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Dezamăgit de creştinism – uimit de Isus
„Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu,
şi aveţi credinţă în Mine. În casa Tatălui Meu sunt multe
locuinţe. Dacă n‑ar fi aşa, v‑aş fi spus. Eu Mă duc să vă pre‑
gătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc,
Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine; ca acolo unde sunt
Eu, să fiţi şi voi. Ştiţi unde Mă duc şi ştiţi şi calea într‑acolo.
Doamne, I‑a zis Toma, nu ştim unde Te duci; cum putem
să ştim calea într‑acolo? Isus i‑a zis: Eu sunt Calea, Ade‑
vărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl, decât prin Mine.“
(Ioan 14:1–6)
Nu de mult am întâlnit un om, care mi‑a zis: „Sunt bol‑
nav grav de şapte ani, dar preoteasa noastră nu m‑a vizitat
nici măcar o dată.“ Era aşa de dezamăgit.
În urmă cu mai mulţi ani, nu departe de Baden‑Baden, am invitat pe oameni la evanghelizare. Duminică
după‑amiază, un bărbat şedea la poartă. Am intrat în discuţie cu el, iar când am vrut să vorbesc cu el despre Hristos, mi‑a spus imediat cunoscuta propoziţie: „Despre
Dumnezeu, da – dar nimic despre personalul Lui de bord.“
Prin aceasta el se referea la preoţi, predicatori, păstori sau
alţi creştini, care „îl călcaseră cândva pe bătătură“. Încă
unul care fusese dezamăgit de creştinism.
Altă dată am primit o scrisoare tristă. O cunoştinţă
de demult îmi scria: „Mulţi aşa‑zişi creştini m‑au rănit …
Unii din personalul de bord al lui Dumnezeu s‑au compor‑
tat aşa de urât, mai urât chiar decât cei necredincioşi … nu
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mai pot accepta scuza: ,şi creştinii sunt tot oameni‘ … Între
timp am renunţat la citirea Bibliei …“
S‑ar putea continua cu astfel de exemple. Dacă privim
cu atenţie la creştinătatea de astăzi, ar trebui să roşim de
ruşine. Se pare că chiar şi printre creştini nu este nimic
care să nu fie posibil. Cineva este un tip evlavios, iar
cândva se află că are relaţii cu secretara sa. Conducătorul unei misiuni ajunge după „perdele suedeze“ (n. trad.:
la închisoare), deoarece a sustras din banii care îi fuseseră
încredinţaţi pentru lucrarea misionară. Sau undeva este o
familie evlavioasă. Duminica merg toţi la biserică sau la
adunare. Însă toată săptămâna se ceartă întruna, de dimineaţa până seara, încât îi aud chiar şi vecinii. Atunci mulţi
dintre semenii noştri îşi zic: „M‑au dezamăgit complet –
atât creştinii, cât şi tot creştinismul. Când mă gândesc la
cruciade, la inchiziţie şi la războaiele teologice moderne de
astăzi, când oamenii îşi dau în cap în Numele lui Dumne‑
zeu, nu mai vreau să aud nimic despre credinţă.“
Ce le putem răspunde? Nu suntem obligaţi să tăcem
în faţa acestei eşuări a creştinismului? Mai avem dreptul
să‑i invităm public să se pocăiască? Însă tocmai aici trebuie să‑ţi atrag atenţia asupra unui lucru foarte important:
Nu stă nicăieri scris, că noi trebuie să credem în oameni
Nu trebuie să ne încredem în preoţi, nici în misionari şi în evanghelişti, nici în diaconi şi în vreun creştin,
şi nici în grupări şi în instituţii, nici în biserici şi nici chiar
în biserici neoprotestante … Cine se încrede în oameni
şi depinde de oameni, acela eşuează garantat. În Ieremia
17:5 este scris: „… blestemat să fie omul care se încrede în
om …“ Dar în Biblia mea mai este scris şi: „Crede în Dom‑
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nul Isus, şi vei fi mântuit …“ (Fapte 16:31) Nu se poate ca
oamenii să nu dezamăgească. Chiar şi cei mai buni, cei
mai nobili, ajung să dezamăgească cândva. Câţi m‑au de
zamăgit deja pe mine! Creştini în care îmi pusesem toată
speranţa. Oare pe câţi am dezamăgit şi eu? Oameni care
poate aşteptau de la mine ajutor, iar eu nu i‑am ajutat. De
aceea, spun încă o dată: oamenii ne vor dezamăgi – numai
Isus nu dezamăgeşte niciodată. El face ceea ce promite. El
Se ţine întotdeauna de cuvânt. Dacă ne încredem în Sfânta
Scriptură, atunci avem picioarele pe stâncă – fie că trăim,
fie că murim.
Am amintit mai înainte războaiele teologice moderne.
Ascultând ştirile la radio, auzim despre „miliţiile creştine“ din Orientul Apropiat sau de „trupele de luptă protestante“, care defilează prin cartierele catolice din Irlanda
de Nord. Aici trebuie să mai adaug ceva:
Nu toţi cei care se numesc creştini, sunt creştini cu
adevărat
Trebuie să acceptăm conştienţi această realitate. Nu
pot fi acuzaţi creştinii de tot ceea ce se întâmplă în numele
creştinismului. Spre exemplu, o cunoştinţă de‑a mea se
numeşte Croitoru. Dar eu nici nu mă gândesc să‑mi fac la
el un costum pe comandă. Se numeşte Croitoru, însă el nu
este croitor, ci el este laborant.
Tot aşa se întâmplă şi cu creştinismul. Multe lucruri
par a fi creştine, însă nu sunt. După motoul: „Ceea ce nu‑i
dulce, este dulceag. Ceea ce nu este negru, este gri. Ceea
ce nu‑i creştin, este creştinesc.“ Creştin nu este acela care
aparţine unei biserici, unei adunări neoprotestante sau
unei organizaţii religioase, care participă la anumite ritu9

aluri şi este, în general, un om cumsecade; ci creştin este
acela care este născut din nou. Devii creştin numai prin
Hristos. Unde nu este El Domnul vieţii, oamenii nu sunt
creştini, ci creştini cu numele, de formă, „fişe de biserică
îngălbenite“, aşa cum i‑a descris caustic preotul Leppich.
Aceşti oameni au o evlavie de faţadă, prin care nu sunt în
stare să ducă o viaţă spre lauda lui Dumnezeu.
Adevăraţi şi făţarnici
Dar niciun om nu va nega în mod serios că există şi
creştini adevăraţi, nu‑i aşa? Biserica lui Isus Hristos se
zideşte însă în cer. Printre firele de grâu mai există şi buruieni. Ce face un ţăran, care a semănat grâu, şi găseşte în
el şi buruieni? Ia plugul şi ară din nou tot ogorul? Nicidecum. Sau aruncă cineva toate monedele din portofel,
numai pentru că a găsit printre ele o monedă falsă? Dacă
câţiva „creştini“ sunt mincinoşi sau făţarnici, nu înseamnă
că Hristos este un înşelător. În El nu este nimic rău, şi El îi
cheamă şi astăzi pe păcătoşi la Sine. Iar în plus, nimeni nu
trebuie să răspundă pentru ceea ce fac alţii. Trebuie să o
facă fiecare pentru el însuşi, şi înaintea lui Dumnezeu. În
cer nu ajunge niciun făţarnic.
Bileţelul
Într‑o discuţie cu păstorul unei adunări, un bărbat a
declarat că el nu vrea să‑L primească pe Hristos ca Domn
în viaţa sa, deoarece el a fost înşelat financiar de unul
care se numea creştin. Păstorul l‑a întrebat: – „Este acesta
într‑adevăr singurul motiv?“ – „Da“. – „Propun să notăm
cele spuse“, a spus păstorul; apoi a scos un carneţel, şi a
scris: „Eu nu sunt creştin, deoarece m‑a înşelat unul care
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s‑a dat drept creştin.“ Apoi a rupt foaia de hârtie, i‑a dat‑o
bărbatului, şi i‑a zis: „Când te vei prezenta înaintea scau‑
nului de judecată al lui Dumnezeu, şi El te va întreba de ce
L‑ai respins pe Fiul Său, poţi să‑I dai acest bileţel.“ După
aceea, păstorul a plecat.
Păstorul tocmai ajunsese acasă, când cineva a şi sunat
la uşă. Afară se afla omul, cu bileţelul în mână, care i‑a
zis: „Aduc bileţelul înapoi. El nu poate fi o scuză înaintea
lui Dumnezeu.“ Nu a trecut mult, până când bărbatul s‑a
pocăit sincer, şi a devenit credincios.
Îmi dai voie să mă adresez acum ţie, în mod personal?
Ce bilet ai tu, de fapt? Ai fost dezamăgit de creştini sau de
cei care se numesc creştini? Poate de părinţii tăi? Poate de
soţul tău sau soţia ta? De vecini? De colegii de muncă? De
preotul tău? De biserica, adunarea ta? De vreun creştin?
Te rog din inimă: Nu rămâne în această dezamăgire! Vino
mai departe la Isus Hristos şi la izvorul curat al Cuvântului Său! Oamenii trebuie să dezamăgească – Fiul lui Dumnezeu nu dezamăgeşte niciodată. Pe El te poţi baza cu
toată încrederea, în orice privinţă şi în orice situaţie.
Ştii ce mă convinge tot mereu referitor la creştinism?
Nu a existat niciodată vreun creştin, care pe patul lui de
moarte să fi regretat că a trăit cu şi pentru Hristos. Aşa
ceva n‑am auzit, n‑am citit şi n‑am întâlnit niciodată. Toţi
credincioşii au mărturisit: Hristos nu m‑a dezamăgit nicio
dată. Însă au fost mulţi aceia care au regretat pe patul de
moarte viaţa lor fără Hristos.
Creştini imperfecţi
Creştinii nu sunt oameni perfecţi. Pe pământul acesta nu
există nici adunări perfecte. Nu vreau ca cineva să se potic11

nească, însă slăbiciunea naturii noastre omeneşti ne face
câteodată să ne poticnim. Tot aşa, nu vreau să ne scuzăm aşa
de uşor. Un creştin poate să producă Numelui lui Dumnezeu mai mult rău, decât o sută de atei, dacă el trăieşte intenţionat împotriva principiilor creştine. Pentru Dumnezeu,
Numele Lui este prea sfânt, ca El să fie asociat cu nedreptatea noastră. Sfinţii pot cădea. Un creştin nu se cunoaşte prin
aceea că el nu greşeşte, ci prin aceea că el îşi recunoaşte greşelile. În orice caz, când creştinii nu‑şi recunosc greşelile,
atunci ceilalţi oameni vor fi automat dezamăgiţi.
Dezamăgit de creştinism? Eu mă bucur că tema noastră mai are şi un al doilea aspect.
Uimit de Hristos
În evanghelia după Ioan se relatează despre Toma. El Îl
însoţise pe Isus trei ani de zile, auzise tot ce vorbise El, şi
văzuse toate semnele şi minunile făcute de El. Însă Toma
era din fire un om sceptic. El nu „semna niciun contract
de asigurare, fără a citi mai înainte ce era scris în el cu
litere mici“. Când Hristos a amintit faptul că El îi va părăsi
pe ucenici şi va merge la Tatăl, Toma a fost acela care a
luat cuvântul înaintea celorlalţi: „Doamne“, I‑a zis Toma,
„nu ştim unde Te duci; cum putem să ştim calea într‑acolo?“
(Ioan 14:5)
Prin această întrebare el I‑a dat posibilitatea Domnului Isus să facă cea mai frumoasă şi cea mai importantă
afirmaţie din toată Biblia: „Isus i‑a zis: Eu sunt Calea, Ade‑
vărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl, decât prin Mine.“
(Ioan 14:6)
După puţin timp, acest Isus atârna mort pe cruce, executat de romani. Şi atunci Toma s‑a întrebat: Cum poate
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un mort să fie calea spre Dumnezeu? El nu putea să înţeleagă lucrul acesta. Dezamăgit, Toma nu ştia ce să mai
creadă.
Apoi Isus a fost pus în mormânt. Se părea că se terminase cu El. Însă a treia zi, Dumnezeu L‑a înviat pe Fiul Său
din morţi. În seara zilei învierii Sale, Isus S‑a arătat celor
zece ucenici, care, de frica iudeilor, erau încuiaţi într‑o
cameră. Iuda Iscarioteanul se spânzurase între timp. Toma
nu era împreună cu ei. Ce bine că el nu a fost uitat.
Când ei s‑au strâns iarăşi, ucenicii i‑au mărturisit lui
Toma: „Noi am văzut pe Domnul.“
Însă Toma a reacţionat neîncrezător: „Dacă nu voi
vedea în mâinile Lui semnul cuielor, şi dacă nu voi pune
degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mâna
mea în coasta Lui, nu voi crede.“ Şi cu asta basta!
După opt zile, Isus cel înviat a apărut iarăşi în mijlocul ucenicilor Săi. Iar Hristos S‑a adresat direct lui Toma:
„Adu‑ţi degetul încoace, şi uită‑te la mâinile Mele; şi adu‑ţi
mâna, şi pune‑o în coasta Mea; şi nu fi necredincios, ci cre‑
dincios!“ Iar Toma a răspuns: „Domnul meu şi Dumnezeul
meu …“ (Ioan 20:28)
Toma a fost primul om care L‑a numit pe Isus Hristos
„Dumnezeu“ – nu numai „Fiul lui Dumnezeu“. Recunoaşterea Mântuitorului de către el a devenit mărturia lui. Cu
alte cuvinte: Hristos l‑a uimit pe Toma.
Persoana lui Isus Hristos
Ai cercetat vreodată mai îndeaproape persoana şi viaţa
lui Hristos? Oricine va face lucrul acesta, va trebui să recunoască că Isus Hristos este o personalitate minunată. Istoricul Bisericii, Scott Latourette, scria: „Dacă se compară
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viaţa Lui scurtă, cu schimbările care le‑a produs ea de‑a
lungul istoriei, atunci viaţa Lui a fost aceea care a exerci‑
tat cea mai mare influenţă pe planeta aceasta … Prin El
au fost schimbate milioane de persoane, şi ele au început să
ducă o viaţă conformă cu viaţa exemplară pe care a dus‑o
El. Pe baza schimbărilor care au urmat naşterii, vieţii, mor‑
ţii şi învierii Sale, acestea au devenit cele mai mari eveni‑
mente din istoria omenirii. Comparat cu influenţa Lui, Isus
Hristos este centrul istoriei oamenilor“ (sursă necunoscută). Nicio personalitate nu a determinat pe atâţia pictori
să pună mâna pe pensulă şi să picteze, pe atâţia compozitori să scrie partituri şi pe atâţia poeţi să compună poezii.
Orice dată care este tipărită sau scrisă, este un indiciu spre
El (Evrei 1:2 – înainte de Hristos sau după Hristos – î. d.
H. / d. H.). El a fost cea mai mare personalitate care a trăit
vreodată pe pământul acesta.
Mărturii surprinzătoare
Lucrul acesta a fost recunoscut chiar de oamenii care
toată viaţa lor au fost atei sau au trăit fără Hristos – spre
exemplu, Jean‑Jacques Rousseau, un filozof din sec. al
XVIII‑lea. El propaga revenirea la natură şi, contrar
Bibliei, afirma că inima este născută curată. Însă în cartea
lui, Émile, el scrie astfel:
„Trebuie să vă mărturisesc că sfinţenia [lui Isus Hris‑
tos] descrisă în Evanghelie este un argument pe care‑l accept
din inimă. Mi‑ar părea rău dacă i‑aş găsi contraargumente.
Priviţi cărţile filozofice în pompozitatea lor. Cât de mici
sunt ele, când sunt comparate cu Evanghelia! Este oare posi‑
bil, ca Isus să fi fost un om obişnuit? Foloseşte El tonul unui
entuziast sau al unui sectant ambiţios? Câtă curăţie, cât de
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plăcută a fost comportarea Lui! Câtă gingăşie în învăţătura
Sa! Câtă suveranitate în afirmaţiile Sale, câtă înţelepciune
adâncă în vorbirea Sa! Câtă prezenţă de spirit, fineţe şi sin‑
ceritate în răspunsurile Sale! Câtă putere, în suferinţa Lui!
Unde este omul, unde este înţeleptul, care să poată lucra,
suferi şi muri fără slăbiciune, fără lăudăroşenie? Prietene,
aşa ceva nu se poate inventa.“ (Jean‑Jacques Rousseau –
Émile sau Despre educaţie)
Ştii, eu privesc cu plăcere la Hristos, şi de fiecare dată
sunt uimit când citesc cum a potolit El furtuna pe lacul
Ghenezaret; cum S‑a adresat El femeii prinsă în adulter: „Femeie, unde sunt pârâşii tăi? … Nici Eu nu te con‑
damn“ (Ioan 8:10–11); cum a stat El la masă cu vameşii
şi cu păcătoşii; şi cu câtă răbdare S‑a comportat El faţă de
ucenicii Săi.
Isus Hristos n‑a dezamăgit pe nimeni, deşi El a fost
crunt dezamăgit de mulţi. El nu a fost preţuit nici de
rudele Lui; proprii Lui ucenici L‑au trădat şi părăsit; propriul Său popor L‑a condamnat la moarte şi L‑a executat.
Dar El a înviat, şi El trăieşte. După învierea Sa, El a fost
văzut de mai mult de 500 de persoane în acelaşi timp. De
atunci milioane de oameni au experimentat cum Isus a
intrat în viaţa lor, şi i‑a schimbat.
O invitaţie personală
Pe tine nu te desparte de Dumnezeu decât o rugăciune.
Dar nu rugăciunea unui nehotărât. Eu am citit cândva o
astfel de rugăciune: „Îmi cunosc necazul meu, şi nu‑i pun
capăt; îmi cunosc vina, şi n‑o îndepărtez; îmi cunosc lanţul,
şi nu‑l rup; cunosc Cuvântul, şi nu‑l pronunţ; cunosc calea,
şi nu merg pe ea; cunosc lumina, şi nu o văd.“
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Această rugăciune vorbeşte despre necaz şi vină. Te‑ai
gândit şi tu vreodată de câte ori L‑ai dezamăgit pe Dumnezeu? L‑ai iubit şi L‑ai cinstit tu întotdeauna, din toată
inima? Nu I‑ai promis tu odată că El va avea primul loc
în viaţa ta? Ţi‑ai iubit tu întotdeauna aproapele, ca pe tine
însuţi? Poate recunoşti în inima ta: Înaintea Dumnezeului cel sfânt sunt un păcătos pierdut. Atunci rugăciunea ta
trebuie să fie asemănătoare cu aceasta:
„Doamne Isuse, Îţi mulţumesc că mă iubeşti. Deşi eu am
trăit ani de zile fără Tine … astăzi Tu vrei să mi mai dai
încă o şansă. Îţi mulţumesc că Tu ai purtat pe cruce toată
vina mea, cât şi pedeapsa lui Dumnezeu pentru orice păcat.
Eu nu merit lucrul acesta. De fapt, eu ştiu că mi se cuvine
moartea fizică şi cea spirituală, veşnică … Îmi recunosc
toată vina … Regret din toată inima păcatele mele şi viaţa
trăită fără Tine. Te rog, curăţă mă prin puterea sângelui
Tău vărsat! Ajută mă să mi mărturisesc vina, chiar şi înain‑
tea oamenilor! Doresc să Ţi aparţin Ţie în viaţa aceasta, cât
şi toată veşnicia … Amin.“
Isus este Calea
Corespunde această rugăciune cu dorinţa ta? Atunci
încredinţează‑ţi viaţa Domnului Isus – împreună cu toate
dezamăgirile, dar şi cu toată vina şi păcatul tău. El este
Calea, Adevărul şi Viaţa.
Vrei să mergi pe această cale? Atunci trebuie mai întâi
să păşeşti pe ea. Prin natura noastră, nimeni nu este pe
această cale. Aşadar, întoarce‑te de pe calea ta greşită, şi
mergi pe calea cea bună.
El este Adevărul. Vrei să crezi Cuvântul Lui? Atunci
încredinţează‑te lui Hristos şi ascultă de Cuvântul Său!
16

El este Viaţa. Vrei să primeşti această viaţă? Atunci primeşte‑o în viaţa ta, în rugăciune! Invită‑L pe Isus să intre
în inima ta! El va intra, negreşit.
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Dumnezeu – cine este El?
„Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului, şi a zis:
Bărbaţi atenieni! În toate privinţele vă găsesc foarte religi‑
oşi. Căci pe când străbăteam cetatea voastră, şi mă uitam
de aproape la lucrurile la care vă închinaţi voi, am descope‑
rit chiar şi un altar, pe care este scris: unui Dumnezeu necu‑
noscut. Ceea ce voi cinstiţi fără să cunoaşteţi, aceea vă ves‑
tesc eu. Dumnezeu, care a făcut lumea şi tot ce este în ea,
este Domnul cerului şi al pământului, şi nu locuieşte în tem‑
ple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omeneşti, ca
şi când ar avea nevoie de ceva; El, care dă tuturor viaţa,
suflarea şi toate lucrurile. El a făcut ca toţi oamenii, ieşiţi
dintr‑unul singur, să locuiască pe toată faţa pământului;
le‑a aşezat anumite timpuri şi a pus anumite graniţe locu‑
inţei lor, ca ei să caute pe Dumnezeu, şi să se silească să‑L
găsească bâjbâind, măcar că nu este departe de fiecare din
noi.“ (Fapte 17:22–27)
Un adult discută cu o fată despre credinţă. Copila credea, adultul era sceptic. După câtva timp, fata spune:
„Dumnezeu este aşa de mic, încât El locuieşte în inima mea.
Dar El este aşa de mare, încât nu are loc în capul tău.“
Exemplul acesta ne‑a readus la tema noastră. Cum ni‑L
imaginăm noi pe Dumnezeu? Un Dumnezeu filozofic,
pentru cap sau un Dumnezeu biblic, pentru inimă?
Pentru majoritatea oamenilor Dumnezeu este o consecinţă, dar nu o realitate. Tu cum Îl cunoşti pe Dumnezeu? Numai din auzite (în felul lumii)? Credinţa în El este
numai un rest al mărturiei de credinţă pe care ai învăţat‑o
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ca copil? Pentru mulţi alţii Dumnezeu nu este decât un
ideal, un alt nume pentru bunătate, frumuseţe sau adevăr.
Toate aceste imagini despre Dumnezeu au ceva comun:
ele arată că oamenii nu Îl cunosc personal pe Dumnezeu.
Ce imagine avem noi despre Dumnezeu? Una filozofică,
pentru cap sau una biblică, pentru inimă?
Cine este Dumnezeu? Cum este El? Acestea sunt întrebări vechi de mii de ani. Ele i‑au preocupat pe egiptenii,
babilonienii, romanii şi germanii din antichitate.
Nu mă pot referi acum la toate imaginile despre Dumnezeu din trecut. Să observăm numai ce tablou despre
Hristos şi‑au făcut grecii din primul secol, deoarece filozofia lor a influenţat cel mai mult Europa de Vest. Noţiunea filozofică a grecilor antici despre Dumnezeu se deosebeşte foarte mult de Biblie:
Dumnezeul filozofilor
o existenţă superioară
se odihneşte (static)
este un lucru
păcat = lipsa existenţei

Dumnezeul Bibliei
o persoană
lucrează (dinamic)
este o persoană (EL)
păcat = rebeliune
împotriva unei persoane

Filozofii greci învăţau că Dumnezeu este veşnic. Dumnezeu este armonie. Dumnezeu se odihneşte în El Însuşi.
Dumnezeu este „ceva nemişcat, care lucrează“. Dumnezeu
este „static“. După părerea grecilor antici, Dumnezeu este
insensibil, neînţelegător, infinit, neschimbător, invizibil
şi de nedescris. Dumnezeu este necunoscut. Când Pavel
se plimba prin Atena, a găsit un altar cu inscripţia: „Unui
Dumnezeu necunoscut.“ (Fapte 17:23)
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Cum ni‑L imaginăm noi pe Dumnezeu?
Tocmai aceasta este situaţia majorităţii oamenilor de
astăzi. Ei nu‑L cunosc pe Dumnezeu. Şi nici nu s‑au străduit să‑L caute şi să‑L găsească. De aceea, Dumnezeu este
amintit numai din când în când, la anumite sărbători de
familie, cum ar fi comuniune sau confirmare, de Paşti sau
de Crăciun. În rest, Dumnezeu nu are nici o importanţă
în viaţa lor. Iar dacă se întâmplă în viaţa lor ceva grav, boli
sau decese, atunci El este acuzat, punându‑se întrebarea:
De ce permite El aşa ceva?
Dacă Dumnezeul cuiva este distrus, este distrusă imaginea pe care şi‑o făcuse el despre Dumnezeu.
În viaţa noastră, Dumnezeu nu ne părăseşte niciodată,
ci este distrusă numai imaginea pe care ne‑o făcusem noi
despre Dumnezeu. Ea poate fi distrusă – da, trebuie să fie
distrusă – dacă vrem să‑L găsim pe Dumnezeul adevărat,
viu.
Dacă cineva îmi spune: „Eu nu mai pot să cred în Dum‑
nezeu. Credinţa mea în Dumnezeu a fost distrusă după Sta‑
lingrad şi Hiroşima …“, „… după ce m‑a lăsat soţia …“, „…
de când fiul nostru n‑a luat bacalaureatul …“ Atunci eu
îi răspund: „Stai puţin, pentru tine a fost distrusă numai
o anumită imagine despre Dumnezeu; tu însă nici nu‑L
cunoşti pe adevăratul Dumnezeu.“
Cine este şi cum este Dumnezeu?
Dumnezeul Bibliei poate fi mânios, El poate fi gelos şi
El poate regreta. Dumnezeul Bibliei poate gândi şi vorbi,
El poate interveni, El Îşi poate mişca mâna, şi El este o
persoană. Da, Dumnezeul Bibliei este o persoană. Dumnezeul Bibliei este o persoană cu care poţi avea legătură.
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Care este imaginea noastră despre Dumnezeu? Societatea noastră, fiecare dintre noi avem o anumită imagine
despre Dumnezeu. Dar despre care Dumnezeu vorbim
noi de fapt? În care Dumnezeu credem noi? Într‑un dumnezeu al grecilor sau în Dumnezeul viu al Bibliei? Filozofii greci spuneau: dacă Dumnezeu ar putea simţi bucurie,
durere, mânie sau frământare, atunci oamenii ar fi în stare
să‑L influenţeze. Aceasta ar însemna însă că ei ar fi mai
mari decât Dumnezeu. Iar aşa ceva nu se poate. Lasă‑mă
să‑ţi prezint principalele caracteristici ale imaginii biblice
despre Dumnezeu.
1. Dumnezeu Bibliei este un Dumnezeu viu
Acest Dumnezeu poate auzi. Pe acest Dumnezeu Îl
poţi cunoaşte; El este o realitate ce se poate verifica. Mulţi
dintre noi L‑am cunoscut ca pe Acela care ne‑a schimbat
viaţa. Eşti uimit de acest Dumnezeu?
Multora dintre noi – şi mie – ni s‑a întâmplat ca lui Iov.
El a crezut că‑L cunoaşte pe Dumnezeu. Dar într‑o bună
zi el a trebuit să spună: „Urechea mea auzise vorbindu‑se de
Tine, dar acum ochiul meu Te‑a văzut. De aceea, mi‑e scârbă
de mine, şi mă pocăiesc în praf şi cenuşă.“ (Iov 42:5–6)
2. Dumnezeul Bibliei S‑a descoperit
El S‑a descoperit. El S‑a arătat. El nu este „ceva nemişcat, care lucrează“, care domneşte undeva deasupra stelelor.
Biblia arată cinci moduri în care S‑a descoperit Dumnezeu:
◆ în creaţie (Romani 1),
◆ în conştiinţă (Romani 2),
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◆ prin istoria lui Israel (Romani 9‑11),
◆ în Cuvântul lui Dumnezeu (Ioan 9:5:39),
◆ în Fiul lui Dumnezeu (Ioan 14:9, Evrei 1:1‑2).
Dumnezeul Bibliei S‑a descoperit însă în mod desăvârşit în Isus Hristos. Păstorul Wilhelm Busch s‑a exprimat astfel: „De când a venit Isus, contestarea lui Dumnezeu
este fie neştiinţă, fie rea‑voinţă.“ Se spune: „Cel mai târziu,
atunci când începe să se clatine un avion, încep să se roage
şi ateii“. Nimeni nu se naşte ateu – el este însă educat să‑L
nege pe Dumnezeu. Ateii sunt rezultatul unei ideologii,
ai unei ideologii false. Ateul spune: „Nu este Dumnezeu.
Basta!“ Biblia răspunde: „Nebunul zice în inima lui: nu este
Dumnezeu.“ (Psalmul 14:1). Să‑L negi pe Dumnezeu este
cea mai mare nebunie pe care o poţi face. Negarea realităţii nu desfiinţează realitatea.
3. Dumnezeul Bibliei Se întâlneşte cu noi ca om
Biblia vorbeşte despre înfăţişarea lui Dumnezeu, despre cum intervine Dumnezeu şi cum simte Dumnezeu. Noi putem şi trebuie să vorbim despre Dumnezeu
cu cuvintele noastre, pentru că El S‑a făcut ca unul dintre noi. Dacă Dumnezeu Se mânie sau Îi pare rău, acestea
nu sunt imagini care trebuie desfiinţate. Aşa este în realitate Dumnezeu.
Dumnezeu este Tată. Dumnezeu poate mângâia ca un
tată. Biblia vorbeşte despre dragostea unui Tată dumnezeiesc.
Dumnezeu este Păstor. Dumnezeu este Medic. Dumnezeu este o stâncă, o cetate etc. Aşa este Dumnezeu. Iar
eu mă bucur aşa de mult, că aşa este Dumnezeu. Cât aş
fi de sărac, dacă l‑aş avea numai pe dumnezeul filozofiei
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greceşti, atunci când sunt chemat la un bolnav sau la o
familie îndurerată! Când în faţa mea stau partenerii unei
căsnicii destrămate, nu i‑aş putea ajuta cu etica grecească.
Iar când tinerii vor să aleagă o meserie şi o căsnicie care
să‑i onoreze sau când au nevoie de ajutorul divin în ispitele lor, ce le‑ar putea ajuta dumnezeul rece şi neclintit al
grecilor?
Mă bucur că Scriptura ne descoperă un alt Dumnezeu.
Toată Biblia vorbeşte despre smerirea lui Dumnezeu, până
acolo că El S‑a făcut ca noi, oamenii. Dumnezeu vorbeşte
şi aude. El a venit pe pământ. El este „atras“ de nenorocirea oamenilor de pe pământ. Dumnezeu S‑a smerit pentru noi. Dumnezeu S‑a coborât pe pământ.
Aceasta este natura lui Dumnezeu. El are o inimă. El
iubeşte. Şi pentru că El iubeşte, de aceea, are voie şi să Se
mânie. Mânia este opusul iubirii. Iubirea vrea numai pe
iubitul ei, şi în întregime; altfel ea nu este iubire. Dumnezeu nu este indiferent, atunci când oamenii, pe care El îi
iubeşte, se închină idolilor.
Dar El nu forţează, nu obligă. Dumnezeu invită, El
oferă – dar El nu forţează! Numai duşmanul Său forţează.
El obligă şi leagă, cu legături şi obezi. Însă Dumnezeu este
dragoste. Iar dragostea nu are nicio urmă de constrângere.
Dragostea îţi lasă libertatea să spui nu. De aceea, istoria lui
Dumnezeu cu lumea aceasta nu este o istorie plină de succes. Dumnezeu acceptă riscul ca oamenii să ignore şi să
dispreţuiască dragostea Sa.
În unele situaţii, ei pot să o facă chiar toată viaţa. Însă
ei trebuie să ştie că, din punct de vedere moral, numai ei
sunt răspunzători. Ei nu sunt o păpuşă manipulată din
sfori, care‑şi mişcă mâinile şi picioarele, după cum se trag
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sforile. Nu! Dumnezeu îţi respectă şi ia în serios decizia ta.
Dacă vrei să trăieşti aici pe pământ fără Dumnezeu, atunci
va trebui să‑ţi petreci şi veşnicia departe de Dumnezeu.
Cine nu înţelege seriozitatea lui Dumnezeu, nu va putea
înţelege niciodată nici harul salvator al lui Dumnezeu.
Dacă însă în viaţa aceasta recunoşti şi accepţi dragostea lui Dumnezeu de nedescris faţă de tine, şi Dumnezeu este cu adevărat Domnul vieţii tale, atunci Îl vei putea
cunoaşte personal. Este mai bine să‑ţi pierzi onoarea înaintea oamenilor, prin aceea că eşti o dată sincer, decât să‑ţi
pierzi viaţa veşnică înaintea lui Dumnezeu.
4. Dumnezeul Bibliei suferă
Dumnezeu este dragoste. Iar cine iubeşte, poate fi rănit.
Dragostea Sa poate fi ignorată sau chiar respinsă. Cât de
mult ne doare când iubim, şi nu ni se răspunde iubirii
noastre! Cât de mult îi doare sufletul pe părinţii care ani
de zile au investit în copiii lor, iar aceştia dispreţuiesc dragostea lor, probabil pentru că părinţii nu le dau ceea ce vor
ei neapărat.
Prietenul meu, Dumnezeu iubeşte! Aceasta înseamnă
că El poate fi rănit. El simte durere. Dumnezeu suferă.
Biblia vorbeşte despre Dumnezeu:
◆ ca de un tată, ai căror copii s‑au răsculat împotriva
lui (Isaia 1:2),
◆ ca despre un viticultor, care este înşelat de arendaşii
lui (Matei 21).
Dumnezeul Bibliei suferă. Dumnezeu S‑a făcut om,
spre a suferi ca un om! Bineînţeles că lucrul acesta contrazice imaginaţia filozofică despre Dumnezeu, că undeva se
află o fiinţă superioară, un gând, o idee sau un principiu,
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ceva care nu participă la nimic. Conform imaginaţiei grecilor, semnul caracteristic al lui Dumnezeu este că El nu
simte, El este apatic.
Un Dumnezeu care suferă
Ştii că adevăratul Dumnezeu este un Dumnezeu care
suferă? Ştii că El a suferit deja, din cauza ta? Că El chiar
în ora aceasta suferă din cauza inexistenţei sau relaţiei
tale superficiale cu El? Dumnezeu nu este apatic, ca Zeus,
ci empatic! Dumnezeu nu evită suferinţa, ci şi El suferă.
Dumnezeu Tatăl poate să înţeleagă pe oricine care suferă.
Dacă tu ai pierdut un copil, Dumnezeu spune: Şi Eu!
Mesajul acesta a fost atunci pentru filozofii greci o
nebunie, tot aşa de neînţeles, ca şi pentru majoritatea
oamenilor de astăzi. Pavel le scrie corintenilor: „Fiindcă
propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei care sunt pe
calea pierzării; dar pentru noi, care suntem pe calea mân‑
tuirii, este puterea lui Dumnezeu.“ (1 Corinteni 1:18) Un
Dumnezeu care suferă, un Fiu al lui Dumnezeu în iesle şi
apoi la cruce – lucrul acesta a fost şi este de neînţeles pentru mintea omului obişnuit – şi aşa va fi mereu. Însă inima
omului poate înţelege acest mesaj prin credinţă. Prin
această „Veste Bună“, Evanghelie, conştiinţa omului poate
afla pacea căutată.
Mărturia lui Pascal
Îţi aminteşti de fetiţa despre care am vorbit mai înainte? Unde locuieşte Dumnezeu? În capul sau în inima ta?
Matematicianul, fizicianul, filozoful şi inventatorul francez Blaise Pascal (1623–1662) a fost un creştin convins.
După moartea sa, s‑a găsit cusută în paltonul lui o fâşie
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de pergament, care conţinea mărturia lui personală de
credinţă. Pe acesta se putea citi: „Dumnezeul lui Avraam,
Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacov; nu dumnezeul
filozofilor şi cărturarilor … Dumnezeul lui Isus Hristos. El
poate fi găsit şi păstrat numai pe calea care este descrisă în
Evanghelie …“
5. Dumnezeul Bibliei mântuieşte
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a
dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu
piară, ci să aibă viaţa veşnică.“ (Ioan 3:16)
Aceasta este calea descrisă în Evanghelie. Aşa de simplu, încât pot să înţeleagă chiar şi copii de 8, 10 sau 12
ani! Dumnezeu Se face aşa de mic, încât El poate să locuiască în inima mea. Iar eu nu trebuie decât să‑L primesc.
El trebuie să locuiască în inima mea. Aceasta înseamnă:
El trebuie să fie Domn în viaţa mea. Regret calea vieţii
mele suverane. Îmi recunosc vina mea înaintea Lui. Cred
că sângele Lui scump a curs la cruce şi pentru mine. Mă
încred în promisiunea Lui, şi încep astăzi o nouă viaţă cu
El.
Dacă undeva pe pământ, se roagă un om, având această
atitudine, atunci el va fi primit de Dumnezeu în mod
sigur. Biblia spune: „Oricine va chema Numele Domnului,
va fi mântuit“ (Fapte 2:21). Dumnezeu este un Dumnezeu
care mântuieşte.
Poţi fi şi tu mântuit? Dacă recunoşti că eşti pierdut,
atunci eşti „pe jumătate“ mântuit. Nimeni, care crede în
El, nu va fi pierdut. Crede Cuvântul lui Dumnezeu!
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6. Dumnezeul Bibliei judecă
Apostolul Pavel îi confruntă pe filozofii epicurieni şi
stoici din areopagul Atenei cu următorul adevăr incomod: „Dumnezeu nu ţine seama de timpurile de neşti‑
inţă, şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutin‑
deni să se pocăiască; pentru că a stabilit o zi în care va
judeca lumea după dreptate, prin omul pe care L‑a desem‑
nat pentru aceasta şi despre care a dat tuturor oamenilor
o dovadă sigură, prin faptul că L‑a înviat din morţi …“
(Fapte 17:30–31)
Dumnezeu nu este o marionetă. Nu te poţi juca cu
harul Lui. Dacă‑L respingi pe Fiul Său ca Mântuitor,
atunci, într‑o zi, El va fi Judecătorul tău – chiar dacă crezi
sau nu crezi aceasta.
Basmul despre Dumnezeul bun
A fost odată un Dumnezeu „bun“, care era aşa de bun,
încât a dat supuşilor Lui tot ceea ce‑şi doreau. Dorinţa
lor era pentru El o poruncă. Acest Dumnezeu „bun“ nu
şi‑a pedepsit niciodată supuşii pentru răutatea lor, căci
El era aşa de „bun“. El le‑a acceptat şi toate batjocurile
şi neascultarea lor. El era aşa de bun şi de altruist, încât
El niciodată nu S‑a apărat. Cum El nu S‑a apărat niciodată, El a fost călcat în picioare şi omorât cu mulţi ani
în urmă, dar mai trăieşte şi astăzi în amintirea supuşilor Săi.
L‑ai găsit tu pe adevăratul Dumnezeu?
Nu crede astfel de basme. Nu fii mulţumit cu o religie superficială, un surogat sentimental de Paşti şi de Crăciun. Aici este vorba de totul sau de nimic. Şi gândeşte‑te
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la cuvintele fetei amintite mai înainte: „Dumnezeu este aşa
de mic, încât El locuieşte în inima mea. Dar El este aşa de
mare, încât nu are loc în capul tău.“
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Boala actuală, teama1?
„În aceasta dragostea a ajuns desăvârşită în noi, pentru
ca să avem deplină încredere în ziua judecăţii. În dragoste
nu este frică, ci dragostea desăvârşită izgoneşte frica, pentru
că frica are cu ea pedeapsa; şi cine se teme, n‑a ajuns desă‑
vârşit în dragoste.“ (1 Ioan 4:17–18)
Noi avem doi copii, care, prin natura lor, sunt foarte
diferiţi unul de altul. Însă primul cuvânt abstract pe care
l‑au pronunţat ei a fost „teamă“.
S‑a făcut un sondaj de opinie printre studenţi, spre a
se afla care este cea mai mare problemă a lor. Rezultatul a
fost surprinzător: singurătatea şi „teama“.
Eu am ţinut multe servicii divine în diferite adunări,
care‑şi alegeau singure temele despre care urma să predic.
Este surprinzător cât de mult a fost aleasă tema „teama“,
după 11 septembrie 2001.
Cu mult înainte ca un copil să înveţe să vorbească, el se
teme deja. Iar ultimul lucru pe care‑l simţim noi oamenii,
înainte de a muri, este tot teama. Teama ne însoţeşte în tot
timpul vieţii noastre. Poate tocmai de aceea sunt vândute
în farmacii aşa de multe medicamente antidepresive.
1. Natura temerilor
Diferitele temeri pot fi clasificate mai întâi în două
grupe principale: temeri obiective şi temeri subiective.

1

În Biblia românească tradus mai mult prin „frică“. Teamă = frică.
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A. Temeri obiective
Teama de explozii nucleare
Noi trăim într‑adevăr în epoca nucleară. În Europa
funcţionează peste 150 de reactoare nucleare, şi se mai
construiesc încă. Germania este înconjurată de centrale
nucleare. Iar deoarece cetăţenii sunt informaţi cu privire la
efectele unui accident nuclear şi bilanţul victimelor lui, mai
ales după acela de la Cernobîl, creşte permanent teama de
astfel de accidente nucleare. Căci de la 26 aprilie 1986 se
pune mereu întrebarea: Când are loc următorul accident
nuclear? Se poate întâmpla aşa ceva şi în Germania? Sau
ce se poate întâmpla în state ca Iran şi Coreea de Nord?
Vor reuşi ele oare să construiască bomba atomică? Lumea
noastră a devenit un butoi plin cu explozibil nuclear.
Teama de SIDA
Când a fost descoperită prima dată această boală, în
marile oraşe din SUA, în anul 1979, s‑a vorbit la început de „pesta homosexualilor“ sau de „epidemia plăcerii“.
După mai mult de 35 de ani de atunci, ONU vorbeşte de
40 de milioane de infectaţi cu SIDA. În fiecare oră se mai
infectează alte 600 de persoane.
Epidemia aceasta se răspândeşte şi cuprinde nu
numai anumite grupe predispuse, cum ar fi homosexualii sau cei care se droghează, căci SIDA ne ameninţă pe
toţi. Pentru că aceasta este o realitate, creşte şi teama de
SIDA. Ea începe să devină o oroare iminentă. Se pare că
nu a existat niciodată o boală aşa de groaznică, cu un
grad aşa de mare de infecţiozitate, de care oamenii să se
teamă aşa de mult, deoarece ea cauzează un sfârşit al vie30

ţii aşa de groaznic. Până astăzi (2006) nu există niciun
remediu împotriva ei.
Teama de cancer
Temeri şi mai mari, referitoare la viaţa obişnuită, au cei
bolnavi de cancer. Conform datelor statistice, în Germania există circa două milioane de persoane care fac un tratament primar sau secundar împotriva cancerului. În fiecare an, la acestea se adaugă alte sute de mii de cazuri noi.
Fiecare dintre noi poate fi următorul caz.
S‑ar putea continua la infinit cu astfel de exemple:
teama de atentate sinucigaşe, de teroare biologică, de alimente otrăvite, de gripă aviară etc.
Teamă din cauza vinovăţiei
Printre temerile cu origine obiectivă se numără şi
teama din cauza vinovăţiei. Biblia spune în epistola către
Romani 2:9: „Necaz şi strâmtorare va veni peste orice suflet
omenesc care face răul …“ Vina faţă de Dumnezeu, din
cauza nerespectării poruncilor Sale bune, declanşează în
orice caz teamă; căci conştiinţa noastră reacţionează. Iar
noi am mâncat toţi din „fructul interzis“.
Dă‑mi voie să dau un exemplu. Un casier de la bancă
vine la un consilier spiritual, şi de fiecare dată este foarte
agitat. După câtva timp, consilierul spiritual, sub călăuzirea Duhului Sfânt, îi spune direct în faţă: „Recunoaşte! Ai
furat bani din casierie.“ Casierul recunoaşte imediat. Deşi
lucrul acela se întâmplase cu mulţi ani în urmă, iar între
timp el pusese banii la loc, el se temea că se va descoperi
în acte delapidarea lui temporară. Teama cauzată de vinovăţie.
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Acelaşi lucru este valabil când copiii şi‑au minţit părinţii cu privire la relaţiile lor sexuale precoce, la aventurile
lor „secrete“, la avortul făcut în ascuns, la lucrurile furate
de la firmă, la lucrurile nedeclarate la secţia financiară etc.
Dacă se descoperă totul?!
În urmă cu câţiva ani, în Franţa, câţiva tineri şi‑au permis o glumă proastă. Ei au scris câte o scrisoare la patru
personalităţi din viaţa publică locală, în care, printre
altele, se afla şi propoziţia: „S‑a descoperit totul!“ Trei dintre ei s‑au sinucis – iar al patrulea a dispărut pe neaşteptate. Dacă se descoperă totul?!
Teamă şi ocultism
Încălcarea poruncilor lor Dumnezeu într‑un anumit
domeniu poate declanşa temeri extrem de mari; mă refer
aici la ghicire. Mulţi oameni merg cu temerile lor la prezicători, aşa‑zişi consilieri, şi se întorc de la ei cu temeri şi
mai mari, mai ales oamenii instabili psihic. O prezicere cu
un conţinut negativ poate declanşa teamă sau chiar o psihoză (n. trad.: boală psihică, manifestată prin grave tulbu‑
rări ale comportamentului, gândirii şi afectivităţii, de care
bolnavul nu este conştient).
Cunosc o femeie, care în tinereţea ei a fost la o ghicitoare. I se spusese atunci că ea va muri de o moarte neobişnuită. Mulţi ani părea că această prezicere negativă nu a
declanşat nicio influenţă asupra vieţii ei. Însă după moartea soţului ei, ea a fost cuprinsă de o mare nelinişte şi de
stări depresive grave. În final, ea a fost găsită spânzurată
în casă. Din aceasta vedem că nu se poate glumi cu astfel de lucruri.
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Alte temeri
Există multe alte feluri de temeri. Teama de singurătate,
teama de bătrâneţe, teama de a nu mai fi iubit etc. Mulţi
oameni se tem de semenii lor. Copiii se tem de medic.
Adulţii se tem de anumite uniforme. Nurorile se tem de
soacre. Oamenii de afaceri se tem de concurenţă. Iar unii
oameni se tem chiar de cărţi ca aceasta, încât nimic nu‑i
poate face să o citească …
Un fel deosebit de teamă a oamenilor apare atunci când
este vorba de pocăinţă, de a se întoarce la Isus Hristos, şi
de a mărturisi pasul acesta în mod public.
B. Temeri subiective
Înainte de a trece la al doilea punct, vreau să numesc
trei temeri, care nu au un caracter obiectiv. Unii psihologi
spun că aceste temeri îşi au originea în teama primară a
omului.
Teama de viaţă şi teama de viitor
Oamenii se tem dintr‑odată de viaţă. Dimineaţa nu vor
să se mai scoale, se tem de fiecare dată când trebuie să ia o
decizie, şi şi‑ar dori mai bine să moară. Deodată, sistemul
lor de imunitate sufletească nu mai funcţionează normal
– un fel de SIDA sufletească. Există o regulă: când teama
de viaţă este mai mare decât teama de moarte, persoana
respectivă devine un potenţial sinucigaş.
În majoritatea cazurilor, de aici începe şi teama de viitor. „Ce se va mai întâmpla cu mine? Mă voi îmbolnăvi
grav, voi fi operat de urgenţă? Vor merge copiii mei iarăşi
în război? Va muri timpuriu partenerul meu sau partenera
mea de viaţă? Voi mai avea serviciu? Se va putea opri creş‑
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terea poluării mediului şi a găurii de ozon? Pot eu …? Voi fi
eu …? Trebuie să …?“
Teama de viitor creşte, şi ea va creşte tot mai mult. Căci
Domnul Isus, referindu‑Se la timpul viitor, spune: „…
oamenii îşi vor da sufletul de groază, în aşteptarea lucru‑
rilor care se vor întâmpla pe pământ; căci puterile cerurilor
vor fi clătinate.“ (Luca 21:26)
Se poate rezuma astfel: Cu cât mai mult scade frica de
Dumnezeu, cu atât mai mult creşte frica de viaţă şi de viitor. Cancelarul Bismarck a spus în urmă cu o sută de ani:
„Poporul german nu se teme de nimic, decât de Dumne‑
zeul lui.“ Astăzi trebuie să spunem: Poporul german se
teme de orice, în afară de Dumnezeul lui.
Teama de moarte
Mulţi oameni se tem de moarte. Deşi renumita cercetătoare necrologică dr. Elisabeth Kübler‑Ross încearcă
să‑i liniştească pe contemporanii noştri, prin aşa‑zisele ei
experienţe, relatate de unii din pacienţii ei, care s‑au aflat
pe patul de moarte, teama de moarte nu dispare. Omul
zilelor noastre are o necrofobie inconştientă şi o teamă de
judecata lui Dumnezeu. Noi ştim că trebuie să murim –
numai nu credem că lucrul acesta se va întâmpla pe neaşteptate, căci noi suntem maeştri în refulare (n. trad.: act
psihic, prin care eul se apără în mod inconştient de dorin‑
ţele, ideile etc., care contrazic convingerile sau normele
morale.).
Vreau să rezum cele spuse anterior. Istoria omenirii
este străbătută de un fir roşu invizibil de teamă. De când
părinţii noştri au renunţat la mâna bună a lui Dumne34

zeu, în paradis, în această lume domneşte teama. Când
Dumnezeu a strigat atunci în grădina Eden: „Unde eşti
[Adame]?“, acesta a răspuns: „Ţi‑am auzit vocea în gră‑
dină, şi mi‑a fost frică.“ (Geneza 3:9–10) Tocmai în locul
acela îşi are originea teama; şi aici este rădăcina tuturor temerilor omeneşti. Păcatul, despărţirea de Dumnezeu, nu putea rămâne fără consecinţe. Omul suferă consecinţele păcatului până în ziua de astăzi. El L‑a pierdut
pe Tatăl ceresc – iar prin aceasta, ocrotirea prin dragostea Sa divină. De aceea, omul este chinuit de tot felul de
temeri. Cauza lor este lipsa de ocrotire. Filozoful existenţialist francez Paul Sartre proclama în cuvinte sincere: „Nu
avem pe nimeni, care să ne ocrotească.
2. Consecinţele temerii
După cum diferitele temeri sunt nuanţate, tot aşa sunt
şi consecinţele, efectele lor. Fiecare om le simte altfel. Cele
mai multe consecinţe şi efecte secundare sunt însă: depresii, tulburări funcţionale vegetative şi organice, insomnii,
nervozitate, până la tulburări cardiace. Cine trăieşte permanent în teamă, într‑o zi se va îmbolnăvi.
Un medic renumit a descris consecinţele temerii astfel: „Orice teamă ajunge pe căile nervoase la glan‑
dele suprarenale, care imediat secretă adrenalină. Această
adrenalină declanşează mai multe procese: creşte pul‑
sul, corpul transpiră, se contractă vasele de sânge şi multe
altele. Cu timpul, aceste modificări produc leziuni orga‑
nice şi psihice.“
Teama este o putere distructivă. Când apare, ea distruge totul. Teama atacă organele, influenţează duhul,
încarcerează sufletul şi dezintegrează personalitatea. Regi35

zorul R. W. Fassbinder a numit unul dintre filmele lui
„Teama macină sufletul“.
Nici eu nu scriu în mod teoretic despre tema aceasta.
În urmă cu douăzeci de ani, soţia mea şi eu am experimentat direct ce efecte negative groaznice decurg din
teamă. Timp de aproape şase luni am primit noaptea telefoane anonime, multe dintre ele de ameninţare. În timpul acela soţia mea era gravidă. Mult timp nu ne puteam
mişca noaptea în locuinţa noastră fără teamă, şi de multe
ori ne speriam de moarte, când suna telefonul noaptea
târziu. Ştiu din proprie experienţă, că teama, indiferent
sub ce formă, este ceva groaznic. De aceea, vreau să ajut
sufletelor care se tem.
3. Învingerea temerii
Orice om se teme. Nu ştiu de ce te temi tu. Poate ai
moştenit o natură fricoasă. Această posibilitate este documentată prin studii făcute asupra gemenilor. Sau poate
ai fost „educat“ să te temi sau ai trecut prin experienţe
grele, cum ar fi boală sau pierderea cuiva apropiat. Indiferent cum, în viaţa ta există teamă. Şi te întrebi: Cum trebuie să arate Acela de care aş putea fi ocrotit eu cu adevărat? Trebuie să fie Unul care iubeşte, cu o dragoste infinită. Unul care mă iubeşte, cu tot eşecul meu. Trebuie să
fie Unul care iubeşte, pentru că El este iubire. Dar trebuie
să fie şi Unul puternic, tare, a cărui putere să fie infinită,
mare, mai mare decât puterea groaznică a morţii. Şi trebuie să fie Unul care să fie permanent şi peste tot, a cărei
apropiere să fie reală şi palpabilă, într‑o sală de operaţie
sau la mormântul unei rude apropiate. Atunci aş putea să
cred şi să mă încred în El.
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Să ştii că acest Unul există – şi El Se numeşte Isus Hristos. El este Acela care iubeşte nelimitat. El ne‑a iubit până
la moartea pe cruce, când a murit în locul nostru, pentru
păcatele noastre. El nu a avut niciun păcat, şi este puternic. Semnul puterii Lui este învierea Sa din morţi. El este
Domnul. Orice genunchi se va pleca odată înaintea Lui.
Iar prin Duhul Său, El este permanent şi pretutindeni. El
locuieşte în orice inimă care I se deschide. În orice inimă
care renunţă la viaţa autonomă şi egoistă, şi se întoarce la
El, Unicul care ne înnoieşte şi dă sens vieţii noastre.
Fii încredinţat că acest Domn te iubeşte cu adevărat.
Încă un pasaj din Biblie: „Şi noi am cunoscut şi am cre‑
zut dragostea pe care o are Dumnezeu faţă de noi. Dum‑
nezeu este dragoste; şi cine rămâne în dragoste, rămâne în
Dumnezeu, şi Dumnezeu rămâne în el. Cum este El, aşa
suntem şi noi în lumea aceasta; astfel se face că dragostea
este desăvârşită în noi, pentru ca să avem deplină încre‑
dere în ziua judecăţii. În dragoste nu este frică; ci dragostea desăvârşită izgoneşte frica; pentru că frica are cu ea
pedeapsa; şi cine se teme, n‑a ajuns desăvârşit în dragoste.“
(1 Ioan 4:16‑19)
Dacă în viaţa ta există teamă, atunci nu există decât
o cale să o învingi: să recunoşti dragostea lui Dumnezeu
care o are faţă de tine în Isus Hristos. Atunci vei fi ocrotit
în dragostea Tatălui.
Vreau să dau un exemplu. Unei femei îi este frică. Dacă
vede un şoarece în cameră, se urcă pe cel mai înalt scaun.
Într‑una din zile ea vine acasă şi vede de departe casa lor
care arde. Iar fetiţa ei este în casă. Ea nu poate fi oprită de
niciun pompier, să intre în casă. Se înfăşoară într‑o pătură,
fuge în casă şi, după puţin timp, din casa care era gata să
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se prăbuşească, ea iese cu fetiţa în braţe. Observăm? Dragostea ei a fost mai mare decât frica ei. Dragostea i‑a înlăturat complet frica.
Recunoaşte şi tu dragostea pe care o are Dumnezeu
faţă de tine. Isus Hristos a suferit focul mâniei judecăţii
lui Dumnezeu pentru tine. El te‑a iubit mai întâi. Şi numai
în această dragoste găseşti tu ocrotire şi poţi învinge frica.
Ioan scrie: „Şi noi am cunoscut şi am crezut dragostea pe
care o are Dumnezeu faţă de noi.“ (1 Ioan 4:16)
Cine cunoaşte şi se încrede în dragostea lui Dumnezeu,
este eliberat de frică; frica lui este învinsă.
Îmi amintesc de un musulman din Berlin. El a venit
la adunare, a auzit acolo cântări, şi a ascultat Evanghelia:
Dumnezeu nu iubeşte numai pe cei buni, ci şi pe cei răi.
După adunare, la plecare, el a primit un Nou Testament.
Acasă Ahmed a citit primele opt capitole din evanghelia
după Ioan. Fiind copleşit de dragostea lui Dumnezeu, el
a îngenuncheat şi s‑a rugat: „Alah, iartă‑mă, că de acum
încolo nu îl voi mai cinsti pe Mahomed, căci eu trebuie
să‑L iubesc pe Isus.“ Tânărul musulman a recunoscut
dragostea lui Dumnezeu în Isus Hristos.
Care este starea ta? Fără Hristos eşti pe calea pierzării, cu sau fără frică. Îţi aminteşti că mai înainte am amintit despre căderea în păcat? În frica lui, omul despărţit de
Dumnezeu s‑a ascuns de Dumnezeu. Aici găsim rădăcina oricărei frici. Din punct de vedere spiritual, omul este
mort în păcatele şi în vina lui. Păcat înseamnă despărţire.
Ştii, Dumnezeu te‑a creat ca să trăieşti în părtăşie armonioasă cu El. Dar prin păcatul necredinţei tale ai fost despărţit de Dumnezeu. Ţie îţi lipseşte ocrotirea în Dumnezeu, Creatorul tău. Nu‑L cunoşti pe Dumnezeu ca Prieten
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şi Tată iubitor, şi, pe bună dreptate, trebuie să te temi de
El, ca de un duşman şi judecător aspru. Aici se află originea oricărei temeri şi frici. Tu nu eşti ocrotit. Ţi‑ai pierdut
Tatăl. Frica ta este cauzată de vina ta neiertată. În adâncul
inimii ţi‑e teamă de judecata lui Dumnezeu. Iar această
frică nu poate fi tratată de niciun psiholog. Poate că nu
ai delapidat bani ca acel casier. Dar tu nu L‑ai cinstit pe
Dumnezeu, nu L‑ai iubit mai presus decât toate lucrurile.
Ai abuzat de Numele Lui sfânt, nu ai avut timp pentru El,
nu ai ascultat de părinţii tăi, ai urât, ai avut gânduri sau
fapte murdare, ai minţit sau ai o altă vină. Nu‑i aşa? Înaintea lui Dumnezeu tu eşti un păcătos – iar El te va trage
la răspundere. Dumnezeu este sfânt. El trebuie să‑i judece
pe păcătoşi.
Dar nu uita, Dumnezeu este şi dragoste. Dumnezeu
nu vrea moartea păcătosului, ci ca el să se pocăiască şi
să trăiască. De aceea a venit Isus Hristos în lume. El S‑a
încrezut în Tatăl, şi a fost ascultător în toate lucrurile.
De aceea El nu a cunoscut o frică cauzată de comportarea Sa. Înainte de suferinţa Sa, El a mers în grădina Gheţimani, unde S‑a întristat şi S‑a tulburat adânc, deoarece El ştia mai dinainte unde ducea calea Lui, la crucea
groaznică. Iar când El atârna acolo, între cer şi pământ,
în teama Lui, El a strigat: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul
Meu, pentru ce M‑ai părăsit?“ Ştii de ce? Pentru ca să nu
mai fie nevoie ca tu să fii părăsit şi despărţit de Dumnezeu. Domnul Isus a făcut totul pentru tine. El a deschis
Calea şi a plătit preţul. Cerul este deschis. El aşteaptă
acum răspunsul tău.
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O întâmplare bizară
În 1973, pe o insulă din Oceanul Pacific, doi pescari au
găsit un sergent japonez, după ce el trăise 28 de ani ascuns.
El a trăit 28 de ani în stare de război, deşi între Japonia şi
SUA fusese încheiat de mult un tratat de pace. 28 de ani, o
viaţă trăită în frică!
Mi‑e teamă că tot aşa se întâmplă multor oameni, în
relaţia lor cu Dumnezeu. Ei trăiesc în frică, deşi Dumnezeu a făcut demult pace, prin crucea lui Hristos (Efeseni
2:13–17). De aceea, nu mai sta în stare de război! Dacă vii
la El cu pocăinţă, atunci El te va primi. Dumnezeu vrea
să devină Prietenul şi Tatăl tău. El vrea să te elibereze de
sub puterea Satanei şi a păcatului, şi să te primească ca pe
copilul Său iubit. Nu vrei să te întorci şi tu la Dumnezeu, şi
să‑L primeşti pe Hristos?
Nu‑ţi poate nimeni garanta că până la sfârşitul vieţii nu
vei mai avea teamă, frică. Şi noi ne temeam, când am primit noaptea telefoanele anonime. Însă un lucru este sigur:
viaţa ta nu va mai fi chinuită de teama principală a vieţii
tale, teama de un Dumnezeu care pedepseşte, de Satana
care încătuşează, şi de o pierzare veşnică. Îţi va dispare şi
teama de moarte şi de judecata lui Dumnezeu. Vei primi
în inimă pacea lui Dumnezeu şi bucuria în Hristos. Viaţa
ta va primi un conţinut şi un scop nou. Poţi să‑ţi trăieşti
viaţa, ocrotit prin credinţă. Poate că unii te vor batjocori.
Poate chiar va trebui să suferi pentru Hristos. Însă El este
alături de tine. Iubirea Lui este nemărginită. El este puternic, şi Unul care este prezent permanent şi pretutindeni.
El vrea să devină Domnul vieţii tale.
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Cine a fost în realitate Isus Hristos?
„Isus a venit în părţile Cezareii lui Filip, şi a întrebat pe
ucenicii Săi: Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul omului? Ei
au răspuns: Unii zic că eşti Ioan Botezătorul, alţii Ilie, alţi
Ieremia sau unul din proroci. Dar voi, le‑a zis El, cine ziceţi
că sunt? Simon Petru, drept răspuns, I‑a zis: Tu eşti Hristo‑
sul, Fiul Dumnezeului cel viu.“ (Matei 16:13–16)
1. Cine a fost Isus Hristos?
Evanghelia după Matei relatează cum, odată, Isus i‑a
luat deoparte pe ucenici şi a făcut cu ei un fel de sondaj
de opinie: „Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul omului?“ Şi ei
I‑au spus ce ziceau oamenii despre El: unii zic că El este
Ioan Botezătorul, alţii că este Ilie sau Ieremia sau unul din
proroci.
De‑a lungul secolelor, lista părerilor oamenilor cu privire la Isus din Nazaret a devenit tot mai lungă. Pentru
mulţi din oamenii care trăiesc astăzi, El a fost un ctitor de
religie, ca Buda, Confucius sau Mahomed. Pentru alţii El a
fost primul hippy, care purta părul lung şi avea barbă. Nu
puţini sunt aceia care văd în El un revoluţionar socialist,
care a vrut să creeze o societate mai bună, şi care a eşuat,
din cauza structurilor timpului de atunci. Sau un idealist, care a fost gata să moară ca martir pentru ideile Lui.
Unii Îl consideră un om cu calităţi deosebite, poate chiar
un vindecător, a cărui inimă simţea împreună cu cei nenorociţi. Şi tot aşa, alţii cred că El a fost un geniu al omenirii, poate chiar cel mai bun om care a trăit vreodată. Sunt
atâtea păreri cu privire la identitatea lui Isus! Teologii îşi
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bat capul, filozofii filozofează şi chiar oamenii de ştiinţă
întreabă: Cine a fost acest Isus din Nazaret?
După ce ucenicii I‑au spus ce credeau oamenii despre
El, Isus a vrut să ştie şi ce credeau ei despre El: „Dar voi,
cine ziceţi că sunt?“ Cu alte cuvinte, nu este important ce
este scris despre Isus în vreo carte, ceea ce a crezut despre
Isus Rudolf Augstein sau ce afirmă ziarul Bild. Noi trebuie
să dăm un răspuns personal la întrebarea: Cine este acest
Isus Hristos? Iar acest răspuns nu‑l găsim decât în Cuvântul lui Dumnezeu.
Biblia spune că Isus Hristos a trăit chiar înainte de naş‑
terea Sa.
Viaţa lui Isus n‑a început în Betleem şi nici în Nazaret, căci Isus a fost împreună cu Dumnezeu din veşnicie. El a venit pe pământ, datorită dragostei Sale pentru
oameni. Hristos a trăit înainte de naşterea Sa. Într‑o discuţie cu teologii din timpul Lui, El Însuşi spune: „Adevărat,
adevărat, vă spun, că mai înainte ca să se nască Avraam,
sunt Eu.“ (Ioan 8:58) Nimeni nu poate afirma despre sine
în mod serios aşa ceva.
Biblia spune că Isus Hristos a fost prevestit de proroci.
Iar lucrul acesta este unic în felul lui în istorie. Sunt
multe prorocii referitoare la Isus, care s‑au dovedit că au
fost împlinite de El; în timp ce niciun alt ctitor de religie
nu poate afirma aşa ceva despre sine. Mai înainte cu 500
de ani de naşterea Sa, prorocul Mica a numit locul naşterii Sale. Prorocul Isaia a prorocit cu 700 de ani î. d. H., că
Isus va lucra în public, mai ales în Galileea, şi va vindeca
mulţi bolnavi, orbi şi leproşi. Zaharia proroceşte că Isus
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va fi vândut pentru 30 de arginţi. În psalmi este scris că El
v‑a fi vândut de unul din apropiaţii Lui. Iar Isaia este acela
care descrie cu lux de amănunte cum va suferi şi va muri,
inclusiv că Se va ruga pentru cei ce L‑au răstignit. Chiar
şi învierea lui Isus a fost prorocită în Vechiul Testament,
cu sute de ani mai înainte, şi s‑a împlinit în cele mai mici
amănunte.
„Apoi le‑a zis: Iată ce vă spuneam când încă eram cu
voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre Mine
în legea lui Moise, în proroci şi în psalmi.“ (Luca 24:44)
În cărţile „sfinte“ ale celorlalte religii nu s‑a făcut niciodată afirmaţii profetice despre vreun ctitor de religie – cu
atât mai puţin afirmaţii despre împlinirea lor de către ei.
Se afirmă că teologul american D. M. Panton ar fi spus:
„În toată istoria omenirii există amănunte explicite, deta‑
lii prevăzute anterior, referitoare la naşterea Sa, viaţa Sa,
moartea Sa şi învierea Sa. Aceste expuneri detaliate sunt
scrise în documente care au fost publicate cu sute de ani
înainte de apariţia Sa … Faptul cel mai provocant al aces‑
tei realităţi este că în toată istoria omenirii lucrul acesta s‑a
întâmplat cu un singur om.“
Biblia spune că Isus Hristos S‑a născut fără păcat.
Poate afirmaţia aceasta surprinde pe cineva. Însă Sfânta
Scriptură dovedeşte indubitabil că Mântuitorul lumii S‑a
născut dintr‑o fecioară. Maria „nu cunoscuse niciun băr‑
bat“, era virgină. Isus nu a fost conceput de Iosif, ci prin
Duhul Sfânt. De aceea El a venit în lume fără ipoteca negativă a păcatului moştenit. Doctorul Luca scrie în evanghelia lui: „Îngerul i‑a răspuns: Duhul Sfânt Se va coborî peste
tine [Maria], şi puterea Celui preaînalt te va umbri. De
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aceea, Sfântul care Se va naşte din tine va fi chemat Fiul lui
Dumnezeu.“ (Luca 1:35)
De ce este această afirmaţie aşa de importantă? Deoarece numai Unul fără nicio vină putea să moară în locul
celor vinovaţi. Dacă Iosif ar fi fost tatăl biologic al lui Isus,
atunci niciun om nu ar fi fost mântuit prin moartea lui
Hristos.
Biblia spune că Isus Hristos a trăit fără să păcătuiască.
Cine dintre ctitorii de religii sau întemeietorii de secte
ar putea afirma aşa ceva despre el însuşi? Confucius, Buda
şi Mahomed au fost oameni păcătoşi ca şi noi. Ei aveau
greşeli, şi au eşuat. Numai Hristos a rămas fără păcat.
Nimeni n‑a putut să dovedească faptul că El ar fi călcat
vreo singură poruncă a lui Dumnezeu, deşi mulţi oameni
au încercat permanent „să găsească o vină în El“. Isus nu a
cunoscut niciun păcat. Însă acolo unde El a întâlnit răul şi
nedreptatea, le‑a descoperit necruţător, şi le‑a condamnat,
fără să Se teamă de cineva. A fost mai mult decât curajos. Isus din Nazaret a fost altfel decât noi. El nu a fost din
lumea aceasta. El n‑a cunoscut deloc egoismul, gânduri de
putere, încăpăţânare şi invidie. Toată viaţa Sa El a semănat iubire.
Pe deoparte, Isus a fost un om ca şi noi. Lui I‑a fost
foame, ca şi nouă. El a simţit singurătatea, cum o simţim
şi noi. Biblia ne spune că El a avut necazuri, ca şi noi – dar
fără păcat. Pe de altă parte, El a fost Dumnezeu şi om în
acelaşi timp. El este Dumnezeu–om, Dumnezeu adevărat
şi om adevărat, în acelaşi timp. Acesta este secretul persoanei Sale. Apostolul Pavel scrie: „Cel ce a fost arătat în
trup …“ (1 Timotei 3:16)
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Nimeni dintre noi nu mai poate spune „Dumnezeu nu
mă înţelege.“ Căci măreţul Dumnezeu S‑a întrupat ca om
în Isus Hristos. În El, Dumnezeu S‑a apropiat de noi. S‑a
făcut unul ca noi. Noul Testament descrie lucrul acesta
astfel: „Căci nu avem un Mare Preot, care să nu aibă milă
de slăbiciunile noastre, ci Unul care în toate lucrurile a fost
ispitit ca şi noi, dar fără păcat.“ (Evrei 4:15) Aşadar, cine
este Isus Hristos? El este Dumnezeul întrupat ca om, care
ne iubeşte şi care ne înţelege pe deplin.
2. Ce a făcut Isus Hristos?
Este surprinzător, dar cineva a scris despre El, că viaţa
Lui a fost plină de contraste. El nu a studiat istoria, dar,
prin naşterea Lui, istoria a fost împărţită în două epoci:
„înainte de Hristos“ (î. d. H.) şi „după Hristos“ (d. H.).
El nu a studiat niciodată medicina, dar El a vindecat mai
multe trupuri bolnave şi inimi zdrobite, mai mult decât
orice medic. El n‑a studiat dreptul, dar nu a fost nici unul
mai drept decât El şi n‑a făcut dreptate ca El. El n‑a scris
nicio carte, dar despre nimeni nu au fost scrise atâtea
cărţi, ca despre El. Din câte ştiu eu, El nu a compus niciun
cântec, dar despre nimeni nu s‑au compus atâtea cântece,
ca despre El. Nu Şi‑a întemeiat o familie, dar nimeni n‑a
făcut atâtea familii fericite, câte a făcut El. Nu a comandat niciodată o armată, dar nimeni nu a avut şi nu are atâţia „voluntari“, ca El. El a fost şi este Pâinea vieţii; dar după
40 de zile de post în pustiu, Şi‑a început flămând lucrarea Sa pe pământ. El a fost şi este Apa vieţii; dar pe cruce
Şi‑a sfârşit lucrarea însetat. Contemporanii Lui L‑au acuzat că El ar avea „un demon“, dar El a izgonit demonii din
oameni. El a plâns pentru Ierusalim, dar a şters şi multe
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lacrimi. A fost vândut pentru 30 de arginţi, ca un rob; dar
El a eliberat pe cei care erau robi ai păcatului. A fost dus ca
un miel la tăiere, dar El este şi Păstorul cel Bun, care Şi‑a
dat viaţa ca jertfă; şi prin moartea Sa, El a învins moartea.
Ştiai că numai Isus Hristos a murit fără păcat? El a fost
ascultător de Dumnezeu până la ultima Lui respiraţie de
pe cruce. După ce El a împlinit în întregime legea Vechiului Testament, a murit fără vreo vină proprie, ci pentru
păcatele tale şi ale mele. Hristos a luat asupra Sa, în locul
nostru, toate minciunile, toate furturile, toate neînţelegerile, toate ipocriziile şi toate încălcările de lege. Ultimele
Lui cuvinte au fost: „S‑a isprăvit!“ („S‑a împlinit!“)
Însă străduinţa ctitorilor de religii şi a conducătorilor
de secte n‑a avut nici un succes. Spre exemplu, se spune
că ultimele cuvinte ale lui Buda ar fi fost: „N‑am reuşit.“
Cum ar fi putut el să reuşească? El a fost un om ca mine
şi ca tine!
Ce a făcut Isus Hristos? Ştii că numai Isus Hristos a
înviat cu adevărat din morţi?
Buda a murit cu 480 de ani înainte de Hristos, şi este
mort şi astăzi. Confucius a murit puţin mai târziu, iar
Mahomed a fost înmormântat în anul 632 d. H. Dar Isus
este viu. El a înviat cu adevărat. Nu pentru că aşa cred
unii, ci chiar contrar credinţei ucenicilor Săi resemnaţi şi a
celorlalţi iudei necredincioşi! Nu a revenit la „viaţa veche“,
ca Lazăr şi alţii pe care‑i înviase El Însuşi, ci la viaţa veşnică. Nu în trup pământesc, ci transformat într‑o realitate
existenţială nouă, într‑un trup nou.
Luca scrie în Faptele apostolilor: „După suferinţa Lui, li
S‑a înfăţişat viu, prin multe dovezi, arătându‑li‑Se deseori,
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timp de patruzeci de zile, şi vorbind cu ei despre lucrurile
referitoare la împărăţia lui Dumnezeu.“ (Fapte 1:3)
Profesorul Simon Greenleaf, de la Universitatea
Harward, ca cercetător independent, a studiat mai mulţi
ani fenomenul învierii Lui. În final, el a ajuns la concluzia că învierea lui Isus – numai conform criteriilor istorice
– este dovedită mai bine decât, spre exemplu, bătălia de la
Waterloo.2 Nu există nicio îndoială: Mormântul Lui a fost
gol. Cel răstignit a înviat! Isus Hristos este viu!
3. Ce faci tu cu Isus Hristos?
Ştii că într‑o zi vei sta în faţa Lui, pentru a‑ţi primi răsplata sau spre a fi judecat? Isus Hristos va veni în mod
vizibil; El Însuşi a spus lucrul acesta, iar în Noul Testament revenirea Lui este amintită de mai mult de 300 de
ori. Conducătorii religioşi sunt toţi morţi. Ei nu mai pot
apărea sub nicio formă. Însă Hristos stă la dreapta lui
Dumnezeu, de unde va reveni vizibil. După cum la naşterea Sa El a venit în sărăcie şi smerenie, tot aşa de sigur este
faptul că El va reveni în mare glorie, spre a rezolva problema puterii pe pământul acesta. Biblia spune că odată,
orice genunchi se va pleca înaintea lui Hristos (Filipeni
2:5–11). Cine L‑a respins, va fi pierdut veşnic, departe de
faţa Dumnezeului cel sfânt.
De aceea, nu poţi numai să citeşti, să iei cunoştinţă de
acest capitol, fără să iei o decizie fundamentală. Dacă ai
luat deja o astfel de decizie, nu mai este nevoie să o iei a
doua oară.

2

(Josh McDowell: Die Tatsache der Auferstehung, CLV 1993, pag. 19)
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Chiar şi împăratul francez Napoleon, în timpul exilului
său, s‑a preocupat de persoana lui Isus Hristos. Pe insula
Sfânta Elena, el scria în 1821:
„Eu îi cunosc pe oameni, şi vă spun că Isus nu a fost om.
Religia Lui este o taină unică în sine, care se bazează pe o
cunoştinţă care nu este o cunoştinţă omenească … Alexan‑
dru cel Mare, Cezar, Carol cel Mare şi eu, noi am înfiinţat
imperii mari. Dar pe ce ne‑am întemeiat noi creaţiile geniu‑
lui nostru? Pe forţă! Numai Isus Şi‑a întemeiat împărăţia
Sa pe dragoste; şi, şi astăzi, milioane de oameni sunt gata
să moară pentru El … Eu, Napoleon, mor devreme, iar tru‑
pul meu va fi redat pământului, ca să fie mâncat de viermi.
Acesta este sfârşitul marelui Napoleon. Ce distanţă imensă
între adânca mea nenorocire şi împărăţia veşnică a lui Hris‑
tos, care va fi predicată, iubită, lăudată şi răspândită peste
tot pământul“.3
Dacă Isus Hristos este Dumnezeu, şi dacă El trăieşte
şi astăzi, atunci nu este nimic mai important, decât să‑L
cunoşti pe El.
Pentru Hristos sau împotriva Lui?
Există un convoi lung, care, probabil sub conducerea
lui Pilat, se îndreaptă spre iad. Sunt aceia care n‑au văzut
şi n‑au auzit nimic despre Isus sau care au auzit şi n‑au
luat o decizie pentru Isus. Tu trebuie să iei o decizie în
viaţa ta. Dacă nu te decizi pentru Isus Hristos, atunci te
decizi automat împotriva Lui. El Însuşi a spus: „Cine nu
este cu Mine, este împotriva Mea …“ (Matei 12:30) Nu poţi
fi indiferent faţă de Hristos.
3

(sursă: www.mc‑rall.de/napoleon.htm)
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Dacă ai înţeles că Isus Hristos este singura Cale spre
Dumnezeu, atunci vino la El. Ai nevoie de El cât trăieşti –
dar mai ales atunci când mori. Numai El singur îţi poate
ierta vina. Numai El singur poate da vieţii tale un sens şi
un scop. Numai El singur te poate scăpa de mânia care ţi
se cuvine din partea lui Dumnezeu.
De aceea, întoarce‑te de pe calea vieţii tale de până
acum. Pleacă‑te în rugăciune înaintea Celui preaînalt.
Recunoaşte înaintea Lui toate păcatele de care eşti conştient, şi crede în puterea de curăţire a sângelui lui Isus.
Încredinţează‑ţi, în rugăciune, viaţa lui Isus Hristos. Fiul
lui Dumnezeu a promis că El nu va izgoni pe nici unul
care vine la El (Ioan 6:37). El te va primi şi te va face un
om nou.
Ce faci tu cu Isus Hristos? Îţi deschizi inima Lui?
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Religie sau Evanghelie?
„A mai spus şi pilda aceasta, pentru unii care se încre‑
deau în ei înşişi, că sunt neprihăniţi, şi dispreţuiau pe cei‑
lalţi. Doi oameni s‑au urcat la templu să se roage; unul era
fariseu şi altul vameş. Fariseul sta în picioare, şi a înce‑
put să se roage în sine, astfel: Dumnezeule, Îţi mulţumesc
că nu sunt ca ceilalţi oameni: avari, nedrepţi, preacurvari
sau chiar ca vameşul acesta. Eu postesc de două ori pe săp‑
tămână, dau zeciuială din toate veniturile mele. Vame‑
şul sta departe, şi nu îndrăznea nici ochii să şi‑i ridice spre
cer; ci se bătea în piept, şi zicea: Dumnezeule, ai milă de
mine, păcătosul! Eu vă spun că mai degrabă omul acesta
s‑a coborât acasă socotit neprihănit, decât celălalt. Căci ori‑
cine se înalţă, va fi smerit; şi oricine se smereşte, va fi înăl‑
ţat.“ (Luca 18:9–14)
Poate te întrebi: Atunci de ce „religie“ sau „Evanghelie“? Mulţi oameni spun că religia este ceva bun, religia
este ceva divin. Altfel de ce ar mai exista la şcoală ora de
religie? Eu nu contest deloc utilitatea orei de religie, conformă cu Biblia, însă vreau să‑ţi arăt care este marea deosebire dintre religie şi Evanghelie. Te invit să verifici argumentaţia mea. Încep cu o afirmaţie pozitivă:
1. Religia cunoaşte rugăciunea
În evanghelia după Luca, Isus Hristos povesteşte despre doi oameni diferiţi, care se rugau în acelaşi timp în
templu. Unul dintre ei era la exterior un om evlavios,
un fariseu; celălalt un vameş dispreţuit, un colaborator
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al puterii romane stăpânitoare. Fariseul se ruga în inima
lui.
De regulă, omului religios îi place să se roage. Fie în
natură, unde se crede mai aproape de Dumnezeu, într‑o
biserică, în adunare sau chiar seara înainte de culcare. S‑ar
putea chiar ca el să aibă experienţa unor rugăciuni ascultate. Ascultarea rugăciunii lui nu trebuie să fie neapărat
numai o întâmplare. Dumnezeul cel suveran şi atotputernic ascultă de multe ori chiar şi rugăciunile oamenilor
care nu sunt încă creştini.
Acum te întreb: Dacă un om a avut experienţa unor
rugăciuni ascultate, este el creştin? Este el împăcat cu
Dumnezeu? Are el păcatele iertate? În niciun caz. Dacă
îi este ascultată o rugăciune, lucrul acesta este foarte
bun, dar nu înseamnă că cel care se roagă a devenit creştin prin rugăciunile sale. Creştin devii numai prin Hristos; adică prin faptul că Îl primeşti pe Hristos în viaţa ta.
Toate celelalte lucruri nu sunt decât o religiozitate facultativă.
Vezi, şi omul religios cunoaşte rugăciunea. El cunoaşte
chiar multe rugăciuni. Însă el nu cunoaşte o anumită rugă‑
ciune. Şi aceasta sună la fel ca cea a vameşului care era în
templu, şi nu îndrăznea să se apropie de ceilalţi credincioşi, ci se ruga: „Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul!“
Sau exprimat altfel: „Doamne, Isuse Hristoase, iartă‑mi
păcatele, scapă‑mă de viaţa mea pierdută, de pierzarea veş‑
nică! Doamne, scapă‑mă!“ Omul religios nu cunoaşte o
astfel de rugăciune, căci în adâncul fiinţei lui el este un
îngâmfat, care se crede neprihănit, care în final vrea să
se înfăţişeze înaintea lui Dumnezeu cu pretinsa lui viaţă
cumsecade.
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Acum mă adresez direct ţie. Te‑ai bătut vreodată cu
pumnul în piept, ca vameşul din templu? Ai păcatele iertate? Sau faci parte dintre oamenii religioşi? Dacă este aşa,
nu trebuie să rămâi însă aşa.
2. Religia nu are nevoie de Biblie
În timp ce omul religios se poate ruga zilnic, el nu
citeşte aproape niciodată Biblia. El este religios, se roagă,
merge la biserică sau la alte evenimente creştine – dar nu
citeşte în Sfânta Scriptură. Cunoştinţele lui le are de la alţii
sau pur şi simplu din tradiţia creştină. Iar lucrul acesta este
un mare pericol. Căci cine nu cunoaşte Biblia, nu poate
nici verifica nimic pe baza ei, şi trebuie să accepte – da,
să înghită – totul, aşa cum aude de la alţi . Dacă cel care
predică este fidel Bibliei, atunci omul religios aude Evanghelia. Dacă însă cel care predică diluează, răstoarnă sau
dă mesajului biblic o anumită tendinţă, atunci ascultătorul
care nu cunoaşte Biblia nu‑l poate verifica, şi cu atât mai
puţin, să observe deosebirea lui faţă de Biblie.
De aceea, se poate întâmpla ca un om religios să nu
cunoască Evanghelia propriu‑zisă; dar în schimb el ţine cu
stricteţe poruncile făcute de oameni. Spre exemplu, oamenii de treabă, care cred că dacă participă la anumite ritualuri sacramentale, iau sacramente (spre ex. cina) sau duc o
viaţă cumsecade, ar fi creştini. Pentru că nu cunosc Sfânta
Scriptură, oamenii religioşi cad în astfel de rătăciri groaznice.
Citeşti tu Biblia? Nu că în aceasta ar consta faptul de a
fi creştin. Însă creştinii din toată lumea sunt oameni care
iubesc Cuvântul lui Dumnezeu. Ei citesc zilnic Biblia pentru ei, fără să fie constrânşi – cu excepţia cazului că nu
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o mai pot face din motive de sănătate sau trăiesc în ţări
unde le‑a fost confiscată Sfânta Scriptură. Religia nu are
nevoie de Biblie. Pe când oamenii Evangheliei trăiesc cu şi
din Sfânta Scriptură.
3. Religia trăieşte întotdeauna din fapte
Pilda lui Isus explică foarte bine această afirmaţie. Fariseul a enumerat toate faptele lui religioase: „Eu mă rog,
postesc, dau zeciuială …“ Cineva a spus cândva: „Religia
constă din două litere: fă şi iarăşi fă.“ De aceea, oamenilor
li se prezintă în religii nişte trepte abrupte. Omul trebuie
să se străduiască să obţină ceva. Trebuie împlinite porunci
şi reguli, trebuie făcute fapte, respectate interdicţii. Se subliniază foarte mult faptele omului. Despărţirea de Dumnezeu prin păcat trebuie învinsă pas cu pas, prin străduinţă,
oboseală şi facere de bine.
Însă Evanghelia este Vestea Bună. Ceea ce era imposibil legii (Vechiului Testament) şi omului, a împlinit Dumnezeu. El a dărâmat zidul de despărţire al vinii noastre, şi a
venit la noi în Isus Hristos. Iar când a murit pe cruce, El a
strigat cu voce tare: „S‑a isprăvit!“ Aceasta înseamnă: „S‑a
împlinit!“ Evanghelia are zece litere: S‑a împlinit! Mesajul
lui Hristos este Evanghelia harului. De aceea, nimeni nu‑şi
poate câştiga cerul. Cerul – părtăşia veşnică cu Dumnezeu
– este un dar pe care Dumnezeu îl dă oricui care împlineşte condiţiile puse de El. Condiţii? Deci totuşi fapte? Nu.
Dumnezeu are numai două condiţii: trebuie să te întorci
de pe calea ta de până acum (să te pocăieşti) şi să crezi ce
spune Biblia. Isus Hristos proclamă: „Pocăiţi‑vă şi credeţi
în Evanghelie!“ Aceasta înseamnă că trebuie să recunoşti
înaintea lui Dumnezeu că eşti un păcătos, care nu are ce
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să aducă, decât un munte de vină. Apoi poţi să mergi cu
gândul la crucea pe care a murit Isus. Dumnezeu vrea să te
graţieze acolo, să te elibereze de vina ta şi să te primească
ca pe copilul Său iubit. Eşti tu gata să faci lucrul acesta?
Religia trăieşte întotdeauna din fapte. Pe când Evanghelia este Vestea Bună că Isus a făcut totul – şi pentru
tine.
4. Religia poate fi un mijloc de a‑ţi linişti conştiinţa
Un proverb german spune: „O conştiinţă liniştită este
o pernă moale.“ Aşa este. Însă la unii oameni conştiinţa
liniştită nu este decât consecinţa unei memorii slabe. Tocmai în punctul acesta intervine religia. Conştient sau
inconştient, te simţi vinovat faţă de Dumnezeu. Şi atunci
începi „să practici“. Lucrul acesta te linişteşte într‑un fel.
Următoarele fraze vreau să le formulez foarte atent,
căci nu vreau să rănesc pe nimeni. Copilul are numai
câteva săptămâni, şi este botezat: „De acum încolo nu mai
este păgân“, îşi zice omul religios, „acum este creştin!“
Copilul are 10, 12 sau 14 ani şi este „confirmat“ (la catolici
sau luterani). Câţiva ani mai târziu urmează cununia religioasă şi – dacă totul decurge bine – într‑o bună zi înmormântarea creştină. Să‑i mai lipsească lui ceva după atâta
„creştinism practicat“?
Însă acum intervine marele „dar, …“ Desigur, astfel de
oameni sunt creştino‑religioşi. S‑au pocăit ei însă vreodată din toată inima? Sunt ei mântuiţi? Trăiesc ei într‑o
părtăşie vie cu Dumnezeu? Sau ei numai şi‑au liniştit o
viaţă întreagă conştiinţa? Fără îndoială, religia linişteşte
conştiinţa. Evanghelia salvatoare nu vrea să‑ţi liniştească
conştiinţa, ci să‑i ia povara care o apasă. Biblia spune:
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„Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile
Lui suntem vindecaţi.“ (Isaia 53:5) Încrede‑te în această
afirmaţie, şi conştiinţa ta va găsi pacea, liniştea dorită.
Poate religia linişteşte temporar conştiinţa – însă Evanghelia morţii înlocuitoare a lui Isus poate să‑ţi uşureze
permanent conştiinţa.
5. Religia nu cunoaşte nicio siguranţă a mântuirii
Religia este o căutare veşnică, o întrebare, o dorinţă,
o întindere a mâinilor; însă nicio religie de pe pământul
acesta nu dă siguranţă în legătură cu viaţa veşnică. Chiar
nici aşa‑numita religie creştină. De ce nu? Deoarece totul
depinde de faptele omului, rămâne întotdeauna întrebarea
înfricoşătoare: „Este de ajuns? Am făcut destul?“ – câteodată până pe patul de moarte – „Este suficient?“ Iar după
aceea, mulţi oameni religioşi şi aşa‑zişi creştini, creştini cu
numele, merg într‑o veşnicie necunoscută.
Nu însă şi cei creştini. Evanghelia este plină de o siguranţă strălucitoare. Spre exemplu, Pavel spune: „Căci sunt
bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa … nu vor fi
în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care
este în Isus Hristos, Domnul nostru.“ (Romani 8:38–
39) Sau Ioan, care le comunică creştinilor din timpul
lui: „V‑am scris aceste lucruri, ca să ştiţi că voi, care cre‑
deţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţa veşnică.“
(1 Ioan 5:13)
Este clar. În nicio religie nu există o siguranţă a mântuirii. Numai Evanghelia este plină de această siguranţă strălucitoare. De fapt, eşti tu sigur că eşti mântuit? Dacă nu,
de ce nu eşti sigur? Din cauză că viaţa ta nu aparţine în
întregime Domnului? Creştinii pot spune smeriţi, însă cu
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toată convingerea: „Ştiu că odată voi ajunge la Dumnezeu,
căci am fost primit de Hristos.“
6. Religia duce la pierzarea veşnică
La sfârşitul unei pilde, Domnul precizează: „Eu vă spun
că mai degrabă omul acesta s‑a coborât acasă îndreptă‑
ţit, decât celălalt.“ (Luca 18:14) Fariseul mândru a rămas
în păcatele lui – iar prin aceasta, pe calea pierzării. Omul
evlavios nu s‑a dezbrăcat înaintea lui Dumnezeu de propria lui îndreptăţire jalnică. O astfel de comportare sfârşeşte fără discuţie în pierzare. Căci Biblia spune că Dumnezeu îi cunoaşte de departe pe cei îngâmfaţi (Psalmul
138:6).
Fiul lui Dumnezeu i‑a avertizat odată cu cuvinte
aspre pe astfel de oameni religioşi: „Nu oricine‑Mi zice:
,Doamne, Doamne‘, va intra în împărăţia cerurilor, ci cel
care face voia Tatălui Meu care este în ceruri.“ (Matei 7:21)
De aceea, crede în Fiul lui Dumnezeu. Religia duce la pierzarea veşnică – pe când Evanghelia este puterea lui Dumnezeu, pentru cei care o cred (Romani 1:16). Credinţă
înseamnă încredere.
Dă‑mi voie să mai subliniez încă o dată: religia ta nu
te mântuieşte – însă tu poţi să te întorci la Hristos, să te
pocăieşti. Dumnezeu nu aşteaptă de la tine niciun act de
forţă majoră, ci o atitudine sinceră. Dacă ai recunoscut
că până acum te‑ai încrezut mai mult sau mai puţin în
religie, şi că toată Evanghelia emană din persoana lui Isus
Hristos, atunci poţi să vii la El. Domnul Isus a făcut atât
de mult pentru tine. Din dragoste pentru oameni, El Şi‑a
jertfit propria viaţă pentru tine. Dacă te încredinţezi lui
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Hristos, atunci se creează o relaţie personală între tine şi
El.
Tot aşa a fost şi în viaţa mea. Însă de când L‑am primit
pe Domnul Isus, El este centrul vieţii şi gândurilor mele.
Vreau să spun că eu Îl iubesc. Am o relaţie personală cu
El, iar prin El cu Dumnezeu. Nu vrei să îndrăzneşti să faci
şi tu pasul acesta? Pe tine nu te desparte de Hristos decât
o rugăciune.
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Războaie, cancer şi catastrofe …
de ce permite Dumnezeu aşa ceva?
„În timpul acela au venit unii şi au istorisit lui Isus ce se
întâmplase unor galileeni, al căror sânge îl amestecase Pilat
cu jertfele lor. Credeţi voi, le‑a răspuns Isus, că aceşti gali‑
leeni au fost mai păcătoşi decât toţi ceilalţi galileeni, pen‑
tru că au păţit astfel? Eu vă spun nu; ci dacă nu vă pocă‑
iţi, toţi veţi pieri la fel. Sau acei optsprezece inşi peste care a
căzut turnul din Siloam şi i‑a omorât, credeţi că au fost mai
păcătoşi decât toţi ceilalţi oameni care locuiau în Ierusalim?
Eu vă spun: nu; ci dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.“
(Luca 13:1–5)
Cine dintre noi, când citeşte despre aşa ceva, nu are
în faţa ochilor imaginile de la 11 septembrie 2001? Sau
suferinţa groaznică a oamenilor de pe nenumărate câmpuri de luptă: sate şi oraşe arse, copii sfârtecaţi de grenade? A vrut Dumnezeu aceste războaie şi consecinţele
lor?
Cine dintre noi nu condamnă grozăviile produse în
aşa‑zisă lumea a treia, văzute în imaginile transmise de
acolo? Trupurile numai schelete, din Somalia şi Ruanda.
Copii muribunzi şi părinţi disperaţi. Aş putea să mai continui cu astfel de lucruri: oameni infectaţi cu holeră în
America de Sud, cutremur în Pakistan, război civil în Irak,
tsunami în Asia, aici o prăbuşire de avion, dincolo un
accident de tren. Şi tot mai multe atacuri teroriste.
Atât noi, cât şi mulţi alţii, întrebăm: De ce permite
Dumnezeu toate aceste lucruri? Nu spune Biblia că El este
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un Dumnezeu drept? Biblia spune că El este un Dumnezeu iubitor. Mulţi contemporani Îi întorc spatele dezamăgiţi. Ei nu mai vor şi nu mai pot crede într‑un asemenea
Dumnezeu.
Observi că aici nu tratez o temă uşoară. Iar dacă trecem la suferinţa personală, atunci ea devine încă şi mai
dificilă. Totuşi eu sunt convins că voi găsi câteva răspunsuri folositoare la această temă complexă.
Dumnezeu sau omul?
Mai întâi trebuie să precizez următorul lucru: nu
putem să punem pe seama lui Dumnezeu toate grozăviile
care se întâmplă în lume. Ar fi foarte uşor pentru noi. Trebuie să facem o deosebire. Dă‑mi voie să aleg numai două
exemple.
La data de 20 iunie 1969 a păşit primul om pe lună.
Preşedintele american de atunci a primit coşuri întregi cu
telegrame de felicitare, în care se lăudau invenţiile şi aportul omului. Câteva zeci de ani mai înainte, la 6 şi 9 august
1945, au fost aruncate două bombe atomice asupra oraşelor japoneze Hiroşima şi Nagasaki. Atunci toată lumea
a strigat: De ce permite Dumnezeu aşa ceva? Însă nu a
fost Dumnezeu de vină. Dumnezeu nu a construit nicio
bombă nucleară, nici mitraliere, nici măcar pistoalele‑jucărie ale copiilor noştri.
Am amintit mai înainte catastrofa foametei. În urmă
cu câţiva ani în Italia, o ţară care face parte din Uniunea
Europeană, au fost distruse 40.000 de tone de piersici. Fiecare ţăran a primit în jur de 20 de cenţi pe kg, numai pentru ca în UE să se menţină ridicat preţul lor. Ştim cu toţii
că lucruri similare s‑au întâmplat şi cu untul, cu ouăle
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şi chiar cu carnea. Nu Dumnezeu face aşa ceva, pentru ca oamenii să moară de foame. Aşa ceva facem noi.
Noi, oamenii despărţiţi de Dumnezeu. Oamenii de ştiinţă au dovedit că dacă alimentele ar fi împărţite echitabil, pământul acesta ar putea să hrănească opt până la zece
miliarde de oameni. Aceasta este problema. Dacă pe planeta aceasta mor oameni de foame, nu este de vină Dumnezeu, ci egoismul şi cruzimea oamenilor.
Modul de folosire
De aceea, ar fi greşit dacă am zice: nu pot să cred în
Dumnezeu, deoarece în lumea aceasta se întâmplă atâtea grozăvii. Ci mai degrabă, pentru că nu credem în
Dumnezeu, de aceea se întâmplă atâtea grozăvii în lumea
aceasta.
Pe unele aparate electrice se poate citi câteodată: „Pen‑
tru a obţine cele mai bune rezultate cu aparatul, respectă
cu stricteţe instrucţiunile producătorului.“ Dumnezeu ne‑a
dat instrucţiunile producătorului: Biblia – ghidul vieţii.
Dacă ne ghidăm după Cuvântul lui Dumnezeu, nu vom
declanşa niciun război, certuri în căsnicie sau familie, certuri cu vecinii sau cu partenerii firmei. Căci Biblia spune:
„Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi!“ Şi nu vom
lăsa pe nimeni să moară de foame, nici pe cerşetorul prăpădit de la poartă, şi nici pe copilul nenorocit din Africa
de Est.
Credinţa în Isus Hristos eliberează de egoism, şi deschide inima pentru aproapele nostru. Repet: Dumnezeu
nu declanşează niciun război şi nu lasă niciun copil să
moară de foame, ci pentru aceasta este răspunzător omul
despărţit de Dumnezeu.
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Dumnezeu ar fi putut să intervină
Dar poate zici: „Da, dar Dumnezeu ar fi putut interveni.
El ar fi putut împiedica faptele nedrepte ale oamenilor. El ar
fi putut să trimită fulgere din cer sau ceva asemănător.“ Da,
El ar fi putut. Numai că: Oare când trebuia să intervină
Dumnezeu? Când un om fură 10 cenţi sau 10 Euro sau
10 milioane? Când trebuie să intervină El? La primul zvon
rău, la o defăimare sau la un act terorist?
Ştii, nu putem confunda lumea aceasta cu un film sau o
carte poliţistă. Ele se termină aproape mereu cu arestarea
personajelor rele. Dumnezeu are un alt principiu. La El
trebuie ca totul să ajungă la maturitate. Dumnezeu lasă să
crească şi să se maturizeze binele şi răul, unul lângă altul,
până la recoltare – numai după aceea le desparte.
Biblia ne arată că a fost o cădere în păcat. De atunci
intervine Satana – fără intervenţia lui nu se poate explica
starea actuală a lumii acesteia. Aceasta este cauza primară
a suferinţei din lumea aceasta. Dar Dumnezeu iubeşte
lumea. Şi Dumnezeu are o răbdare extraordinar de mare
cu lumea aceasta. Ea nu‑I este indiferentă. Răbdarea lui
Dumnezeu are un scop. Petru scrie: „Domnul … are o
îndelungă răbdare pentru voi, şi doreşte ca nici unul să nu
piară, ci toţi să vină la pocăinţă.“ (2 Petru 3:9)
Cutremure, inundaţii şi secetă
Sunt însă catastrofe care într‑adevăr nu sunt cauzate de
oameni, cum ar fi: cutremure, inundaţii şi secetă (deşi la
ultimele două s‑a demonstrat că şi oamenii îşi au contribuţia lor parţială). Ce răspundem noi aici?
În capitolul 13 din evanghelia după Luca ni se relatează
cum Isus Hristos a fost confruntat atunci cu un eveniment
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actual. Isus Hristos arată acolo că a avut un sens atât fapta
nedreaptă a lui Pilat, cât şi prăbuşirea turnului din Siloam,
unde au murit 18 oameni. Pentru fiecare jertfă a catastrofei se încheiase viaţa – ei ar fi putut să moară şi în pat; însă
pentru toţi cei care au fost de faţă şi / sau au auzit despre
aceste evenimente, ele au fost o chemare la pocăinţă.
Ştii, durerea este pentru corpul nostru un semnal de
alarmă. Ea ne poate determina să mergem la medic, pentru a fi tratată nu numai durerea, ci şi cauza răului, însăşi
boala. Tot aşa este în general şi cu suferinţa omenirii. Fiecare catastrofă, fiecare deces trebuie să îmi amintească că
mâine s‑ar putea să fie rândul meu. De aceea, eu trebuie să
fiu întotdeauna gata să mă despart de viaţa aceasta. Dumnezeu vrea să mă determine să‑mi pun câteva întrebări:
De ce trăiesc eu, de fapt? Ce urmează după moarte? Trebuie
să dau odată socoteală de viaţa mea? Acestea sunt întrebări
foarte importante, care de regulă nu sunt băgate în seamă
în tumultul zilnic.
Biblia ne învaţă că cea mai mare catastrofă care poate
veni peste un om nu este moartea, ci ceea ce urmează
după ea: judecata lui Dumnezeu. „Oamenilor le este rân‑
duit să moară o singură dată, iar după aceea, vine jude‑
cata.“ (Evrei 9:27)
Dumnezeu este suveran şi drept. Şi cu siguranţă că El
ştie ce face. Dacă din când în când se prăbuşeşte un „turn
în Siloam“, prin aceasta Dumnezeu vrea să ne cheme la
pocăinţă. Căci: „Pe viaţa Mea, zice Domnul Dumnezeu, că
nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea
lui şi să trăiască.“ (Ezechiel 33:11) Noi nu putem explica
de ce se întâmplă ceva nedorit tocmai omului acesta sau
aceluia. Însă atâta timp cât noi nu credem în Fiul lui Dum62

nezeu, şi nu‑I suntem ascultători, mânia lui Dumnezeu
rămâne şi asupra noastră. „Cine crede în Fiul, are viaţa veş‑
nică; dar cine nu crede în Fiul, nu va vedea viaţa, ci mânia
lui Dumnezeu rămâne peste el.“ (Ioan 3:36)
Ai privit vreodată din această perspectivă accidentele şi
catastrofele naturale? Când şi prin ce a vrut Dumnezeu să
te trezească? Ai înţeles tu limbajul folosit de El?
Suferinţa personală
Acum am ajuns la suferinţa personală. Am amintit
deja, aici va fi şi mai dificil. În martie 1989 am vizitat o
familie care, în timpul accidentului aviatic din Ramstein,
s‑a aflat la numai 20 de metri de locul unde s‑a prăbuşit
avionul. Ca prin minune, un copil nu a fost rănit, un alt
copil a fost rănit uşor şi un alt copil şi mama lor au fost
răniţi grav. Tatăl lor a murit însă în spitalul din Ludwigshafen, din cauza rănilor lui. De ce a permis Dumnezeu
aşa ceva?După o jumătate de an eram la o înmormântare.
Mihaela, nu împlinise nici 30 de ani, era frumoasă, veselă
– şi dintr‑odată a lovit‑o o boală perfidă de cancer, care s‑a
răspândit rapid în tot corpul. La mai multe înmormântări
am pus întrebarea: De ce a permis Dumnezeu aşa ceva?
Sunt sigur că unul dintre cititorii acestei cărţi şi‑ar
putea povesti istoria suferinţei lui. Unii oameni au trecut
prin multe necazuri: şi‑au pierdut de mici părinţii, şi‑au
pierdut soţul / soţia, şi‑au pierdut copiii. Unul are permanent dureri, altul nu mai scapă de faza lui depresivă. Unul
trăieşte cu scleroză multiplă, altul cu spatele distrus, iar
altul suferă de cancer.
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Întrebarea „De ce?“
Suferinţă personală – de ce permite Dumnezeu aşa
ceva? De ce mi se întâmplă mie asta? De ce tocmai eu?
De ce? Unul a observat că în Biblie această întrebare este
adresată întotdeauna lui Dumnezeu. Oamenii nu‑şi înţeleg viaţa, şi se îndreaptă în rugăciune spre Dumnezeu: „De
ce, Doamne?“
Această atitudine a fost modificată după perioada mişcării iluministe. Întrebarea „De ce?“ nu mai este adresată lui Dumnezeu. Nu se mai aşteaptă răspunsul la rugăciunea intimă, ci raţiunea este considerată etalonul tuturor lucrurilor. În secolele care au urmat, oameni din acest
mediu de cultură au încercat în mai multe rânduri şi în
mai multe moduri să răspundă întrebării „De ce?“. Vreau
să schiţez cele patru încercări.
A. Încercarea de soluţionare istorică
Pentru ea sunt reprezentativi doi nemţi, Georg Wilhelm
Friederich Hegel şi Karl Marx. Ei afirmau: „Istoria pro‑
gresează, se dezvoltă spre ceva mai superior. Nu contează
mica mea suferinţă personală. Eu nu sunt decât o rotiţă din
marea maşinărie a istoriei lumii. Eu sufăr acum, însă gene‑
raţiile viitoare o vor duce mai bine.“ Bineînţeles că, conform Bibliei, punctul acesta de vedere trebuie respins categoric. Noi suntem creaturile iubite ale lui Dumnezeu; şi El
are un plan bun pentru viaţa noastră.
B. Încercarea de soluţionare juridică
Ea afirmă că suferinţa personală trebuie să fie precedată de o vină personală. Desigur, se poate să fie aşa; dar
nu trebuie să fie aşa. Este logica juridică a relaţiei dintre
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cauză şi efect. Ucenicii lui Isus L‑au întrebat cu privire la
orbul din naştere. „Cine a păcătuit, el sau părinţii lui, de s‑a
născut orb?“ Isus Hristos a respins categoric încercarea de
soluţionare juridică: „Nu a păcătuit nici el, nici părinţii lui
…“ (Ioan 9:1–3)
C. Încercarea de soluţionare duală
Pentru această tendinţă se foloseşte o formulă simplă: pentru razele de soare din concediu este răspunzător
Dumnezeu; pe când pentru suferinţa sentimentală şi durerile de dinţi este răspunzător Satana. Cu alte cuvinte, tot
răul vine de la Diavolul; tot binele vine de la Dumnezeu.
Nu este valabil acest fel de dualism, şi Biblia nu ne învaţă
aşa. Cineva a formulat cândva două fraze foarte înţelepte:
„Deşi orice lucru bun vine de la Dumnezeu, el este folosit
abuziv de Satana, şi schimbat în rău. Şi deşi tot răul vine de
la Satana, totuşi el este folosit de Dumnezeu în sens bun.“
Ce mai rămâne atunci? Până acum acestea nu au fost
adevărate răspunsuri, ci numai recunoaşterea inevitabilităţii (fatalităţii). Cred că cel mai bine explică următoarea
încercare de soluţionare.
D. Încercarea de soluţionare pedagogică
Ea sună: Nu întreba de ce? Ci pentru ce? Prorocul Ieremia formulează astfel: „Căci Eu ştiu gândurile care le am
cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace şi nu de
nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o speranţă.“ (Ieremia
29:11) Aceasta înseamnă că prin suferinţa noastră, Dumnezeu are o intenţie plină de dragoste faţă de noi. Dacă
în viaţa noastră intervine o suferinţă, atunci nu vom
rămâne aceiaşi. Prin ea ne vom apropia sau depărta mai
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mult de Dumnezeu. Am observat în multe cazuri lucrul
acesta.
Dumnezeu vrea să‑i atragă pe oameni la El
Cred că aici este cazul să fac o afirmaţie fundamentală.
Când un om necredincios suferă, atunci Dumnezeu vrea
să‑l atragă la El.
În anul 1984 am făcut cunoştinţă cu o pereche căsătorită. Ei aveau trei băieţi sănătoşi, o casă, prieteni etc. Însă
fericirea aceasta stătea pe picioare de lut. În august 1993,
băiatul cel mai mic a fost călcat de un camion. Familia a
fost lovită cu o suferinţă de nedescris.
Vrei să ştii cum a folosit Dumnezeu suferinţa lor? Tatăl
copilului decedat mi‑a spus într‑o zi, referitor la viaţa lor
de căsnicie: „Wilfried, noi eram păgâni, păgâni botezaţi şi
confirmaţi evanghelic.“ Numai Dumnezeu ştie cum, în
final, cei doi s‑au pocăit; iar mai târziu au format un grup
de studiu biblic la ei acasă.
Eu ştiu foarte bine că nu întotdeauna se termină aşa.
Însă eu cred că Dumnezeu are întotdeauna acelaşi scop.
Nu are gânduri de suferinţă – Dumnezeu nu vrea să ne
întristeze – ci are gânduri de pace faţă de noi.
Dacă mă întrebi : „De ce a trebuit să sufăr eu?“, atunci
îţi răspund: „Ştii de ce? Dumnezeu te iubeşte aşa de mult.
El a făcut totul pentru tine. Pentru tine L‑a dat să moară
pe Fiul Său. În plus, de‑a lungul vieţii, El ţi‑a făcut mult
bine. Însă tu n‑ai luat seama. Atunci Dumnezeu Şi‑a zis în
inima Lui: vreau să mai încerc încă ceva; vreau să‑l fac să
sufere. Se va trezi el oare? Se va pocăi el?
Dumnezeu are un scop cu suferinţa ta. El vrea să
renunţi la religiozitatea ta superficială, să te pocăieşti din
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toată inima, să‑ţi recunoşti vina, să experimentezi pacea
şi iertarea Sa, şi să‑I urmezi lui Hristos într‑o viaţă nouă.
Aceasta vrea Dumnezeu.
Dumnezeu ştie de ce
De aceea, nu te opri la întrebarea „De ce?“ Desigur, noi
putem întreba „De ce?“, „Pentru ce?“ Şi Isus Hristos a strigat pe cruce: „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce
M‑ai părăsit?“ Însă nu te opri la acest „De ce?“
Am auzit despre părinţi care au trebuit să‑şi îngroape
pe copilul lor – nu invers, cum se întâmplă de regulă. Pe
piatra funerară au scris numai două cuvinte: „De ce?“
După mai mulţi ani, ei au pus pe un sculptor să adauge:
„Dumnezeu ştie de ce.“ Între timp ei au aflat pentru ce a
trebuit să se întâmple lucrul acesta. Întrebarea „De ce?“ ne
va frământa gândurile, până când va interveni răspunsul
vindecător „Pentru ca …“ Ştii tu „pentru ce“ a trebuit să
suferi? Ai tu un răspuns din partea lui Dumnezeu?
Dumnezeu vrea să‑i atragă pe creştini şi mai mult la El
Când credincioşii suferă, atunci Dumnezeu vrea să‑i
atragă şi mai mult la El. Când păstorul Johannes Busch
şi‑a pierdut soţia, lângă mormântul şi sicriul ei stăteau cei
şapte copii ai lor, ca tuburile de la o orgă (n. trad.: refe‑
rire la înălţimea lor descrescândă, de la cel mai mare, la cel
mai mic). El însuşi a ţinut predica de înmormântare, al
cărei conţinut vreau să‑l redau (citat liber) aici: „Am ţinut
în cimitirul acesta multe predici de consolare la înmormân‑
tări. Câteodată poate ascultătorii s‑au gândit: ,Pentru tine
este uşor să vorbeşti‘. Acum sunt eu la rând. Şi desigur că voi
întrebaţi: ,Cum este Busch? Rămâi la mesajul despre dra‑
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gostea lui Dumnezeu în Isus Hristos?‘ – Da, eu rămân la
mesajul despre dragostea lui Dumnezeu în Isus Hristos.“ Şi
în atitudinea aceasta el a putut să crească şi să se maturizeze în credinţă.
Dumnezeu poate şi vrea să folosească suferinţa şi căile
grele, spre a‑i lega pe cei credincioşi tot mai strâns de El.
Mulţi, foarte mulţi credincioşi au trecut prin suferinţă, iar
prin aceasta s‑au apropiat şi mai mult de Mântuitorul lor.
Legătura lor cu El a devenit mai strânsă, mai intimă. Iar
viaţa lor a adus mai mult rod. Când strugurii sunt presaţi,
curge must.
Războaie, cancer şi catastrofe …
de ce permite Dumnezeu aşa ceva?
Am auzit de mult ori cuvintele: „Războaie, cancer,
catastrofe – de ce permite Dumnezeu aşa ceva?“
Însă ceva este demn de remarcat. Încă nimeni nu m‑a
întrebat vreodată: „De ce a permis Dumnezeu ca singurul
Său Fiu să fie omorât într‑un mod atât de barbar?“ Aceasta
este tragedia lui Dumnezeu: Isus a fost pironit pe cruce,
deşi El nu a făcut nici un rău, ci a iubit, a predicat şi a vindecat.
Dar Dumnezeu nu numai că a permis, ci El chiar a vrut
lucrul acesta. Biblia spune: „Fiindcă atât de mult a iubit
Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca
oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.“
(Ioan 3:16)
De aceea, priveşte la cruce, şi meditează la ce s‑a
întâmplat acolo! Poate că vei recunoaşte: „Eu am fost un
mare păcătos în ochii lui Dumnezeu, încât Fiul Său a tre‑
buit să moară în locul meu.“ Dar poate şi: „Dumnezeu m‑a
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iubit, încât Fiul Său a murit pentru mine. Vreau să renunţ
la rebeliunea mea împotriva Lui, şi să mă supun Lui. Fiul
Său va fi de acum încolo Salvatorul şi Domnul meu.“
Cine L‑a găsit pe Isus Hristos, a găsit răspuns la cele
mai importante întrebări ale vieţii lui. El ştie că are vina
iertată. În Isus el are pace, ocrotire şi un scop în viaţă.
Poate că nu primeşti imediat răspuns la toate întrebările
care te frământă. Însă dacă L‑ai găsit pe Hristos, vei putea
trăi şi fără a afla răspuns la întrebările secundare ale existenţei tale. Nici noi nu ştim de ce primul nostru copil s‑a
născut mort. Vom afla însă în veşnicie. Şi asta ne este de
ajuns, pentru că noi am găsit pacea „… care întrece orice
inteligenţă şi care ne păzeşte inimile …“ (Filipeni 4:7)
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1,80 m adâncime – şi după aceea?
„Era un om bogat, care se îmbrăca în purpură şi in sub‑
ţire, şi în fiecare zi ducea o viaţă plină de veselie şi strălu‑
cire. La uşa lui zăcea un sărac, numit Lazăr, plin de bube.
Şi dorea mult să se sature cu fărâmiturile care cădeau de la
masa bogatului; până şi câinii veneau şi‑i lingeau bubele.
Cu timpul săracul a murit, şi a fost dus de îngeri în sânul
lui Avraam. A murit şi bogatul, şi l‑au îngropat. Pe când era
el în locuinţa morţilor, în chinuri, şi‑a ridicat ochii în sus, a
văzut de departe pe Avraam, şi pe Lazăr în sânul lui.“ (Luca
16:19–23)
Nimic nu este aşa de sigur ca moartea, şi nimic nu
este aşa de nesigur ca viaţa. Cine ne poate informa despre viaţa după moarte? Să‑i întrebăm pe „parapsihologi“?
Pe ghicitorii care, pe căi interzise de Dumnezeu, încearcă
să afle ce este dincolo de moarte? Sau pe dna dr. Elisabeth
Kübler‑Ross, renumita cercetătoare necrologică?
Mă bucur aşa de mult că Însuşi Isus, Fiul Dumnezeului
cel viu, ne informează în Cuvântul Său. Pe Cuvântul Său te
poţi baza. Cine se încrede în Sfânta Scriptură, are picioarele pe o stâncă solidă. „Cerul şi pământul vor trece, dar
cuvintele Mele nu vor trece.“ (Matei 24:35)
Un bogat sărac
În capitolul 16 din evanghelia după Luca sunt prezentaţi doi oameni: omul bogat şi săracul Lazăr. Să privim
mai întâi pe cel bogat. El avea hrană şi îmbrăcăminte din
belşug. Avea un nivel de trai ridicat, prieteni, şi ducea o
70

viaţă fericită. Nu‑i lipsea nimic. Toate zilele vieţii lui au
fost „zile însorite, fără niciun nor“.
Trebuie însă ca aici să previn o posibilă înţelegere greşită. Acest om bogat a ajuns în iad nu pentru că a fost
bogat, ci deoarece a mers în veşnicie fără o relaţie personală cu Dumnezeu, şi de aceea, fără să aibă păcatele iertate. Se poate ca bogăţia lui să fi fost pentru el cel mai mare
obstacol în calea spre Dumnezeu. Cineva a spus cândva:
„Un om bogat este un om sărac, care are mulţi bani.“
Într‑o zi el a murit. A avut o înmormântare pompoasă; şi poate la mormântul lui s‑a ţinut o liturghie plină
de laude. Se ştie că nicăieri nu se minte aşa de mult ca la
cimitir.
Aici se termină relatarea despre viaţa lui pe pământul
acesta. Şi fără nicio staţie intermediară, el trece dincolo, în
lumea invizibilă, care este tot o realitate. Cum arată locul
acela, unde ajung cei pierduţi? În cartea aceasta este locul
potrivit să spun câteva cuvinte despre acel loc.
1. Locuinţa morţilor este un loc unde ei sunt conştienţi
– nu inconştienţi
În text se spune: „… şi‑a ridicat ochii …“ Şi‑a deschis ochii. „1,80 m adâncime – iar după aceea se termină
totul!?“ Nicidecum. Mulţi oameni cred că prin moarte se
termină existenţa omului. Dar nu este aşa. Poate că mulţi
vor să creadă aşa, deoarece ei deduc instinctiv ceea ce
spune Noul Testament: „Grozav lucru este să cazi [nemân‑
tuit] în mâinile Dumnezeului cel viu.“ (Evrei 10:31)
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2. Locuinţa morţilor este şi un loc de chin
Prin moartea lui, bogatul a părăsit o lume în care nu
cunoscuse durerea, şi a intrat într‑o lume a durerii. El era
chinuit fizic şi psihic: „… căci grozav sunt chinuit în văpaia
aceasta.“
Apocalipsa lui Ioan confirmă afirmaţia lui: „Şi fumul
chinului lor se suie în sus, în vecii vecilor.“ (Apocalipsa
14:11) Poţi să înţelegi ce înseamnă aceasta?
3. Locuinţa morţilor este şi un loc unde ei îşi amintesc
Avraam i‑a răspuns bogatului: „Fiule, adu‑ţi aminte
…!“ Ce să‑mi amintesc? „… că în viaţa ta, tu ai primit
lucrurile bune …“ Unul dintre cele mai mari păcate din
viaţa noastră este nemulţumirea. Dumnezeu îi făcuse atâta
bine şi îi dăruise acestui bogat: un trup, un suflet, un duh,
sănătate atâţia ani, poate şi o soţie, poate copii, recolte
bogate, succes în viaţă, ocrotire de sau în pericole etc.
Nu este şi în viaţa ta tot aşa? Ştii tu că fiecare clipă o
trăieşti din bunătatea lui Dumnezeu? Ştii tu că bunătatea
lui Dumnezeu vrea să te conducă la pocăinţă?
Însă în locul unde ajung cei pierduţi, oamenii nu‑şi
vor aminti numai de lucrurile bune, ci şi de păcatele lor.
În antepenultimul capitol din Biblie găsim afirmaţii zguduitoare: „Apoi am văzut un scaun de domnie mare şi alb,
şi pe Cel care şedea pe el. Pământul şi cerul au fugit dinain‑
tea Lui, şi nu s‑a mai găsit loc pentru ele. Şi am văzut pe
morţi, mari şi mici, stând în picioare înaintea scaunului de
domnie. Nişte cărţi au fost deschise. Şi a fost deschisă o altă
carte, care este cartea vieţii. Şi morţii au fost judecaţi după
faptele lor, după cele ce erau scrise în cărţile acelea.“ (Apocalipsa 20:11–12)
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Filmul vieţii
Exprimat în limbaj modern, acolo va rula filmul vieţii.
Acolo se va vedea ce sau cine a fost într‑adevăr Dumnezeu
în viaţa ta. Se va vedea scena când ai citit horoscoapele şi
scena de la vrăjitoare. Se vor vedea scenele când ai batjocorit Numele sfânt al lui Dumnezeu: „Oh, Doamne, ce frig!
Oh, Doamne, ce caniculă! Doamne, fereşte …!“ Iar filmul
rulează mai departe.
Iar apoi se va vedea cum ţi‑ai petrecut duminicile. N‑ai
avut timp pentru Dumnezeu. N‑ai avut deloc timp pentru serviciul divin. N‑ai avut timp pentru Cuvântul lui
Dumnezeu. Şi se va mai vedea cum te‑ai comportat faţă de
părinţii tăi. Orice lipsă de iubire, orice neascultare, şi cum
ai vorbit cu ei şi despre ei. Şi filmul rulează mai departe.
Unii copii avortaţi vor striga: „Mamă, tată, de ce nu aţi
vrut să trăiesc şi eu?“
Ai vrea să opreşti filmul, dar nu se poate. Se vor vedea
păcatele tinereţii tale, relaţiile sexuale înainte de căsnicie, escapadele tale, revistele porno pe care le‑ai răsfoit şi
filmele la care te‑ai uitat, şi tot ceea ce a urmat. Şi filmul
continuă să ruleze.
Apoi scenele cu portofelul mamei sau al tatălui;
scena de atunci din magazin, când credeai că nu te vede
nimeni. Se vor vedea şi toate scenele cu minciuni din
viaţa ta, orice mândrie, orice îngâmfare, orice duh critic
şi orice neîmpăcare etc. – căci Dumnezeu „înregistrează“
toate păcatele tale. Dumnezeul Bibliei este un Dumnezeu
sfânt, faţă de care trebuie să avem o teamă sfântă, şi care
nu trece cu vederea niciun păcat. Nu există un Dumnezeu care nu ţine cont de niciun păcat – aceasta nu este
decât o invenţie a Diavolului. Însă Dumnezeul cel viu
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este un Dumnezeu sfânt, şi El poate să arunce sufletul în
iad (Matei 10:28).
Păcate neiertate sau păcate iertate
Ştiai că cei pierduţi îşi iau păcatele cu ei în veşnicie?
Nu însă aceia care merg în cer. Păcatele lor au fost spălate
de sângele lui Isus Hristos; ei şi‑au albit hainele în sângele
Mielului; iar Dumnezeu nu‑Şi mai aduce niciodată aminte
de ele. Păcatele din filmul vieţii lor au dispărut.
Satana prezintă întotdeauna păcatul ca ceva savuros.
Însă el nu spune nimic de gustul amar de după aceea.
Păcatul are întotdeauna consecinţe. Păcatul este cea mai
mare murdărie care poate să existe, pentru că el distruge
nu numai viaţa pământească a omului, ci şi pe cea veşnică.
Cine înţelege lucrul acesta, cine a văzut puterea distructivă a păcatului, acela se roagă neîncetat: „Doamne Isuse,
iartă‑mi păcatele!“ Prietene, tu trebuie să te pocăieşti. A
te pocăi înseamnă să recunoşti adevărata natură a păcatului şi unde te duce el – iar apoi să renunţi la păcat, şi să te
depărtezi de el.
Mai aflăm în continuare că:
4. Locuinţa morţilor este un loc definitiv
Avraam vorbeşte despre o prăpastie mare între locuinţa morţilor şi cer. Peste această prăpastie nu se poate
trece. Aceasta înseamnă că nu mai există o a doua şansă,
posibilitate. Nu există niciun purgatoriu! (n. trad.: contrar
dogmei romano‑catolice)
Cuvântul lui Dumnezeu spune categoric: „… oamenilor
le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine
judecata …“ (Evrei 9:27).
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Biblia nu cunoaşte nicio reîncarnare. Doctrina reîncarnării îşi are originea în filozofia religioasă hinduistă. La
baza ei stă o concepţie despre lumea ciclică. Biblia învaţă
însă o înţelegere liniară a lumii şi a istoriei. Viaţa noastră are un început, şi are un sfârşit. După aceea – indiferent dacă vrem sau nu – trebuie să dăm socoteală înaintea
lui Dumnezeu.
5. Locuinţa morţilor este şi un loc de autoînvinuire
Câte ocazii pierdute vor avea oamenii înaintea ochilor
lor! De câte ori a zis poate bogatul la vreun chef: „Da, de
unde, 1,80 m adâncime – iar după aceea se termină totul.
Nu s‑a întors nici unul de acolo. Viaţa trebuie trăită aici şi
acum. Cerul şi iadul sunt numai basme bisericeşti. Ele nu
vor decât să gonească pe oameni în cer, cu ajutorul câinelui
iadului [Cerber]. Să trăieşti vesel şi să mori fericit înseamnă
să‑i strici Diavolului afacerea. Ospătar, mai adu un rând!
Mai dau un rând.“ Şi apoi s‑a chefuit, s‑a batjocorit şi s‑a
păcătuit mai departe.
Iar acum? Acum situaţia este cu totul alta. Acum el
îşi face reproşuri amare: „Atunci, când îmi mergea bine
… Atunci, la înmormântarea aceea, când mi s‑a prezentat
aşa de clar seriozitatea veşniciei … Atunci, în spital, îna‑
inte de operaţie … Atunci, la serviciul divin, când predica‑
torul a chemat aşa de clar la pocăinţă … Atunci, la întru‑
nirea aceea, când am fost obligat să merg şi eu. De ce n‑am
răspuns eu dragostei lui Dumnezeu, care mă invita să vin la
El? De fapt, de ce nu I‑am răspuns?“
Ştii, nu poţi să te pocăieşti aşa simplu, când vrei tu.
Există însă momente când Dumnezeu Se apropie de om.
Tot aşa, nu este la voia întâmplării nici capitolul din car75

tea aceasta. El este mesajul lui Dumnezeu pentru tine.
De aceea, pocăieşte‑te; altfel veşnicia ta va fi o veşnicie
în care te vei autoînvinui. Poetul german Schiller a spus:
„Ce ai respins într‑un moment, nu mai primeşti o veşni‑
cie.“
6. Locuinţa morţilor este şi un loc de îngrijorare
Omul bogat a vrut să‑i avertizeze pe fraţii lui. „Părinte
Avraame, mai am cinci fraţi …“ Dacă cei din locuinţa
morţilor ar putea reveni pe pământ numai 24 de ore,
atunci ei n‑ar pierde nici un minut să mănânce, să bea şi
să citească ziarul, ci ar predica întruna: „Pocăiţi‑vă şi cre‑
deţi în Evanghelie!“ Ei ar fi evanghelişti înflăcăraţi. Însă ei
nu pot reveni. Avraam îi spune bogatului că fraţii lui au
Sfânta Scriptură: „Au pe Moise şi pe proroci, să asculte de
ei.“ (Luca 16:29) Prin „Moise şi proroci“ el s‑a referit la
Vechiul Testament, Biblia din timpul acela. Dar bogatul
a respins Cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este adevăratul
motiv pentru care el se afla în locuinţa morţilor.
7. Locuinţa morţilor este şi un loc unde nu mai sunt
valabile promisiunile
Bogatul s‑a adresat lui Avraam cu două rugăminţi –
însă ambele i‑au fost refuzate. Biblia este plină de promisiuni; iar promisiunile lui Dumnezeu sunt de neclintit.
Două exemple: „Cheamă‑Mă în ziua necazului, şi Eu te voi
scăpa …“ (Psalmul 50:15) Sau: „Oricine va chema Numele
Domnului, va fi mântuit.“ (Fapte 2:21) Însă toate aceste
promisiuni sunt valabile numai în viaţa aceasta – locuinţa
morţilor este un loc unde promisiunile nu mai sunt valabile.
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Crucea de la Golgota
Ai văzut cât de serios trebuie tratată veşnicia. Însă eu
mă bucur că între tine şi iad stă crucea de la Golgota. Iar
Dumnezeu te cheamă: „Vino la cruce!“ Acolo Isus Hristos
a gustat pentru tine „iadul“. Acolo El a fost făcut de Dumnezeu păcat pentru noi (2 Corinteni 5:21). Dumnezeu a
pus acolo toate păcatele – şi acelea din filmul vieţii tale –
asupra Fiului Său. Cel sfânt a trebuit să‑Şi întoarcă faţa de
la El, iar Hristos a strigat cu voce tare: „Dumnezeul Meu,
Dumnezeul Meu, pentru ce M‑ai părăsit?“ (Matei 27:46)
Ştii de ce? Pentru ca să nu mai fie nevoie să mergem noi
acolo, eu şi tu. Dumnezeu nu vrea ca noi să mergem în
locul de chin. Iadul nu a fost destinat oamenilor, ci Diavolului şi îngerilor lui. Dumnezeu te iubeşte. El vrea să
te scape de păcatele tale şi să te salveze din viaţa ta pierdută. El vrea să te cureţe, să te facă mai alb decât zăpada.
Căci „… sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţă de orice
păcat.“ (1 Ioan 1:7) Pleacă‑ţi genunchii înaintea lui Dumnezeu, recunoaşte‑ţi înaintea Lui vina şi egoismul tău,
apoi crede în Domnul Isus Hristos, şi urmează‑I Lui.
O veşnicie în lumină
Dacă te pocăieşti, veşnicia ta va arăta cu totul altfel.
Dacă viaţa ta aparţine lui Hristos, dacă eşti gata să trăieşti pentru El, iar dacă trebuie, chiar să mori pentru El,
atunci pe tine te aşteaptă o glorie veşnică. Copiii lui Dumnezeu ştiu că pe ei îi aşteaptă ceva mai frumos decât viaţa
aceasta.
Lazăr, cerşetorul bubos, care ani de zile a trăit cu
fărâmiturile de la masa bogatului, era acum în rai, în paradis. Moartea lui a fost plecarea acasă şi primirea moşteni77

rii. Acolo nu va mai fi foame, durere, boală, nedreptate şi
lacrimi. În loc de acestea, numai bucurie veşnică, lumină,
armonie. Ceea ce nici un ochi n‑a văzut, ceea ce nici o
ureche n‑a auzit, ceea ce nu‑şi poate imagina nici un om,
a pregătit Dumnezeu pentru cei care‑L iubesc (1 Corinteni 2:9).
Însă cel mai frumos, în „noua lume“ a lui Dumnezeu
este o persoană: Isus Hristos. La înmormântări noi cântăm: „Când după suferinţa, munca şi necazul de pe pământ,
voi ajunge pe străzile de aur, singurul motiv al bucuriei şi
închinării mele va fi să‑L privesc pe Isus.“ Tot aşa a spus şi
Adolf Schlatter înainte de a muri: „Ah, uită străzile de aur.
Eu nu doresc decât un singur lucru, să atârn de gâtul Mân‑
tuitorului meu.“
Cântăreşte avantajele pro şi contra, şi, fiind conştient de consecinţele lor, ia decizia bună. Iar dacă vrei să fii
împreună cu Hristos, atunci primeşte‑L pe El ca Domn şi
Mântuitor.
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Unde găsesc eu adevărata bucurie?
„El a mai zis: un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a
zis tatălui său: tată, dă‑mi partea de avere ce mi se cuvine.
Şi tatăl le‑a împărţit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai
tânăr a strâns totul şi a plecat într‑o ţară depărtată, unde
şi‑a risipit averea, ducând o viaţă destrăbălată. După ce a
cheltuit totul, a venit o foamete mare în ţara aceea, şi el a
început să ducă lipsă. … Şi s‑a sculat şi a plecat la tatăl său.
Când era încă departe, tatăl său l‑a văzut, şi i s‑a făcut milă
de el; a alergat de a căzut pe gâtul lui, şi l‑a sărutat mult.
Fiul i‑a zis: tată, am păcătuit împotriva cerului şi împotriva
ta, nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a
zis robilor săi: aduceţi repede haina cea mai bună şi îmbră‑
caţi‑l cu ea; puneţi‑i un inel în deget şi încălţăminte în
picioare. Aduceţi viţelul cel îngrăşat şi tăiaţi‑l. Să mâncăm
şi să ne veselim; căci acest fiu al meu era mort şi a înviat;
era pierdut şi a fost găsit. Şi au început să se veselească.“
(Luca 15:11–14; 20–24)
1. O viaţă fără bucurie
Ştii când dispare bucuria din viaţa cuiva? Când un fiu,
în rebeliunea lui, îşi părăseşte casa părintească. Fiul acesta
o ducea aşa de bine acasă. Avea ce să mănânce şi ce să bea.
Avea de lucru şi avea prieteni. El avea şi un frate. Dar mai
mult decât orice, el era iubit şi ocrotit. Tatăl îl iubea şi nu
dorea pentru el decât o viaţă plină de bucurie şi fericire.
Însă tânărul s‑a răzvrătit împotriva dragostei tatălui. Lui
i se părea că este prea ţinut din strâns. A vrut să fie liber,
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să guste din plin viaţa. Credea că acasă nu are totul. A fost
atras de lume.
O melodie nemiloasă
Într‑una din zile el a bătut cu pumnul în masă şi a zis:
„Tată, dă‑mi partea de avere ce mi se cuvine! Dă‑ncoace
banii!“ Dă‑mi este melodia care se aude în toată lumea
decăzută. „Dă‑mi banii pe care îi ai!“ – spun copiii tatălui sau mamei. „Dă‑mi corpul tău!“ – spun mulţi bărbaţi femeilor şi fetelor. „Dă‑mi puterea ta de muncă!“ –
spun mulţi patroni angajaţilor lor. „Dă‑mi sufletul tău …“
– spune Diavolul – „eu îţi dau temporar cinste, succes,
sănătate şi bogăţie.“ „Dă‑mi, dă‑mi!“ Ce cerinţă nemiloasă! El îşi cere moştenirea sa, şi nu spune vreun cuvânt
de iubire sau de mulţumire. Iar apoi îşi face geamantanul
şi pleacă departe de casă.
Ah, de câte ori s‑a repetat de atunci şi până astăzi lucrul
acesta! El a plecat departe de casă. Se poate deduce că el
a părăsit ţara Israel. Căci în Israel porcii erau consideraţi
necuraţi – nu şi în străinătate. Un comentator al Sfintei
Scripturi spune: „El a mers acolo unde nu se făcea deose‑
bire între bine şi rău. Tinerii puteau să aibă relaţii sexuale
înainte de căsnicie – şi nimănui nu i se părea ceva deosebit.
Se putea minţi – iar cine minţea era considerat şmecher. Se
putea certa şi înjura cât vrea.“
El a plecat. Din ce în ce mai departe de tatăl care îl
iubea. Tot mai adânc în păcat şi vină. El şi‑a risipit moştenirea primită. Nu trebuie prea multe explicaţii cum.
Ştim toţi unde ne putem risipi banii. Alcool, jocuri de
noroc, femei etc. Tot felul de distracţii – dar nici un
pic de bucurie reală. Nu este şi astăzi ca şi atunci? Deşi
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oamenii fug după atâtea distracţii, ei se bucură atât de
puţin.
Nu a trecut mult timp, şi buzunarele i s‑au golit. Prietenii care s‑au distrat împreună pe banii lui, mai multe luni
la rând, l‑au părăsit şi se făceau că nu‑l cunosc. Vedem
clar cum arată o viaţă departe de Dumnezeu, iar de aceea,
nefericită. Isus Hristos a descris‑o aici perfect de bine.
O viaţă plină de lipsuri
În text se spune: „… şi el a început să ducă lipsă.“ Poţi
să ai frigiderele pline şi mulţi bani în cont – dacă însă
inima îţi este goală, trăieşti flămând. Flămând după pace,
iertare, satisfacţie, dragoste, ocrotire etc. Poate astăzi, în
ţara bunăstării (n. trad.: Germania), citesc aceste rânduri
unii oameni „flămânzi“.
O viaţă de umilinţă
„Atunci el s‑a dus şi s‑a alipit de unul din locuitorii ţării
aceleia, care l‑a trimis pe ogoarele lui, să‑i păzească porcii“
(versetul 15). Imaginează‑ţi‑l cu faţa posomorâtă şi păzind
porcii. De mai multe luni îi dispăruse bucuria artificială a
distracţiilor. Inima îi era plină de regret, durere şi mânie.
De fapt, aşa se întâmplă de cele mai multe ori. Cineva a
spus odată: „Cine dispreţuieşte dragostea lui Dumnezeu,
trebuie să simtă răceala oamenilor.“
Iar cine dispreţuieşte bucuria lui Dumnezeu, trebuie să
facă cunoştinţă cu jalea şi durerea grea a lumii acesteia.
Prin prorocul Ieremia Dumnezeu a spus cândva cuvinte
zguduitoare poporului Său Israel: „Tu singur te pedep‑
seşti cu răutatea ta, şi tu singur te loveşti cu necredincioşia
ta, şi vei şti şi vei vedea ce rău şi amar este să părăseşti pe
81

Domnul, Dumnezeu tău, şi să n‑ai nicio frică de Mine, zice
Domnul, Dumnezeul oştirilor.“ (Ieremia 2:19) Însă aici se
mai poate vedea încă ceva.
O viaţă izolată
„Mult ar fi dorit el să se sature cu roşcovele pe care le
mâncau porcii, dar nu i le da nimeni“ (versetul 16). O viaţă
fără Dumnezeu este o viaţă izolată de ceilalţi. Poate că
pentru un timp şi tu ai prietenii tăi de chefuri şi distracţii, dar aşteaptă până când termini banii sau apar greutăţile, şi vei vedea că rămâi singur. Poate că pentru un timp
ai avut distracţiile tale sexuale, dar când nu mai eşti destul
de atractivă, amantul tău te părăseşte, tot aşa cum el şi‑a
părăsit mai înainte soţia lui.
Biblia are dreptate: să trăieşti fără Dumnezeu,
înseamnă să trăieşti în lipsă, în umilinţă şi izolat. Într‑o
astfel de stare nu există nicio bucurie. Oare este şi vreunul
din cititorii acestei cărţi în starea aceasta? Atunci vreau să
repet strofa unui cântec: „Isus dăruieşte bucuria, care nu
dispare niciodată, de aceea, caută‑L astăzi, înainte de a fi
prea târziu!“
Fratele mai mare
M‑am ocupat până aici de fiul plecat de acasă, care
păzea porcii, în haine rupte şi îmbâcsite de mirosul de
porci. Poate că mulţi dintre voi se gândesc: „Ce au de‑a
face cu mine toate acestea? Eu sunt un cetăţean cumsecade;
n‑am făcut nimic rău; Dumnezeu va fi mulţumit cu mine
…“ Însă vreau să subliniez faptul că Domnul Isus relatează
aici şi despre fiul mai mare. Nici el nu trăia bucuros acasă.
El nu plecase de acasă, ca fratele mai mic. El nu şi‑a risipit
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partea lui de avere cu femeile desfrânate. Nu, el fusese tot
timpul acasă şi‑şi împlinise tăcut datoria sa de fiu. Totuşi
el a dus o viaţă fără bucurie, o viaţă nefericită. Ştii din ce se
deduce aceasta?
Când s‑a întors el de la câmp şi a auzit cântecele de
veselie din casa părintească, n‑a vrut să intre în casă. Iar
când tatăl l‑a rugat să intre, el i‑a răspuns: „Iată, eu îţi slu‑
jesc ca un rob de atâţia ani, şi niciodată nu ţi‑am călcat
porunca; şi mie niciodată nu mi‑ai dat măcar un ied, să mă
veselesc cu prietenii mei …“
Trebuie să luăm bine seama la cuvintele lui. Acest fiu
nu se adresează tatălui său cu cuvântul „tată“. De regulă
aşa este. Omul necredincios poate că spune „Dumnezeule
sau Doamne, Dumnezeule“, dar nu „Tată“ (poate numai
dacă bolboroseşte rugăciunea Tatăl nostru). Această relaţie („fiu‑tată“) strânsă cu Dumnezeu nu este cunoscută
decât de creştinii adevăraţi, oamenii care au avut parte de
iertarea păcatelor lor, care trăiesc într‑o relaţie strânsă cu
Dumnezeu, şi în viaţa cărora Isus Hristos este Domnul lor.
Cunoşti tu această relaţie cu Tatăl? Eşti tu un copil al lui
Dumnezeu?
Atunci fiul cel mai mare a zis: „Ţi‑am slujit atâţia ani
…“ Ştii, niciun creştin născut din nou nu vorbeşte aşa. El
spune cel mult numai invers: „Doamne Isuse, Tu îmi slu‑
jeşti deja de atâţia ani. M‑ai mântuit, când ai murit pe
cruce, şi mă speli în fiecare zi de vina mea …“ Observi diferenţa? Fiul cel mai mare continuă: „… niciodată nu ţi‑am
călcat porunca …“
Acesta este limbajul clar al omului îngâmfat. Nimeni
nu neagă faptul că fiul cel mic a procedat greşit, însă fiul
cel mare era îngâmfat. Ba chiar şi mai rău: „Nu ţi‑am călcat
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niciodată porunca. Nimeni nu‑mi poate reproşa ceva. Eu
fac ce‑i bine, şi nu‑mi este ruşine de nimeni.“
Dacă tu, care citeşti acest capitol, eşti un om trist, care,
la prima vedere, duci o viaţă cumsecade, atunci motivul nefericirii tale se află numai în autojustificarea ta. Tu
eşti ca fiul cel mai mare. Din punct de vedere vizibil el
nu‑l părăsise pe tatăl său – dar în starea lui interioară era
departe de el. Dumnezeu nu locuieşte în inimi încrezute
şi îngâmfate. Biblia spune: „Eu locuiesc în locuri înalte şi în
sfinţenie; dar sunt cu omul zdrobit şi smerit, ca să înviorez
duhurile smerite şi să îmbărbătez inimile zdrobite.“ (Isaia
57:15) Isus Hristos locuieşte numai în inimile păcătoşilor
care se pocăiesc. El trece pe lângă mii de oameni, care se
consideră buni; dacă însă un păcătos caută mântuirea Sa,
atunci El Se opreşte şi Se apropie de sufletul acela.
Apoi fiul cel mare îi face tatălui său un reproş categoric:
„… şi mie niciodată nu mi‑ai dat măcar un ied, să mă vese‑
lesc cu prietenii mei …“ Se vede clar că el credea că te poţi
veseli numai când bei şi mănânci.
Încă un lucru ne arată că şi fiul cel mare era pierdut:
„El s‑a întărâtat de mânie, şi nu voia să intre în casă.“ Aşa
este omul firesc, care se autojustifică. El nu vrea în împărăţia lui Dumnezeu, căci împărăţia lui Dumnezeu este o
împărăţie a harului. În ea intră numai păcătoşii iertaţi. Şi
el nu se poate bucura când sunt mântuiţi şi alţii. Vezi, şi el
era tot aşa de departe de Dumnezeu, ca şi fratele său care
păzise porcii.
Un adevăr incomod
În ultimii ani am observat că greu se ascultă şi se
acceptă adevărul. Noi nu putem să înţelegem, însă în
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ochii lui Dumnezeu omul religios, pseudo‑creştin, care
este prezent la toate serviciile divine, este tot aşa de
departe de El, ca şi un hippy din faţa gării. Saul cel evlavios era tot aşa de departe, ca şi avarul Zacheu. Dacă o
floare este călcată în picioare sau este pusă într‑o vază
frumoasă, în ambele cazuri ea este sortită morţii, deoarece a fost despărţită de rădăcina ei. Cine nu‑L cunoaşte
pe Hristos, ca Domnul şi Mântuitorul său, în ochii lui
Dumnezeu el este un fiu pierdut sau respectiv o fiică
pierdută. Parcă mi‑e teamă să pun următoarele întrebări:
Cine dintre cititorii acestei cărţi se aseamănă cu fiul mai
mare? Cine nu se consideră el însuşi păcătos? Cine nu
are încă nevoie de har? Cine nu vrea să intre în casa în
sărbătoare?
Cred însă că un lucru a devenit clar: atât o viaţă trăită
vizibil în păcat, cât şi o viaţă într‑o autojustificare sinceră,
este o viaţă nefericită. Cel mult amuzantă. Dar ea nu are
niciun gram de bucurie reală.
Într‑o zi a venit o femeie la Heinrich Coerper, întemeietorul Misiunii Liebenzeller (n. trad.: după oraşul
unde s‑a înfiinţat, Liebenzell), şi a vrut să ştie dacă ea
este mântuită, salvată. Convorbirea dintre ei a continuat
câtva timp, după care Coerper a întrebat‑o: „Spune‑mi,
ai fost vreodată pierdută? „Pierdută?“, a întrebat femeia,
şi a răspuns: „Nu, nu‑mi amintesc să fi fost vreodată pier‑
dută.“ „Vezi“, i‑a răspuns Coerper, „atunci nu eşti nici
mântuită.“
Puneţi acum sincer întrebarea: „Sunt eu încă pierdut/ă?
Sunt eu un fiu pierdut? Sunt eu o fiică pierdută?“
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2. Calea spre bucurie
Propovăduitorii din secolele trecute au descris calea
aceasta cu 4 cuvinte cheie:
a) Reculegere: „Şi‑a venit în fire …“ Atâta timp cât stărui în starea ta greşită, Dumnezeu nu te poate ajuta. Te rog
să nu spui: „Părinţii mei sunt vinovaţi. Soţul meu este de
vină, soţia mea este de vină, şeful meu este de vină, vecinul meu este de vină – ci vino‑ţi în fire şi zi: „Eu sunt de
vină“. David a spus într‑o zi: „Eu am păcătuit.“ (2 Samuel
12:13)
b) Trezire: El a zis: „Câţi argaţi de‑ai tatălui meu au bel‑
şug de pâine, iar eu mor de foame aici!“ El şi‑a recunoscut
starea lui, şi a vrut să scape de porci. Ia seama, şi tu „mori
de foame“, dacă nu vrei să‑L primeşti pe Isus în viaţa ta. El
vrea să intre în inima ta. Iar singurul loc care I se cuvine
este tronul inimii tale.
c) Decizie: „Mă voi scula …“ Aceasta a fost o decizie sinceră, nu numai o intenţie bună. Dacă viaţa ta a
fost până acum fără sens şi tristă, ia atunci decizia bună,
şi încrede‑te în Hristos. Biblia spune: „Şi celui care îi este
sete, să vină; cine vrea, să ia apa vieţii fără plată!“ (Apocalipsa 22:17).
d) Întoarcere acasă: „Şi s‑a sculat şi a plecat la tatăl
său.“ Iar acum se întâmplă ceva de neînţeles. Tatăl îl primeşte aşa cum este. Cum ar fi fost normal să se comporte
tatăl lui? Când vei aduce înapoi toţi banii pe care mi i‑ai
risipit … Când prin comportarea ta ai şters ruşinea pe care
mi‑ai făcut‑o … Când vii îmbrăcat cum trebuie … „Când
… atunci …“ – spun mulţi părinţi către copiii lor. Tatăl
său l‑a aşteptat mult. El se uita să vadă dacă nu vine fiul
său pierdut. Când l‑a văzut venind, i‑a ieşit în întâm86

pinare, l‑a îmbrăţişat şi l‑a sărutat. I‑a dat cea mai bună
haină, un inel şi sandale. A dat ordin să fie tăiat viţelul
îngrăşat. Şi au început să se veselească (Luca 15:20–24). O
adevărată bucurie pentru fiul cel pierdut. Dragostea acestui tată reflectă puţin din dragostea Tatălui ceresc.
Eu sunt prea rău – Dumnezeu nu mă mai poate primi
Poate cineva argumentează: „Eu sunt prea rău, pe mine
nu mă mai poate primi Tatăl ceresc.“ Ştii, Diavolul are
multe tactici. Mai întâi el ne şopteşte: „Tu eşti bun, nu eşti
păcătos, nu trebuie să te pocăieşti.“ Însă după ce Duhul lui
Dumnezeu ne‑a luminat inimile, şi suntem convinşi de
vina noastră, atunci Cel rău „schimbă placa“: „Tu eşti aşa
de rău, pe tine nu te mai poate primi Dumnezeu.“
Lasă‑mă să relatez o întâmplare. Un tânăr dintr‑o
familie bună ajunsese pe căi greşite, iar în final în puşcărie. Acolo el şi‑a venit în fire. I‑a părut rău din inimă de
toată viaţa lui dezordonată de până atunci. Când s‑a apropiat ziua eliberării lui, el le‑a scris părinţilor lui, care locuiau lângă o cale ferată, înainte de gara din localitate: „V‑am
făcut mult rău. Dar, vă spun sincer, îmi pare rău. Însă nu
ştiu dacă pot să îndrăznesc să mă înfăţişez înaintea ochilor
voştri. La 30 iunie voi fi eliberat, şi vin cu trenul. Dacă vreţi
să mă reprimiţi, agăţaţi o batistă albă în pomul care este
lângă calea ferată. Dacă nu, eu voi merge mai departe, şi nu
vă voi mai revedea niciodată.“
După ce a fost eliberat, în drum spre casă, în compartimentul de tren, aştepta nerăbdător, transpirând de emoţie.
Apropiindu‑se de casa părinţilor, nici nu îndrăznea măcar
să‑şi ridice privirea. Dar deodată a văzut pomul înfăşurat tot în cearceafuri albe. Părinţii lui s‑au gândit că, din
87

trenul în mers, o batistă poate nu este observată aşa de
repede. Însă fiul pierdut trebuia neapărat să vadă cât era el
de iubit şi de aşteptat de părinţii săi.
Nu vorbeşte întâmplarea aceasta aşa de clar de dragostea Tatălui ceresc? Poţi veni. Dumnezeu te aşteaptă. El este
gata să‑l ierte pe păcătosul pocăit. El vrea să te împaci cu
El, şi să te primească în familia Sa. Vrei să vii? În El vei
găsi bucuria căutată.
3. O viaţă de bucurie
E. Stanley Jones a spus cândva: „Un creştin are mai
multă bucurie pe un cm², decât ceilalţi pe un km²!“ De
ce este aşa? El se bucură de Biblia lui, pentru că ea este
Cuvântul lui Dumnezeu. El se roagă împreună cu psalmistul: „Mă bucur de Cuvântul Tău, ca cel care găseşte o mare
pradă.“ (Psalmul 119:162) Un creştin se bucură când se
roagă, când vorbeşte despre iubire cu Dumnezeul său. El
se bucură în lucrarea pentru Domnul. Un creştin slujeşte
lui Dumnezeu din dragoste şi ca mulţumire pentru Golgota. O astfel de slujire produce bucurie, pentru că ea nu
este făcută în zadar. El se bucură de ocrotirea Sa. Se ştie pe
mâini bune, chiar şi în sala de operaţie, chiar şi în persecuţie: „În Tine este bucurie în toate suferinţele …“
Şi în fine, un copil al lui Dumnezeu are o bucurie de
nespus în Isus. Este bucuria de Domnul, în Domnul, pen‑
tru Domnul şi cândva la Domnul. Aceasta este esenţa
creştinismului: o relaţie de dragoste şi de bucurie.
Va mai avea creştinul parte de vreo întristare după
pocăinţa Lui? Bineînţeles că va avea. Copiii lui Dumnezeu
îşi trăiesc noua lor viaţă tot pe acest pământ. Şi ei au parte
de boală, suferinţă, durere şi moarte, ca şi ceilalţi oameni.
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Pe deasupra, ei mai suferă şi spiritual, din cauza nelegiuirii
contemporanilor lor. Mai pot curge destule lacrimi. Dar
toate aceste lucruri nu pot stinge bucuria inimii lor. „Şi au
început să se veselească“ (Luca 15:24).
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Iertarea – problema principală
„Când au ajuns la locul numit Căpăţâna, L‑au răstignit
acolo, pe El şi pe făcătorii de rele: unul la dreapta şi altul la
stânga. Isus zicea: Tată, iartă‑i, căci nu ştiu ce fac! Ei şi‑au
împărţit hainele Lui între ei, trăgând la sorţi. … Unul din
tâlharii răstigniţi Îl batjocorea şi zicea: Nu eşti Tu Hristo‑
sul? Scapă‑Te pe Tine însuţi, şi scapă‑ne şi pe noi! Dar celă‑
lalt l‑a înfruntat şi i‑a zis: Nu te temi tu de Dumnezeu, tu,
care eşti sub aceeaşi condamnare? Pentru noi este drept,
căci primim răsplata cuvenită pentru faptele noastre; dar
omul acesta n‑a făcut nici un rău. Şi a zis lui Isus: Doamne,
adu‑Ţi aminte de mine, când vei veni în împărăţia Ta! Isus
a răspuns: Adevărat îţi spun, că astăzi vei fi cu Mine în rai.“
(Luca 23:33–34; 39–43)
După ce Adolf Eichmann, fostul însărcinat special pentru aşa‑zisa „soluţie finală“ a iudeilor din al treilea imperiu german, care trăia ascuns în Buenos Aires, a fost descoperit şi arestat în anul 1961, de serviciul secret israelian
Mosad, el a fost judecat şi condamnat la moarte în Ierusalim. Un preot militar american, un om credincios, a încercat să‑i explice cu ce vină groaznică era încărcat el. Şi a
vrut să‑i arate că Dumnezeu îl poate totuşi ierta. Însă se
spune că chiar în drumul spre execuţie, Adolf Eichmann
ar fi spus: „N‑am nevoie de nicio iertare, şi nu vreau nicio
iertare.“ Cutremurător.
Tot aşa a fost şi atunci când au fost ridicate pe dealul
Golgota acele trei cruci.
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1. Unul care nu a vrut iertare
Să privim mai întâi la una din crucile de lângă crucea lui Isus. Ea este învăluită într‑un mister; anume, misterul depărtării de Dumnezeu. Cum este oare posibil ca
oamenii, în păcatele lor, care merită moartea, să se simtă
bine departe de Dumnezeu? Fără nici un pic de dor după
Dumnezeul care i‑a creat şi i‑a iubit cu o dragoste veşnică? Oameni care au trăit fără Dumnezeu şi care mor fără
Dumnezeu. Este un tablou îngrozitor. Vreau să ne întoarcem privirea şi spre crucea din cealaltă parte.
2. Unul care a căutat iertare
Şi pe cealaltă cruce atârnă tot un criminal. Iar între cei
doi, Fiul lui Dumnezeu. Cât de mult S‑a smerit El pentru noi! Criminalul dintr‑o parte nu a fost în niciun caz
mai bun decât cel din partea cealaltă. Din punct de vedere
moral, amândoi se aflau pe aceeaşi treaptă. Şi totuşi bărbatul al doilea este altfel. Teologul pietist din sudul Germaniei, Johann Albrecht Bengel, a spus odată: „Chinul aspru
de pe cruce a avut efect asupra lui. Foarte rar se pocăieşte
cineva pe o saltea moale.“
În cei 25 de ani de credinţă din viaţa mea am fost martorul mai multor decizii de pocăinţă. Indiferent cât de
diferiţi au fost aceşti oameni, ei au avut aproape toţi un
lucru comun: ei s‑au pocăit în criza adâncă a vieţii lor, în
criza adâncă a unei boli, după moartea unei rude apropiate, după o căsnicie distrusă, într‑o criză de identitate,
într‑o criză de vinovăţie, într‑o criză din viaţă etc. În criză,
Dumnezeu a arat inima acestor oameni şi a făcut‑o fertilă
pentru mesajul Evangheliei.
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Iar apoi se întâmplă ceva foarte curios. Un criminal
răstignit începe dintr‑odată să ţină o predică despre teama
de Dumnezeu. Dumnezeu are într‑adevăr câteodată predicatori ciudaţi. Dar cred că este bine să privim şi noi mai
îndeaproape această predică. „Dar celălalt l‑a înfruntat şi
i‑a zis: Nu te temi tu de Dumnezeu, tu, care eşti sub aceeaşi
condamnare?“ (Luca 23:40)
„Nu te temi tu de Dumnezeu …?“ Cred că în timpul
nostru, la începutul secolului al XXI‑lea, nu lipseşte nimic
mai mult ca frica de Dumnezeu. Aceasta nu înseamnă o
teamă care să ne stăpânească, ci o teamă sfântă, un respect
faţă de Dumnezeul cel viu şi sfânt.
Biblia spune: „Frica de Domnul este începutul înţelep‑
ciunii.“ (Proverbe 1:7)
Adevărata teamă de Dumnezeu se poate recunoaşte
după următoarele caracteristici: În natura ei, teama, frica
de Dumnezeu şi Cuvântul Său este una sfântă; ea produce
mărturisirea păcatelor; conduce la credinţa salvatoare în
Isus Hristos; iar în final, produce o reţinere faţă de tot ceea
ce ar putea întrista pe Dumnezeu sau necinsti pe Hristos.
Eu spun întotdeauna tinerilor: „Dumnezeu nu este un
tip mişto, din gaşca noastră.“ Trebuie să trăim conştienţi,
că odată ne vom înfăţişa înaintea Lui. Şi te întreb: Cum
vrei tu să te înfăţişezi înaintea Lui, fără Isus Hristos? Biblia
spune: „Cine are pe Fiul, are viaţa; cine nu‑L are pe Fiul lui
Dumnezeu, n‑are viaţa.“ (1 Ioan 5:12)
Al doilea criminal răstignit continuă, şi spune: „Pen‑
tru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fap‑
tele noastre …“ (Luca 23:41) Aceasta este deosebirea capitală dintre cei doi. El aprobă crucea pentru el, pentru ei.
Autojustificarea lui a dispărut. Dintr‑odată, el recunoaşte
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că executarea lui este singura condamnare dreaptă pentru faptele şi pentru întreaga lui viaţă: „… căci primim răs‑
plata cuvenită pentru faptele noastre …“ Te întreb pe tine,
direct: Ai recunoscut deja că în ochii lui Dumnezeu, pentru toată viaţa ta de până acum, nu meriţi, nici mai mult şi
nici mai puţin, decât moartea? Biblia spune: „Plata păca‑
tului este moartea … [fizică şi veşnică]“ (Romani 6:23) Aşa
cum o pânză de păianjen nu poate opri o stâncă în căderea ei, tot aşa nici neprihănirea ta proprie nu te poate păzi
de mânia dreaptă a lui Dumnezeu. Neprihănirea ta este
ca o haină murdară, care nu are nicio valoare înaintea lui
Dumnezeu.
Ştiu că se răscoală totul în noi. „Ce, eu o femeie cumse‑
cade, care am făcut întotdeauna numai bine, şi nu trebuie
să mă ruşinez de nimeni … Ce, eu, un funcţionar, care am
fost întotdeauna cinstit şi loial, care am fost întotdeauna
cumsecade – să merit eu moartea?“
Isus Hristos n‑a venit să transforme pe cei nedrepţi
în oameni cumsecade. Aşa ceva putem face şi noi înşine.
Transformarea făcută de El are o dimensiune şi este o realitate complet diferită. Într‑un cântec se spune: „Isus pri‑
meşte pe păcătoşi …“ Da, El primeşte fără excepţie pe
păcătoşii care se pocăiesc. Însă El trece pe lângă mii de
păcătoşi, care se autojustifică sau resping oferta Lui; căci
El urăşte autojustificarea.
„… căci primim răsplata cuvenită pentru faptele noas‑
tre …“
Te‑ai gândit şi ai meditat vreodată la faptele făcute în
viaţa ta? Fapte sunt lucrurile pe care le‑am făcut cu mâinile noastre. Şi mâinile tale au slujit şi Diavolului, nu‑i
aşa? Fapte sunt căile pe care au mers picioarele noastre …
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poate spre o ghicitoare, poate la un chiuretaj, poate spre o
prostituată …? Fapte sunt gândurile care ne‑au preocupat:
gânduri necurate, gânduri rele, gânduri de ură, gânduri
de blasfemie. Fapte sunt şi cuvintele care ne‑au ieşit de pe
buze: minciuni, cuvinte ordinare, jignitoare etc. Observi
că noi oamenii avem nevoie de iertare? Unde putem găsi
iertare? Cine ne‑o poate da?
3. Unul care a adus iertare
Priveşte împreună cu mine spre crucea din mijloc: „…
dar omul acesta n‑a făcut nici un rău …“ Pe ea atârnă Fiul
lui Dumnezeu. Cel care n‑a făcut niciodată vreun păcat.
Cel curat şi sfânt, chipul Tatălui nevăzut. Om ca tine şi ca
mine, însă fără păcat. El n‑a furat niciodată. N‑a minţit pe
nimeni. El a fost Adevărul în persoană. El n‑a privit niciodată o femeie, cu dorinţe reprobabile. El a fost şi singurul om de pe pământul acesta, care a fost de o moralitate
ireproşabilă. „… dar omul acesta n‑a făcut nici un rău …“
Atunci ce a făcut El? El a vindecat pe bolnavi: orbi, surzi,
muţi, paralizaţi, infirmi şi chiar demonizaţi sau leproşi.
Când ceilalţi stăteau la 100 de metri de cei leproşi, El i‑a
atins cu mâinile Sale.
Şi tu poţi veni la El, aşa cum eşti. Vino la El, cu lepra
păcatelor tale! Vino la El, cu gândurile tale necurate, cu
patima alcoolului, cu mândria ta, cu îngâmfarea ta, cu egoismul tău! Vino la El, cu fantezia ta otrăvită, cu conştiinţa ta
încărcată, la singurul care te poate elibera! El a spus: „Dacă
Fiul vă face liberi, veţi fi cu adevărat liberi.“ (Ioan 8:36)
„… dar omul acesta n‑a făcut nici un rău …“ El a potolit
furtuna pe lacul Ghenezaret. A chemat pe Lazăr din mormânt. Iar apoi a urmat Gheţimani, unde El s‑a împotri94

vit păcatului până la sânge. Apoi I‑au bătut cuie în mâini.
Ştii de ce? Pentru că mâinile mele şi ale tale au făcut aceste
lucruri groaznice. Apoi I‑au bătut cuie în picioare. Ştii
de ce? Pentru că picioarele mele şi ale tale au mers pe căi
întunecoase. Apoi I‑au apăsat o cunună de spini pe frunte.
Ştii de ce? Pentru că prin capul meu şi al tău au trecut gânduri groaznice. Iar apoi a fost lovit peste gură. Ştii de ce?
Pentru că din gura mea şi a ta au ieşit atâtea vorbe rele.
Priveşte‑L pe Regele dragostei sângerând!
„… dar omul acesta n‑a făcut nici un rău …“ Unul dintre criminali a recunoscut imediat lucrul acesta. Şi el a
înţeles imediat: dacă Isus este nevinovat, atunci El moare
pentru alţii. Atunci El moare şi pentru mine şi păcatele
mele. Buzele lui rostesc cea mai frumoasă frază pe care
o poate pronunţa cineva în viaţa lui: „Doamne, adu‑Ţi
aminte de mine, când vei veni în împărăţia Ta!“ Dacă se
deschid două buze tăcute, şi se aude: „Doamne, adu‑Ţi
aminte de mine, când vei veni în împărăţia Ta!“ – atunci
s‑a meritat scrierea acestei cărţi.
El n‑a putut să mai facă nimic. Mâinile lui erau pironite
pe cruce. El nu putea să‑şi mai îndoaie vreun deget. Însă
cu „mâinile inimii“ sale el a luat darul iertării, şi s‑a încrezut în totul în Isus cel răstignit. Atunci când este vorba de
mântuirea veşnică, Biblia numeşte această acceptare a Lui
pocăinţă.
Mă mai adresez încă o dată ţie, direct. Te‑ai rugat vreodată în viaţa ta? – astfel: „Doamne Isuse, adu‑ţi aminte de
mine! Ştiu că eu am meritat moartea. Dar Te rog, primeş‑
te‑mă în harul Tău!“ Pe tine nu te desparte de Dumnezeu
decât o rugăciune sinceră.
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4. Unul care a practicat iertarea
Când Fiul lui Dumnezeu a fost prins de mâinile aspre
ale soldaţilor romani, şi pironit pe cruce, El S a rugat să fie
iertaţi cei care L pironeau pe cruce: „Tată, iartă‑i, căci nu
ştiu ce fac!“ (Luca 23:34) Nu numai că Isus a adus iertarea,
ci El Însuşi a şi practicat‑o.
Care este starea ta? Trebuie să ierţi cuiva? S‑ar putea
chiar soţului tău / soţiei tale. N‑a fost el sau ea întotdeauna
fidel/ă? În anul 1571, în Antwerpen, Jan Rubens a fost
condamnat la moarte pentru adulter. Se spune că soţia sa,
Maria Rubens, i‑ar fi trimis în închisoare următoarele rânduri: „Scumpul meu soţ, te iert, acum şi pentru totdeauna.
Cu propriul meu sânge, aş vrea să te scap de multele tale
temeri care te frământă. Poate exista o ură aşa mare, încât
să nu pot să iert un mic păcat împotriva mea, în comparaţie
cu multele păcate pentru care eu Îi cer zilnic iertare Tatălui
ceresc? … Şi nu mai scrie: ,nevrednicul tău soţ‘. Te‑am ier‑
tat“. Fidela ta soţie, Maria Rubens.
Datorită intervenţiei ei, Jan Rubens a fost graţiat după
doi ani. Ei s‑au mutat în Siegen, unde mai târziu s‑a născut fiul lor, Peter Rubens, care mai târziu a devenit un pictor renumit.
Ţi s‑a făcut şi ţie nedreptate? Ai fost şicanat la locul
de muncă sau ai fost înşelat la împărţirea moştenirii tale?
În Olanda, Corrie ten Boom şi familia ei au ascuns pe
evrei. Într‑una din zile, familia ten Boom a fost denunţată. A urmat o istorie tragică în lagărul Ravensbrück.
Tatăl şi sora lui Corrie au murit acolo. Ea a fost eliberată în mod surprinzător, în ianuarie 1945. Când i s‑au
înmânat actele de eliberare, ea a aflat numele trădătorului lor, primind şi actul de denunţare. Ea l‑a căutat, a rupt
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în faţa lui actul incriminator, şi a zis: „Te iert, datorită lui
Isus.“
Indiferent ce a trebuit să suferi tu, care este situaţia ta
acum? Ai iertat şi tu? Soţului tău / soţiei tale? Părinţilor
tăi? Şefului tău? Există cineva pe care nu‑l mai saluţi, cu
care nu mai vorbeşti, care este „mort“ pentru tine?
Puterea de iertare
Poate te întrebi: Cum găsesc eu putere să iert din
inimă? Acela care S‑a rugat: „Tată, iartă‑i …“, vrea să‑ţi
dea această putere. Este Cel care i‑a dat putere lui Ştefan, atunci când era împroşcat cu pietre, să se roage:
„Doamne, nu le ţine în seamă păcatul acesta!“ El i‑a dat
putere Mariei Rubens să‑şi ierte soţul, El i‑a dat putere
lui Corrie ten Boom să‑l ierte pe denunţătorul lor. Acela
îţi dă şi ţie puterea să ierţi. Dar să nu faci pasul al doilea,
înaintea primului pas! Mai întâi ai nevoie de iertarea vinii
tale şi de stăpânirea lui Hristos în viaţa ta – după aceea
poţi să faci şi ceilalţi paşi, şi să ierţi cui ţi‑a greşit. Dumnezeu îţi dă mai mult decât iertarea Sa. Câteva dintre darurile Lui sunt: dragostea, pacea, bucuria, un scop şi un sens
în viaţă, nenumăraţi fraţi şi surori în credinţă etc. – dar
nu vei primi nimic, fără a primi mai întâi iertare. Iertarea
păcatelor este uşa spre toate celelalte binecuvântări ale lui
Dumnezeu.
Două căi – două posibilităţi
Să mai aruncăm încă o ultimă privire asupra celor trei
cruci. Vedem două căi, două posibilităţi. Unul dintre bărbaţii răstigniţi este pierdut veşnic, deoarece el n‑a vrut iertarea. El s‑a autojustificat, şi a fost primul dintre cei con97

damnaţi veşnic. Celălalt condamnat a acceptat crucea.
El a căutat iertarea, şi s‑a încrezut în Domnul Isus, care
dă viaţa veşnică. El a fost primul dintre cei mântuiţi. Ce
Dumnezeu măreţ, care face ca un criminal, un tâlhar iertat, să ajungă primul în cer! Iar în mijloc Isus, cel răstignit.
La El se despart căile şi se decide totul. Şi în viaţa ta.
Doamne, adu‑Ţi aminte de mine!
S‑a întâmplat la Moscova, la teatrul de stat. Era în timpul erei Hruşciov. Erau prezenţi acolo toţi şefii Partidului
Comunist al Uniunii Sovietice. Hruşciov şi tovarăşii lui.
Se juca piesa „Hristos în frac“. Era o piesă în care era dispreţuit şi batjocorit Isus Hristos şi tot ce aparţine de creştinism. Pe scenă erau călugăriţe şi călugări beţi şi desfrânaţi, iar tot ceea ce era sau vrea să fie sfânt, era împroşcat
cu noroi. Totul! Era îngrozitor. Era ca în iad. Era cea mai
mare înşelătorie.
Iar personajul principal, Alexandru Rostovţev, un artist
susţinut personal de Hruşciov, pe care‑l aştepta o frumoasă carieră, juca rolul principal: Hristos în frac. El trebuia să citească din evanghelia după Matei, predica de pe
munte. La un anumit pasaj, trebuia să arunce Biblia, şi să
strige: „Daţi‑mi fracul!“ Adică, cu alte cuvinte, nu m‑ai
vreau să‑I urmez lui Dumnezeu, nu mai vreau să fiu sărac,
nenorocit şi învins, nu mai vreau să depind de Duhul
Sfânt, ci vreau să sărbătoresc acum carnea, să‑mi trăiesc
viaţa şi să mă distrez, vreau să las lui Dumnezeu cerul, iar
eu să preiau pământul.
Însă Rostovţev, în rolul principal, citea mai departe
predica de pe munte. El citea, şi nu se mai oprea din citit.
Iar toţi cei care erau în sală au observat că nu acesta era
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rolul lui. El citea însă ceea ce trebuia să fie citit. El fusese
dintr‑odată străpuns de Cuvântul lui Dumnezeu. Oare
şi‑a amintit el de zilele din copilăria sa? Sau de rugăciunile mamei sale? Nu ştiu. Cred că fusese convins de Duhul
Sfânt să fie un martor înaintea conducerii imperiului
sovietic (n. trad.: sursa germană: Willi Hofsümmer, Poves‑
tiri, vol. 1, Editura Matthias‑Grünewald).
El a citit predica de pe munte până la sfârşit. În încheiere, el a mai spus o frază. Iar această frază a mai fost spusă
cândva pe pământul acesta de un om, şi nu degeaba. El
a spus: „Doamne, adu‑ţi aminte de mine, când vei veni în
împărăţia Ta!“ Eu cred că şi el a primit promisiunea făcută
criminalului de pe cruce: „Astăzi vei fi cu Mine în rai.“
Cât despre Rostovţev, nu ştim ce s‑a mai întâmplat. El
n‑a mai apărut niciodată – nici pe scenă şi nici în societatea culturală rusă. El a dispărut de azi pe mâine. Însă
mărturia lui a rămas. Ea a fost o îmbărbătare pentru mine.
Iar acum ai citit‑o şi tu. Nu vrei să urmezi exemplul lui?
Întoarce‑te la Dumnezeu! Caută iertarea Lui! Încredinţează‑ţi viaţa Lui Isus, şi urmează‑I Lui!
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Să trăieşti – însă pentru ce?
„Atunci s‑a apropiat de Isus un om, şi I‑a zis: Învăţăto‑
rule, ce bine să fac, ca să am viaţa veşnică? El i‑a răspuns:
de ce mă întrebi, ce bine? Binele este Unul singur. Dar dacă
vrei să intri în viaţă, păzeşte poruncile. Care? – i‑a zis el. Şi
Isus i‑a răspuns: să nu ucizi, să nu preacurveşti, să nu furi,
să nu faci o mărturie mincinoasă, să cinsteşti pe tatăl tău şi
pe mama ta; şi să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi.
Tânărul I‑a zis: toate aceste porunci le‑am păzit cu grijă din
tinereţea mea; ce‑mi mai lipseşte? Dacă vrei să fii desăvâr‑
şit, i‑a zis Isus, du‑te de vinde ce ai, dă la săraci, şi vei avea
o comoară în cer. Apoi vino, şi urmează‑Mă! Când a auzit
tânărul cuvintele acestea, a plecat foarte întristat, pentru că
avea multe averi.“ (Matei 19:16–22)
„Când aveam 6 ani am avut pojar
Când aveam 14 ani a fost război
Când aveam 20 de ani am fost dezamăgiţi în dragostea
noastră
Când aveam 30 de ani am avut copii
Când aveam 39 de ani l‑am avut pe Adolf
Când aveam 40 de ani zbura deasupra noastră aviaţia
inamică
Când aveam 45 de ani ţara era în praf şi cenuşă
Când aveam 48 de ani se pusese pe capetele multora o
recompensă
Când aveam 50 de ani ne‑am revenit
Când aveam 59 de ani aveam bunăstare
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Când aveam 60 de ani aveam pietre la ficat
Când aveam 70 de ani ne trăisem viaţa.“
O cronică de Rudolf Otto Wiemer4
De ce trăiesc eu?
În ultimii 25 de ani am întrebat pe mulţi oameni, care
este scopul vieţii lor; pe pietonii din zona centrală a unui
oraş sau pe elevii de la ora de religie. Am fost surprins că
mulţi nu puteau să dea un răspuns bun. De fapt, am fost
îngrozit de răspunsurile lor. Unii erau de părere că nu
există un scop universal al vieţii, pentru toţi oamenii. Ei
erau de părerea lui Beckett5, care afirmă că raţiunea vieţii este iraţională. Fiecare poate să dea o raţiune, un sens
vieţii sale. Unii tinerii vedeau raţiunea existenţei lor în
distracţie, în timp ce alţii vorbeau adesea de „împlinirea
datoriilor“ şi despre „o lume mai bună după aceasta“.
Bineînţeles că astfel de sondaje nu sunt reprezentative.
În orice caz, eu personal cred că majoritatea oamenilor vor
să realizeze ceva. Şi atunci muncesc, muncesc şi iar muncesc, spre a realiza ceva; însă din cauza duratei mari de
timp acordată muncii, nu mai realizează nimic. Nu se mai
regăsesc pe ei înşişi. Nu mai au timp pentru cei din jurul
lor – şi cu atât mai puţin pentru Dumnezeu. Privit superficial, se pot observa succese materiale vizibile. Automobilele sunt tot mai mari, mai puternice şi mai rapide, concediile se petrec tot mai departe de casă. Este însă bunăstarea sensul vieţii?
4

5

(Rudolf Otto Wiemer: Propoziţii temporale. În Krusche, Dietrich & Krechel,
Rudiger: Parodie. Poezie concretă la cursul de germană, ca limbă străină, Bonn;
Inter Nationes)
(Samuel Barclay Beckett, scriitor irlandez, 1906–1989)

101

Bogăţia nu este automat bogăţie
Am auzit despre opt bărbaţi, care s‑au întâlnit în anul
1928, într‑un mare hotel din Chicago. Acei multimilionari
controlau atunci mai mult capital decât ministerul american de finanţe. Însă viaţa oamenilor nu trebuie apreciată decât la sfârşitul ei. Biblia spune: „Luaţi seama la sfâr‑
şitul vieţii lor …“ (Evrei 13:7) Oamenii aceia şi‑au terminat viaţa astfel: unul a falimentat în străinătate, altul trăia
la sfârşitul vieţii lui din împrumuturi, al treilea a trebuit să
fie graţiat de o condamnare, spre a putea muri acasă, iar al
patrulea a murit în puşcărie. Ceea ce reprezintă 50 de procente. Iar ceilalţi patru? Ei s‑au sinucis.
Dacă vreau să fac bilanţul, nu pot decât să spun:
„Oameni bogaţi – săracii de ei!“ În ţara noastră sunt milioane de oameni, care, pentru nimic în lume, nu aş vrea să
fiu în locul lor. Pentru că viaţa bogată a cuiva nu se recunoaşte după piscina sau covoarele persane pe care le are,
ci după cum se comportă el în situaţii de criză, mai ales în
criza crizelor: criza morţii. Însă la cei mai mulţi dintre ei
nu se constată decât o sărăcie lucie, o resemnare, o răzvrătire, blesteme sau pur şi simplu o muţenie.
Întrebarea referitoare la viaţa veşnică
Cred că şi noi putem să învăţăm de la tânărul bogat,
care a venit la Domnul Isus. El era bogat, foarte bogat.
Cum de s‑a interesat el de viaţa veşnică? Este clar că el
a constatat că deţinerea lucrurilor materiale nu puteau
stinge setea sufletului lui. Biblia spune: „Şi ce ar folosi
unui om să câştige toată lumea, dacă şi‑ar pierde sufletul?“
(Matei 16:26)
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„[Dumnezeu] … a pus în inima lor [oamenilor] chiar şi
gândul veşniciei …“ (Eclesiastul 3:11) Acesta este singurul motiv pentru care noi, creaţia Lui, nu putem fi satisfăcuţi cu lucrurile din lume, lucrurile trecătoare. Numai Isus
Hristos poate să satisfacă pe deplin setea sufletului tău.
Ca şi atunci, când El era pe pământul acesta, El cheamă
şi astăzi pe oameni la El: „Veniţi la Mine, toţi cei trudiţi şi
împovăraţi; şi Eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre.“
(Matei 11:28)
De ce numai Isus poate să dea sens vieţii noastre
Până la învierea Sa, cimitirul a fost staţia finală a vieţii. Sensul vieţii trebuia căutat în viaţa pământească. Prin
învierea Sa, Isus Hristos a străbătut zidul morţii. El a lărgit orizontul mormintelor. Pavel exprimă lucrul acesta astfel: „… dar care a fost descoperit acum, prin arătarea Mân‑
tuitorului nostru Hristos Isus, care a distrus moartea şi a
adus la lumină viaţa şi neputrezirea, prin Evanghelie.“ (2
Timotei 1:10) De atunci, pentru orice om este posibilă o
viaţă din belşug, deplină. Biblia ne arată originea noastră,
încotro ne îndreptăm şi de ce trăim pe pământul acesta:
Orice om mântuit poate să trăiască cu şi pentru Dumnezeu. Această perspectivă biblică dă valoare fiecărei vieţi
omeneşti. Poate să trăiască pentru Hristos un invalid, tot
aşa ca şi un manager încununat de succes. Fiul lui Dumnezeu vrea şi poate să dea un sens şi vieţii tale. Moartea şi
învierea Sa sunt evenimentele centrale ale istoriei omenirii. Crede Cuvântul Său! Fă din Isus punctul central al vieţii tale!
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Întrebarea referitoare la vină
Tânărul bogat a pus o întrebare minunată, însă ea
include o nuanţă negativă: „Învăţătorule, ce să fac [eu]
…?“ După câte se vede, el a vrut să‑şi câştige singur
cerul. Mai multe rugăciuni, mai multe milostenii, donaţii mai mari – şi atunci Dumnezeu va fi mulţumit. Să fim
cinstiţi. Noi, oamenii căzuţi în păcat, avem înnăscut în
noi gândul meritului nostru, iar el este şi mai mult susţinut prin societatea noastră, care ne apreciază după rezultatele noastre.
Isus Hristos i‑a răspuns dur: „Numai unul este bun
…“ Prin aceste cuvinte, El S‑a referit la Dumnezeu, Tatăl
Său ceresc. Aceasta înseamnă: nici un om nu este bun
prin natura lui. În locul acesta fiecare trebuie să ia o decizie fundamentală: Vreau să cred ce spun umaniştii, care
propagă mereu că în esenţa lui omul este bun? Vreau să
cred şoptirile inimii mele, care declară că eu sunt cumsecade? Sau sunt gata să‑L cred pe Dumnezeu? Cuvântul
Său spune clar.
„… întocmirile gândurilor din inima omului sunt rele,
din tinereţea lui …“ (Geneza 8:21)
„Nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar …
Nu este niciunul care să facă binele, nici unul măcar …“
(Romani 3:10,12)
„… Căci binele pe care vreau să‑l fac, nu‑l fac; ci răul pe
care nu vreau să‑l fac, iată ce fac.“ (Romani 7:19)
Cine este sincer cu el însuşi, într‑o zi va constata că şi
cele mai nobile fapte ale lui sunt mânjite de păcatul mândriei.
Mântuitorul a vrut să‑l ajute pe tânărul bogat. L‑a privit şi l‑a iubit – se spune în textul paralel din evanghelia
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după Marcu. Însă cum putea El să‑i arate că viaţa lui era
plină de păcat?
Oglinda poruncilor
Există o oglindă incoruptibilă, care ne arată aşa cum
suntem în realitate înaintea lui Dumnezeu: poruncile lui
Dumnezeu, care ne descoperă etalonul Lui sfânt. De aceea,
în discuţia lor, Hristos i‑a pus în faţă oglinda poruncilor
divine. Vrei să privim împreună în oglinda aceasta?
Porunca a şasea: „Să nu ucizi.“ Mulţi oameni răspund
imediat: „Eu n‑am omorât pe nimeni.“ Eu întreb: „Eşti
sigur?“ Biblia spune: „Oricine urăşte pe fratele său, este un
criminal …“ (1 Ioan 3:15) Sau ce spui despre sutele de mii
de avorturi anuale? Eu nu pot exclude faptul că una dintre cititoarele acestei cărţi are o vină în privinţa aceasta –
chiar dacă ea a fost forţată să o facă.
Porunca a şaptea: „Să nu preacurveşti.“ Aici nu este
vorba numai de un adulter deja comis. Păcatul începe
încă din inimă. În predica de pe munte se spune: „Dar
Eu vă spun, că oricine se uită la o femeie, ca s‑o poftească,
a şi preacurvit cu ea în inima lui.“ (Matei 5:28) Această
poruncă condamnă pe toţi bărbaţii – inclusiv pe mine –
cât şi pe multe femei. Dar se merge şi mai departe. Dumnezeu consideră aici drept păcat consumul de imagini,
cărţi şi filme pornografice. Păcătuieşte şi acela care are o
relaţie înainte de căsnicie sau extraconjugală. Nici homosexualitatea nu corespunde voii lui Dumnezeu (Romani
1:24–27). Oglinda aceasta este incoruptibilă.
Porunca a opta: „Să nu furi.“ Această poruncă nu se
referă numai la furt sau la atacul unei bănci, ci şi la munca
la negru sau la declaraţia incorectă a veniturilor la de sec105

ţia financiară. Tot aşa, şi folosirea programelor de calculator fără licenţă este tot un furt.
Porunca a noua: „Să nu depui mărturie falsă.“ Câte
minciuni nu spune un om în cursul vieţii lui, câte adevăruri pe jumătate sau minciuni necesare?! Unii trăiesc chiar
într‑o permanentă minciună. Minciuna este păcat. În plus,
mărturia falsă ne face întotdeauna să fim aproape de Diavolul, care este numit de Biblie tatăl minciunii (Ioan 8:44).
Porunca a patra: „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta
…“ Ce înseamnă părinţii tăi pentru tine? Sau cum vrei
să îndrepţi un cuvânt rău, pe care l‑ai spus cândva către
mama ta? Viaţa înseamnă a desena, fără să poţi folosi o
gumă. Orice linie rămâne.
Iar în final, Fiul lui Dumnezeu rezumă aceste cinci
porunci, care toate se referă la relaţiile dintre oameni,
într‑o singură propoziţie: „Să iubeşti pe aproapele tău, ca
pe tine însuţi.“
Ca şi tânărului iudeu de atunci, Isus Hristos vrea să ne
ajute şi nouă, celor care trăim astăzi. Cuvintele Lui dor.
Dar ele sunt adevărate. Eşti gata să te supui normei sfinte
a lui Dumnezeu? Sau respingi diagnosticul Său? Aşa cum
a constatat cineva odată: „Adevărul este o băutură amară;
cui îl spune, i se mulţumeşte rar; iar stomacurile bolnave ale
unor oameni nu‑l pot suporta nici diluat.“ Ce să facem cu
vina noastră?
Isus Hristos a rezolvat şi problema vinii
Ai fost tu de faţă când L‑au răstignit pe Domnul gloriei? Te gândeşti: Cum aş fi putut fi eu de faţă? Toate acestea s‑au întâmplat acum 2000 de ani, pe un alt continent.
– Şi totuşi am fost prezenţi şi noi, şi eu şi tu. Noi am fost
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prezenţi în cuiele care I‑au pironit mâinile şi picioarele.
Am fost prezenţi în cununa de spini, pe care I‑au apăsat‑o
pe frunte. Şi, în final, am fost prezenţi în strigătele batjocoritoare ale mulţimii înfuriate, care a strigat: „Răstigneş‑
te‑L! Răstigneşte‑L!“ Noi am fost prezenţi cu vina şi păcatele vieţii noastre. De când Isus Hristos a strigat pe cruce:
„S‑a isprăvit!“ [S‑a împlinit!], răsună permanent în lumea
aceasta propoziţia: „Vreau să‑ţi iert vina.“
Neprihănire dăruitoare
Pe dealul Golgota s‑a întâmplat ceva unic: neprihănirea cerută de Dumnezeu, cu care am luat cunoştinţă privind în oglinda poruncilor Lui, s‑a transformat într‑o
neprihănire dăruitoare. Dacă vorbind în mod figurativ, te
pleci „sub cruce“, îţi recunoşti vina şi te bazezi pe lucrarea împlinită prin jertfa lui Hristos, atunci Dumnezeu îţi
va ierta păcatele (1 Ioan 1:9). Dumnezeu te va „îndreptăţi“, adică te va considera neprihănit, drept. El te va „graţia“. El te va face gata, te va pregăti pentru cer. Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a rezolvat pentru totdeauna, unic
şi incomparabil, problema vinii tale.
Se zice că Luther ar fi spus cândva: „Păcatul are două
locuri: fie el se află pe Hristos, fie îţi atârnă de gât şi te trage
în pierzare.“ Te întreb acum: Ştii dacă vina ta este iertată?
Niciun sfârşit fericit – sau totuşi?
M‑am referit până acum la ce a întrebat tânărul bogat,
iar acum mă refer la ce răspunde Hristos: „Dacă vrei să fii
desăvârşit …“ Expresia folosită în Biblie „să fii desăvârşit“
nu înseamnă „să fii perfect“ sau „să nu ai nicio greşeală“,
ci să aparţii pe deplin lui Hristos, cu toate păcatele şi gre107

şelile tale. Aceasta va fi întrebarea decisivă pe patul tău de
moarte – nu ce‑ţi aparţine ţie, ci: Cui aparţii tu? Aparţine
viaţa ta lui Isus Hristos? Dacă nu, atunci predă‑te Lui, cu
tot ce ai – trecutul, prezentul şi viitorul tău. Încredinţează‑ţi viaţa Lui (Ioan 1:12–13). Fă‑L pe El Domnul vieţii
tale, şi urmează‑I Lui!
Tânărul bogat a crezut că el a păzit, a împlinit toate
poruncile. În final se vede clar că el nu a împlinit nici
măcar prima poruncă: „Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău
… să nu ai alţi dumnezei afară de Mine!“ (Exod 20:2–3) El
şi‑a iubit averea mai mult decât pe Dumnezeu. Bineînţeles
că cei credincioşi au voie să aibă avere. Întrebarea este cine
este pe primul loc în viaţa noastră: Dumnezeu sau lucrurile materiale?
Tânărul bogat a plecat întristat de la Domnul Isus. Este
surprinzător. El s‑a aflat la adresa potrivită (la Hristos), a
pus întrebarea potrivită (referitoare la viaţa veşnică) şi a
primit răspunsul potrivit – însă el a luat o decizie nepotrivită, greşită. El L‑a părăsit pe Mântuitorul care‑l putea
mântui. Fiecare secundă din viaţa noastră fără Hristos este
o secundă pierdută. Din secunde se adună minute, ore.
Din ore se formează zile, săptămâni, lunii, iar în final ani.
Din anii pierduţi se poate ajunge la o viaţă pierdută; iar
dintr‑o viaţă pierdută – că vrei sau că nu vrei – se ajunge la
o veşnicie pierdută.
Însă tocmai aceasta nu trebuie să ţi se întâmple ţie.
Tocmai de aceea cartea aceasta, de aceea capitolul acesta.
Prin moartea Sa de pe cruce, Isus Hristos a rezolvat problema vinii tale. Prin învierea Sa, El a răspuns întrebării
referitoare la viaţa ta. Tot ce trebuie să faci, ca să‑ţi rezolvi
problema mântuirii, depinde de tine. Întoarce‑te de pe
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calea ta greşită – fie o cale religioasă sau una nelegiuită – şi
predă‑ţi viaţa lui Isus Hristos! Atunci vei avea parte de un
sfârşit fericit. El a promis viaţă din belşug (Ioan 10:10). Să
nu te mulţumeşti cu mai puţin decât cu atât.
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Mai există un viitor?
„Ce s‑a întâmplat în zilele lui Noe, se va întâmpla la fel şi
în zilele Fiului omului: mâncau, beau, se însurau şi se mări‑
tau, până în ziua când a intrat Noe în corabie; şi a venit
potopul şi i‑a prăpădit pe toţi. Ce s‑a întâmplat în zilele lui
Lot, se va întâmpla la fel: oamenii mâncau, beau, cumpă‑
rau, vindeau, sădeau, zideau; dar în ziua când a ieşit Lot
din Sodoma, a plouat foc şi pucioasă din cer, şi i‑a pierdut
pe toţi. Tot aşa va fi şi în ziua când Se va arăta Fiul omu‑
lui. În ziua aceea, cine va fi pe acoperişul casei, şi îşi va avea
vasele în casă, să nu se coboare să le ia; şi cine va fi pe câmp,
de asemenea, să nu se mai întoarcă. Aduceţi‑vă aminte de
nevasta lui Lot. Oricine va căuta să‑şi scape viaţa, o va
pierde; şi oricine o va pierde, o va găsi. Vă spun că în noap‑
tea aceea, doi inşi vor fi în acelaşi pat; unul va fi luat şi
altul va fi lăsat; două femei vor măcina împreună; una va fi
luată şi alta va fi lăsată.“ (Luca 17:26–35)
Pe zidul dintr‑un mare oraş german era scris cu vopsea: „Gândeşte‑te la viitor – dăruieşte sicrie!“ Mulţi tineri
spun: „Opriţi lumea; vrem să ne dăm jos!“ Filozofia vieţii
grupurilor punk‑rock sună: No future! Niciun viitor! Dacă
nu mai există nicio speranţă pentru mâine, atunci nici
ziua de astăzi nu are niciun sens.
Lumea noastră se întunecă tot mai mult. A dispărut
optimismul nelimitat referitor la viitor. Dispare fantezia
şi se răspândeşte tot mai mult grija şi îngrijorarea. Materiile prime se împuţinează, poluarea mediului înconjurător şi gaura de ozon cresc, iar populaţia globului explo110

dează. Cutremurele şi foametea ne determină să avem o
perspectivă sumbră. Însă cu cât se va întuneca mai mult
lumea aceasta, cu atât mai mult vor ţine capul sus creştinii,
adevăraţii creştini, căci ei ştiu că mântuirea lor se apropie.
Isus Hristos va reveni. Biblia o exprimă astfel: „Căci noap‑
tea aproape că a trecut, iată că se apropie ziua.“ (Romani
13:12)
În Noul Testament este vorba de 300 de ori despre
revenirea lui Isus. Unul dintre mesajele importante din
Noul Testament este revenirea Sa.
Însă unii dintre contemporanii noştri de‑abia pot crede
că Hristos a venit cândva pe pământ, iar tot aceiaşi oameni
pot crede enorm de greu, când aud că El va reveni. Şi ei
întreabă: „Există vreun semn în sensul acesta?“ Da, există
destule. Vreau să amintesc numai câteva dintre ele.

1. Înainte de revenirea lui Isus Hristos va creşte
amăgirea religioasă
Mulţi sunt astăzi amăgiţi de formele şi ofertele false
de mântuire. Mulţi contemporani sunt fascinaţi de yoga,
meditaţia transcendentală şi dinamica în grup. Alţii îşi
caută mântuirea lor în antropozofia lui Rudolf Steiner, iar
alţii acceptă ofertele gălăgioase ale filozofiei new‑age (era
nouă). Însă toate aceste oferte sunt căi complet false, deoarece ele nu pot rezolva definitiv problema principală a vieţii noastre, şi anume, vina. Lucrul acesta a fost recunoscut chiar şi de poetul german Schiller: „Cel mai mare rău
este vina.“
Biblia avertizează cu privire la amăgirea care va veni.
Pavel scrie: „Nimeni să nu vă amăgească în vreun fel …“
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(2 Tesaloniceni 3:3) Iar eu adaug: nici nenumăratele secte.
Acestea se pot recunoaşte aşa de uşor:
◆ Ele mai au alături de Biblie alte descoperiri suplimentare.
◆ Ele mai au alături de Isus Hristos alte forme de
mântuire.
◆ În afară de membrii lor, nu este nimeni şi nu are
nimeni dreptate; numai ei ajung în cer.
2. Al doilea semn al revenirii lui Isus este un
materialism absolut
Oamenii vor trăi numai în domeniul vizibil, trecător.
Însuşi Hristos a prezis: va fi ca în timpul lui Noe şi Lot.
Biblia ne spune că în timpul lui Noe oamenii erau fireşti.
Aceasta înseamnă că ei aveau o concepţie materialistă.
Erau orientaţi numai către lumea aceasta: dacă‑i posibil,
să lucreze cât mai puţin, să câştige cât mai mult, să aibă cât
mai mult timp liber şi cât mai multe distracţii.
Iar când Noe le predica: „Dumnezeu este sfânt. El va
judeca lumea aceasta. Pocăiţi‑vă şi onoraţi‑L!“, atunci ei
răspundeau: „1,80 m adâncime, după care se termină totul.
Nu s‑a pocăit niciunul. Să trăieşti vesel şi să mori fericit,
înseamnă să‑i strici Diavolului afacerea. Va veni o jude‑
cată? Prostii! Bunul Dumnezeu nu este atât de aspru, aşa
cum spun adesea unii predicatori.“ Iar Dumnezeu? În viaţa
lor nu Se mai putea vedea deloc Dumnezeu. Locul Lui îl
luase eul propriu.
Te rog să nu mă înţelegi greşit. Bineînţeles că omul are
necesităţi naturale. Însă pe timpul lui Noe, ei doar mâncau, beau şi se căsătoreau. Acesta este materialism pur.
112

În primul secol din cel de‑al treilea mileniu, în Germania, situaţia nu se deosebeşte prea mult de cea din timpul
lui Noe. Nu puţini contemporani trăiesc după principiul:
zi de muncă cât mai scurtă, în sfârşit acasă, televizor, sticla de bere, fotbal.
Alexandru Soljeniţîn, laureatul premiului Nobel, scria:
„Ne aflăm la marginea unei mari prăbuşiri istorice, a
unui potop care va înghiţi întreaga civilizaţie … Societatea
modernă este hipnotizată. Ea trăieşte în autoînşelare şi ilu‑
zii, şi a pierdut simţul pentru pericol. Dependentă de mate‑
rialism, ea se închină produselor bunăstării şi ale distrac‑
ţiilor. De aceea, nu mai este capabilă să sesizeze ceea ce se
îndreaptă vijelios spre ea.“
Împotriva curentului
Vrei să ştii cum a fost cruţat atunci Noe de filozofia materialistă? În timp ce toţi ceilalţi din jurul lui trăiau după principiul: „Trudesc, trudesc şi fac căsuţe, dar mă
uit şi la fătuţe.“ (»Schaffe, schaffe, Häusle baue und trotzdem nach de Mädle schaue« [n. trad.: zicală din sudul Ger‑
maniei]), şi în general făceau ce vreau, Noe a făcut tot
ceea ce‑i poruncea Dumnezeu. Iar Dumnezeu i‑a poruncit să facă o lucrare extraordinară: să facă o corabie, primul vapor transoceanic uriaş. Ea avea cca. 150 m lungime,
25 m lăţime şi 15 m înălţime. Apropo, numai în secolul al XIX‑lea au fost în stare oamenii să construiască un
vapor asemănător. Într‑adevăr, arca a fost lucrarea secolului. Deşi Noe nu cunoştea tehnica staticii sau a construcţiei navale, el a crezut şi a ascultat. Noe a făcut tot ceea
ce i‑a poruncit Dumnezeu, şi anume, până în cel mai mic
amănunt.
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Am auzit odată pe cineva, care a prezentat plastic
scena construcţiei corăbiei. Când Noe împreună cu fii lui
au tăiat primii copaci, au venit scepticii şi l‑au întrebat: –
„Bună ziua, dle Noe, ce faci aici?“ – „Construim o corabie.“
– „Cum, pe uscat? Există şantiere navale şi pe uscat? De ce
nu iei cel puţin stejar german original?“ – „Nu, … brad. Aşa
a spus Dumnezeu!“
Apoi au venit raţionaliştii: „Unde este cârma corăbiei?“
La care Noe le‑a răspuns: – „Nu există.“ – „Ce, eşti nebun?
O corabie fără cârmă?“ Însă Noe făcea tot ce‑i poruncea
Dumnezeu.
Următorii care au venit au fost umaniştii: – „Ce zici
Noe? Va pieri lumea?“ – „Da.“ – „Prostii. Ceva mai multă
cultură … Ceva mai mult Goethe …“ Însă Noe făcea tot
ce‑i poruncea Dumnezeu. Într‑o bună zi, corabia a fost
gata. Noe a intrat în corabie, împreună cu familia lui şi o
parte din toate animalele care trăiau pe pământ şi în aer.
Au apărut şi ultimii batjocoritori:– „Acum am înţe‑
les. Faci aici o grădină zoologică, şi vrei să încasezi bani la
intrare.“ Noe nu s‑a lăsat însă amăgit. El a făcut tot ce‑i
spunea Dumnezeu.
Exact pe aceeaşi cale pot fi înfrânte ispitele materialismului – prin aceea că‑ţi predai viaţa în întregime Fiului lui Dumnezeu, şi spui: „De acum încolo viaţa mea Îi
va aparţine lui Dumnezeu: timpul meu, banii mei, puterea
mea, talentele mele; încredinţez totul Domnului.“ Iar dacă
cauţi împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, atunci
viaţa ta se va îmbogăţi, şi anume, într‑un fel în care până
acum nici nu ţi‑ai putut imagina.
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Două linii paralele
În lumea aceasta nu există decât „dezvoltări“ negative.
În mijlocul tuturor tulburărilor şi ispitelor, Dumnezeul cel
viu Îşi formează împărăţia Sa. În pilda neghinei, Hristos
i‑a învăţat pe ucenicii Săi că grâul şi neghina cresc împreună (Matei 13:24–30). În lumea aceasta trebuie să ajungă
totul la maturitate. Răul se maturizează pentru judecată,
însă se maturizează şi binele. Două linii care merg paralel. În lume întunericul devine tot mai gros. Necredinţa
se răspândeşte tot mai mult, iar tot ceea ce este anticristic devine şi mai impertinent. Însă creştinii îşi ridică privirile în sus, pentru că se apropie ziua revenirii lui Hristos.
Atunci când Domnul S‑a despărţit de ucenicii Săi, El le‑a
spus: „Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dum‑
nezeu şi aveţi credinţă în Mine. În casa Tatălui Meu sunt
multe locuinţe. Dacă n‑ar fi aşa, v‑aş fi spus. Eu Mă duc să
vă pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti
un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde
sunt Eu, să fiţi şi voi.“ (Ioan 14:1–3) Aşadar credincioşii
nu sunt mângâiaţi cu lumea cealaltă, ci ei sunt mângâiaţi
din lumea cealaltă. Aceasta este mângâierea credincioşilor
adevăraţi. Credincioşii sunt copiii speranţei.
Se termină absolut totul?
În predicile mele mă adresez câteodată direct celor
care‑L combat pe Dumnezeu: „Prietenii mei atei, ce spe‑
ranţă aveţi voi? Pentru voi se sfârşeşte totul la moarte. Ba
mai mult, trebuie să se termine totul, căci altfel vă veţi trezi
înşelaţi. Însă vă înşelaţi, pentru că voi nu cunoaşteţi nici
Scriptura şi nici puterea lui Dumnezeu. Realitatea este că
nu se sfârşeşte totul la moarte, ci numai unele lucruri. Acolo
115

unde vei fi tu, nu te vei mai putea ruga, nu vei mai putea
citi Biblia, nu vei mai fi invitat la evanghelizări, acolo nu
mai există iertare de păcate, acolo nu te mai poţi pocăi, şi
acolo nu mai există într‑adevăr nicio salvare.“
Aici este timpul de semănat – acolo de recoltat. Creştinii vor vedea acolo în cine au crezut. Va fi minunat. Ateii
vor vedea însă ceea ce ei n‑au crezut – iar lucrul acesta
va fi groaznic. De aceea, informaţiile Bibliei referitoare
la viitor sunt în acelaşi timp şi o puternică chemare la
pocăinţă. Noul Testament învaţă: „Şi, după cum oameni‑
lor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea
vine judecata [nu există nicio reîncarnare!], tot aşa Hris‑
tos, după ce S‑a adus jertfă o singură dată, ca să poarte
păcatele multora, Se va arăta a doua oară, nu în vede‑
rea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce‑L aşteaptă.“
(Evrei 9:27–28)
Aşteptându‑L pe Hristos
Spune, Îl aştepţi tu pe Hristos? Aparţine viaţa ta pe
deplin Lui? Te bucuri de revenirea Sa? Sau te temi de ea?
Dacă eşti sincer cu tine însuţi şi înaintea lui Dumnezeu,
atunci mai există o scăpare pentru tine. Imaginează‑ţi că
Isus Hristos ar reveni astăzi. El ar sta înaintea ta, însoţit de
milioane de îngeri, cu faţa Sa strălucind ca soarele, picioarele ca fierul înroşit. Ar putea El să te ia şi pe tine ca proprietatea Sa, în locuinţele pregătite de El? Sau va trebui să
te lase în urmă, ca necredincios sau ca un om autojustificat, şi vei fi pierdut veşnic? Poţi să‑ţi răspunzi singur în
inima ta.
Creştinii sunt adevăraţii „adventişti“ [n. trad.: lat.:
adventus = sosire, (re)venire], adică ei sunt oamenii care
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aşteaptă revenirea Sa. Ei nu mai trăiesc în zorii mohorâţi
ai judecăţii viitoare, ci în zorii strălucitori ai veşniciei. Isus
Hristos va reveni. Domnii lumii acesteia se duc; Domnul
nostru vine!
Când va reveni Fiul lui Dumnezeu, atunci El Îşi va
lua Biserica Sa la El în cer. Mai întâi vor învia toţi creştinii ultimelor mii de ani, iar apoi Domnul va transforma
într‑o clipă pe creştinii care vor trăi în timpul acela, şi îi va
lua la El pe toţi. Aceasta înseamnă că va exista o generaţie a Bisericii care nu va muri, ci care va fi răpită, luată din
starea vie de pe pământul acesta. Lucrul acesta se poate
întâmpla în generaţia noastră. Nu este ceva extraordinar? Însă nu vor fi răpiţi creştinii cu numele, nici creştinii tradiţionali, fără viaţa din Dumnezeu, ci numai aceia
care s‑au pocăit de păcatele lor şi şi‑au dăruit Lui viaţa lor;
oamenii pocăiţi, care au avut parte de iertarea vinii lor, al
căror nume este scris în cartea vieţii.
Marea despărţire
Eşti şi tu printre aceia? Sau te prefaci numai că eşti
evlavios? Vreau să‑ţi mărturisesc: eu mă bucur cu privire
la ziua aceea. Ştii de ce? De mai mult de 25 de ani eu trăiesc în credinţa în Isus Hristos. După pocăinţa mea, am
petrecut zilnic un timp cu El în rugăciune. I‑am dedicat
mult timp şi Îl iubesc ca pe cel mai bun prieten al meu.
Da, El a devenit viaţa mea. De dragul Lui am renunţat la
serviciul meu şi prietenii mei din trecut. Căci este cu mult
mai preţios ceea ce mi‑a dăruit El.
Însă eu nu L‑am văzut. Am cu El un fel de „logodnă
prin telefon“. Nu crezi că mă bucur să fac cunoştinţă cu El,
să‑L văd faţă în faţă? Pe Acela care‑mi iubeşte sufletul? Eu
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îmi iubesc soţia şi copiii. Îmi place şi ce lucrez. Însă când
va veni El, vreau să părăsesc totul, şi să intru în adevărata
viaţă.
Care este starea ta? Vrei să intri în zorile mohorâte, fără
Luceafărul de dimineaţă?
Isus Hristos spune (citat liber): „În noaptea aceea …
două femei vor măcina la moară … [sau vor lucra într‑o
firmă …], una va fi luată, iar alta lăsată … în noaptea
aceea, vor fi doi într‑un pat, unul va fi luat, iar altul va fi
lăsat …“
Ştii ce înseamnă aceasta? Când va reveni Isus Hristos,
pentru răpirea Bisericii Sale, atunci neghina va fi despărţită de grâu. Va fi despărţită în două societatea, familia,
chiar soţul de soţie. Fiul lui Dumnezeu Îşi ia Mireasa Sa
în cer. Credincioşii vor ajunge la ţelul vieţii lor, adică la
Domnul lor. Cea mai sigură dată istorică a viitorului este
revenirea lui Isus Hristos. Va rămâne în urmă pe pământ
o omenire necredincioasă, care se îndreaptă spre timpul
necazului cel mare, al judecăţii lui Anticrist.
Salvat sau pierdut?
Când în anul 1912, transoceanicul Titanic s‑a lovit de
un gheţar, lângă insula Terranova, (eng.: Newfoundland)
şi s‑a scufundat în nici trei ore, ştirea s‑a aflat în Anglia
numai a doua zi. Rudele pasagerilor s‑au strâns în faţa
şantierului naval de la Liverpool. Pe zidul frontal al clădirii au fost puse două afişe mari. Din când în când veneau
lucrători din birou şi lipeau pe ele bilete cu numele pasagerilor. Şi în funcţie de afişul pe care se lipeau biletele, în
mulţime se chiuia, curgeau lacrimi de bucurie şi îmbrăţişări – sau domnea o surprindere paralizantă şi disperare.
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Căci pe unul din afişe era scris „Saved“ (salvat), iar pe
celălalt „Lost“ (dispărut, pierdut).
Sunt convins că unul din aceste două cuvinte vor sta
odată şi deasupra vieţii noastre. Nu bogat sau sărac, nu
sănătos sau bolnav, nu evanghelic sau catolic – ci salvat
sau pierdut. De aceea, grăbeşte‑te şi scapă‑ţi sufletul! Nu
este timp de pierdut, trebuie să te pocăieşti. Crede Cuvântul lui Dumnezeu, şi primeşte‑L pe Isus Hristos ca Mântuitor şi Salvator. Dacă Dumnezeu ţi‑a vorbit, atunci răspunde‑I. Mâine este cuvântul la modă al Diavolului. Isus
Hristos spune: „Căci astăzi trebuie să intru în casa (viaţa,
inima) ta.“
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Ce înseamnă a fi creştin?
„Oricine crede că Isus este Hristosul, este născut din
Dumnezeu … Cine are pe Fiul, are viaţa; cine n‑are pe Fiul
lui Dumnezeu, n‑are viaţa.“ (1 Ioan 5:1,12)
Cine este creştin? Părerea generală este că creştin este
acela care este botezat, care merge la biserică şi plăteşte
impozitul pentru biserică. Bineînţeles că răspunsul acesta
este mai mult sau mai puţin nebulos. Dacă am întreba:
„Cine este o doctoriţă? Sau cine este un mecanic auto?“,
atunci definiţia nu ne‑ar cauza probabil niciun fel de dificultate. În ceea ce priveşte întrebarea „Ce înseamnă a fi
creştin?“, este cu totul altceva. Pot eu să trăiesc ceva, ceea
ce nu pot explica? Pot eu să trăiesc ceva, ceea ce eu nici nu
cunosc?
Imaginează‑ţi că trebuie să ţi se trateze un dinte. Iar
după câteva lucrări dureroase la un dinte, stomatologul ar
constata că nu a tratat dintele care trebuia. Te‑ai bucura?
Însă dacă tratezi un alt dinte, nu este aşa de periculos. Însă
ştim că stabilirea unui diagnostic greşit, în alte domenii şi
situaţii, a costat chiar viaţa. O părere falsă cu privire la „a
fi creştin“ poate împiedica pe cineva să găsească adevărata
credinţă; iar aceasta ar însemna că el a trăit degeaba. Ba
chiar mai rău. Dacă este înţeles greşit faptul de „a fi creştin“, lucrul acesta îi costă pe oameni viaţa veşnică şi părtăşia cu Dumnezeu. Poate este mai bine să pun mai întâi
întrebarea în sens invers.
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Ce înseamnă a nu fi creştin?
Este cineva creştin, dacă frecventează serviciul divin
duminical?
Nu. Frecventarea serviciului divin duminical nu
face pe niciun om creştin. Însă toţi creştinii din lume au
dorinţa să meargă duminica la serviciul divin. Nu pentru că aceasta i‑ar face creştini, ci pentru că la un serviciu
divin pot auzi Cuvântul lui Dumnezeu, se pot întâlni cu
alţi creştini, şi‑şi pot folosi darurile lor, spre folosul celorlalţi. Însă nu eşti creştin că frecventezi din când în când –
sau chiar regulat – un serviciu divin.
Este cineva creştin, dacă aparţine formal unei biserici
sau unei grupări creştine?
Nu. Însă toţi creştinii adevăraţi, după câtva timp se vor
înscrie din convingere într‑o adunare creştină. În Germania, 75% din populaţie aparţine unei biserici. Însă câţi dintre ei sunt creştini numai cu numele, nu au viaţa unui creştin? Cine confundă faptul de „a fi creştin“ cu o biserică,
acela a pus un diagnostic greşit.
Este cineva creştin, dacă se străduieşte să fie un om gata
să ajute şi corect, care face multe fapte bune şi care caută să
nu greşească nimic, să nu se certe cu nimeni?
Nu. Nici lucrul acesta nu este adevărat. În măsura în
care depinde de el, orice creştin adevărat va avea dorinţa
sinceră să aibă o conştiinţă curată înaintea lui Dumnezeu
şi a oamenilor, şi să trăiască în pace cu toţi oamenii. Este
adevărat, un creştin doreşte să se comporte faţă de toţi
oamenii cu respect şi dragoste, indiferent ce rasă, cultură,
naţiune sau religie ar avea ei. Însă nu atitudinea aceasta
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îl face pe un om creştin, ci el se comportă aşa, deoarece
este creştin. El trăieşte după acest principiu. Ceea ce este o
mare deosebire. Şi bineînţeles, orice creştin adevărat se va
strădui să fie milos, ajutând pe ceilalţi cu ce poate. Putem
noi numi cu adevărat creştin pe orice om care are astfel de
calităţi? Eu cel puţin am întâlnit oameni care aveau aceste
virtuţi, dar care se considerau conştient atei. Lucrul acesta
nu este aşa de simplu.
Lasă‑mă să mai amintesc încă o părere foarte răspândită.
Este cineva creştin, dacă trăieşte după principiile Bibliei?
Se pare că această părere este cât mai aproape de adevăr. Dar ea are un inconvenient. Pot lua în mod foarte
serios principiile etico‑morale ale Bibliei, pot împlini
porunca iubirii aproapelui, pot să fiu gata să mă jertfesc,
pot să ajut săracilor, şi totuşi să nu fiu un creştin cu adevărat.
Este şocant. A face nu este a fi!
Am văzut odată o maimuţă dresată. Era îmbrăcată cu
pantaloni şi sacou, avea pe cap o bască, şi mânca banane
cu furculiţa şi cuţitul. Ea era dresată să imite comportarea
omului. Era ea pentru aceasta om? Bineînţeles că nu. Tot
aşa, nimeni nu este creştin, pentru că practică un stil de
viaţă creştinesc şi trăieşte conform principiilor biblice. A fi
creştin este mai mult. A fi creştin este altfel.
Atunci ce ar mai putea fi? Expresia unei feţe strălucitoare? Haine conservative? Abstinenţă în privinţa alcoolului, nicotinei sau drogurilor? Angajament împotriva
stărilor sociale proaste şi a distrugerii pădurilor? Sau
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este creştin cine a învăţat pe dinafară 20 de versete din
Biblie?
Esenţa stării de „a fi creştin“
Ştii, toate sunt bune şi frumoase. Dar nu este esenţialul. Ce înseamnă a fi creştin? Care este esenţa lui? Care
este secretul unui creştin? Prin ce se deosebeşte el în mod
esenţial de un necreştin? Prin ce se deosebesc cei căsătoriţi, de cei necăsătoriţi? De regulă, în multe lucruri exterioare. Poate unii poartă o verighetă, ceilalţi nu. Unora li
se opreşte mai puţin din salariu, celorlalţi mai mult. Unii
poate au o casă, ceilalţi nu. Este aceasta esenţa? Dacă sunt
căsnicii trainice, atunci, după părerea mea, ei se deosebesc în următoarele puncte esenţiale: cei doi se iubesc şi
au încredere unul în celălalt; ei au semnat un contract de
căsătorie între ei. Căsnicia este o legătură personală.
Şi tocmai acesta este punctul decisiv la un creştin. A fi
creştin înseamnă să ai o legătură personală cu Isus Hristos, o părtăşie vitală voită cu Hristos. Ioan, martorul ocular al vieţii lui Isus, scrie în epistola sa către creştinii din
primul secol: „Oricine crede că Isus este Hristosul, este năs‑
cut din Dumnezeu …“ (1 Ioan 5:1)
Alături de naşterea pământească, intrarea în lumea
aceasta, trebuie să ajungi la o naştere spirituală, naştere
din nou, să intri în lumea lui Dumnezeu. Iar lucrul acesta
se produce prin credinţă. Totul depinde de credinţă.
Un credincios este unul care crede, care se încrede în
Dumnezeu. Avem noi credinţă? Căci dacă nu există credinţă, atunci chiar dacă celelalte lucruri sunt prezente, noi
nu suntem creştini adevăraţi; căci numai prin credinţă se
poate ajunge la o relaţie personală cu Dumnezeu.
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Un creştin crede, şi anume, el crede în Isus Hristos. Nu
credinţa în sine mă face creştin. Căci adepţii altor religii
cred şi ei, dar ei nu sunt creştini, căci credinţa trebuie să fie
în Isus Hristos. Căci aşa spune Biblia: „Oricine crede că Isus
este Hristosul, este născut din Dumnezeu …“ (1 Ioan 5:1)
Valabil sau nu?
În 1990 am fost invitat să predic în sudul Ungariei.
Împreună cu mine a fost şi soţia mea. Când am vrut să
trecem în Iugoslavia, ni s‑au controlat paşapoartele. La
Silvia, soţia mea, a fost totul în ordine, la mine nu. Eu nu
observasem că îmi expirase paşaportul. Vameşul nu a vrut
să vadă un oarecare paşaport, ci un paşaport valabil. Dacă
nu aş fi avut şi buletinul (încă valabil), ar fi trebuit să ne
întoarcem. Aşa s‑a rezolvat totul cu bine.
Tot aşa este şi în cazul credinţei. Dumnezeu nu vrea o
oarecare credinţă – spre exemplu, în bunătatea din om sau
într‑o fiinţă superioară –, ci El vrea să vadă credinţa „valabilă“, credinţa în Fiul Său.
Aşadar, un creştin crede în Isus Hristos. El crede că
Isus este Hristosul, Mesia, adică Cel stabilit de Dumnezeu
ca Mântuitor al oamenilor. Este vorba de credinţa în Isus,
ca Fiul lui Dumnezeu, ca Dumnezeu întrupat (făcut om).
Şi este vorba de credinţa în Isus cel răstignit. Un creştin
nu crede că răstignirea lui Isus este o realitate istorică, ci el
crede că Isus a murit pentru el personal şi pentru vina lui.
Aceasta este foarte important.
Iar un creştin crede în Isus cel înviat. Ştie că acest Isus a
murit, dar şi că a înviat, şi astăzi trăieşte. Prin Duhul Său,
El poate să intre în viaţa sa şi să o schimbe. Noi nu avem
de‑a face cu un Hristos mort, ci cu unul viu. Creştinismul
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nu este un cult al morţilor. Creştinismul este o încredere
în Domnul înviat, care astăzi Îşi trăieşte viaţa Sa minunată
în mine. Aşadar, nu este vorba despre o credinţă într‑o
învăţătură sau o dogmă, ci de credinţa într‑o persoană:
Isus Hristos. „Oricine crede că Isus este Hristosul, este năs‑
cut din Dumnezeu …“ (1 Ioan 5:1)
Viaţa este dovada că cineva s‑a născut. Pe timpuri, când
taţii nu aveau voie să intre în sala de naştere (în anumite
spitale este interzis şi astăzi), ei aşteptau afară, nerăbdători să audă primul strigăt al copilului nou‑născut. Când
îl auzeau, erau mulţumiţi; ştiau că copilul trăieşte. Viaţa
este dovada că s‑a născut cineva. Iar viaţa unui creştin este
dovada naşterii din nou; Dumnezeu a transformat ceva în
om. Viaţa veche, în centrul căreia nu era Hristos, a trecut.
A apărut ceva nou.
Te mai întreb iarăşi ceva personal: Crezi tu în Isus
Hristos? Te încrezi în El? Îl iubeşti, ca răspuns la marea Sa
dragoste arătată pe cruce? Ai făcut un legământ, un contract cu El?
Devii creştin numai prin Hristos. Nu printr‑o ceremonie bisericească sau a unei adunări nou‑testamentare;
adică: nici prin botezul copiilor mici şi nici prin botezul la
majorat; nici prin comportarea cetăţenească şi nici printr‑un angajament socio‑politic – devii creştin numai prin
Hristos.
Ioan continuă în epistola sa, iar câteva versete mai
departe scrie: „Cine are pe Fiul, are viaţa; cine n‑are pe Fiul
lui Dumnezeu, n‑are viaţa.“ (1 Ioan 5:12)
Crezi în Isus Hristos? Nu este obligatoriu să o faci.
Dumnezeu nu te va obliga niciodată să crezi. El însă te
invită să crezi, vrea să te atragă la El. Ba El chiar suferă
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atunci când tu, creatura Lui iubită, trăieşti fără o relaţie reală cu El. Însă El nu obligă. Trebuie să ştii un lucru:
din punct de vedere moral, tu eşti complet responsabil de
deciziile tale. Eu şi tu trebuie să răspundem într‑o zi înaintea lui Dumnezeu de atitudinea noastră faţă de Isus Hristos. Nu există nicio cale ocolitoare. Însă tu poţi şi ai voie
să crezi.
Claus şi Birgit
Vreau să‑ţi mai povestesc un exemplu încurajator. Este
vorba de Claus şi Birgit. Cei doi erau căsătoriţi, aveau două
fetiţe bine dezvoltate şi erau bine‑văzuţi în satul lor. Erau
activi şi în lucrarea din biserică. Însă ei nu erau creştini adevăraţi. Când Claus s‑a îmbolnăvit grav, căsnicia lor a ajuns
într‑o criză. I‑am cunoscut chiar în timpul acela, la o serbare de Crăciun. În următoarele luni ne‑am întâlnit de două
ori pe lună şi am citit împreună din Biblie. Se putea vedea
cum ei înţelegeau tot mai mult ce înseamnă propriu‑zis să
fii creştin. După aproape un an şi jumătate, amândoi au
experimentat împlinirea versetului biblic: „Dar tuturor celor
ce L‑au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le‑a dat
dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu.“ (Ioan 1:12) Claus
şi Birgit şi‑au recunoscut vina lor înaintea lui Dumnezeu,
şi au acceptat iertarea în El. Cu Hristos în inimă, ei au pornit în viaţa lor într‑o nouă direcţie. Ei au început să trăiască
pentru El şi cu El. Mai înainte fuseseră creştini cu numele,
acum ei duc viaţa unor creştini. Această decizie a avut loc
în urmă cu 25 de ani; între timp şi cele două fete ale lor sunt
creştine convinse, şi au soţi credincioşi.
De ce povestesc aceste lucruri? Pentru că în final vreau
să mai subliniez încă o dată: Dacă oamenii L‑au primit pe
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Hristos, atunci viaţa lor se schimbă; iar ei încep să ducă
viaţa unui creştin.
Exemplul primilor creştini
Cum arată concret o viaţă de creştin a fost descris de
un istoric roman, într‑o scrisoare adresată cezarului:
„Creştinii Îl cunosc pe Dumnezeu şi se încred în El. Ei
iartă pe cei care‑i asupresc, şi‑i fac prietenii lor. Fac bine
duşmanilor lor. Femeile lor sunt curate şi fetele lor caste.
Bărbaţii nu trăiesc în concubinaj şi se abţin de la orice esca‑
padă. Se iubesc unii pe alţii; îi salvează pe orfani, de cei care
vor să abuzeze de ei. Nu refuză să ajute pe văduve. Primesc
pe un străin şi se bucură de el, ca de un adevărat frate. În
fiecare dimineaţă şi în fiecare oră ei Îl laudă pe Dumne‑
zeu pentru bunătatea Lui. Însă ei nu vorbesc în public des‑
pre faptele lor bune, ci caută ca acestea să nu fie observate
de nimeni. Într‑adevăr, acesta este un popor nou, şi la ei se
vede ceva dumnezeiesc.“ (Aristarde, sursă necunoscută)
Sper că lucrul acesta este valabil şi pentru credincioşii din secolul al XXI‑lea. Cine are pe Hristos în inima sa,
acela poate şi va duce o viaţă de creştin. Lucrul acesta este
valabil numai în această ordine – nu invers.
Iar tu? Trăieşti tu încă departe de Dumnezeu? Nu vrei
să‑ţi schimbi starea aceasta? Nu vrei să renunţi la părerile
false despre „a fi creştin“, şi să‑L accepţi pe Hristos în viaţa
ta? El este viaţa. Şi El poate să‑ţi dăruiască o viaţă adevărată, o viaţă din belşug şi o viaţă veşnică.
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