le analizez modul de operare øi modul în care
conduseseræ ostilitæﬂile. Din câte îmi puteam da eu seama, dædeau dovadæ
de o inimæ împietritæ. Din punctul lor de vedere, altæ soluﬂie nu exista
decât sæ-mi plec conøtiinﬂa în faﬂa dictatelor lor.
Acuzaﬂiile lor erau în conformitate cu Scriptura? Erau acuzaﬂiile lor
validate de Cuvântul lui Dumnezeu? “’La Lege øi la mærturie!’ Cæci dacæ
nu vor vorbi aøa, nu vor mai ræsæri zorile pentru poporul acesta.”5 Deøi
citau din Scripturæ, acuzaﬂiile lor porneau de pe o bazæ greøitæ, nu de la un
“aøa zice Domnul”.
Deci glasul lui Dumnezeu nu era acolo.
Atunci era oare în vacarmul de voci din interiorul meu? Reprezentau
ele glasul lui Dumnezeu?
A trebuit sæ recunosc faptul cæ fiecare dintre acele voci mæ aveau în
centru pe mine, propria persoanæ – acceptarea mea, reputaﬂia mea,
mijloacele mele materiale, confortul meu. Sugestiile pe care mi le fæceau
nu erau pe aceeaøi lungime de undæ cu principiile Cuvântului lui Dumnezeu
sau cu viaﬂa træitæ ca exemplu de Hristos. Nu erau altceva decât instinctul
de conservare øi dorinﬂa de a ieøi deasupra. Îmi transmiteau, astfel, ideea
2. Matei 7:20
3. 2 Corinteni 3:17
4. Isaia 1:18
5. Isaia 8:20
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cæ alﬂi oameni îmi vor hotærî destinul. Nu-mi plæcea asta. Voiam sæ deﬂin
controlul. Voiam sæ pot lua propriile decizii.
Mi-am dat seama cæ glasul lui Dumnezeu nu era nici aici. Vocea lui
nu se auzea nici în furtuna din afaræ, nici în cea de dinæuntru. “Doamne,
unde eøti? Nu Te pot auzi.”
Deschizându-mi Biblia, am cæutat Evrei 13:5 – “Nicidecum n-am sæ
te las, cu niciun chip nu te voi pæræsi.” Era o voce blândæ øi liniøtitæ –
extrem de liniøtitæ în comparaﬂie cu larma din capul meu. Care voce avea
dreptate? Pe care mæ puteam baza? În funcﬂie de care sæ acﬂionez? De
vocea intimidantæ a prietenilor mei duømani? De vocea autoprotectoare a
dælﬂilor mele? Sau de promisiunea simplæ a lui Dumnezeu?

Douæ realitæﬂi
Aveam de fæcut o alegere. Vocea din exterior ﬂipa: “Te-au doborât,
Jim! Omeneøte, nu ai nicio cale de ieøire. Eøti gata! Capituleazæ!
Capituleazæ! Capituleazæ!” Furtuna din interior urla: “Nu mai ai siguranﬂæ
materialæ øi financiaræ. Nu øtii cât va dura sau cât de greu va fi. Luptæ sau
dæ-te bætut!”
Vocea liniøtitæ îmi cerea simplu: “Vei avea încredere în Mine?”
Am fost cuprins de o transpiraﬂie rece în timp ce analizam opﬂiunile.
Frica se lupta cu încrederea: “Dumnezeu a fost alæturi de Daniel când s-a
aflat în cuøca leilor øi cu cei trei tineri în cuptorul încins. Ei nu au øtiut
dacæ Dumnezeu îi va salva, dar i-a salvat. Øi eu mæ pot încrede în
Dumnezeu. Dar Daniel øi cei trei tineri meritau mai mult decât merit eu.
Ei nu erau plini de defecte øi de slæbiciuni, ca mine. Poate cæ Dumnezeu
nu va fi cu mine aøa cum a fost cu ei.”
M-am luptat øi iar m-am luptat. Timp de douæ zile m-am tot luptat.
Asemenea lui Iacov la pârâul Iaboc6, m-am luptat – færæ sæ-mi dau seama
exact cu ce. Într-un final, mi-am dat seama cæ Dumnezeu mæ chema sæ
mæ predau cu totul Lui. Îmi cerea o încredere absolutæ în faptul cæ El
deﬂinea controlul suprem asupra vieﬂii øi viitorului meu. Nu împrejurærile,
nu aøa-ziøii mei prietenii, nici diferitele strategii øi nici mæcar eu însumi
nu aveam ultimul cuvânt în toate aceste lucruri – ci Dumnezeu. El îmi
cerea sæ las totul – sæ las în seama Sa tot ceea ce aveam øi ce øtiam.
6, Vezi Genesa 32:22-30
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Sæ las jos
Un bærbat care avea o canoe l-a invitat pe un altul într-o expediﬂie.
Ajungând în punctul de pornire, øi-au pus rucsacurile pe spate øi au dus
canoea în josul lacului. Primul dintre bærbaﬂi øi-a dat rucsacul jos, l-a pus
pe fundul canoei øi a urcat. Aøezându-se în spate, s-a dat puﬂin la o parte
pentru a-i face loc prietenului sæu.
Dupæ ce a urcat, prietenul a început sæ vâsleascæ având încæ rucsacul
pe spate. Uimit, cel care îøi dæduse rucsacul jos a întrebat: “De ce stai cu
rucsacul în spate øi nu-l pui jos?”
“O, ai fost atât de bun cæ m-ai invitat øi pe mine în aceastæ expediﬂie!
E deja mult cæ mæ duce canoea pe mine, cum aø putea sæ mæ aøtept sæ-mi
ducæ øi rucsacul?”
Acest canoist mæ reprezintæ pe mine. Pe tine nu? Voiam sæ mæ predau
cu totul Domnului, dar îmi era greu sæ accept ideea cæ trebuie sæ las totul
jos øi sæ depind doar de El. Eram ca un copil de trei ani cæruia tatæl îi cerea
sæ renunﬂe la pæturica preferatæ, dar care se lupta øi nu îndræznea sæ renunﬂe
la ea. Ce sæ fac? Oare sæ am încredere în El?
“Pæturica” mea era reputaﬂia, viitorul, mijloacele materiale, scopul
vieﬂii mele øi confortul meu. Sæ le las pe toate în seama lui Dumnezeu øi
sæ-mi las întreaga greutate, întregul bagaj, viitorul meu, durerea mea øi
temerile mele – totul – sæ se ocupe El de ele? Sæ-mi arunc asupra Lui
toate îngrijorærile mele?7
Am luat decizia sæ acﬂionez conform vocii liniøtite a lui Dumnezeu –
cea confirmatæ prin Scripturæ. Am ales sæ mæ las cu totul în seama harului
Sæu.
Ræpus, în sfârøit, îmi plec capul
Øi, uitând de mine însumi, spun:
“Fie ce-o fi, voia Lui sæ se facæ”
Øi chiar atunci, în pace ræmân.
– Henry van Dyke

7. Vezi 1 Petru 5:7
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El Øaddai
În loc sæ mæ simt anihilat, am gæsit pacea din nou. În loc sæ mæ simt
distrus, m-am simﬂit viu din nou. În loc de necunoscut, am simﬂit speranﬂæ.
Dintr-odatæ, nu mai conta altceva, decât cæ Dumnezeu va avea ultimul
cuvânt.
El este El Øaddai, Dumnezeul cel autosuficient! Este suficient pentru
mine. Este suficient pentru tine. El nu e doar Dumnezeul trecutului. Este
Dumnezeul prezentului øi al viitorului – øi are întotdeauna ultimul cuvânt.
Am deschis neræbdætor cartea Psalmilor – scriøi cu foarte mulﬂi ani în
urmæ de cineva care s-a confruntat cu o senzaﬂie de eøec øi mai mare decât
cea cu care mæ confruntasem eu. M-am putut identifica, în totalitate, cu
luptele lui øi cu încrederea lui în Dumnezeu. Psalmul 62:5 era ca un colac
de salvare pentru un om care abia reuøea sæ-øi ﬂinæ capul deasupra apei:
“Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu; cæci de la El îmi vine nædejdea.”
De Dumnezeu aveam eu nevoie. El s-a aflat dintotdeauna lângæ mine;
nu avea sæ mæ pæræseascæ, sæ mæ uite. Øi nu va exista nimic prea greu
pentru a nu putea fi rezolvat de El. M-am concentrat asupra promisiunii
Lui pânæ când am crezut-o mai mult decât credeam toate ameninﬂærile
gropii mele întunecate. Credinﬂa a devenit o realitate mai importantæ decât
împrejurærile în care mæ aflam – credinﬂa într-un Dumnezeu care avea sæ
mæ conducæ prin nopﬂile mele negre.
Din nou øi din nou am citit, am ræscitit øi mi-am concentrat atenﬂia
asupra promisiunilor Sale. Øi, ce crezi cæ s-a întâmplat? Am fost eliberat.
Eliberat de temerile mele. Eliberat de tristeﬂe øi disperare. Furtuna
zgomotoasæ din afaræ nu mai avea asupra mea niciun efect, færæ
permisiunea Lui. Furtuna turbatæ din interior a dispærut. L-am descoperit
pe El Øaddai – Dumnezeul fiinﬂei mele, Dumnezeul pentru care nimic nu
e prea greu. M-am læsat pe de-a întregul în braﬂele Sale øi am avut încredere
în El cum nu mai avusesem pânæ atunci. Am descoperit, prin proprie
experienﬂæ, cæ El nu ne pæræseøte sau nici nu ne trædeazæ. Nu ne pæteazæ
numele, nu recurge la strategii murdare, nu ne blocheazæ viitorul. El e
întotdeauna lângæ noi, indiferent de situaﬂie. Nu ne iubeøte condiﬂionat –
iubire cu un mare dacæ. Iubirea Lui de îndelung ræbdætoare øi ﬂine pe
vecie.
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Bineînﬂeles, fæcusem øi eu greøelile mele. Dacæ am fi sinceri, am
recunoaøte cu toﬂii acest lucru. De aceea aveam nevoie de un Salvator –
Unul care sæ vinæ alæturi de mine, sæ mæ ridice øi sæ mæ refacæ dupæ chipul
Sæu.
“O, Doamne, Îﬂi mulﬂumesc pentru aceastæ clipæ neagæ din viaﬂa mea.
Îﬂi mulﬂumesc pentru durere øi pentru tristeﬂe. M-au ajutat sæ Te descopær
într-un mod mai profund. Doamne, prin harul Tæu, prin credinﬂa mea,
aleg sæ dau la o parte temerile, tristeﬂea øi suferinﬂa mea; aleg sæ depind
exclusiv de Tine, El Øaddai – Cel Autosuficient!
Væ mulﬂumesc vouæ, prieduømanilor mei, pentru cæ m-aﬂi ajutat sæ mæ
prind mai puternic de Prinﬂul pæcii mele. Væ mulﬂumesc pentru faptul cæ
m-aﬂi ajutat sæ gæsesc pace în mijlocul agoniei. Væ mulﬂumesc pentru cæ
m-aﬂi învæﬂat cum sæ renunﬂ øi sæ mæ bazez pe Dumnezeu.”
Dumnezeu poate face ca ræul din aceastæ lume sæ se sfârøeascæ în
bine. Øi aøa va øi face! Împreunæ cu Horatio Spafford, pot spune cu
adeværat: “Este pace în sufletul meu!”

Deasupra furtunii
M-am dus sæ mæ întâlnesc cu Larry nu plin de fricæ øi disperare, ci
bazându-mæ pe El Øaddai. Ne-am întâlnit pe malul râului, la jumætatea
distanﬂei dintre casa mea øi oraø. Când am coborât din maøinæ, am zâmbit
cu gura pânæ la urechi øi am strigat: “Larry, Larry! Sunt liber! Sunt liber!
Am fost eliberat!”
L-am strâns tare în braﬂe. Eram în culmea fericirii. Nu mai conta ce se
întâmplæ cu mine, atâta vreme cât Dumnezeu Se afla la conducere.
El s-a uitat la mine de parcæ mi-aø fi pierdut minﬂile. Apoi a început.
Timp de o oræ, mi-a împuiat capul cu profeﬂiile lui cu privire la pierderea
mea în veci de veci øi cu sfatul de a mæ da bætut. Apoi, færæ sæ-mi dea
ocazia sæ pun vreo întrebare, sæ clarific vreo informaﬂie eronatæ, sæ-mi
prezint convingerile, a plecat.
Dar eu eram liber. Gæsisem pacea în mijlocul furtunii. Ajunsesem sæ
væd cæ aceastæ experienﬂæ fusese un bun leac pentru mine. Deøi nu
Dumnezeu lanseazæ un asemenea atac prietenesc, El ne salveazæ din aceste
gæuri negre – aøteptând øi dorind sæ ne ridice mult deasupra lor. Aøa a
fæcut cu David, când era hæituit ca un câine de regele Saul, øi cu Iosif când
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fraﬂii lui l-au vândut ca sclav. În acelaøi fel, Dumnezeu foloseøte aceste
experienﬂe dureroase pentru a ne elibera de dælﬂile noastre øi a ne reda
libertatea.
Intervenﬂiile Sale nu vizeazæ atât de mult aceste lucruri, cât mæ vizeazæ
pe mine, persoana mea. Când am læsat totul deoparte, în mijlocul furtunii
mele – alegând sæ cred cæ Dumnezeu este mai mare decât toate acele
împrejuræri; alegând sæ spun “nu” gândurilor mincinoase øi “da”
promisiunilor fæcute de Dumnezeu; alegând sæ nu mæ ræzbun; acceptând
cæ suferinﬂa este o parte pozitivæ a procesului de purificare – atunci o
pace, o minunatæ pace, a coborât asupra mea øi am fost eliberat. Eliberat
pentru a-L læsa pe Dumnezeu sæ lupte pentru mine. Eliberat de dorinﬂa de
a mæ ræzbuna. Eliberat pentru a-mi vedea în continuare de viaﬂa mea.
Eliberat pentru a privi în sus øi a træi. Eliberat din mijlocul furtunii.
Acest lucru e valabil pentru noi toﬂi – bogaﬂi sau særaci, educaﬂi sau
analfabeﬂi, talentaﬂi sau handicapaﬂi. Dumnezeu Îøi oferæ pacea Sa
necondiﬂionat, tuturor copiilor Sæi – indiferent de împrejuræri. Nu trebuie
decât o acceptæm, sæ ne ﬂinem de ea øi sæ nu renunﬂæm la ea niciodatæ.
Am crezut cæ dupæ acea experienﬂæ voi avea pace pentru totdeauna.
Am crezut cæ nu voi mai trece prin aøa ceva niciodatæ. Dar greøeam. A
trebuit sæ dau acea luptæ în repetate rânduri, pânæ am învæﬂat sæ rezist. Am
început sæ-mi dau seama cæ exista un tipar: în primul rând, venea confuzia
declanøatæ de un nou foc tras de prieteni. Apoi, în al doilea rând, aveam
nevoie sæ analizez ce fel de spirit stætea în spatele noilor acuzaﬂii ce mi se
aduceau sau în spatele modului în care eram abordat. Apoi trebuia sæ
discern ce anume vrea Dumnezeu sæ-mi transmitæ prin aceste lucruri. Apoi
urma sæ aleg în ce realitate øi sub care influenﬂæ vreau sæ-mi træiesc mai
departe viaﬂa.

Priveøte în sus!
Mæ aflam într-o tabæræ – programat sæ vorbesc peste numai o oræ –
când am fost chemat la telefon. Era pastorul unei biserici mari unde urma
sæ ﬂinem un seminar.
“Jim, îmi pare ræu cæ trebuie sæ-ﬂi aduc vestea asta tocmai acum, dar
cred cæ ai dreptul sæ øtii ce se întâmplæ.”
“Da, frate pastor, ce se întâmplæ?”
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“Fred øi Alice Jones au cerut o întrunire specialæ a comitetului bisericii.
Sunt ferm convinøi cæ tu nu ar mai trebui sæ fi læsat la amvon øi vor sæ-øi
expunæ motivele.”
Fred øi Alice! De ce? Participaseræ la multe dintre întâlnirile noastre.
Fuseseræ la noi acasæ, iar noi am fost acasæ la ei. Copiii noøtri erau cam de
aceeaøi vârstæ øi ne-am simﬂit bine împreunæ, în ocazii spirituale deosebite.
Nu au venit niciodatæ la mine sæ-øi împærtæøeascæ sincer îngrijorærile.
Totuøi, læsau impresia cæ încercaseræ totul pentru a ne da la o parte.
“Dumneavoastræ v-au spus motivele?” am întrebat eu.
“Da, mi le-au spus, Jim.” Øi pastorul a continuat prin înøiruirea unor
false obiecﬂii emise de plutonul meu de execuﬂie.
“Dar dumneavoastræ, ca pastor, ce pærere aveﬂi?”
“Le voi da ocazia sæ-øi spunæ pærerea în faﬂa comitetului, dar impresia
mea e cæ au o problemæ personalæ cu tine. Vom vedea ce pærere îøi face
comitetul.”
Sentimentele mele au alunecat rapid în groapa respingerii. Vocea
pretinøilor mei prieteni mei a început din nou sæ-mi urle în cap: “Vezi,
Jim? Tot noi vom avea ultimul cuvânt. O sæ-ﬂi controlæm viitorul. Nu poﬂi
sæ fugi de noi.”
Dælﬂile mele au început sæ fie zgândærite øi apoi sæ strige: “Eøti respins,
Jim! Îﬂi pierzi reputaﬂia, mijloacele materiale, confortul. Mai bine ai face
sæ întreprinzi ceva, ca sæ te pui la adæpost.”
Era acolo øi vocea blândæ øi liniøtitæ, dar pærea atât de tæcutæ. Øi eu
trebuia sæ urc la amvon pentru a predica despre Dumnezeul care nu ne
lasæ niciodatæ øi nu ne uitæ!
M-am aøezat undeva în lateral, în timp ce serviciul divin era în
desfæøurare. Mæ luptam în mintea mea. Sentimentele îmi erau stârnite.
Gândurile îmi erau întoarse pe dos. Simﬂeam impulsul de a mæ prinde cu
toatæ puterea de El Øaddai, dar ezitam.
“Doamne, de dragul Tæu øi de dragul copiilor Tæi, Te rog sæ mæ ajuﬂi!”
Chiar atunci, am simﬂit o bætaie blândæ pe umær. “Doamne, nu pot
vorbi cu nimeni acum. Trebuie sæ încep sæ predic în câteva minute øi am
nevoie sæ fiu în legæturæ strânsæ cu Tine. Ce sæ fac øi cu aceastæ persoanæ
care mæ întrerupe chiar acum?
“Doar ascult-o, Jim!”
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M-am întors øi am væzut-o pe Joanne îngenunchind lângæ mine. “Jim,
øtiu cæ trebuie sæ predici peste câteva minute, dar am simﬂit impulsul sæ
vin øi sæ-ﬂi spun ceva. Recent am aflat ceva despre criza prin care treci în
prezent øi m-am rugat pentru tine. În aceastæ dimineaﬂæ, mæ plimbam øi
mæ rugam, iar tu øi Sally aﬂi ocupat un loc special în mintea mea. În timp
ce aduceam cazul vostru în atenﬂia lui Dumnezeu, brusc mi-a apærut în
minte imaginea unei tornade puternice øi negre. Vântul sufla teribil øi
fæcea vârtejuri, aruncând cu tot felul de mizerii øi resturi – iar voi væ aflaﬂi
în mijlocul acestei furtuni. La început, am crezut cæ veﬂi fi luaﬂi pe sus,
dar apoi am observat cæ væ aflaﬂi într-un ochi al tornadei, unde era pace øi
liniøte.
În timp ce mæ rugam pentru voi, am væzut cæ, dacæ o sæ væ îndepærtaﬂi
de Domnul sau dacæ o sæ væ daﬂi puﬂin în spate, veﬂi fi aspiraﬂi în vârtejul
imens al furtunii. La fel, dacæ veﬂi coti la dreapta sau la stânga, veﬂi fi luaﬂi
pe sus. Dar atâta vreme cât staﬂi în ochiul tornadei øi priviﬂi în sus,
cooperând cu Isus, sunteﬂi în siguranﬂæ.”
Sæ privim în sus! Diavolul nu asta îøi doreøte. Nu. El vrea sæ ne
concentræm asupra furtunii. Sæ intræm în ea. Sæ ne ia pe sus. Duømanii sæ
ne loveascæ; sæ îi lovim øi noi. Aøa cum fac toﬂi candidaﬂii la alegerile
prezidenﬂiale. Sæ le pætæm numele. Sæ facem acuzaﬂii false.
Tornada învolburatæ ne solicitæ toatæ atenﬂia. Insistæ sæ pæøim în ea.
De ce? Pentru cæ aøa nu vom mai avea nicio speranﬂæ. În realitate, nu e
nimic altceva decât un marø funebru. Concentrându-ne asupra furtunii,
noi intræm în ea. Ne asumæm ceea ce nu e necesar. Luæm asupra noastræ
acuzaﬂiile false øi aluziile perfide – ceea ce cred øi cer ei – iar acestea
devin noi dælﬂi în cartea noastræ fragedæ. Începem sæ ne temem de uneltirile
øi represaliile lor. Ne supunem singuri disperærii.

Cealaltæ extremæ
Chiar øi mai perfidæ, dar nu mai puﬂin periculoasæ, este øi cealaltæ
greøealæ. Ne dæm seama de caracterul real al faptelor lor. Ne concentræm
atenﬂia asupra lor, iar “ræul” lor devine din ce în ce mai contrastant cu
“perfecﬂiunea” noastræ. Când începem sæ ne simﬂim superiori cuiva,
pierdem legætura cu Dumnezeu, care este Singurul ce conteazæ pentru
noi.
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E periculos! Trebuie sæ fim permanent conøtienﬂi de realitatea faptului
cæ “toﬂi am pæcætuit” – inclusiv noi înøine. Cu toﬂii avem nevoie de har.
Trebuie sæ fim dispuøi sæ ne vedem propriile defecte øi puncte oarbe.
Trebuie sæ ne recunoaøtem propriile greøeli – chiar dacæ pare cæ suntem
responsabili doar în proporﬂie de 5 la sutæ pentru problema respectivæ, în
comparaﬂie cu 95 la sutæ cât sunt ceilalﬂi vinovaﬂi. Trebuie sæ ne
recunoaøtem aspectele în care suntem inferiori øi sæ facem tot ce ne stæ în
putere sæ ne schimbæm. Acest lucru e dificil, deoarece deseori cele mai
mari eforturi ale noastre sunt insuficiente pentru rezolvarea problemei.
Suntem în continuare ﬂinta focului prietenesc. Încæ sunt lansate în direcﬂia
noastræ tot felul de lucruri spuse pe ocolite, tot felul de adeværuri
ræstælmæcite øi tot felul de zvonuri. Când cineva s-a næscut cu un simﬂ
foarte puternic al dreptæﬂii, aøa ca mine, doar o umilinﬂæ profundæ, foarte
profundæ, îl poate ﬂine departe fie de groapa disperærii, pe de o parte, fie
de groapa superioritæﬂii personale, pe de altæ parte.
În acea dimineaﬂæ, în timp ce mæ pregæteam sæ le vorbesc oamenilor,
Diavolul a vrut sæ-mi pierd concentrarea øi curajul. Voia sæ-mi compromit
principiile øi sæ-mi ignor conøtiinﬂa. Aøa cæ a încercat sæ creeze un nor de
probleme øi sæ genereze fum în calea mea. Dumnezeu, pe de altæ parte,
voia sæ mæ ridic dincolo de nor øi sæ trec prin fum. Voia sæ învæﬂ sæ nu mæ
las oprit de câinii care latræ.

Nu te læsa oprit de câinii care latræ!
Un prieten de-al meu lucra la calea feratæ. Mi-a povestit cum câinii
vagabonzi obiønuiau sæ se adune în haite øi sæ doarmæ sub vagoanele garate
pe liniile suplimentare. Câinii aceia nu lætrau niciodatæ la vagoanele care
stæteau pe loc, dar atunci când un tren se punea în miøcare, særeau toﬂi,
lætrau feroce øi urmæreau trenul de parcæ voiau sæ-l doboare. Singura
modalitate de a-i opri era fie sæ opreøti trenul, fie sæ-i ignori.
Acest prieten mi-a dat urmætorul sfat: “Jim, nu te læsa oprit de câinii
care latræ!”
Eram foarte ispitit sæ-mi pierd concentrarea, sæ las ca atenﬂia sæ-mi fie
distrasæ de la Dumnezeu øi sæ le predic oamenilor în timp ce mintea mea
se preocupa de atacul aøa-ziøilor mei prieteni. Voiam sæ mæ opresc øi sæ le
spun vreo douæ acelor câini care lætrau.
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Dar Dumnezeu fæcea apel la mine: “Jim, priveøte în sus! Uitæ-te spre
Mine! Nu te concentra asupra mizeriei. Nu te preocupa de vântul puternic
ce vrea sæ te prindæ sub controlul lui. Nu te opri din cauza câinilor care
latræ. Uitæ-te la Mine! Urmeazæ-Mæ! Eu încæ am ultimul cuvânt în cazul
tæu!”
A privi în sus înseamnæ a recunoaøte cæ nu pot rezolva eu problema.
Înseamnæ a înﬂelege cæ nu conduce la nimic bun încercarea de a schimba
împrejurærile sau de a-i convinge pe alﬂii cæ am dreptate. Înseamnæ a renunﬂa
la nevoia de a mæ face înﬂeles, de a mæ ræzbuna sau de a gæsi o soluﬂie.
Înseamnæ a-i ceda conducerea lui Dumnezeu. E înfricoøætor, deoarece
îmi las viitorul pe seama Cuiva pe care nu-L pot vedea, auzi sau cu care
nu pot discuta personal. Da, bineînﬂeles, e acolo – dar nu în modul acela
tangibil în care ne-ar plæcea. A privi în sus înseamnæ a ajunge în punctul
în care sæ avem încredere cæ Dumnezeu va lupta pentru noi, în timp ce noi
stæm liniøtiﬂi.8 De ce? Pentru cæ Dumnezeu este proiectantul ieøirii noastre
de siguranﬂæ.

Dumnezeu, proiectantul
Modul nostru de a vedea lucrurile nu e øi modul lui Dumnezeu. El
acﬂioneazæ de undeva din spatele scenei, în timp ce noi ne confruntæm cu
ceea ce permite El – de exemplu, cu gândurile, cu sentimentele noastre øi
cu lucrarea pe care ne-a chemat sæ o facem.
Intervine Dumnezeu? Bineînﬂeles cæ da, dar El scrie scenariul – nu
noi. Nici David, Iosif, Wycliffe sau Luther nu au øtiut cum avea Dumnezeu
sæ intervinæ în favoarea lor. Nu puteau prezice nici momentul în care
urma sæ acﬂioneze øi nici metodele Sale. Nu, deoarece El este Dumnezeul
Universului. Trebuie sæ læsæm peniﬂa în mâna Proiectantului – nu sæ o
luæm în mâna noastræ.
De foarte multe ori, sunt ispitit sæ spun: “Doamne, dæ-mi mie peniﬂa!”
Aø scrie un cu totul alt scenariu pentru mine. Aø scrie puﬂin mai mult
soare øi un pat cu roze. Poate o insulæ din Pacific, plus un hamac øi o
limonadæ. Aø abate eu dreptatea asupra aøa-ziøilor mei prieteni, poate
chiar niøte ræzbunare imediatæ. Stai puﬂin! Aøa S-a purtat Hristos cu mine
8. Vezi Exod 14:14
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de-a lungul anilor? Nu se spune în Romani 2:4 “cæ bunætatea lui
Dumnezeu... îndeamnæ la pocæinﬂæ”? De ce vrem ca aceastæ reﬂetæ sæ fi
valabilæ doar pentru noi, nu øi pentru ei?
Credinﬂa mea a fost pusæ la încercare în creuzetul adversitæﬂii din partea
celorlalﬂi. Dumnezeu mi-a spus: “Ai încredere în Mine!”
“Dar, Doamne, æøtia se consideræ creøtini – nu pægâni!”
“Nu conteazæ, Jim. Trebuie sæ ignori împrejurærile în care te afli øi
sæ ai încredere în Mine. Nu te opri în dreptul câinilor care latræ! O sæ fie
întotdeauna acolo. Uitæ-i øi mergi mai departe! Lasæ-ﬂi faløii prieteni în
seama Mea.”

Drumul iertærii
“Sæ-i iert, Doamne?” Øtiu cæ ar trebui sæ-i iert, dar pur øi simplu inima
mea nu poate. Simﬂul meu de dreptate cântæreøte mult mai greu decât
simﬂul milei. “Cum au putut sæ-mi facæ una ca asta? Cine se cred? Dæ-mi
doar ocazia øi o sæ mæ ræfuiesc eu cu ei.”
“Jim!”
“Da, Doamne.”
“Tu câﬂi ani te-ai purtat urât cu Mine? Ai uitat cæ øi tu eøti un pæcætos
care are nevoie de har?”
Pentru mine, iertarea a fost un drum, un proces – nu un moment. Luam
hotærârea de a ierta – de a renunﬂa la cancerul înverøunærii care voia sæ-øi
înfigæ rædæcinile în inima mea. Øi în final gæseam pacea. Emoﬂiile
zgomotoase erau aduse la tæcere øi puteam sæ mæ rog pentru atacatorii
mei. Apoi ajungeau la urechile mele noi zvonuri cu privire la focuri lansate
de prietenii mei sau mæ întâlneam din întâmplare la aeroport cu vreunul
dintre ei, øi vechile sentimente reveneau la viaﬂæ – øi astfel trebuia sæ o iau
de la capæt cu întregul proces.
Unii au spus cæ a ierta înseamnæ a uita. Eu nu cred cæ e adeværat aøa
ceva. A uita nu e acelaøi lucru cu a ierta. A uita e puræ amnezie. A ierta
este un proces de îndepærtare din memorie a unei dureri. Înseamnæ a læsa
în seama lui Dumnezeu dorinﬂa de ræzbunare. Înseamnæ a internaliza realitatea
datoriei imense pe care o avem noi la Dumnezeu, în comparaﬂie cu datoria
pe care o au fraﬂii noøtri la noi. Iertarea poate avea loc indiferent dacæ
partea cealaltæ îøi dæ seama sau nu de greøealæ sau dacæ îndreaptæ situaﬂia.
119

FEREØTE-MÆ DOAMNE DE PRIETENI…

Iertarea nu e acelaøi lucru cu împæcarea. Pentru ca împæcarea sæ aibæ
loc, trebuie sæ existe un fundament de încredere de ambele pærﬂi. Când
încrederea a avut extrem de mult de suferit – cum a fost cazul lui Iosif cu
fraﬂii sæi øi a lui Isus cu Petru – capacitatea de a fi demn de încredere
trebuie pusæ la încercare pentru ca relaﬂia sæ poatæ fi reînnodatæ.
“Bine, Doamne, o sæ-i iert din principiu øi am încredere în Tine cæ o
sæ reduci la tæcere emoﬂiile mele care protesteazæ. Dar, Doamne, Tu nu
vrei sæ-mi spui cum vei proceda în aceastæ situaﬂie. Nu-mi destæinuieøti
planul de atac. Nu mæ asiguri cæ leii nu mæ vor mai ataca. Dacæ Tu eøti
proiectantul, de ce nu pot vedea øi eu schiﬂele finale? De ce nu pot vedea
proiectul în ansamblu? De ce, Doamne, de ce?”
“Jim, prinde-te de Mine cu tot ce ai øi eøti! Ai încredere în Mine!
Apoi, cu îndræznealæ, porneøte în lucrarea pe care ﬂi-am dat-o de fæcut.
Lasæ-Mæ pe Mine sæ mæ ocup de lucrurile care se petrec în spatele scenei.
Mergi mai departe, Jim! Aceasta este o încercare a credinﬂei tale. Astfel,
încrederea ta în Mine se va mæri. Lasæ neliniøtea care te încearcæ øi
bazeazæ-te pe Mine pânæ când vei gæsi pacea care întrece orice
înﬂelegere.”
Am auzit apelul øi am ales. “Bine, Doamne, Îﬂi cedez controlul.”
Credinﬂa mea s-a prins de realitatea aceea nevæzutæ øi, în timp ce mæ
aflam în faﬂa pupitrului în acea dimineaﬂæ, am putut predica despre El
Øaddai al meu – Cel autosuficient –, simﬂind siguranﬂæ în inimæ. El era
acolo. La nevoie, a venit în sprijinul meu. Predându-mæ Lui, bazându-mæ
pe El, crezând în El, am reuøit sæ gæsesc pacea în mijlocul furtunii, din
nou. Ceea ce fusese o lungæ luptæ pentru supravieﬂuire fusese rezolvat
acum în mai puﬂin de o oræ.

Ræmânerea în creuzet
A trebuit sæ duc aceeaøi luptæ de multe ori dupæ aceea. Dumnezeu, în
marea Sa înﬂelepciune, îngæduie sæ fim testaﬂi în domenii care ne pun cele
mai multe probleme. În punctul în care ne temem cel mai mult, în acela
vom fi testaﬂi cel mai mult. De ce? Pentru cæ un Dumnezeu iubitor nu
vrea sæ fim conduøi din exterior.
El vrea sæ nu avem motive de îngrijorare. Vrea sæ ne bazæm întotdeauna
pe El, singura noastræ teamæ fiind aceea ca nu cumva sæ nu mai simﬂim
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pacea Sa. Aceasta trebuie sæ fie experienﬂa prezentæ a fiecærui credincios
– care se bazeazæ în totalitate pe Salvatorul sæu, acum øi pentru totdeauna.
Existæ ceva care îﬂi ocupæ mintea neîntrerupt? Vreun idol, vreo teamæ,
vreo îngrijorare, vreo durere? Dacæ da, atunci Dumnezeu va îngædui sæ fii
pus la încercare din nou øi din nou, pânæ când ai renunﬂat cu totul, ai pus
jos acele gânduri care te bântuie, acele emoﬂii de necontrolat øi toate acele
agonii – øi te bazezi numai pe Dumnezeu. El este ajutorul tæu. El nu te va
læsa niciodatæ øi nu te va pæræsi. Nu trebuie sæ te temi de ceea ce-ﬂi vor
face oamenii.9 El Øaddai e lângæ tine øi te va scoate la liman într-o bunæ
zi, într-un anumit moment, într-o ocazie aleasæ de El. Dumnezeul nevæzut
e lângæ tine!
Cât priveøte neliniøtea din gândurile øi træirile noastre, sæ I le dæm lui
Dumnezeu! Sæ I le dæm de multe ori, pânæ când nu se mai întorc. Acesta
nu e un lucru fæcut o singuræ datæ øi gata. Nu. Este un drum al descoperirii
– al descoperirii pæcii personale, care vine odatæ cu læsarea totalæ în seama
lui Dumnezeu. Înseamnæ a învæﬂa sæ fii foarte activ când trebuie sæ ai
încredere cæ Dumnezeu deﬂine controlul suprem øi sæ fii foarte pasiv când
trebuie sæ reacﬂionezi la teamæ, disperare, anxietate, respingere, durere,
preocupare pentru propria reputaﬂie.
Poate zici în sinea ta: “Vrei sæ spui cæ nu serveøte la nimic sæ-mi repet
în minte de multe ori anumite gânduri? Vrei sæ spui cæ înseamnæ sæ-mi
înlocuiesc gândurile øi sufletul rænit cu iubirea øi promisiunile Sale? Vrei
sæ spui cæ este o luptæ care se duce în mintea mea? Cæ trebuie sæ las ca
gândul lui Hristos sæ devinæ gândul meu?10 Cæ trebuie sæ aleg sæ mæ gândesc
la ce este adeværat, la ce este vrednic de cinste, la ce este drept, curat,
vrednic de iubit, vrednic de primit, la orice faptæ bunæ øi la orice laudæ?”11
Da, exact asta vreau sæ spun!
“Dar e greu”, îmi vei spune.
Da, dar devine din ce în ce mai uøor. Formula e simplæ: læsare totalæ
în seama lui Dumnezeu. Predare totalæ. A te læsa cu totul în seama lui
Dumnezeu înseamnæ a avea pace întru totul. Nimic mai simplu! Dar, vai,
e atât de greu la început!
9. Vezi Evrei 13:5, 6
10. Vezi Filipeni 2:5
11. Vezi Filipeni 4:8
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Greu, pentru cæ vrem sæ fim noi la conducere. Vrem sæ fim proiectantul
de deasupra Proiectantului. Vrem sæ scriem noi scenariul. Vrem asiguræri
cæ finalul va fi cel pe care l-am fi compus noi. Tocmai asta e problema
noastræ. Credem în Dumnezeu, dar nu ne manifestæm aceastæ încredere în
termeni practici. Aøa cæ Dumnezeu trebuie sæ ne salveze de noi înøine.
Trebuie sæ ne elibereze – nu atât de mult de duømanii noøtri, cât de propriile
noastre persoane.
Bineînﬂeles, suntem cam necizelaﬂi. De aceea îngæduie aceste încercæri.
El este Argintarul. Va læsa ca doar zgura sæ fie distrusæ de foc. Nu ne va
pæræsi. Este Ajutorul nostru, Arhitectul nostru. Analizeazæ-ﬂi conøtiinﬂa,
îndreaptæ relele pe care le-ai fæcut pânæ când ai conøtiinﬂa curatæ!
Dacæ ai conøtiinﬂa eliberatæ, atunci træieøte liber! Nu te mai concentra
asupra problemei! Nu o mai fræmânta de o mie øi una de ori! Înceteazæ sæ
o mai repeﬂi în faﬂa celor cu care te întâlneøti! Ridicæ-te deasupra ei, treci
peste ea øi træieøte liber, ca øi când nimic nu s-ar fi întâmplat sau ca øi
când totul s-ar fi rezolvat perfect.
Træieøte cu speranﬂa (credinﬂa) cæ Dumnezeul tæu deﬂine controlul
suprem (harul). Fii ca Daniel! Adreseazæ-te în rugæciune Dumnezeului
tæu, iar când pretinøii tæi prieteni comploteazæ sæ te arunce în groapa cu
lei, nu te teme. Dumnezeu le poate închide leilor gura. Conøtiinﬂa lui Daniel
era curatæ, aøa cæ a træit curat. Asta e credinﬂa. O credinﬂæ cu adeværat vie,
actualæ, activæ øi continuæ în faptul cæ Dumnezeul tæu este Proiectantul
care deﬂine controlul.
Marele øi minunatul secret al pæcii în mijlocul furtunii este faptul de a
sesiza øi reﬂine prezenﬂa continuæ a lui Dumnezeu alæturi de noi – øi apoi
a ne baza neîntrerupt pe ea. Solomon, cel mai înﬂelept om care a træit
vreodatæ, a spus: “Totul este deøertæciune, cu excepﬂia legæturii strânse cu
Dumnezeu.”12 Trebuie cu orice preﬂ sæ gæsim acea unitate cu El, iar când
am gæsit-o, sæ realizæm faptul cæ vom deveni o ﬂintæ vie.

ﬁinta Diavolului
La unul dintre seminarele pe care le-am ﬂinut, am fost abordat de o
soﬂie de pastor. Voia sæ-mi împærtæøeascæ un vis pe care îl avusese.
12. Parafrazarea mea a mesajului din Eclesiast.
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“Jim, am væzut mulﬂi oameni trimiﬂând sægeﬂi spre tine. Tu încercai sæ
te aperi øi sæ te pui la adæpost. Dar erai lovit øi chiar sângerai. Apoi L-ai
væzut pe Isus stând undeva în depærtare, iar El te-a chemat: ’Vino!’ Tu ai
alergat spre El øi te-ai ascuns în spatele Lui. Sægeﬂile au continuat sæ vinæ,
dar El le para pe toate. Din când în când, mai fæceai câte un pas la dreapta
sau la stânga din spatele lui Isus øi, bineînﬂeles, erai lovit din nou.”
Dacæ Îl cauﬂi pe Isus cu toatæ inima ta, cu toatæ mintea øi cu tot sufletul,
vei deveni o ﬂintæ. De ce? Pentru cæ Diavolul este furios øi necruﬂætor øi
vrea sæ te descurajeze. Vrea sæ rupæ legætura dintre tine øi Dumnezeu, sæ
dea la o parte Scutul tæu øi sæ te târascæ în bârlogul lui – groapa disperærii.
Nu vrea sæ te eliberezi de sub dominaﬂia lui.
Am væzut acest lucru întâmplându-se de multe, foarte multe ori.
Oamenii vin la seminarele noastre. Dumnezeu ia în stæpânire gândurile øi
inimile lor. Se stræduiesc sæ-øi simplifice viaﬂa, sæ facæ din cæsnicia lor o
prioritate, sæ-øi revitalizeze viaﬂa de familie øi sæ-øi cultive legætura cu
Dumnezeu. Dar, bineînﬂeles, totul pare sæ meargæ foarte prost de la bun
început.
Psalmistul spune: “De multe ori vine nenorocirea peste cel færæ
prihanæ.”13 Trebuie observat faptul cæ textul precizeazæ: “de multe ori”,
nu “de puﬂine ori”. Nenorocirile sunt cauzate de durere – emoﬂionalæ,
mintalæ øi spiritualæ. Satana vede cæ eøti hotærât sæ Îl gæseøti pe Dumnezeu
øi sæ-L slujeøti cu inima øi cu sufletul. Aøa cæ îi stârneøte pe toﬂi pretinøii
tæi prieteni øi toate împrejurærile posibile, ca sæ te împiedice. Øtie cæ te-a
avut în stæpânire mai demult øi e hotærât sæ-ﬂi anihileze entuziasmul.
Cum face asta? Prin multe cæi øi mijloace. Cea mai eficientæ metodæ
este sæ-i incite pe creøtinii doar cu numele sæ-i ræstigneascæ pe alﬂi creøtini.
Eu îi numesc pe cei care se angajeazæ în aceste activitæﬂi: “ajutori de Duh
Sfânt”.

13. Psalmi 34:19
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CAPITOLUL 7

PACE ÎN MIJLOCUL FURTUNII
Întrebæri pentru introspecﬂie personalæ sau discuﬂii de grup
1. Îﬂi poﬂi recunoaøte dælﬂile pe care le ai înfipte în carnea ta fragedæ?
2. Dumnezeu pare sæ fie tæcut øi departe de tine?
3. Cei care nu sunt de acord cu tine par sæ manifeste spiritul lui Hristos
sau semnul lui Cain?
4. Eøti ca bærbatul din canoe, care nu avea destulæ încredere cæ acea
micæ ambarcaﬂiune îl putea ﬂine øi pe el, øi rucsacul lui?
5. Ai øi tu o “pæturicæ” pe care nu i-o poﬂi da lui Dumnezeu – reputaﬂia
ta, viitorul, mijloacele materiale øi confortul tæu?
6. Este credinﬂa o realitate mai importantæ pentru tine decât
împrejurærile în care te afli?
7. L-ai descoperit pe El Øaddai, Cel Autosuficient?
8. Le poﬂi mulﬂumi opozanﬂilor tæi cæ te-au ajutat sæ te prinzi mai
puternic de El Øaddai?
9. În mijlocul furtunii tale interioare, a vârtejului de praf øi mizerii,
eøti în stare sæ ræmâi într-un ochi de furtunæ øi sæ priveøti în sus?
10. Te opreøti când câinii latræ?
11. Ai vrea sæ smulgi peniﬂa din mâna Proiectantului tæu?
12. Care este aspectul care îﬂi pune cele mai multe probleme, cel în care
Dumnezeu te va încerca cel mai mult?
13. Este adeværat cæ pacea din suflet vine în urma unei læsæri totale în
braﬂele lui Dumnezeu?
14. Ai reuøit sæ devii una cu Dumnezeu în mijlocul furtunii tale?
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Duh Sfânt
Este o cinste pentru om sæ se fereascæ de certuri; dar orice nebun se
lasæ stæpânit de aprindere. – Proverbe 20:3
Dupæ pærerea mea, intoleranﬂa religioasæ este unul dintre cele mai
mari rele care ne pot influenﬂa viaﬂa. Ea apare în multe forme. În timpul
Evului Mediu, Biblia a fost interzisæ, iar puterea Bisericii Romane era
supremæ. Dacæ virai puﬂin de la învæﬂæturile bisericii, te puteai aøtepta sæ
fii dus la reeducare – prin temniﬂæ, prin scaunul de torturæ sau prin rug.
Metodele actuale de dobândire a controlului asupra conøtiinﬂei altora sunt
ceva mai subtile, dar sunt motivate de acelaøi spirit.
Ca urmare a faptului cæ am fost pus în faﬂa plutonului de execuﬂie,
mi-am încheiat colaborarea cu acei parteneri de misiune. Bineînﬂeles –
mi-am zis în sinea mea – încheierea unei colaboræri va duce, obligatoriu,
la încetarea focului. Acum ne puteam vedea fiecare de chemarea lui
separatæ, având toatæ libertatea posibilæ. Dar n-a fost aøa, ci atacurile s-au
înteﬂit.

Invadarea intimitæﬂii
Un cuplu a început sæ ne intercepteze convorbirile telefonice. De unde
øtiu? Tocmai încheiam o convorbire cu unul dintre fiii mei øi puneam
receptorul jos, când, dupæ câteva secunde, telefonul suna din nou. Cei
care ne sunau refuzau sæ-øi dezvæluie identitatea, dar începeau sæ redea o
mulﬂime de detalii din discuﬂiile personale cu fiul meu øi apoi sæ-øi dea cu
pærerea cu privire la cum ar trebui sau nu sæ procedez. Dupæ cum e uøor
de înﬂeles, acest lucru era destul de enervant. Linia mea telefonicæ era sau
nu privatæ?
Apoi au fæcut un pas mai departe. Au început sæ se amestece øi în
anumite øedinﬂe de counseling pe care le fæceam prin telefon. Cineva mæ
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suna øi îmi destæinuia problemele pe care le avea, iar dupæ ce încheia
convorbirea cu mine, primea un telefon de la aceste persoane anonime,
care susﬂineau cæ le-am predat lor cazul. Apoi începeau sæ redea informaﬂii
confidenﬂiale pe care, evident, le aflaseræ fie dupæ ce træseseræ cu urechea,
fie chiar de la mine.
Bineînﬂeles cæ cei consiliaﬂi erau uluiﬂi. “Jim, noi am crezut cæ ceea ce
îﬂi împærtæøim ræmâne între noi. De ce nu ne-ai spus cæ o sæ pasezi cazul
nostru unui alt consilier?” Le înﬂelegeam nemulﬂumirea øi øtiam cæ, dacæ
aø fi fost în locul lor, aø fi fost foarte ispitit sæ mæ simt ofensat. Am început
sæ-i informez pe toﬂi cei care ne sunau cæ s-ar putea ca o a treia persoanæ
sæ ne asculte convorbirea.
Fiii mei – recent cæsætoriﬂi – au început sæ primeascæ telefoane târziu
în noapte, prin care erau hærﬂuiﬂi øi intimidaﬂi ei øi soﬂiilor lor. Øi nu erau
telefoane date din distracﬂie; erau lucruri foarte serioase. Conﬂinutul
ameninﬂærilor dovedeau faptul cæ acele persoane øtiau în ce constæ
activitatea noastræ, concepﬂiile noastre øi ne cunoøteau personal. Ne-a fost
greu sæ ne imaginæm, dar ne-am væzut obligaﬂi sæ tragem concluzia cæ
acele telefoane veneau din partea “sfinﬂilor”. Le-am dat numele de
autoproclamaﬂi “ajutori de Duh Sfânt”, încercând sæ se comporte ca niøte
stæpâni ai conøtiinﬂei noastre, intimidându-ne prin metode ilegale.
Am alertat poliﬂia, øeriful øi FBI-ul – dar degeaba. Cei care se aflau în
spatele acestor manevre chinuitoare deﬂineau cunoøtinﬂe avansate de utilizare
a dispozitivelor electronice pe care le foloseau øi erau extrem de eficienﬂi
în a nu læsa nicio urmæ. Acest mod de hârﬂuire a continuat ani de zile.

Ostracizaﬂi
Curând, am început sæ primim scrisori de uræ – da, scrisori de uræ – de
la pretinøi creøtini care se simﬂeau îndemnaﬂi sæ ne aducæ pe calea cea
dreaptæ øi sæ ne condamne, în cazul în care nu voiam sæ vedem lucrurile
ca ei. Cuvintele ieøite de sub peniﬂele lor otrævite usturau. Nu vedeam
niciun strop de milæ – ci doar venin. Zicala: “Bâtele øi pietrele îmi rup
oasele, dar cuvintele n-au ce ræu sæ-mi facæ” poate pærea plauzibilæ pentru
cel care stæ pe margine, dar destinatarul acelor cuvinte aflæ pe pielea lui
cæ niøte vorbe aspre pot ræni inima øi sufletul øi pot produce durere mai
profundæ decât rugul aprins sau scaunul de torturæ.
126

AJUTORI DE DUH SFÂNT

Un individ a întocmit un document de cincizeci de pagini prin care
mæ ataca pe mine, pe fiii mei, cæsniciile lor øi profesiile lor. Pânæ în ziua
de azi n-am citit acel document, dar am auzit opinia soﬂiei øi fiilor mei cu
privire la el. Având la bazæ în principal informaﬂii eronate, speculaﬂii øi un
unghi de vedere personal, dar fiind formulat într-un limbaj amabil øi iubitor,
acest document mi-a fost înmânat la o mare întrunire publicæ. Nu mi-am
dat seama dacæ autorul ei încearcæ sæ-mi recâøtige prietenia sau sæ mæ
scoatæ definitiv din joc. Am simﬂit ceva asemænætor unui ac înfipt în piele,
care mi-a paralizat toate sentimentele.
Apoi am început sæ primim un alt tip de telefoane.
“Bunæ, Jim, sunt pastorul Steve.”
Începeam repede sæ caut în minte cine era acest pastor Steve. Era
pastorul care ne invitase sæ vorbim cu ocazia unei mari întruniri. Afiøele
øi anunﬂurile fuseseræ fæcute, oamenii se înscriseseræ sæ participe, iar noi
aveam deja rezervate bilete de avion.
“Da, pastore Steve, cu ce væ pot fi de folos?”
Urma o pauzæ penibilæ. “Pæi, Jim, nu prea øtiu cum sæ-ﬂi spun, dar
trebuie sæ anulæm invitaﬂia pe care ﬂi-am fæcut-o de a veni la întâlnirea
noastræ. Îmi pare teribil de ræu øi mi-aø fi dorit ca situaﬂia sæ stea altfel, dar
lucrurile nu vor ieøi prea bine.”
“Bine, dar trebuie sæ fie ceva mai mult decât atât. Væ deranjeazæ dacæ
îmi spuneﬂi de unde pânæ unde aceastæ schimbare bruscæ? Întâlnirea e
programatæ de ceva vreme.”
“Mda, pæi, sæ vezi, nu prea ar trebui sæ-ﬂi spun, Jim, dar am primit un
telefon de la cineva care te cunoaøte øi, pur øi simplu, nu pare o idee bunæ
sæ avem la întâlnirea noastræ o persoanæ controversatæ cum eøti tu. Îmi
pare ræu, Jim, dar aøa stau lucrurile.”
Acest scenariu s-a repetat, øi nu numai o datæ, iar schimbærile erau
întotdeauna învelite în adeværuri denaturate øi zvonuri lansate de o persoanæ
care pærea de încredere.

De unde a început totul
Adeværurile pe jumætate sunt uneori mai eficiente decât minciunile
sfruntate. Diavolul este maestrul adeværurilor pe jumætate. A folosit aceastæ
metodæ în cer, iar o treime din oastea de îngeri l-a crezut. A folosit un
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adevær pe jumætate øi cu Eva, în Grædina Eden – într-un mediu perfect, în
care ea ar fi avut la degetul mic orice øi-ar fi putut dori – dar l-a crezut pe el.
Ce a crezut? A crezut cæ poate deveni un “ajutor de Duh Sfânt”.
Diavolul, sub forma unui øarpe, i-a promis: “În ziua când veﬂi mânca din
el, vi se vor deschide ochii øi veﬂi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele øi ræul.”1
“Eva, nu te mulﬂumi cu sfera pe care ﬂi-a dat-o Dumnezeu. Eøti capabilæ
de mult mai mult decât atât. Poﬂi deveni un dumnezeu. Poﬂi sæ-ﬂi dai seama
singuræ ce e bine øi ce e ræu. Hai! Asumæ-ﬂi riscul øi produ o schimbare! O
sæ devii mai importantæ, o sæ ai mai multæ influenﬂæ øi mai multæ putere.
Fæ-o, Eva! Fæ pasul de la statutul de fiinﬂæ subordonatæ lui Dumnezeu la
fiindﬂæ egalæ cu Dumnezeu.”
Adeværatæ blasfemie, nu-i aøa? Øi totuøi aceasta a fost ispita în faﬂa
cæreia Eva a cedat. Urmætoarea miøcare a fost sæ joace cu Adam rolul de
ajutor de Duh Sfânt. Ea a fost cel mai bun aliat al Diavolului pentru
scoaterea din joc a lui Adam.

Realitatea
Dar care este lucrarea Duhului Sfânt? A Celui autentic? Ea cuprinde
patru etape:2
1. Ne convinge de pæcat conform cu principiile din Cuvântul lui
Dumnezeu.
2. Ne aratæ care este calea neprihænirii.
3. Face apel la noi sæ facem o alegere.
4. Ne dæ puterea de a face tot ce suntem chemaﬂi sæ facem.3
Duhul Sfânt este cea mai mare putere care acﬂioneazæ pe Pæmânt, dar
cu toate acestea niciodatæ nu se impune, nu obligæ, nu intimideazæ. Este
convingætor, dar politicos; este energic, dar blând; este puternic, dar
prietenos. A ne supune autoritæﬂii Sale înseamnæ a fi refæcuﬂi în propria
individualitate, a fi recreaﬂi dupæ chipul lui Dumnezeu, a gæsi adeværata
splendoare a masculinitæﬂii sau feminitæﬂii noastre.
1. Geneza 3:5
2. Vezi Ioan 16:8
3. Vezi Galateni 5:16
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Dumnezeu nu poate reværsa asupra noastræ nicio binecuvântare mai
mare decât Duhul Sfânt, pe care ni l-a oferit în dar. Despre El se spune cæ
este avansul, arvuna, pentru bucuriile care ne aøteaptæ în ceruri.4 De ce?
Pentru cæ aduce în sufletele noastre un mic colﬂ de cer. Îﬂi aduci aminte
care sunt roadele Duhului? – Iubirea, bucuria, pacea, ræbdarea, bunætatea,
amabilitatea, fidelitatea, blândeﬂea øi autocontrolul. Cum ar fi dacæ aceste
træsæturi ar descrie persoana ta, cæsnicia ta, familia, biserica øi comunitatea
ta? Ar fi cerul pe pæmânt, nu-i aøa? Da, aøa ar fi.
Dar ce se întâmplæ când fiinﬂele umane încearcæ sæ-øi asume
prerogativele Duhului Sfânt øi sæ înceapæ sæ-i convingæ pe alﬂii de pæcat,
sæ le spunæ ce ar trebui sæ facæ øi sæ încerce sæ-i oblige sæ se supunæ?
Exact contrariul se întâmplæ. Viaﬂa devine un iad, care fie mocneøte, fie
explodeazæ de focuri prieteneøti. Iar numærul victimelor continuæ sæ creascæ
în bisericile noastre, în familiile øi în relaﬂiile noastre.
Ce afront mai mare îi putem aduce lui Dumnezeu decât acela de a
prelua prin abuz locul ocupat de Cel care a fost numit sæ refacæ øi sæ
vindece? Iar noi, în schimb, nu facem altceva decât sæ înstræinæm øi sæ
rænim. De ce cædem în aceastæ ispitæ? De ce facem aøa ceva? În felul
acesta nu numai cæ Îi frângem inima Salvatorului nostru, ci øi îi întoarcem
din drum pe cei pe care El îi apropie de Sine.
De ce Diavolul se foloseøte de aceøti ajutori de Duh Sfânt pentru a
produce cele mai mari pagube? De ce nu foloseøte, în schimb, agenﬂii lui
umani? – Pentru cæ øtie cæ cel mai bine creøtinii sunt învinøi de alﬂi creøtini.
El øtie cæ lumea nu poate înfrânge biserica la fel de bine cum biserica
poate înfrânge biserica.
Unii dintre cei care citesc aceastæ carte spun: “Împotriva mea nimeni
n-a întocmit un document de cincizeci de pagini. Nimeni nu mi-a ascultat
telefonul, nu mi-a scris scrisori otrævite øi nici nu mi-a anulat invitaﬂiile fæcute.”
Pentru majoritatea, aøa s-ar putea sæ øi fie. Dar ajutorii de Duh Sfânt
vin ambalaﬂi în multe feluri.

Probleme færæ însemnætate moralæ
“Orice nebun îøi bagæ nasul.” Un nebun este o persoanæ lipsitæ de
bun-simﬂ øi de simﬂul realitæﬂii. În Scripturæ, un nebun e acela care îøi
4. Vezi Efeseni 1:13,14
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urmeazæ propriile înclinaﬂii øi preferæ sæ-øi bage nasul în treaba altora, în
loc sæ încerce sæ afle øi sæ facæ voia lui Dumnezeu.
Începând cu acea zi fatidicæ din Grædinæ, amestecul în treburile altora
a devenit un lucru firesc pentru noi, oamenii cæzuﬂi. Ne implicæm atunci
când consideræm cæ e treaba noastræ sæ ne interesæm de treburile altora.
Bunica mea spunea cæ asta înseamnæ “a fi bægæcios” – a-ﬂi bæga nasul
unde nu îﬂi fierbe oala.
Acest lucru mæ trimite cu gândul la Red Skelton Show, care se
transmitea sâmbætæ seara, la începutul anilor ’60. Din câte îmi aduc aminte,
fiecare ediﬂie a spectacolului se deschidea cu câte un banc despre soacre.
Eram nedumerit: “Mamæ, de ce întotdeauna se fac bancuri pe seama
bunicii? Nu înﬂeleg.”
Mama zâmbea înﬂeleaptæ: “Mai aøteaptæ câﬂiva ani, Jimmie. O sæ
înﬂelegi dupæ ce te însori.”
Pot sæ væ spun sincer cæ, dupæ ce m-am cæsætorit cu Hristos, am început
sæ aflu cum e cu obiceiul æsta de a se amesteca alﬂii în treaba mea. Aceøti
ajutori de Duh Sfânt pæreau sæ creadæ cæ pot fi stæpâni peste conøtiinﬂa
altora – træncænind, bægându-øi nasul øi prescriind reﬂete cu privire la ce
trebuie sau nu trebuie sæ faci, chiar øi cu privire la chestiuni care nu aveau
nicio încærcæturæ moralæ.
Ce e aceea o chestiune færæ încærcæturæ moralæ? Este una dintre acele
zone gri cu privire la care Dumnezeu nu ne-a dat o poruncæ precisæ, concisæ
øi directæ. Este o zonæ în care El colaboreazæ cu noi, în funcﬂie de
personalitatea øi individualitatea fiecæruia, pentru a pune în practicæ
principiile Sale în moduri care ni se potrivesc cel mai bine. În aceste aspecte
trebuie sæ manifestæm toleranﬂæ unii faﬂæ de alﬂii – dacæ nu, devenim rapid
ajutori de Duh Sfânt.
De exemplu, existæ principiul biblic clar cu privire la faptul cæ prietenia
în vederea cæsætoriei trebuie sæ fie caracterizatæ de puritate øi de dorinﬂa
sinceræ de a-L onora pe Dumnezeu. Dar Scriptura nu mai are øi o poruncæ
precisæ cu privire la vârsta la care tinerii pot începe sæ se gândeascæ la
træsæturile viitorului partener pe viaﬂæ.
Când fiii noøtri, Matthew øi Andrew, au împlinit optsprezece ani, am
considerat cæ e o perioadæ potrivitæ sæ înceapæ sæ se gândeascæ øi la fete.
În discuﬂiile noastre de familie, am abordat subiecte legate relaﬂii, cum le
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privesc oamenii, în general, øi cum ar trebui sæ le priveascæ un creøtin.
Prin urmare, în acest context, bæieﬂii au început sæ se gândeascæ la anumite
fete.
Dar asta a fost prea mult pentru unii øi aproape scandalos pentru alﬂii.
Au început sæ circule bârfe pe la spatele nostru: “Cu siguranﬂæ cæ o familie
conservatoare ca familia Hohnberger ar trebui sæ fie un exemplu, nu sæ le
permitæ bæieﬂilor sæ se întâlneascæ cu fete înainte de vârsta de douæzeci øi
unu de ani, cel puﬂin.”
Este sau nu este aceasta o problemæ cu însemnætate moralæ? Existæ un
“aøa zice Domnul” în privinﬂa vârstei de început a relaﬂiilor dintre bæieﬂi øi
fete? Dacæ îmi aduc eu bine aminte, tânæra fecioaræ pe care Dumnezeu a
ales-o ca mamæ a lui Isus era adolescentæ. De ce punem noi restricﬂii în
zone în care Dumnezeu nu pune deloc?
Unul dintre aceøti ajutori de Duh Sfânt a luat asupra sa misiunea de
avertizare a unei fete care se întâlnea cu fiul meu. Acesta i-a spus tinerei
cæ fiul meu nu va fi un soﬂ bun, fiindcæ i se dusese vestea cæ ar conduce cu
vitezæ prea mare. Pe atunci, fiul meu avea peste douæzeci de ani øi conducea
de øapte ani, færæ sæ primeascæ vreodatæ vreo amendæ sau sæ fi avut vreun
accident. N-ar fi aflat niciodatæ despre aceastæ acuzæ, dacæ acea tânæræ
n-ar fi avut bunævoinﬂa sæ-i spunæ. Øi a îndræznit sæ aibæ o discuﬂie curajoasæ
cu acea persoanæ. Deseori m-am întrebat câte amenzi sau accidente a
“colecﬂionat” acest “prieten” pe când avusese vârsta fiului meu.
Nu încetez sæ mæ minunez de aspectele în care aleg sæ-øi vâre nasul
unii aøa-ziøi creøtini.
“Jim, am înﬂeles cæ mergi cu familia la schi? Aøa e?”
“Da, aøa e.”
“Ei bine, am fost în vizitæ la familia Sand, zilele trecute, øi ne-au spus
cæ nu sunt de acord cu ce faceﬂi.”
Familia Sand era o familie pe care o consideram prietenæ. Am fost
surprins sæ aud aceastæ veste.
“O, da?
Øi v-au spus de ce nu sunt de acord?”
“Nu, dar ne-au pus pe gânduri.”
Dupæ ce alte douæ familii ne-au abordat cu aceeaøi problemæ, m-am
hotærât sæ am o conversaﬂie curajoasæ cu familia Sand.
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“Jim, credeam cæ ne cunoaøteﬂi mai bine. Øtii doar cæ n-am spune pe
la spatele vostru asemenea lucruri. Dacæ am fi avut vreo obiecﬂie legatæ
de faptul cæ mergeﬂi la schi, v-am fi spus în faﬂæ.”
S-au simﬂit jigniﬂi cæ ne-am îndoit de ei. Ne-am cerut scuze øi am
încheiat subiectul.
Dar apoi o a treia familie a venit la noi øi ne-a dat øi motivele pe care
familia Sand le invoca împotriva obiceiului nostru de a merge la schi.
“Jim, nu øtii cæ echipamentul la modæ care se poartæ pe pârtii øi în cabane
este o influenﬂæ rea pentru copiii voøtri?”
“Da, poate, dar dacæ m-aø lua dupæ acest principiu, ar trebui sæ nu le
mai permit bæieﬂilor sæ meargæ la niciun mall, la niciun restaurant øi nici
mæcar la bisericæ.”
“Dar Jim, øtii ce fel de muzicæ se cântæ prin cabane øi la telescaun.”
“Sunt de acord cu asta, dar noi mâncæm la o cabanæ unde nu se cântæ
muzicæ deloc. Iar pentru câteva minute cât stæm la coadæ sæ urcæm cu
telescaunul, cred cæ bæieﬂii mei sunt destul de maturi ca sæ øtie ce e cu
muzica ce se aude acolo.”
“Jim, nu crezi cæ biletele de la teleschi costæ prea mult?”
“Ba da, dar bæieﬂii au reducere pentru elevi øi studenﬂi.”
“Øtii ceva? Noi øi familia Sand credem cæ trebuie sæ le daﬂi un exemplu
mai bun.”
Dorinﬂa aceasta de a dicta ce trebuie sæ facæ altcineva, pornind de la
viziunea øi preferinﬂele personale, în viziunea mea nu înseamnæ nimic
altceva decât a fi ajutor de Duh Sfânt. Tu ai fæcut vreodatæ aøa ceva? Sau
faci chiar în prezent?
Când cineva mi se adreseazæ cu o problemæ legatæ de viaﬂa altcuiva,
în primul rând mæ întreb: Este aceasta o problemæ de moralæ sau nu are
deloc încærcæturæ moralæ? Dacæ nu existæ un absolut “aøa zice Domnul”
în ceea ce priveøte respectiva problemæ, înseamnæ cæ nu e o problemæ de
moralæ øi ar trebui sæ renunﬂæm sæ ne implicæm. Aø îndræzni sæ spun cæ cel
puﬂin douæ treimi dintre problemele cu care ne confruntæm în calitate de
creøtini sunt cauzate de træncæneala, amestecul øi recomandærile date de
autoproclamaﬂii ajutori de Duh Sfânt, cu privire la ce ar trebui sau nu ar
trebui sæ facæ toatæ lumea, în aproape toate aspectele vieﬂii.
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Dupæ pærerea mea, o persoanæ cu adeværat convertitæ Îi predæ lui
Dumnezeu înclinaﬂia de a fi ajutor de Duh Sfânt. Dumnezeu are un singur
Duh Sfânt, care nu sunt nici eu øi nu eøti nici tu. Încercarea de a-I lua
locul genereazæ, invariabil, foc prietenesc. Nu este un creøtinism autentic,
ci e “saulianism” – persecutarea creøtinilor asemenea lui Saul, înainte de
a deveni apostolul Pavel, sau persecutarea altora pentru cæ nu væd lucrurile
aøa cum le vedem noi.

Probleme de moralæ
Dar ce se întâmplæ dacæ problema în cauzæ este una de ordin moral –
un aspect cu privire la care avem o poruncæ precisæ din partea lui
Dumnezeu, o afirmaﬂie claræ în Sfânta Scripturæ? Ar trebui pur øi simplu
sæ ignoræm violæri ale codului moral al lui Dumnezeu? Ar trebui sæ
permitem ca standardele sæ fie cælcate în picioare? Nu ar trebui sæ ne
ridicæm, sæ stæm de partea adeværului øi sæ le arætæm copiilor lui Dumnezeu
pæcatele pe care le sævârøesc? Cu siguranﬂæ cæ aøa trebuie sæ facem. Dar
haideﬂi sæ urmæm procedura lui Dumnezeu, nu a noastræ. Chiar øi în
chestiuni de ordin moral, consider cæ existæ o diferenﬂæ între a fi ajutor de
Duh Sfânt øi a fi instrumentul folosit de Duhul Sfânt.
În Matei 18:15-17, Dumnezeu ne-a transmis modul Lui de a acﬂiona
în probleme de moralæ: “Dacæ fratele tæu a pæcætuit împotriva ta, du-te øi
mustræ-l între tine øi el singur. Dacæ te ascultæ, l-ai câøtigat pe fratele tæu.
Dar, dacæ nu te ascultæ, mai ia cu tine unul sau doi inøi, pentru ca orice
vorbæ sæ fie sprijinitæ pe mærturia a doi sau trei martori. Dacæ nu vrea sæ
asculte de ei, spune-l Bisericii; øi dacæ nu vrea sæ asculte nici de Bisericæ,
sæ fie pentru tine ca un pægân øi ca un vameø” (subliniere adæugitæ). În
aceste versete, sunt prezentaﬂi patru paøi ce trebuie fæcuﬂi.

Primul pas
“Dacæ fratele tæu a pæcætuit împotriva ta, du-te øi mustræ-l între tine øi
el singur. Dacæ te ascultæ, l-ai câøtigat pe fratele tæu.” Mda, asta da poruncæ!
În primul rând, Dumnezeu precizeazæ în care probleme de ordin moral
trebuie sæ ne pronunﬂæm – în cele care ne privesc pe noi. Aceasta îi include
pe cei care ne-au ofensat în mod direct, precum øi pe cei aflaﬂi în sfera
noastræ de autoritate øi influenﬂæ. Unii se vor dovedi “subresponsabili” øi
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vor ignora probleme pe care ar trebui sæ încerce sæ le rezolve, în timp ce
alﬂii vor fi “supraresponsabili” øi îøi vor asuma misiunea de a interveni în
situaﬂii cu care nu au nicio legæturæ justificatæ. Dar când îﬂi dai seama în
mod clar cæ existæ o problemæ de ordin moral pe care trebuie sæ o rezolvi,
nu uita cæ Dumnezeu spune: “Du-te la fratele tæu care a pæcætuit împotriva
ta øi mustræ-l, în particular.”
Dupæ pærerea mea, în aceasta constæ diferenﬂa claræ dintre a respecta
Cuvântul lui Dumnezeu øi a urma propria înclinaﬂie. Pentru cæ, øtii ceva?
Poﬂi ajunge ajutor de Duh Sfânt øi în probleme cu implicaﬂii morale. Dacæ
refuz sæ mæ adresez în particular persoanei care a greøit faﬂæ de mine øi, în
schimb, o atac în mod public, înseamnæ cæ mæ împotrivesc lui Dumnezeu.
Nu sunt altceva decât un ajutor de Duh Sfânt. Schema lui Dumnezeu este
foarte claræ: “Du-te øi spune-i cæ a greøit, între patru ochi.” Dar acest
lucru nu se întâlneøte prea des. Aø spune cæ în marea majoritate a cazurilor,
noi încælcæm Cuvântul lui Dumnezeu în timp ce læsæm impresia cæ apæræm
principiile Sale.
De ce? Eu aud tot felul de scuze pentru nerespectarea indicaﬂiilor
primite de la Dumnezeu. “Nu o sæ mæ asculte.” “Nu am darul vorbirii sau
al persuasiunii.” “Nu o sæ se schimbe.” “Mi-e fricæ.” “Doar o sæ se scuze.”
“Nu vreau sæ mæ cert.” “Nu e plæcut.” Øi mai sunt multe altele.
Citind în Cuvântul lui Dumnezeu, descopær cæ ni se impune, pur øi
simplu, sæ mergem. Aceastæ instrucﬂiune precisæ nu are nimic de-a face
cu darurile noastre sau cu lipsa lor. Nu are nimic de-a face cu dispoziﬂia
sau indispoziﬂia fratelui nostru de a ne asculta. Nu are nimic de-a face cu
uøurætatea sau dificultatea situaﬂiei. Nu. Dumnezeu ne porunceøte clar sæ
mergem. Dacæ nu facem cum spune El, atunci noi suntem cei responsabili
øi suntem la fel de vinovaﬂi ca persoana pe care o condamnæm.

Urmætorii paøi
Dar ce se întâmplæ dacæ o discuﬂie curajoasæ nu rezolvæ criza?
Dumnezeu oferæ a doua etapæ: “Dar, dacæ nu te ascultæ, mai ia cu tine
unul sau doi inøi, pentru ca orice vorbæ sæ fie sprijinitæ pe mærturia a doi
sau trei martori.”5
5. Matei 18:16
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Da, deci aici Dumnezeu introduce problema responsabilitæﬂii. Când
aduci un martor – mai ales pe cineva pregætit pe probleme de reconciliere
– nu mai e doar cuvântul tæu împotriva cuvântului fratelui tæu. Partea
neutræ poate facilita comunicarea øi, ideal ar fi, sæ dea dovadæ de
înﬂelepciune øi sæ ofere îndrumare pentru restabilirea relaﬂiei, nu doar sæ-l
mustre pe cel care a greøit.
Mulﬂi oameni m-au întrebat: “Te-ai împæcat cu foøtii colaboratori?”
Noi am fæcut primul pas recomandat de Isus. Ne-am întâlnit în
particular pentru discuﬂii curajoase în multe ocazii, dar nu am gæsit nicio
rezolvare. Trebuie sæ trecem la al doilea nivel øi m-am oferit de câteva ori
sæ ne întâlnim în prezenﬂa unui specialist în reconciliere, dar oferta noastræ
a fost refuzatæ pânæ acum.
Rareori aud sau væd pe cineva urmând primul øi al doilea pas din
planul lui Dumnezeu pentru tratarea defectelor copiilor Sæi! De ce se
întâmplæ aøa? Întreabæ-te singur în câte asemenea cazuri ai fost implicat
sau câte cazuri cunoøti în care s-au respectat aceste prime douæ etape. În
cei treizeci de ani de când sunt creøtin, abia dacæ am væzut câteva situaﬂii.
Al treilea pas impus de Dumnezeu este: “Dacæ nu vrea sæ asculte de
ei, spune-l Bisericii.”6 Dumnezeu spune: “Adu problema în faﬂa comunitæﬂii
tale. ﬁine-o în cadrul restrâns al bisericii locale, al instituﬂiei sau a
parteneriatului din care faci parte. Nu o trâmbiﬂa în auzul urechilor doritoare
sau al acelora cu mâncærici de limbæ. Nu încerca sæ câøtigi voturi într-un
scrutin popular. Ci prezintæ problema strict în faﬂa cercului închis de
credincioøi – nu cu scopul de a se forma mai multe tabere, ci cu scopul de
a creøte gradul de responsabilitate.
Dacæ partea care a încælcat un principiu ræmâne pe poziﬂie, instrucﬂiunea
finalæ a lui Hristos este sæ te desparﬂi de ea. “Sæ fie pentru tine ca un pægân
øi ca un vameø.”7 Aceasta nu înseamnæ cæ avem dreptul sæ fim lipsiﬂi de
amabilitate øi de suflet. Hristos este modelul nostru de comportament cu
cei care au greøit – cæutând întotdeauna sæ le câøtige inima, fie prin
reværsarea unei binecuvântæri, fie prin retragerea unei binecuvântæri.
Acum, sincer, de câte ori ai væzut pus în practicæ acest proces cu patru
etape? Îmi vine sæ urlu. Mi-e ruøine sæ dau ræspunsul. Nu e de mirare cæ
6. Versetul 17
7. Ibidem
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existæ copii ai lui Dumnezeu care îi distrug pe alﬂi copii ai lui Dumnezeu.
Sângele curge prin aproape fiecare bisericæ, fiecare parteneriat sau
instituﬂie, øi totuøi problemele de ordin moral ræmân trecute cu vederea
sau sunt prost rezolvate. “Acanii”8 din tabæræ ræmân nepedepsiﬂi, în vreme
ce atâﬂia “Moise øi Aaron” sângereazæ de pe urma atacurilor întreprinse
de palavragii, bægæcioøi øi atotøtiutori.9
Prin urmare, biserica este slabæ øi ineficientæ. Aducem oameni pe uøa
din faﬂæ – prin fapte, nu prin credinﬂæ – øi mulﬂi dintre ei se strecoaræ afaræ
pe uøa din spate, în mai puﬂin de un an. De ce? Crezi cæ are vreo legæturæ
cu faptul cæ aderæm mintal la niøte doctrine, în timp ce ne lipseøte experienﬂa
realæ a iubirii fraﬂilor noøtri în cuvânt øi faptæ? Eu cred cæ are. Dacæ tu øi
cu mine refuzæm sæ urmæm aceøti paøi, înseamnæ cæ acﬂionæm pe cont
propriu. Øi asta înseamnæ a fi ajutor de Duh Sfânt.
Sæ ne ajute Dumnezeu pe toﬂi – inclusiv pe mine! Suntem cu toﬂii
vinovaﬂi! Dar nu trebuie sæ ræmânem vinovaﬂi. Putem înceta sæ mai facem
pe ajutorii de Duh Sfânt øi putem învæﬂa, cu înﬂelepciunea øi puterea de la
Dumnezeu, sæ punem în practicæ porunca Sa în rezolvarea neînﬂelegerilor
care au încærcæturæ moralæ. Aceastæ cale e singura cale. Trebuie sæ urmæm
întocmai ce ni se spune în Matei 18:15-17.

Dar asta nu e tot
Chiar dacæ am reuøit sæ respectæm indicaﬂiile lui Dumnezeu în ceea ce
priveøte rezolvarea problemelor de ordin moral, putem încæ deveni ajutori
de Duh Sfânt, dacæ modul nostru de abordare presupune constrângere,
forﬂæ, manipulare, ameninﬂæri, atitudine dominatoare, scheme, tactici de
intimidare, bârfæ, insinuæri øi adeværuri denaturate. Pe Dumnezeu Îl
intereseazæ øi altceva, nu doar corectitudinea formei. El vrea ca Spiritul øi
puterea Lui sæ însoﬂeascæ întregul proces. E foarte posibil sæ punem în
practicæ o formæ corectæ, dar sæ fim cu totul cuprinøi de un spirit greøit. Se
cheamæ: “având doar o formæ de evlavie, dar tægæduindu-i puterea”10
Forma corectæ, færæ puterea regeneratoare a iubirii lui Dumnezeu, a
principiilor Sale øi a Spiritului Sæu, este inutilæ.
8. Vezi Iosua 7
9. Vezi Exod 15:24; 16:2; 17:3; Numeri 14:2
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Am un prieten care numeøte acest proces: “tævælug”. Înﬂelegi ideea?
Un tævælug uniformizeazæ pæmânt, pietre sau asfalt. Tot ce îi stæ în cale el
aplatizeazæ, turteøte. S-a purtat vreodatæ cineva cu tine în felul acesta?
“Noi øtim mai bine ca tine. Suntem mai deøtepﬂi, mai spirituali, mai
corecﬂi. Noi suntem vocea lui Dumnezeu adresându-se inimii tale. Îﬂi
cunoaøtem pæcatele øi ar fi mai bine pentru tine sæ ne urmezi sfaturile,
dacæ vrei sæ ai parte numai de bine.”
Dumnezeu ne sfætuieøte: “Fereøte-te de aøa ceva!” Sæ nu ai nimic de-a
face cu biciuirea cuiva. Sæ nu faci niciodatæ parte din tribunale ad-hoc sau
din procese în bætaie de joc. Toate acestea nu fac altceva decât sæ dæuneze
cauzei lui Dumnezeu øi sæ aducæ ruøine asupra copiilor Sæi. “Fereøte-te de
aøa ceva!” Sæ nu ai nimic de-a face cu ei!
Ori de câte ori îﬂi stæ în putere, denunﬂæ aceastæ abordare. Dacæ nu,
s-ar putea sæ te faci vinovat de pæcat prin omitere. Da, bine, poate cæ nu
faci parte din tævælug, dar ﬂi-ai folosit glasul øi influenﬂa pentru a-l opri?
Sau ﬂi-ai încruciøat mâinile øi ai început sæ dai din cap, în timp ce stæteai øi
te uitai cum tævælugul trece peste fraﬂii øi surorile tale?
De acest pæcat s-a fæcut vinovat Pilat. A fost prea laø ca sæ ﬂinæ piept
bandei de ajutori de Duh Sfânt care treceau cu tævælugul peste Isus. A
crezut cæ se poate spæla pe mâini, dar în faﬂa lui Dumnezeu era încæ
responsabil pentru rolul jucat în nedreptatea care i se fæcea unui Om
nevinovat, atunci când a spus: “Luaﬂi-L voi øi ræstigniﬂi-L... cæci eu nu
gæsesc nicio vinæ în El.”11
Vai! Vai! Ne spælæm pe mâini øi ne întoarcem cu spatele spre sângele
nevinovat. Pæcatul omiterii înseamnæ a nu face ceea ce øtim cæ e bine,
deoarece aceasta presupune o cruce. Acela care tace e un laø øi un trædætor.
Fereøte-te de o asemenea viaﬂæ! Fie ca Dumnezeu sæ ne ierte atât tæcerea,
cât øi limbile ascuﬂite!

Pumnalul lui Petru
Uneori, Dumnezeu permite sæ fim puøi în situaﬂii care au implicaﬂii
morale, dar care includ øi chestiuni færæ încærcæturæ moralæ. Uneori e în
10. 2 Timotei 3:5
11. Ioan 19:6)
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joc ceva mai important decât adeværul, principiile biblice øi standardele,
aøa cum le vedem noi.
Acum, te rog sæ nu începi sæ strigi la mine: “Liberal, liberal, liberal!”
Eu sunt ultraconservator în teologie øi în stilul de viaﬂæ, dar sunt liberal în
abordarea celor care nu væd lucrurile la fel ca mine. Aøa a fost øi Isus. El
este exemplul suprem, îmbinarea perfectæ dintre conservatorism øi
liberalism. El era echilibrat în totul. Trebuie sæ privim la El – doar la El –
øi sæ cerem îndrumare, aøa cum apare în Cuvântul Sæu.
Acum, am o întrebare: Ce ai fi fæcut cu pumnalul lui Petru? Îﬂi
aminteøti, nu-i aøa, de pumnalul lui Petru?
Ucenicii erau cu Isus în Grædina Ghetsemani, în noaptea trædærii. Petru
stætea alæturi de Isus. Jurase cæ va merge la închisoare sau la moarte pentru
Isus. Apoi intræ în scenæ Iuda, urmat de o mulﬂime pestriﬂæ de oameni, øi îl
trædeazæ pe Isus cu un særut, dându-L pe mâinile lor. Mulﬂimea a început
sæ-l îmbrânceascæ pe Isus, iar Petru s-a înfuriat. Øi-a luat sabia, sau
pumnalul, øi s-a repezit la slujitorul marelui-preot. Eu cred cæ a vrut capul
slujitorului, dar a ratat øi i-a nimerit urechea.
A acﬂionat Petru aici ca un ajutor de Duh Sfânt? A acﬂionat conform
impulsului sæu, în apærarea dreptæﬂii? Eu cred cæ da.
Sæ comparæm, pentru un moment, faptele lui Petru cu faptele Celui
care avea autenticul Duh Sfânt. Isus S-a aplecat, a ridicat urechea tæiatæ øi
i-a pus-o lui Malhu la loc.12 Ce diferenﬂæ! Care exemplu ﬂi se potriveøte: al
lui Petru sau al lui Isus? Te apuci sæ tai urechi, în numele adeværului øi
dreptæﬂii? Sau contribui la vindecarea rænilor, sub influenﬂa adeværului øi
a Duhului Sfânt?
Dar ce-o fi fost în capul lui Petru când a luat la el un pumnal? De ce
nu a avut Isus o discuﬂie curajoasæ cu el despre acea armæ? Iatæ niøte
întrebæri sincere, realiste, întrebæri pe care trebuie sæ ni le punem cu toﬂii,
nouæ înøine. Nu era arma lui Petru o problemæ serioasæ, pe care Isus ar fi
trebuit sæ o rezolve? De ce nu a fæcut-o?
Pentru mine, ræspunsul este simplu, dar øi profund în acelaøi timp. E
acelaøi ræspuns ca în situaﬂia în care Isus nu a încercat sæ rezolve problema
“pumnalului” femeii de la fântânæ: cei øase bærbaﬂi din viaﬂa ei.13 E acelaøi
12. Vezi Ioan 18:10
13. Vezi Ioan 4:7-26
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motiv din care Isus nu a încercat sæ rezolve chestiunea “pumnalului” lui
Iuda: faptul cæ fura din bugetul comun.14 E acelaøi motiv din care Isus nu
l-a pus la punct pe Simon pentru “pumnalul” lui: lipsa de politeﬂe când
Isus a intrat în casa lui pentru cinæ.15
De ce? Pentru cæ nu servea la nimic sæ te ocupi de pumnalul cuiva,
înainte de a ajunge la inima lui. “Vrei sæ spui cæ trebuie sæ ajung la inima
fratelui meu, nu doar sæ mæ iau de el pentru modul în care se comportæ?”
o sæ mæ întrebi. “Dar pe mine ’pumnalul’ lui mæ enerveazæ! Pumnalul lui
mæ scoate din særite. În asta vreau sæ-l pun eu la punct. Tu-mi zici cæ
trebuie sæ mæ ocup întâi de inima lui?”
Da, asta zic. Dupæ ce inima a fost atinsæ, cuceritæ, persoana în cauzæ
renunﬂæ cu bucurie la “pumnalul” de orice fel pe care îl are.
Bine, dar atunci cum ne putem da seama când trebuie sau nu sæ ne
ocupæm de aceste probleme? Ræspunsul e destul de simplu. Înainte de a
încerca sæ rezolvæm o situaﬂie, douæ aspecte trebuie sæ corespundæ între
ele: Duhul øi adeværul.16 Trebuie sæ urmæm paøii clar exprimaﬂi în Cuvântul
lui Dumnezeu, atât în ceea ce priveøte chestiunile cu implicaﬂii morale,
cât øi cele care nu au o laturæ moralæ. Dar mai mult decât atât, trebuie sæ
ne læsæm influenﬂaﬂi øi îndrumaﬂi de singurul øi adeværatul Duh Sfânt, pentru
a putea înﬂelege care este cea mai bunæ metodæ de abordare øi ce moment
trebuie ales pentru a facilita refacerea individului øi a relaﬂiei. Este o
atitudine øi o abordare care implicæ nu numai litera legii (adeværul), ci øi
îndemnul primit direct de la Dumnezeu cu privire la tratarea situaﬂiei
(Duhul Sfânt).
“În cazul acesta, Jim, sunt total dependent nu numai de Cuvânt, dar øi
de Duhul lui Dumnezeu, care sæ mæ conducæ spre folosirea corectæ a
Cuvântului Sæu.”
Amin! Amin! Øi cu asta ajungem înapoi la provocarea cu care s-a
confruntat Eva la pomul cunoøtinﬂei binelui øi ræului, când a cedat ispitei
de a deveni ajutor de Duh Sfânt – Cine deﬂine controlul: Dumnezeu sau noi?
Iatæ care sunt urmærile nefericite ale implicaﬂiei unui numær atât de
mare de virtuoøi “fæcætori de bine”: mustræri, pedepse aspre øi îndepærtarea
14. Vezi Ioan 12:6
15. Vezi Luca 7:36-50
16. Vezi Ioan 4:23, 24
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de Salvatorul nostru, în loc de a fi refæcuﬂi øi a primi o nouæ putere. Fie ca
Dumnezeu sæ ne fereascæ nu numai de intoleranﬂa religioasæ, ci øi de
miniræzboaiele care au loc pretutindeni în lumea creøtinæ. Sæ ne ajute sæ
descoperim adeværatul creøtinism!
CAPITOLUL 8

AJUTORI DE DUH SFÂNT
Întrebæri pentru introspecﬂie personalæ sau discuﬂii de grup
1. Încerci sæ fii ajutor de Duh Sfânt peste conøtiinﬂa altora?
2. Spui întotdeauna lucrurile aøa cum sunt? Sau eøti un maestru al
adeværurilor pe jumætate?
3. Te amesteci permanent în viaﬂa celor din jurul tæu?
4. În probleme de moralæ, aplici programul lui Dumnezeu de abordare
a fraﬂilor øi a surorilor care ﬂi-au greøit?
Pasul 1: Du-te øi spune-i, în particular, de greøeala pe care a fæcut-o.
Pasul 2: Dacæ nu vrea sæ te asculte, ia cu tine încæ o persoanæ sau
douæ.
Pasul 3: Dacæ tot refuzæ sæ te asculte, adu problema la cunoøtinﬂa
bisericii.
Pasul 4: În sfârøit, dacæ refuzæ sæ te asculte, desparte-te de el.
5. Sincer, de câte ori ai væzut pe alﬂii sau ai respectat chiar tu acest
program în patru paøi?
6. Modalitatea ta de abordare presupune constrângere, forﬂæ,
manipulare, ameninﬂæri, atitudine dominatoare øi tactici de
intimidare?
7. Ai condus vreodatæ un “tævælug”? Sau alﬂii au trecut peste tine cu
tævælugul?
8. Te-ai spælat vreodatæ pe mâini øi te-ai întors cu spatele la sânge
nevinovat?
9. Tu ce ai fi fæcut cu “pumnalul” lui Petru?
10. Cum faci diferenﬂa între o problemæ moralæ, amoralæ sau de viziune
personalæ?
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Era a treia oaræ când îmi duceam maøina la service pentru aceeaøi
problemæ – un bocænit undeva sub scaunul øoferului. Era enervant. Ba nu,
era mai mult decât enervant, era un ghimpe supærætor în coasta mea.
Mai dusesem maøina la reparat încæ de douæ ori, iar mecanicul mi-a
spus cæ pur øi simplu nu gæseøte ce are. Cu toate acestea, sunetul acela
ræmæsese. De ce nu se putea repara? Peste puﬂin timp avea sæ-mi expire
asigurarea, dupæ care trebuia sæ scot bani din buzunar pentru reparaﬂie.
Eram foarte ispitit sæ mæ comport neræbdætor cu mecanicii. Atitudinea
lor relaxatæ era ceva ce nu puteam înghiﬂi. Incompetenﬂa mæ scoate din
særite. Îmi place sæ væd lucrurile rezolvate de prima oaræ – øi la timp.
Speram ca cei de la atelier sæ rezolve bine problema, mæcar acum, a treia
oaræ.
Înainte de a porni, am dat câteva telefoane la service øi de fiecare datæ
am fost pus sæ aøtept cinci, zece, cincisprezece øi chiar douæzeci de minute.
Am læsat mesaje sæ fiu contactat de øeful service-ului, dar rareori dacæ
reuøea sæ mæ sune înapoi. Nu-mi convenea deloc situaﬂia. Cu siguranﬂæ cæ
astæzi, mecanicul se va revanøa øi va gæsi problema, dupæ care o va repara
la timp.
Eram programat la ora 1 dupæ-amiazæ. Am ajuns la 12:40 øi mi-am
fæcut cunoscutæ prezenﬂa.
“Jerry, dupæ cum ﬂi-am spus øi la telefon, aud pocnitura exact sub
scaunul øoferului. Uitæ-te ce poate sæ fie øi cred cæ o sæ gæseøti care e
problema”, am început eu sæ-i spun øefului de atelier.
“Nu-ﬂi face griji, Jim. O rezolvæm noi.”
M-am uitat pe fereastræ øi l-am væzut pe Andrew, fiul meu, tocmai
intrând pe poartæ ca sæ ne ia pe mine øi pe Sally la masæ. “Jerry, mæ întorc
dupæ ora 2:30. Ai telefonul meu, în caz cæ ai ceva sæ-mi spui.”
“Da, sigur, Jim. Ne mai vedem noi!”
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Creøtinismul se dovedeøte într-o situaﬂie de crizæ
Dupæ douæ ore øi jumætate, m-am întors. În timp ce m-am apropiat de
biroul øefului de atelier, am observat pe geamul din spate cæ maøina mea
abia acum era dusæ în atelier.
O, nu! mi-am zis în sinea mea.
“Abia acum începeﬂi sæ væ ocupaﬂi de maøina mea?” l-am întrebat pe
Jerry, când øi-a ridicat privirea spre mine.
“Da. Nu øtiu de ce, dar mæ duc sæ væd.”
Am crezut cæ explodez. “Oamenii æøtia nu sunt zdraveni la cap? Ce
fel de service mai e øi æsta?” Ajunsesem înainte de ora la care eram
programat øi le læsasem øi patruzeci øi cinci de minute în plus, faﬂæ de ora
la care trebuia sæ se încheie reparaﬂia. Iar mecanicul nici mæcar nu se
atinsese de maøina mea! Nedreptatea, lipsa de profesionalism øi
absurditatea situaﬂiei mæ rodeau de viu. Nu mai aveam timp sæ mai aøtept
încæ o oræ øi jumætate ca maøina sæ-mi fie reparatæ.
Simﬂeam impulsul de a deveni un pluton de execuﬂie format dintr-un
singur om. Meritau sæ fie puøi în faﬂa ﬂevii de tun. Da, sæ le spun øi vreo
douæ. Eu am dreptate. Ei nu. Atunci nu am dreptul sæ sar la gâtul lor?
Am væzut privirea øefului de atelier. Eram sigur cæ se mai întâlnise cu
situaﬂia asta de nenumærate ori. Øtia cæ angajaﬂii lui nu-øi fæceau bine treaba.
Ce ar fi trebuit sæ facæ un creøtin în aceastæ situaﬂie? Sæ-i apostrofeze
verbal? Sæ iasæ val-vârtej øi sæ nu se mai întoarcæ niciodatæ? Sæ de-a fuga
în biroul directorului øi sæ porneascæ atacul verbal? Sæ trateze cu indiferenﬂæ
problema? Sæ-øi plângæ de milæ?
Nu numai firea mea îmi vorbea, ci øi Dumnezeu îmi vorbea prin
intermediul conøtiinﬂei. “Orice amæræciune, orice iuﬂime, orice mânie, orice
strigare, orice clevetire øi orice fel de ræutate sæ piaræ din mijlocul vostru.
Dimpotrivæ, fiﬂi buni unii cu alﬂii, miloøi øi iertaﬂi-væ unul pe altul cum v-a
iertat øi Dumnezeu pe voi, în Hristos.”1
“Sæ fiu bun, Doamne? Sæ-i iert, când ei sunt atât de incompetenﬂi – de
trei ori la rând?”
Øtiam ce era bine øi ce trebuia sæ fac. Dar firea mæ chinuia mai mult
decât mæ chinuia situaﬂia în care mæ aflam. Mai trecusem prin acest
zbucium de multe ori, chiar de prea multe ori. Nu voiam, dar totuøi
1. Efeseni 4:31, 32
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ajungeam în aceastæ situaﬂie. “Jim, nu trebuie decât sæ le spui vreo douæ
vorbe de sæ nu se vadæ, dupæ care firea ta va fi foarte satisfæcutæ øi te poﬂi
întoarce liniøtit la statutul tæu de creøtin.”
Firea ta te minte aøa cum mæ minte a mea, pe mine? Aveam nevoie de
puﬂin timp sæ reflectez. I-am spus øefului cæ mæ întorc, dupæ care am ieøit.
Respirând adânc, am pornit pe trotuar.
“Dæ-Mi-i Mie, Jim! Lasæ-Mæ pe mine sæ-ﬂi calmez nervii! Eu o sæ-ﬂi
dau liniøtea de care ai nevoie. O sæ te îndrum sæ-ﬂi alegi cuvintele potrivite.
Nu o sæ rezolvi nimic dacæ te înfurii øi îﬂi ceri drepturile. Renunﬂæ, Jim!”

Adeværatul test
Am auzit spunându-se cæ noi pæcætuim, în majoritatea cazurilor, atunci
când suntem corecﬂi øi avem dreptate. Gândeøte-te o clipæ! Pentru mulﬂi,
creøtinism înseamnæ “a fi corect” – a avea doctrina corectæ, reformele
corecte, dieta corectæ øi stilul de viaﬂæ corect. Aceøti oameni træiesc øi
acﬂioneazæ în sfera corectitudinii lor. Iar când altcineva nu acﬂioneazæ
corect, nu gândeøte corect sau nu træieøte corect, ei devin ajutori de Duh
Sfânt øi încep sæ-l corecteze øi sæ-l converteascæ pe celælalt la
“corectitudinea” lor. Aceasta este baza de la care porneøte orice fel de
intoleranﬂæ religioasæ, din trecut øi pânæ în prezent.
Evreii i-au persecutat pe creøtini, pentru cæ ei aveau dreptate. Inchiziﬂia
a fost înfiinﬂatæ pentru cæ Biserica-mamæ avea dreptate. Cruciadele au
fost iniﬂiate pentru cæ toﬂi cruciaﬂii aveau dreptate, iar restul, nu. Catolicii
øi protestanﬂii irlandezi îøi pun bombe unii împotriva celorlalﬂi pentru cæ
øi unii, øi alﬂii cred cæ au dreptate. Cei care luptæ în Jihad pæteazæ atât de
urât lumea, din cauzæ cæ ei consideræ cæ au dreptate.
Dar Dumnezeu ne ajutæ sæ nu mai fim chiar atât de “corecﬂi” øi sæ nu
mai avem chiar atâta dreptate!
Bineînﬂeles, aici nu se pune în discuﬂie importanﬂa doctrinei corecte, a
reformelor øi a stilului de viaﬂæ corect. Toate acestea îøi au locul lor. Ele
fac parte din binecuvântarea care vine odatæ cu creøtinismul. Dar nu ele
reprezintæ testul creøtinismului autentic. Isus a fost Cel care a conceput
adeværatul test: “Prin aceasta vor cunoaøte toﬂi cæ sunteﬂi ucenicii Mei,
dacæ veﬂi avea dragoste unii pentru alﬂii.”2
2. Ioan 13:35
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De ce iubirea faﬂæ de cei din jur constituie testul? Pentru cæ nu o putem
genera noi înøine. Da, noi putem genera “corectitudinea”. Ne putem folosi
logica pentru a ajunge la corectitudine. Dar nimeni nu poate crea iubirea
autenticæ, principialæ, care este îndelung ræbdætoare, este plinæ de bunætate,
acoperæ totul, crede totul, speræ totul, suferæ totul.3
Acest fel de iubire vine doar de la Dumnezeu øi îøi gæseøte expresia în
viaﬂa noastræ doar în mæsura în care noi adoptæm principiile Cuvântului
Sæu øi influenﬂa Duhului Sfânt, permiﬂându-I sæ fie turnat în inimile noastre
prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat.4
Mergând pe trotuar – cu firea mea pæmânteascæ mocnind, având nevoie
doar de o scânteie a alegerii mele pentru a aprinde focul prietenesc –
mi-am dat seama cæ puteam alege sæ træiesc, sæ merg mai departe,
læsându-mæ condus de “dreptatea”, de “corectitudinea” mea, sau de Hristos.
Cine deﬂinea controlul? Jim Hohnberger sau Hristos?
Isus a venit sæ ne elibereze. Nu de neplæcerile cauzate de alﬂii. Nu de
relele tratamente sau de nedreptæﬂile vieﬂii. Isus a venit sæ ne elibereze pe
dinæuntru, de propriul nostru temperament. Sæ ne aducæ pacea în mijlocul
furtunilor noastre – indiferent cæ aceste furtuni sunt atacuri în forﬂæ
împotriva familiilor noastre sau a nouæ înøine, fie o stângæcie neglijentæ a
unor angajaﬂi de atelier auto.
Am simﬂit chemarea lui Dumnezeu adresatæ inimii mele. Harul Sæu
se adresa conøtiinﬂei mele. Era o voce blândæ øi liniøtitæ, cerându-mi sæ-L
las pe Hristos sæ fie primul, ultimul øi supremul în viaﬂa mea, în ziua
aceea øi în situaﬂia aceea. “Alegeﬂi astæzi, cum vreﬂi sæ-i slujiﬂi?”5
M-am decis: “Vreau sæ træiesc prin Tine, Doamne! Renunﬂ la dreptul
de a avea dreptate. Doamne, ce vrei sæ fac?”
“Jim, aø vrea sæ ai o discuﬂie curajoasæ cu øeful atelierului.”
“Doamne, firea mea încæ simte nevoia sæ muøte. Eøti sigur cæ e bine
sæ încep o discuﬂie curajoasæ în aceste condiﬂii?”
“Jim, nu trebuie sæ faci altceva decât sæ laøi în seama Mea acele
impulsuri, clipæ de clipæ, iar Eu voi continua sæ-ﬂi asigur amabilitatea øi
3. Vezi 1 Corinteni 13:4-7
4. Vezi Romani 5:5
5. Iosua 24:15
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cuvintele de care ai nevoie clipæ de clipæ. Aøa Eu voi locui în Tine, la fel
cum Tatæl locuieøte în Mine.”6
Acesta era un apel de a acﬂiona prin credinﬂæ – o credinﬂæ care
colaboreazæ cu harul divin, minut dupæ minut. O credinﬂæ care spune:
“Da, Doamne. Tu poﬂi deﬂine controlul, iar eu de bunævoie mæ voi supune.
Da, Doamne, Te voi onora øi voi depinde de Tine în ceea ce priveøte
cuvintele øi dispoziﬂia de a face aøa cum îmi ceri.” Acesta este creøtinismul
autentic. Înseamnæ a-I permite lui Hristos sæ mæ conducæ în totalitate, în
fiecare secundæ a fiecærei ore din fiecare zi.
A fi creøtin nu are nimic de-a face cu dreptatea, corectitudinea, justiﬂia
sau drepturile mele. Nu are nicio legæturæ cu scrâønitul meu din dinﬂi, în
încercarea de a-mi ﬂine în lesæ firea pæmânteascæ. Are însæ legæturæ cu
dispoziﬂia mea de a læsa ca viaﬂa lui Hristos sæ curgæ prin fiinﬂa mea, iar
eul meu sæ moaræ. Înseamnæ a-I spune “da” lui Dumnezeu øi “nu” sinelui.

O variantæ puﬂin aleasæ
M-am întors la service.
“Jerry, îmi pare ræu, astæzi chiar nu mi-a mai ræmas timp în program
sæ aøtept încæ o altæ oræ øi jumætate. Îi spui, te rog, mecanicului sæ-mi
aducæ maøina la uøa din faﬂæ?”
Jerry s-a uitat fix la mine, iar pe faﬂæ i se putea citi confuzia. Mi-am
dat seama cæ se întreba în sinea lui: Asta e tot? Nicio apostrofare? Tipul
æsta nu o sæ mæ scuipe? Nu o sæ mæ ameninﬂe? Aøtepta sæ primeascæ mai
multe, dar nu a primit decât atât.
“Cæci în El avem viaﬂa, miøcarea øi fiinﬂa.”7
Jerry a intrat græbit în atelier sæ-mi aducæ maøina, în timp ce eu am
ieøit pe uøa din faﬂæ, unde Andrew mæ aøtepta împreunæ cu Sally sæ punæ
în maøina mea o stropitoare cu presiune. Dupæ ce a pus-o, i-am mulﬂumit
lui Andrew øi i-am rugat pe el øi pe Sally sæ se roage pentru mine, în timp
ce eu m-am întors la biroul øefului de atelier.
De data aceasta, Jerry nu mai era acolo. În schimb, o femeie cu faﬂa
chinuitæ se fæcea ocupatæ cu un teanc de hârtii. “Doamnæ, aø vrea sæ vorbesc
cu øeful de atelier.”
6. Vezi Ioan 17:21
7. Fapte 17:28
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“Pæi aøteptaﬂi pânæ termin cu hârtiile astea”, mi-a ræspuns ea obraznic.
Vai! Altæ palmæ pe obrazul meu. “Ce au oamenii æøtia astæzi?” m-am
întrebat în sinea mea. “Æsta trebuia sæ fie un service autorizat de
reprezentanﬂæ, unde serviciile sæ fie de cea mai bunæ calitate.”
“Jim, am nevoie ca ei sæ vadæ creøtinismul autentic pus în practicæ –
nu predicat, ci în carne øi oase, carnea øi oasele tale, aici øi acum.”
M-am apropiat de uøa care dædea în biroul øefului øi m-am uitat pe
fereastræ. Øeful atelierului, øeful de la programæri øi mecanicul aveau o
discuﬂie aprinsæ. Eram sigur cæ era în legæturæ cu situaﬂia mea, aøa cæ am
bætut la uøæ. Øeful atelierului mi-a fæcut semn sæ intru.
Pæøind înæuntru, am putut simﬂi temerea lor. În toate cele trei perechi
de ochi se putea citi groaza– groaza cæ aceastæ situaﬂie putea exploda,
având urmæri notabile. Stæteau încordaﬂi, pregætiﬂi pentru grindina de
acuzaﬂii care erau siguri cæ se va abate asupra lor. La urma urmei, øtiau cæ
au dat-o în baræ de trei ori la rând. Da, øtiau cæ o meritæ.
“Øtiﬂi ceva? În acest moment nu sunt foarte bucuros”, am început eu
sincer. Nu-mi ascundeam iritarea. Voiam sæ o pot reﬂine øi sæ i-o dau toatæ
lui Hristos. “E al treilea drum pe care îl fac. Dar nu o sæ mæ concentrez
asupra supærærii pe care o simt acum. Vreau sæ rezolvæm situaﬂia asta.”
Dumnezeu face apel la noi sæ fim proactivi – nu reactivi. El vrea sæ ne
conducæ spre soluﬂii, nu sæ ne lase sæ ne bælæcim în problemele pe care le
avem. Creøtinismul spune cæ ne putem ridica deasupra problemelor. Nu
trebuie sæ permitem ca provocærile, nedreptatea sau înøelæciunea sæ ne
dicteze modul în care træim sau acﬂionæm. Nu, Calvarul nu numai cæ ne-a
eliberat de trecutul nostru reactiv, dar ne-a dat øi puterea de a ræspunde
proactiv.
Atmosfera s-a destins cât de cât.
Jerry s-a uitat la Ron, mecanicul: “Ce crezi cæ ar putea sæ producæ
acel zgomot?”
Ron a tras adânc aer în piept, s-a ghemuit în scaun øi s-a încruntat:
“Jerry, e greu de spus. Poate fi cauzat de o baræ de torsiune ruptæ. Dacæ se
dovedeøte cæ asta e problema, bara trebuie scoasæ øi datæ la reparat la
atelierul Wright’s Welding. Asta ar putea sæ dureze cel puﬂin douæ zile.”
Bara de torsiune. Øtiam cæ se întinde pe axul maøinii øi leagæ partea
din faﬂæ a øasiului cu cea din spate. Singurul loc în care ar putea sæ scoatæ
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un asemenea sunet era în dreapta mea, undeva mai în spate, atunci când
stæteam pe scaunul øoferului.
“Nu cred cæ asta e problema. Sunetul vine de sub piciorul meu atunci
când apæs pe frânæ – nu din spate, de pe axul maøinii.”
Terry, responsabilul cu programærile a intervenit: “Nu poate fi ﬂeava
de eøapament sau toba? Dacæ sunt inelele care ﬂin toba?”
“Nu”, am ræspuns eu. “Am încercat asta, øi nu vine de acolo.”
Cei trei bærbaﬂi încæ stæteau pe scaune, aøteptând reacﬂia mea explozivæ.
Apelau la orice idee le trecea prin cap, poate-poate mæ puteau îmbuna.
“Doamne,” am zis în sinea mea, “e ridicol! Cum o sæ faci sæ iasæ ceva
bun din situaﬂia asta?” Firea mea încæ voia sæ le spunæ vreo câteva.
“Jim, dacæ te repezi la ei o sæ se repare maøina ta? Vrei sæ ai în Mine
“viaﬂa, miøcarea øi fiinﬂa”, în timp ce maøina ta continuæ sæ pocneascæ?
Sau preferi sæ ai “în corectitudinea øi dreptatea” ta “viaﬂa, miøcarea øi
fiinﬂa” – iar maøina tot sæ continue sæ pocneascæ?”
“Doamne, vreau sæ ræmân în Tine – cu maøina pocnind sau nu.”
Ron a explodat dintr-odatæ: “Dacæ ai cinci minute, o sæ-ﬂi urc maøina
pe rampæ øi o sæ te las sæ te uiﬂi dedesubt împreunæ cu noi.”
Uau! La asta nu mæ aøteptasem. Regulile de siguranﬂæ ale acestor
service-uri nu permit clienﬂilor sæ se uite sub maøinæ. M-am întrebat la ce
bun o sæ serveascæ asta, dar Dumnezeu pærea sæ le miøte øi inimile lor, nu
numai a mea.
I-am dat lui Ron cheile. “Hai sæ încercæm.”
Câteva minute mai târziu, stæteam cu toﬂii øi ne uitam sub maøina
mea. Tensiunea se micøorase øi mai mult øi începusem sæ lucræm ca o
echipæ. Ne-am bægat nasul pe ici, pe colo, dar n-am gæsit nimic anormal.
Apoi lui Jerry i-a venit o idee. A apucat bara din spate øi a început sæ
miøte maøina în sus øi în jos. Ron a apucat bara din faﬂæ. Maøina mea
pærea o barcæ pe o mare agitatæ – legænându-se în sus øi în jos, în dreapta
øi în stânga.
Dintr-odatæ, am auzit zgomotul – încet, dar distinct. “A, i-a uite aici!”
am exclamat eu.
Toﬂi s-au înghesuit sæ vadæ. Era evident cæ bara de direcﬂie era
decuplatæ. Am fost cu toﬂii în al nouælea cer.
Jerry m-a lovit pe spate øi mi-a spus: “Jim, eøti angajat!”
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I-am zâmbit forﬂat øi am continuat gluma: “Pe ce salariu?”
“Pe cât vrei tu!”
Au coborât maøina de pe rampæ, au comandat piesa ce trebuia înlocuitæ
øi am fost programat al patrulea. Jerry øi Ron m-au condus la maøinæ.
Toatæ ræceala era acum înlocuitæ de o senzaﬂie de camaraderie. Eram o
echipæ, nu niøte duømani. Au schimbat câteva amabilitæﬂi cu Sally øi ne-au
urat o dupæ-amiazæ plæcutæ.
Conducând pe drumul de întoarcere, m-am gândit la textul din Fapte
17:28: “Cæci în El avem viaﬂa, miøcarea øi fiinﬂa.” Asta înseamnæ creøtinism
autentic. Acesta este creøtinismul pe care lumea aøteaptæ sæ-l vadæ în viaﬂa
ta øi în viaﬂa mea – în fiecare zi, în fiecare oræ, secundæ dupæ secundæ.
Acel creøtinism în care iubirea principialæ cautæ soluﬂii, nu simple rezolværi
de moment.
M-am gândit cât de diferitæ ar fi fost toatæ scena, dacæ nu aø fi ales sæ
ræspund la apelul fæcut inimii mele de cætre Salvatorul meu. Mi-am adus
aminte de gândurile de la început. Ce-ar fi fost dacæ aø fi ales sæ reacﬂionez,
pur øi simplu, la incompetenﬂa lor? Am fi avut cu toﬂii de pierdut.
Poate un singur om sæ producæ o schimbare vizibilæ? Ce s-ar întâmpla
în cæsniciile noastre dacæ unul dintre soﬂi ar începe sæ dea curs chemærii
adresate de Salvator inimii lui sau a ei? Cât de diferite ar fi familiile noastre
dacæ pærinﬂii ar alege sæ træiascæ o asemenea viaﬂæ?
Creøtinismul autentic înseamnæ a alege o variantæ de puﬂine ori aleasæ.
Înseamnæ a lua decizia de a spune: “Doamne, Tu deﬂii controlul! Renunﬂ
la drepturile mele øi Îi permit Duhului Tæu cel Sfânt sæ pætrundæ în fiinﬂa
mea, acum øi întotdeauna. Vreau sæ træiesc spre a-ﬁi aduce onoare în toate
împrejurærile vieﬂii.”

În El
Am ajuns sæ înﬂeleg cæ nu e suficient sæ aderi, pur øi simplu, la o
bisericæ, la un stil de viaﬂæ, la o lucrare øi la niøte adeværuri. Creøtinismul
autentic merge mult mai departe øi ne permite sæ fim în El – øi El în noi. A
adera la lucrurile amintite mai sus, dar a nu fi în El zi de zi, pe tot parcursul
zilei, înseamnæ a avea doar o formæ exterioaræ, færæ conﬂinut, færæ puterea
inerentæ.8
8. Vezi 2 Timotei 3:5
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Dumnezeu ne oferæ zilnic puterea de a deveni fiii øi fiicele Sale.9 Când
consimt ca Dumnezeu sæ træiascæ viaﬂa Sa în mine, în momentul prezent,
experimentez nimic altceva decât creøtinismul autentic ce trece dincolo
de formæ øi surprinde substanﬂa adeværatei Evanghelii. Mæ salveazæ pe
mine de mine însumi. Fiind ceva mai mult decât simpla adæugare a numelui
meu în cærﬂile cerului, creøtinismul autentic dæ un impuls vieﬂii mele. Mæ
determinæ sæ îmi însuøesc harul divin, prin credinﬂæ øi prin renunﬂarea la
voinﬂa mea, la alegerile mele, la gândurile mele øi la sentimentele mele,
ajungând toate sæ fie motivate de iubirea pentru Dumnezeu – nu în speranﬂa
unei recompense sau de teama de pedeapsæ.
Eu I-aø sluji Dumnezeului meu chiar dacæ mi-ar fi spus cæ nu existæ
Rai. Nu-L urmez pentru ceea ce am de câøtigat. Asta ar fi egoism. Îl urmez
pentru ceea ce face El pentru mine. M-a fæcut sæ mæ îndrægostesc de El –
nu de profitul pe care mi l-ar aduce. Ca urmare a acestei iubiri, El îmi va
oferi viaﬂa veønicæ. Accentul cade asupra Lui, nu asupra mea.
El vrea sæ ræmânæ în mine, iar eu în El. Vrea sæ-Øi punæ Duhul Sæu în
mine, astfel ca în El sæ am “viaﬂa, miøcarea øi fiinﬂa”.10 Asta s-a întâmplat
în biroul de la service. Dumnezeu a îngæduit anumite situaﬂii pentru a-mi
da mie ocazia sæ învæﬂ sæ am în El “viaﬂa, miøcarea øi fiinﬂa”.
Perfecﬂionarea vine în urma exerciﬂiului. Din aceastæ cauzæ, Dumnezeu
îngæduie ca nedreptatea, dezamægirea øi atacurile din partea prietenilor sæ
ne atingæ viaﬂa. De fiecare datæ când acestea au loc, trebuie sæ auzim
apelul la un creøtinism autentic, în care sinele sæ fie supus, iar viaﬂa lui
Hristos sæ ne pætrundæ fiinﬂa. Putem fi ori în Hristos, ori în afara lui Hristos.
Când suntem în Hristos – dæm dovadæ de creøtinism autentic. Rodul
Duhului Sfânt acﬂionând în noi se va vedea în bunætatea, corectitudinea øi
adeværul nostru, indiferent de situaﬂie. Când ne numim “creøtini”, dar
suntem în afara lui Hristos, dæm dovadæ de creøtinism doar cu numele.
Slæbiciunile naturii noastre decæzute preiau conducerea ori de câte ori
circumstanﬂele trezesc în noi aceastæ fire.

9. Vezi Ioan 1:12
10. Vezi Fapte 17:28
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Pregætit sau nu?
Biblia îi numeøte pe creøtinii doar cu numele “fecioare neînﬂelepte”.
Îﬂi aminteøti relatarea spusæ de Isus ucenicilor.11 Zece tinere au ieøit sæ
întâmpine un mire. Toate aveau læmpi øi vase pentru ulei de rezervæ øi
toate erau neræbdætoare sæ participe la nuntæ. Isus a spus cæ cinci dintre
ele erau înﬂelepte, iar cinci neînﬂelepte. La prima vedere, nu prea îﬂi poﬂi
da seama care e cum – pânæ în momentul de crizæ.
A avut loc o întârziere – asemenea întârzierii de la service-ul meu.
Lucrurile nu au decurs aøa cum plænuiseræ aceste zece fete øi iatæ, deci,
ocazia de a vedea diferenﬂa. Fetele înﬂelepte aveau ulei de rezervæ în vase,
dar cele neînﬂelepte nu aveau. Cele înﬂelepte I-au permis Duhului Sfânt sæ
ia în stæpânire pe deplin toate aspectele vieﬂii lor, în timp ce fetele
neînﬂelepte bâjbâiau printre resursele lor proprii.
Dar tu? Când aøteptærile nu îﬂi sunt împlinite, când cineva te scoate
din særite sau când situaﬂiile iau o întorsæturæ urâtæ, ai la tine uleiul Duhului,
care sæ facæ sæ lumineze în continuare lampa ta? Sau eøti o “fecioaræ
neînﬂeleaptæ”?
Hai sæ o luæm øi în alt fel. Eøti Tu mort în timp ce viaﬂa ta este ascunsæ,
cu Hristos, în Dumnezeu?12 Poﬂi spune, alæturi de Pavel: “Am fost ræstignit
împreunæ cu Hristos, øi træiesc... dar nu mai træiesc eu, ci Hristos træieøte
în mine. Øi viaﬂa, pe care o træiesc acum în trup, o træiesc în credinﬂa în
Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit øi S-a dat pe Sine Însuøi pentru mine.”13
A fi ræstignit împreunæ cu Hristos înseamnæ a fi de acord sæ laøi la o parte
toﬂi nervii care te cuprind în faﬂa atelierului auto øi sæ te porﬂi cu cei care
te-au dezamægit nu aøa cum ar merita, ci aøa cum S-a purtat øi Dumnezeu
cu tine.
Isus a murit ca sæ ne dea nouæ viaﬂa. Noi trebuie sæ murim ca sæ primim
viaﬂa Sa. De aceea Pavel a declarat: “În fiecare zi eu sunt în primejdie de
moarte.”14 Moartea noastræ zilnicæ faﬂæ de natura noastræ cæzutæ e ceea
ce-I permite lui Dumnezeu sæ lucreze prin noi, pentru a demonstra în faﬂa
atelierului sau în faﬂa lumii ce înseamnæ creøtinismul autentic.
11. Vezi Matei 25:1-3
12. Vezi Coloseni 3:3
13. Galateni 2:20
14. 1 Corinteni 15:31
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Aceastæ experienﬂæ zilnicæ le lipseøte creøtinilor doar cu numele din
ziua de azi. O parte a explicaﬂiei e aceea cæ nu înﬂelegem mecanismul.
Totuøi aceastæ experienﬂæ “în Hristos” e la dispoziﬂia oricui, în fiecare zi,
indiferent de trecut sau de prezent. Nu are nimic de-a face cu afilierea
noastræ religioasæ. Suntem cu toﬂii copiii lui Dumnezeu. Dumnezeu toarnæ
harul Sæu atât în pægâni, cât øi în creøtini, în pæcætos øi în sfânt de asemenea.
Indiferent cæ eøti catolic, evreu ortodox, protestant, liberal, conservator
sau ateu, Dumnezeu e lângæ Tine – oferindu-ﬂi harul Sæu.

Harul însuøit – un apel continuu
“Cæci prin har aﬂi fost mântuiﬂi, prin credinﬂæ. Øi aceasta nu vine de la
voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca sæ nu se laude nimeni.”15
Harul este “favoarea nemeritatæ”. Acesta este termenul teologic, øi
este corect. Totuøi, ani de zile, m-am luptat sæ-l înﬂeleg în termeni practici,
atunci când sunt provocat într-o mæsuræ copleøitoare în faﬂa unui service
auto. Ce înseamnæ “favoare nemeritatæ” pentru mine, atunci când
nervozitatea face sæ vibreze fiecare fibræ a corpului meu?
Când ne-am mutat în munﬂii din Montana, cu peste douæzeci de ani în
urmæ, una dintre marile mele dileme era cum a umblat Enoh alæturi de
Dumnezeu. Dacæ el a putut sæ umble cu Dumnezeu, eu de ce n-aø fi putut?
“Doamne, mi-ar plæcea sæ stau la picioarele lui Enoh øi sæ învæﬂ sæ umblu
cu Tine la fel ca el.”
“Jim, n-ar fi mai bine te învæﬂ Eu Însumi cum sæ umbli alæturi de
Mine?”
“Sæ mæ înveﬂi Tu? Personal? E posibil aøa ceva?”
“Eu – zice Domnul – te voi învæﬂa øi-ﬂi voi aræta calea pe care trebuie
s-o urmezi, te voi sfætui øi voi avea privirea îndreptatæ asupra ta.”16
Aøa cæ am început sæ studiez Cuvântul lui Dumnezeu sub îndrumarea
Duhului Sæu cel Sfânt. Oriunde mæ întorceam, vedeam cæ Dumnezeu e
alæturi de noi clipæ de clipæ. El nu ne uitæ øi nu ne pæræseøte. Când Daniel
s-a confruntat cu leii în cuøcæ, Dumnezeu a fost acolo. Când cei trei evrei
au fost aruncaﬂi în cuptorul aprins, Dumnezeu a fost acolo. Când Iosua s-a
confruntat cu cetatea Ierihon, Dumnezeu a fost acolo. El a fost mereu
15. Efeseni 2:8, 9
16. Psalmi 32:8
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prezent, pentru a-i salva pe copiii Sæi. Scriptura spune cæ noi suntem
mântuiﬂi, salvaﬂi, prin har, deøi pentru mine e evident cæ Dumnezeu este
Acela care ne salveazæ.
Øi aøa, an dupæ an, o definiﬂie practicæ a harului a început sæ se
contureze în mintea mea. Iat-o: Prezenﬂa lui Dumnezeu ne însoﬂeøte în
fiecare secundæ a fiecærei ore a fiecærei zi, încercând sæ ne câøtige de
partea Sa, stæruind asupra noastræ øi fæcându-ne atenﬂi. El încearcæ sæ ne
salveze în momentul prezent, aici øi acum, astfel încât sæ ne poatæ îndruma,
ghida, împuternici, ræscumpæra øi reface. Aceastæ influenﬂæ divinæ este
nemeritatæ. Nu am fæcut nimic sæ o meritæm. Nu o putem câøtiga în niciun
fel. Este, pur øi simplu, un cadou zilnic din partea lui Dumnezeu, care
face ca harul Sæu sæ fie disponibil pentru toatæ lumea – chiar øi pentru cel
mai mare dintre pæcætoøi, care consider cæ sunt tocmai eu.
Majoritatea dintre noi ne opunem acestei influenﬂe care acﬂioneazæ
asupra inimii noastre øi, din acest motiv, ræmânem în continuare niøte
fecioare neînﬂelepte. Øi øtii de ce? Fiindcæ, pentru a fi eficient în viaﬂa
noastræ, noi trebuie sæ ræspundem la acest har. Trebuie sæ ni-l însuøim.
Harul lui Dumnezeu a fost acolo, ca sæ mæ salveze de la o ieøire
nervoasæ în faﬂa service-ului, dar a trebuit sæ aleg sæ cooperez cu el. A
trebuit sæ renunﬂ la gândurile mele øi sæ accept ceea ce îmi cerea Dumnezeu
sæ fac, în loc sæ cedez în faﬂa a ceea ce îmi dicta firea mea. “Acum dar, nu
este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu træiesc dupæ
îndemnurile firii pæmânteøti, ci dupæ îndemnurile Duhului.”17 Acest tip de
efort care trebuie depus nu este legalism. Legalism e atunci când încerci
sæ faci totul aøa cum vrei tu, færæ nicio intervenﬂie din partea harului. Este
un cu totul alt tip de efort.
Din punctul nostru de vedere, mântuirea este o alegere, o acceptare a
acestui dar în viaﬂa noastræ într-un anumit moment. Dumnezeu ne-a creat
pe toﬂi agenﬂi morali liberi. El ne pune la dispoziﬂie harul, puterea øi
înﬂelepciunea. Noi nu trebuie sæ facem altceva decât sæ alegem sæ cooperæm
cu El.
Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, mântuirea este un proces de
cæutare, de cooptare, øi o cursæ pentru câøtigarea inimilor noastre. El a dat
17. Romani 8:1
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totul øi nu cere în schimb altceva decât pe noi înøine în întregime – toate
deciziile noastre conøtiente.
Dumnezeu face primul pas. Noi trebuie sæ ræspundem.18 Din acest
motiv, harul este un dar. De aceea Dumnezeu este numit “Cæpetenia øi
Desævârøirea credinﬂei noastre”19 Astfel, harul este o influenﬂæ divinæ
asupra inimii noastre – în fiecare zi, în fiecare oræ, clipæ de clipæ – pentru
ca El sæ poatæ fi væzut, nu noi înøine. Dar ne vom însuøi acest har?

Credinﬂa, elementul de legæturæ – un ræspuns continuu
Credinﬂa nu înseamnæ doar a crede Cuvântul lui Dumnezeu, ci øi a
depinde în mod continuu de El în orice situaﬂie. Înseamnæ a-mi preda Lui
toate alegerile conøtiente, într-un anumit moment, pentru ca El sæ mæ poatæ
face în stare sæ træiesc aøa cum ar træi El. Astfel, intru în legæturæ directæ
cu Acela care îmi poate pune la dispoziﬂie toatæ înﬂelepciunea øi puterea
de care am nevoie, pentru a træi viaﬂa pe care am fost creat sæ o træiesc.
Eram foarte nervos în timp ce stæteam în faﬂa øefului de atelier. Cum
putea sæ-mi facæ aøa ceva? În acel moment, eram ca o maøinæ avariatæ,
care avea nevoie sæ fie tractatæ afaræ din groapa autocompætimirii øi
autoimportanﬂei. Dumnezeu Se aseamænæ cu un vehicul tractor. El are
puterea sæ mæ ridice øi sæ mæ scoatæ din groapa pe care o øtiu mult prea
bine. Credinﬂa este cablul care face legætura dintre vehiculul avariat øi
vehiculul salvator. Eu pot alege sæ mæ agæﬂ de cârlig. Nu costæ nimic
aceastæ tractare. Este gratuitæ. Nu am fæcut nimic ca sæ o merit sau sæ o
câøtig. Dar dacæ nu îmi însuøesc acest har, de bunævoie, o sæ ræmân avariat.
În tot acest timp, susﬂin cæ am doctrina corectæ, merg la biserica aceea pe
care o consider adeværatæ øi poate cæ îi ajut pe alﬂii sæ afle despre marele
Dumnezeu din cer. Øi totuøi, dacæ nu cooperez cu acest har øi nu intru în
posesia lui, totul nu îmi este de niciun folos. Harul este disponibil! Este
gratuit! Dar eu ræmân un vehicul avariat dacæ nu aleg sæ mæ prind de
cârlig.
Iatæ ce s-a spus cu privire la Hristos: “A doua zi dimineaﬂa, pe când
era încæ întuneric de tot, Isus S-a sculat, a ieøit øi S-a dus într-un loc
18. Vezi Ioan 6:44
19. Evrei 12:2

153

FEREØTE-MÆ DOAMNE DE PRIETENI…

pustiu. Øi Se ruga acolo.”20 El s-a prins de cârlig. S-a conectat la sursa de
energie, de putere. Nu S-a bazat niciodatæ pe propria înﬂelepciune øi putere.
Chiar a afirmat: “Eu nu pot face nimic de la Mine însumi.”21 Isus a avut
posibilitatea de a alege cum sæ træiascæ – aøa cum avem posibilitatea tu øi
cu mine – întotdeauna bazându-Se pe Tatæl Sæu pentru înﬂelepciune, putere
øi îndrumare. Aøa cum a fost Isus trebuie sæ fim øi noi – întotdeauna
bazându-ne pe o credinﬂæ activæ øi vie, pentru a ne însuøi harul Sæu, aici øi
acum.22
Prin urmare, harul este un apel continuu adresat nouæ de Dumnezeu,
în timp ce credinﬂa este ræspunsul nostru continuu adresat lui Dumnezeu.
Ele merg mânæ în mânæ în acelaøi fel în care hidrogenul øi oxigenul
formeazæ apa. Færæ hidrogen sau færæ oxigen, nu putem avea apæ. Færæ har
sau færæ credinﬂæ, nu suntem altceva decât niøte creøtini doar cu numele.
Dar atunci când credinﬂa ræspunde la har øi se împleteøte cu harul, suntem
niøte creøtini autentici sau, aøa cum spune Biblia, suntem niøte fecioare
înﬂelepte. De ce? Pentru cæ nu doar susﬂinem un lucru, ci ni-l øi însuøim.

Deschiderea cadoului
Soﬂiei mele îi place sæ primeascæ daruri. Iar mie îmi place sæ i le ofer
– nu pentru cæ le meritæ (deøi valoarea ei realæ se ridicæ mult peste valoarea
rubinelor), ci pentru cæ, pur øi simplu, o iubesc. Florile sunt unul dintre
cadourile ei preferate.
Sæ presupunem cæ i-aø aduce o cutie cu o sutæ de bulbi de lalele
olandeze øi i-aø oferi-o toamna, exact în momentul propice pentru a fi
plantaﬂi în grædina de flori, pentru primævara urmætoare. Îmi imaginez cât
de multæ plæcere o sæ-i facæ sæ deschidæ cadoul, sæ planteze bulbii øi apoi
sæ se uite cum ies din pæmânt øi înfloresc dupæ ce se topeøte zæpada. Grædina
ei de flori va fi absolut încântætoare de atât de multæ culoare. Împachetez
cadoul cu cea mai frumoasæ hârtie, îi pun o fundæ pompoasæ øi îi ataøez
un bileﬂel de dragoste. Apoi aøtept momentul potrivit sæ i-l ofer. Abia
aøtept sæ væd ce figuræ face când îl deschide!
20. Marcu 1:35
21. Ioan 5:30
22. Vezi 1 Petru 2:21
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Face ochii mari de surprizæ øi plæcere. “Uau, Jim! E cel mai frumos
cadou pe care l-am primit vreodatæ!”
Citeøte bileﬂelul, îmi dæ o mare îmbræﬂiøare øi mæ særutæ. “O, Jim! Eøti
atât de atent øi te iubesc aøa de mult! O sæ preﬂuiesc acest cadou pentru tot
restul vieﬂii! O sæ mæ uit la el øi o sæ-l admir în fiecare zi. Îﬂi mulﬂumesc
foarte mult. Abia aøtept sæ le spun tuturor ce cadou mi-ai fæcut!”
Apoi ia cadoul, împachetat cum e, øi-l vâræ pe ultimul raft din dulapul ei.
Îﬂi imaginezi cât de dezamægit aø fi? Bineînﬂeles, îmi e recunoscætoare
pentru cadou – dar nu l-a deschis. Nu va øti niciodatæ ce i-am oferit
într-adevær øi nu se va bucura de potenﬂialul lui deplin, care ar putea fi al
ei, dacæ ar deschide cadoul.
Harul este un cadou minunat. Dumnezeu este Cel care ni-l oferæ. El a
pus în acest cadou un potenﬂial de frumuseﬂe mult mai mare decât ne
putem noi imagina øi abia aøteaptæ sæ îl vadæ înflorind în viaﬂa noastræ.
Dar noi trebuie sæ îl deschidem. Îﬂi poﬂi imagina cum Se simte El atunci
când primim harul Sæu, îl admiræm, vorbim despre el, scriem predici pe
tema lui, le spunem altora despre el, Îi mulﬂumim pentru el – dar nu-l
deschidem niciodatæ? Dacæ nu ni-l însuøim în gândurile noastre, în
sentimentele øi în reacﬂiile pe care le avem, nu ne vom da niciodatæ seama
în ce anume constæ acest cadou sau ce frumuseﬂe intenﬂioneazæ Dumnezeu
sæ aducæ în viaﬂa noastræ prin intermediul lui.
Dumnezeu nu e pærtinitor. El oferæ tuturor oamenilor conform cu
nevoia pe care o au. Chiar øi impulsul de a deschide cadoul Sæu tot de la
El vine, totuøi depinde de noi dacæ ræspundem la acest impuls într-un
anumit moment. Dumnezeu mi-a oferit din abundenﬂæ harul Sæu în dar, în
acel atelier auto, dar acest cadou nu mi-ar fi servit la nimic færæ ræspunsul
credinﬂei mele – dacæ eu n-aø fi deschis darul.
Cu alte cuvinte, întâi harul, apoi credinﬂa. Partea lui Dumnezeu vine
întotdeauna prima. Partea noastræ vine întotdeauna a doua. El invitæ. Noi
ræspundem. “Nimeni nu poate veni la Mine dacæ nu-l atrage Tatæl.”23 Eu
sunt în procesul de a învæﬂa cum sæ recunosc apelul lui Dumnezeu adresat
inimii mele øi apoi cum sæ colaborez cu El.24 Dumnezeu face neîntrerupt
23. Ioan 6:44
24. Vezi Isaia 30:21
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apelul. Prezenﬂa Sa e întotdeauna cu noi.25 Eøti de acord sæ-I permiﬂi sæ
intre?
Toate acestea sunt rezumate de Pavel prin expresia “în Hristos”. “Acum
dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Isus, care nu træiesc
dupæ îndemnurile firii pæmânteøti, ci dupæ îndemnurile Duhului.”26 Tot
acest proces ne elibereazæ de pæcatul øi de egoismul – din trecut – øi de
ispita constantæ a Diavolului øi a firii – din prezent.

O întrebare
Cine deﬂine controlul? Tu sau Dumnezeu? Dupæ pærerea mea, acesta
este subiectul cærﬂii Geneza øi ﬂine pânæ în cartea Apocalipsa. Eøti dispus
sæ-L laøi pe Dumnezeu sæ conducæ – total, complet – sau vrei sæ fii tu cel
care conduce? La Lucifer, totul a început cu un simplu gând, dupæ care
s-a ajuns la un ræzboi. L-a convins apoi pe Adam sæ i se alæture în rebeliune,
în aceastæ dorinﬂæ de a deﬂine controlul.
Evanghelia nu e complicatæ. E foarte, foarte simplæ. Ai moøtenit o
fire decæzutæ, care vrea sæ joci dupæ cum cântæ ea. Dumnezeu vrea sæ-ﬂi
ofere o nouæ fire, o nouæ naturæ. E un schimb extraordinar – bunætatea øi
perfecﬂiunea Lui, înﬂelepciunea øi puterea Lui, în schimbul egoismului øi
incapacitæﬂii tale. Îﬂi face aceastæ ofertæ în fiecare zi. Vrea sæ te elibereze
– nu doar sæ te ierte. El “poate sæ væ pæzeascæ de orice cædere øi sæ væ facæ
sæ væ înfæﬂiøaﬂi færæ prihanæ øi plini de bucurie înaintea slavei Sale.”27
Acesta este Dumnezeul meu! Acesta este Dumnezeul tæu! Iatæ ce
înseamnæ har reværsat din abundenﬂæ asupra celui mai mare dintre pæcætoøi!
Credinﬂa mæ pune în legæturæ cu harul øi mæ elibereazæ, pentru a putea træi
dincolo de atacul lansat de prietenii mei. Liber sæ mai fiu atacat din nou øi
din nou, dar deﬂinând puterea de a para orice lovituræ, orice indispoziﬂie,
orice supærare, orice jignire, care pot atât de uøor sæ mæ asedieze. Apoi
pot alerga în cursa care mæ aøteaptæ!

25. Vezi Evrei 13:5
26. Romani 8:1
27. Iuda 24
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CAPITOLUL 9

CREØTINISM AUTENTIC
Întrebæri pentru introspecﬂie personalæ sau discuﬂii de grup
1. Te enervezi uøor atunci când lucrurile nu merg aøa cum vrei tu?
2. Îﬂi manifeøti nervozitatea?
3. ﬁii în tine lucrurile care te supæræ øi apoi fierbi mocnit?
4. Eøti în stare sæ gæseøti o soluﬂie împreunæ cu cei care se poartæ
nedrept cu tine?
5. Eøti proactiv sau reactiv?
6. Eøti orientat pe gæsirea de soluﬂii sau pe generarea de probleme?
7. Partenerul tæu de viaﬂæ, familia øi prietenii spun despre tine cæ eøti
“în Hristos” sau “în tine însuﬂi”?
8. Eøti o “fecioaræ înﬂeleaptæ” sau o “fecioaræ neînﬂeleaptæ”?
9. Sesizezi apelul harului fæcut la inima ta pe parcursul zilei?
10. Îﬂi însuøeøti harul lui Dumnezeu în fiecare zi?
11. Renunﬂi la voinﬂa ta în mod consecvent øi accepﬂi voinﬂa lui
Dumnezeu, bazându-te pe El pentru înﬂelepciune øi putere?
12. Atenﬂia ta e îndreptatæ spre dorinﬂa de a-L face fericit pe Isus sau
spre faptul de a primi recompensa cerului øi viaﬂa veønicæ?
13. Cine deﬂine cu adeværat controlul în viaﬂa ta?
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Alergarea
Sæ alergæm cu stæruinﬂæ în alergarea care ne stæ înainte. Sæ ne uitæm
ﬂintæ la Cæpetenia øi Desævârøirea credinﬂei noastre, adicæ la Isus,
care, pentru bucuria care-I era pusæ înainte, a suferit crucea, a
dispreﬂuit ruøinea. – Evrei 12:1, 2
Era al patrulea down1 øi mai aveam la dispoziﬂie doar un minut øi
patruzeci øi trei de secunde. Echipa adversæ era în faﬂa noastræ cu
øaptesprezece la treisprezece. Noi ne aflam pe linia de douæzeci øi trei de
yarzi2. Chiar dacæ am fi înscris un gol de douæ puncte, ei tot ar fi avut un
avans faﬂæ de noi cu un punct. Aveam nevoie de un touchdown3. Aveam
øaisprezece ani øi jucam ca mijlocaø pe partea stângæ în echipa de fotbal
american a Liceului Appleton.
Antrenorul a strigat “Time-out” øi toﬂi ne-am græmædit în jurul lui,
gâfâind, simﬂind tensiunea momentului. Antrenorul s-a uitat de jur împrejur
la feﬂele noastre rânjite øi apoi ochii i s-au oprit asupra mea.
“Hohnberger, depinde de tine! Nu te opreøti pânæ când nu ai trecut de
linie.”
Ochii mei s-au fæcut mari. Mi s-a uscat gura. Inima a început sæ-mi
batæ cu putere. De ce pusese totul pe umerii mei? Aveam doar 1,55 înælﬂime
øi doar 68 de kilograme. De ce sæ nu trimitæ un fundaø de 1,90 øi de 90 de
kilograme? Trecând cu privire printre cei aflaﬂi pe margine, am væzut faﬂa
prietenilor mei, a pærinﬂilor øi a prietenei mele, care ne încurajau spre
victorie. Era în joc onoarea echipei noastre. Nu puteam sæ-i dezamægim.
M-am gândit apoi la echipa adversæ. Unii dintre ei erau destul de înalﬂi øi
solizi. Presiunea creøtea. Era o treabæ importantæ. Eram agitat.
1. Ultimul atac dintr-un set de patru, în cadrul unui meci de fotbal american –
n.tr.)
2. Fotbalul american este un sport în care cele douæ echipe încearcæ sæ înainteze
cât mai mulﬂi yarzi în terenul advers øi, implicit, sæ marcheze puncte – n.tr
3. Gol în fotbalul american care valoreazæ 6 puncte – n.tr.
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Alergarea! Când te lovesc dintr-o parte, când te prind de tricou, când
vin dupæ tine din spate, când se aøazæ în faﬂa ta, continui sæ alergi sau cazi
la pæmânt? Îﬂi continui alergarea sau îi laøi sæ te doboare?
Ne-am ocupat locurile pe linia de scrimmage4. Fundaøul a strigat planul
de joc: pætrundere pe partea stângæ. Mi-a pasat mingea. Eu am prins-o cu
putere sub braﬂ øi am început sæ alerg cu toatæ forﬂa – hotærât, entuziasmat,
dar øi speriat în acelaøi timp. Dintr-odatæ, am fost lovit din lateral. M-am
ræsucit, dar am continuat sæ alerg, iar picioarele parcæ mæ împingeau
singure în faﬂæ. Cineva m-a prins de tricou, dar eu m-am avântat înainte.
Priveam fix spre endzone5 øi nimic nu mæ putea opri. Dar între mine øi
endzone se aflau douæ dintre cele mai imense namile pe care le-am væzut
în viaﬂa mea. Semænau cu Goliat, iar faﬂa lor radia cu ameninﬂarea: “Aici
o sæ te opreøti!” Scanând repede posibilele cæi de a-i ocoli, m-am decis sæ
mæ strecor rapid chiar printre ei. Ei øi-au scos piepturile spre mine, contactul
dintre noi s-a produs, dupæ care m-am oprit. Am ezitat preﬂ de câteva
secunde, dar printre ei puteam vedea poarta. Mai aveam doar câﬂiva yarzi.
“Hohnberger, hai, nu te opri!” mæ încurajam în sinea mea. “Nu te
cocoøa sub greutate! Nu te opri! Nu ceda! Miøcæ-ﬂi picioarele! Hai, miøcæ-te
odatæ! Nu cumva sæ cazi!”
Muøchii îmi erau obosiﬂi, mæ ardeau plæmânii, picioarele pæreau sæ se
lase sub greutatea celor doi apærætori. Dar eu nu voiam sæ cedez.
Când am atins terenul, cu o græmadæ de trupuri transpirate cæzute
peste mine, mæ aflam la doar câﬂiva centimetri dincolo de linia care marca
endzone. Reuøisem un touchdown!
Nu pot descrie în cuvinte extazul care te cuprinde atunci când øtii cæ
ai înfruntat obstacole copleøitoare, dar care nu te-au fæcut sæ te îndoi. Ai
trecut testul. Ai fæcut tot posibilul. Ai fæcut totul øi ai trecut linia de sosire.
Nu doar ai supravieﬂuit, ci ai ieøit învingætor.

4. Punctul în care se formeazæ græmada, similaræ într-o oarecare
mæsuræ cu græmada din rugbi, ambele fiind jocuri de contact – n.tr.
5. Zona de pe teren în care trebuie sæ ajungæ mingea pentru ca una dintre
echipe sæ înscrie; ceva similar cu poarta din fotbalul european – n.tr.
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Baza de pregætire condusæ de Dumnezeu
Dar tu? Eøti lovit din spate? Eøti înghiontit din lateral? Eøti oprit din
faﬂæ? Eøti prins de tricou, eøti faultat, eøti accidentat? Din pæcate, toate
acestea fac parte din viaﬂæ. De asemenea, fac parte din umblarea creøtinæ.
“De altfel, toﬂi cei ce vor sæ træiascæ cu evlavie în Hristos Isus vor fi
prigoniﬂi.”6
Dacæ antrenorul tæu este Dumnezeu øi asculﬂi de indicaﬂiile pe care El
ﬂi le dæ, atunci te vei lovi de apærætori hotærâﬂi sæ te opreascæ. Dacæ ai ochii
aﬂintiﬂi pe linia de sosire, te poﬂi aøtepta cæ vei fi atacat. Dacæ te implici
total în cursa vieﬂii tale pentru slava Sa, o sæ fii lovit. Loviturile te pot face
sæ te ræsuceøti sau sæ te clatini pe picioare, dar nu le læsa sæ te doboare.
ﬁine-ﬂi ochii fix pe ﬂintæ. ﬁinta nu e aceea de a scæpa de vinovæﬂie. Nu
e aceea de a le demonstra adversarilor tæi cæ au greøit, iar tu ai avut dreptate.
Nu înseamnæ un sfârøit fericit pentru povestea ta tristæ. ﬁinta e aceea de a
termina lucrarea pe care Antrenorul tæu din cer ﬂi-a dat-o – asemenea lui
Isus. Moartea Sa pe cruce a pærut la început o înfrângere lamentabilæ
când, în realitate, El reuøise sæ înscrie decisiv pentru victorie. L-a glorificat
pe Dumnezeu øi a definitivat misiunea pe care i-o încredinﬂase Dumnezeu.7
La fiecare pas, începând cu staulul øi terminând cu mormântul, Isus a
respectat voinﬂa Tatælui, øi nu pe a Sa. La fiecare pas, a fost atacat de
adversari, dar a reuøit sæ treacæ de linia de sosire cu strigætul triumfætor:
“S-a sfârøit!”8
Toate obstacolele ridicate în calea Lui pentru a-L distruge s-au dovedit
trepte pe scara care l-a dus spre victorie.9 Tocmai datoritæ acelor namile,
care intenﬂionau sæ-mi opreascæ înaintarea spre poartæ, victoria mea a fost
atât de ræsunætoare. Exact situaﬂiile care te apasæ în disperare pot fi mijloace
spre succesul tæu cel mai mare. Dumnezeu nu vrea ca tu doar sæ
supravieﬂuieøti, având un caracter mediocru. Ci vrea sæ stræluceøti, trecând
peste obstacole øi depæøind dificultæﬂi. El vrea sæ ajungi în stare sæ spui:
“Acesta a fost cel mai bun lucru ce mi s-a întâmplat în cel mai cumplit
mod cu putinﬂæ.”
6. 1 Timotei 3:12
7. Vezi Ioan 17:4
8. Ioan 19:30
9. Vezi 2 Petru 1:2-8
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Totul face parte din programul de antrenament al lui Dumnezeu. Færæ
încercæri, nu ne putem recunoaøte nevoia pe care o avem de El. Færæ
conflicte, nu ne putem da seama de slæbiciunea noastræ cea mai mare.
Færæ adversari, aurul credinﬂei noastre ræmâne amestecat cu reziduurile
încrederii în sine. Devenim niøte leneøi spirituali øi niøte legume færæ voinﬂæ,
în loc sæ alergæm în cursæ cu toatæ rezistenﬂa de care suntem capabili.
Prin urmare, Dumnezeu strigæ la noi de pe margine: “Depinde de tine!
Nimeni nu-ﬂi poate lua locul în jocul vieﬂii. Miza e onoarea Mea. Nu te
opri, pânæ nu treci de linia de sosire.” El ne trimite pe teren cu un scop.
Permite sæ fim încercaﬂi pânæ în profunzimea sufletului nostru. Îl lasæ pe
adversar sæ ne hærﬂuiascæ din toate pærﬂile, pânæ când devenim puternici în
credinﬂæ øi hotærâﬂi asupra scopului urmærit. El ne ajutæ sæ parcurgem pas
cu pas cursa!

Apærætor în echipa lui Dumnezeu
Pe drumul præfuit spre Damasc, Dumnezeu l-a chemat pe Pavel –
care nu era pe banca de rezerve, ci în echipa adversæ – øi i-a dat misiunea
sæ alerge. Pavel øi-a fixat ochii asupra ﬂintei øi nu øi-a întors niciodatæ
privirea din cea direcﬂie. El afirmæ entuziast: “Ba încæ øi acum privesc
toate aceste lucruri ca o pierdere, faﬂæ de preﬂul nespus de mare al
cunoaøterii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate øi le
socotesc ca un gunoi, ca sæ câøtig pe Hristos øi sæ fiu gæsit în El, nu având
o neprihænire a mea, pe care mi-o dæ Legea, ci aceea care se capætæ prin
credinﬂa în Hristos, neprihænirea, pe care o dæ Dumnezeu, prin credinﬂæ.
Øi sæ-L cunosc pe El øi puterea învierii Lui øi pærtæøia suferinﬂelor Lui...
Nu cæ am øi câøtigat premiul sau cæ am øi ajuns desævârøit; dar alerg înainte,
cæutând sæ-l apuc, întrucât øi eu am fost apucat de Hristos Isus. Fraﬂilor,
eu nu cred cæ l-am apucat încæ; dar fac un singur lucru: uitând ce este în
urma mea øi aruncându-mæ spre ce este înainte, alerg spre ﬂintæ, pentru
premiul chemærii cereøti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.”10 ﬁinta lui era
fixatæ, obiectivul lui era stabilit, iar ochii îi erau îndreptaﬂi numai în acea
direcﬂie.
Crezi cæ a alergat în aceastæ cursæ færæ sæ întâmpine vreun obstacol?
O, bineînﬂeles cæ a întâmpinat. În toatæ cariera lui de misionar a fost încolﬂit
10. Filipeni 3:8-14
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de evrei invidioøi, hotærâﬂi sæ-l scoatæ din joc. Dar alergarea lui Pavel a
fost incredibilæ.11
Lovindu-se de opoziﬂia celor din Antiohia, el øi Barnaba “øi-au scuturat
praful de pe picioare împotriva lor øi s-au dus în Iconia”12 . În Iconia,
Pavel a nimerit între evrei necredincioøi care i-au stârnit pe pægâni
împotriva lui øi i-au convins de lucruri neadeværate. Dar Pavel a ræmas pe
picioare, vorbind “cu îndræznealæ în Domnul”13. Într-un final, un atac
violent a fost lansat împotriva vieﬂii lui, iar Pavel a fost nevoit sæ plece la
Listra – nu ca un laø, ci ca unul care avea ochii aﬂintiﬂi asupra premiului.
În Listra, Pavel a vindecat un om care fusese paralizat din naøtere, iar
mulﬂimile au început sæ se adune în jurul lui. Apoi au sosit acolo evreii
din Antiohia øi Iconia øi au convins mulﬂimea sæ se ridice împotriva lui
Pavel øi a lui Barnaba. În câteva ore, mulﬂimea schimbætoare care fusese
gata sæ se închine lui Pavel øi lui Barnaba ca la niøte zei era acum împotriva
lor øi a început sæ arunce cu pietre în Pavel. Presupunând cæ e mort, l-au
târât în afara cetæﬂii øi l-au abandonat acolo.
Dar asta l-a oprit pe Pavel? Nu! S-a ridicat øi s-a întors în oraø. Cæ tot
vorbeam de perseverenﬂæ! Nimeni în toate minﬂile n-ar fi fæcut aøa ceva.
Dar Pavel aøa a fæcut. De ce? Pentru cæ ochii lui erau îndreptaﬂi spre Isus
– nu spre conflict, nu spre durere, nu spre tristeﬂe. Isus era obiectivul lui.
Viaﬂa lui Pavel demonstreazæ faptul cæ poate exista bucurie øi pace în
timp ce alergæm în proba de rezistenﬂæ.
La ce te gândeøti chiar în acest moment? Ce îﬂi øopteøte Duhul Sfânt?
Cursa lui Pavel se aseamænæ cu cursa ta?
Plecând din Listra, Pavel øi Barnaba s-au mutat la Derbe. Dupæ ce a
predicat Evanghelia în acest oraø øi a fæcut mulﬂi ucenici, Pavel s-a întors
în Listra, în Iconia øi în Antiohia, încurajându-i pe ucenicii de acolo,
îndemnându-i sæ persevereze în credinﬂæ, spunând “cæ în Împæræﬂia lui
Dumnezeu trebuie sæ intræm prin multe necazuri”.14
Necazuri! Trebuie sæ înduræm multe necazuri pentru a ajunge la linia
de sosire. Asta se spune aici. Toﬂi cei care træiesc evlavioøi în Isus Hristos
11. Vezi Fapte 13 øi 14
12. Fapte 13:51
13. Fapte 14:3
14. Fapte 14:22
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vor stârni invidia øi gelozia “sfinﬂilor”. Vor trece – alæturi de Pavel øi de
Isus – prin încercæri øi suferinﬂe færæ sæ aibæ o victorie pe moment.
Dumnezeu nu promite cæ viaﬂa unui creøtin va fi færæ luptæ. Faptul cæ Îi
predæm lui Isus viaﬂa noastræ øi træim pentru El nu eliminæ toate problemele.
De fapt, aproape întotdeauna le atrage dupæ sine, într-o formæ sau alta.
Iosif a fost vândut de propriii fraﬂi øi, ulterior, de stæpânul pe care îl
slujise cu devotament. Moise a fost cel mai blând om de pe pæmânt, dar
cu toate acestea, poporul în slujba cæruia îøi dedicase viaﬂa s-a revoltat de
nenumærate ori împotriva lui. Isaia øi-a petrecut toatæ viaﬂa ca un învæﬂætor
ræbdætor øi curajos – ca profet al speranﬂei øi, totodatæ, al pieirii. Cu toate
acestea, a fost umilit øi ignorat de mulﬂi din Israel øi, conform tradiﬂiei, a
fost tæiat în douæ cu fieræstræul de mâinile celor din Manase. Ieremia a
acﬂionat neobosit pentru salvarea lui Iuda de la distrugere, dar a fost
recompensat cu niøte funii cu care a fost legat într-o groapæ plinæ de noroi.
“Øi Ieremia s-a afundat în noroi.”15
Ilie a fost numit “acela care nenoroceøte pe Israel”.16 Zaharia, fiul
preotului Iehoiada, a fost lovit cu pietre în templu, pentru cæ încerca sæ
facæ un apel la pocæinﬂæ.17 În cele din urmæ, toﬂi ucenicii au murit ca niøte
martiri. Sæ ne uitæm puﬂin la viaﬂa reformatorilor. Wycliffe, Huss, Ieronim,
Luther, Zwingli øi Wesley s-au confruntat toﬂi cu persecuﬂia, într-un fel
sau altul. Fiecare dintre ei a fost supus unor încercæri la sânge. Toﬂi au
trecut prin perioade de descurajare. Toﬂi au fost tentaﬂi sæ renunﬂe øi sæ se
lase cælcaﬂi în picioare de echipa adversæ. Dar n-au renunﬂat. S-au forﬂat
sæ ajungæ la linia de sosire. L-au onorat pe Dumnezeu. Cursa lor constituie
o încurajare pentru noi, cei de astæzi.
Tu în faﬂa cærui pluton de execuﬂie te afli? Ce namilæ de fundaø se
repede spre tine? Poate cæ încerci sæ rezolvi probleme maritale. Poate cæ
noile tale convingeri te-au pus în dezacord cu rudele tale. Poate cæ stilul
tæu de viaﬂæ îi deranjeazæ pe vecini. Sau poate cæ nu te-ai integrat la locul
de muncæ, pentru cæ nu urmæreøti aceleaøi filme, nu râzi la aceleaøi glume
øi nu duci viaﬂa pe care o duc ceilalﬂi colegi ai tæi. Poate cæ eøti cea mai
15. Ieremia 38:6
16. Vezi 1 Regi 18:17
17. Vezi 2 Cronici 24:20, 21
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recentæ victimæ a lanﬂului de bârfe. Existæ nenumærabile modalitæﬂi în care
suntem loviﬂi.
Nu fi surprins øi nu fi descurajat! Dumnezeu nu face discriminæri. Nu
te aøtepta sæ te scuteascæ de durere, încercæri øi nedreptate. Toate fac parte
din cælætorie. De ce? Pentru cæ aceastæ lume e câmpul de luptæ între Hristos
øi Satana. Satana pretinde acest pæmânt ca teritoriul lui de drept øi îi observæ
foarte bine pe cei care au pierdut din teritoriu, în favoarea arhiduømanului
sæu, adicæ în favoarea lui Hristos. Toﬂi cei care Îi aduc onoare lui Hristos
øi îi dezvinovæﬂesc caracterul devin ﬂinta lui Satana, care acﬂioneazæ prin
intermediul oricui poate pentru a-i doborî. E bine sæ ne aducem aminte
aceste lucruri atunci când suntem atacaﬂi. E bine sæ putem vedea geniul
superior din spatele intermediarului uman. El este adeværatul inamic.
Dar nimic nu ni se poate întâmpla færæ ca mai înainte sæ treacæ pe la
tronul de har. Bineînﬂeles, adversarii noøtri vor sæ ne facæ ræu, dar
Dumnezeu vrea sæ transforme acel ræu în bine.18 (Vezi Romani 8:28) Dupæ
luptæ vine victoria, dupæ încercare vine triumful.

Ræmâi pe zid!
Dumnezeu i-a spus lui Neemia: “Depinde de tine, Neemia! E în joc
onoarea Mea! Nu te opri pânæ când zidurile Ierusalimului nu sunt
reconstruite!”
Neemia s-a uitat la obstacolele care îi stæteau în cale øi la opoziﬂia din
partea unora. Toate pæreau ameninﬂætoare. A analizat resursele pentru
misiunea pe care o avea de îndeplinit. Erau puﬂin problematice. Dar
Dumnezeu spusese: “Aleargæ, Neemia, aleargæ!” Aøa cæ Neemia a alergat,
iar Dumnezeu i-a deschis calea.
Susﬂinut øi echipat de cætre împæratul Persiei, Neemia s-a pornit spre
Ierusalim. Fiind conøtient cæ inamici aprigi øi hotærâﬂi stæteau gata sæ i se
opunæ, el øi-a plænuit miøcærile cu mare atenﬂie. Apelând la inimile
locuitorilor din Ierusalim, el le-a solicitat øi obﬂinut colaborarea. Speranﬂa
lui, energia, entuziasmul øi hotærârea lui erau contagioase. Oamenii s-au
unit cu el øi au pus mâna la construirea zidului.

18. Vezi Romani 8:28
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Cum au trecut de linia de scrimmage, primul apærætor s-a repezit spre
el. Sanbalat øi Tobia, vecini samariteni, s-au amestecat printre muncitori
øi au început sæ-i ia în bætaie de joc.
“Ce fac evreii æøtia amærâﬂi?” a întrebat Sanbalat în râs. “Oare vor da
ei viaﬂæ unor pietre înmormântate sub mormane de praf øi arse de foc?’
Tobia,’amonitul, era lângæ el, øi a zis: ’Sæ zideascæ numai! Dacæ se va
sui o vulpe, le va dærâma zidul lor de piatræ.’”19
La scurt timp dupæ aceea, constructorii au fost provocaﬂi cu tactici øi
mai agresive. Adversarii, pretinzând cæ sunt prieteni, s-au amestecat printre
ei, insuflând neîncredere øi generând confuzie. Au urzit planuri
conspirative pentru a-l încurca pe Neemia øi a-i distrage atenﬂia de la
supravegherea øi încurajarea muncitorilor. Au împræøtiat minciuni cum
cæ Neemia ar fi urzit un complot împotriva împæratului persan.
Dar Neemia a continuat sæ caute la Dumnezeu îndrumare øi sprijin,
iar poporul era doritor sæ lucreze. Aceastæ acﬂiune a continuat în forﬂæ,
pânæ când gæurile au fost astupate, iar întregul zid a fost ridicat pânæ la
jumætatea înælﬂimii dorite.20
În acest punct, au ajuns la a treia linie defensivæ. Distanﬂa parcursæ de
la start începea sæ se mæreascæ. Nu doar samaritenii complotau un atac
împotriva lui Neemia øi a lucrærii lui, ci mai erau øi unii dintre conducætorii
evrei care au devenit sceptici øi au încercat sæ-l descurajeze pe Neemia,
spunând: “Toatæ lumea e obositæ øi are nevoie de o pauzæ. E încæ o mulﬂime
de moloz de îndepærtat. Hai sæ renunﬂæm.” Pe lângæ aceste atacuri, au mai
venit øi altele. Evreii care locuiau în apropiere, dar care nu participau în
niciun fel la acest efort, au adunat afirmaﬂiile øi îndoielile duømanilor lor
øi le-au repetat de la distanﬂæ, în auzul celor implicaﬂi în acﬂiunea de mare
amploare – scoﬂând în evidenﬂæ dificultæﬂile lucrærii øi insistând sæ fie opritæ.
Dar tachinærile øi ridiculizarea, împotrivirea øi ameninﬂærile pæreau
mai degrabæ sæ-l provoace pe Neemia cu øi mai multæ hotærâre. Era pur øi
simplu de neoprit. Avea ochii aﬂintiﬂi asupra lui Dumnezeu øi lucrærii Sale,
fiind de-a dreptul de neclintit. “Ne-am rugat Dumnezeului nostru øi am
pus o strajæ zi øi noapte,”21 a spus Neemia. A organizat oamenii pe ture.
19. Neemia 4:2, 3
20. Vezi versetul 6
21. Versetul 9
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Îøi ﬂineau armele la îndemânæ în timp ce lucrau øi fæceau cu schimbul pazæ øi
lucru, astfel încât construcﬂia zidului sæ nu se opreascæ, iar cei de veghe erau
întotdeauna gata sæ sune alarma în caz cæ era observat vreun inamic.
Væzând cæ bârfa øi atacurile directe nu au avut niciun rezultat, Sanbalat
øi Tobia s-au prefæcut cæ vor sæ facæ un compromis cu Neemia. L-au invitat
la o conferinﬂæ, unde au plænuit sæ-l omoare. Dar Neemia, inspirat de Duhul
Sfânt, a ocolit acea întâlnire.
Apoi Sanbalat a pus în circulaﬂie o scrisoare în care se afirma cæ Neemia
plænuia sæ-l trædeze pe împæratul Persiei, dar Neemia a ripostat: “Ce ai
spus tu în scrisoare nu este; tu de la tine le næscoceøti!”22
Apoi samaritenii au angajat un om, pe care Neemia îl considera prieten,
care sæ se închidæ undeva într-o încæpere de lângæ sanctuar, ca øi când
viaﬂa i-ar fi fost pusæ în pericol. Pretinzând cæ e foarte preocupat de
siguranﬂa lui, Øemaia l-a sfætuit pe Neemia sæ se adæposteascæ în templu.
“Haidem împreunæ în Casa lui Dumnezeu, în mijlocul templului, øi sæ
închidem uøile templului: cæci vin sæ te omoare, øi au sæ vinæ noaptea sæ
te omoare.”
Lui Neemia nu i-a trebuit mult sæ înﬂeleagæ adeværatul caracter øi
adeværatul motiv al sfætuitorului lui: “Øi am cunoscut cæ nu Dumnezeu îl
trimitea”, afirmæ Neemia, “ci a prorocit aøa pentru mine, fiindcæ Sanbalat
øi Tobia îi dæduseræ argint. Øi câøtigându-l astfel, nædæjduiau cæ am sæ mæ
tem øi cæ am sæ urmez sfaturile lui øi sæ fac un pæcat. Ei s-ar fi folosit de
aceastæ atingere a bunului meu nume, ca sæ mæ umple de ocaræ.”23
Infamul sfat dat de Øemaia a fost repetat de mai mulﬂi oameni cu o
bunæ reputaﬂie, care, doar pretinzând cæ sunt prieteni cu Neemia, aveau
legæturi ascunse cu adversarii sæi. Dar capcanele lor au dat greø. Ræspunsul
curajos al lui Neemia a fost: “Un om ca mine sæ fugæ? Øi care om ca mine
ar putea sæ intre în templu øi sæ træiascæ? Nu voi intra!”24
În ciuda ameninﬂærilor, a intimidærii øi a confuziei cæ duømanii lui ar
putea sæ-l loveascæ, Neemia a privit neîntrerupt spre ﬂintæ øi a continuat sæ
înainteze, pânæ când zidul a fost terminat la mai puﬂin de douæ luni de la
sosirea lui!25
22 (Neemia 6:8)
23 (Neemia 6:10-13)
24(Versetul 11)
25 (Vezi versetul 15)
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Care este zidul pe care Dumnezeu ﬂi-a cerut sæ-l ridici? Eøti concentrat
în aceastæ direcﬂie? Existæ samariteni care încearcæ sæ-ﬂi distragæ atenﬂia
sau sæ te intimideze? Observæ cæ Neemia nu s-a oprit din construirea zidului
pentru a-i potoli pe samariteni. Nici nu a aøteptat pentru un moment mai
prielnic în care sæ-i încurajeze pe muncitori. El a recunoscut imediat inimile
împietrite, a fæcut ajustærile necesare în program øi a continuat pânæ la
linia de sosire. Cursa lui a fost impresionantæ!

E nedrept!
Acum sæ ne îndreptæm din nou spre Pavel. El øi Sila erau în Filipi.
Prin el, o fatæ sclavæ posedatæ de demoni a fost eliberatæ de sub influenﬂa
lui Satana. Prin urmare, stæpânii ei au fost privaﬂi de venitul pe care aceastæ
fatæ li-l aducea din ghicit. Alarmaﬂi de implicaﬂiile economice pe care le
avea Evanghelia asupra cetæﬂii lor, stæpânii fetei au iscat o revoltæ øi i-au
acuzat pe Pavel øi pe Sila cæ produc agitaﬂie peste mæsuræ în cetatea lor,
promovând obiceiuri care nu sunt legale.26 Apoi mulﬂimea s-a ræsculat
împotriva lor, iar magistraﬂii au hotærât sæ fie bætuﬂi cu nuiele. “Dupæ ce
le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniﬂæ øi i-au dat în grija
temnicerului sæ-i pæzeascæ bine. Temnicerul, ca unul care primise o astfel
de poruncæ, i-a aruncat în temniﬂa dinæuntru øi le-a bægat picioarele în
butuci.”27
Câtæ nedreptate! Dar se întâlneøte de nenumærate ori. Se întâlneøte ori
de câte ori luæm în serios Evanghelia øi începem sæ o aplicæm la lucrarea
pe care Dumnezeu ne-a dat sæ o facem – indiferent cæ e vorba de redresarea
unei cæsnicii distruse, de recâøtigarea unui copil rætæcit sau de eliberarea
unui suflet rætæcit. Linia de apærætori observæ øi face planuri sæ opunæ
rezistenﬂæ. Adversarii ne bat – poate nu cu nuiele propriu-zise, dar cu
adeværuri ræstælmæcite øi cu zvonuri care ne ucid caracterul, familia sau
munca noastræ. Ne închid apoi în “temniﬂa dinæuntru” – poate cæ nu literal,
ci prin eliminarea noastræ dintr-un anume grup, dintr-un anume post sau
dintr-o cursæ pentru o promovare. Suntem închiøi øi læsaﬂi singuri. Suntem
excluøi, læsaﬂi pe dinafaræ øi daﬂi pradæ uitærii. Apoi vin øicanele – acele
manevre de a fi ﬂinuﬂi izolaﬂi øi privaﬂi de libertate. Ne leagæ, ne ﬂin pe loc,
26. Vezi Fapte 16:20, 21
27. Versetele 23 øi 24
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împiedicând lucrarea øi activitatea noastræ. De ce? Pentru cæ, pur øi simplu,
avem o altæ perspectivæ decât a lor.
Deci, cum stai în prezent? Ai simﬂit – sau simﬂi – pe pielea ta cum e sæ
fii atacat de prieteni? Când te doboaræ, te bat, te dominæ, te închid færæ
nicio posibilitate de ieøire, cum te comporﬂi? Care e atitudinea ta? Eøti
gata sæ capitulezi? Simﬂi un impuls puternic sæ fugi øi sæ te ascunzi? Îﬂi
doreøti din tot sufletul sæ te ræzbuni? Sau pur øi simplu le vei ﬂine piept?
Cum sæ le ﬂii piept când te-au încuiat, te-au ﬂintuit øi te-au prins în
butuci? Existæ o singuræ modalitate – øi anume cu Duhul Viului Dumnezeu
øi a Cuvântului Sæu, care promite: “Nicidecum n-am sæ te las, cu niciun
chip nu te voi pæræsi.”28 “Eu sunt cu voi în toate zilele.”29 Dumnezeu nu
l-a uitat pe Daniel în groapa cu lei. Nu i-a uitat pe Øadrac, Meøac øi
Abed-Nego în cuptorul aprins. Nu i-a uitat pe Pavel øi pe Sila în temniﬂa
din Filipi. Nu te va uita nici pe tine. Nu, niciodatæ!

Ce echipæ!
Pe linia de scrimmage, am observat cu îngrijorare echipa adversæ
aliniatæ umær la umær, nelæsându-mi niciun loc prin care sæ mæ strecor.
Pæreau cu toﬂii mai mari decât mine. Nu vedeam nicio ieøire. Situaﬂia
pærea færæ speranﬂæ. Puteam foarte bine sæ renunﬂ în acel moment.
Dar am aruncat un ochi la echipa mea. Coechipierii mei erau aliniaﬂi
umær la umær între mine øi adversari. Fundaøul era pregætit sæ alerge
împreunæ cu mine. Mijlocaøul de pe partea dreaptæ era pregætit sæ meargæ
înainte øi sæ realizeze o breøæ prin care sæ mæ strecor. Mijlocaøul a strigat
începerea rundei, mi-a plasat mingea øi am început sæ alerg. Dar nu alergam
singur. Alergau øi alﬂii în linie cu mine, blocând atacuri la fiecare pas. Un
imens apærætor s-a postat direct în faﬂa mea øi øtiam cæ mæ va doborî. Dar
înainte sæ ajungæ la mine, garda l-a blocat, iar eu m-am furiøat pe lângæ.
Tipul care m-a prins de tricou m-a fæcut sæ mæ sucesc, dar nu m-a doborât,
deoarece un alt coechipier de-al meu l-a blocat øi l-a scos din joc. Nimic
nu m-a atins care sæ nu fi fost mai întâi atenuat de echipa mea. Nu eram
singur. Am reuøit sæ alerg, deoarece nu eram singur. Am reuøit la ajung la
linie, datoritæ echipei care a fost cu mine pe tot parcursul fazei.
28. Evrei 13:5.
29. Matei 28:20
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Înﬂelegi ce vreau sæ spun? Nici tu nu vei reuøi sæ ajungi la linia de
sosire færæ echipæ. Dumnezeu vrea sæ fie antrenorul tæu. Isus vrea sæ alerge
alæturi de tine. Duhul Sfânt øi îngerii din cer fac o breøæ în linia de apærare
a adversarilor pentru ca tu sæ poﬂi înainta. Nimic nu te poate atinge færæ sæ
fie mai întâi oprit de echipa ta. Øi nimic nu ajunge la tine færæ ca ei sæ nu
transforme acel lucru în avantajul tæu. Færæ echipæ, nu vei reuøi niciodatæ.
Cu ei, nu poﬂi eøua! Ei se aflæ acolo pentru a se asigura cæ vei înscrie.
Aøa cæ aleargæ! Aleargæ cu puterea Lui! Aleargæ alæturi de El! Aleargæ
la instrucﬂiunea datæ de El! Nu te opri pânæ când nu ai terminat lucrarea
pe care ﬂi-a dat-o! Nu abandona, pânæ nu îﬂi spune El! Nu eøua øi nu te
descuraja! Nu conteazæ de câte ori eøti lovit sau cât de tare. Nu conteazæ
nici mæcar de câte ori te trezeøti la pæmânt. Øi aici analogia cu fotbalul
american ajunge într-un impas. Într-un meci, cæderea la pæmânt încheie
runda, dar asta nu øi în viaﬂa realæ. Dumnezeu nu stæ sæ numere de câte ori
cazi. Te încurajeazæ de câte ori reuøeøti sæ te ridici.

Ce atitudine!
Aøa au înfruntat Pavel øi Sila echipa adversæ. Ei au væzut realitatea
nevæzutæ a echipei cereøti a lui Dumnezeu. Au træit în acea realitate. Au
øtiut cæ prefæcuﬂii aceia religioøi care urmæreau sæ îi doboare nu puteau
face parte din echipa care alerga alæturi de ei. Pavel remarcæ: “Cæci în El
avem viaﬂa, miøcarea øi fiinﬂa.”30
Imagineazæ-ﬂi-i! La miezul nopﬂii, Pavel øi Sila sunt încæ în temniﬂa
rece øi întunecoasæ. Sângele de pe urma bætæilor s-a închegat de ceea ce le
mai ræmæsese din haine. Ræceala pietrelor pe care stau le pætrunde în oasele
care îi dor atât de tare, intensificând senzaﬂia de disconfort. Era chinuitoare
poziﬂia în care trebuiau sæ stea în butuci. De dormit, le era imposibil.
Echipa adversæ pærea de neînvins în ochii ucenicilor înfometaﬂi, însetaﬂi
øi epuizaﬂi. Eu aø fi fost tentat sæ mæ descurajez. Tu nu? Aø fi fost ispitit sæ
încerc doar sæ supravieﬂuiesc acelei nopﬂi øi sæ sper în venirea dimineﬂii.
Tu nu? Aø fi fost tentat sæ-mi rostesc rugæciunea în gând øi sæ mæ
autocompætimesc. Tu nu?
Dar Pavel øi Sila vedeau ceva mai departe de linia de apærare adversæ,
nu-i aøa? Au privit cu ochiul credinﬂei în jur, la propria echipæ formidabilæ.
30. Fapte 17:28

169

FEREØTE-MÆ DOAMNE DE PRIETENI…

Øi-au aﬂintit privirea asupra zonei în care trebuiau sæ marcheze. Voiau sæ
înscrie. Au alergat în singura direcﬂie în care puteau în acea situaﬂie. Au
început sæ ﬂinæ un serviciu divin de laudæ. Øi nu unul în gând.
Ceilalﬂi întemniﬂaﬂi øi temnicerul erau obiønuiﬂi sæ audæ în ecou
înjuræturi øi blesteme din celulele acelea îndepærtate. Dar în schimb acum
auzeau rugæciuni øi cântæri. Nu prea øtiau ce sæ înﬂeleagæ din asta. Îi poﬂi
auzi pe Pavel øi pe Sila? Eu pot. Ce profunzime, ce rezoluﬂie, ce claritate
a imaginii! Erau ca Neemia refuzând sæ se dea jos de pe zid – refuzând sæ
renunﬂe sau sæ cedeze. Ce hotærâre! Ce legæturæ interioaræ! Aceasta este o
credinﬂæ care promite: “Indiferent ce se va întâmpla, Îl voi læuda pe
Dumnezeul meu!” E genul de devotament ca cel al lui Iov, care afirmæ:
“Da, mæ va ucide: n-am nimic de nædæjduit, dar îmi voi apæra purtarea în
faﬂa Lui.”31 Acesta este efectul focului prietenesc, dacæ îl laøi. Arde zgura
øi purificæ aurul caracterelor noastre.
Te afli chiar acum în faﬂa plutonului de execuﬂie? Oponenﬂii tæi se
aøazæ într-o formaﬂie de apærare invincibilæ? Nu vezi nicio cale de ieøire?
Uitæ-te aproape de tine. Ai de partea ta propria echipæ, care e gata sæ
alerge în cursæ alæturi de tine. În loc sæ te preocupe strategiile apærærii,
concentreazæ-te asupra distanﬂei pe care o mai ai de parcurs: “Ce sæ fac,
Doamne, în continuare? În ce direcﬂie sæ mæ îndrept?” “Nu te opri!
Continuæ!”
Dacæ te trezeøti doborât la pæmânt, nu dispera. Uneori ai nevoie sæ-ﬂi
simﬂi rænile, înainte de a simﬂi nevoia de Medic. Când ne descoperim rænile
în faﬂa lui Dumnezeu, El ne poate aduce puterea Sa vindecætoare; puterea
de a træi în ciuda calomniilor “prietenilor” noøtri; puterea de a continua sæ
construim ziduri, în loc sæ ne preocupæm de samariteni; puterea de a cânta
øi a ne ruga, astfel încât ceilalﬂi întemniﬂaﬂi ai firii pæmânteøti sæ cunoascæ
puterea Evangheliei, pentru a trece dincolo de religie, într-o umblare
profundæ cu Dumnezeu – Dumnezeul care ne face în stare sæ cântæm când
ne vine sæ blestemæm, Dumnezeul care ne dæ putere sæ ne rugæm când
vrem ræzbunare øi sânge.
Focul prietenesc – cine øi-l doreøte? Nimeni! Cine are nevoie de el?
Noi, toﬂi! Tindem cu toﬂii sæ cædem în mediocritate, dacæ nu suntem
motivaﬂi sæ ne stræduim pentru a atinge excelenﬂa. Cu toﬂii tindem sæ fim
31. Iov 13:15
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orbi la defectele noastre, dacæ nu suntem fæcuﬂi sæ le vedem. Cu toﬂii tindem
sæ ræmânem niøte slæbænogi spirituali, dacæ nu suntem stimulaﬂi sæ ne
exercitæm credinﬂa. Focul prietenesc nu trebuie privit ca un obstacol de
trecut, ci ca o øansæ de dezvoltare!
CAPITOLUL 10

ALERGAREA
Întrebæri pentru introspecﬂie personalæ sau discuﬂii de grup
1. Când eøti lovit, continui sæ alergi sau cazi în groapa autocompætimirii?
2. Eøti concentrat asupra liniei de sosire (Isus øi cerul) sau asupra celor
care încearcæ sæ te doboare?
3. Te cocoøezi sub piedicile care te copleøesc?
4. Doar supravieﬂuieøti sau te dezvolﬂi?
5. Interesul tæu principal e acela de a fi exonerat sau de a continua
lucrarea pe care te-a chemat Dumnezeu sæ o faci?
6. Permiﬂi ca împrejurærile ce te doboaræ în disperare sæ devinæ
mobilul succesului tæu?
7. Te poﬂi întreba: “Care e cel mai bun lucru ce mi s-a putut întâmpla
în cel mai groaznic mod cu putinﬂæ?”
8. Când întâmpini rezistenﬂæ, te retragi sau îﬂi scuturi praful de pe
picioare øi porneøti mai departe?
9. Se comparæ alergarea ta cu alergarea lui Pavel?
10. Aøtepﬂi din partea lui Dumnezeu sæ te scuteascæ de suferinﬂæ, de
încercæri sau nedreptate?
11. Îﬂi dai seama cæ nimic nu ﬂi se poate întâmpla færæ ca mai întâi sæ
treacæ pe la tronul harului?
12. Când Dumnezeu îﬂi spune: “Aleargæ!”, tu alergi, te opreøti sau te retragi?
13. Care este zidul pe care Dumnezeu te cheamæ sæ-l ridici? Eøti
concentrat în acea direcﬂie?
14. Care e atitudinea ta?
15. Îﬂi doreøti ræzbunarea?
16. Înﬂelegi cæ focul prietenesc nu trebuie privit doar ca un obstacol de
trecut, ci ca o ocazie de a te dezvolta?
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RÆMÂI
PE POZIﬁIE!
Domnul i-a încredinﬂat fiecærui om o misiune.
E treaba omului sæ o ducæ la îndeplinire øi treaba Diavolului sæ îi punæ
piedici, dacæ poate.
La fel de cert cum Dumnezeu ﬂi-a dat o lucrare de fæcut, Satana va încerca
sæ te împiedice sæ o faci:
Poate te va da la o parte;
Poate te va tenta cu alte lucruri mai promiﬂætoare;
Poate te va ademeni cu posibilitæﬂi omeneøti;
Poate te va asalta cu tot felul de calomnii;
Te va tortura cu acuzaﬂii false;
Te va pune în situaﬂia de a-ﬂi apæra bunul nume;
Se va folosi de persoane pioase pentru a minﬂi despre tine øi de oameni
excelenﬂi pentru a te ponegri;
Poate cæ o sæ îi ai împotriva ta pe Pilat, pe Irod, pe Ana øi pe Caiafa la un
loc;
Iar pe Iuda stând lângæ tine gata sæ te vândæ pentru treizeci de arginﬂi;
Øi poate o sæ te întrebi de ce-au venit toate astea peste tine.
Nu-ﬂi dai seama cæ toatæ aceastæ situaﬂie cruntæ a putut fi posibilæ prin
mæiestria Diavolului,
Pentru a te abate de la misiunea ta øi a te împiedica sæ-L asculﬂi pe
Dumnezeu?
Ræmâi pe poziﬂie øi continuæ sæ-ﬂi faci lucrarea:
Nu tresæri din cauzæ cæ leii ræcnesc;
Nu te opri sæ arunci cu pietre în câinii Diavolului;
Nu îﬂi pierde vremea alergând dupæ nælucile Diavolului.
Continuæ-ﬂi misiunea!
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Lasæ-i pe mincinoøi sæ mintæ; pe partizani sæ se certe; lasæ-i pe profesioniøti
sæ rezolve; pe editori sæ editeze øi sæ publice; lasæ-l pe Diavol sæ-øi arate
colﬂii.

DAR
Ai grijæ ca nimic sæ nu te împiedice sæ duci la bun sfârøit lucrarea
încredinﬂatæ de Dumnezeu.
El nu te-a trimis sæ faci bani.
Nu ﬂi-a cerut sæ te îmbogæﬂeøti.
Nu te-a rugat niciodatæ sæ-ﬂi aperi bunul nume.
Nu te-a trimis niciodatæ în misiune, ca sæ demaøti falsurile pe care Satana
øi slujitorii lui s-ar putea sæ încerce sæ le vândæ.
Dacæ te vei ocupa de aceste lucruri, nu vei mai avea timp de altceva; vei
lucra în propriul interes, nu pentru Domnul.
Ræmâi pe poziﬂie øi continuæ-ﬂi lucrarea!
Obiectivul tæu sæ fie la fel de neschimbætor ca o stea.
Lasæ lumea sæ se agite øi sæ facæ spume.
Poate cæ vei fi insultat, atacat, ameninﬂat, calomniat, rænit øi respins,
Poate vei fi maltratat de duømani, uitat de prieteni, respins øi urât de oameni,
DAR
Cu o hotærâre neabætutæ øi cu un zel neøovæielnic,
Ai grijæ sæ împlineøti scopul suprem al vieﬂii tale øi obiectivul existenﬂei
tale
Pânæ când, într-un sfârøit, vei putea spune: “Am îndeplinit misiunea pe
care mi-ai încredinﬂat-o!”
– Autor necunoscut
(citat în Fullness of Joy, Eric B. Hare)
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Vreﬂi sæ øtiﬂi mai multe
despre familia
Hohnberger?
Empowered Living Ministries (Lucrarea Viaﬂæ din Beløug – n.tr.) este
rezultatul experienﬂei cu Dumnezeu a lui Jim øi a lui Sally. Situat în
apropierea Parcului Naﬂional Glacier, sediul acestei misiuni este gata sæ
slujeascæ nevoilor dumneavoastræ, fie cæ este vorba despre ﬂinerea unui
seminar sau comandarea unei largi varietæﬂi de resurse, care includ cærﬂi,
broøuri, seminarii pe CD-uri sau serii speciale pe DVD-uri. Pentru mai
multe informaﬂii, contactaﬂi:

Empowered Living Ministries
3945 North Fork Road
Columbia Falls, MT 59912
EMPOWEREDLIVINGMINISTRIES.ORG
Telefon: 406-387-4333
Comenzi la: 877-755-8300
Fax: 406-387-4336
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- Scæpare la Dumnezeu - Jim Hohnberger - 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 - Jim Hohnberger - Un plan de 12 sæptæmâni pentru îmbunætæﬂirea celor mai
importante relaﬂii. Cum sæ ai o viaﬂæ puternicæ, o cæsnicie puternicæ, o familie puternicæ.
- Evanghelia este despre oameni - Jim Hohnberger - Cum sæ-i tratæm pe ceilalﬂi, în special pe
cei care sunt diferiﬂi de noi. Modul în care ne trateazæ Isus pe noi.
- Veniﬂi deoparte - Jim Hohnberger - Continuare a cærﬂii Scæpare la Dumnezeu
- Educaﬂie pentru pærinﬂi - Sally Hohnberger - Aceastæ carte nu este o carte tipicæ de creøtere a
copiilor. Nu veﬂi gæsi în ea ultimele tehnici despre øtiinﬂa comportamentului sau discuﬂii
privitoare la psihologie. Ceea ce veﬂi gæsi este o cale cu totul nouæ pentru educarea pærinﬂilor
– prin Duhul!
- Educaﬂie pentru pærinﬂi - Volumul II - Sally Hohnberger - Scris în acelaøi stil captivant ca øi
primul, acest volum se adreseazæ parinﬂilor ai cæror copii au ajuns la vârsta adolescenﬂei. Este
o nouæ provocare øi un îndrumætor al educaﬂiei pærinﬂilor – prin Duhul!
- Bærbaﬂi puternici - Jim Hohnberger - Fiecare bærbat are dreptul la o moøtenire bogatæ!
Precum o comoaræ ascunsæ, øi aceastæ moøtenire este adesea tæinuitæ. Concepﬂii defectuoase
øi aøteptæri contradictorii îi deposedeazæ pe bærbaﬂi de adeværata bogæﬂie care este de drept a
lor. Mulﬂi bærbaﬂi se simt forﬂaﬂi sæ accepte pur øi simplu aceastæ stare de lucruri. Însæ în interior,
øtiu cæ ceva le lipseøte.
În aceastæ eræ a supraîncærcærii cu informaﬂie øi a stimulærii simﬂurilor, este posibil cu adeværat
sæ dezgropi moøtenirea adeværatei masculinitæﬂi? Trebuie bærbaﬂii sæ accepte pur øi simplu
faptul cæ au fost subevaluaﬂi?
Jim Hohnberger ræspunde cu un ræsunætor “nu”! Relatând din propria experienﬂæ øi din cea a
altor bærbaﬂi, Jim væ învaﬂæ cum sæ væ dezgropaﬂi moøtenirea. Nu e deloc complicat. Niciun
bærbat nu ar trebui sæ se mulﬂumeascæ sæ-øi lase comoara îngropatæ.
Recupereazæ-ﬂi moøtenirea! Intræ în rândul acestor bærbaﬂi puternici!
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- Revoluﬂie la Vatican - Martin Kobialka - 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.
- Guvern mondial sau Împæræﬂia lui Dumnezeu? - Martin Kobialka - Cartea a apærut ca rezultat
al întâlnirii autorului cu primul ministru britanic Tony Blair – care este un promotor al globalizærii
– øi a corespondenﬂei cu acesta. Autorul îøi propune sæ ræspundæ la întrebæri cu privire la
viitorul noii ordini mondiale, prezintæ tendinﬂele actuale øi actorii principali ai acestei miøcæri,
dar prezintæ øi planul lui Dumnezeu cu lumea noastræ, pe baza profeﬂiei biblice.
- Salvare din univers? - Martin Kobialka - Este universul locuit? Ne viziteazæ locuitorii altor
planete prin intermediul aøa-ziselor OZN-uri? Mai existæ o speranﬂæ realæ pentru omenire?
Astæzi ne-a invadat o catastrofæ spiritualæ. O inundaﬂie de otrævuri este indusæ în sufletele
copiilor noøtri prin intermediul valurilor New Age. Un potop ezoteric inundæ lumea. Acest
pericol, øi alte întrebæri actuale sunt strâns legate de lumea de dincolo. Aceastæ carte dæ ræspuns
la aceste fræmântæri cu ajutorul Bibliei, care oferæ speranﬂæ realæ øi care dæ vieﬂii noastre un
sens nou.
- A patra uimire - Alberta Mazat - Cartea “A patra uimire” vine sæ demitizeze concepﬂia cæ
iubirea fizicæ, definitæ de Creator prin sexualitate, trebuie privitæ cu coada ochiului øi aøezatæ
în plan secund øi îndepærtat, de care sæ ne fie ruøine. Relaﬂia dintre viaﬂa spiritualæ øi viaﬂa
sexualæ din cuplu a fost foarte puﬂin exploratæ, socotindu-se incompatibile de cætre mulﬂi
partizani ai înaltei moralitæﬂi. Meritul acestei cærﬂi este acela de a oferi o educaﬂie sexualæ în
cel mai înalt cadru creøtin, surprinzând frumuseﬂea dragostei fizice din echilibrul vieﬂii spirituale.
Orice exces de-o parte øi de alta le afecteazæ pe amândouæ.
- Mæ socoteam desævârøit - George R. Knight - Un studiu despre pæcat øi mântuire.
“Aceste douæ cuvinte ﬂin de esenﬂa a ceea ce este creøtinismul, în centru aflându-se problema
umanæ, iar apoi soluﬂia oferitæ de Dumnezeu.
Deøi este adeværat cæ aceste cuvinte sunt esenﬂiale în înﬂelegerea semnificaﬂiei creøtinismului,
este la fel de adeværat cæ ele au fost unele dintre cele mai neînﬂelese cuvinte din istoria bisericii.
La fel au fost øi pentru mine. În felul acesta, m-am frustrat nu numai pe mine, dar øi pe cei din
jurul meu.
Acest mic volum conﬂine ideile de bazæ ale modului în care înﬂeleg acum acest subiect. Fiecare
capitol urmæreøte sæ vadæ lucrurile dincolo de suprafaﬂæ, pætrunzând în semnificaﬂia lor profundæ
øi a modului în care ele se manifestæ în experienﬂa creøtinæ de zi cu zi”.
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- Pânæ la capætul pæmântului - Sebastian ﬁîrﬂîræu - Aceastæ carte este o lecﬂie practicæ de
filozofie creøtinæ a vieﬂii. Ea descrie cu lux de amænunte demersul fiinﬂei umane sub atingerea
cælæuzitoare a lui Dumnezeu. Este un destin creøtin, în cel mai frumos sens al cuvântului. Era
normal ca el sæ nu fie decât misionar. Fiecare nou-næscut în Împæræﬂia Cerurilor este binecuvântat
ca purtætor de speranﬂæ øi mântuire. Experienﬂa de viaﬂæ prezentatæ în aceastæ carte dovedeøte
cu prisosinﬂæ acest adevær.
- De ce nu mi-ai spus øi mie? - Morris Venden
A-L FACE CUNOSCUT PE ISUS ALTORA, NU ESTE CEEA CE FACEM. ESTE CEEA CE SUNTEM.
Când ajungem sæ lucræm ca pescari de oameni, ne lipseøte barca?
Nu este de mirare cæ atât de mulﬂi se sperie, se simt vinovaﬂi sau vor sæ fugæ sæ se ascundæ
atunci când aud Cuvântul.
“Dacæ nu-ﬂi îndeplineøti datoria creøtinæ de a da mærturie altora, sângele lor va fi cerut din
mâna ta.”
Dacæ aceasta este ceea ce aﬂi auzit de la amvon sau de la oameni, în legæturæ cu împærtæøirea
credinﬂei pe care o aveﬂi, pregætiﬂi-væ pentru o schimbare cutremurætoare în înﬂelegerea
mesajului.
În cartea De ce nu mi-ai spus øi mie? pastorul, scriitorul øi binecunoscutul apærætor al neprihænirii
prin credinﬂæ, Morris Venden, lanseazæ o provocare faﬂæ de tacticile bazate pe teamæ øi
sentimentul vinovæﬂiei, care se folosesc în bisericæ pentru a-i determina pe membri sæ desfæøoare
lucrare misionaræ øi promoveazæ o mult mai bunæ cale de urmat.
Cu dovezi din Biblie øi din cartea Calea cætre Hristos, precum øi cu multe experienﬂe de viaﬂæ
culese în timpul anilor de pastoraﬂie, pastorul Venden ne dezvæluie un Dumnezeu suficient de
mare, de iubitor øi de cinstit ca sæ dea fiecærei persoane næscute în aceastæ lume, o øansæ
adecvatæ la mântuire, indiferent de ceea ce facem noi. Pe mæsuræ ce descoperiﬂi adeværatul
motiv pentru care Dumnezeu ne cheamæ sæ dæm mærturie øi sæ slujim pe alﬂii, væ veﬂi întreba
de ce a durat atât de mult ca adeværul sæ poatæ fi rostit: mærturisirea creøtinæ autenticæ nu este
niciodatæ ceva ce se face forﬂat; curge în mod natural din relaﬂia pe care o aveﬂi cu Isus.
Despoværaﬂi de sentimentul de vinovæﬂie, puteﬂi înlocui o viaﬂæ de mediocritate monotonæ cu
o aventuræ neînfricatæ pe calea credinﬂei. Aceastæ carte væ va aræta cum puteﬂi face acest lucru.
Lanﬂuri sfærâmate - Dough Batchelor
Bazatæ pe remarcabila relatare biblicæ despre Isus øi demonizatul din Decapole, aceastæ
povestire tulburætoare conduce la o incursiune emoﬂionantæ în conflictul cosmic dintre forﬂele
binelui øi ræului. Lanﬂuri Sfærâmate dezvæluie minunata putere a lui Dumnezeu de a elibera øi
transforma bærbaﬂi øi femei ce sunt prinøi în cele mai întunecoase adâncimi ale pæcatului øi de
a aduce pace în sufletele lor disperate.
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Ai simﬂit vreodatæ cæ starea ta spiritualæ stagneazæ? Sau cæ speranﬂa ta pentru o dezvoltare
ulterioaræ este deøartæ? Ai atins vreodatæ culmea disperærii simﬂind cæ øtirbirea personalitæﬂii,
obiceiurile rele øi egoismul te-au plasat dincolo de limitele salværii? Atunci aceastæ carte este
cheia care sæ desfacæ lanﬂurile care te împresoaræ.
Doug Batchelor, preøedinte al Amazing Facts, o organizaﬂie media creøtinæ internaﬂionalæ,
este pastorul unei biserici numeroase din Sacramento, California øi gazda binecunoscutei
emisiuni radio Bible Answers Live precum øi a emisiunii de televiziune Millennium of Prophecy.
- Parabole moderne - Morris Venden
Toﬂi suntem ignoranﬂi, în diferite domenii. Poﬂi fi o enciclopedie ambulantæ în materie de
computere, dar sæ nu cunoøti absolut nimic despre ce se aflæ sub capota maøinii tale.
Altcineva poate fi expert în aeronauticæ dar complet novice în ceea ce priveøte funcﬂionarea
creierului omenesc. Ce bine e când cineva începe sæ explice un lucru despre care nu øtim
nimic, cam aøa: “Computerul… carburatorul… creierul uman… reactorul…) se aseamænæ
cu…”
A pune în relaﬂie ceva necunoscut cu altceva cunoscut, aici este geniul parabolei.
Exact aøa fæcea øi Isus atunci când avea de prezentat noﬂiuni abstracte, precum credinﬂa,
dragostea, împæræﬂia cerurilor… “Împæræﬂia cerurilor se aseamænæ cu…”, începea El øi, în mod
sigur urma o parabolæ. Oamenii nu se sæturau ascultându-L, atunci.
Pentru cæ ele aduc cerul mai aproape de pæmânt, parabolele încæ le sunt dragi oamenilor,
dupæ cum a descoperit pastorul Morris Venden peste tot unde a predicat. Cei care i-au auzit
parabolele moderne prezentate în predici îi cer necontenit copii ale acestora, pe care, acum,
el le-a adunat în cartea de faﬂæ.
Parabolele din aceastæ carte? Sæ vedeﬂi, ele se aseamænæ cu…
Adicæ nu! N-ar fi mai bine sæ le citiﬂi singuri?
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