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Introducere

I

sus. Ai mai auzit despre El, ai citit sau ai cântat despre El. Poate te-ai
frământat căutând o explicaţie pentru ceea ce pare contradictoriu în
viaţa Lui – cum poate să fie Mielul lui Dumnezeu şi, în acelaşi timp, Leul
din seminţia lui Iuda? Cum poate fi şi Mijlocitor, dar şi Judecător? Sau,
deopotrivă Om şi Dumnezeu...
Învăţăturile Sale sunt cele mai simple, dar totodată cele mai profunde. Copilaşii au alergat spre El fără să le fie frică. Dar, când Isus a venit
pe pământ, imperiile lumii şi împărăţiile întunericului au tremurat şi au
fost învinse. În prezenţa Sa, păcătosul vinovat găseşte acceptare şi pace,
iar cei ce au o îndreptăţire a lor, se simt ciudat de inconfortabil. Când a
venit prima dată pe acest pământ, El a venit în sărăcie, supus criticilor.
Dar atunci când va veni din nou în putere şi într-o slavă de nedescris, va
domni ca Rege al regilor pentru totdeauna.
Nicio carte nu poate nici măcar să înceapă să redea o imagine completă a lui Isus. Toate cărţile care au fost scrise vreodată nu Îl pot descrie
pe deplin, căci posibilitatea unor noi descoperiri despre viaţa şi caracterul Lui sunt la fel de nelimitate ca şi veşnicia.
Prin această carte, vrem să vă oferim o altă perspectivă despre Isus,
o perspectivă în care vom pune accent pe un singur lucru – cum S-a purtat Isus cu oamenii. Vom porni de la începutul lucrării Sale de adult, când
scriitorii Evangheliei încep să ne ofere descrieri detailate ale interacţiunii
Sale cu diverşi oameni sau grupuri de oameni.
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Privind din această perspectivă, putem vedea paradoxul vieţii Sale.
Oamenii de rând veneau să Îl asculte cu bucurie, în timp ce preoţii şi
conducătorii – deşi credeau şi se cutremurau – au ajuns să Îl respingă la
final. El i-a primit la El pe păcătoşi, pe desfrânate şi pe hoţi. El S-a purtat
cu demnitate cu orice grup minoritar al vremii Sale. A fost plin de compasiune faţă de cei fricoşi, timizi şi întristaţi, dar i-a mustrat pe cei mândri
şi pe cei care se bazau pe o îndreptăţire proprie.
Rezultatul misiunii Sale de mântuire a fost că niciun om a cărui viaţă
a fost atinsă de El nu a rămas la fel. Fie L-au acceptat, fie L-au respins
atunci când au văzut cine era El.
Imaginează-te pe tine în acest cadru, pe măsură ce vom încerca să
urmărim scenele din viaţa lui Isus. Priveşte-L cum încearcă să ajungă la
tine astăzi şi lasă-L pe El să doboare barierele din viaţa ta. Isus iubeşte
oamenii – tot felul de oameni – şi are un loc în inima Lui şi pentru tine.
Privind la modul în care S-a purtat Isus cu oamenii – El să te ajute să
ajungi să Îl cunoşti mai bine şi să te încrezi mai mult în El.

1 octombrie

Cum S-a purtat Isus cu fricoşii

Ţ

i-a fost şi ţie vreodată frică? Când ai fost mic, ţi-a fost vreodată frică
atunci când fulgerele luminau şi tunetele bubuiau? Când ai fost singur noaptea, ţi-a fost vreodată frică? Te-ai temut vreodată că vei îmbătrâni, că poate vei avea nevoie de operaţie sau că îţi vei pierde locul de
muncă? Ţi-a fost vreodată frică de schimbare, să îţi faci prieteni noi sau
să îi pierzi pe cei vechi? Te-ai temut vreodată că nu vei ajunge în cer, că
vei pierde viaţa veşnică?
Frica e la fel de veche ca şi păcatul. Primul lucru pe care îl observăm
în Geneza, după ce Adam şi Eva au mâncat din fruct, este acela că s-au
ascuns. Dumnezeu a venit să îi caute şi a întrebat: „Adam, unde eşti? De
ce te-ai ascuns?”
Iar el a răspuns: „Mi-a fost frică.”
De ce îi era frică? Din cauza păcatului.
În ultima carte a Bibliei, cartea Apocalipsa, frica este pusă la colţ. „Cel
ce va birui va moşteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui, şi el va fi Fiul
Meu. Dar, cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul care arde
cu foc şi cu pucioasă” (Apocalipsa 21:7-8, sublinierea autorului). Frica este
însoţită de o companie nu tocmai atrăgătoare. Şi nu este apreciată în
Scriptură, deoarece Dumnezeu a pregătit pentru poporul Său ceva mai
bun decât frica.
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Dar să privim la un episod interesant din viaţa lui Isus, un episod
care ne introduce în acest subiect. Experienţa aceasta o găsim în Marcu
4 – relatarea despre furtuna de pe Marea Galileei. „În aceeaşi zi, seara,
Isus le-a zis: «Să trecem în partea cealaltă»” (Marcu 4:35).
Să observăm că Isus a fost cel care a sugerat să treacă marea în acea
seară. Nu a fost ideea ucenicilor – nebunia lor. Nu putem spune că îşi
doreau neapărat să dea de necaz. Ei au pornit să treacă lacul la porunca
şi invitaţia lui Isus.
Isus a spus: „Să trecem de partea cealaltă.”
„După ce au dat drumul norodului, ucenicii L-au luat în corabia în
care se afla şi aşa cum era. Împreună cu El mai erau şi alte corăbii. S-a
stârnit o mare furtună de vânt, care arunca valurile în corabie, aşa că mai
că se umplea corabia. Şi El dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii L-au
deşteptat şi I-au zis: «Învăţătorule, nu-Ţi pasă că pierim?»”
El S-a sculat, a certat vântul şi a zis mării: «Taci! Fără gură!» Vântul
a stat şi s-a făcut o linişte mare. Apoi le-a zis: «Pentru ce sunteţi aşa de
fricoşi? Tot n-aveţi credinţă?» I-a apucat o mare frică şi ziceau unii către
alţii: «Cine este Acesta de Îl ascultă chiar şi vântul, şi marea?»” (Marcu
4:36-41).
Şi tu ai fi uluit de o astfel de experienţă. Dar să ne întoarcem şi să
încercăm să ne imaginăm în acel cadru, să ne imaginăm cum a fost în
acea zi.
Fusese o zi foarte plină. Isus spusese multe pilde. Îi vindecase pe cei
bolnavi. Adusese mângâiere inimilor tulburate. Iar acum era obosit. Foamea şi epuizarea Îl doborâseră. Pe Dumnezeu? Da. Înfometat şi obosit
– poate chiar mai obosit decât toţi ceilalţi! Apoi îi vedem porniţi pe mare,
spre un loc liniştit, unde să găsească odihnă.
Dintr-odată, aşa cum se întâmplă adesea pe mare, vântul s-a pornit
cu putere de pe dealurile din Gadara şi a stârnit marea într-o frenezie
spumoasă. Valurile s-au dezlănţuit într-o furie de nedescris de vânturile
zgomotoase şi au lovit cu putere în barca ucenicilor, ameninţând să o
înghită. Neajutoraţi şi prinşi în strânsoarea vijeliei, nădejdea îi părăsise,
văzând apa care începea să pătrundă în barca lor.
Absorbiţi de eforturile lor de a se salva, ei uitaseră că şi Isus era la
bord. Dar acum, văzând că trudesc în zadar şi că îi aşteaptă adâncurile,
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şi-au amintit la a cui poruncă se porniseră să treacă marea. În Isus era singura lor nădejde. În neajutorarea şi disperarea lor, ei au strigat: „Stăpâne,
Stăpâne!”
Relatarea acestui episod, în cuvintele lui Matei, sună astfel: „Doamne, scapă-ne.” (Matei 8:25). Ei nu au spus: „Doamne, ajută-ne”. Este o mare
diferenţă între acestea două. A doua variantă se referă mai mult la puterea divină şi la efortul omenesc. În ce consta cooperarea lor? Ei trebuiau
să ajungă la capătul puterilor lor şi să realizeze că tot ce puteau ei să facă
era să strige: „Doamne, scapă-ne.” El trebuia să facă totul.
Ei deja făcuseră tot ce era în puterea lor. Erau pescari iscusiţi
care îşi trăiseră întreaga viaţă pe malurile acelui lac. Cunoşteau Marea
Galileei. Ştiau dealurile, vânturile şi furtunile. Ei se mai întâlniseră cu valuri mari şi ştiau cum să ţină barca sub control. Învăţaseră cum să distribuie greutatea şi cum să tragă la vâsle. Serios, Isus nu Se pricepea la aşa
ceva. El fusese tâmplar, nu pescar. Dar acum era predicator şi datoria Lui
era să le vorbească mulţimilor şi să îi vindece pe cei bolnavi. El îşi făcuse
lucrarea Lui toată ziua, iar acum dormea. Acum era momentul ca ei să se
descurce singuri. Aici ei ştiau meseria.
Dar în cele din urmă, ei au descoperit că nu puteau face faţă singuri
furtunii. Încercaseră tot ce ştiau, dar fără să izbutească. Barca lor se scufunda. În cele din urmă, au apelat la El, strigând: „Doamne, scapă-ne, că
pierim!”
Niciodată nu s-a auzit un astfel de strigăt care să nu fie băgat în seamă. Isus S-a trezit. Şi-a ridicat mâinile, atât de adesea folosite pentru a
face fapte de milă, şi a spus mării înfuriate: „Taci! Fără gură!” (Marcu 4:39).
Furtuna a încetat. Valurile s-au liniştit. Norii au dispărut. Stelele au început să strălucească. Acum barca se odihnea pe o mare liniştită. Apoi, întorcându-Se spre ucenici, Isus i-a întrebat cu mâhnire: „Pentru ce sunteţi
aşa de fricoşi? Tot n-aveţi credinţă?” (versetul 40).
Ei bine, tu ce ai face în astfel de circumstanţe dacă ai avea credinţă?
Când ai credinţă şi eşti pe autostradă, pe ruta directă înspre o coliziune
frontală, ce faci atunci? Te relaxezi şi zâmbeşti? Iei mâinile de pe volan? Te
uiţi pe geamul din stânga pentru a admira priveliştea?
Poate acum ar fi momentul să ne amintim de misionarii moravieni,
care erau pe aceeaşi corabie cu John Wesley. El mersese în America pen-
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tru a-i converti pe indieni şi, în cele din urmă, cuprins de frustrare, a spus:
„Am venit în America să îi convertesc pe indieni, dar cine îl va converti
pe John Wesley?”
Pe Atlantic s-a stârnit o furtună şi părea că aveau să sfârşească cu
toţii pe fundul mării. Dar moravienilor nu le era frică.
John Wesley a fost impresionat. Atunci i-a întrebat de ce erau atât de
calmi. Ei i-au spus: „Nouă nu ne este frică să murim.”
Doar faptul că ai credinţă nu înseamnă că nu vei sfârşi pe fundul mării. Credinţa nu înseamnă că nu vei arde pe rug, alături de Hus şi Ieronim.
Credinţa nu înseamnă că vei fi vindecat de cancer. Dar oamenilor care au
credinţă nu le este frică să moară.
Şi mai este un lucru. Oamenii care au credinţă nu apelează la Dumnezeu doar în ultimă instanţă. În orice încercare neaşteptată, ei se întorc
spre El la fel de natural precum floarea se întoarce spre soare.
Doi oameni vorbeau odată despre un prieten care avea o sănătate
precară. Unul dintre ei vorbea despre diversele remedii, medicamente
şi doctorii la care apelase, dar fără succes. În cele din urmă, şi-a încheiat
intervenţia spunând: „Cred că nu a mai rămas nimic altceva decât să ne
rugăm.”
Auzind acest lucru, tovarăşul lui i-a spus: „Vai de noi dacă rugăciunea
e ultima.”
Cel care are credinţă nu uită niciodată că Isus este în barcă, ci se
îndreaptă spre El pentru orice urgenţă ar avea.
Ei bine, ucenicii nu aveau credinţă. Isus le-a amintit ce le lipsea, dar
tot dorea să îi salveze. Aceasta este vestea bună. El i-a salvat în ciuda
lipsei lor de credinţă.
Şi noi astăzi avem multe temeri. Avem temeri cu privire la sănătatea
noastră, cu privire la copiii noştri, casele noastre, bunurile noastre. Ne
este teamă de ce ar putea crede ceilalţi despre noi. Săracul se teme să
nu ajungă la criză, bogatul se teme să nu piardă ce are. Avem temeri cu
privire la biserică şi cu privire la viitor, la propria noastră mântuire.
Dar a-L avea pe Isus în barcă nu este suficient pentru a ne împiedica să ne mai fie teamă – nu a fost suficient nici pentru ucenici. Deşi
Isus era în barcă, ei uitaseră de El când a izbucnit furtuna şi când valurile
se înălţau tot mai sus. Acest lucru este posibil şi astăzi. Putem avea o
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relaţie cu Isus, şi totuşi să nu depindem de El în toate lucrurile. Ucenicii
aveau o relaţie cu Isus. Ei umblau împreună, vorbeau împreună, se rugau
împreună, munceau împreună. Erau foarte aproape de Isus. Dar existau
momente când arătau că, în ciuda relaţiei lor apropiate cu Isus, ei totuşi
nu depindeau de El tot timpul.
Dar Isus a rămas cu ei. El a fost răbdător cu ei şi i-a încurajat să aibă
încredere în El. A venit şi vremea când aceiaşi ucenici temători au putut
înfrunta fără teamă cazanele mari şi încinse cu ulei, sabia, flăcările sau
răstignirea cu capul în jos, pentru că ei învăţaseră lecţiile credinţei şi ale
încrederii în Isus, lecţii pe care Isus dorea să îi înveţe.
Dragostea lui Isus alungă teama şi schimbă toate lucrurile. Biblia
spune că dragostea desăvârşită alungă teama (vezi 1 Ioan 4:18). La o primă privire, poate te întrebi: dar cine poate avea o dragoste desăvârşită?
Dacă nu avem o dragoste desăvârşită, cum putem evita teama? Dar nu
este vorba despre dragostea noastră desăvârşită. Hristos este Singurul
care are o dragoste desăvârşită. Dragostea Lui desăvârşită este cea care
alungă teama.
Cred că majoritatea părinţilor, când copiii lor erau mici, i-au aruncat
în sus. Şi mie îmi plăcea foarte mult să îi arunc pe copiii mei în sus şi să
privesc la ei cum râd şi zâmbesc, pe deplin liniştiţi, ştiind că tati îi iubește
şi îi prinde înapoi în braţe.
Într-o seară am început un joc nou, pe băncuţa de la pian. Fiul meu
se urca pe băncuţă şi apoi sărea în braţele mele. Ne-am jucat aşa până
când am ajuns la epuizare. Apoi i-am spus: „Gata. Nu ne mai jucăm.”
„Încă o dată, tati. Încă o dată.”
În cele din urmă, încercând să pun capăt jocului, m-am îndepărtat
de pian, crezând că va înţelege mesajul.
Dar el nici măcar nu s-a uitat înspre mine. De data aceasta, după ce
s-a urcat pe băncuţă şi-a şi dat drumul în aer... Eu eram în cealaltă parte
a camerei şi a căzut destul de rău. M-am simţit îngrozitor! Nimic nu se
compară cu dragostea şi încrederea unui copilaş.
Isus este Cel care a spus: „Dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu şi nu
vă veţi face ca nişte copilaşi...” (Matei 18:3). El ne invită să punem asupra
Lui toate grijile noastre, pentru că El Se îngrijeşte de noi (vezi 1 Petru 5:7).
Dar există o diferenţă majoră. El nu oboseşte niciodată. El este întotdeau-
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na acolo. El ne-a făgăduit: „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu
te voi părăsi.” (vezi Evrei 13:5). Însă nimeni nu se lasă pe deplin în braţele
lui Isus până când nu vede acea dragoste şi până nu ajunge la capătul
resurselor sale.
Să observăm unde Se afla Isus în timpul furtunii. El dormea, în barcă. Lui nu Îi era frică. Ei bine, poate suntem ispitiţi să credem că nu Îi era
frică din cauză că era Dumnezeu. Autorul unui cântec spune: Acesta este
Dumnezeu şi „nici apa nu poate înghiţi barca în care este El, Stăpânul
oceanului, al pământului şi al cerurilor” (M. A. Baker).
Este un lucru pe care nu trebuie să îl scăpăm din vedere – ceva care
ne vorbeşte despre felul în care Şi-a trăit Isus viaţa. Când Isus S-a trezit
pentru a face faţă furtunii, El avea o pace desăvârşită. În cuvintele şi pe
faţa Lui nu era nicio urmă de teamă, pentru că în inima Lui nu se găsea teama. Dar El nu era liniştit întrucât era Cel Atotputernic. El nu S-a
culcat fără teamă deoarece era „Stăpânul oceanului, al pământului şi al
cerurilor”. Căci El Însuşi spusese: „Eu nu pot face nimic de la Mine Însumi”
(Ioan 5:30). Isus Se încredea în puterea Tatălui Său. El Se odihnea prin
credinţă – credinţă în dragostea şi grija lui Dumnezeu. Puterea acelui cuvânt care a liniştit furtuna era puterea lui Dumnezeu, care era mai presus
de El şi nu puterea Dumnezeului din El.
Dacă s-ar fi încrezut în El, ucenicii ar fi avut pace. Frica lor în vremuri
de primejdie a dat pe faţă necredinţa. În eforturile lor de a se salva singuri, ei uitaseră de Isus şi doar în disperarea autodependenţei s-au întors
spre El ca să îi salveze.
Să observăm aici aplicaţia spirituală care reiese din potolirea furtunii. Când vine vorba de mântuire, cât de adesea vedem că şi noi ne
îngrijorăm, întrebându-ne dacă vom fi mântuiţi sau nu. Toate aceste griji
ne abat atenţia de la Isus, singura noastră sursă de putere. Noi suntem
invitaţi să încredinţăm păstrarea sufletelor noastre lui Dumnezeu şi să ne
încredem în El (vezi 1 Petru 4:19). El nu ne va părăsi niciodată dacă L-am
acceptat pe El ca singura noastră speranţă şi mântuire. Noi putem să Îl
părăsim, dar El nu ne va părăsi niciodată.
Cum rămâne cu trăirea vieţii de creştin? Unii oameni pot accepta
jertfa lui Isus de la cruce, dar când citesc în Apocalipsa 3:5: „Cel ce va birui
va fi îmbrăcat astfel în haine albe. Nu-i voi şterge nicidecum numele din

Cum S-a purtat Isus cu fricoşii

15

cartea vieţii”, se simt în pragul disperării. Ei spun: Niciodată nu voi putea
face acest lucru. Niciodată nu voi putea fi biruitor. Eu cad, cad prea adesea şi prea uşor.
Cât de adesea experienţa ucenicilor este şi experienţa noastră! Când
furtuna ispitei se adună, când fulgerele înfiorătoare luminează şi când
valurile ne iau cu asalt, noi înfruntăm furtuna singuri, uitând că este Unul
care ne poate ajuta. Noi ne încredem în propria putere până când ne
pierdem orice speranţă şi suntem gata să pierim. Doar atunci ne amintim
de Isus. Dar chiar şi atunci, dacă Îl vom striga să ne vină în ajutor, nu vom
striga degeaba. Deşi cuprins de întristare, El mustră necredinţa noastră
şi încrederea în forţele proprii. Şi totuşi El nu încetează niciodată să ne
ofere ajutorul de care avem nevoie.
Există un singur lucru de care noi creştinii ar trebui să ne temem – o
singură frică îndreptăţită – iar aceea este că ar trebui să ne temem să
ne încredem în propria tărie. Ar trebui să ne fie teamă să ne smulgem
mâna din mâna lui Hristos sau să încercăm să mergem singuri pe calea
credinţei.
Atâta timp cât depindem de Hristos, aşa cum El a depins de Tatăl
Său când era pe pământ, suntem în siguranţă. Nu avem de ce să ne temem dacă ne încredem în dragostea Lui desăvârşită.
Întrebări şi sugestii pentru discuţie:
1.

Gândiţi-vă la trei temeri personale, în ordinea importanţei pe care le-o
acordaţi. Ce făgăduinţe din Scriptură puteţi invoca pentru a vă domoli
sau învinge temerile? Împărtăşiţi cu ceilalţi atât temerile personale, cât
şi făgăduinţele lui Dumnezeu!

2.

Încercaţi să vă imaginaţi cum v-ar ajuta Isus să depăşiţi aceste temeri
şi cereţi-I ajutorul chiar acum, prin rugăciune publică sau în grupe de
câte două-trei persoane!

3.

Încearcă să încurajezi astăzi, prin făgăduințele lui Dumnezeu, o persoană care are diferite temeri personale!

Sabat, 1 octombrie

Cum s-au purtat cu Isus în grădină*

C

ând eram doar un băieţel, în Michigan, mergeam destul de des la
patinoar. Într-o seară, pe când aveam cam doisprezece ani, tatăl
meu (era predicator) a mers în cealaltă parte a oraşului pentru un studiu
biblic. Ştiam că va merge în apropiere de un parc unde era un lac numai
bun de patinat, aşa că l-am convins să mă ia şi pe mine şi să mă lase la lac,
în drumul lui spre studiul biblic.
Cred că în acea seară au studiat despre mia de ani!... A stat acolo atât
de mult timp, încât parcul s-a închis, toţi au plecat, luminile s-au stins şi
eu am rămas singur în întuneric, pe lac, încercând să patinez cât de cât
pentru a nu îngheţa. După o vreme care mi s-a părut o veşnicie, am ajuns
la concluzia că tata mă uitase şi plecase acasă fără mine. De acum îmi era
prea frig ca să mai patinez şi m-am ghemuit lângă un copac, pentru a mă
adăposti puţin de vânt.
Băieţii de doisprezece ani nu plâng! Bine, mai plâng şi ei, dar doar
câteodată. În mine se născuseră tot felul de simţăminte – simţăminte
rele, de tristeţe şi de furie. Chiar înainte de a muri, am văzut luminile prietenoase ale maşinii tatălui meu, care venea pe drum. Niciodată în viaţa mea nu am fost mai fericit! Pregătind acest capitol, mi-am amintit de
acea experienţă, când m-am simţit părăsit de tatăl meu.
* Acest capitol este recomandat pentru a fi prezentat în cadrul serviciului divin de
dimineață, din Sabat. În timp ce toate capitolele cărții urmăresc modul în care S-a
purtat Isus cu oamenii, capitolele recomandate pentru Sabat vizează modul în care
oamenii s-au purtat cu El. (n.r.)
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În acest capitol, vom face tranziţia de la felul în care S-a purtat Isus
cu oamenii la felul în care s-au purtat oamenii cu Isus. Timp de două săptămâni vom studia despre marea majoritate a grupurilor de oameni cu
care a umblat şi a lucrat Isus – şi vom vedea felul în care El S-a purtat
cu fiecare persoană, cu o dragoste şi o bunătate statornică. Acum, când
vom studia ultimele scene din viaţa Lui, vom vedea într-o reprezentare
tragică felul în care oamenii au răspuns la viaţa şi misiunea Lui.
Să aruncăm o privire la descrierea modului în care s-au purtat ei
cu Isus în grădină. „Atunci, Isus a venit cu ei într-un loc îngrădit, numit
Ghetsimani şi a zis ucenicilor: «Şedeţi aici până Mă voi duce acolo să Mă
rog.» A luat cu El pe Petru şi pe cei doi fii ai lui Zebedei şi a început să
Se întristeze şi să Se mâhnească foarte tare. Isus le-a zis atunci: «Sufletul
Meu este cuprins de o întristare de moarte.»” (Probabil că noi am spune:
„Simt că voi muri.”)
„«Rămâneţi aici şi vegheaţi împreună cu Mine.» Apoi a mers puţin
mai înainte, a căzut cu faţa la pământ şi S-a rugat zicând: «Tată, dacă este
cu putinţă, depărtează de la Mine paharul acesta! Totuşi nu cum voiesc
Eu, ci cum voieşti Tu.»” (Matei 26:36-39).
Puneţi aceste scene împreună, aşa cum vi le amintiţi. Isus petrecuse
câtva timp împreună cu ucenicii Lui în camera de sus. Sărbătoriseră Paştele. El le dăduse câteva lecţii încurajatoare, câteva cuvinte cu privire la
viţă şi mlădiţe şi Se rugase cu ei rostind o rugăciune puternică – nu doar
pentru ucenicii Lui (acum acolo mai erau doar unsprezece), ci şi pentru
urmaşii Lui de-a lungul veacurilor.
Împreună, ei au părăsit camera de sus şi au pornit înspre grădină,
unul dintre locurile preferate ale lui Isus pentru rugăciune şi comuniune
cu Tatăl Lui. Mergând împreună spre grădină, Isus era copleşit de o mare
povară. Ucenicii au observat că greutatea era atât de mare, încât Isus Se
legăna în timp ce mergea, de parcă purta o povară grea la propriu. Paşii
Lui erau chinuiți, în timp ce cu durere piciorul făcea pasul înainte. Ei s-au
apropiat şi mai mult de El, chiar dacă nu înţelegeau duhul Lui mâhnit.
Când au ajuns la intrarea în grădină, majoritatea ucenicilor au rămas, dar Isus a ales trei dintre ei care să-L însoţească mai departe. Apoi
S-a îndreptat spre unul din locurile Lui preferate de rugăciune, în timp
ce ucenicii care erau cu El aşteptau la o oarecare distanţă. Cât de adesea
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am privit la imagini care reprezentau acea scenă – Isus îngenuncheat, rugându-Se în grădină. Aceea era noaptea în care sufletul lui Isus era foarte
mâhnit, când El a căzut de parcă urma să moară.
Gândindu-ne la experienţa din Ghetsimani, să ne uităm mai atent
şi să vedem cât de diferit s-au purtat oamenii cu El – cât de diferit s-au
comportat cu El în grădină.
În primul rând, să ne uităm la propriul Lui Tată. În planul care fusese
întocmit înainte de alcătuirea lumii, Isus şi Tatăl Lui aleseseră o cale de
la care Isus era hotărât să nu Se abată acum, în ciuda durerii. Omeneşte
vorbind, El S-a dat înapoi din faţa acestei teribile încercări. Venise timpul
când Tatăl Lui, potrivit Scripturii, pusese asupra Lui nelegiuirea noastră a
tuturor. Aceasta era o povară copleşitoare.
Nu putem înţelege cât de grea era povara, dar gândiţi-vă pentru o
clipă la un eşec din viaţa voastră, la o vreme când v-aţi simţit împovăraţi
şi vrăjmaşul a venit şi v-a dat peste cap cu simţăminte de vină. Vă puteţi
gândi la o vreme când aţi fost cel mai departe de Dumnezeu – cel mai
departe – şi aţi experimentat cel mai greu simţământ de remuşcare şi
durere pentru păcat? Eu am vorbit cu oameni care simţeau o povară atât
de mare în această lume păcătoasă, culegând rezultatele propriului lor
stil de viaţă, încât şi-au dorit să încheie socotelile. Li se părea că viaţa
nu mai merita să continue din cauza vinei şi a durerii. Acum luaţi acea
experienţă din viaţa voastră şi mai adăugaţi la ea fiecare ocazie din viaţă
în care aţi simţit vină, eşec sau păcat. Apoi înmulţiţi cu numărul tuturor
oamenilor din lume, cu toată vina lor adunată la un loc. După aceea, înmulţiţi acea greutate cu toţi oamenii, din toate veacurile. Aceasta este
vina pe care Isus o purta pe umerii Săi. Tocmai de aceea, noi nu putem
să ne imaginăm sau să înţelegem nici măcar puţin din povara pe care a
simţit-o Isus când Dumnezeu a pus asupra Lui nelegiuirile noastre, ale
tuturor.
Un lucru minunat este că Isus era tot atât de implicat în acest plan
ca şi Tatăl Lui. Dumnezeu nu a pus toate acele poveri asupra lui Isus împotriva voinţei Lui. Biblia ne spune că Tatăl şi Fiul au fost împreună în
acest plan de împăcare. Chiar dacă Dumnezeu iubeşte păcătosul şi întotdeauna a iubit păcătoşii, Dumnezeu urăşte păcatul. Povara păcatului
lumii zdrobea viaţa Lui, dar cu toate acestea, Isus, de bunăvoie, a luat
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acea povară pentru ca Dumnezeu să fie un Dumnezeu drept şi să îl poată
îndreptăţi pe cel care crede şi acceptă jertfa pusă la dispoziţia lui.
În acea vreme de încercare din Ghetsimani, când Isus a murit înainte
de a muri, se pare că a fost o despărţire între Isus şi Tatăl Lui. Aceasta este
despărţirea pe care păcătosul o va simţi dacă persistă în răzvrătire împotriva lui Dumnezeu şi în cele din urmă va fi pierdut pentru totdeauna.
Uneori noi înţelegem că atunci când Isus a venit în acest veac, El a
fost dependent de propria Lui putere. Dar vedem în toată viaţa Lui că
El a trăit depinzând de Tatăl Lui – în strânsă legătură cu Tatăl Lui. Dar
acum, în Ghetsimani, şi chiar până la cruce, părea că Tatăl Îl părăsise
şi Isus era singur în lupta cu păcatul. Tocmai aici trebuie să privim din
nou – pentru că, deşi Isus S-a simţit părăsit, El nu era părăsit. Isus profetizase această mare întristare în Ioan 16:32, când a spus: „Iată că vine
ceasul, şi a şi venit, când veţi fi risipiţi fiecare la ale lui şi pe Mine Mă
veţi lăsa singur, dar nu sunt singur, căci Tatăl este cu Mine.” Isus ştia că
Tatăl Lui va fi cu El, dar mai ştia şi că Se va simţi cu totul abandonat şi
despărţit când acea criză urma să vină. Simţămintele erau atât de reale,
încât părea că nu mai ştie altceva. Isus a simţit că prin păcat era despărţit de Tatăl Lui. El simţea că mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului
era atât de mare, încât unitatea Lui cu Tatăl Lui era distrusă. Dar Dumnezeu era acolo. Tatăl era acolo, „în Hristos, împăcând lumea cu Sine” (vezi
2 Corinteni 5:19).
Lui Isus îi era frică. Se temea. Când a simţit despărţirea de Tatăl, El
Se temea că nu va putea merge până la capăt. Se simţea singur. Ştia că
era om. Am putea specula foarte mult cu privire la detaliile exacte ale
naturii umane a lui Hristos. Dar de un lucru putem fi convinşi – El ştia din
experienţă cât de slabă este omenirea, după 4 000 de ani de păcat. El nu
era la fel de puternic precum Adam – şi El ştia mult prea bine cum picase
testul Adam. Isus Se simţea singur şi părăsit şi nu trebuie să ne mire faptul că S-a prins de pământ, nedorind să fie şi mai despărţit decât era. Nu
e de mirare că a strigat, a transpirat şi prin porii Lui a ieşit sânge. Nu e de
mirare că această luptă a lui Isus cu moartea în grădină poate fi descrisă
în cuvinte precum disperare, groază şi întuneric. Nicio întristare nu poate
fi comparată cu întristarea lui Isus. Cât de greu trebuie să fi fost pentru
Isus, dar şi pentru Tatăl Lui.
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Dar acum să ne îndreptăm privirea spre altcineva. Mergând la cealaltă extremă din tabloul nostru, să ne uităm la Satana. Cum lucra Satana
în acea oră de întuneric? Satana se apropia de marele lui moment, când
totul era în joc. Pe toată durata vieţii lui Isus, Satana a încercat să-L cucerească, să-L facă să cadă. Totul a început cu mult înainte de naşterea lui
Isus. Când Isus era doar un bebeluş, toţi bebeluşii de parte bărbătească
din Betleem şi-au pierdut viaţa, în încercarea zadarnică a lui Satana de a-I
lua viaţa lui Isus.
Satana L-a întâlnit pe Isus în pustie şi aproape că a reuşit să Îi ia viaţa,
dar un înger a venit şi L-a întărit pe Isus atunci când El murea în pustia ispitei. Satana şi împieliţaţii lui L-au provocat pe Isus nu doar într-o
singură ocazie, ţipând şi spunând: „Noi ştim cine eşti, Tu eşti Sfântul lui
Dumnezeu.”
Acum venise să Îl ispitească pe Isus să creadă că Tatăl Lui Îl părăsise
pentru totdeauna. Isus a spus: „Tatăl Meu nu M-a părăsit,” dar Satana i-a
spus: „Ba da, Te-a părăsit! Eşti singur. Această despărţire pe care o simţi
este adevărată. Nu Îl vei mai vedea pe Tatăl Tău niciodată. Despărţirea pe
care o simţi este veşnică, aşa că ce rost mai are să treci prin toată această durere? Tu ar trebui să salvezi lumea, dar lumea Te-a respins. Chiar şi
poporul Tău vrea să Te distrugă. Unul dintre ucenicii Tăi a devenit deja un
trădător şi Te-a vândut. De ce nu renunţi? De ce nu Te întorci la Tatăl Tău,
să Te scuteşti de efort?”
Isus era ispitit să Se întoarcă la Tatăl Lui. Iată un moment foarte interesant. Marea noastră ispită este să ne trăim viaţa despărţiţi de Dumnezeu. Marea ispită a lui Isus din grădină a fost să Se întoarcă la Tatăl Lui.
În comparaţie cu noi, chiar opusul, nu? Satana dărâma toate barierele,
făcea tot ce îi stătea în putinţă să Îl convingă pe Isus să lase această lume
în mâinile lui. El ştia că în balanţă era chiar viitorul lui.
Acum să privim la îngeri. Cum au reacţionat îngerii în acea noapte,
când Isus Se lupta în grădină? Ei erau tăcuţi. Îngerii ştiau că venise marele
moment pentru univers. În cer nu se mai auzea muzică. Harpele erau
tăcute. Îngerii erau absorbiţi să privească această dramă. Ei priveau – şi
ştiau ce era în joc. Îngerii – a căror întreagă viaţă fusese plină de bucuria
slujirii – erau frustraţi în acea seară. Ţi-i poţi imagina mergând de colo
colo, privind la acele scene, apoi întorcându-şi faţa, cu aripi grăbite să
ajute, şi totuşi relativ neputincioşi?
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Ei Îl privesc pe Isus în grădină. Privesc la Tatăl. Ah, cât aşteptau ei
un semn din partea Tatălui să meargă şi să ajute. În cele din urmă, şi-au
ascuns feţele în faţa acelei scene teribile.
Nu doar cei de pe pământ au fost implicaţi în planul de mântuire.
Sunt şi lumile necăzute. Crezi că alte lumi sunt locuite? Ai citit recent
Apocalipsa 12? „Bucuraţi-vă, ceruri, şi voi care locuiţi în ceruri!” (versetul
12). Mai multe indicii din Biblie ne spun clar că alte lumi sunt locuite.
Cred că am putea specula cu privire la cât pot vedea ei din ceea ce se
întâmplă pe pământ. Probabil că şi ei pot vedea la fel ca îngerii. Mă îndoiesc că au televiziune cu ştirile de la ora 18 sau vreo emisiune cerească.
Dar când a fost creată lumea, stelele dimineţii au cântat împreună şi toţi
fiii lui Dumnezeu au strigat de bucurie. (Vezi Iov 38:4-7.) Ei ştiau ce se
întâmplă. Se întrebau care urma să fie rezultatul.
Când a început să se răzvrătească, Satana L-a acuzat pe Dumnezeu
de două lucruri. În primul rând, el a spus că este imposibil de ţinut legea
lui Dumnezeu. Apoi a spus că, dacă nu se păzeşte legea, iertarea este imposibilă. Dacă avea dreptate în acuzaţiile pe care le făcea, atunci întregul
univers era în pericol. Lumile necăzute, dar şi îngerii, priveau, fascinaţi şi
cu respiraţia tăiată, scena din Grădina Ghetsimani.
Acum să vedem comportamentul ucenicilor. Ei dormeau. Le-ai dat
vreodată puncte negre pentru că dormeau? Isus a căutat la ei compasiune, căci era om, şi unul dintre marile principii ale inimii umane este
dorinţa de compasiune atunci când suferi. Este în regulă să îţi doreşti
mângâiere atunci când suferi. Eşti îndreptăţit să îţi doreşti să auzi pe cineva spunând: „Sunt cu tine, sunt aici.”
Isus a mers cu pas greoi din locul Lui retras şi S-a îndreptat spre ucenicii Lui pentru un cuvânt de încurajare. Dar ei dormeau. Ei s-au holbat
la El o clipă, dar nu s-au putut deştepta suficient pentru a-I da vreun răspuns. Apoi au căzut din nou în somnul lor.
Dar să observăm ce spune Scriptura despre somnul lor. Există diferite tipuri de somn. Este somnul care apare ca urmare a epuizării fizice, când ai străbătut potecile Galileei toată ziua şi eşti obosit. Mai este
şi somn de plictiseală. Dar mai este şi somnul menţionat în Luca 22:45:
„După ce S-a rugat, S-a sculat şi a venit la ucenici; i-a găsit adormiţi de
întristare.” Somn de întristare.
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Ce este somnul de întristare? Chiar şi psihologii, care studiază mintea umană, ne vorbesc despre oameni care folosesc somnul ca o scăpare
de o întristare teribilă. Majoritatea dintre noi am avut partea noastră de
întristări în viaţă. Ucenicii au căzut victime acestui somn. Ei ştiau că Isus
suferea. Ei Îl auziseră pe Isus vorbind despre încercare şi moarte. Ei încercaseră să nu audă, dar le era teamă. Ei auziseră gemetele şi strigătele
de agonie din grădină. Pe ei îi durea pentru că preaiubitul lor Învăţător
suferea şi somnul a venit ca o uşurare de prea multă durere. Ucenicii dormeau acel somn de întristare.
Isus ştia acest lucru şi trebuie să ne amintim şi noi de acest aspect.
Isus ştia că duhul lor era plin de râvnă, dar trupul era neputincios. Într-un
fel, acela nu era un somn prin care să uite de Isus; era un somn prin care
se identificau cu El atât de tare, încât nu puteau face faţă presiunii. De
aceea dormeau ei.
A treia oară când Isus S-a întors, singur, în locul Său, a strigat încă
o dată către Tatăl: „Dacă este cu putinţă, depărtează de la Mine paharul
acesta. Totuşi, facă-se nu voia Mea, ci a Ta.”
Natura era singurul tovarăş al lui Isus în acea oră. Măslinii plângeau
lăsând roua să curgă, chiparoşii se plecau în semn de compasiune şi tăcerea nopţii a fost întreruptă de strigătele de suferinţă ale Mântuitorului.
Isus S-a luptat până în ultima clipă, în aparenţă singur şi părăsit de cer
şi pământ. Nu am putea echivala niciodată lupta lui Isus din grădină cu
ceva prin care am putea trece noi. Nu vom fi niciodată în aceeaşi categorie cu Isus, în starea în care S-a aflat în acea noapte. Niciodată. Niciodată
nu ni se va cere să purtăm povara păcatului lumii întregi. Dar atunci când
Isus S-a luptat, a plâns şi S-a rugat, în cele din urmă fiind străpuns de
moarte, întreg tabloul s-a schimbat.
Gabriel – care a luat locul lui Lucifer și stătea în prezenţa lui Dumnezeu – mergea înainte şi înapoi, uitându-se la Tatăl, apoi privind înspre
grădină. Dintr-odată, Tatăl a făcut un semn aprobator înspre Gabriel!
Atunci Gabriel a plecat cu o viteză supranaturală – cu viteza universului
– într-un zbor de miliarde de kilometri, pe care i-a parcurs în mai puţin de
trei minute! Parcă pot auzi toate oştile îngereşti strigând: „Du-te, Gabriel!”
Îngerul Gabriel merge. El ajunge lângă Isus, ridicându-I capul din ţărână. Apoi a pus capul lui Isus pe umărul lui. Atunci I-a îndreptat privirea
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spre cerurile deschise, de unde venise el. El era acolo pentru a-I aminti
lui Isus de dragostea Tatălui Său. Îngerul Gabriel i-a spus despre sufletele care urmau să fie mântuite pentru veşnicie ca rezultat al jertfei Sale.
El L-a asigurat pe Isus că Tatăl este mai mare şi mai puternic decât Satana
şi că împărăţiile acestei lumi vor fi câştigate pentru sfinţii Celui Preaînalt. I-a mai spus că acea jertfă teribilă merită, merită pentru totdeauna,
datorită celor din neamul nostru care vor fi cu El în ceruri pentru toată
veşnicia.
Isus S-a ridicat din locul Lui de rugăciune. Şi-a ţinut capul sus şi a
ieşit din grădină pentru a întâlni mulţimea. Din acel moment şi până la
cruce, El Şi-a ţinut capul sus, ca un Rege. În timp ce Îl împingeau şi Îl
înghionteau pe tot drumul spre Calvar, El avea o tărie şi o pace sufletească supranaturală. El acceptase dragostea şi puterea Tatălui Lui doar prin
credinţă. Chiar dacă Se simţea singur pe cruce şi a strigat: „De ce M-ai părăsit?”, El nu era singur. Chiar la sfârşit, a spus încrezător: „Tată, în mâinile
Tale Îmi încredinţez duhul” (vezi Luca 23:46).
Eşti bucuros pentru istoria vieţii lui Isus? Eşti bucuros văzând prin ce
a trecut El? Eşti bucuros că tu poţi fi unul dintre cei salvaţi pentru veşnicie
datorită Lui? De ce să nu Îi mulţumeşti din nou astăzi pentru dragostea
Sa uimitoare?
Întrebări şi sugestii pentru discuţie:
1.

Pe ce anume S-a bazat Mântuitorul atunci când S-a simţit singur şi părăsit?

2.

Care a fost motivul pentru care Mântuitorul a ales să meargă până la
capăt pentru salvarea lumii noastre?

3.

Ce lecţie învăţăm din biruinţa Mântuitorului în Grădina Ghetsimani?

4.

Vorbește cuiva astăzi despre cele întâmplate în Grădina Ghetsimani!
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ceasta este povestea unui om pentru care s-a desfăcut un acoperiş
ca să poată fi coborât în casă de către prietenii lui! Relatarea se găseşte începând cu versetul 1 din Marcu, capitolul 2.
„După câteva zile, Isus S-a întors în Capernaum. S-a auzit că este în
casă şi s-au adunat îndată aşa de mulţi, că nu putea să-i mai încapă locul
dinaintea uşii. El le vestea Cuvântul.
Au venit la El nişte oameni, care I-au adus un slăbănog, purtat de patru inşi. Fiindcă nu puteau să ajungă până la El, din pricina norodului, au
desfăcut acoperişul casei unde era Isus şi, după ce l-au spart, au coborât
pe acolo patul în care zăcea slăbănogul.
Când le-a văzut Isus credinţa, a zis slăbănogului: «Fiule, păcatele îţi
sunt iertate! Ţie îţi poruncesc: Scoală-te, ridică-ţi patul şi du-te acasă.»
Şi îndată, slăbănogul s-a sculat, şi-a ridicat patul şi a ieşit afară în
faţa tuturor, aşa că toţi au rămas uimiţi şi slăveau pe Dumnezeu şi ziceau:
«Niciodată n-am văzut aşa ceva!»” (Marcu 2:1-12).
Cine era bărbatul care a devenit personajul principal al acestei relatări? Aş spune că el era un nimeni în acea cetate. Era un invalid. Era un
respins. Cu siguranţă că nu i-ar fi simţit nimeni lipsa în cetate. Pe lângă
toate acestea, el era un proscris. Oricine suferea sau era atins de o boală
era acuzat că este un mare păcătos – un mare păcătos activ! În acest caz,
ceea ce se spunea era adevărat.
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Au fost momente când Isus a afirmat că boala sau nenorocirea nu
aveau nimic de-a face cu păcatul unei persoane. El spusese acest lucru
despre orbul din Ioan 9. Ucenicii L-au întrebat: „Cine a păcătuit: omul
acesta sau părinţii lui?”
Şi Isus le-a răspuns: „Niciunul”.
Dacă orbul era considerat a fi un mare păcătos, deoarece era orb,
bărbatul din relatarea noastră nu doar era considerat a fi păcătos, ci chiar
era un păcătos. Dovada era aceea că nenorocirea lui reprezenta rezultatul unei vieţi de păcat. Mulţi comentatori ai Bibliei consideră că el avea o
boală socială. De aceea fusese alungat.
Unul câte unul, prietenii lui s-au depărtat, cu excepţia prietenilor lui
păcătoşi. Cred că am putea spune chiar mai mult, că cei care l-au adus la
Isus erau de aceeaşi teapă.
Bărbatul ştia ce înseamnă să ai o conştiinţă care te macină şi să o
ignori, să-i alungi ecoul în cotloanele minţii. El cunoştea răutatea păcatului din experienţă, nu doar din ceea ce văzuse. El ştia ce înseamnă să
fii proscris, alungat. Cunoştea vina şi ce face Diavolul atunci când vrea să
te împovăreze cu vină. Ştia cât de respingător este păcatul, deşi încă îl
iubea. Ştia ce înseamnă neliniştea, dorinţe neîmplinite, robia din care se
lupta în zadar să scape.
El era convins că nici măcar motivele lui nu erau cele corecte. Atunci
de ce a vrut să meargă să caute ajutor? Ai observat şi tu că unele calamităţi, nenorociri sau întristări îl fac pe Diavol să te bată la cap cu ideea că,
dacă te întorci la Dumnezeu în astfel de momente, e incorect? Aceasta
este numită teologia disperării – a fi interesat de Dumnezeu doar atunci
când vine necazul.
Îl vedem pe acest bărbat că vine la Isus. Poate singurul lucru bun
făcut de el. El încercase şi alte metode şi fusese dezamăgit de multe ori.
De acum urma să fie coborât în vreun mormânt pe undeva, pentru că
boala era într-o fază foarte avansată. Încercase la doctori, dar şi aceştia îl
dezamăgiseră, declarându-l incurabil. Încercase la farisei şi la liderii bisericii, dar şi ei îl dezamăgiseră. Îi spuseseră că era fără speranţă, un mare
păcătos, un proscris de Dumnezeu şi de societate. Chiar şi prietenii lui
îl dezamăgiseră. Dar această ultimă încercare, când l-au lăsat în jos prin
acoperişul casei, s-a dovedit a fi cel mai mare moment din viaţa lui.
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Isus era înconjurat de o mare mulţime de oameni. Capernaumul nu
era un sat mic – nu în zilele acelea. Dacă mergi astăzi acolo, totul e destul
de liniştit, cu excepţia turiştilor cu aparate de fotografiat. Dar încă mai
poţi vedea ruinele cetăţii, pe coasta Mării Galileei. Poţi vedea rămăşiţele
casei lui Petru, unde a avut loc această experienţă.
După ce Isus a curăţit templul, El a plecat din Iudeea şi a mers în
Galileea, pentru a-Şi începe lucrarea acolo. Deja îl eliberase pe bărbatul
posedat de demoni, chiar în sinagogă. Vestea despre acea eliberare s-a
răspândit în toată cetatea, ajungând chiar şi la cei care nu mergeau la
biserică. Chiar şi slăbănogul auzise.
Soacra lui Petru fusese vindecată. În aceeaşi seară, după ce soarele
a apus, iar mulţimile de oameni au primit vindecare, Isus a plecat spre
dealuri, pentru a Se ruga.
Dar s-a mai întâmplat un lucru, lucru nemaiauzit încă de pe vremea
lui Elisei. Un lepros fusese vindecat. După ce s-a dus vestea despre această vindecare, mulţimile au devenit atât de numeroase, încât Isus a trebuit să se retragă în Capernaum, într-un loc pustiu, pentru a putea găsi
linişte.
Acum Isus era din nou în Capernaum, în casa lui Petru. Era atât de
aglomerat acolo, încât nu se mai putea intra înăuntru. Dar la sugestia
slăbănogului, prietenii lui l-au dus pe acoperişul casei, au desfăcut împletiturile şi l-au coborât printre bârne.
Acest lucru ar fi fost jenant pentru orice persoană cu inhibiţii. Îţi poţi
imagina că tu eşti cel care face acel lucru – că te laşi la mila mulţimii răutăcioase? Toţi se holbau la el în timp ce era coborât în faţa lor. Dar omul
era la capătul resurselor. Când te afli faţă în faţă cu moartea, nimic nu
mai contează.
Tot felul de oameni se uită la tine – şi nerăbdători, şi sobri, şi necredincioşi, şi curioşi. Ceata spionilor sosise deja de la Ierusalim – fariseii şi
saducheii deja cereau viaţa lui Isus. Parcă îmi şi imaginez mulţimea numeroasă, înăuntrul şi în afara casei, ascultând pe la ferestre şi stând în
pragul casei. Poţi auzi tăcerea care s-a instalat deodată în încăpere când
au început să se audă zgomote de pe acoperiş. Parcă se simte tensiunea
din aer văzându-l pe bărbatul acela singuratic coborând prin acoperiş,
chiar în prezenţa lui Isus.
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Relatarea biblică ne spune că Isus le-a văzut credinţa. Să nu trecem
cu vederea faptul că şi credinţa celor patru care îl purtaseră până acolo
era implicată. Nu le cunoaştem numele. Nu cântăm despre ei şi nici nu
relatăm istoriile lor. Dar ei sunt cei care l-au adus pe acest bărbat, pe braţele credinţei lor, până în prezenţa lui Isus.
Acum vin cuvintele ce atrag după ele marele moment din viaţa acestui bărbat. „Fiule.” Fiule? Vrei să spui că Dumnezeul universului îl numeşte
pe unul ca el fiu al Lui? Cum rămâne cu Dumnezeul dreptăţii care ne-a
tot fost predicat? Cum rămâne cu Dumnezeu care are o listă, şi o verifică
atent, încercând să vadă pe câţi poate să îi dea afară din cer? Dumnezeu
l-a numit pe acest bărbat, în ciuda trecutului lui, „fiule”?
Da, acesta este Dumnezeul despre care vorbim. Acesta e Dumnezeul care spune: „Fiule”.
Apoi Matei adaugă un îndemn scurt, pe care Marcu nu-l aminteşte în relatarea lui: „Îndrăzneşte” (vezi Matei 9:2). Îmi place! E posibil ca
cineva, astăzi, să aibă nevoie de o încurajare? Este posibil să te împotmoleşti în vină, remuşcare şi păcat? Este cineva astăzi care, citind această
relatare, vede în ea mai mult decât o simplă lecţie de istorie? Este cineva
care poate spune că... despre el e vorba?
Avem şi astăzi pe cei care reprezintă mulţimea – unii nerăbdători, iar
alţii sobri, unii necredincioşi, alţii doar curioşi? Mai sunt şi astăzi cei care
îl reprezintă pe omul paralizat? Dacă da, atunci aceste cuvinte mai sunt
valabile şi astăzi: „Îndrăzneşte, fiule! Păcatele îţi sunt iertate.”
Isus ştia că în capul listei de dorinţe a acelui bărbat era dorinţa lui de
a se împăca cu Dumnezeu. Isus ştia şi că acest lucru avea să îi aducă multe alte binecuvântări. De aceea i-a spus: „Fiule, păcatele îţi sunt iertate.”
Acest bărbat era atât de preocupat să aibă pace cu Dumnezeu, mai
presus de orice, încât era mulţumit să ştie un lucru. Fie că murea, fie că
trăia – nu era nicio diferenţă – voia să ştie că îi puteau fi iertate păcatele.
Cât despre orice altceva, cu bucurie le lăsa în seama lui Dumnezeu.
În timpul facultăţii, am avut un prieten puţin mai mare decât noi
toţi, dar foarte tăcut. El tocmai se întorsese din Coreea de Sud, unde fusese înrolat în trupele marine. Acolo fusese responsabil de un pluton de
bărbaţi. Într-o noapte, sub acoperământul întunericului, doar cu stelele
deasupra capului, urmau să facă un asalt.
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Li se spusese că, deşi zona fusese curăţată, cine fusese acolo nu-şi
făcuse misiunea cu toată răspunderea. Aşa că în zonă mai rămăsese un
artilerist comunist mai singuratic, cu o armă automată.
Când au început să urce dealul, dintr-odată cineva a deschis focul
spre ei. Artileristul a secerat primul rând de la stânga la dreapta. Apoi a
ridicat arma un pic mai sus şi a luat-o înapoi, cu al doilea rând. Ştia să o
folosească la maximum.
Prietenul meu, care se afla în capul plutonului, ştia că nu îi mai rămăsese mult timp de trăit. Îi auzea pe colegii lui gemând şi suspinând, unii
chiar prăvălindu-se sub picioarele lui.
Dar el crescuse într-un cămin creştin. Ştia despre Isus, despre a doua
venire, despre cer şi despre veşnicie. Iar acum, în ciuda motivelor greşite
pe care le avea, a privit înspre cer şi a spus: „Doamne, nu mi-a mai rămas
mult timp. Nu îţi cer să îmi salvezi viaţa. Nu merit nimic. Dar, te rog, să mă
ajuţi să am parte de învierea cea bună.”
Doar acest lucru îl interesa – să fie împăcat cu Dumnezeu. Restul nu
mai conta.
Oricât de ciudat ar părea, a scăpat cu viaţă din acea luptă. Acum
venise la facultate pentru a studia să devină pastor. După aceea, s-a întors în forţele armate, lucrând pe postul de capelan, încercând să-i ajute pe alţi oameni asemenea lui. De ce? Pentru că Dumnezeu i-a dat un
bonus – nu doar iertarea, pacea şi posibilitatea să spere la veşnicie, ci
şi viaţa – aici şi acum. Când ţi se întâmplă aşa ceva, trebuie să spui şi
altora!
Tot aşa şi paraliticul s-a lăsat din nou pe targa sau pe salteaua lui, bucurându-se de vestea bună: „Fiule, păcatele îţi sunt iertate.” Pe faţa lui se
observa o strălucire nouă. Ochii lui, chiar şi funcţiile organismului lui au
început să se schimbe. Este greu să îţi dai seama cu exactitate de punctul
în care iertarea şi vindecarea şi-au dat mâna, dar el era un om cu totul
nou. Acum radia de fericire.
Dar întotdeauna se găseşte cineva în mulţime care să strice momentul. Liderilor bisericii le veneau gânduri negre. Isus S-a prins de gândurile
lor şi de limbajul trupului. Aşa că le-a spus: „Ce este mai lesne: a zice slăbănogului: «Păcatele îşi sunt iertate» ori a zice: «Scoală-te, ridică-ţi patul
şi umblă?» Dar, ca să ştiţi că Fiul omului are putere pe pământ să ierte pă-
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catele, «Ţie îţi poruncesc», a zis El slăbănogului, «scoală-te, ridică-ţi patul
şi du-te acasă»” (Marcu 2:9-11).
I-a fost uşor slăbănogului să asculte de cuvintele lui Isus sau i-a fost
greu? Când a vorbit Creatorul, la început, chiar şi ţărâna I-a dat ascultare!
La porunca Lui, lumile au venit la existenţă. I-ar fi fost uşor acelui bărbat
să stea întins pe patul lui?
Uneori, noi ne împotmolim încercând să hotărâm ce s-ar fi întâmplat dacă paraliticul nu ar fi avut credinţă. Ce s-ar fi întâmplat dacă s-ar
fi oprit o clipă să analizeze, să hotărască ce a fost mai întâi, credinţa lui
sau faptul că şi-a putut mişca muşchii? Dar nu era timp pentru aşa ceva!
Vreau să vă spun că, atunci când eşti în prezenţa Dătătorului Vieţii şi El
spune: „Ridică-te, ia-ţi patul şi umblă”, faci exact ce îţi spune! Nu te opreşti
să stai la vorbă sau să dezbaţi. Te ridici imediat în prezenţa puternicului
cuvânt creator al lui Dumnezeu.
Slăbănogul a sărit imediat în picioare. Apoi şi-a luat patul. Iar acum
v-aş ruga să observaţi că... devenise altcineva! Acum nu mai trebuia să
meargă înapoi prin acoperiş! Dacă înainte nu mai era spaţiu ca să intre,
acum mulţimea dintr-odată a găsit spaţiu suficient pe unde să treacă.
Bărbatul a ieşit pe uşă şi s-a îndreptat spre casă, cu faţa strălucindu-i
de uimire după minunea petrecută. Nu avem nicio dovadă că împreună
cu el veniseră soţia sau copiii în acea zi, în misiunea lui. Probabil că îl văzuseră plecând de acasă de multe ori – la doctori, la făcătorii de minuni
sau la cei mai noi vraci. De câte ori nu-l văzuseră ei întorcându-se, târându-se acasă, înfrânt. De aceea probabil că au rămas acasă.
Acum îi vedem privind pe fereastră, printre jaluzele, sau peste veranda de la intrare. Nu le vine să creadă. Nu arată ca tata, dar... este tata!
El aleargă, sare, aproape că dansează de bucurie: Are o viaţă nouă. L-a
întâlnit pe Mântuitorul.
S-au strâns cu toţii în jurul lui şi el le-a povestit totul. De atunci înainte, soţia şi copiii lui şi-ar fi dat viaţa cu bucurie Domnului Isus Hristos.
De ce făcuse Isus acest lucru? De ce a mers la oameni ca să le aducă
vindecarea? Pentru că dorea ca ei toţi să ştie că El are putere pe pământ
să ierte păcatele. Isus a făcut din păcătoşi cei mai buni prieteni ai Lui pe
pământ şi El încă îi acceptă şi astăzi la fel, are aceeaşi iertare şi aceeaşi
putere şi astăzi.
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Astăzi, multor oameni le lipsesc încrederea, siguranţa şi pacea. Dar
aş vrea să te invit să te alături sărmanului slăbănog, care ne-a demonstrat
că, indiferent cine ai fi, unde ai fost sau ce ai făcut, tot eşti acceptat atunci
când vii la Isus. Poţi totuşi să fii iertat.
Acest lucru te poate determina să păşeşti cu un nou avânt, cu o viaţă
nouă în suflet, pentru că Dumnezeu nu doar că are puterea să ierte, ci are
putere şi să te vindece, să te schimbe şi să îţi dea putere să umbli în noua
viaţă. Totul se întâmplă în prezenţa lui Isus.
Cât de recunoscători putem să fim astăzi pentru că încă putem veni
în prezenţa lui Isus şi că El a promis să ne accepte, să ne ierte şi să ne
curăţească.
Psalmistul a exprimat această recunoştinţă în următoarele cuvinte:
„Binecuvântează, suflete, pe Domnul,
şi tot ce este în mine să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt!
Binecuvântează, suflete, pe Domnul
şi nu uita niciuna din binefacerile Lui!
El îţi iartă toate fărădelegile tale,
El îţi vindecă toate bolile tale;
El îţi izbăveşte viaţa din groapă,
El te încununează cu bunătate şi îndurare.”
(Psalmii 103:1-4)
Întrebări şi sugestii pentru discuţie:
1.

Care este, adesea, cea mai mare nevoie a celor care şi-au pierdut sănătatea, asemenea slăbănogului adus la Isus? Cum poate fi împlinită?

2.

Care sunt, în prezent, persoanele marginalizate în societatea noastră?
Dar în biserică? Ce putem face pentru ele?

3.

Cum putem urma astăzi, în mod concret, exemplul celor patru prieteni
ai slăbănogului, care l-au adus la Isus?

4.

Caută astăzi o persoană marginalizată și încearcă să o ajuți!
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i participat vreodată la o înmormântare bună? Crezi că este posibil
să descrii o înmormântare ca fiind „bună”? Încearcă să te gândeşti la
acest lucru acum, când vom privi la trei relatări din Scriptură în care Isus
S-a confruntat cu ceea ce noi numim moarte. Ne vom gândi la acest lucru atunci când vom încerca să aflăm cum S-a purtat Isus cu cei cu inima
zdrobită.
Prima relatare o găsim în Luca 7, începând cu versetul 11:
„În ziua următoare, Isus Se ducea într-o cetate numită Nain. Împreună cu El mergeau ucenicii Lui şi norod mult. Când S-a apropiat de poarta
cetăţii, iată că duceau la groapă pe un mort, singurul fiu al maicii lui, care
era văduvă; şi cu ea erau o mulţime de oameni din cetate. Domnul, când
a văzut-o, I S-a făcut milă de ea şi i-a zis: «Nu plânge!»
Apoi S-a apropiat şi S-a atins de raclă. Cei ce o duceau s-au oprit.
El a zis: «Tinerelule, scoală-te, îţi spun!»
Mortul a şezut în capul oaselor şi a început să vorbească. Isus l-a dat
înapoi maicii lui. Toţi au fost cuprinşi de frică, slăveau pe Dumnezeu şi
ziceau: «Un mare proroc s-a ridicat între noi; şi Dumnezeu a cercetat pe
poporul Său»” (versetele 11–16).
Nu putem spune că aşa arată o înmormântare bună? Mie îmi place! Nu a început prea bine, dar s-a încheiat printr-o revenire triumfală în
Nain.
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Să încercăm să punem cap la cap această poveste. Satul Nain era la
aproximativ 35-40 de kilometri de Capernaum, departe de ţărmul mării
Galileei și cam la 8 kilometri de Nazaret. Pe vremea aceea nu aveau coşciuge închise. Mortul era învelit într-un cearşaf de pânză şi era dus pe o
rogojină din împletituri.
Dacă familia era săracă, atunci convoiul avea cel mai puţin doi cântăreţi la flaut şi un bocitor angajat. Dacă familia era mai înstărită, atunci
erau angajaţi mulţi cântăreţi la flaut şi bocitori. Se pare că acea văduvă
era iubită de oamenii din cetate şi aproape întreg satul participa la procesiune.
Ieşind din sat, ei au întâlnit o altă procesiune, mai mare – era mulţimea care Îl urma pe Isus. Vedem aceste două grupuri de oameni intersectându-se pe o cărare strâmtă, nu departe de Nain.
Unul dintre primele lucruri pe care le observăm în modul în care
Isus S-a purtat cu cei cu inima zdrobită reiese din primele Lui cuvinte
adresate văduvei. El a spus: „Nu plânge.” Ce lucru ciudat... Cum să spui aşa
ceva? Este de aşteptat ca oamenii să plângă la înmormântări. Este greşit
să plângi la înmormântare? Nu. Chiar şi Isus a plâns la mormântul lui Lazăr. Şi atunci ce voia să spună? Era un fel de a spune că Îi părea rău pentru
ea. Inima Lui a fost atinsă de întristare. Simţea compasiune pentru ea.
„Nu plânge.” El ştia că nu era nevoie ca ea să plângă, pentru că ştia
ce urma să facă.
Apoi, Isus a făcut un lucru neobişnuit. S-a apropiat şi a atins racla în
care era mortul. Niciunui evreu nu i-ar fi trecut prin cap să facă aşa ceva.
Cei care duceau sicriul s-au oprit şi bocetul a încetat. Poţi simţi tensiunea
care era în aer? Grupul de oameni adunaţi în jurul sicriului, nădăjduind
împotriva oricărei nădejdi. Şi tot acolo e prezent Cel care alungase boala
şi supusese demoni. Oare şi moartea avea să-I fie supusă?
Cu un glas clar, plin de autoritate, au fost rostite următoarele cuvinte: „Tinerelule, scoală-te, îţi spun!” (versetul 14). Acea voce a străpuns
urechile celui mort. Tânărul şi-a deschis ochii. Isus l-a luat de mână şi l-a
ridicat. Privirea lui s-a îndreptat spre mama lui şi ei s-au unit într-o îmbrăţişare lungă, plină de bucurie.
Mulţimea privea această scenă în tăcere, cu toţii erau ca vrăjiţi. Tăcuţi şi cuprinşi de reverenţă, ei au stat pentru o vreme ca şi cum ar fi fost
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chiar în prezenţa lui Dumnezeu. De fapt, chiar erau. Apoi au început să Îi
dea slavă lui Dumnezeu. Ţi-ar fi plăcut să fi fost şi tu acolo? Iată o înmormântare bună!
Pe cea de-a doua experienţă o găsim în capitolul 5 din Marcu şi de
această dată e vorba despre o fetiţă. Atunci când o fetiţă de doar doisprezece ani trece la odihnă, putem spune că e diferit de situaţia în care
o persoană vârstnică moare, o persoană care a trăit multe zeci de ani.
Să începem în Marcu 5:22.
„Atunci a venit unul din fruntaşii sinagogii, numit Iair. Cum L-a văzut,
fruntaşul s-a aruncat la picioarele Lui şi I-a făcut următoarea rugăminte
stăruitoare: «Fetiţa mea trage să moară; rogu-Te, vino de-Ţi pune mâinile
peste ea, ca să se facă sănătoasă şi să trăiască.» Isus a plecat împreună cu
el. Şi după El mergea mult norod şi-L îmbulzea” (versetele 22–24).
Când Isus mergea împreună cu fruntaşul înspre casa acestuia, au
fost întrerupţi – este episodul cu femeia care s-a atins de poala hainei Lui,
a fost vindecată şi apoi a fost lăudată pentru marea ei credinţă.
Relatarea continuă în versetul 35:
„Pe când vorbea El încă, iată că vin nişte oameni de la fruntaşul sinagogii, care-i spun: «Fiica ta a murit; pentru ce mai superi pe Învăţătorul?»”
Să vedem puţin care a fost impactul acestor cuvinte. Crezi că era
greu pentru Isus să învieze un mort? Crezi că este o problemă pentru
Dătătorul Vieţii – Cel care ne-a creat la început, Cel care face ca inima
noastră să bată chiar şi în acest moment – crezi că ar fi fost o problemă
pentru El să continue să meargă spre casa lui Iair?
Dar mesagerul a spus către Iair: „Nu Îl mai supăra.”
Imaginează-ţi că eşti în locul lui Isus. Tocmai te-ai întors din camera
de audienţă a Celui Preaînalt. Ai asigurarea din partea Tatălui că El va
lucra prin Tine şi că toată puterea din cer şi de pe pământ îţi stă la dispoziţie. Poţi rosti un cuvânt şi fetiţa va reveni la viaţă. Ar fi prea greu să
mergi şi să o trezeşti? Nu! În schimb, ar fi chiar greu să trebuiască să stai
deoparte!
Îmi amintesc de înmormântarea unui băieţel de vreo 7-8 anişori.
Toţi colegii lui de clasă ştiau că urma să moară. Singura necunoscută era
când. Într-o zi, Hank a trecut la odihnă şi s-a organizat serviciul de înmor-
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mântare la biserică. Au venit toţi băieţii şi fetiţele de la şcoală şi, unul câte
unul, au trecut pe lângă Hank şi şi-au luat rămas-bun de la el.
Stând acolo şi privindu-i, îmi amintesc că mă gândeam cum trebuie
să fi fost în zilele lui Isus. Ah, cât mi-aş fi dorit să intre El în biserică, să îl ia
pe Hank de mânuţă şi să îl trezească.
Isus ar fi putut îndrepta atenţia asupra Lui. Dar Îşi dorea atât de mult
să aducă glorie Tatălui Său, încât planul era să intre în încăperea unde era
mortul, să cheme pe mort înapoi la viaţă şi să iasă din scenă. De fapt, El
chiar le-a poruncit „să nu ştie nimeni” (vezi versetul 43).
Dacă am putea face şi noi aşa ceva, probabil că am dori să scrie pe
prima pagină a ziarelor acest lucru. Probabil tocmai de aceea nu putem
face astfel de minuni. Celor mai mulţi dintre noi, dacă ne-ar fi încredinţată o astfel de putere de la Dumnezeu, nu ne-ar aduce decât distrugere.
Ei bine, mesagerii i-au spus: „Nu-L mai supăra pe Învăţătorul.” De îndată ce Isus a auzit aceste cuvinte, i-a spus lui Iair: „Nu te teme, crede numai!” (vezi versetul 36). Aşa S-a comportat Isus cu cei cu inima zdrobită.
El le-a adresat cuvinte de mângâiere şi de încurajare.
„Şi n-a îngăduit nimănui să-L însoţească, afară de Petru, Iacov şi
Ioan, fratele lui Iacov. Au ajuns la casa fruntaşului sinagogii. Acolo Isus a
văzut o zarvă şi pe unii care plângeau şi se tânguiau mult. A intrat înăuntru şi le-a zis: «Pentru ce faceţi atâta zarvă şi pentru ce plângeţi? Copila
n-a murit, ci doarme»” (versetele 37–39).
Să ne amintim că ceea ce noi numim moarte, Isus numea somn.
„Ei îşi băteau joc de El” (versetul 40). Cântătorii la flaut, bocitorii angajaţi, vecinii şi prietenii râdeau de Isus. Ei o văzuseră pe fetiţă zăcând
acolo pe patul ei, tăcută şi liniştită. Aşa că acum ziceau: „Nu încerca să ne
spui că fetiţa nu e moartă.”
„Atunci, după ce i-a scos pe toţi, a luat cu El pe tatăl copilei, pe mama
ei şi pe cei ce-L însoţiseră şi a intrat acolo unde zăcea copila. A apucat-o
de mână şi i-a zis: «Talita cumi», care tălmăcit înseamnă: «Fetiţo, scoalăte, îţi zic»” (versetele 40–41).
Dintr-odată a trecut un tremur prin fiinţa inconştientă. Pulsul vieţii
începea să bată din nou. Buzele s-au dezlipit şi au schiţat un zâmbet.
Ochii i s-au deschis larg, de parcă s-ar fi trezit din somn şi fata a privit cu
mirare la grupul care o înconjura.
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S-a ridicat şi părinţii ei au strâns-o în braţe şi au plâns de bucurie. Vă
puteţi imagina acea scenă?
Cel care Se comportase cu cei cu inima zdrobită astfel a promis că
Se va întoarce. El încă are aceeaşi putere asupra vrăjmaşului şi asupra
închisorii lui. El încă are aceeaşi putere de a-i trezi pe cei care dorm şi de
a-i mângâia pe cei care plâng.
A treia situaţie în care Isus a fost faţă în faţă cu moartea a fost în cazul familiei Mariei, Martei şi a lui Lazăr, despre care aflăm în Ioan 11. Lui
Isus Îi făcea plăcere să meargă în vizită în casa prietenilor Lui. Ori de câte
ori era în Betania, El îşi făcea timp ca să stea puţin cu ei.
Atunci când Lazăr s-a îmbolnăvit, Isus nu era în cetate. El s-a îmbolnăvit de o boală gravă. Doctorul părea serios încă de la începutul consultaţiei. Lucrurile nu arătau prea bine. Aşa că Maria şi Marta au trimis un sol
să Îl găsească pe Isus. A fost o misiune grea, dar a fost găsit. După ce L-au
găsit şi I-au spus despre starea în care era Lazăr, El a mărturisit: „Boala
aceasta nu este spre moarte” (versetul 4).
Solul s-a întors în Betania şi a spus: „Avem o veste bună. Isus a spus
că boala lui Lazăr nu este spre moarte.” Cele două surori s-au grăbit în
camera lui Lazăr şi i-au zis: „Lazăr, nu trebuie să te îngrijorezi. Am primit o
veste de la Isus. Nu vei muri.”
„Cu adevărat?”
„Da, aşa i-a spus solului trimis. Nu vei muri. Cu adevărat!”
El a continuat să spere, dar sănătatea lui se degrada tot mai mult.
În cele din urmă, a intrat în comă – iar apoi a murit. Probabil că pentru
Marta şi Maria a fost greu să accepte acest lucru. Ce încercare a credinţei
lor în Isus!
Acolo unde Se afla, Isus le-a spus ucenicilor: „Acum ne vom întoarce,
pentru că Lazăr, prietenul nostru, doarme” (vezi versetul 11). Iar ei l-au
întrebat: „Doarme?”
„Da, doarme.”
Ucenicii erau destul de îngrijoraţi, deoarece auziseră că oamenii din
jurul Ierusalimului voiau să Îi ia viaţa lui Isus. Se pusese la cale un complot împotriva Lui şi ei credeau că, dacă se vor întoarce înapoi cu El, urmau să aibă şi ei aceeaşi soartă cu El. Fiindu-le teamă pentru viaţa lor, au
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spus: „Mai bine să nu ne întoarcem acolo. Dacă Lazăr doarme, după ce a
fost atât de bolnav, e un lucru bun. Să îl lăsăm să doarmă. Are nevoie de
somn. Haide să rămânem aici” (vezi versetele 8–12).
Isus a spus: „Eu voi merge acolo şi îl voi trezi din somn.”
„O nu, să nu faci una ca asta!”
În acel moment, Isus, în cele din urmă, cu o oarecare reţinere, a spus
un lucru pe care şi noi îl spunem de obicei. Vă rog să fiţi atenţi. Lui Isus nu
îi plăcea cuvântul „moarte”. El nu îi spunea moarte. Dar, în cele din urmă,
Isus a spus: „Prietenul nostru, Lazăr, a murit.” Dar El prefera să numească
moartea „somn” şi trebuie să spun că şi mie îmi place acest cuvânt mai
mult. Atunci când dormi, lucrurile nu sunt atât de grave. Când dormi,
înseamnă că va veni un timp când te vei trezi (vezi versetul 14).
Când vezi pe cineva drag care crede în Isus, dar care nu mai are mult
de trăit, poţi să spui şi tu asemenea lui Isus, „Această boală nu este spre
moarte.” Pentru cel care crede, moartea este o chestiune de mică importanţă. Vremea de jale poate fi schimbată într-una de bucurie, atunci când
cei dragi adorm în Isus. Noi nu plângem şi nu ne tânguim ca cei care nu
au speranţă, pentru că noi ştim că cel care doarme în Isus va fi trezit în
curând.
Privind dincolo de ziua de astăzi, bocetul îşi pierde boldul. Aşteptăm cu nerăbdare timpul în care Isus va veni pentru a-i trezi pe cei care
dorm. Aici, în relatarea despre Lazăr, găsim un verset bine cunoscut: „Eu
sunt învierea şi viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Şi
oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?”
(versetele 25–26):
Aş putea pune şi eu aceeaşi întrebare astăzi? Isus a spus: Oricine trăieşte şi crede în Mine nu va muri niciodată. Crezi acest lucru?
Cei care cred pot avea o înmormântare bună. Chiar dacă de acolo nu
vor lipsi lacrimile. Adesea plângem când ne luăm rămas-bun, chiar şi
atunci când prietenii pleacă într-o călătorie lungă. Nu-i nicio problemă să plângi. Dar noi nu plângem la fel ca cei care nu au speranţă (vezi
1 Tesaloniceni 4:13).
Isus S-a dus la cimitir împreună cu Maria şi Marta, urmaţi de mulţime. S-a îndreptat înspre piatra de la intrarea în mormânt şi a spus: „Daţi
piatra la o parte.”
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Chiar şi Marta s-a dat înapoi şi a spus: „Nu, asta e dincolo de orice limită.” Isus spusese că Lazăr dormea. Până la momentul când piatra a fost
dată la o parte, el dormea deja de patru zile. Aşa că acum nimeni nu avea
cum să mai conteste faptul că omul era cu adevărat mort.
Dar chiar şi aşa, au dat piatra la o parte şi au privit cu răsuflarea tăiată în timp ce Isus a rostit o rugăciune simplă. Apoi, Isus a poruncit: „Lazăre, vino afară!” (versetul 43).
Unii spun că, dacă Isus nu l-ar fi strigat pe Lazăr pe nume, probabil
că întreg cimitirul s-ar fi trezit la viaţă! Poate este adevărat. Dar Lazăr a
ieşit şi a fost redat familiei şi prietenilor. Ce istorie!
Şi astăzi putem să ne bucurăm pentru vestea bună că ceea ce noi
numim moarte este doar un somn – şi că Hristos încă are puterea de a ne
trezi din somn şi de a ne da viaţa veşnică. Putem să ne bucurăm că El încă
are putere asupra morţii şi asupra mormântului. Mângâindu-ne în timp
de întristare, El ne invită să privim înainte spre ziua în care El va veni din
nou şi când moartea va fi înghiţită de biruinţă.
Întrebări şi sugestii pentru discuţie:
1.

Care a fost ultima ocazie în care ai fost încurajat și susținut de Isus?

2.

Cum îi mângâie şi îi încurajează Isus, astăzi, pe cei întristaţi şi descurajaţi?

3.

Ce putem face pentru asemenea persoane, mai mult decât a rosti cuvinte de mângâiere şi încurajare?

4.

Aruncaţi o privire în biserică sau chiar în afara ei, pentru a vedea cine
are nevoie de mângâiere şi încurajare! Apoi, împliniţi această nevoie
pentru cei în cauză!

4 octombrie

Cum S-a purtat Isus cu
cei ce păcătuiau pe faţă
„Când eram un băieţaş,
Mă plângeam mereu că tata,
Frăţiorului mai mic,
Îi oprea toată bucata.”
Tata obişnuia să ne spună des aceste versuri mie şi fratelui meu,
când aveam de împărţit ceva. Uneori chiar aveam nevoie să le auzim!
Într-un an, câţiva fraţi amabili din biserică mi-au dat mie şi fratelui
meu câte o pungă de bomboane. Erau bomboane din acelea tari, pe care
poţi să le ţii mai multe ore în gură fără să se topească. Părinţii mei s-au sesizat imediat. Nu voiau să ne stricăm dinţii sau stomacul. Aşa că au făcut
o regulă. Doar câte o bomboană – şi aceea la ora mesei. Nicio bomboană
între mese.
Ei bine, era prea mult pentru un băieţel. Aşa că am atentat la punga cu bomboane şi între mese. Tatăl meu a aflat de isprava mea şi mi-a
aruncat toată punga cu bomboane. În acel moment, eu am devenit atât
de preocupat de sănătatea fratelui meu, încât i-am aruncat toate bomboanele din pungă în toaletă!
Oare de ce facem astfel de lucruri? De ce încercăm atât de tare să fim
cu un pas înaintea celuilalt, fie că suntem în situaţii critice, la război, fie că
jucăm un joc nevinovat de societate? Ce anume face ca fotbalul – şi alte
sporturi – să fie un hobby naţional? De ce ne întrecem să răspundem la
întrebarea cine va câştiga, cine va fi în cap de listă, cine va fi primul?
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Totul a început odată cu păcatul, nu-i aşa? Totul a început când Lucifer a hotărât că va deveni cel mai mare. Se pare că acest lucru este imprimat chiar în natura noastră. Chiar şi ucenicii lui Isus au fost vinovaţi, de
mai multe ori s-a observat în ei tendinţa de a vrea să fie primii. Privind la
experienţa lor, putem vedea un exemplu uimitor al modului în care S-a
purtat Isus cu păcătoşii.
Este posibil ca sfinţii să păcătuiască? Cum Se comportă Isus cu sfinţii care păcătuiesc? Este posibil să păcătuieşti, să ştii că păcătuieşti şi cu
toate acestea să continui să faci ceea ce este rău, şi totuşi să fii creştin?
Eu aş spune că aceasta este o întrebare foarte practică. Este o întrebare
al cărei răspuns este atât de palpitant, încât de abia aştept să vi-l prezint!
Dar să încercăm să mergem pas cu pas, observând din Scriptură felul în
care Isus S-a purtat cu acest fel de oameni.
„Apoi au venit la Capernaum. Când era în casă, Isus i-a întrebat:
«Despre ce vorbeaţi unul cu altul pe drum?» Dar ei tăceau, pentru că
pe drum se certaseră între ei, ca să ştie cine este cel mai mare” (Marcu
9:33-34).
Venise vremea ca Isus să Îşi întoarcă faţa înspre Ierusalim. Ucenicii
erau siguri că venise vremea ca El să Îşi întemeieze o împărăţie a Sa –
Împărăţia Sa pământească. Ei aveau o serie de treburi neterminate de
care trebuiau să se ocupe. Una dintre acestea era să hotărască cine urma
să fie șeful clasei, cine să fie prim-ministru şi cine să fie cel mai mare în
împărăţie.
Ucenicii şi-au continuat discuţia şi pe drumul spre Ierusalim, încercând să îşi termine problemele nerezolvate. Dar ei ştiau că ceea ce făceau era greşit, pentru că rămăseseră la o oarecare depărtare în spatele lui Isus. De fapt, până când Isus a ajuns la marginea Capernaumului,
ucenicii Lui erau atât de departe, încât El nici măcar nu putea să audă ce
vorbeau.
Aproape că e distractiv să-i vezi cu alţi ochi. Aceşti ucenici fuseseră
cu Isus timp de trei ani. În mod repetat îşi declaraseră credinţa în El, credeau că era Fiul lui Dumnezeu. Şi cu toate acestea, îi vedem încercând să
vorbească destul de încet pentru ca Dumnezeu să nu îi audă!
Experienţa lor ne învaţă un lucru foarte interesant despre păcat. Este
greu să păcătuieşti în prezenţa lui Isus. Ai aflat deja acest lucru? Chiar şi
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celor mai slabe persoane le este greu să păcătuiască în prezenţa cuiva pe
care îl iubesc sau respectă. Cred că, oarecum, simţim că suntem departe
de Dumnezeu, departe de Isus, atunci când găsim puterea de a continua
să păcătuim.
Dar ucenicii ajung la Ierusalim şi merg cu Isus la casa unde urmau să
stea. Când Isus a găsit un moment mai liniştit, El i-a întrebat: „Despre ce
vorbeaţi unul cu altul pe drum?”
Ucenicii au început să privească în pământ. Se frământau fără a şti
ce răspuns să dea. Biblia ne spune: „Dar ei tăceau.” Era cel mai nimerit să
tacă! Când părinţii mei m-au întrebat ce s-a întâmplat cu bomboanele de
Crăciun, şi eu am tăcut!
Dar Isus a continuat să insiste şi, în cele din urmă, unul dintre ucenici
Săi a spus: „Ei bine, păi, hm... ne întrebam cine va fi mai mare în împărăţie.”
Să nu pierdem din vedere că viaţa lui Isus era o viaţă de smerenie.
„El S-a dezbrăcat pe Sine Însuşi şi a luat un chip de rob”, aşa cum ne spune în Filipeni 2. Cel care a primit omagii şi închinare de la toate oştile
cereşti venise să Se nască într-un staul. Cel care fusese bogat, S-a făcut
sărac, pentru ca noi, prin sărăcia Lui, să putem fi bogaţi. De nenumărate
ori, El a încercat să îi facă pe ucenici să înţeleagă acest lucru, că adevărata
măreţie se baza pe smerenie. Dar ei nu înţelegeau mesajul.
În acel moment, se pare că Isus ar fi putut spune: „Dispăreţi din faţa
Mea, toţi doisprezece, neisprăviţi ce sunteţi. Vreau alţi doisprezece cu
care să o iau de la capăt.”
În schimb, El S-a aşezat alături de ei şi le-a spus:
„«Dacă vrea cineva să fie cel dintâi, trebuie să fie cel mai de pe urmă
din toţi şi slujitorul tuturor!» Şi a luat un copilaş şi l-a aşezat în mijlocul
lor; apoi l-a luat în braţe şi le-a zis: «Oricine primeşte pe unul din aceşti
copilaşi, în Numele Meu Mă primeşte pe Mine; şi oricine Mă primeşte pe
Mine nu Mă primeşte pe Mine, ci pe Cel ce M-a trimis pe Mine»” (Marcu
9:35-37).
Isus întotdeauna a folosit copilaşii pentru a ne arăta cum este Împărăţia cerurilor.
El a fost bun cu ucenicii Lui, fără a-i condamna. A continuat să încerce, plin de răbdare, să îi înveţe lecţiile pe care aveau aşa mare nevoie să le
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înveţe. Mai presus de orice, El a continuat să umble cu ei, să aibă părtăşie
cu ei. El a continuat să lucreze cu Ei, să călătorească cu ei, să le încredinţeze lucrarea şi misiunea Lui.
Din această lecţie biblică, vedem că ucenicii se făceau vinovaţi de
păcat. Ce păcat? Păcatul mândriei. Vom spune că, oarecum, toţi oamenii
au în ei puţină mândrie. Pe asta se bazează lumea noastră. Mândria e cea
care face ca jocul Monopoly să fie distractiv! Iar mântuirea, o ştim, este
lucrarea unei vieţi întregi. Poate că înainte să murim vom reuşi cumva să
îi dăm de cap acestei probleme.
Dar dacă studiem cu atenţie, putem vedea că mândria este unul
din cele mai rele păcate în ochii lui Dumnezeu. Mândria este unul dintre
cele mai ofensatoare păcate pentru Dumnezeu, pentru că este contrară naturii Sale. Mândria a fost păcatul care a stârnit toată această
problemă.
Deci păcatul de care se făceau vinovaţi ucenicii nu era doar un păcat, ci era unul deosebit de grav. Ei ştiau că e greşit şi că ceea ce făceau
e greşit, dar au continuat să meargă înainte. Au continuat să se ţină de
acest păcat în tot acel timp când mergeau alături de Isus. De fapt, ei
s-au ţinut de mândria lor chiar şi în ultima seară, la Cina cea de taină, în
camera de sus, înainte de răstignire. În concepţia mea, acesta este un
păcat cunoscut, păcat continuat, păcat obişnuit, păcat preţuit, păcat
persistent.
Scriptura ne spune cum S-a purtat Isus cu păcătoşii care păcătuiau –
cei care ştiu că păcătuiesc şi continuă să o facă fără probleme.
Cineva spunea că problema acestor ucenici era că nu erau convertiţi. Dar ei fuseseră trimişi să scoată demoni, să vindece leproşi şi să învie
pe cei morţi. Pot cei neconvertiţi să facă aceste lucruri?
Ei sunt cei cărora Isus le-a spus – după ce s-au întors din misiunea cu
cei şaptezeci – „Bucuraţi-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri” (vezi
Luca 10:20). Dar Ioan 3:3 spune că nu poţi vedea Împărăţia cerurilor dacă
nu eşti născut din nou. De aceea eu nu pot accepta ideea că ucenicii nu
erau convertiţi. Atunci care era problema?
Cum S-a purtat Isus cu ucenicii care se făceau vinovaţi de un păcat
cunoscut lor? În Matei 12:31, Isus face declaraţia ştiută: „Orice păcat... va
fi iertat oamenilor.” Nu este aceasta o veste bună? Dacă orice păcat va fi
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iertat, atunci aici trebuie să fie inclus şi păcatul cunoscut, păcatul persistent, păcatul obişnuit. Aici este inclusă iertarea celor mai rele păcate,
precum mândria, dar şi celelalte păcate cum sunt crima, adulterul şi am
mai putea adăuga la listă.
Isus a oferit iertare pentru toate păcatele şi El a continuat să umble
cu ucenicii când ei învăţau ceea ce El dorea să îi înveţe.
Poate ne-ar fi uşor să concluzionăm că a păcătui nu este chiar atât
de rău, la urma urmei. Poate că a păcătui nu este mare lucru. Poate că
ascultarea şi biruirea nu sunt necesare sau nici chiar posibile. Dar să nu
uităm ce a spus Isus Mariei, când ea a fost târâtă înaintea Lui. El a zis: „Eu
nu te condamn.” Aceasta este o veste bună.
Dar nu S-a oprit acolo. Ce a mai spus în acea ocazie? El a zis: „Du-te şi
nu mai păcătui.” Aceasta este o veste la fel de bună.
Dumnezeu iubeşte păcătoşii, este adevărat. Dar El urăşte păcatul.
El ne-a pus la dispoziţie puterea de a birui păcatul. El ne-a dat puterea
necesară să ne supunem Domnului – puterea să fim biruitori. El ne-a mai
dat şi iertare pentru cei slabi, imaturi, creştinii care cresc. Iar El continuă
să meargă alături de ei.
Avem la dispoziţie puterea de a nu mai păcătui. Acceptarea şi dragostea lui Isus, o relaţie continuă cu El, acestea ne aduc puterea de a
merge şi de a nu mai păcătui. Tocmai de aceea este absolut necesar pentru orice păcătos care păcătuieşte să se poată bizui pe acceptarea prezenţei lui Isus, atunci când încă învaţă cum să aibă puterea care îi este
pusă la dispoziţie.
Doar cel care ştie că este iubit şi acceptat chiar şi atunci când încă
greşeşte, doar el poate să înceteze să mai facă greşeli. Dar acest lucru îţi
dă dreptul să mai păcătuieşti? Nu! Tocmai această relaţie cu Isus te conduce la biruinţă.
Pe baza relatării biblice, putem concluziona că este posibil să ai o
relaţie cu Dumnezeu şi în acelaşi timp să mai ai păcate cunoscute în viaţa
ta. Ucenicii aveau o relaţie cu Dumnezeu şi în acelaşi timp păcate cunoscute în viaţa lor – adevărat sau fals?
Dar chiar dacă se poate să ai o relaţie cu Dumnezeu şi în acelaşi timp
să ai în viaţa ta şi un păcat cunoscut ţie, mai devreme sau mai târziu, unul
din cele două va dispărea.
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Iuda era inteligent. El a înţeles acest principiu. Dar a hotărât că nu
doreşte ca păcatul lui să dispară, aşa că, în mod voit, el a dat la o parte
relaţia cu Isus în favoarea păcatului.
Doar acum ajungem la problema reală cu păcatul la care ţii, păcatul
îngâmfat, păcatul pe care îl cunoşti. Iuda a înţeles ce trebuia să facă pentru a birui păcatul şi, în mod voit, a ales să nu facă acel lucru. Când cineva
aruncă la gunoi relaţia cu Isus pentru a putea continua să păcătuiască, se
află pe un teren foarte periculos. Probabil că şi tu ai întâlnit oameni care
nu vor să devină prea religioşi, deoarece le este teamă că stilul lor de
viaţă se va schimba. Aşa a fost şi în cazul lui Iuda.
Dar toţi ceilalţi ucenici doreau să rămână cu Isus indiferent ce s-ar
fi întâmplat. De exemplu, Ioan. El a fost ucenicul care întotdeauna a fost
cu Isus. Nimic nu putea să îl ia de lângă Isus. Dar chiar şi aşa, lui Ioan i-au
trebuit trei ani să înveţe să accepte biruinţa pe care Isus i-o dădea în dar.
În ciuda problemelor lui, care erau la fel de rele ca ale lui Iuda, el a continuat să umble cu Isus.
Dar anii au trecut. Ioan rămâne singur – ultimul dintre ucenici. Toţi
ceilalţi muriseră cu moarte de martir. Probabil că prietenii lui au venit
să îl viziteze în Roma. Atunci l-au auzit spunând lucruri precum: „Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu”
(1 Ioan 4:7).
Iar ei i-au spus: „Ioan, te-ai schimbat.”
Ioan se uită la ei şi îi întreabă: „Cine, eu?”
Cei care se transformă astfel sunt ultimii care observă acest lucru
– ultimii care fac reclamă schimbării lor. Dar harul lui Dumnezeu îşi făcuse lucrarea în Ioan. Ioan fusese cunoscut ca unul dintre „Fiii tunetului”,
dar acum spune: „Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce
vom fi nu s-a arătat încă. Dar ştim că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca
El, pentru că Îl vom vedea aşa cum este” (1 Ioan 3:2).
Prietene, aş vrea să îţi reamintesc că, dacă vei continua să Îl cunoşti
pe Isus personal, ca Prietenul tău de zi cu zi – prin rugăciune şi prin studierea Cuvântului Său –, dacă nimic nu te poate lua de lângă Isus, atunci, la
fel ca şi Ioan, ucenicul cel iubit, vei trece printr-o transformare a caracterului. Oricare ar fi păcatul cu care te lupţi, acesta va dispărea.
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Uneori, noi devenim nerăbdători şi încercăm să ne stabilim un calendar de creştere. Poate nu ar trebui. Aceasta este treaba lui Dumnezeu.
Aceasta este lucrarea Duhului Sfânt. Principiul creşterii creştinului este
mai întâi fir, apoi spic, apoi grâu deplin în spic. Este nevoie de timp pentru ca să dea rod.
Dar dragostea are propriul ei sistem de apărare, în ea. Cu cât iubim
mai mult, cu atât ne dorim mai puţin să ne jucăm cu harul lui Dumnezeu.
În timp ce creştem, în timp ce învăţăm împreună cu ucenicii să iubim şi
să ne încredem pe deplin în El, cât de recunoscători putem să fim aflând
cum S-a purtat Isus cu cei ce păcătuiau pe faţă.
Întrebări şi sugestii pentru discuţie:
1.

Identificați câteva dintre păcatele prezente în viața ucenicilor, păcate
de care ei nu erau conștienți.

2.

Orice păcat constituie o ofensă la adresa lui Dumnezeu, totuși, conform Bibliei există o categorisire a acestora. Care păcate sunt cele mai
grave în ochii lui Dumnezeu?

3.

Care este, conform autorului, soluția lui Dumnezeu pentru creșterea
noastră din punct de vedere spiritual? Avem și noi convingerea că
Dumnezeu poate schimba viața noastră, precum și a semenilor noștri?

4.

Cu ajutorul Duhului Sfânt, poți să învingi astăzi păcatele cu care te lupți
de mult timp. Trebuie să încerci!

5 octombrie

Cum S-a purtat Isus cu
cei posedaţi de demoni

C

orul tocmai terminase de intonat imnul de dimineaţă. Cu un freamăt uşor de veşminte, cântăreţii s-au întors la locurile lor şi s-au
aşezat. Din sală s-a auzit puţină agitaţie, cei prezenţi încercând să îşi găsească cea mai bună poziţie pe bancă.
Biserica era plină de oameni în acea dimineaţă şi în văzduh puteai
simţi deopotrivă entuziasm şi reţinere – vorbitorul din acea dimineaţă
era cunoscut ca fiind un predicator controversat. El nu era invitat prea
des pentru a-Şi exprima părerile în public şi se zvonea că o predică de-a
Lui aproape că s-a sfârşit cu o revoltă. Privind spre vorbitorul invitat,
prezbiterul responsabil în acea zi era puţin neliniştit, aşa cum era de
aşteptat, dar i-a făcut semn din cap că sosise timpul să înceapă.
Imediat după ce vorbitorul a ajuns în faţă şi a început să vorbească, uşile din spate ale bisericii s-au deschis larg. Şchiopătând şi târându-se pe culoarul din mijloc, un bărbat posedat de demoni a venit în
prezenţa lui Isus. Putem citi această relatare în Luca 4:33-36. „În sinagogă
se afla un om care avea un duh de drac necurat şi care a strigat cu glas
tare.”
Descrierea este puţin comică – „un drac necurat”! Că doar câţi draci
curaţi există? Dar cel puţin putem presupune că, la fel ca toţi demonii,
acest drac anume se părea că era unul rău.
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Cel care era posedat de drac „a strigat cu glas tare: «Ah! Ce avem noi
a face cu Tine, Isuse din Nazaret? Ai venit să ne prăpădeşti? Te ştiu cine
eşti: Sfântul lui Dumnezeu.»”
Este foarte interesant de observat pronumele din aceste propoziţii.
„Ce avem noi a face cu Tine?”„Ai venit să ne prăpădeşti?” În mod evident,
la început demonul a vorbit pentru el şi pentru bărbatul pe care îl poseda. Dar la sfârşit a spus „Te ştiu cine eşti.” Probabil că acel bărbat nu îşi dădea seama în prezenţa cui fusese târât atât de violent. Dar fără îndoială
că demonul ştia pe cine confruntă.
Probabil că demonul acela era unul plin de nerv. Probabil că s-a simţit mai aventurier în acea zi şi a hotărât să întrerupă serviciul bisericesc
pe care îl susţinea Isus – Cel care îi dăduse chiar lui viaţă. Dar, plin de nerv
sau nu, probabil că nu era foarte inteligent. Ar fi trebuit să ştie mai bine,
pentru că a sfârşit înfrânt – ca toţi ceilalţi demoni care vin în prezenţa lui
Isus. Pentru că „Isus l-a certat şi i-a zis: «Taci şi ieşi afară din omul acesta!»
Şi dracul, după ce l-a trântit jos, în mijlocul adunării, a ieşit afară din el,
fără să-i facă vreun rău. Toţi au fost cuprinşi de spaimă şi ziceau unii către
alţii: «Ce înseamnă lucrul acesta? El porunceşte cu stăpânire şi cu putere
duhurilor necurate, şi ele ies afară!»”
În Biblie sunt înregistrate şapte relatări despre confruntările lui Isus
cu demonii. Înainte de a trece la a doua relatare, aş vrea să observăm trei
lucruri:
»» Contactul şi discuţiile lui Isus cu demonii au fost foarte scurte.
»» Demonul a fost obligat să îşi părăsească victima de îndată.
»» Cel puţin în acest caz, nu a fost prezent niciun intermediar.
Nimeni nu a fost implicat în a-l aduce pe bărbatul acela chinuit la
Isus sau să caute ajutorul lui Isus în numele lui. El a venit singur. De fapt,
el nici măcar nu era în stare să ceară singur ajutorul, pentru că atunci
când încerca să vorbească, demonul vorbea prin el. Dar totuşi, Isus a putut să îl elibereze şi să îl salveze.
Al doilea studiu de caz, din Matei 9:32-34, este foarte scurt. „Pe când
plecau orbii aceştia, iată că au adus la Isus un mut îndrăcit. După ce a fost
scos dracul din el, mutul a vorbit. Şi noroadele, mirate, ziceau: «Niciodată
nu s-a văzut aşa ceva în Israel!»”
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În acest caz, a existat mijlocire, pentru că versetul spune: „Au adus la
Isus un mut îndrăcit.” Dar din nou, întâlnirea a fost scurtă. Dovada constă
în faptul că demonii au fost obligaţi să plece imediat, la cuvântul lui Isus.
Cei care îl aduseseră pe acest bărbat la Isus nu puteau face nimic pentru
a-l ajuta. Dar ei cunoşteau destul pentru a-l aduce la Isus şi au făcut ceea
ce trebuia, nu credeţi? Dacă există cineva care cunoaşte o persoană chinuită, oprimată sau în necaz, poate urma exemplul acelor oameni, aducând-o la Isus. El este Singurul care are puterea de a aduce vindecare şi
restaurare.
Cazul numărul trei îl găsim în Matei 12:22. „Atunci I-au adus un îndrăcit orb şi mut şi Isus l-a tămăduit, aşa că mutul vorbea şi vedea.”
Această relatare continuă cu un dialog între Isus şi farisei. Dar întâlnirea lui Isus cu demonii a fost din nou una scurtă şi s-a încheiat cu
înfrângerea acestora. Liderii religioşi L-au acuzat pe Isus că scotea afară
dracii prin puterea Diavolului. În schimb, Isus le-a prezentat nişte dovezi
pe care le era greu să le contrazică şi le-a spus o pildă despre o casă goală
– măturată şi împodobită – unde mulţi demoni s-au întors în locul unuia
singur. Ne vom întoarce la această relatare, dar acum aş vrea să continuăm cu al patrulea caz din istorie.
Acesta este una din cele mai cunoscute întâlniri – îndrăciţii care au
fost eliberaţi şi demonii care au intrat în porci şi au sărit de pe stâncă în
mare. Găsim relatările în Matei 8 şi Luca 8. În această situaţie, Isus a iniţiat
un dialog scurt cu demonii. În Luca 8 ni se spune că El a întrebat: „Cum
îţi este numele?”
Iar ei au răspuns: „Legiune” (vezi versetul 30).
În zilele lui Hristos, armata romană era împărţită în legiuni. Fiecare
legiune avea între trei şi cinci mii de bărbaţi. Se pare că Diavolul avea
suficienţi demoni la îndemână, încât a trimis câteva mii de demoni întrunul sau doi bărbaţi!
O abordare populară a exorcismului spune că trebuie să vorbeşti
cu fiecare demon în parte şi să îi scoţi afară unul câte unul. Dacă Isus ar
fi folosit acea metodă în experienţa aceasta, probabil că n-ar fi terminat
prea curând!
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Deşi Biblia ne oferă dovezi că erau mai mulţi demoni, ea nu ne spune că fiecare demon trebuie tratat separat. Când Isus a dat porunca, ei
au plecat cu toţii. A vorbit cu ei la pachet, am putea spune. Demonii au
intrat în porci, porcii s-au aruncat în mare şi oamenii au ieşit şi au stăruit
de Isus să plece din ţinutul lor înainte să piardă şi mai multe resurse.
În acest caz, nu a existat niciun mijlocitor. Din nou demonii au dat
dovadă de lipsă de judecată, sau poate lipsa autocontrolului, venind în
prezenţa lui Isus în mod voluntar. Totuşi erau destul de perspicace încât
să spună: „Dacă ne scoţi afară din ei, dă-ne voie să ne ducem în turma
aceea de porci” (Matei 8:31). Cu siguranţă că ei ştiau care urma să fie rezultatul întâlnirii lor cu Isus!
Pe cel de-al cincilea caz din istorie îl găsim în Matei 15:21-28. Acolo
este relatată povestea femeii canaanite. Ea a stăruit, rămânând în prezenţa lui Isus pentru a primi măcar firimiturile de la masa Stăpânului. Ca
mamă avea o problemă: fiica ei era rău chinuită de un demon. La încheierea conversaţiei, Isus a spus: „O, femeie, mare este credinţa Ta! Facă-ţi-se
cum voieşti.” Matei îşi încheie relatarea despre această minune spunând:
„Şi fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela.”
Aici a existat un mijlocitor, iar fiica posedată nici măcar nu a fost
prezentă. Ea a fost eliberată în absenţă, am putea spune. Dar chiar dacă
nu a fost în prezenţa Lui, la cuvântul Său, ea a primit imediat eliberarea.
Cazul numărul şase se găseşte în Marcu 9:14-29. Povestea este mai
lungă. Isus S-a coborât de pe Muntele Schimbării la Faţă. În acea călătorie specială luase cu El trei ucenici. Ceilalţi nouă erau geloşi şi se certau
între ei, dorind să afle cine va fi cel mai mare. Aflându-se într-o astfel de
stare, ei au încercat să-i domine pe demoni, dar în schimb, demonii i-au
dominat pe ei. Deşi Isus nu a pierdut niciodată un caz, ucenicii Lui au
pierdut.
Când a ajuns Isus în acel loc, tatăl băiatului I-a explicat situaţia şi a
spus: „Dacă poţi face ceva...” Isus i-a răspuns: „Toate lucrurile sunt cu putinţă celui care crede.” Apoi bărbatul i-a răspuns: „Cred, Doamne! Ajută
necredinţei mele!”
Isus l-a ridicat pe băiat şi a avut loc o mare eliberare în acea zi.
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După ce mulţimile s-au risipit, ucenicii L-au întrebat pe Isus de ce ei
nu au putut să alunge demonii. Iar Isus le-a spus: „Acest soi de draci nu
poate ieşi decât prin rugăciune şi post.”
Dar Isus, care alungase demonul, nu postise, din câte ştim noi.
Este uşor să interpretezi literal aceste cuvinte şi să crezi că Dumnezeu
este impresionat dacă ne privăm de hrană. Dar acest lucru parcă nu se
potriveşte cu ceea ce a spus Isus, că Dumnezeu doreşte să dea daruri
bune copiilor Săi. Darurile lui Dumnezeu nu se câştigă – ele sunt oferite
gratuit. Atunci ce a vrut să spună Isus?
Isus vorbea despre o relaţie continuă cu Tatăl Lui. El nu a încercat să
Se înalţe singur la o anume înălţime spirituală, doar pentru această ocazie. În schimb, El petrecea timp în fiecare zi în comuniune şi părtăşie cu
Tatăl Lui. Pentru El, acest lucru era mai important decât hrana. Prin acea
relaţie, El continua să rămână sub controlul Tatălui Lui şi era pregătit în
orice clipă să facă faţă la orice uneltire a Diavolului.
Pe de altă parte, ucenicii Lui nu petrecuseră noaptea sau dimineaţa
în părtăşie cu Cerul, aşa cum făcuse El. Ei adormiseră în timp ce se certau
între ei cine să fie mai mare. Prin alegerea lor proprie, ei s-au despărţit de
puterea cerului şi astfel au trebuit să înfrunte inamicul prin propria lor
putere slabă.
Dacă vreodată încercăm singuri să ne punem cu puterile întunericului, fără îndoială că vom fi biruiţi. Dacă nu avem puterea lui Isus, este
o nebunie chiar să încerci să îl înfrunţi pe Diavolul. El este mai puternic
decât noi şi va ieşi biruitor de fiecare dată. Doar puterea lui Isus este destul de tare pentru a birui vrăjmaşul, şi această putere stă la dispoziţia
fiecăruia dintre noi printr-o relaţie zilnică cu El.
Noi nu doar că suntem incapabili să ne ocupăm de posedarea demonică, dar noi nu suntem capabili nici să înfruntăm ispitele şi capcanele Diavolului în viaţa noastră. Noi nu putem birui în puterea noastră,
ci doar prin puterea cerului, atunci când venim la Isus şi Îi permitem să
lupte El pentru noi.
În cele din urmă, cazul al şaptelea se găseşte în Marcu 16:9. Aici nu
avem întreaga poveste, ca în celelalte cazuri. Ci se face doar referire la
ceva ce s-a întâmplat deja.
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„Isus, după ce a înviat, în dimineaţa zilei dintâi a săptămânii, S-a arătat mai întâi Mariei Magdalena, din care scosese şapte draci.”
Probabil că am putea specula pe baza acestui verset: putem spune că Isus i-a alungat pe toţi demonii deodată din Maria, sau putem
spune că i-a alungat în şapte ocazii diferite. Eu tind să aleg a doua
variantă, datorită pildei pe care o spune Isus în Matei 12. Să citim versetele 43-45.
„Duhul necurat, când a ieşit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă,
căutând odihnă, şi n-o găseşte. Atunci zice: «Mă voi întoarce în casa mea,
de unde am ieşit.» Şi, când vine în ea, o găseşte goală, măturată şi împodobită. Atunci se duce şi ia cu el alte şapte duhuri mai rele decât el:
intră în casă, locuiesc acolo, şi starea din urmă a omului acestuia ajunge mai rea decât cea dintâi. Tocmai aşa se va întâmpla şi cu acest neam
viclean.”
Ce spune Isus? Că există ceva mai important decât să fie alungat
demonul din tine. Este nevoie ca acesta să fie ţinut afară. Nu-i aşa? Maria
a trebuit să înveţe acest lucru şi s-a chinuit ceva vreme până a învăţat...
Poate că o persoană a fost eliberată în mod miraculos din păcat
sau chiar smulsă din posesia demonului, dar dacă acea persoană nu are
o legătură vitală cu Dumnezeu şi nu continuă să aibă părtăşie cu El zi
după zi, prin rugăciune şi studierea Bibliei, atunci eliberarea nu este suficientă.
Păcatul nu este distrus niciodată de noi. Păcatul este alungat afară
atunci când intră Isus înăuntru.
Putem să tragem mai multe concluzii din studierea acestor cazuri
din istorie. În primul rând, când Isus alungă demonii, El îi alungă imediat.
În al doilea rând, El alungă toţi demonii deodată, nu pe fiecare pe rând.
În al treilea rând, uneori a existat un mijlocitor, alteori nu. Evident că nu
este esenţială prezenţa unui mijlocitor. Iar în al patrulea rând, alungarea
unui demon nu este un lucru greu!
În Luca 10, când cei şaptezeci s-au întors şi au spus: „Doamne, chiar
şi dracii ne sunt supuşi în Numele Tău”, Isus, pe scurt, le-a spus următoarele: „Şi? Satana a fost alungat din cer în urmă cu multă vreme. El este un
vrăjmaş învins” (vezi versetele 17–20).

Cum S-a purtat Isus cucei posedaţi de demoni

51

Felul în care Isus S-a purtat cu cei posedaţi de demoni este o veste
bună. A fost o veste bună în Palestina şi este o veste bună şi astăzi. Isus
nu a pierdut niciodată vreun caz. În prezenţa Lui, dracii cereau milă. De
aceea, celor demonizaţi nu avea de ce să le fie teamă, pentru că numele
puternic al lui Isus încă este cea mai mare putere de pe pământ. Prin puterea Lui, noi putem fi eliberaţi de sub puterea vrăjmaşului.
Întrebări şi sugestii pentru discuţie:
1.

Posedarea demonică este o realitate ce aparține doar trecutului sau
este prezentă și azi? Sub ce formă se poate manifesta?

2.

Evangheliile prezintă mai multe ocazii în care Isus alungă demonii.
Ce putem învăța din modul în care Isus relaționa cu lumea spiritelor?

3.

Ce ne învață în mod practic avertizarea lui Isus Hristos cu privire la
,,casa rămasă goală”?

4.

Roagă-te astăzi, în mod special, pentru cei posedați de demoni!

6 octombrie
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n prieten de-al meu şi fiul lui conduceau pe o autostradă încinsă din
California deja de câteva ore când au trecut pe lângă un stand cu
îngheţată. Tatăl s-a gândit că fiului său nu i-ar strica o îngheţată. Aşa că
a oprit maşina, i-a dat puştiului 10 cenţi şi l-a trimis să îşi cumpere un
cornet de îngheţată.
Nu a trecut mult şi băiatul s-a întors de la standul cu îngheţată în lacrimi. Încă avea în mână cei 10 cenţi şi i-a spus tatălui lui că vânzătorul nu
voia să îi vândă un cornet de îngheţată. Aşa că tatăl a ieşit din maşină, a
mers la vânzător şi l-a întrebat: „Care e problema? De ce nu vrei să îi vinzi
băiatului meu îngheţată?”
Proprietarul standului i-a spus: „Nu avem cornete la 9 cenţi. Băiatul
dumneavoastră voia un con cu îngheţată de 9 cenţi, dar cel mai mic preţ
e la 10 cenţi.”
Atunci i-a trecut prin minte prietenului meu pastor că, în drumul de la maşină la stand, băieţelul lui de nouă ani pusese deoparte
zecimea din cei 10 cenţi, pentru a da bănuţul Domnului. Aşa că s-a liniştit, i-a explicat proprietarului situaţia şi şi-a cerut scuze pentru
neînţelegere.
Apoi vânzătorul i-a spus: „Asta voiai să faci cu centul rămas? Voiai să
îl dai Domnului? Ei bine”, a continuat el, „să îţi spun ce facem, fiule. Poţi
să îi dai toţi cenţii Domnului, şi eu îţi voi da un cornet cu îngheţată”. A
pus o cupă de îngheţată, două cupe, trei cupe – până când a început să
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curgă îngheţata pe cornet, iar apoi i-a dat-o băiatului. Din nou se împlinea făgăduinţa, că Dumnezeu va deschide ferestrele cerului şi va revărsa
o binecuvântare. Lui Dumnezeu Îi face plăcere să îi onoreze pe cei care
Îl onorează pe El.
În Marcu 12, putem vedea cum S-a comportat Isus cu cei săraci – cei
care aveau puţin, dar care au ales să Îl pună pe Dumnezeu pe primul loc.
Relatarea începe în versetul 41: „Isus şedea jos în faţa vistieriei Templului
şi Se uita cum arunca norodul bani în vistierie.”
Poate vă amintiţi că în zilele lui Hristos se obişnuia ca darurile să se
strângă într-o cutie pusă în culoarul de la intrare. Când oamenii ieşeau
din biserică, lăsau darurile lor acolo. Personal, mi-aş dori să putem folosi
din nou aceeaşi metodă pentru strângerea darurilor! Oricum, aceasta era
metoda folosită în zilele lui Isus.
Isus a rămas acolo, pe culoar. Privea. „Mulţi, care erau bogaţi, aruncau mult. A venit şi o văduvă săracă şi a aruncat doi bănuţi, care fac un
gologan” (versetele 41-42).
Un bănuţ valora foarte puţin, în banii de astăzi. Chiar şi centul pe
care fiul prietenului meu voia să îl pună deoparte din cei 10 cenţi pentru
îngheţată valora mai mult decât ceea ce avea văduva. Dar ea a pus ce
avea, şi Isus a văzut acest lucru.
„Atunci Isus a chemat pe ucenicii Săi şi le-a zis: «Adevărat vă spun
că această văduvă săracă a dat mai mult decât toţi cei ce au aruncat în
vistierie; căci toţi ceilalţi au aruncat din prisosul lor, dar ea, din sărăcia ei,
a aruncat tot ce avea, tot ce-i mai rămăsese ca să trăiască.»” (versetele
43-44).
Aceea femeie era o văduvă săracă, dar aş vrea să spun că era o sărmană văduvă bogată. Biblia vorbeşte despre cei bogaţi în credinţă. Dacă
ar trebui să alegi între a fi bogat în credinţă sau a fi bogat în lucrurile
lumii, ce ai alege? Poate îţi este uşor să dai un răspuns rapid. Dar ce ai
prefera cu adevărat?
Aceasta era o bogată văduvă sărmană şi a fost apreciată chiar de
Isus – aprecieri pe care probabil le-a auzit şi ea. Se pare că Isus era atât de
aproape, încât ea a putut auzi dialogul dintre Isus şi ucenicii Lui.
Acea întâlnire a avut loc la mijlocul ultimei săptămâni din viaţa lui
Isus, cu doar câteva zile înainte de răstignire. Probabil că acest lucru a
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venit ca o încurajare pentru Isus, să vadă credinţa acelei femei. Probabil
că şi pentru femeie a fost o încurajare, auzind ce a spus Isus.
Isus rostea adesea cuvinte de apreciere. Încă de când era copil, El
era cunoscut că rostea cuvinte de încurajare şi îmbărbătare. Probabil că
văduva a ieşit din templu cu pasul mai uşor, cu speranţă în inimă, cu mai
mult curaj pentru o nouă zi, deoarece se întâlnise cu Isus în acea zi.
Din această relatare reies câteva lecţii despre dăruire şi principii biblice despre dăruire. Mai întâi, capacitatea noastră de a dărui depinde
de trei lucruri: de banii de care dispunem, de bunurile pe care le avem
şi de puterea de a câştiga bani. Uneori, banii oamenilor sau fluxul de
lichidităţi se materializează în bunuri. În Matei 19, Isus i-a spus tânărului
bogat: „Du-te de vinde ce ai şi dă” (vezi versetul 21). Scapă de unele din
investiţiile tale.
Standardul biblic pentru dăruire se regăseşte în Maleahi, unde ne
este descrisă metoda lui Dumnezeu. El ne cere să dăruim în procente din
întreg. În mod concret, aceasta este singura metodă corectă de a măsura
cât oferi. Uneori ne putem păcăli pe noi înşine, crezând că am dat mai
mulţi bănuţi decât altcineva. Dar în povestea cu văduva, ne este prezentat un alt principiu: Dumnezeu măsoară dăruirea noastră, nu privind la
cantitatea darului, ci la măsura care ne-a rămas nouă după ce am dăruit. Judecând lucrurile astfel, văduva a dăruit mai mult decât toţi ceilalţi,
pentru că ea dăduse tot ce avea.
Să ne folosim acum de o ilustraţie din zilele noastre. Să spunem că
un student la facultate încearcă să se întreţină singur şi reuşeşte să câştige 100 de dolari în fiecare lună. Potrivit principiului biblic de zeciuială, de
10 procente, el ar trebui să înapoieze Domnului 10 dolari. Acest gest nu
este un dar, ci un semn că eşti corect. Asta nu înseamnă că eşti generos.
Învăţătura biblică spune că oricum 10 procente din câştigurile noastre
aparţin lui Dumnezeu.
Dar dacă acel student ar putea dărui 25 de cenţi în coşul cu daruri
în timpul lunii, pe lângă zecime, poate are impresia că nu a dăruit mult.
O altă persoană, cu un loc de muncă stabil şi cu un salariu regulat,
poate că reuşeşte să câştige 2 000 de dolari în timpul lunii, dă 200 de dolari zecime şi mai lasă în coşul de daruri 5 dolari. Acea persoană a dăruit
aceeaşi sumă ca studentul.
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Persoana care câştigă 10 000 de dolari pe lună, înapoiază 1 000 de
dolari prin zecime şi dăruieşte 25 de dolari în coşuleţul pentru daruri a
oferit acelaşi procent ca şi studentul care a dat doar 25 de cenţi. Acest
lucru ne spune ceva despre dreptatea lui Dumnezeu, nu-i aşa?
Este posibil să înţelegem greşit lecţia din relatarea cu văduva şi să
spunem: „Ar trebui să dăm tot ce avem la biserică.”
Nu, nu asta voia să spună Isus – şi nici nu aşteaptă acest lucru de la
noi. Este în regulă să îţi rămână ceva. Şi lui Avraam i-a mai rămas ceva.
Avraam era bogat şi totuşi a fost lăudat. În Scriptură mai găsim şi alte
persoane bogate: Iov, David şi Solomon sunt doar câţiva. Eşti îndreptăţit
să ai o bază de la care să începi să câştigi mai mulţi bani. Putem face
aşa atâta timp cât creşterea nu ne eclipsează simţământul nevoii şi nu
devine mai importantă pentru noi decât comoara cerească. David a spus
acest lucru foarte bine în Psalmii 62:10: „Când cresc bogăţiile, nu vă lipiţi
inima de ele.”
Să privim acum la alt caz din istorie – pilda bogatului nebun. Găsim
această pildă în Luca 12, începând de la versetul 16. Şi le-a spus pilda
aceasta: „Ţarina unui om bogat rodise mult. Şi el se gândea în sine şi zicea: «Ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele.»” El
înţelesese totul greşit. Ale cui roade erau acelea?
„Iată, a zis el, ce voi face: îmi voi strica grânarele şi voi zidi altele
mai mari; acolo voi strânge toate roadele şi bunătăţile mele şi voi zice
sufletului meu: «Suflete, ai multe bunătăţi strânse pentru mulţi ani; odihneşte-te, mănâncă, bea şi veseleşte-te!» Dar Dumnezeu i-a zis: «Nebunule!»”
Eşti un nebun, omule. Ai uitat cine face ca inima ta să bată în continuare. Ai uitat ale cui sunt cu adevărat roadele şi vitele de pe o mie de
dealuri şi aurul, argintul şi toate minele. „Chiar în noaptea aceasta ţi se va
cere înapoi sufletul; şi lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi? Tot aşa
este şi cu cel ce îşi adună comori pentru el şi nu se îmbogăţeşte faţă de
Dumnezeu” (versetele 16-21).
Aici putem observa contrastul dintre acest om și văduva săracă. Ea
a dăruit tot ce a avut – el a păstrat tot ce avea. Asta face toată diferenţa!
Natura noastră umană ne spune că cu cât ai mai mulţi bani, cu atât
mai mulţi trebuie să cheltuieşti. Ne construim hambare mai mari. Ham-
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bare? Ei bine, poate nu ne pasionează hambarele. Dar cât de uşor este
să ne folosim surplusul pentru o casă mai mare, pentru o maşină mai
bună, pentru o vacanţă mai scumpă şi să uităm de nevoile celor săraci,
să neglijăm lucrarea Domnului, să uităm cine este Cel care ne dă putere
să ne îmbogăţim.
O altă lecţie din felul în care Isus S-a comportat cu văduva săracă
este că cei mai săraci, mai smeriţi şi mai neobservaţi – conform standardului lumii – au o mare valoare în ochii lui Isus. Conform standardelor şi
măsurilor din acele zile, femeile erau cetăţeni din clasa a doua. O femeie
care-şi pierduse soţul pierdea mai mult decât atât – ea pierdea statutul
în societate. O femeie văduvă şi săracă era în clasa cea mai de jos în societate.
Oamenii din vremea lui Hristos măsurau spiritualitatea prin bogăţiile deţinute şi prin realizări. Chiar şi ucenicii lui Hristos, când Isus le-a
spus cât de greu era pentru un bogat să intre în împărăţia cerurilor, au
întrebat: „Cine poate, atunci, să fie mântuit?” (vezi Matei 19:23-25).
Pe atunci era un lucru general acceptat că, cu cât erai mai bogat, cu
atât mai înaltă era poziţia în ochii cerului şi în ochii oamenilor.
Dar în această relatare putem vedea că nivelul zero este la piciorul
crucii. Această văduvă, în sărăcia şi umilinţa ei, a putut să dea mai mult
decât toţi ceilalţi, mai mult decât toţi bogaţii, cei cu poziţii onorabile şi
cei care ieşeau în evidenţă.
Acest lucru se reflecta nu doar în procentul pe care îl dăruia, ci şi în
rezultatele darului ei. Datorită laudei lui Isus pentru darul ei umil, alţii au
fost încurajaţi să aducă puţinul pe care îl aveau, care altfel ar fi fost considerat prea puţin pentru a fi acceptat. Iar dacă darurile fariseilor fuseseră
de mult timp uitate, cei doi bănuţi ai văduvei au fost doar începutul unui
val de daruri umile, care s-a făcut tot mai mare până în prezent.
Ea a dăruit pentru că iubea, şi acest lucru a făcut diferenţa. Dragostea lui Isus este cea care face ca toate darurile noastre, mici sau mari, să
aibă valoare în ochii cerului.
Darurile noastre trebuie să fie un răspuns şi o reflectare a darului
lui Isus. „Căci cunoaşteţi harul Domnului nostru Isus Hristos. El, măcar că
era bogat, S-a făcut sărac pentru voi, pentru ca, prin sărăcia Lui, voi să vă
îmbogăţiţi” (2 Corinteni 8:9).
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Cât de recunoscători putem fi pentru bogăţiile care sunt ale noastre
în Hristos Isus. Şi cât de recunoscători putem fi pentru felul în care El s-a
comportat cu văduva sărmană, dându-i bogăţii veşnice.
Întrebări şi sugestii pentru discuţie:
1.

Care a fost criteriul după care a apreciat-o Domnul Isus pe văduva de
la Templu?

2.

Conform prelegerii de mai sus, care este singura măsură corectă de a
evalua cât oferim?

3.

Ce schimbări concrete avem de făcut în modul nostru de a dărui pentru lucrarea lui Dumnezeu?

4.

Găsește un sărac și fă-i o surpriză plăcută! Creativitatea nu are limite.

7 octombrie
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n Luca 19 găsim relatarea despre Zacheu, un bărbat micuţ de statură – un omuleţ. El are o poveste intrigantă. În ea putem găsi toată
drama din viaţa reală. Are chiar şi o parte comică. Dar în ea găsim şi o
invitaţie spirituală profundă pentru cel care Îl caută cu adevărat pe
Dumnezeu.
„Isus a intrat în Ierihon şi trecea prin cetate. Şi un om bogat, numit
Zacheu, mai-marele vameşilor, căuta să vadă care este Isus, dar nu putea
din pricina norodului, căci era mic de statură. A alergat înainte şi s-a suit
într-un dud ca să-L vadă, pentru că pe drumul acela avea să treacă. Isus,
când a ajuns la locul acela, Şi-a ridicat ochii în sus şi i-a zis: «Zachee, dă-te
jos degrabă, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta.» Zacheu s-a dat jos în
grabă şi L-a primit cu bucurie. Când au văzut lucrul acesta, toţi cârteau şi
ziceau: «A intrat să găzduiască la un om păcătos!» Dar Zacheu a stat înaintea Domnului şi I-a zis: «Iată, Doamne, jumătate din avuţia mea o dau
săracilor şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit.»
Isus i-a zis: «Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci şi el este fiul
lui Avraam. Pentru că Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era
pierdut.»” (Luca 19:1-10).
Ierihonul era o cetate interesantă. Această cetate a stârnit imaginaţia multor băieţei şi fetiţe ca fiind locul în care a avut loc bătălia de la
Ierihon, de pe timpul lui Iosua, când zidurile mari au căzut la pământ.
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Blestemul pus asupra Ierihonului la acea vreme a făcut ca cetatea veche
să nu mai fie reconstruită niciodată. Dar mai târziu acolo a fost totuşi
construită o altă cetate, una modernă, care a devenit şi locul unde trăia
Zacheu, în zilele lui Isus.
Ierihonul era o cetate frumoasă, dar era faimoasă pentru vameşii ei.
Acolo un evreu putea deveni trădătorul propriului popor, putea trece de
partea romanilor şi astfel putea duce o viaţă bună. Acolo te puteai îmbogăţi pentru că primeai o parte din ceea ce se strângea. Iar dacă suma
strânsă era mare, la fel era şi porţia ta. Zacheu nu era doar un simplu
vameş, el era căpetenia vameşilor. El era directorul Fiscului în regiunea
Ierihonului.
Dar era un om mic de statură. În ciuda staturii sale mici, el ajunsese într-o poziţie în care putea să umble pe străzile cetăţii Ierihonului şi
oamenii să tremure din cauza puterii, a poziţiei şi a autorităţii sale. Cu
greu puteai spune că Zacheu era un candidat pentru Împărăţia cerurilor, cel puţin după standardele noastre. Dar el auzise despre Isus. Duhul
Sfânt lucrase deja în inima lui. Aşa că Zacheu dorea cu disperare să Îl
vadă pe Isus.
Biblia spune că voia să vadă cine era El – cine era El. Nu ne spune că
voia să vadă ce făcuse El sau să audă ce spune. Voia să vadă cine era El.
El voia să surprindă miezul problemei. Nu e puţin lucru să ştii câte ceva
despre ce a făcut şi ce a spus Isus. Dar e cu mult mai mult să ştii cine a
fost El. Adevărul este că multe lucruri pe care le-a spus Isus fuseseră spuse deja în literatura rabinilor. S-au făcut minuni şi în zilele lui Ilie şi Elisei
şi în zilele altor profeţi. Natanael şi Filip, doi dintre ucenicii lui Isus, vedeau în Isus ceva mai mult decât doar pe fiul lui Iosif din Nazaret. El era
Fiul Dumnezeului din ceruri. Acest lucru a făcut diferenţa.
Acest lucru face diferenţa şi astăzi, nu crezi? Abraham Lincoln a făcut multe lucruri bune. Putem învăţa multe din scrierile lui Confucius sau
ale altor oameni înţelepţi. Lideri religioşi din toate timpurile au vorbit
despre Dumnezeu. Dar lucrul care a conferit toată forţa cuvintelor şi acţiunilor lui Isus a fost cine era El. Zacheu, aşa mic cum era, pare să îşi fi dat
seama de acest lucru şi dorea să vadă cu ochii lui cine era Isus.
Dar nu putea să Îl vadă pe Isus din cauza mulţimii. Acest lucru se
întâmpla adesea în vremea lui Isus. În Marcu 2 am văzut relatarea despre
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slăbănogul care dorea să fie vindecat şi să îi fie iertate păcatele. El nu putea ajunge la Isus din cauza mulţimii de oameni. În cele din urmă, a trebuit să facă o gaură în acoperiş pentru a fi coborât în prezenţa lui Isus. În
Marcu 5, citim povestea femeii cu o scurgere de sânge, care dorea doar
să se atingă de poala hainei Lui. I-a fost aproape imposibil din cauza mulţimii de oameni. În Luca 8, chiar mama şi fraţii lui Isus căutau să ajungă
cumva la El cât mai repede, dar nu au putut ajunge din cauza mulţimii.
Acest lucru se poate întâmpla şi astăzi, nu-i aşa? Este posibil să fii
prea ocupat, să fii atât de presat din toate părţile de nevoile celorlalţi
oameni... Chiar şi atunci când facem lucrarea Domnului, se poate să uităm de Domnul lucrării. Chiar şi în biserică este posibil să nu Îl vedem pe
Domnul din cauza mulţimii.
Aici îl vedem pe acest bărbat, Zacheu, care în mod obişnuit mergea pe străzile Ierihonului cu mare demnitate, dar care acum aleargă cu
ştrengarii din cetate în căutarea celui mai apropiat copac. Evident, căutându-L pe Isus, el uitase de sine însuşi. Nevoia lui era atât de mare, încât
căutând ajutor uitase de inhibiţiile sale obişnuite.
Adesea se întâmplă acest lucru. Îmi amintesc că am auzit despre un
cutremur în California, în urmă cu câţiva ani. În plină desfăşurare a cutremurului, un bărbat încerca să îi calmeze pe vecinii lui isterici. El era lângă
gardul din curtea casei, spunându-le femeilor şi copiilor că nu ar trebui
să ţipe aşa disperaţi, că totul urma să fie în regulă.
Apoi şi-a dat seama că era în chiloţi şi în pantofi. Atât apucase să
aibă pe el. A alergat grăbit înapoi spre casă şi a văzut că plasa de protecţie împotriva insectelor, pe care o avea la uşă, era închisă pe dinăuntru
– prin ea era o gaură mare. Da, pe acolo ieşise... el. Uitase de toate inhibiţiile lui atunci când propria-i viaţă îi fusese în pericol.
Zacheu avea o motivaţie supremă. Isus venea în cetate. Trebuia să Îl
vadă pe Isus. Trebuia să vadă cine era El. Dacă exista şi cea mai mică şansă
de a găsi o soluţie pentru nopţile lui de nesomn, pentru vină şi remuşcare, nu avea să rateze acea şansă. Aşa că a ajuns să se caţere într-un copac
din care putea vedea locul prin care urma să treacă Isus.
Când Isus S-a oprit sub copac, a privit în sus şi i-a făcut lui Zacheu
surpriza vieţii lui. Nu doar că Isus l-a observat printre frunze, dar l-a şi
strigat pe nume. „Zachee, dă-te jos degrabă” (versetul 5).
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Probabil că aceasta a fost o situaţie jenantă. Ştiu câte ceva din propria experienţă. Pe vremea când locuiam în Grand Junction, Colorado, în
urmă cu câţiva ani, s-a organizat în oraş o întrecere de cowboy. Băiatul
nostru – care pe atunci avea 10-12 ani – a fost foarte entuziasmat. Voia să
vadă întrecerea de cowboy.
În Grand Junction, Colorado, o astfel de întrecere este ca o petrecere
municipală – cel mai mare eveniment care poate avea loc într-un mic
orăşel. Cu toţii mergeau la întrecerea de cowboy, inclusiv mulţi dintre
membrii bisericii. Dar chiar şi aşa, nu eram sigur că toţi membri bisericii
mele voiau ca şi pastorul lor să fie pe acolo. În orice caz, băiatul meu voia
să meargă la spectacolul cu cowboy. Aşa că în cele din urmă am hotărât
să mergem împreună spre locul unde urma să se ţină întrecerea şi să
ne urcăm într-unul din copacii de lângă gard, pentru a putea urmări de
acolo toată acţiunea.
Nu mă aşteptam să văd şi alţi membri din biserică în copacii de acolo! Dar, spre surprinderea mea, de îndată ce ne-am găsit un loc din care
aveam vizibilitate bună, câţiva dintre tinerii juniori din copacul alăturat
ne-au recunoscut şi au spus: „Maamăă, e pastorul Venden!”
Pierdusem orice inhibiţie, fiind prea preocupat de băiatul meu şi de
dorinţa lui de a vedea întrecerea de cowboy. Dar dintr-odată, inhibiţiile
au revenit şi mi-am dat seama că era jenant.
Zacheu era atât de hotărât să Îl vadă pe Isus, să vadă cine era El, încât
nu i se părea un lucru ruşinos să fie găsit în copac, alături de ştrengarii
străzii. În ciuda faptului că mulţimea s-a uitat la el din toate părţile, Biblia
ne spune că el a răspuns cu bucurie şi s-a grăbit să coboare din copac.
Acum sosise marea ocazie a vieţii lui.
S-a grăbit şi a coborât îndată. Isaia ne spune: „Eu înviorez duhurile
smerite şi inimile zdrobite” (Isaia 57:15). Isus a predicat: „Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăţia cerurilor!” (Matei 5:3).
Zacheu se afla în copac din mai multe motive. El era acolo nu doar
fizic, ci şi spiritual. Isus i-a spus să coboare, să se plece la piciorul crucii, să
îşi recunoască propria nevoie.
Zacheu a coborât. Locul lui nu era în copac. Locul altcuiva era în
copac şi la scurtă vreme după aceea El a fost răstignit pe lemnul unui
copac.
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Zacheu L-a primit pe Isus cu bucurie. Când s-a întâmplat acest lucru,
mulţimea a început să murmure şi să comenteze. Ei reproşau faptul că
Isus acceptase să intre ca oaspete în casa unui păcătos. De ce a trebuit să
îl aleagă pe acest pungaş ca să stea la masă cu el? Nu erau destui oameni
respectabili şi cu influenţă în cetatea Ierihon, în a căror casă să fi intrat
Isus?
Mulţimile s-au plâns de acest lucru şi cu altă ocazie, când au spus:
„Omul acesta primeşte pe păcătoşi şi mănâncă cu ei” (Luca 15:2). Dar
aceasta este o veste bună. Aceasta este Evanghelia într-o singură frază.
Dacă Isus nu ar primi păcătoşii şi nu ar sta la masă cu ei, atunci nu ar
exista speranţă pentru mine sau pentru tine astăzi. Nu eşti bucuros că El
doreşte să fie oaspetele oamenilor păcătoşi?
În acest punct al povestirii intervine plecarea – plecare deranjantă pentru unii dintre noi. Evident, pentru Zacheu deja se auzea o tobă
care-i dădea un alt ritm de viaţă, o viață cu repere morale. El „a stat înaintea Domnului şi I-a zis: «Iată, Doamne, jumătate din avuţia mea o dau
săracilor şi, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit»”
(Luca 19:8). Ce făcea el? Unii ar putea spune că încerca să îşi câştige mântuirea. Dar să observăm răspunsul lui Isus. Isus a spus: „Astăzi a intrat
mântuirea în casa aceasta” (versetul 9).
Zacheu nu a trebuit să aştepte până şi-a acoperit toate urmele greşite ale vieţii vechi, dând 50 de procente Domnului şi înapoind 400 de
procente altora. Nu, mântuirea nu stătea în acele lucruri. Mântuirea venise în clipa în care Îl primise pe Isus în casa şi în inima lui. Mântuirea vine
în suflet atunci când îl primeşti pe Hristos ca Mântuitor al tău personal.
Dorinţa lui Zacheu de a repara greşelile şi de a dărui celor în nevoie
era un indiciu al faptului că el acceptase mântuirea – acesta nu era un pas
făcut pentru a câştiga mântuirea. E vreo diferenţă? Acesta era rezultatul
mântuirii, nu cauza ei. În acea zi – ziua în care Zacheu L-a acceptat pe
Isus – mântuirea a intrat în casa lui.
Dar ce s-a întâmplat în ziua următoare? În această relatare mai este
o altă frază-cheie. Isus a zis: „Astăzi trebuie să rămân în casa ta” (vezi versetul 5). După ce ai acceptat mântuirea, după ce ai coborât de pe prăjina
cea mai înaltă, după ce ai acceptat ca Isus să fie Cel Înălţat, trebuie să auzi
din nou, în fiecare zi, acele cuvinte cunoscute.
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Grăbeşte-te astăzi – grăbeşte-te mâine – grăbeşte-te în fiecare zi să
cobori şi să Îl laşi pe Isus să rămână în casa ta. Nu este suficient să Îl accepţi doar o dată, indiferent cât de mare ar fi nevoia ta. Isus doreşte să
rămână cu noi – să stea cu noi. În Apocalipsa 3:20 se spune: „Iată Eu stau
la uşă şi bat. Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el,
voi cina cu el, şi el cu mine.” Isus încă spune: Astăzi vreau să rămân în casa
ta, în inima ta, în viaţa ta.
Întrebări şi sugestii pentru discuţie:
1.

Care este cea mai importantă lecţie pe care ai învăţat-o, personal, din
relatarea despre Zacheu?

2.

Care a fost indiciul că Zacheu acceptase mântuirea? Este valabil şi
astăzi? De ce?

3.

Astăzi, grăbește-te să ajungi mai repede acasă și să petreci mai mult
timp cu familia și cu Isus!

8 octombrie
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n medic evreu din Los Angeles făcea parte din echipa unui spital
administrat de o biserică protestantă. Într-o ocazie a povestit despre experienţele sale ca persoană venită din afara acelei biserici şi cum
a ajuns să facă parte din grupul lor. Fiind pe punctul de a-şi încheia specializarea în domeniul medical ales, ca parte a examinării finale, trebuia
să meargă în camera unui pacient pe care nu îl mai întâlnise înainte şi în
doar câteva minute să iasă din camera acestuia cu un diagnostic. Pacienţii fuseseră instruiţi să nu divulge numele bolii de care sufereau.
Medicul evreu a intrat în salonul care îi fusese repartizat, unde a găsit o femeie pe patul de spital. Atunci s-a gândit... de ce să nu încerce
marea cu degetul? Aşa că a întrebat-o direct: „Ce boală aveţi?”
Ea a răspuns: „Dumneavoastră sunteţi medicul, trebuie să aflaţi.”
Astfel şi-a început consultaţia. După câteva momente, a rugat-o pe
pacientă să se întoarcă pe burtă, iar ea s-a întors doi centimetri.
El i-a spus: „Vă rog să vă întoarceţi pe burtă.” Ea s-a mai întors doi
centimetri.
Supărat, medicul a spus pe limba lui câteva cuvinte, neştiind că şi
pacienta era evreică. Ea s-a uitat la el şi l-a întrebat: „Sunteţi evreu?”
El i-a răspuns: „Da.”
Atunci ea i-a spus: „Diabet am!”
Medicul povestea că niciodată în viaţa lui nu s-a simţit acceptat mai
clar ca atunci!
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Fie că e vorba despre practica medicală, despre biserică sau despre
lume în general, este posibil să faci parte din ceva, să fii înăuntru – nu
afară. De fapt, dacă ne-am propune să facem un exerciţiu mental, probabil am putea vedea că este posibil să fii înăuntru chiar dacă eşti din afară;
sau să fii afară chiar dacă eşti dinăuntru!
Ţinând cont de acest lucru, este interesant de observat felul în care
Isus S-a comportat cu „cei din afară” în acele vremuri. Vom descoperi astfel cine erau cu adevărat şi cei „dinăuntru”.
„Un sutaş avea un rob la care ţinea foarte mult şi care era bolnav
pe moarte. Fiindcă auzise vorbindu-se despre Isus, sutaşul a trimis la
El pe nişte bătrâni ai iudeilor, ca să-L roage să vină să vindece pe robul lui. Aceştia au venit la Isus, L-au rugat cu tot dinadinsul şi au zis:
«Face să-i faci acest bine; căci iubeşte neamul nostru şi el ne-a zidit sinagoga.»
Isus a plecat cu ei, dar nu era departe de casă, când sutaşul a trimis
la El pe nişte prieteni să-I spună: «Doamne, nu Te mai osteni atâta, pentru că nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. De aceea nici nu
m-am socotit vrednic să vin eu însumi la Tine. Ci zi o vorbă, şi robul meu
va fi tămăduit. Căci şi eu, care sunt sub stăpânirea altuia, am sub mine
ostaşi. Şi zic unuia: ’Du-te!‘ şi se duce; altuia: ’Vino!‘ şi vine; şi robului meu:
’Fă cutare lucru!‘ şi-l face.»” (Observaţi că acest sutaş le-a spus conducătorilor evrei: Mergeţi! Şi ei au mers.)
„Când a auzit Isus aceste vorbe, S-a minunat de sutaş, S-a întors spre
norodul care mergea după El şi a zis: «Vă spun că nici chiar în Israel n-am
găsit o credinţă atât de mare.» Când s-au întors acasă, trimişii au găsit
sănătos pe robul care fusese bolnav” (Luca 7:2-10).
Isus S-a minunat de credinţa sutaşului. Evangheliile menţionează
două momente specifice în care Isus S-a minunat – sau S-a mirat – din
motive total opuse. Aici, El S-a minunat de credinţa unuia din afară. În
celălalt caz, El S-a minunat de lipsa credinţei unuia din interior – poporul
religios din zilele Lui.
Cred că am auzit cu toţii de cele şapte minuni ale lumii. Ultima dată
când am verificat, existau 280 de minuni ale lumii! Dar să vedem care
sunt cele şapte minuni din această relatare – şapte lucruri de care ne-am
putea minuna, sau mira, studiind această experienţă.
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Prima se referă la sutaşul care a trimis vorbă la Isus despre servitorul
lui. Nu este o minune că unul dintre neamuri – care era considerat un
câine de către poporul religios al acelor zile – a avut curajul să facă ce a
făcut? Neamurile erau în afară. Ei nici măcar nu erau consideraţi vrednici
de a fi luaţi în seamă, binecuvântaţi sau mântuiţi de Dumnezeu. Sutaşul
trebuie să fi avut o credinţă cu adevărat uimitoare de a încercat chiar să
treacă de sistemul iudaic.
El nu doar că făcea parte dintre neamuri, dar era şi roman. Romanii,
în zilele lui Hristos, erau genul de oameni care te-ar fi oprit pe stradă
dacă era frig şi ar fi insistat să le dai haina. Dacă un roman avea de cărat o
povară grea, el îl obliga pe un evreu să o care în locul lui. Soldaţii romani
nu erau cunoscuţi pentru blândeţea, curtoazia sau virtuţile lor. Dar acest
bărbat nu era un simplu soldat roman, el era un sutaş, avea sub comanda
lui o armată de o sută de soldaţi. Ce candidat improbabil pentru o credinţă atât de mare!
Al doilea lucru de care ne-am putea mira din această poveste este
faptul că acest sutaş era creştin. În mod evident, credinţa lui era rezultatul unei experienţe personale cu Dumnezeu; el ştia ceva despre Dumnezeu chiar înainte de a-L fi întâlnit pe Isus. De fapt, el cunoştea destul
despre Dumnezeu încât să Îl poată recunoaşte pe Isus ca Dumnezeu. Nici
chiar poporul iudeu din acele vremuri nu a făcut acest lucru. Ei erau prea
ocupaţi să fie buni, la exterior, încât nu aveau timp să îşi dea seama cine
era acest galileean. Dar sutaşul ştia.
El a spus: „Eu am autoritate.” Apoi în continuare a descris limitele autorităţii pe care o avea. El se vedea a fi doar o umbră în prezenţa Celui
care avea toată puterea în cer şi pe pământ. El a văzut în Isus pe Cel care
avea autoritate; credinţa lui L-a acceptat pe Isus ca fiind Cel trimis de
Dumnezeu. Se pare că în mintea lui nu era nicio îndoială cu privire la
acest lucru şi tot poporul religios din acele vremuri i s-ar fi putut alătura
în credinţa lui, dacă ar fi ales acest lucru.
Al treilea lucru de care aş vrea să ne minunăm este faptul că sutaşul
nu a cerut niciun semn. Oamenii din acele zile întotdeauna cereau semne. „Arată-ne un semn şi apoi vom crede.” Într-o ocazie, Isus le-a spus: „Nu
aţi crede nici dacă ar învia cineva din morţi.”
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Mai târziu, El chiar a demonstrat acest lucru prin învierea lui Lazăr din morţi. Şi nu doar că ei nu au crezut, dar chiar au complotat să Îl
omoare atât pe Isus, cât şi pe Lazăr – cel pe care El îl înviase din morţi.
Semnul nu a schimbat cu nimic lucrurile.
Slujbaşului iudeu împărătesc care a venit la Isus, i-a spus: „Dacă nu
vedeţi semne şi minuni, cu niciun chip nu credeţi!” (Ioan 4:48). Ce uşor
îşi pun unii încrederea în Dumnezeu în funcţie de asta – primesc sau nu
primesc răspunsurile cerute. În inima slujbaşului împărătesc, Isus a văzut
o astfel de credinţă condiţionată, care nu voia să creadă dacă nu vedea
făcându-se semne sau minuni. Dar cu sutaşul roman a fost cu totul altfel.
El a acceptat cine era Isus, chiar înainte de semne şi minuni.
Un al patrulea motiv din această relatare, care ne-a putea aduce uimire, este situaţia în care era slujitorul. El era pe moarte. Sutaşul nu I-a
cerut lui Isus doar să îl vindece de o simplă răceală. Acest bărbat avea
probleme mari. El era pe patul de moarte. Dar chiar şi aşa, sutaşul a îndrăznit să ceară ceea ce părea a fi imposibil de realizat. El credea că Acela
care era Creatorul universului putea rosti un cuvânt, şi slujitorul lui avea
să fie tămăduit.
Eşti dispus să Îi ceri lui Dumnezeu un lucru mare? Sau îţi este teamă
că, dacă ceri ceva prea mare, poate nu se va întâmpla? Ai suficientă credinţă doar pentru a aduce înaintea lui Dumnezeu cererile mai nesemnificative? Sau poate, asemenea sutaşului roman, îi aduci lui Dumnezeu şi
cererile imposibile?
Un al cincilea lucru de care ne putem minuna este faptul că credinţa
sutaşului a fost atât de mare, încât I-a spus lui Isus să rostească doar un
cuvânt. Imaginează-ţi că astăzi mergi la doctor în numele unei persoane
dragi, care are o problemă de sănătate gravă. Ce ai prefera, ca medicul să
îl consulte personal pe cel drag ţie sau ai fi dispus să zici: „Doar spuneţi
un cuvânt. Spuneţi-ne ce medicament va rezolva această problemă şi
pentru noi este suficient.”
Acest bărbat ar fi putut alege să Îl cheme pe marele Medic să-i facă
o vizită la domiciliu, dar el a refuzat spunând: „Nu e nevoie. Doar rosteşte
un cuvânt.” E nevoie de multă credinţă pentru aşa ceva, nu?

68

Asemenea lui Isus

Chiar aici putem vedea lecţia spirituală din această relatare. Privind
doar la vindecarea fizică, să nu pierdem din vedere lecţia mai profundă.
Cu toţii ştim că nu toţi cei care se roagă şi cer vindecare fizică sunt vindecaţi de problemele lor fizice astăzi. Chiar şi cei mai evlavioşi suferă şi mor
uneori în această lume a păcatului.
Un principiu atemporal şi universal este că Dumnezeu e cel care
gestionează iertarea păcatelor. Pentru aceasta nu există nicio condiţie,
doar să venim la El şi să Îi cerem acest lucru. În înţelepciunea Sa, Dumnezeu are un plan în care nu este prevăzută vindecarea tuturor oamenilor
de toate bolile fizice. Altfel, de mult s-ar fi format o lume plină de „creştini
profitori” – oameni care Îi slujesc doar pentru lucrurile pe care le pot obţine de la El. Dumnezeu doreşte un popor care să Îi fie credincios până
la moarte, să dea mărturie înaintea universului că ei Îl vor iubi şi se vor
încrede în El indiferent ce s-ar întâmpla.
Dar când vine vorba de iertarea păcatelor, El ne iartă de toate păcatele noastre şi face chiar mai mult. El ne vindecă toate bolile noastre
spirituale. Mergem la marele Medic nu doar pentru iertare. Mergem la El
pentru a ne însănătoşi. Planul Său este să ne ridicăm şi să mergem, având
o viaţă nouă. Biruinţa şi ascultarea – nu doar iertarea – stau la dispoziţia
tuturor celor care vin la El.
Voia Lui este nu doar ca fiecare dintre noi să găsească iertare pentru păcatele noastre atunci când I le mărturisim, ci şi să fim curăţiţi de
orice nelegiuire. Acesta este cuvântul Său şi, atunci când îl acceptăm prin
credinţă, vom vedea că acesta se împlineşte în acelaşi ceas.
Un al şaselea motiv pentru care ne putem minuna de sutaşul roman este acela al umilinţei lui. Liderii iudei care au adus înaintea lui Isus
cererea sutaşului au spus: „Face să-i faci acest bine! Merită! Dacă eşti în
căutarea unei persoane care merită, căruia doreşti să îi dai darurile Tale,
am găsit noi pe cineva. El ne-a construit o sinagogă. El merită o binecuvântare în plus pentru acest lucru.”
Dar sutaşul a trimis vorbă şi a spus: „Nu sunt vrednic. Nu sunt vrednic să intri sub acoperişul meu. Spune doar un cuvânt şi slujitorul meu
va fi tămăduit.”
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E o mare diferenţă între a merita ceva şi a fi vrednic. Noi adesea simţim că nu valorăm nimic. Aceasta este una din marile probleme ale lumii
astăzi. Mulţi oameni simt că nu au valoare. La cruce, Isus a demonstrat că
noi valorăm totul. Dar acest lucru nu ne face neapărat vrednici.
Când sutaşul a spus: „Nu sunt vrednic”, el a dat dovadă de o credinţă
autentică. Credinţa autentică înseamnă a te încrede în altcineva, şi atunci
când ne încredem în altcineva, recunoaştem că avem nevoie de altcineva. A recunoaşte că avem nevoie de Isus în fiecare zi este o experienţă a
umilinţei. Dar doar cel care coboară până la piciorul crucii poate experimenta binecuvântările crucii.
Aş vrea să mă alătur şi eu sutaşului astăzi şi să spun: „Doamne, nu
sunt vrednic nici de cea mai neînsemnată favoare a Ta, şi totuşi Isus a
părăsit cerul pentru mine.” Isus a demonstrat că noi valorăm cât tot universul, din punctul Lui de vedere.
Al şaptelea motiv care ne-ar putea produce uimire astăzi, privind
spre sutaş, este că, deşi el era din afară – un păgân în ochii liderilor
iudei –, el fusese transformat de Dumnezeu. Astfel că acum avea o povară adevărată pentru slujitorul lui, pentru altcineva. El a spus: „Nu ai vrea,
te rog, să vii să Îl vindeci? Pentru că îmi este drag.” Ai auzit vreun ofiţer de
armată spunând acest lucru?
Ai şi tu pe cineva care îţi este drag? Poţi veni la Isus astăzi, să Îi spui:
„Ai vrea să faci ceva pentru persoana aceasta? Îmi este dragă.” Asta te
face cu adevărat să fii unul „dinăuntru” – când ai compasiunea şi duhul
lui Isus şi când eşti mai preocupat de ceilalţi.
Îţi poţi imagina care este concluzia aceste relatări? Când Isus a auzit
despre slujitorul sutaşului, El nu a ezitat: „Voi veni şi îl voi vindeca.”
De atunci până astăzi au trecut multe secole şi acum suntem în pragul veşniciei. Mi-L pot imagina pe Isus astăzi, stând la dreapta Tatălui,
Isus care are toată puterea în cer şi pe pământ. El priveşte în jos, spre o
lume plină de probleme, o lume plină de durere, moarte şi lacrimi. Îl pot
auzi spunând din nou: „Voi veni. Voi veni şi îi voi vindeca.”
Se apropie ziua când, foarte curând, El va veni şi îi va vindeca pe
toţi slujitorii Lui, care Îi sunt dragi inimii Lui. Marea luptă va lua sfârşit.
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Întrebarea despre dragostea şi dreptatea lui Dumnezeu va primi răspuns
pentru totdeauna. Atunci, Isus va face ce a dorit să facă în tot acest timp.
El ne va vindeca pe toţi – pe toţi care am acceptat dragostea Sa. Însuşi
Dumnezeu va veni să locuiască cu noi şi ne va şterge orice lacrimă. Ce
tablou minunat! Ce nădejde frumoasă. Ce dragoste uimitoare are Dumnezeu pentru noi.
Întrebări şi sugestii pentru discuţie:
1.

Care sunt cele şapte motive de mirare enumerate de autorul acestei
prelegeri?

2.

Conform celor scrise mai sus, ce înseamnă a fi „înăuntru” şi ce înseamnă
a fi „în afară”?

3.

Pentru care persoane dragi doriţi să ne rugăm în ocazia aceasta?

4.

Fă astăzi o vizită unei persoane neadventiste și oferă-i o carte care să i
se potrivească!

Sabat, 8 octombrie

Cum s-a purtat Petru cu Isus*

S

ă-l pălmuieşti sau să nu îl pălmuieşti, aceasta este întrebarea cu care
se confruntă toţi părinţii. Studiile arată că tipul de disciplină aplicat
nu este nici pe departe la fel de important ca a-i transmite copilului, împreună cu disciplina, că este iubit şi acceptat. Dar tatăl meu a ales bătaia!
Când eram mici, folosea o pedeapsă destul de uşoară. Într-o zi, după
ce am luat câteva pălmuţe, am mers la mama, cu zâmbetul pe faţă, şi
i-am spus: „Nici măcar nu m-a durut!” Aceea a fost una dintre cele mai
mari greşeli. Mai apoi ea i-a spus tatălui meu ce îi mărturisisem şi el a vrut
să fie sigur că de atunci încolo face totul bine! Dar cea mai teribilă bătaie
pe care o primeam era atunci când tata nici măcar nu mă atingea.
Eram în vacanţă pe o insulă în mijlocul Lacului Gull, în Michigan. Eu
şi fratele meu ne certam din nou. Aceasta era activitatea noastră preferată. Ne ruinam vacanţa, dar şi pe cea a părinţilor. Tata a încercat tot
ce ştia pentru a pune capăt situaţiei. Chiar a încercat să ne lipsească de
desert. A încercat să ne trimită la culcare fără să luăm cina. A încercat să
ne oblige să stăm în cabană. A încercat şi cu bătaia. Nimic nu funcţiona. În cele din urmă, a sosit momentul când ne-a chemat la el din nou,
în cabană şi a încercat să se gândească la altă metodă. Dar se pare că
i se terminaseră ideile. Atunci am văzut lacrimi curgându-i pe obraji.
* Acest capitol este recomandat pentru a fi prezentat în cadrul serviciului divin de
dimineață, din Sabat.
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Acele lacrimi pe faţa tatălui meu solid, puternic erau ceva nou pentru
mine. Mi-am dat seama că îi produsesem dezamăgire şi durere celui care
mă iubea şi nu puteam să suport să văd acele lacrimi. Eram gata să accept
orice pedeapsă, dar nu aceasta. Dintr-odată îmi doream cu adevărat să
mă schimb. Aceea a fost cea mai teribilă chelfăneală pe care am primit-o!
Şi Petru a învăţat această lecţie. În capitolul al doilea (cel de sabatul
trecut – în care am studiat cum s-au purtat alții cu Isus), am ajuns în Matei
26 – experienţa lui Isus în Grădina Ghetsimani. Îngerul se întorsese în cer şi
Isus le spune ucenicilor Lui să meargă şi să doarmă acum. „Pe când vorbea
El încă, iată că vine Iuda, unul din cei doisprezece, cu o gloată mare, cu
săbii şi cu ciomege, trimişi de preoţii cei mai de seamă şi de bătrânii norodului” (versetul 47). „În clipa aceea, Isus a zis gloatelor: «Aţi ieşit ca după
un tâlhar, cu săbii şi cu ciomege, ca să Mă prindeţi. În toate zilele şedeam
în mijlocul vostru şi învăţam norodul în Templu, şi n-aţi pus mâna pe Mine.
Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească cele scrise de
proroci.» Atunci toţi ucenicii L-au părăsit şi au fugit” (versetele 55-56).
Ucenicii fuseseră treziţi brusc, acolo, în grădină. Iuda condusese
mulţimea la Isus, apoi, cu un sărut, le-a spus care era El. Petru şi-a scos
sabia şi a tăiat urechea slujitorului marelui-preot. În timp ce Isus vorbea
concis cu mulţimea, un înger s-a pus între Isus şi mulţime şi, pentru o
clipă, se părea că planurile lor fuseseră dejucate. Dar îngerul a plecat din
nou şi ucenicii, care se juraseră că nu Îl vor părăsi niciodată pe Isus, au
fugit în întuneric. Chiar şi Petru – care spusese cu vehemenţă: „Să fugă
cine-o vrea, dar eu n-o voi face” –, chiar şi Petru L-a părăsit şi a fugit.
Atunci mulţimea L-a dus pe Isus la palatul lui Caiafa. Acolo au încercat să găsească martori mincinoşi, cu acuzaţii care să Îl facă pe Isus
vrednic de moarte. Dar mărturiile mincinoase erau contradictorii – şi
mărturia lor nu era unanimă. Isus a aşteptat răbdător, fără a spune măcar
un cuvânt, până când în cele din urmă, Caiafa a ajuns la disperare. El i-a
poruncit lui Isus, sub jurământ, să afirme sau să nege că era Hristos, Fiul
lui Dumnezeu.
În acel moment, Isus a rupt tăcerea. El a spus: „Da, sunt.” Atunci şi
acolo, când orice ureche asculta mărturisirea Lui sub jurământ, înaintea
marelui-preot şi în timp ce fiecare ochi Îl privea, faţa lui Isus a strălucit de
o lumină cerească. Apoi Isus a spus un lucru pe care Caiafa nu îl întreba-
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se. El a spus: „Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veţi vedea pe Fiul
omului şezând la dreapta puterii lui Dumnezeu şi venind pe norii cerului”
(versetul 64).
Caiafa a strigat: „Blasfemie!” Şi mulţimea aţâţată a început Îl împingă, să Îl înghiontească şi să Îl scuipe. Teribile scene în acea seară la curtea
de judecată a lui Caiafa. Pe capul Lui au pus o haină veche, L-au lovit şi au
întrebat: „Dacă eşti profet, spune-ne cine te-a lovit!” L-au scuipat în faţă.
Isus a fost tratat cu tot atâta cruzime şi nedreptate ca orice alt prizonier.
Dar în acea seară, o durere sufletească şi mai mare L-a cuprins pe
Isus. La această durere sufletească vom privi acum, pentru că era implicat unul dintre cei mai apropiaţi urmaşi ai Lui.
Ucenicii s-au evaporat prin grădină când mulţimea L-a luat pe Isus,
dar cel puţin doi dintre ei s-au întors din drum şi au urmat mulţimea de
la o oarecare distanţă, îndreptându-se spre curtea lui Caiafa. Cei doi erau
Petru şi Ioan. Ei nu puteau sta deoparte prea mult.
Când au intrat în curtea lui Caiafa, Ioan şi-a găsit un loc cât mai aproape de Isus, dar Petru s-a alăturat celor de lângă foc, încercând să se încălzească puţin în aerul răcoros al serii şi încercând să se prefacă. Cred că este
o relatare cunoscută de toţi. Dar uneori nu ne oprim pentru a studia cu
atenţie paşii care l-au dus pe Petru până în situaţia lepădării de Isus.
Primul pas a fost făcut atunci când Isus a încercat să îl avertizeze pe
Petru de pericolul în care se afla. Isus i-a spus: „În noaptea aceasta, toţi
veţi găsi în Mine o pricină de poticnire, căci este scris: «Voi bate Păstorul,
şi oile turmei vor fi risipite.»”
Dar Petru i-a răspuns: „Chiar dacă toţi ar găsi în Tine o pricină de poticnire, eu niciodată nu voi găsi în Tine o pricină de poticnire.”
Isus i-a spus: „Tu, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoşul, te vei lepăda de Mine de trei ori.”
Petru a insistat: „Chiar dacă ar trebui să mor cu Tine, tot nu mă voi
lepăda de Tine” (Matei 26:31-34). Ucenicul era sigur pe el. Se simţea puternic. El era sigur că avea voinţă şi o coloană vertebrală destul de puternică pentru a lua decizia corectă şi pentru a merge până la capăt. El se
considera un bărbat autodisciplinat – unul pe care Isus Se putea bizui.
Nu-şi dădea seama de pericol. Acesta este primul pas pe care îl face oricine atunci când se leapădă de Domnul.
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Al doilea pas spre lepădare a fost să cadă ispită somnului atunci
când el ar fi trebuit să se roage. Este un pas uşor de făcut atunci când
eşti plin de tine însuţi. De ce să te mai rogi când poţi face totul singur?
Cine are nevoie de o putere mai mare când simte că are destulă putere şi
tărie? Aş vrea să spun că unul dintre principalele motive pentru care majoritatea creştinilor nu petrec mult timp în rugăciune este că ei nu simt
nevoia de ajutorul lui Dumnezeu. Ei se descurcă bine şi singuri. Lor li se
pare uşor să se întoarcă pe cealaltă parte pentru o oră în plus de somn dimineaţa, în loc să petreacă timp în comuniune cu Hristos, deoarece ei nu
simt atât de tare nevoia de rugăciune. Aceasta ne duce la următorul pas.
Al treilea pas pe care l-a făcut Petru a fost să înceapă să îşi ducă singur luptele. El credea că era destul de mare să îl doboare pe vrăjmaş cu
propria lui putere. El a înfruntat întreaga mulţime doar cu sabia lui. Dar
tot ce a obţinut a fost o ureche – nici măcar nu era o ureche importantă
pentru cineva, cu excepţia posesorului ei, slujitorul marelui-preot!
Când ne despărţim de sursa de tărie, uităm că nu trebuie să luptăm
niciodată singuri cu vrăjmaşul. Uităm că Dumnezeu este singurul care
poate purta luptele noastre. El este singurul suficient de puternic. Atunci
când începem să ne scoatem săbiile, rezultatul inevitabil este înfrângerea şi ruşinea.
Al patrulea pas pe care l-a făcut Petru în acea seară a fost să încerce să se salveze singur. Isus nu i S-a alăturat şi nu l-a ajutat să-și ducă
propriile lupte, aşa cum se aştepta Petru. Aşa că a început să fugă. Dacă
Isus nu era destul de mare pentru a-l salva, atunci trebuia să se salveze
singur. Petru a dispărut în întuneric.
Al cincilea pas făcut de Petru a fost să Îl urmeze pe Isus de la depărtare. Încrederea lui în Isus fusese zguduită. El nu era pregătit să se separe
permanent şi pe deplin de Hristos, dar acum era atent. El nu voia să se
apropie prea mult. În mod voit a rămas la o oarecare distanţă de Isus. L-a
urmat de la depărtare.
Dar seara era frig. Întotdeauna este frig noaptea când suntem
departe de Isus. Ai descoperit şi tu acest lucru? Aşa că Petru a făcut al
şaselea pas pentru a căuta căldură şi alinare acolo unde lumea găseşte căldură şi alinare. El s-a alăturat mulţimii de lângă foc, încercând să
se încălzească puţin. Dar se simţea foarte incomod în acel mediu, lucru
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care l-a condus spre al şaptelea pas, acela de a-şi însuşi o identitate falsă. El nu se prea potrivea acolo. Când restul gloatei râdea văzând cât de
urât se comportă cu Isus, Petru îşi dădea seama că lui îi venea să plângă.
Dar acest lucru ar fi atras atenţia asupra lui şi ei ar fi observat că nu era
de-al lor. Aşa că s-a sforţat să râdă mai tare decât toţi. Când restul mulţimii blestema şi rostea vorbe batjocoritoare, duhul lui Petru se clătina. El
juca un rol şi nu se descurca prea bine, pentru că nu a trecut prea mult
timp şi, evident, a fost observat.
În acel moment se afla la ultimul pas de lepădare finală de Isus.
Când cineva s-a despărţit de Isus şi totodată găseşte căldură şi acceptare
în lume, dar cineva îi spune: „Nu eşti unul din oamenii aceia?”, el răspunde: „Nu, nu sunt!” Aşa stau lucrurile. Când căldura ardea tare şi ei arătau
cu degetele spre Petru, el a făcut ultimul pas şi a început să blesteme, să
înjure şi să se lepede, jurând că nu Îl cunoscuse în viaţa lui pe Isus.
Chiar în acel moment, Isus S-a întors şi a privit spre Petru. Isus a privit
spre el din locul în care era înghiontit, împins şi îmbulzit. Isus – purtând
coroana de spini, cu picuri de sânge care cădeau încet – S-a întors şi a
privit spre Petru. Există mai multe feluri de a privi. Când Isus a privit spre
Petru, privirea Lui nu transmitea mânie şi dezgust. În privirea Lui se citea
milă şi dragoste pentru sărmanul Lui ucenic.
Probabil noi am spune că Petru nu era un ucenic al lui Isus în acel
moment. Chiar şi Petru a negat acest lucru. Isus a văzut că Petru încă
Îi aparţinea. Petru nu era un ipocrit. El credea cu adevărat ce spunea,
când a zis că ar muri pentru Isus. Dar Petru era slab. El a fost îndepărtat, pas cu pas, din prezenţa lui Isus, de la a se încrede pe deplin în Isus.
Până în acel moment, Petru nici măcar nu observase tot procesul. Întotdeauna Diavolul lucrează astfel. El nu ne determină să facem o săritură uriaşă de pe stâncă. El ştie că am vedea pericolul de îndată şi L-am
chema pe Isus imediat. Aşa că ne face să mergem ici-colo, cu paşi micuţi, care să pară cât mai inofensivi, ca să nu ne dăm seama de nevoia
noastră.
Isus a privit spre Petru cu dragoste, cu dezamăgire, cu întristare.
Dacă a fost un moment în care Isus să aibă nevoie de un prieten, acela
era momentul. Dacă a avut nevoie vreodată de cineva care să Îi spună că
încă era cu El, încă era de partea Lui, acela a fost momentul. Tocmai de
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aceea, în acea seară, Isus a simţit cel mai mare chin sufletesc în inima Lui,
când unul dintre cei mai apropiaţi prieteni ai Lui s-a lepădat de El.
Când privirea lui Petru a întâlnit privirea lui Isus, în mintea lui a năvălit un potop de amintiri. El şi-a amintit chemarea pe mare, când Isus
i-a spus: „Vă voi face pescari de oameni”. El şi-a amintit de noaptea de pe
lac, când aproape că s-a înecat din cauza îngâmfării, când Isus Şi-a întins
mâna şi l-a salvat. El şi-a amintit cum i-a sărit Isus în ajutor în disputele
despre taxa de la templu. El şi-a amintit că doar cu câteva ore înainte,
Isus îi spălase picioarele, explicându-i cu răbdare la toate obiecţiile. El şi-a
amintit când Isus i-a spus: „Petre, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul.
Dar Eu M-am rugat pentru tine. Eu M-am rugat pentru tine. Eu M-am
rugat pentru tine” (vezi Luca 22:31-32).
Când Petru a văzut faţa palidă, suferindă a lui Isus, buzele tremurânde, stropii de sânge, nu a mai putut rezista. A fugit din acel loc şi a
mers în curte, apoi pe străzile întunecate ale cetăţii Ierusalimului. A ajuns
la poarta de aur, a alergat în josul dealului şi până la pârâul Chedron. A
alergat în cealaltă parte a Grădinii Ghetsimani şi a bâjbâit până a găsit
locul în care Se rugase şi plânsese Isus, unde transpirase cu sânge în acea
noapte. Petru a căzut cu faţa la pământ şi în acel moment îşi dorea să
moară. El ştia că, din toată durerea pe care Isus a trebuit să o poarte în
acea noapte, ceea ce făcuse el Îl străpunsese cel mai adânc. Când şi-a dat
seama de acest lucru, inima lui Petru a fost zdrobită.
După acea noapte în grădină, Petru nu a mai fost niciodată la fel. Crizele din viaţa lui trecuseră. Dragostea şi iertarea lui Isus îi dădeau speranţă şi chiar şi după aceea el putea vorbi cu siguranţă şi încredere despre
vestea bună a ceea ce era dispus să facă Isus chiar şi pentru cel mai slab
dintre copiii Săi.
Mai era o persoană care în acea noapte îşi dorea să moară. El a mers
până la capăt. Dintre cei doisprezece apostoli, probabil că Iuda era cel
mai inteligent. El înţelesese învăţătura lui Isus despre împărăţia pe care
plănuia să o stabilească şi s-a îndepărtat după o încercare finală, disperată de a-L obliga pe Isus să lucreze după metodele lui. La hrănirea mulţimii, Iuda încercase să Îl oblige pe Isus să Îşi stabilească împărăţia cu
putere lumească. Acum încercase din nou să Îl pună cu forţa pe Isus pe
tron. Te-ai luptat şi tu vreodată să Îl pui pe Isus pe tronul vieţii tale?
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Iuda clocise un plan ingenios. El trecea dincolo de cei treizeci de arginţi pe care îi primise de la conducătorii iudei. Adevăratul lui scop era să
Îl oblige pe Isus să întemeieze o împărăţie lumească – să Se pună singur
pe tron. El credea că, dacă Îl va vinde pe Isus în mâinile conducătorilor religioşi, Isus avea să fie forţat să înfăptuiască un miracol pentru a se salva
singur şi astfel urma să fie înfiinţată împărăţia lui Isus, ca Mesia. Iuda era
sigur că, în semn de respect pentru metodele lui inteligente, Isus avea să
îl numească prim-ministru.
Totul a mers bine până la momentul din grădină, în care Iuda L-a
trădat pe Isus cu o sărutare. Atunci le-a spus preoţilor şi conducătorilor:
„Ţineţi-L strâns.” El se aştepta cu toată încrederea ca Isus să îi doboare
în genunchi pe vrăjmaşii Lui, să Se elibereze pe El şi pe ucenicii Lui şi să
preia conducerea în Israel.
În schimb, Iuda a privit de la depărtare cum Isus era dus ca un miel
la tăiere. El a văzut cum mâinile lui Isus erau legate. L-a văzut abuzat în
procesul batjocoritor dinaintea lui Caiafa. Pe măsură ce procesul se apropia de încheiere, în inima lui a început să se cuibărească groaza, dându-şi
seama că Îl vânduse pe Isus la moarte.
Atunci a venit unul dintre cele mai dramatice momente în judecarea
lui Isus. Iuda nu mai putea suporta. Această scenă este descrisă în cartea
Hristos, Lumina lumii: „Deodată, o voce răguşită a răsunat din odaia de
judecată, făcând ca un fior de groază să pună stăpânire pe toate inimile:
«Este nevinovat, cruţă-L, Caiafa!»
Făptura înaltă a lui Iuda era văzută acum făcându-şi loc prin mulţimea înmărmurită. Faţa sa era palidă şi descompusă şi stropi mari de sudoare se vedeau pe fruntea lui. Repezindu-se spre scaunul de judecată,
el a aruncat jos, înaintea marelui-preot, monedele de argint ce fuseseră
preţul vânzării Domnului său. Apucând nerăbdător haina lui Caiafa, îl
imploră să-L elibereze pe Isus, declarând că nu făcuse nimic vrednic de
moarte.
«Am păcătuit», strigă din nou Iuda, «căci am vândut sânge nevinovat»” (HLL, pp. 721–722).
Apoi a venit şi s-a aruncat la picioarele lui Isus şi a stăruit ca Isus să Se
salveze singur. Dar singurul răspuns al lui Isus a fost: „Dar tocmai pentru
aceasta am venit până la ceasul acesta!”
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Cunoaşteţi restul poveştii lui Iuda. Mai târziu, în drumul spre Calvar,
mulţimea gălăgioasă a fost oprită din mersul ei la baza unui copac, sub
care zăcea trupul frânt al lui Iuda, desprins de frânghia pe care o folosise
pentru a se spânzura.
Procesul dinaintea lui Caiafa s-a încheiat repede după mărturisirea
lui Iuda înaintea adunării. Recunoaşterea vinei sale în trădarea lui Isus l-a
pus pe marele-preot într-o lumină nefavorabilă şi Caiafa era nerăbdător
să scape de privirile întrebătoare şi de ruşine.
Acum deja era dimineaţă devreme şi tot ce voiau să facă trebuia făcut repede. Era o zi de vineri – începutul Paştelui – şi spiritul mulţimii care
îi condusese până în acele clipe începea să pălească. Dacă erau forţaţi să
aştepte până după trecerea Sabatului, speranţele erau tot mai mici ca
scopul lor să fie dus la îndeplinire.
De aceea, procesul lui Isus înaintea conducătorilor religioşi cei mai
de seamă din poporul ales al lui Dumnezeu a fost încheiat. Aceşti preoţi
şi pastori ai templului Său L-au interogat şi L-au condamnat. Acum L-au
declarat vrednic de moarte. Minunează-te, cerule, şi rămâi încremenit
pământule!
Întrebări şi sugestii pentru discuţie:
1.

Ce a văzut Petru în privirea lui Isus după ce L-a trădat?

2.

Ce a fost diferit în trădarea lui Iuda, în comparaţie cu trădarea lui Petru?

3.

Pe ce anume ne putem baza atunci când am greşit şi ne simţim vinovaţi înaintea lui Dumnezeu?

4.

Poate ai încercat de mai multe ori să Îl urmezi pe Isus de la depărtare.
Provocarea de astăzi este să te apropii de El, să stai lângă El, să mergi
cu El!

9 octombrie

Cum S-a purtat Isus cu femeile

Î

ncă nu am văzut femei lucrând cu picamerul, dar am văzut femei conducând camioane, vânzătoare de utilaje grele sau poliţiste. Unii oameni
au discutat în amănunt şi au reanalizat rolul femeii în biserică. Dacă drepturile femeilor sunt recunoscute în alte domenii, de ce nu pot femeile să
fie pastori sau prezbiteri?
Pentru cei care pun astfel de întrebări şi poate şi pentru ceilalţi, subiectul acesta – cum S-a purtat Isus cu femeile – este foarte interesat. Subiectul ar trebui să fie de interes pentru cel puţin 50% din cititorii acestei
cărţi – deşi nu sunt sigur pentru care 50%!
În ultimii ani, nu doar un singur autor L-a descris pe Isus ca fiind un
apărător al femeilor. Este oare adevărat, potrivit celor patru evanghelii?
Dacă într-adevăr a fost un apărător al femeilor, în ce sens şi cum a luptat
El pentru feminism?
Dacă luăm în calcul aspectul cultural şi social din acele zile, vom observa că liderii bisericii – rabinii – nu erau nici pe departe apărători ai
drepturilor femeilor. De fapt, o rugăciune care a fost preluată din literatura rabinică şi care probabil că a fost folosită şi în acele vremuri spune
astfel:
„Binecuvântat eşti Tu, Doamne, Dumnezeul nostru, Regele universului, că nu m-ai creat păgân. Binecuvântat eşti Tu, Doamne, Dumnezeul
nostru, Regele universului, că nu m-ai creat rob. Binecuvântat eşti Tu,
Doamne, Dumnezeul nostru, Regele universului, că nu m-ai creat femeie.”

80

Asemenea lui Isus

Recent, această rugăciune a fost schimbată puţin – a mai fost cosmetizată –, dar aşa vorbeau şi gândeau pe vremea lui Hristos. Un alt fragment din literatura rabinică spune: „Fericit e cel ai cărui copii sunt băieţi
şi vai de cel ai cărui copii sunt fete.” Acestea nu sunt cuvintele mele! Eu
doar încerc să vă ajut să înţelegeţi contextul din acele vremuri, de pe timpul lui Hristos. Cu siguranţă că nu era un lucru popular să fii apărătorul
drepturilor femeilor în acele vremuri.
Mai întâi, să aruncăm o privire rapidă la învăţăturile lui Isus. El adesea a făcut referire la femei în relatările şi parabolele Sale. Cu toţii cunoaştem pilda despre femeia care a pus aluat în pâine – o paralelă la
Împărăţia cerurilor. Am auzit despre pilda cu oaia pierdută, fiul pierdut şi
moneda pierdută – monedă care fusese pierdută de o femeie, probabil
parte din zestrea ei. Am auzit şi de cele zece fecioare din pilda care face
referire la sfârşitul timpului.
Isus a spus o poveste despre o văduvă stăruitoare, ilustrând importanţa stăruinţei în rugăciune. În altă ilustraţie, Isus a vorbit despre nevasta lui Lot, dar şi despre împărăteasa din Seba. Deja am observat mai în
detaliu felul în care Isus a lăudat-o pe văduvă în templu, când a dat şi ea
doi bănuţi.
În Matei 21, după parabola cu cei doi fii – dintre care doar unul a
ascultat de tatăl lui –, Isus a spus că până şi curvele vor intra în Împărăţia cerurilor înaintea conducătorilor religioşi din acele vremuri. În
prima lui predică în Nazaret, El a făcut referire la văduva din Sarepta,
de pe vremea lui Elisei. Când le-a vorbit ucenicilor despre a doua venire, El vorbit despre două femei care măcinau la moară. Adesea Isus a
vorbit despre femei şi făcea referire la ele dorind să ilustreze învăţăturile
Sale.
Acum să privim la câteva exemple care ne prezintă felul în care Isus
S-a raportat la femei. Un scriitor a analizat acest lucru şi a scris următoarele: „În raportările Lui la femei, stilul de viaţă al lui Isus a fost atât de
remarcabil, încât putem spune doar că era uimitor. El a tratat femeile ca
pe nişte fiinţe umane pe deplin egale cu bărbaţii. De pe buzele Lui nu s-a
auzit niciun cuvânt de depreciere la adresa femeilor. Mântuitorul, care
Se identifica cu cei oprimaţi şi dezmoşteniţi, a vorbit cu femeile şi despre
femei cu libertate deplină şi cu candoare.”
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Privind la modul de raportare al lui Isus faţă de femei, aş vrea să
analizăm mai întâi relaţia lui Isus cu mama Sa.
Pe când avea doisprezece ani, fiind vremea să meargă în prima călătorie la adunarea de la Ierusalim, Isus S-a despărţit de părinţii Lui, moment în care ei şi-au continuat călătoria, neştiind că El nu mai era cu ei.
Când în cele din urmă L-au găsit din nou, după o căutare de trei zile, L-au
mustrat. Deşi avea doar doisprezece ani, El a spus: „De ce M-aţi căutat?
Oare nu ştiaţi că trebuie să fiu în Casa Tatălui Meu?” (vezi Luca 2).
La prima vedere, poate am fi tentaţi să spunem că a fost puţin
obraznic. Dar nu este aşa. Pentru că apoi, în evanghelii, ni se spune că El
a mers împreună cu ei şi le-a fost supus în următorii optsprezece ani. Dar
implicaţia distinctă din această relatare este că – probabil pentru prima
dată – Isus realiza tensiunea şi echilibrul dintre loialitatea faţă de familie
şi loialitatea faţă de Tatăl din ceruri.
A doua referinţă la relaţia lui Isus cu mama Sa apare în relatarea despre nunta din Cana. Nuntaşii aveau nevoie de mai mult vin, după cum vă
amintiţi. Mama lui Isus a venit la El şi I-a povestit despre nevoia lor. Atunci
Isus i-a răspuns: „Femeie, ce am a face Eu cu tine?” (vezi Ioan 2).
Mulţi oameni au crezut că a fost puţin cam nepoliticos. Dar dacă am
studia puţin mai atent felul de exprimare din acele vremuri, am ajunge
la concluzia că nu a fost nepoliticos. De fapt, acesta putea fi considerat
chiar un răspuns plin de respect. Sunt totuşi unii care sugerează că, deşi
Isus avea respect faţă de mama Lui, El a trebuit şi să urmărească atent
echilibrul dintre acest respect şi lucrarea Tatălui Său, care Îl trimisese.
A treia referinţă este din Capernaum, unde mama şi fraţii lui Isus au
încercat să Îl vadă, dar nu au reuşit – pentru că mulţimea care Îl înconjura
era prea mare. În loc să Se oprească din învăţătura Lui, El a spus: „Căci oricine face voia Tatălui Meu care este în ceruri, acela Îmi este frate, soră şi
mamă.” Din nou, El pune accent pe faptul că lucrarea pentru Dumnezeu
nu poate ocupa locul secund – chiar când e vorba de familie. Nici chiar
mama Lui, deşi era binecuvântată între femei, nu putea intra în Împărăţia
cerurilor doar pentru că era mama Lui. Chiar şi ea trebuia să aibă o relaţie
personală cu Dumnezeu.
A patra referinţă la relaţia lui Isus cu mama Lui este la cruce, când,
privind în jos, El a văzut-o stând lângă Ioan – Ioan, cel care întotdeauna
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era acolo. El a spus: „Femeie, iată fiul tău!” şi lui Ioan i-a spus: „Iată mama
ta!” (Ioan 19:26-27). Astfel, El a demonstrat multă grijă pentru mama Lui
până la sfârşit.
Un alt aspect al relaţionării lui Isus cu femeile a fost felul în care S-a
raportat la femeile care Îl urmau. „Curând după aceea, Isus umbla din
cetate în cetate şi din sat în sat şi propovăduia şi vestea Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu. Cei doisprezece erau cu El şi mai erau şi nişte femei
care fuseseră tămăduite de duhuri rele şi de boli: Maria, zisă Magdalena,
din care ieşiseră şapte draci, Ioana, nevasta lui Cuza, ispravnicul lui Irod,
Susana şi multe altele, care-L ajutau cu ce aveau” (Luca 8:1-3).
Urmaşii lui Isus erau doisprezece apostoli şi o mână de femei galileene. De ce Îl urmau? Au venit în urma unei invitaţii? Într-o ocazie, Isus
le-a spus ucenicilor: „Nu voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi”
(vezi Ioan 15:16). Tot la fel de bine Isus le-ar fi putut alege şi pe acele
femei.
Ce făceau femeile? Îl însoţeau. Am putea specula şi ne-am putea
gândi la problemele care ar fi apărut în situaţia în care ajungeau într-o
cetate, căutând cazare. Ele Îl susţineau. Există dovezi care ne arată că
unele din acele femei aveau o situaţie financiară bună. Ele L-au însoţit pe
Isus până la sfârşit; chiar şi atunci când cei doisprezece ucenici au fugit
de au mâncat pământul, încercând să-şi salveze pielea, femeile au rămas.
Tot ele au fost primele care au primit mesajul despre învierea Lui.
Un alt exemplu al interacţiunii lui Isus cu femeile este prietenia Lui
cu Maria şi Marta. Cu siguranţă cunoaşteţi această relatare. O găsim în
Luca 10. Acolo ne spune că Maria stătea la picioarele lui Isus. Ce înseamnă acest lucru? În vremea lui Hristos, elevul stătea la picioarele învăţătorului. Marta L-a numit pe Isus „Învăţătorul” în Ioan 11, când s-a dus
să-i spună Mariei să vină, zicându-i: „A venit Învăţătorul”. Pe vremea lui
Hristos nu se mai auzise ca un rabin să înveţe o femeie. De fapt, rabinii
chiar aveau o zicală care spunea că era mai de dorit să înveţi un samaritean decât să înveţi o femeie şi probabil ştiţi ce simţăminte aveau ei
pentru samariteni!
Dar Maria stătea la picioarele lui Isus şi de pe buzele surorii ei, Marta,
a ieşit una din cele mai măreţe afirmaţii cu privire la identitatea lui Isus.
Era imediat după moartea lui Lazăr, când Isus a ajuns în Betania. Marta
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a spus: „Cred că Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină
în lume” (vezi Ioan 11:27). Cum ai putea cere o credinţă mai mare decât
aceasta?
O altă situaţie în care putem vedea cum a relaţionat Isus cu femeile
a fost la ungerea Lui. În toate cele patru evanghelii se scrie despre acest
episod care s-a întâmplat la ospăţul din casa lui Simon. Toţi iudeii din
acele vremuri ar fi dezaprobat ceea ce s-a întâmplat acolo – Isus a permis
unei femei să Îl atingă. El a permis unei femei al cărei păr era desfăcut să Îl
atingă. (În acele vremuri, doar femeile străzii îşi lăsau părul desfăcut.) Dar
nu doar atât, Isus a mai spus ceva care a dăinuit peste generaţii; a spus că
ea făcuse un lucru frumos.
Apoi mai avem episodul cu Isus şi femeia samariteană. Pe vremea lui
Hristos, ei aveau o regulă care suna astfel: „Un bărbat nu trebuie să fie singur cu o femeie într-un han, nici chiar dacă este sora sau fiica lui, din cauza
a ceea ce ar putea crede lumea. Un bărbat nu are voie să vorbească cu o
femeie pe stradă, nici chiar dacă acea femeie este soţia lui şi în special cu
o altă femeie, din cauza a ceea ce ar putea crede lumea.” Asta ne face să
ne întrebăm ce fel de bărbaţi existau în acele vremuri! Dar Isus a vorbit cu
femeia de la fântână fără a-I fi ruşine, încălcând orice obicei iudaic.
Găsim în paginile Bibliei şi experienţa lui Isus şi a femeii prinsă în
adulter, care a fost adusă cu forţa înaintea Lui. El i-a luat partea în prezenţa celor care erau nerăbdători să o condamne. Putem găsi nenumărate
ocazii care să ne prezinte modul lui Isus de a Se raporta la femei.
Dar ce putem spune despre faptul că Isus a vindecat femei? El a vindecat-o pe soacra lui Petru în ziua Sabatului. El a încălcat două reguli deodată, pentru că nu doar că vindecase în ziua Sabatului, ci Se şi atinsese
de ea – o prinsese de mână.
O altă situaţie este înregistrată în Luca 13:10-17 – femeia care avea
o suferinţă de optsprezece ani. Din nou, ea fusese vindecată în ziua Sabatului şi Isus Şi-a pus mâna asupra ei în public – o interdicţie categorică
în poporul iudaic.
Mai avem şi relatarea despre fiul văduvei din Nain, care a fost în
viat. Isus a întrerupt ceremonia de înmormântare şi a adus bucurie inimii
tulburate. Când a înviat-o pe fiica lui Iair, Isus a încălcat din nou tradiţia
iudaică, atingând fetiţa care fusese moartă şi aducând-o înapoi la viaţă.
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Îndreptându-se spre acea întâlnire, o femeie din mulţime şi-a făcut loc
pentru a-I atinge poala hainei Lui. Isus S-a oprit şi a întrebat: „Cine s-a
atins de Mine?” El a chemat-o pe această femeie timidă din spate, unde
se ascunsese, şi a spus cu glas tare că era o persoană demnă de a primi
vindecare. El a recunoscut credinţa şi determinarea ei. El a tratat-o ca pe
o persoană cu drepturi depline.
O ultimă experienţă în care putem vedea felul în care Isus relaţiona
cu femeile a avut loc în drumul spre Calvar. Femeile plângeau. Probabil
că ele nu intraseră foarte mult în contact cu Isus înainte, dar inimile lor
fuseseră atinse de suferinţa Lui. Avem nevoie de mai mulţi bărbaţi ca ele!
Bărbaţi ca Simon din Cirene, care nu a putut să rămână tăcut văzând un
Om care suferea sub o cruce. Dar femeile plângeau şi Isus le-a observat.
În niciuna dintre evanghelii nu este înregistrată vreo situaţie în care
vreo femeie să aibă o atitudine ostilă faţă de Isus. Isus S-a asociat fără
probleme şi Şi-a prezentat mesajul Lui atât bărbaţilor, cât şi femeilor.
Femeile au fost considerate egale în orice privinţă. El a ales şi femei, şi
bărbaţi să Îi fie prieteni speciali. Plin de har, El a acceptat afecţiunea şi
onoarea lor ca pe un lucru frumos. El nu a ezitat nicio clipă să răspundă
nevoilor femeilor. El a demonstrat că este posibil să te asociezi cu femei
pe un plan spiritual înalt. Astfel, prin acceptarea de care El a dat dovadă,
cu adevărat poate fi descris ca un luptător pentru drepturile femeilor.
Întrebări şi sugestii pentru discuţie:
1.

În cultura iudaică, femeile făceau parte din categoria persoanelor marginalizate și fără valoare. Cum explicați atitudinea lui Isus, care este una
revoluționară pentru acea vreme, care sunt concepțiile și practicile pe
care Isus a dorit să le îndrepte?

2.

Cum putem urma exemplul Mântuitorului fără a ajunge în extrema
opusă, susținând mișcările feministe? Care este atitudinea corectă pe
care s-o manifestăm față de femei în familie, societate și biserică?

3.

Oferă un pliant Sola Scriptura, Speranța TV sau GLOW!

10 octombrie
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etatea Ierusalim a fost distrusă de multe ori. Multe cetăţi şi sate din
Palestina nu mai există aşa cum erau pe vremea lui Hristos. De-a
lungul anilor, oamenii doar au construit oraşe noi peste cele vechi.
Când am făcut un tur prin Ţara Sfântă, împreună cu un grup, în urmă
cu câţiva ani, am mers să vizităm scăldătoarea de la Betesda. Este la douăzeci şi ceva de metri sub nivelul oraşului actual şi poţi coborî pe nişte
scări spiralate până la nivelul scăldătorii, acolo unde era şi în zilele lui
Isus.
Când ajungi la cele cinci pridvoare, alte scări te duc în jos şi mai departe, în întuneric, până la apele care au mai rămas în scăldătoare. În acel
moment, o persoană din grupul nostru a dispărut accidental în scăldătoare, în timp ce încerca să coboare pe scările întunecate. În loc să se
tulbure apele, se pare că apele l-au tulburat pe el...
Dar scăldătoarea de la Betesda încă este acolo şi astfel ne putem
forma o imagine despre cum era în vremea lui Isus.
Povestea despre omul de la scăldătoarea de la Betesda se găseşte
în capitolul cinci din Ioan: „După aceea era un praznic al iudeilor şi Isus
S-a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă Poarta Oilor, este o scăldătoare, numită în evreieşte Betesda, care are cinci pridvoare. În pridvoarele
acestea zăceau o mulţime de bolnavi: orbi, şchiopi, uscaţi, care aşteptau
mişcarea apei.” Apoi urmează un verset care în multe traduceri mai exacte ale Bibliei nu apare, dar în alte versiuni încă mai este: „Căci un înger al
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Domnului se pogora, din când în când, în scăldătoare şi tulbura apa. Şi
cel dintâi care se cobora în ea, după tulburarea apei, se făcea sănătos,
orice boală ar fi avut” (Ioan 5:1-4).
Aici era un hocus-pocus – magia vremii lor. Era un fel de Lourdes, am
putea să spunem, unde oamenii puteau merge să găsească sănătate şi
vindecare – sau cel puţin aşa credeau.
„Acolo se afla un om bolnav de treizeci şi opt de ani. Isus, când l-a
văzut zăcând şi fiindcă ştia că este bolnav de multă vreme, i-a zis: «Vrei
să te faci sănătos?» «Doamne», I-a răspuns bolnavul, «n-am pe nimeni
să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa şi, până să mă duc eu, se
pogoară altul înaintea mea.»
«Scoală-te», i-a zis Isus, «ridică-ţi patul şi umblă!» Îndată omul acela
s-a făcut sănătos, şi-a luat patul şi umbla. Ziua aceea era o zi de Sabat”
(versetele 5-9).
În restul capitolului putem citi care au fost urmările. Isus a fost chemat înaintea tribunalului şi a fost judecat înaintea unei curţi pământeşti.
Isus, Domnul Sabatului, a fost acuzat de încălcarea Sabatului. Poate ar fi
comic dacă nu ar fi atât de tragic. Isus – Creatorul, Cel care a făcut totul,
Cel care făcea să bată inimile celor care Îl acuzau. O imagine cu adevărat
interesantă.
În şase ocazii diferite, Isus a fost acuzat de încălcarea Sabatului. Dacă
vei studia cu atenţie cele şase ocazii, vei observa că Isus întotdeauna a
decis în favoarea omului, a persoanei, în timp ce conducătorii religioşi au
decis întotdeauna în favoarea legii.
Dar în Matei 12:12, Isus a spus: „De aceea este îngăduit a face bine
în zilele de Sabat.” Astfel că Isus a „încălcat” Sabatul pentru a-l putea păzi.
Conducătorii evrei, încercând să îl păzească, au ajuns să încalce Sabatul.
Când Isus a hotărât în favoarea persoanei, El de fapt hotăra şi în favoarea
legii. Cele două nu se exclud reciproc. Este îngăduit, este legal să faci
bine în ziua Sabatului.
Acel cuvânt, îngăduit, sau legal, este foarte interesant. Versetul nu
spune că este frumos să faci bine în ziua Sabatului, sau că este un privilegiu să faci bine. Versetul spune că este îngăduit, este legal să faci bine. Cu
alte cuvinte, asta îţi cere legea. Este ca şi cum ai conduce pe o autostradă
care are un indicator cu „limita minimă de viteză este 70 km/h.” Nu doar
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că îţi este permis să conduci cu mai mult de 70 km/h, dar chiar încalci
legea şi încurci circulaţia dacă ai o viteză mai mică. A face bine în ziua
Sabatului este ceea ce ne cere legea, şi Isus a venit să ne descopere acest
scop al Sabatului. Aparent, El a uitat de orice precauţie, a făcut un pas gigantic peste toate tradiţiile şi ritualurile şi a arătat ce însemna adevăratul
Sabat.
În acel Sabat, Isus umbla printre cele cinci pridvoare. Oamenii de
acolo erau cazuri fără speranţă. Prietenii sau familiile lor îi aduseseră acolo într-un ultim efort. Unii îşi construiseră nişte adăposturi rudimentare
în apropierea scăldătoarei; alţii erau aduşi la scăldătoare în fiecare zi. Cu
toţii aşteptau ca apele să fie tulburate ca să poată fi primii care intră în
scăldătoare. Peste tot erau bolnavi, infirmi, istoviţi, nenorociţi şi fără speranţă... Şi aşteptau.
Isus păşea singur şi neobservat printre suferinzi. Era doar la începutul lucrării Lui. Mai apoi, oamenii se adunau în mulţimi în jurul Lui, Îl
urmau şi se îmbulzeau în urma paşilor Lui. Dar în acea zi, mergând spre
scăldătoare, nu era urmat de mulţimi, nicio femeie nu a încercat să ajungă la El, încercând să se atingă de poala hainei Lui.
Aşa că Isus cutreiera printre cele cinci pridvoare, uitându-Se la nenorociţii suferinzi şi dorindu-Şi nespus să îi vindece. El dorea să îi vindece
pe toţi! Dacă aş fi fost acolo şi L-aş fi recunoscut, dacă I-aş fi cunoscut
puterea, aş fi strigat cu glas tare: „Vindecă-i, Isuse! Vindecă-i pe toţi!”
Dar El nu putea face acest lucru. Misiunea Lui includea multe lucruri
care mai trebuiau să se împlinească şi, dacă i-ar fi vindecat pe toţi, lucrarea Lui ar fi fost scurtată. De fapt, vindecând un singur om, El a făcut un
pas uriaş înspre cruce. Acesta este motivul pentru care El nu a vindecat
toţi leproşii. Acest lucru ar fi afectat misiunea Lui mai mare – de a mântui
întreaga omenire.
Tocmai de aceea Dumnezeu nu a pus capăt păcatului cu mult timp
în urmă. De aceea El nu-i poate vindeca pe toţi oamenii astăzi – toţi cei
bolnavi şi invalizi din spitale, azile şi alte instituţii. Dumnezeu, în înţelepciunea Sa, trebuie să permită păcatului să se desfăşoare până la sfârşit,
pentru ca toţi să vadă cu adevărat ce este păcatul. Dar când în cele din
urmă va veni sfârşitul păcatului, nimeni nu îşi va mai dori să păcătuiască
vreodată.
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Pe când umbla printre cele cinci pridvoare, tânjind să îi vindece pe
toţi şi probabil aşteptând ziua în care păcatul se va sfârşi pentru totdeauna şi toţi vor putea fi vindecaţi, El a văzut cel mai disperat caz de acolo.
Compasiunea Lui nu L-a lăsat nepăsător.
Acolo era un bărbat care fusese bolnav de treizeci şi opt de ani. Prietenii lui plecaseră, familia lui plecase şi singura lui casă era la scăldătoare.
Isus S-a oprit, S-a uitat înspre el şi a pus o întrebare care poate părea
nelalocul ei.
„Vrei să te faci sănătos?”
„Poftim? Dar ce crezi că fac aici?”
„Vrei să te faci sănătos?” Evident că Isus dorea să îl audă pe bărbat
spunând acest lucru.
Ei bine, cunoaşteţi răspunsul lui. „Da, asta urmăresc. Dar nu mai este
nimeni aici. Nu am pe nimeni alături. Iar eu nu sunt destul de puternic să
intru în scăldătoare. Întotdeauna ajunge altcineva înaintea mea. Nu mai
am nicio nădejde.”
Isus nu pierde timpul. El nu Se joacă cu cuvintele. Se uită la om şi,
cu puterea care vine de la Dătătorul Vieţii, Creatorul, Cel care a creat universul – puterea care a făcut ca țărâna să ia formă de om la creație – El
porunceşte: „Scoală-te, ridică-ţi patul şi umblă.”
Acum aş vrea să observăm succesiunea interesantă de aici. Biblia
ne spune că (1) de îndată bărbatul a fost vindecat, (2) şi-a luat patul şi
(3) a umblat.
Cât de uşor ne este nouă să includem şi eul în acest tablou. Vrem
doar puţină recunoaştere, doar puţină glorie pentru noi înşine. Şi spunem: Dumnezeu îi ajută pe cei care se ajută singuri. Noi vrem ca darurile
lui Dumnezeu să depindă cât de puţin şi de lucrarea noastră. Probabil că
ai auzit persoane care spun că lucrul care l-a ajutat pe acest om să umble
a fost faptul că şi-a propus, a strâns din dinţi şi a fost foarte hotărât să facă
tot ce i-a spus Isus. Şi pentru că el a depus eforturi în acea direcţie, el a
fost vindecat şi astfel a putut să umble. Dar nu este aşa. Isus l-a vindecat
pe loc. Mai întâi a fost vindecat; apoi s-a ridicat, şi-a luat patul şi a umblat.
Umblarea şi ridicarea patului au fost rezultatele vindecării – nu cauza.
Apoi îl vedem pe bărbat că umblă – că sare – se depărtează de scăldătoare. Ce reprezintă scăldătoarea? Scăldătoarea ilustrează ceva ce noi
putem face pentru vindecarea noastră. Scăldătoarea ar putea reprezenta

Cum S-a purtat Isus cu cei deznădăjduiţi

89

ceva ce noi încercăm să facem pentru a duce la îndeplinire mântuirea
noastră, pentru a obţine biruinţa noastră sau neprihănirea.
Poate că unii a căror boală era doar în imaginaţia lor, aparent, au fost
vindecaţi pentru că aşa credeau. Dar acest bărbat era foarte slăbit. El nici
măcar nu avea putere, sau energie, să ajungă la scăldătoare. El era un caz
fără nădejde.
Eşti şi tu în papucii lui? Să nu trecem cu vederea lecţia spirituală din
această relatare. Care este scăldătoarea ta astăzi? Ai încercat şi tu să câştigi cerul prin eforturi proprii – ai încercat să fii destul de bun pentru a
ajunge acolo? Asta e scăldătoarea ta? Nu vei ajunge niciodată la mântuire pe cont propriu.
Ai încercat să obţii biruinţa asupra unui păcat din viaţa ta? Nu ai avut
pace? Eşti pe punctul de a dispera? Este aceasta scăldătoarea ta? Dar ce
putem spune despre membrii bisericii, care încearcă să facă ceva pentru
a-L determina pe Hristos să Se întoarcă? Ai auzit de aşa ceva? Ai văzut
afişe şi mottouri care spun: „Să ne mobilizăm şi să încheiem lucrarea”?
Şi apoi auzi că populaţia lumii creşte mai repede decât se răspândeşte
Evanghelia, şi eşti gata să îţi pierzi orice nădejde. Este aceasta scăldătoarea ta astăzi?
Avem tot felul de scăldători la care ne luptăm să ajungem. Probabil
că mai sunt şi astăzi persoane care au încercat de treizeci şi opt de ani,
sau poate chiar mai mult, să ajungă la scăldătoare şi încă nu au ajuns. Am
veşti bune pentru tine!
„Este un izvor plin cu sânge,
care vine din venele lui Emanuel;
Şi păcătoşii care se pun sub acel izvor
îşi pierd orice pată de păcat.”
Este o haină pentru toţi cei dezbrăcaţi, o haină ţesută fără niciun fir
omenesc. Astăzi îţi este oferită în dar. Este haina puterii lui Isus, în locul
eşecului tău.
Ai vrea să mi te alături astăzi la unul dintre cele cinci pridvoare? Isus
trece pe acolo. El Se apleacă asupra ta şi spune: „Vrei să te faci sănătos?”
Unii oameni numesc aceasta Evanghelie subiectivă. Ei spun: „Nu
vorbi despre a fi vindecat. Să fim obiectivi. Să nu privim la noi înşine.”
Ţi-L poţi imagina pe Isus aplecându-Se asupra bărbatului de la scăldătoare, spunând: „Vrei să te faci sănătos?”
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Bărbatul îi răspunde: „Ah, este prea subiectiv. Doar pune nişte neprihănire în dreptul meu în ceruri. Va fi suficient.”
Putem fi recunoscători pentru ce a făcut Isus la cruce, dar putem fi
la fel de recunoscători pentru ce doreşte El să facă în fiecare viaţă, astăzi.
Charles Spurgeon, marele predicator din trecut, spunea astfel: „Acum,
dragii mei ascultători, vreau să vă pun o întrebare. Vreţi să fiţi vindecaţi?
Vreţi să fiţi mântuiţi? Ştiţi ce înseamnă a fi mântuit? Ah, spuneţi voi, înseamnă a scăpa din iad. Nu, nu, nu. Aceasta rezultă din a fi mântuit. A fi
mântuit este cu totul altceva. Vrei să fii mântuit din puterea păcatului? Îţi
doreşti să fii mântuit de a mai pizmui, de a mai avea o minte lumească,
necurată, a mai fi arţăgos, nedrept, neevlavios, dominant, beţiv sau profan? Eşti dispus să renunţi la păcatul cel mai drag ţie?”
„Nu”, ar zice cineva, „nu pot spune cu sinceritate că îmi doresc toate
aceste lucruri.”
„Atunci nu ţie îţi vorbesc astăzi.”
„Eu vreau”, ar zice altcineva, „îmi doresc să scap de păcat, cu tot cu
rădăcină şi ramuri. Chiar în această zi îmi doresc, prin harul lui Dumnezeu, să devin creştin şi să fiu mântuit din păcatele mele.”
„Atunci scoală-te, ia-ţi patul şi umblă.”
Nu ai vrea să Îl accepţi pe cel mai bun Prieten pe care L-ai putea
avea, Însuşi Domnul Isus, care păşeşte printre cele cinci pridvoare? El nu
a venit să îi cheme pe cei neprihăniţi la pocăinţă, ci pe păcătoşi. El a spus:
„Întoarceţi-vă la Mine, şi veţi fi mântuiţi, toţi cei ce sunteţi la marginile
pământului” (Isaia 45:22). El a fost dispus să Îşi asume riscul pentru tine.
Compasiunea Lui nu Îl lasă niciodată nepăsător. Astăzi, El îţi oferă vindecarea spirituală pe care o doreşti atât de mult.
Întrebări şi sugestii pentru discuţie:
1.

Care sunt neputinţele care ne caracterizează pe noi, cei din prezent?

2.

Cum îi putem ajuta, în mod concret, pe cei deznădăjduiţi?

3.

Îți propun să faci o vizită unei persoane bolnave. Nu uita să iei câteva
fructe cu tine!
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e-ai gândit vreodată să mori pentru Hristos? Ai fi dispus să faci acest
lucru? Dacă da, ai putea? Fără îndoială că cei care şi-au dat viaţa pentru Hristos au trebuit să primească ajutor de sus.
În timpul răscoalei boxerilor, tâlharii au luat un misionar din China în
adăpostul lor din munţi şi au încercat să îl oblige să renunţe la credinţa
lui. El a refuzat. Aşa că i-au tăiat degetele de la mâini şi de la picioare.
Apoi l-au întrebat: „Acum vei renunţa la credinţa ta?”
Dar el a spus: „Nu”. Aşa că i-au tăiat mâinile de la încheieturi şi picioarele de la glezne şi au strigat la el, pentru a-l determina să renunţe
la credinţa în Hristos. Dar el a refuzat din nou. În cele din urmă i-au tăiat
mâinile şi picioarele. Văzându-l cum moare într-o baltă de sânge, sângele
lui, ei au întrebat: „Acum mai ai ceva de spus?”
El a răspuns: „Da, aţi vrea să îi spuneţi fiului meu să vină în locul meu
în China?”
Cu siguranţă că am auzit astfel de relatări în multe locuri şi în multe
timpuri. Sângele martirilor a curs, de la Abel până în prezent. În această
carte în care vorbim despre felul în care S-a purtat Isus cu oamenii, am fi
neglijenţi dacă nu am privi la modul în care S-a raportat Isus la urmaşii
Lui – nu doar în părtăşie, ci şi în suferinţă.
Hristos le-a spus urmaşilor Lui: „Fii credincios până la moarte, şi-ţi
voi da cununa vieţii” (Apocalipsa 2:10). Apostolul Petru a aflat valoarea
suferinţei. A fost o vreme când el a dat înapoi. Poate vă amintiţi de discuţia lui cu Isus, când Isus le-a spus ucenicilor despre apropiata Lui moar-
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te. Petru a spus: „Să Te ferească Dumnezeu, Doamne!” Şi Isus l-a mustrat
(vezi Matei 16:22-23).
Dar Petru a găsit binecuvântarea părtăşiei în suferinţă şi, în 1 Petru
4:12-13, el spune: „Preaiubiţilor, nu vă miraţi de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit peste voi ca să vă încerce, ca de ceva ciudat care
a dat peste voi, dimpotrivă, bucuraţi-vă, întrucât aveţi parte de patimile
lui Hristos ca să vă bucuraţi şi să vă veseliţi şi la arătarea slavei Lui.”
Nu este un lucru ciudat când creştinii suferă. Găsim un mesaj asemănător din partea apostolului Pavel în Filipeni 1:29, unde scrie următoarele: „Căci, cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeţi în El, ci să şi pătimiţi pentru El.”
Este un privilegiu, un dar şi o onoare – una dintre cele mai mari binecuvântări pe care cerul le poate revărsa – să cunoşti părtăşia suferinţei
şi să fii credincios până la moarte. Aceasta este o taină pentru mintea
omului – cum poate fi adevărată? –, dar părtăşia în suferinţă este ceea ce
Isus oferă tuturor urmaşilor Lui într-un fel sau altul.
Din acest motiv, să ne concentrăm asupra unuia dintre cei mai apropiaţi urmaşi ai lui Isus, despre care chiar Isus a spus: „Nu s-a născut niciunul mai mare decât el.” Numele lui era Ioan Botezătorul. Mulţi s-au
minunat de moartea lui.
Ioan Botezătorul a fost un copil-minune, închinat Domnului încă
de la naştere. El şi-a petrecut timpul în deşert, purtând haine ciudate şi
mâncând păstăi de roșcove şi miere sălbatică. El a învăţat să iubească
deşertul şi spaţiile deschise.
Când şi-a început lucrarea publică, anunţând apropiata venire a lui
Mesia, el nu s-a zgârcit la cuvinte. L-a mustrat chiar şi pe regele Irod cu
privire la căsătoria lui. Soţiei lui Irod nu i-a plăcut ce a spus Ioan, aşa că l-a
convins pe soţul ei să îl arunce pe Ioan Botezătorul în închisoare.
Majoritatea oamenilor se aşteptau ca el să fie eliberat la scurt timp
după aceea. Ei erau siguri că respectul oamenilor şi chiar al regelui Irod
aveau să îl ţină pe Ioan în siguranţă. Dar Ioan Botezătorul a aşteptat, a
aşteptat şi a aşteptat. Strânsoarea închisorii apăsa greu asupra celui care
îşi petrecuse toată viaţa în munţii pustii. În mintea lui au început să apară
tot felul de întrebări. Atunci a avut ocazia să se îndoiască de misiunea lui
– să se îndoiască de divinitatea lui Hristos.
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Apoi a venit şi vremea când nu a mai putut suporta tensiunea şi
a trimis un mesaj către Isus, punând unele din cele mai grele întrebări.
Răspunsul lui Isus a fost o reasigurare pentru el.
Apoi, într-o zi, soţia lui Irod şi-a împlinit dorinţa. Ea l-a păcălit pe
soţul ei, prin fiica ei Salomeea şi, în tot acest proces, Ioan Botezătorul a
fost decapitat – la prima vedere părăsit de Dumnezeu, la prima vedere uitat de Isus, la prima vedere singur. Oare aşa se comportă Isus cu
ucenicii Lui?
Pentru noi este greu să înţelegem că, dintre toate darurile pe care
cerul le poate revărsa, părtăşia cu Hristos în suferinţele Sale este încrederea cea mai plină de greutate şi cea mai mare onoare. Ce fel de părtăşie au avut Ioan Botezătorul, misionarul din China şi toţi martirii din
toate veacurile cu Hristos, în suferinţele Sale? Care sunt suferinţele lui
Hristos?
În primul rând, noi ştim că Hristos a suferit din cauza neprihănirii. Nu
a suferit din cauza păcatelor Sale. El a rostit o binecuvântare asupra celor
din toate veacurile care au suferit de dragul neprihănirii.
Cei nedrepţi au fost întotdeauna stânjeniţi de prezenţa celor neprihăniţi. Oamenii răi L-au urât pe Isus pentru viaţa Sa de curăţie şi au
încercat să Îl distrugă din acest motiv. Cei care acceptă neprihănirea lui
Hristos sunt avertizaţi că nu vor fi întotdeauna cei mai populari şi unii vor
suferi persecuţie şi chiar moarte din cauza neprihănirii.
Şi Isus a suferit de dragul altora. El este exemplul suprem al Unuia
care a fost dispus să Îşi dea viaţa pentru prietenii Lui. Şi alţii, din toate
veacurile, I s-au alăturat. Am auzit istoriile lor.
Noi mai ştim că Isus a suferit din cauză că El era supus planului suprem, întocmit înainte de întemeierea lumii. Dacă păcatul avea să intre
în lume, El urma să vină să ofere o scăpare omenirii. Isus nu a deviat de
la acel plan, ci a rămas sub controlul Tatălui Său în întreaga Sa viaţă pe
acest pământ.
Dar El ar fi putut să se salveze pe El însuşi. Când preoţii şi cărturarii
au venit la El şi au spus: „Pe alţii i-a mântuit, şi pe Sine însuşi nu Se poate mântui” (Marcu 15:31), ei spuneau adevărul. Dar, deşi El S-ar fi putut
mântui pe Sine Însuşi, totuşi nu S-ar fi putut mântui pe Sine şi în același
timp și pe ceilalţi.
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Cei care L-au urmat pe Isus în părtăşie au descoperit acelaşi lucru.
Rămânând sub controlul lui Dumnezeu, ei nu s-au putut salva pe ei înşişi.
Aparent, misionarul din China s-ar fi putut salva pe sine, dacă ar fi fost
dispus să se lepede de credinţa lui în Hristos. Dar pentru că el era hotărât
să rămână sub controlul lui Dumnezeu şi să continue să îşi mărturisească
credinţa în Hristos, el nu se putea salva pe el însuşi.
Un urmaş al lui Hristos poate suferi de dragul neprihănirii, poate suferi de dragul celorlalţi şi poate suferi deoarece alege să rămână sub controlul lui Dumnezeu. Ioan Botezătorul a experimentat această suferinţă.
Cu bucurie l-ar fi eliberat Isus pe slujitorul cel iubit şi credincios, dar
de dragul miilor de oameni care în anii de mai apoi aveau să treacă din
închisoare la moarte, Ioan trebuia să bea paharul de martir.
Ioan Botezătorul a deschis calea pentru ceilalţi ucenici, dintre care
toţi, în afară de unul, au avut o moarte de martir. Ucenicii au plătit preţul suprem, pregătind calea pentru martirii care au venit în urma lor. Iar
martirii care au urmat au pregătit calea pentru noi, astăzi, care încă trăim
într-o lume de durere, suferinţă, despărţire şi moarte.
Probabil că putem înţelege moartea lui Ioan de dragul martirilor
care urmau să vină după el, dar de ce au trebuit să moară martirii?
Noi ştim că Dumnezeu a creat lumea aşa încât ploaia să cadă şi peste drepţi, dar şi peste cei nedrepţi. Soarele străluceşte şi peste cei buni,
şi peste cei răi. Dacă doar celor buni li s-ar întâmpla lucruri bune şi celor răi doar lucruri rele, nu ar trece mult până când lumea I-ar sluji lui
Dumnezeu doar din cauza avantajelor, a ceea ce ar primi de la El. Dar
Dumnezeu Îşi doreşte închinare doar din dragoste. El nu le-a promis
niciodată urmaşilor lor că vor avea „întotdeauna cerul senin”. El nu le-a
promis că îi va scoate din problemele care vin ca urmare a trăirii în această lume de păcat.
Fără îndoială că există multe motive care să justifice această stare de
lucruri. Unul dintre ele ar putea fi că şi pentru cei care sunt urmaşi ai lui
Hristos, este nevoie de reamintirea grozăviei păcatului, altfel ar uita de
natura lui păcătoasă şi din nou ar cădea victime păcatului. În planul lui
Dumnezeu, de îndată ce întregul univers va fi curat, de îndată ce păcatul
şi păcătoşii nu vor mai exista, El Îşi va dori ca totul să rămână aşa. El a
făgăduit că păcatul nu va mai apărea pentru a doua oară. Pentru ca acest
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lucru să se întâmple, trebuie să vedem clar păcatul aşa cum este, astfel
încât să nu ni se mai pară atrăgător.
Dar mai există un motiv pe care trebuie să îl luăm în considerare.
Noi ştim că Diavolul L-a acuzat constant pe Dumnezeu că este nedrept.
El susţine că oamenii Îi slujesc lui Dumnezeu doar pentru că pot obţine
ceva. Cunoaşteţi istoria lui Iov şi cum s-a încheiat ea. Acuzaţia Diavolului
a fost că Iov slujeşte lui Dumnezeu doar pentru că El l-a binecuvântat
(vezi Iov 1:9-10). Experienţa lui Iov poate fi repetată în viaţa fiecăruia dintre noi, cei care trăim astăzi.
Făgăduinţa lui Dumnezeu este că nu există nimic ce poate face
Diavolul, niciun necaz pe care el să îl poate produce în această lume de
păcat, fără ca şi Dumnezeu să ne dea puterea să trecem prin orice, dacă
vom continua să ne încredem în El. Dumnezeu are nevoie de exemple
concrete, reale, care să demonstreze că acest lucru este adevărat.
Să intrăm mai în detaliu pe măsură ce încercăm să vedem cum funcţionează acest principiu în marea luptă dintre Hristos şi Satana. Biblia ne
învaţă că la sfârşitul celor o mie de ani, când Isus Se va întoarce în această
lume pentru a treia oară, toţi oamenii care au trăit vreodată se vor întâlni
pentru prima şi ultima dată. Unii vor fi în afara cetăţii, privind înăuntru, şi
alţii vor fi înăuntrul cetăţii, privind în afară.
În afara cetăţii vor fi unii de pe vremea potopului, când toate gândurile din inima lor erau în fiecare zi îndreptate numai spre rău. Ei vor ridica
pumnul către Dumnezeu şi vor spune: „Nu este corect. A fost prea greu
să Îţi slujim în vremea în care am trăit noi.”
Poate că deja vă imaginaţi cum un glas care vine de undeva din cetate spune: „Noe, poţi veni un pic aici, pe zidul cetăţii?”
Atunci când Noe se va ridica, oamenii din zilele potopului nu vor
mai putea spune nimic.
Pot vedea un grup în afara cetăţii în acea zi, care au trăit pe vremea
apostaziei din Israel. Ei au cedat presiunii şi s-au închinat lui Baal. Ei vor
ridica pumnul împotriva lui Dumnezeu şi vor spune: „A fost prea greu să
Îţi slujim atunci când am trăit noi pe pământ. Am fi fost poate singurii
care Ţi-ar fi slujit.”
Dumnezeu îl va chema pe Ilie să stea pe zid şi atunci ei nu vor mai
avea nimic de spus.
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Îi pot vedea pe cei din biserica primară, pe vremea când persecuţia
era în floare, cei care vor fi în afara zidurilor cetăţii şi care vor ridica pumnul împotriva lui Dumnezeu vor spune: „Pentru noi a fost prea greu să
Îţi slujim în vremea noastră. Ar fi vrut să ne omoare dacă am fi vorbit cu
îndrăzneală pentru Isus Hristos.”
Şi Dumnezeu îl va trimite pe Ştefan pe zid şi atunci nu vor mai putea
spune nimic.
Văd un grup din Evul Mediu, care îşi vor ridica pumnii spre
Dumnezeu, iar Hus şi Ieronim vor fi chemaţi în faţă. Văd pe cineva din
China, de pe vremea răscoalei boxerilor, din afara zidurilor cetăţii şi văd
şi cum misionarul despre care am vorbit mai înainte va fi chemat în faţă.
Văd pe cineva din zilele noastre – o victimă a cancerului care suferă
de luni întregi şi în cele din urmă moare. Înainte de a muri, se supără pe
Dumnezeu şi Îl învinovăţeşte pentru toate necazurile şi Îl blestemă pe
Dumnezeu, iar apoi moare.
Pentru o astfel de persoană, care într-o zi va fi în afara cetăţii, va
fi nevoie ca Dumnezeu să aibă pe cineva înăuntru, care să fi suferit o
încercare asemănătoare, dar care totuşi L-a iubit şi s-a încrezut în El cu
orice preţ.
Oare înseamnă acest lucru că Dumnezeu este Cel care aduce suferinţa? Nu, nu. Suferinţa este pricinuită de Satana, dar este respinsă de
Dumnezeu, din milă. Ucenicii L-au întrebat pe Isus: „Cine a păcătuit, omul
acesta sau părinţii lui?”
Isus a răspuns: „Niciunul, dar priviţi! Acum veţi vedea slava lui
Dumnezeu.” (vezi Ioan 9:3).
Va veni o zi în care gloria lui Dumnezeu va triumfa şi urmaşii lui
Hristos care au suferit şi I-au slujit de dragul Lui – nu pentru ei înşişi – îşi
vor primi recompensa. Isus a promis că Se va revanşa faţă de noi pentru
orice pagubă suferită ca urmare a faptului că ne-am născut în această
lume de păcat.
Planul lui Dumnezeu în marea luptă se desfăşoară în aşa fel încât
chiar şi cei din afara cetăţii – chiar şi Satana – vor recunoaşte în cele din
urmă că Dumnezeu a fost corect şi drept.
Ce zi va fi aceea când problema păcatului va fi rezolvată pentru totdeauna şi vom putea avea părtăşie cu Hristos pentru totdeauna!
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Întrebări şi sugestii pentru discuţie:
1.

Care este cea mai mare încredere şi onoare care a fost acordată vreodată oamenilor? De ce?

2.

Care a fost cauza suferinţei lui Isus şi care sunt cauzele suferinţei ucenicilor Lui din trecut şi din prezent? De ce?

3.

Fă o surpriză unui coleg de muncă!

12 octombrie
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estea că Isus venea în cetate s-a dus repede de la unul la altul. Dar
nu trecuse mult de când fusese pe-acolo. Timp de aproape treizeci
de ani, El fusese pur şi simplu unul dintre vecinii din Nazaret. Trecuseră
mai puţin de doi ani de când Îşi strânsese sculele, Îşi luase rămas-bun de
la mama lui, Maria, şi plecase într-o misiune ciudată.
Veneau rapoarte de la râul Iordan, din capitală, de la Ierusalim şi din
satele şi cetăţile Galileei. Isus făcuse lucruri misterioase. Adesea la fântâna din sat sau în piaţă, bărbaţii şi femeile din Nazaret discutau cele mai
proaspete zvonuri despre Isus. Majoritatea poveştilor nu prea se potriveau cu acel Isus pe care îl ştiau ei. Acolo, în cetatea Nazaret, Isus lucrase
din greu, fusese un bun ascultător şi un vecin bun. E-adevărat că păruse un pic mai altfel, foarte interesat de lucrurile lui Dumnezeu şi adesea
făcea chiar imposibilul pentru a-i ajuta pe cei din jurul Lui. Dar acum,
dintr-odată, părea să fie un fel de fanatic, un radical, un zelot.
Nu plecase de multă vreme când oamenii din cetate au auzit deja
despre curăţirea templului de la Ierusalim. Niciodată nu încercase aşa
ceva la sinagoga locală din Nazaret! Dar, la urma urmei, poate că Ierusalimul chiar avea nevoie de un astfel de tratament. Exista cam multă
corupţie în capitala naţiunii – sau cel puţin aşa se spunea.
Isus călătorise destul de mult prin satele din împrejurimi şi un număr tot mai mare de oameni Îl urmau oriunde mergea. Se auzea tot mai
mult despre minuni, vindecări şi exorcisme. Nimeni nu ştia ce să mai
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creadă, dar cu toţii erau interesaţi să afle mai multe despre băiatul din
cartier care făcea bine – sau nu cumva era băiatul din cartier care făcea
probleme? Acum aveau ocazia să afle singuri, pentru că Isus Se întorcea
în Nazaret, în vizită.
„Isus, plin de puterea Duhului, S-a întors în Galileea şi I s-a dus vestea
în tot ţinutul dimprejur. El învăţa pe oameni în sinagogile lor şi era slăvit
de toţi. A venit în Nazaret, unde fusese crescut şi, după obiceiul Său, în
ziua Sabatului a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească” (Luca 4:14-16).
Oamenii din Nazaret priveau cu o mândrie adâncă cum lui Isus I S-a
dat onoarea de a citi versetele în acea dimineaţă de Sabat. Se bucurau
că El era din nou acasă. A fost frumos din partea prezbiterilor locali să
Îi acorde privilegiul de a fi la amvon. Parcă auzim pe cineva şoptindu-i
celui de lângă el: „Acesta este fiul lui Iosif. Înainte a locuit chiar pe strada
noastră.”
Ioan Botezătorul proclamase că Isus era Fiul lui Dumnezeu. Ucenicii
Lui credeau că El este Mesia. Mulţimile Îl acceptaseră ca un mare învăţător sau profet. Dar aici, în Nazaret, El era fiul lui Iosif. Dacă se spuneau atât
de multe despre minunile şi miracolele pe care El le făcuse în alte locuri,
oare Nazaretul nu merita o demonstraţie specială? Nu aveau ei dreptul
să stea în primul rând? Oare nu Îl cunoşteau ei de atâta vreme? Aşa că
fiecare stătea uşor încordat în bancă, atent să nu piardă niciun cuvânt
de-al Său.
„Şi I s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste
locul unde era scris: «Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a
uns să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu
inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor,
căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi şi să vestesc anul de îndurare al Domnului.» În urmă, a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului şi
a şezut jos. Toţi cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre El”
(Luca 4:17-20).
Probabil că majoritatea oamenilor din Nazaret au pierdut esenţialul.
Ei cunoşteau acel pasaj anume din Scriptură, ştiau că era o declaraţie
mesianică şi se gândeau la Mesia care urma să vină. Probabil că unii dintre ei începeau să pună lucrurile cap la cap şi se simţeau stânjeniţi. Dar
pentru toţi cei de acolo, parcă era ceva în aer care împiedica serviciul să
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continue, pentru că Biblia ne spune că toate privirile erau pironite spre El
chiar şi după ce S-a aşezat.
Apoi Isus a vorbit din nou, în versetul 21: „Atunci a început să le
spună: «Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-aţi
auzit.»” Acum feţele lor s-au întunecat. În esenţă, Isus spunea: „Eu sunt
Mesia.” Cuvinte destul de greu de acceptat, rostite chiar de vecinul de
alături. Dar era altceva şi mai greu de acceptat. Dacă Isus spunea: „Eu
sunt Mesia”, El spunea în acelaşi timp şi: „Oameni buni, conştientizaţi că
voi sunteţi săraci. Voi sunteţi captivi. Voi sunteţi orbi şi în închisoare.”
Ce mod de a-i trata pe vecinii Lui! Oare nu meritau respect şi onoare
din partea Lui? Nu s-au comportat ei politicos faţă de El? Ce mai răspuns!
Oare de ce, dacă El dorea ca ei să creadă în El, de ce nu a început prin a
vindeca bolile şi suferinţele vechilor prieteni şi vecini? Dacă El era Mesia,
de ce nu a început prin a le oferi poziţii-cheie în noua Sa împărăţie despre care auziseră? Cum putea să înceapă prin a-i insulta…, iar apoi să Se
aştepte să primească sprijinul şi acceptarea lor?
În ciuda dorinţei de a-L vedea pe Isus – băiatul din cartierul lor – care
ajunsese mare la Ierusalim şi în Capernaum, în ciuda cuvintelor pline de
har pe care El le rostise, în ciuda influenţei puternice a Duhului Sfânt care
fusese prezent în acea zi, seminţele respingerii erau puternice. Oamenii
au spus: „Oare nu este acesta feciorul lui Iosif?” (versetul 22).
Ce spuneau ei? De fapt, ei spuneau: „El e ca şi noi, e de-ai noștri.”
Isuse, continuă-Ţi lucrarea, loveşte împotriva corupţiei de la Ierusalim. Să
afle toţi despre păcătoşenia păgânilor şi despre samariteni. Mustră curvarii şi vameşii. Dar aici eşti în Nazaret! Nu te comporta astfel cu vecinii
tăi! Eşti unul de-ai noștri. Noi te-am ajutat să ajungi ce eşti. Nu Îţi da aere
cu noi – Te cunoaştem noi. Îţi cunoaştem părinţii şi familia. Noi ştim că
eşti doar fiul lui Iosif.
Dar Isus nu terminase. „Isus le-a zis: «Fără îndoială, Îmi veţi spune
zicala aceea: ‘Doctore, vindecă-te pe tine însuţi‘ şi Îmi veţi zice: ‘Fă şi aici,
în patria Ta, tot ce am auzit că ai făcut în Capernaum.‘»” (versetul 23). Apoi
în continuare le-a amintit de Ilie, când nu a mai plouat timp de trei ani
şi jumătate şi, în ciuda faptului că în Israel erau multe văduve, Ilie a fost
trimis la văduva din Sarepta, o cetate din Sidon – la cineva din afară, cum
s-ar spune. Dumnezeu a trecut pe lângă poporul Lui din acele zile şi a
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mers la păgâni. Dar nu doar atât, Isus le-a reamintit de leprosul Naaman,
care fusese vindecat de Elisei, deşi niciunul din leproşii din Israel nu au
fost vindecaţi. Acum Isus sugera că acelaşi lucru se va întâmpla din nou
în Nazaret. Era prea mult.
„Toţi cei din sinagogă, când au auzit aceste lucruri, s-au umplut de
mânie” (versetul 28). Toţi!
Dar, am zice, stai un pic – aceştia erau oamenii cu care Isus crescuse.
Aceştia erau oamenii care se jucaseră jocuri cu El pe stradă – când jocurile erau din cele la care putea participa şi El. Aceşti oameni Îl văzuseră ca
băieţel, ieşind din satul Nazaret dimineaţa devreme sau la orele serii cu
un sul sub braţ, mergând pe dealuri pentru a petrece un timp în linişte cu
Tatăl Lui. Aceştia erau oamenii care văzuseră viaţa Lui desăvârşită, care
primiseră o cană de apă rece din mâna Lui, cu care împărţise prânzul
când le era foame. Marcu ne spune că şi familia Lui era acolo, deşi poate
am vrea să sperăm că reacţia lor a fost o excepţie. Dar Biblia ne spune că
toţi s-au umplut de mânie.
Ei „s-au sculat, L-au scos afară din cetate şi L-au dus până în sprânceana muntelui pe care era zidită cetatea lor, ca să-L arunce jos în prăpastie. Dar Isus a trecut prin mijlocul lor şi a plecat de acolo” (versetele
29-30).
Vi-L puteţi imagina plecând singur din Nazaret? Îi puteţi vedea capul
plecat şi lacrimile de pe faţa Lui? Aceştia erau prietenii Lui din copilărie.
Fără îndoială că pentru ei avea o iubire mai specială. Dar ei Îl respinseseră
– şi nu doar atât, ei încercaseră să Îl omoare! O altă lovitură sufletească
pentru Omul durerii, care era obişnuit cu suferinţa. Chiar vecinii şi prietenii Lui, şi poate chiar unii membri ai familiei Lui, Îl respingeau.
Ce anume sta la baza respingerii lor? Era ceva mult mai profund decât rivalitatea dintre fruntaşii cetăţii şi vecinii lui. Ei Îl respingeau pentru
că El era fără pată, iar ei erau păcătoşi. Întotdeauna cei neevlavioşi s-au
simţit stânjeniţi în prezenţa celor evlavioşi. Ei L-au respins deoarece ştiau
că trebuiau să accepte schimbarea dacă acceptau învăţăturile Lui. Ei L-au
respins deoarece mândria lor naţională primise o lovitură puternică. Nu
doreau să ia în seamă relatarea Vechiului Testament, despre vremurile
în care păgânii şi cei din afară primiseră mai multă cinste decât poporul
ales. L-au respins deoarece El nu a arătat respectul cuvenit pentru viaţa
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lor religioasă, pentru obiceiurilor lor religioase sau nici chiar pentru conducătorii lor religioşi pe care îi venerau. Ei L-au respins pe Isus deoarece
El era ca ei – şi totuşi nu era la fel ca ei.
Aşa că Isus a fost obligat să plece de la vecinii Lui din Nazaret şi să Se
facă nevăzut pe drumul prăfuit, după tragica descoperire că pentru majoritatea dintre ei respingerea era finală. El ştia că, din momentul în care
L-au respins pe Dumnezeu, pentru ei era aproape inevitabil să continue
să Îl respingă. Mândria omenească se împotriveşte până acolo încât nici
nu va mai recunoaşte că a greşit. De îndată ce am luat poziţie de o parte,
nu ne mai place să dăm înapoi. Majoritatea vecinilor lui Isus nu s-au mai
întors niciodată de pe drumul respingerii Lui.
Chiar în Nazaret fiind, El a găsit câţiva oameni care L-au primit. Textul din Marcu 6 ne indică faptul că El a putut să-i vindece pe câţiva dintre
ei. În naţiunea aleasă, în poporul special al lui Dumnezeu, erau doar câţiva. Întotdeauna au fost câţiva care au acceptat, şi eu îmi doresc neapărat
să fiu printre cei care Îl acceptă. Tu nu vrei?
Isus a venit să le predice Evanghelia celor săraci. Au fost câţiva pescari săraci care L-au acceptat. Nu ai vrea să li te alături astăzi? Isus a venit
să îi vindece pe cei cu inima zdrobită. Au fost câţiva cu inima zdrobită,
precum Marta şi Maria, care au învăţat să stea la picioarele Lui. Isus a
venit să predice eliberarea pentru robi. Au fost câţiva care auziseră cuvintele lui Isus mai presus de răcnetul demonilor din minţile lor întunecate
şi au acceptat eliberarea pe care le-o oferea El. Isus a venit să le redea
vederea celor orbi. Au fost câţiva, precum orbul Bartimeu, care au strigat
după ajutorul pe care Isus dorea să li-l dea. Au fost câţiva orbi spirituali
care îşi simţeau nevoia – care au apelat la Isus şi a căror vedere a fost restaurată. Au fost câţiva care fuseseră bătuţi şi învineţiţi de vrăjmaş, care
veniseră la Isus şi acceptaseră eliberarea Lui, strigaseră laudele Sale.
Dar au fost doar câţiva.
Privindu-L pe Isus cum coboară pe cărare, alungat de cei care respinseseră dragostea Lui, nu Îl lăsa să plece singur. Nu Îl lăsa să plece singur astăzi, ci mergi alături de El şi spune-I: „Doamne, poţi să contezi pe
mine. Sunt de partea Ta. Nu vreau să Te dezamăgesc.”
El încă se uită cu un dor nestins după cei câţiva care vor accepta
binecuvântările pe care El aşteaptă să le reverse.
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Întrebări şi sugestii pentru discuţie:
1.

De ce, în general, noi, oamenii, nu putem accepta să fim corectaţi de
un apropiat de-al nostru?

2.

Cum ar putea fi depăşit obstacolul creat de familiaritatea faţă de un
cunoscut şi să acceptăm mesajul de la Dumnezeu, trimis prin el?

3.

Stai de vorbă astăzi cu un vecin și prezintă-i dragostea lui Isus!

13 octombrie

Cum S-a purtat Isus cu
conducătorii religioşi

E

şti fariseu? Sau eşti saducheu? Dacă ai fost cât de cât expus la relatările biblice despre viaţa lui Hristos, probabil că nu îţi doreşti să te identifici cu niciunul dintre aceste grupuri! Dar pe vremea lui Hristos, să fi fost
un fariseu sau un saducheu era un semn de distincţie. Chiar şi apostolul
Pavel a vorbit despre mândria lui pe vremea când era fariseu. În acele
vremuri, dacă te întâlneai cu un vechi prieten care te întreba: „Ce face
fiul tău acum?”, erai foarte mândru să îi răspunzi: „Fiul meu este fariseu!”
Dar noi, astăzi, când spunem fariseu sau saducheu ne gândim la
ceva negativ, chiar dacă unele dintre problemele pe care le aveau ei sunt
probleme pe care le găsim şi în inimile noastre. Să privim puţin la motivaţia lor şi poate aşa vom vedea cum putem să evităm să facem aceleaşi
greşeli pe care le-au făcut ei.
Cine erau fariseii? Ei erau tabăra conservatoare. Ei erau legalişti rigizi. Ei erau tradiţionalişti. Fariseii făceau mari eforturi pentru a ţine sus
standardele, învăţăturile şi practicile bisericii. Erau victimele problemei
des întâlnite în acele vremuri – mântuirea prin fapte. Încercau să se mântuiască prin propriile eforturi. Fariseii erau cel mai mare grup dintre cele
două tabere de conducători religioşi şi ei îşi găseau siguranţa în standardele bisericii, pe care le ţineau foarte sus.
Al doilea grup de conducători religioşi erau saducheii. Ei erau liberalii de pe vremea lui Isus. Şi ei erau un fel de legalişti, deoarece erau
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victime ale ideii că te poţi mântui singur prin propriile strădanii. Dar siguranţa lor era în standardele bisericii pe care ei o abandonaseră.
Saducheii susţineau că ei cred în „sola Scriptura”, spre deosebire de
farisei, care susţineau deschis unele din doctrine prin tradiţie. Dar, în
fond, saducheii aveau şi ei tradiţiile lor. Chiar dacă ei puneau mare accent pe Scripturi, adesea erau foarte selectivi cu privire la ce acceptau şi
ce lăsau pe dinafară.
Printre saduchei se găseau unii dintre cei mai înverşunaţi vrăjmaşi ai
lui Isus. Ei erau grupul cel mai mic dintre cele două, dar cel mai puternic.
Poziţia de mare-preot era acordată de obicei unui saducheu şi ei controlau Sinedriul.
În sondajele făcute în rândul bisericilor de astăzi, s-a observat că
majoritatea liderilor religioşi şi a poporului în egală măsură încă încearcă
să ajungă în ceruri prin faptele lor. Această idee a pătruns în toate bisericile creştine. De multă vreme a fost numitorul comun al tuturor lumilor
religioase, dar a devenit foarte răspândită şi în credinţa creştină.
Fiecare biserică se luptă cu boala cunoscută sub numele de mântuire prin fapte. Majoritatea aşa-zişilor creştini nu au timp pentru Dumnezeu, nu au timp pentru rugăciune, nu au timp să studieze Cuvântul Său.
Toţi cei care îşi trăiesc viaţa de zi cu zi departe de Dumnezeu, dar speră
să ajungă în ceruri, cred în mântuirea prin fapte. Asta înseamnă că sunt
mari şanse ca în mijlocul nostru să existe şi astăzi farisei şi saduchei.
Fariseii şi saducheii aveau şi alte lucruri în comun, pe lângă speranţa
de a fi mântuiţi pe baza strădaniilor lor. Ei aveau o problemă obişnuită:
răstălmăcirea Scripturii. Răstălmăceau legea, scopul şi funcţia legii. Răstălmăceau profeţia, inclusiv profeţiile despre Mesia care urma să vină. Ei
înţelegeau greşit Împărăţia lui Dumnezeu şi ce era inclus în Vestea bună
a Împărăţiei Sale. Dar cu toate acestea, ei erau campioni la îndreptăţire!
Sângele curgea ca un râu la sărbătorile religioase. Ei erau implicaţi zilnic
în jertfirea mieilor, a vitelor şi a porumbeilor. Dar în ciuda crezurilor şi
a intereselor lor comune, între cele două grupuri unitatea era aproape
inexistentă. În mod constant erau implicaţi în controverse şi dezbateri.
Foarte adesea cearta lor era cu privire la învierea morţilor.
Când a apărut Isus, El nu S-a purtat prea bine cu ei, privit din perspectiva standardelor lor. El nu doar că nu i-a onorat pe ei şi formele şi
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ceremoniile lor, dar chiar i-a insultat! Este greu să înţelegem cum a putut El să vorbească astfel şi totuşi să aibă lacrimi în glas, dar ni se spune
că aşa a fost. În Luca 12:1, El i-a numit ipocriţi pe farisei şi pe saduchei.
Ambele grupări greşeau. Oamenii din ambele grupări încercau să pară
diferiţi la exterior, nu ceea ce erau ei cu adevărat în interior. În Matei 23,
Isus a folosit o ilustraţie interesantă pentru problema lor, când a vorbit
despre pahar şi despre blid, care erau curate pe dinafară, dar rămâneau
murdare în interior.
Chiar mai severă a fost ilustraţia Lui despre mormintele profeţilor,
din Matei 23, versetele 27-30. El a spus: „Vai de voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi sunteţi ca mormintele văruite, care pe dinafară se
arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morţilor şi de orice
fel de necurăţie. Tot aşa şi voi, pe dinafară vă arătaţi neprihăniţi oamenilor, dar pe dinăuntru sunteţi plini de făţărnicie şi de fărădelege. Vai de
voi, cărturari şi farisei făţarnici! Pentru că voi zidiţi mormintele prorocilor,
împodobiţi gropile celor neprihăniţi şi ziceţi: «Dacă am fi trăit noi în zilele
părinţilor noştri, nu ne-am fi unit cu ei la vărsarea sângelui prorocilor.»”
Fără îndoială că ei erau victime ale neprihănirii exterioare. Ei ştiau
cum să bătătorească drumul de la casa lor până la biserică sau sinagogă.
Dar Isus a spus, în Predica de pe Munte că, dacă neprihănirea voastră nu
întrece neprihănirea fariseilor, nu aveţi nicio şansă de a intra în Împărăţia
cerurilor.
Aceşti făţarnici plăteau zecimea, erau păzitori rigizi ai Sabatului, erau
reformatori ai sănătăţii. Nu ar fi mâncat vreo supă cu un gunoi minuscul
în ea. Ei stăteau bine la capitolul fapte – în special la cele care puteau fi
văzute de ceilalţi. Oamenii aceştia erau maeştri ai postului şi puteau rosti
rugăciuni lungi. Erau foarte meticuloşi cu privire la spălările ceremoniale
şi le plăcea să stea pe primele locuri în sinagogă. Dar pentru alţii puneau
poveri imposibil de ridicat şi Isus le-a spus că, după ce reuşeau să îndese
religia lor pe gâtul altora, făceau din noul convertit „un fiu al gheenei, de
două ori mai rău decât voi înşivă” (Matei 23:15).
Isus a spus: „Şi, după ce voi fi înălţat de pe pământ, voi atrage la
Mine pe toţi oamenii” (Ioan 12:32). În schimb, liderii religioşi spuneau:
„Dacă atragem la noi toţi oamenii, atunci noi vom fi înălţaţi.” Şi exact
acesta era mersul vieţii lor.
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Acestor conducători religioşi nu le plăcea de Isus din mai multe motive. În primul rând, Isus primea păcătoşii, iar ei nu. Păcătoşii care încă
păcătuiau nu aveau nicio şansă în faţa fariseilor şi a saducheilor. Ei îi dădeau afară din sinagogă, încercau să îi omoare cu pietre şi nu doreau să
se asocieze cu ei. Dar Isus primea păcătoşii – şi aceasta este o veste bună
şi astăzi, nu-i aşa? Nu eşti bucuros că Isus primeşte păcătoşi?
Un alt lucru care nu le plăcea la Isus era că, potrivit regulilor lor, El
încălca Sabatul. Ei Îl considerau a fi liberal, pentru că El nu urma regulile
şi tradiţiile lor. Nu le plăcea felul în care Isus învăţa, fără să deţină o autorizaţie. Nu le plăcea lipsa de respect pe care o arăta El faţă de poziţia
lor înaltă. După cum nu le plăceau apelativele atribuite lor şi mustrările
nemiloase îndreptate asupra lor. Nu găseau vreo plăcere în minunile pe
care le făcea El şi în felul în care oamenii obişnuiţi tăbărau pe urma Lui,
strigând laude la adresa Lui. Ei spuneau: „Iată că lumea se duce după El”
(Ioan 12:19). Se temeau că îşi vor pierde puterea şi autoritatea asupra
poporului.
Pe scurt, erau invidioşi şi pizmaşi şi, când a fost înălţată o cruce singuratică în urma urii lor puternice faţă de Hristos, au venit şi ei şi au dat
din cap, spunând: „I-a mântuit pe alţii, dar pe Sine nu se poate mântui.”
Ei îşi petrecuseră toată viaţa încercând se mântuiască singuri şi faptul că
Isus a venit nu să Se mântuiască pe Sine, ci să îi mântuiască pe alţii, a fost
o palmă peste faţă. Isus S-ar fi putut mântui, dar nu pentru asta venise. El
a venit să-i mântuiască pe alţii, inclusiv pe tine şi pe mine, şi atâta timp
cât făcea acest lucru, nu Se putea mântui pe Sine Însuşi.
Supunerea eului a fost centrul învăţăturilor lui Isus şi acest lucru
era foarte ofensator pentru conducătorii religioşi. Ei erau destul de mari
pentru a-şi vedea de viaţa lor. Puteau face ei înşişi acest lucru. Saducheii
erau cei mai ofensaţi, pentru că ei nu credeau într-un Dumnezeu care era
implicat personal în vieţile copiilor Lui. Tocmai de aceea erau ofensaţi de
învăţătura şi exemplul lui Isus Hristos.
Pavel vorbeşte despre aceşti conducători religioşi în 1 Corinteni
2:7-8. „Noi propovăduim înţelepciunea lui Dumnezeu cea tainică şi ţinută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră, mai înainte
de veci, şi pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntaşii veacului acestuia; căci, dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul slavei.” Isus
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sugera acelaşi gând în rugăciunea Lui de pe cruce: „Tată, iartă-i, căci nu
ştiu ce fac!” (Luca 23:34). În aparenţă era vorba şi de o oarecare ignoranţă
şi, dacă ar fi ştiut că El era Fiul lui Dumnezeu, nu L-ar fi răstignit.
Dar de ce nu ştiau? Păstorii ştiau şi magii de la Răsărit ştiau. Pescarii
umili ştiau şi chiar şi diavolii ştiau şi spuneau: „Ştim cine eşti.” Dar nu şi
conducătorii religioşi. Poate găsim un indiciu care să ne spună de ce nu
ştiau, în Matei 11:25. „În vremea aceea, Isus a luat cuvântul şi a zis: ‘Te
laud, Tată, Doamne al cerului şi al pământului, pentru că ai ascuns aceste
lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi, şi le-ai descoperit pruncilor‘.”
Isus era recunoscător că aceste lucruri erau ascunse de cei înţelepţi.
De ce? Ce fac cei înţelepţi cu adevărul? Ei îndreaptă slava spre ei înşişi.
Este tendinţa de a ne atribui slava nouă înşine dacă putem găsi chiar şi
cea mai slabă scuză pentru acest lucru.
Oare a stat Dumnezeu pe tron şi a spus: „Daţi adevărul pescarilor
şi păstorilor, dar să nu îi lăsaţi pe farisei să aibă adevărul?” Sau poate
trebuie să cercetăm mai profund în Scriptură în acest punct? Să privim în Matei 13, începând cu versetul 9: „«Cine are urechi de auzit să
audă.» Ucenicii s-au apropiat de El şi I-au zis: «De ce le vorbeşti în pilde?» Isus le-a răspuns: «Pentru că vouă v-a fost dat să cunoaşteţi tainele Împărăţiei cerurilor, iar lor nu le-a fost dat.»” Nu vă opriţi acolo – citiţi în continuare! „Căci celui ce are, i se va da şi va avea de prisos; iar
de la cel ce n-are, se va lua chiar şi ce are. De aceea le vorbesc în pilde,
pentru că ei, măcar că văd, nu văd, şi măcar că aud, nu aud, nici nu înţeleg. Şi cu privire la ei se împlineşte prorocia lui Isaia, care zice: «Veţi
auzi cu urechile voastre, şi nu veţi înţelege; veţi privi cu ochii voştri, şi
nu veţi vedea. Căci inima acestui popor s-a împietrit; au ajuns tari de
urechi, şi-au închis ochii, ca nu cumva să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să înţeleagă cu inima, să se întoarcă la Dumnezeu şi să-i vindec.»
Dar ferice de ochii voştri că văd; şi de urechile voastre că aud!” (versetele 9-16). Ei fuseseră cei care îşi astupaseră urechile. Ei îşi închiseseră
ochii.
Aşa că nu Dumnezeu era cel care dădea înţelegere în mod arbitrar
unora, şi altora nu. Diferenţa era la oameni. Soarele străluceşte şi peste
ceară, şi peste lut. Ceara se înmoaie; lutul se întăreşte. Cum aşa? Că doar
acelaşi soare străluceşte peste amândouă...
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De ce şi-au astupat urechile şi şi-au închis ochii? Isus, venind în felul
în care a venit, le ameninţa mândria statutului lor. El i-a trecut cu vederea
pe liderii religioşi şi a ales ţărani şi străini pentru a proclama solia Lui.
Mândria poziţiei lor era ameninţată.
În al doilea rând, mândria lor naţională primise o lovitură puternică.
Ei aşteptaseră un Mesia care să vină ca un comandant al armatelor, care
să învingă Roma. În schimb, El a venit în veşminte umile şi a oferit darurile Sale atât evreilor, cât şi neamurilor, fără deosebire.
În al treilea rând, mândria lor personală era ameninţată. Păcătoşii,
preacurvarii şi hoţii L-au acceptat pe Isus şi El i-a acceptat. Cum se putea
una ca asta, când liderii religioşi simţeau doar stânjeneală în prezenţa
Lui? Aşa că şi-au închis ochii şi s-au depărtat de El. La fel ca cei din Nazaret, de îndată ce au luat o poziţie, au fost prea mândri să se mai schimbe.
În ciuda diferenţelor dintre ei, în cele din urmă, fariseii şi saducheii
s-au unit. Dacă ar fi fost dispuşi să îşi supună mândria şi să vină la El, ei ar
fi putut găsi acceptare în Isus, pentru că doar venind la Isus puteau să se
apropie mai mult unii de alţii. Dar în schimb, ei s-au unit, respingându-L
şi s-au apropiat chiar mai mult în odaia de judecată a lui Pilat şi la răstignirea Lui.
Ce ai spune dacă te-ai vedea pe tine însuţi când priveşti la liderii
religioşi din vremea lui Hristos? Oare asta înseamnă că eşti un caz fără
speranţă? Nu, asta este vestea bună. Poţi fi din numărul celor care să reprezinte excepţia de la regulă.
Nicodim, fariseu şi membru al Sinedriului, a fost prea mândru ca să
se apropie de Isus ziua; în schimb, el L-a căutat la adăpostul întunericului.
Dar chiar şi aşa, el a acceptat naşterea din nou pe care o accentua Isus
atât de solemn şi a devenit un urmaş credincios până la sfârşit.
Simon, şi el tot fariseu, a ales calea mai lungă către Isus. Chiar dacă
a fost vindecat de lepră, acest lucru nu a fost destul pentru ca el să se
întoarcă; dar a venit vremea când Isus a putut să ajungă la inima lui –
chiar la ospăţul lui –, şi Simon a cedat în faţa iubirii care nu voia să îi dea
drumul.
Ioan 12:42-43 spune că „mulţi” credeau în El. Mulţi au descoperit
atunci că strădaniile lor de a se mântui singuri erau zadarnice şi au ajuns
să accepte mântuirea pe care o oferea Isus. Ei şi-au dat seama că nu pu-

110

Asemenea lui Isus

teau curăţi templul inimilor lor şi L-au invitat pe Isus să intre, nu doar o
dată, ci în fiecare zi. Isus încă ne oferă aceeaşi mântuire fiecăruia dintre
noi, şi noi putem alege să o acceptăm. Putem alege să începem o relaţie
vitală cu El, pe măsură ce învăţăm să Îl cunoaştem mai bine ca Mântuitor,
Domn şi Prieten.
Întrebări şi sugestii pentru discuţie:
1.

Care este cel mai mare pericol spiritual al conducătorilor religioşi din
prezent?

2.

Cum poate un conducător religios din prezent să-şi păstreze sensibilitatea şi deschiderea faţă de mesajele de la Dumnezeu, venite prin persoane umile?

3.

Mijlocește astăzi pentru conducătorii religioși, în mod special pentru
pastorul tău!

14 octombrie
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e-ai jucat vreodată jocul „Urmează liderul” când erai mic? Ştii tu, ce
făcea el, trebuia să faceţi toţi... Ţi s-a întâmplat vreodată să sari în apă
îmbrăcat, sau să intri în vreo mlaştină, sau ai sărit de pe acoperişul de la
garaj? Dacă da, probabil ai început şi să-ţi pui întrebări cu privire la logica
acestui joc!
Oile sunt cunoscute pentru că întotdeauna merg după cine le conduce. Într-un abator din oraşul New York, au antrenat un ţap să fie lider.
Numele lui era Iuda. De îndată ce se deschidea poarta, el ieşea imediat
şi toate oile îl urmau orbeşte spre măcelărie. În ultima clipă, ţapul scăpa
printr-o uşiţă şi oile îşi continuau drumul lor, în timp ce ţapul se întorcea
pentru încă o tură.
Una dintre cele mai scurte parabole rostite de Isus vorbeşte despre
pericolul care apare atunci când te joci în plan spiritual „Urmează liderul”. Pilda se găseşte în Luca 6:39-40. „Le-a spus şi pilda următoare: «Oare
poate un orb să călăuzească pe un alt orb? Nu vor cădea amândoi în
groapă? Ucenicul nu este mai presus de învăţătorul lui, dar orice ucenic
desăvârşit va fi ca învăţătorul lui.»”
Adesea Isus Îşi compară urmaşii cu oile şi noi suntem invitaţi să Îl
urmăm acolo unde ne conduce El. Problema nu este cu urmatul, ci cu
cine te conduce. În vremea lui Hristos, fariseii şi saducheii erau acceptaţi
ca lideri de marea majoritate a oamenilor de rând. După cum am observat în capitolul anterior, fariseii erau tradiţionalişti, conservatori, iar
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saducheii erau liberali. Ambele grupări erau legaliste, deoarece ambele
grupări depindeau de propriile eforturi pentru a-şi asigura mântuirea.
Oamenii se aliniau în spatele liderilor lor – liderilor lor orbi – şi, în cele din
urmă, li s-au alăturat lor şi în a-L respinge pe Isus.
Este tragic faptul că rareori oamenii se ridică mai sus decât pastorul, învăţătorul sau liderul lor. Poporul iudeu a pierit ca naţiune deoarece
şi-au urmat liderii în greşeală. Ei nu au cercetat personal Scripturile şi
nu ajuns ei înşişi la o concluzie despre adevăr. Oare nu este acesta un
mare pericol şi pentru noi astăzi? Cât de simplu este să urmăm, şi nu să
studiem sau să cercetăm şi să ne rugăm singuri pentru a cunoaşte glasul
adevăratului Păstor.
Un alt verset asemănător cu privire la urmarea liderilor se găseşte
în Matei 15:13-14. Asta se întâmpla imediat după ce Isus le spusese câteva lucruri dure liderilor religioşi din acele zile. Ucenicii L-au întrebat cam
aşa: Ai aflat că fariseii au fost jigniţi când au auzit ce ai spus? Şi atunci Isus
le-a zis: „Orice răsad pe care nu l-a sădit Tatăl Meu cel ceresc va fi smuls
din rădăcină. Lăsaţi-i: sunt nişte călăuze oarbe; şi când un orb călăuzeşte
pe un alt orb, vor cădea amândoi în groapă.” După cum se vede, este posibil să găseşti chiar şi în comunitatea religioasă lideri care nu sunt sădiţi
de Domnul. Nu toţi cei care sunt membri ai trupului lui Hristos la exterior
sunt şi nişte copaci ai neprihănirii. Va veni vremea când cei care nu sunt
plantaţi de Domnul vor fi smulşi.
Acum aş vrea să explic un lucru. Când vorbim despre urmarea liderilor din zilele noastre, nu vorbim doar despre Conferinţa Generală.
Practica de a urma liderul nu se limitează doar la conducerea bisericii.
În niciun fel nu vreau să-i atac pe cei de la Washington. Oamenii îşi aleg
proprii lor lideri – în funcţie de cum doresc să trăiască. Întotdeauna poţi
găsi pe cineva, undeva, care te va călăuzi în direcţia în care doreşti să
mergi. Dumnezeu a rânduit conducerea ca un mijloc de a călăuzi lucrarea şi biserica Sa. Conducerea are un scop şi o funcţie justificată. Eu vreau
să spun că este periculos să urmezi pe oricine orbeşte.
Conform unor sondaje şi statistici pe care le avem, doar o persoană
din patru sau cinci din biserică, astăzi, petrece timp în părtăşie personală
şi studierea Cuvântului lui Dumnezeu. Dacă aşa stau lucrurile, înseamnă
că şi astăzi avem foarte mulţi credincioşi orbi. Să nu credem că aceasta
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este doar o lecţie de istorie, ci să încercăm să vedem cum putem beneficia de lecţiile pe care Isus a încercat să le predea oamenilor din acele
vremuri.
În acest context, Isus le-a spus parabola de aici – este posibil să urmezi un lider direct în groapă. Dar de ce era astfel? Care era problema
cu oamenii de rând, cu mulţimile care îi urmau, de erau atât de uşor de
înşelat?
În primul rând, ei nu erau convertiţi. Ei nu simţiseră niciodată lucrarea supranaturală a Duhului Sfânt asupra inimii umane. Atitudinea lor
faţă de Dumnezeu nu se schimbase. Ei nu îi permiseseră niciodată lui
Dumnezeu să le ofere o nouă capacitate de a-L cunoaşte, o capacitate
pe care ei nu o aveau. Ei au petrecut puţin timp în a-L căuta personal pe
Dumnezeu, deoarece lor le lipsea cu desăvârşire această capacitate. În
vremea lui Hristos, ei îşi legau bucăţi din Scriptură la încheietura mâinii şi
pe frunte, ca un înlocuitor al cuvântului care trebuia să fie în inimile lor.
Toată activitatea lor religioasă se concentra asupra sinelui. Ei se simţeau
confortabil cu o religie exterioară şi acceptau forme şi ceremonii, dar inimile lor nu erau atinse de harul lui Dumnezeu.
Aceşti oameni nu aveau nicio relaţie cu Dumnezeu. Ei erau victime
ale mântuirii prin fapte şi motivaţia care-i mâna spre exerciţiile şi standardele lor religioase era aceea de a-şi asigura binecuvântări trecătoare.
Lor le plăcea ideea ca lăcustele devastatoare să ocolească pământul celui care şi-a plătit zecimea. Ei erau interesaţi de cer şi de oferta de a trăi
pentru totdeauna. Erau impresionaţi de pâini şi de peşti – şi de bolile
care erau alungate la doar câteva cuvinte ale lui Isus. Dar în Ioan 6, când
Isus a vorbit despre Pâinea vieţii, ei au fost tulburaţi şi au spus: „Vorbirea
aceasta este prea de tot: cine poate s-o sufere?” (versetul 60).
Oamenii din acea vreme L-au acceptat pe Isus doar în anumite limite. Ei erau dispuşi să Îl accepte ca mare Învăţător. Erau dispuşi să Îl
accepte ca Unul care făcea minuni. Erau dispuşi să-L creadă profet. Dar
au refuzat să Îl accepte ca Mântuitor, Domn sau Dumnezeu. Acceptarea
lor limitată s-a sfârşit în respingere totală.
Oamenii din acele vremuri aveau probleme în a accepta duhul profeţiei. Putem vedea acest lucru în Luca 16:19-31, unde Isus foloseşte o
bine cunoscută parabolă romană pentru a-i învăţa câteva adevăruri – iar
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starea omenirii după moarte NU era una dintre lecţii! Bogatul, după cum
bine ne amintim, era în chinuri. El a cerut ca Lazăr, cerşetorul, să fie trimis
să le vorbească celor cinci fraţi ai lui şi să îi avertizeze să nu aleagă aceeaşi
soartă.
„Avraam a răspuns: «Au pe Moise şi pe proroci; să asculte de ei.»
«Nu, părinte Avraame», a zis el, «ci dacă se va duce la ei cineva din morţi,
se vor pocăi.» Şi Avraam i-a răspuns: «Dacă nu ascultă pe Moise şi pe
proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morţi.»” (versetele
29-31).
La scurtă vreme după aceea, cineva a fost înviat din morţi – numele
lui era Lazăr! Iar ei nu doar că au refuzat să accepte acea dovadă, dar au
şi complotat să îi omoare şi pe Isus, şi pe Lazăr, pe care îl înviase. De aici
putem vedea că lor le era greu să creadă în Moise şi în profeţi.
Matei 23 spune că ei împodobiseră mormintele profeţilor, dar ei
erau copiii celor care îi omorâseră pe profeţi, în duh, dar şi pe linie genealogică. Pavel vorbeşte despre acest lucru în Faptele apostolilor 13:2627. În aceste versete, Pavel predică şi spune: „Fraţilor, fii ai neamului lui
Avraam [...] Căci locuitorii din Ierusalim şi mai-marii lor n-au cunoscut pe
Isus şi, prin faptul că L-au osândit, au împlinit cuvintele prorocilor, care
se citesc în fiecare Sabat.” Ei citeau în fiecare Sabat din scrierile profeţilor,
dar nu acceptaseră, nici nu înţeleseseră ce citeau.
Ştefan spune în Faptele apostolilor 7:51-53: „Oameni tari la cerbice, netăiaţi împrejur cu inima şi cu urechile! Voi totdeauna vă împotriviţi
Duhului Sfânt. Cum au făcut părinţii voştri, aşa faceţi şi voi. Pe care din
proroci nu i-au prigonit părinţii voştri: Au omorât pe cei ce vesteau mai
dinainte venirea Celui Neprihănit, pe care L-aţi vândut acum şi L-aţi omorât, voi, care aţi primit Legea dată prin îngeri, şi n-aţi păzit-o!”
Era prea mult pentru cei adunaţi acolo şi ei au alergat înspre Ştefan,
l-au scos cu forţa din cetate şi un tânăr pe nume Saul a stat acolo şi a
adunat hainele, în timp ce pietrele începeau să zboare spre Ştefan. Dar
Ştefan, privind în sus înspre cer, L-a văzut pe Isus, stând în picioare la
dreapta Tatălui. Dintotdeauna mi-a plăcut această relatare. Isus nu putea
privi la tot ce se întâmplă stând jos! El stătea în picioare, de partea lui
Ştefan, şi Ştefan a murit în pace, rugându-se pentru vrăjmaşii lui. Dar el
rostise adevărul despre acei oameni. Ei spuneau cu gura că acceptă şi
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respectă profeţii, dar în realitate, ei respingeau profeţii şi pe Cel prezis
de profeţi.
Acest lucru se poate vedea şi în relaţia lor cu Ioan Botezătorul. În
Matei 21, conducătorii religioşi se găseau într-un moment dificil, deoarece Isus îi întrebase cum îl vedeau ei pe Ioan Botezătorul. Au refuzat să
răspundă, deoarece ştiau că oamenii credeau că Ioan era profet. Dar ei îl
acceptau pe Ioan Botezătorul cu anumite limite, pentru că nu Îl acceptau
pe Isus ca fiind Cel înspre care le îndrepta atenţia Ioan Botezătorul.
Oare încerca Isus să le spună oamenilor de rând că nu au nevoie de
conducători? Nu. Conducerea îşi are rolul ei. Oare scopul conducerii este
să le înmâneze oamenilor adevărul fără să cerceteze deloc? Niciodată!
Scopul conducătorilor, învăţătorilor şi predicatorilor este să îi încurajeze
şi să îi motiveze pe oameni să înţeleagă adevărul, cercetându-l la nivel
personal. O zicală veche spune astfel: „Dă-i unui om un peşte şi-l vei hrăni pentru o zi. Învaţă-l să pescuiască şi-l hrăneşti pentru toată viaţa.” Nu
ştiu dacă putem spune că aceasta este o ilustraţie vegetariană, dar fără
îndoială că este o ilustraţie bună!
Învăţa Pavel adevărul? Fără îndoială că da. Învăţau ucenicii adevărul? Da, şi credincioşii din Bereea cercetau să vadă dacă era adevărat – şi
chiar au fost lăudaţi pentru acest lucru. Isus nu le-a cerut mulţimilor să
Îl urmeze orbeşte. Dar le-a cerut să Îl urmeze. Majoritatea oamenilor de
rând din vremea lui Hristos nu au acceptat. Dar au existat şi excepţii, şi
ele pot fi o sursă de curaj şi inspiraţie pentru noi.
Nu toţi din mulţime erau nestatornici. Nu toţi s-au alăturat celor care
Îi cântau laude la intrarea triumfală, ca apoi, câteva zile mai târziu, să strige: „Răstigneşte-L!” . Femeia de la fântână căuta ceva să îi sature sufletul.
Ea L-a acceptat pe Isus ca Mesia şi a convins o cetate întreagă de valoarea
Lui. Lazăr, un bărbat obişnuit, fără distincţii în sinagogă, din momentul
în care L-a întâlnit prima dată pe Isus, L-a iubit cu o iubire care nu a pălit
niciodată. Tâlharul de pe cruce şi-a întors capul, chinuit de durere şi ruşine, şi a strigat: „Doamne, adu-ţi aminte de mine!” Sunt bucuros când văd
aceste excepţii. Tu nu?
Şi noi astăzi putem să fim excepţiile, la fel ca ucenicii la sfârşitul cuvântării lui Isus din Ioan 6. Mulţimile plecau şi Isus a întrebat: „Nu vreţi să
vă duceţi şi voi? (vezi versetul 67).
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Întreb şi eu: Nu vrei să te alături ucenicilor, care au spus: „Doamne, la
cine să ne ducem? Noi credem că Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului cel
viu” (vezi versetul 68). A crede în Isus nu era un lucru popular. Nu era ceva
la modă ca mulţimea să continue să Îl urmeze pe Isus când El a fost pe
pământ – şi nici astăzi nu este la modă. Dar aş vrea să te invit la o experienţă dublă, care te va ajuta să nu urmezi orbeşte pe oricine, să nu te laşi
indus în eroare. În primul rând, trebuie să ai o relaţie personală cu Isus. În
al doilea rând, ai nevoie de o înţelegere inteligentă a adevărului pe care
se bazează această relaţie. Aceste două lucruri au o importanţă egală.
Unul fără celălalt nu te va putea ajuta. Noi putem să acceptăm astăzi
privilegiul de a-L cunoaşte pe Isus şi de a cunoaşte personal adevărul,
atunci când Îl căutăm pe El în Cuvântul Său şi prin rugăciune. Şi putem
să-L căutăm mai departe până când Isus va veni din nou.
Întrebări şi sugestii pentru discuţie:
1.

De ce majoritatea oamenilor tinde să-i urmeze „orbeşte” pe liderii religioşi?

2.

Cum putem evita aceste două extreme: a-i urma fără discernământ pe
lideri şi a nega sau contesta autoritatea tuturor liderilor?

3.

Caută pe cineva dornic să citiți împreună un capitol din Biblie!

15 octombrie

Cum S-a purtat Isus cu
cei care nu erau membri ai bisericii

E

ram o maşină plină de studenţi și ne îndreptam spre casă de la facultate, pentru vacanţa de primăvară. Pe drum, am trecut pe lângă un
indicator pe care scria: „Nu citi ce scrie pe partea cealaltă a indicatorului!” Nimeni nu a spus nimic, dar imediat după ce am trecut de indicator,
toate capetele din maşină s-au întors pentru a citi ce scria! Publicitatea
negativă poate fi un mijloc foarte eficient de a face publicitate. Poate că
şi Dumnezeu foloseşte uneori acest mijloc.
Apropiindu-Se de finalul vieţii şi misiunii Sale în această lume, lucrurile nu păreau foarte roz. În jurul Lui se făcea foarte multă publicitate
negativă. Mulţi oameni Îl părăseau, chiar şi dintre cei pe care îi vindecase.
Nouă din zece leproşi au acceptat doar binecuvântările fizice, în timp ce
au refuzat oferta care aducea binecuvântare spirituală.
Pentru o vreme, mulţimile tăbărau în jurul Lui ca să Îl asculte. Dar,
pe măsură ce timpul Lui aici pe pământ se apropia de sfârşit, întreaga Lui
misiune părea să fie o crudă înfrângere. Cazul Lui părea fără speranţă. În
aparenţă, Isus împlinise doar foarte puţin din lucrarea pe care venise să
o împlinească.
Cu toate acestea, în ciuda eşecului aparent, El a stat pe Muntele
Măslinilor, Şi-a îndreptat privirea departe, spre Dealul Căpăţânii, şi a declarat: „Evanghelia aceasta, pe care v-o spun, va merge în toată lumea.”
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Dacă ar fi să privim la resursele umane, şansele erau infime. El avea în jurul Lui doar câţiva ucenici – şi chiar şi ucenicii Lui au fugit de le-au sfârâit
călcâiele când a venit momentul acela crucial. Părea evident pentru toată lumea că El nu avea să fie acceptat vreodată de conducătorii bisericii.
Succesul părea o imposibilitate.
Dar noi, astăzi, trăim şi putem vedea împlinirea profeţiei Sale – sau
cel puţin potenţialul ca ea să fie împlinită în zilele noastre. Astăzi şi biserica are parte de foarte multă publicitate rea. Dar Dumnezeu poate
schimba radical acest lucru, tot aşa cum predicţiile descurajatoare au
fost răsturnate în vremea primei veniri a lui Isus. Publicitatea negativă
este totuşi publicitate. Faptul că ţi se spune să nu citeşti pe cealaltă parte
a indicatorului te poate determina să citeşti ce scrie pe cealaltă parte. Şi
astăzi putem învăţa unele lecţii din aparentul eşec care a marcat zilele de
dinaintea răstignirii lui Isus.
Să începem prin a citi din Ioan 12:20 înainte, unde se relatează un
episod care a adus multă încurajare inimii lui Isus, Aflăm despre iniţiativa
unor „greci dintre cei ce se suiseră să se închine la praznic”. Isus era prezent la praznic, stând în curtea templului – în limbaj bisericesc am spune
în pronaos – pregătit să Se întoarcă şi să plece de acolo pentru ultima
dată.
Aceşti greci „s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galileei, l-au
rugat şi au zis: «Domnule, am vrea să vedem pe Isus.» Filip s-a dus şi a
spus lui Andrei; apoi Andrei şi Filip au spus lui Isus. Drept răspuns, Isus
le-a zis: «A sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului.»” (Ioan 12: 21-23).
Apoi începe un paragraf care, la prima vedere, poate părea irelevant, dar la o privire mai atentă, devine plin de însemnătate. „Adevărat,
adevărat vă spun că, dacă grăuntele de grâu, care a căzut pe pământ, nu
moare, rămâne singur; dar dacă moare, aduce mult rod” (versetul 24).
Isus spunea de fapt că El urma să fie proslăvit, dar mai întâi trebuia să
moară. Apoi face o aplicaţie şi pentru urmaşii Săi. „Cine îşi iubeşte viaţa o
va pierde; şi cine îşi urăşte viaţa în lumea aceasta o va păstra pentru viaţa
veşnică. Dacă Îmi slujeşte cineva, să Mă urmeze; şi unde sunt Eu, acolo
va fi şi slujitorul Meu. Dacă Îmi slujeşte cineva, Tatăl îl va cinsti” (versetele
25-26). Isus spunea că pentru ca noi să fim proslăviţi, trebuie să Îl urmăm
la cruce.
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„Acum sufletul Meu este tulburat. Şi ce voi zice?... Tată, izbăveşte-Mă
din ceasul acesta?...” Înţelegem că, din perspectiva lui Isus, dacă S-ar fi
îndeplinit dorinţa Lui, probabil că El nu ar fi ales crucea. Dar apoi S-a supus imediat voii Tatălui Său şi planului de mântuire: „Dar tocmai pentru
aceasta am venit până la ceasul acesta. Tată, proslăveşte Numele Tău!”
„Şi din cer s-a auzit un glas care zicea: «L-am proslăvit şi-L voi mai
proslăvi!» Norodul care stătea acolo şi care auzise glasul a zis că a fost un
tunet. Alţii ziceau: «Un înger a vorbit cu El!» Isus a răspuns: «Nu pentru
Mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi.»” (versetele 27-30). Dumnezeu le-a mai dat încă o ocazie, o ultimă şansă, ca ei să asculte. Trebuie să
observăm că glasul lui Dumnezeu este ca un tunet pentru unii oameni.
„Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia
va fi aruncat afară. Şi după ce voi fi înălţat de pe pământ, voi atrage la
Mine pe toţi oamenii” (versetele 31-32).
Ce încurajare trebuie să fi fost pentru Isus atunci când au venit grecii
de la Apus şi au spus: „Am vrea să Îl vedem pe Isus”. Aceasta a fost una
din puţinele remarci încurajatoare de la sfârşitul vieţii Sale, căci El era în
umbra crucii. El prezisese că va fi aşa, chiar dacă urmaşilor Lui nu le plăcea această idee. Dar apariţia grecilor a venit ca o împlinire a profeţiei din
Matei 8:11-12. Isus tocmai îl vindecase pe robul sutaşului şi îl lăudase pe
conducătorul militar pentru marea lui credinţă. Apoi a făcut următoarea
declaraţie: „Dar vă spun că vor veni mulţi de la răsărit şi de la apus şi vor
sta la masă cu Avraam, Isaac şi Iacov în Împărăţia cerurilor. Iar fiii Împărăţiei vor fi aruncaţi în întunericul de afară, unde va fi plânsul şi scrâşnirea
dinţilor.”
Isus a profetizat un schimb, o vreme în care aşa-zisul Său popor avea
să Îl părăsească – şi alţi oameni urmau să vină de la răsărit şi de la apus
(Luca spune că şi din nord şi din sud) pentru a sta la masă cu Avraam,
Isaac şi Iacov. Chiar la începutul lucrării lui Isus, magii de la Răsărit au
venit şi au întrebat: „Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor?
Fiindcă I-am văzut steaua la Răsărit şi am venit să ne închinăm Lui” (Matei
2:2). Apoi, la sfârşitul lucrării Sale, a venit un grup de la apus – continuarea împlinirii acestei profeţii.
I-aţi observat pe Filip şi Andrei? Radarul lor era pornit. Urechile lor
erau pe aceeaşi frecvenţă cu sufletul căutător şi ei i-au observat pe grecii
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care au intrat în curtea templului. Chiar la începutul lucrării, Andrei a fost
cel care l-a adus pe fratele lui, Petru, la Isus. Ni-l putem imagina apoi pe
Andrei, stând pe ultimul rând în sinagogă, în timp ce Petru predica din
faţă oamenilor despre Isus. Iar Andrei îşi spune în sinea lui: „Ce zi minunată a fost ziua în care l-am adus pe Petru la Isus.” Andrei era dispus să
stea pe margine. El nu era întotdeauna în faţă, cel care vorbea. Dar întotdeauna aducea pe cineva la Isus – chiar dacă era doar un băieţel cu cinci
pâini şi doi peştişori.
Filip, unul din primii ucenici ai lui Isus, îl adusese pe Natanael, căruia
îi adresase invitaţia: „Vino şi vezi!” Acum îi vedem din nou pe Filip şi pe
Andrei aducând pe cineva la Hristos.
Cu siguranţă, grecii aveau motivaţia corectă: „Am vrea să Îl vedem
pe Isus.” Ei nu au cerut să audă rezultatele călătoriei misionare a celor
şaptezeci de ucenici. Ei nu au cerut să li se prezinte un tur al sinagogii sau
o discuţie teologică. Ei voiau să Îl vadă pe Isus. Cererea le-a fost ascultată.
În acest pasaj din Scriptură este relatată o afirmaţie clasică de-a lui
Isus: „Şi după ce voi fi înălţat, voi atrage la Mine pe toţi oamenii”. Înălţarea lui Isus îi atrage pe oameni la Sine. Isus înălţat pe cruce era o piatră
de poticnire pentru oamenii din acele vremuri – şi încă este o piatră de
poticnire pentru unii oameni din zilele noastre. Biserica primară a avut
de înfruntat foarte multă publicitate negativă, pentru că avea un Dumnezeu care fusese răstignit. Aceasta era publicitate rea. Pentru zeii din
acele vremuri, conceptul „i-a salvat pe alţii, dar pe Sine nu Se poate salva”
era străin. În Corint, Pavel a spus că a predica crucea este o nebunie. Dar
în cruce era chiar puterea lui Dumnezeu.
Aceşti greci au reuşit să pătrundă chiar în miezul problemei, cerând
şi acceptând o descoperire a lui Isus într-o vreme în care ceilalţi închideau uşa mântuirii pentru ei înşişi.
Ni se spune că biserica de la sfârşitul timpului, chiar înainte ca Isus
să revină, pare că va cădea. Dar nu va cădea. În schimb, se va observa
acelaşi schimb ciudat – cei care sunt înăuntru vor pleca şi vor intra cei
de la apus şi răsărit, de la nord şi de la sud. Observaţi că Avraam, Isaac şi
Iacov nu ies din biserică pentru a se alătura celor de la apus şi răsărit, din
nord şi din sud. Ci cei din nord, sud, est şi vest vor veni înăuntru. Să nu ne
scape din vedere acest lucru!
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Astfel, în biserica lui Dumnezeu chiar de la sfârşitul timpului, va fi un
mare exod de oameni care au aceeaşi problemă ca şi oamenii religioşi
din vremea lui Hristos. Ei Îl părăsesc. Iar când aceştia vor pleca, un mare
număr de oameni vor veni şi le vor lua locul.
De ce are loc acest schimb? Apostolul Pavel descrie situaţia şi oferă
şi un răspuns. Acest răspuns a fost bun pentru acele zile, de ce să nu fie
bun şi pentru noi astăzi?
„Deci ce vom zice? Neamurile, care nu umblau după neprihănire,
au căpătat neprihănirea, şi anume neprihănirea care se capătă prin credinţă; pe când Israel, care umbla după o Lege care să dea neprihănirea,
n-a ajuns la Legea aceasta. Pentru ce? Pentru că Israel n-a căutat-o prin
credinţă, ci prin fapte. Ei s-au lovit de Piatra de poticnire, după cum este
scris: «Iată că pun în Sion o Piatră de poticnire şi o stâncă de cădere: şi
cine crede în El nu va fi dat de ruşine.»”
„Fraţilor, dorinţa inimii mele şi rugăciunea mea către Dumnezeu
pentru israeliţi este să fie mântuiţi. Le mărturisesc că ei au râvnă pentru
Dumnezeu, dar fără pricepere; pentru că, întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-şi pună înainte o neprihănire a lor înşişi şi nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu” (Romani 9:30-33 şi 10:1-3).
Ei nu merseseră încă la cruce şi nu se alăturaseră lui Isus, care nu se
mântuia pe Sine. Ei nu ajunseseră în punctul în care să realizeze că nu se
puteau mântui singuri. Pavel îşi încheie cuvântarea astfel: „Căci Hristos
este sfârşitul Legii, pentru ca oricine crede în El să poată căpăta neprihănirea” (versetul 4).
Adevărata problemă cu mântuirea prin credinţă şi mântuirea prin
fapte este cu linia despărţitoare dintre cei care L-au acceptat pe Isus, împreună cu grecii, şi cei care L-au respins, împreună cu conducătorii iudei.
Oamenii care au reuşit prin propriile strădanii vor ca meritul şi recunoştinţa să fie a lor, iar pentru ei Isus este o piatră de poticnire, o ofensă.
Legalistul este ofensat de Isus şi se va lepăda de El la sfârşit, exact din
acelaşi motiv.
Ar trebui să ne putem alătura lui Pavel, care spunea creştinilor despre evrei: „Fraţilor, dorinţa inimii mele este ca ei să fie mântuiţi.” Câţi? Toţi.
Nu am vrea să vedem mii de oameni din biserică ieşind în întuneric, când
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Însuşi Dumnezeu Îşi doreşte ca fiecare dintre noi să stea. Cu toţii putem
fi acolo, să stăm la masă cu Avraam, Isaac şi Iacov, împreună cu gloata pe
care nu o poate număra nimeni, cei care vin din toate naţiunile, neamurile, limbile şi popoarele. Nu ne putem scuti pe noi înşine... nu cumva să
fim ofensaţi, nu cumva să ne împiedicăm de piatra de poticnire. Există o
singură soluţie – să cazi pe Stâncă şi să fii zdrobit prin libera ta alegere.
Noi putem alege astăzi să intrăm într-o relaţie cu Isus, să Îl urmăm pe El şi
să ne supunem adevărului că nu ne putem mântui singuri. Noi ne putem
alătura grecilor, căutându-l pe Isus astăzi, împreună cu ei.
„Îl vom vedea pe Isus”; căci umbrele zăbovesc
De-a lungul peisajului din viaţa noastră;
Îl vom vedea pe Isus, credinţa noastră slabă să fie întărită
Pentru ultimul conflict, din această vrajbă mortală.
„Îl vom vedea pe Isus”; doar atât avem nevoie –
Putere, bucurie şi bunăvoinţă primim văzând această scenă;
Îl vom vedea pe Isus, murind, înviind, pledând,
Gata să se întoarcă şi să încheie această noapte mortală!
(Anna B. Warner)
Întrebări şi sugestii pentru discuţie:
1.

De ce misiunea Mântuitorului nu a fost un eşec, deşi poate părea astfel?

2.

De ce trebuie să continuăm misiunea de a vesti Evanghelia, în ciuda
faptului că ar putea să pară un eşec ceea ce facem?

3.

Stai de vorbă cu cineva care nu este membru al bisericii și întreabă-l
dacă dorește să Îl vadă pe Isus!

Sabat, 15 octombrie

Cum s-au purtat cu Isus
în odaia de judecată a lui Pilat*

A

u adus pe Isus de la Caiafa în odaia de judecată: era dimineaţa. Ei
n-au intrat în odaia de judecată, ca să nu se spurce şi să poată mânca
Paştele.” (Ioan 18:28)
Ce scenă la care să asiste universul! Judecătorul întregului pământ
era adus la judecată. El era Cel care crease tot cerul şi pământul. El îi
crease pe cei care Îl împingeau şi Îl înghionteau tot drumul spre odaia de judecată a lui Pilat. El făcea ca inimile lor să bată în piept chiar în
clipele în care Îl acuzau. El a stat înaintea lor în tăcere, ştiind prea bine
că va veni ziua când chiar acei oameni vor sta înaintea Lui şi vor auzi
sentinţa pronunţată în dreptul lor pentru veşnicie, când El va fi Judecătorul tuturor.
Te-ai îngrijorat vreodată gândindu-te la ziua judecăţii? Ţi-a fost vreodată teamă şi poate ai încercat să nu te mai gândeşti la acest lucru, din
cauză că astfel de gânduri te stânjeneau? Aşteptând judecata viitoare,
nu pierde din vedere trei lucruri.
În primul rând, aminteşte-ţi că vei avea parte de o judecată dreaptă.
Când Isus a fost adus la judecată, El a trebuit să înfrunte această experi* Acest capitol este recomandat pentru a fi prezentat în cadrul serviciului divin de
dimineață, din Sabat.
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enţă ştiind că El nu avea parte de o judecată dreaptă. El ştia că cei care Îl
acuzau căutau orice scuză ca să Îl condamne. Mai mult chiar, negăsind
nicio scuză validă pentru a-L condamna, ei aveau să Îl condamne folosindu-se de acuzaţii false. Instanţa înaintea căreia stătea era coruptă şi
putrezită până la măduvă. În ciuda faptului că tot ce aveau împotriva Lui
era că viaţa Lui fără păcat era o mustrare pentru cei păcătoşi, niciun glas
nu s-a auzit în apărarea Lui. El nu a avut nici cea mai mică şansă de a fi
găsit nevinovat, conform standardelor de judecată.
Când vei fi adus la judecată, vei avea parte de o judecată dreaptă.
Este o veste bună sau rea? Eşti vinovat sau nevinovat? Dacă eşti adus
înaintea unei instanţe drepte, pentru a fi judecat dacă ai fost păcătos sau
nu, care va fi hotărârea? Nu este de mirare că adesea noi aşteptăm ziua
judecăţii cu teamă şi preocupare. Noi ştim că suntem judecaţi pe bună
dreptate, noi vom fi condamnaţi! Vom fi găsiţi vinovaţi. Nu avem nici cea
mai mică şansă de a fi găsiţi nevinovaţi când suntem măsuraţi conform
legii lui Dumnezeu, standardul Lui de judecată.
Dar nu vă opriţi aici! Mai este un lucru pe care trebuie să ni-l amintim
cu privire la judecată. Când Isus a fost adus la judecată, El a fost singur.
Nu era nimeni de partea Lui. Nimeni nu Îl apăra împotriva acuzaţiilor care-I erau aduse. Acuzarea avea toate armele pregătite – dar, în mod bizar,
apărarea era absentă.
În ziua în care vom sta la bara de judecată a lui Dumnezeu, va fi o
acuzare. Dar vom avea un Apărător, un Avocat la Tatăl, pe Isus Hristos cel
neprihănit. Noi nu va trebui să stăm singuri înaintea acuzaţiilor vrăjmaşului. Va fi Unul care va fi de partea noastră. El nu doar că a fost ispitit ca
şi noi, ci a fost adus la judecată ca şi noi. Şi a fost condamnat. El a plătit
pedeapsa pe care nu o merita, ca să poată pune neprihănirea Sa în dreptul nostru, pentru ca noi să putem fi achitaţi, lucru pe care îl merita El. El a
fost judecat pentru noi. El a fost condamnat pentru noi. El a fost pedepsit
pentru noi.
Desigur, ultimul lucru de care trebuie să ne amintim, când ne gândim la viitoarea zi a judecăţii, este că acelaşi Isus care este Apărătorul
nostru şi care a fost judecat pentru noi şi a luat pedeapsa noastră, va fi şi
Judecător. Ce ar mai putea face El pentru a ne asigura că ni se oferă orice
şansă pentru iertare?
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Dar pentru El, în acea zi înaintea lui Pilat, nu era nicio nădejde de iertare, de milă sau de dreptate. Conducătorii iudei care L-au dus înaintea
lui Pilat nici măcar nu au vrut să intre în odaia de judecată. Din punct de
vedere ceremonial, ei voiau să fie curaţi pentru Paştele de atunci, care
prefigura moartea Lui pentru ei. De aceea, au insistat ca El să fie condamnat la moarte din curtea exterioară, pentru ca ei să poată fi acasă la
începutul sfârşitului de săptămână de Paşte. Păcatul face lucruri ciudate
în judecata noastră omenească, nu-i aşa?
„Pilat deci a ieşit afară la ei şi le-a zis: «Ce pâră aduceţi împotriva
omului acestuia?» Drept răspuns, ei i-au zis: «Dacă n-ar fi fost un făcător
de rele, nu L-am fi dat noi în mâinile tale.»” Cu alte cuvinte, nu ne lua la
întrebări! Noi deţinem controlul aici. Noi suntem conducătorii naţiunii.
Chiar nu ştii cu cine vorbeşti?
„Atunci Pilat le-a zis: «Luaţi-L voi şi judecaţi-L după legea voastră.»
Ca şi cum le-ar fi spus: Dacă voi sunteţi la conducere, atunci de ce Îl mai
aduceţi la mine? „«Nouă nu ne este îngăduit de Lege să omorâm pe nimeni», i-au zis iudeii. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească vorba
prin care arătase Isus cu ce moarte avea să moară. Pilat a intrat iarăşi în
odaia de judecată, a chemat pe Isus şi I-a zis: «Eşti Tu Împăratul iudeilor?»
Isus i-a răspuns: «De la tine însuţi zici lucrul acesta sau ţi l-au spus alţii
despre Mine?» Pilat a răspuns: «Eu sunt iudeu? Neamul Tău şi preoţii cei
mai de seamă Te-au dat în mâna mea. Ce ai făcut?» «Împărăţia Mea nu
este din lumea aceasta», a răspuns Isus. «Dacă ar fi Împărăţia Mea din lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor;
dar acum, Împărăţia Mea nu este de aici»” (Ioan 18:29-36).
Priviţi încă o dată cuvintele lui Isus: „Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta. Dacă ar fi Împărăţia Mea din lumea aceasta, slujitorii Mei
s-ar fi luptat.” Iuda era hotărât să Îl oblige pe Isus să urce pe tron – să lupte
să Îl pună acolo. Acela era stilul lui. El credea că trebuie să lupte pentru ce
îşi dorea. El credea că trebuie să depui efort, încercând să faci ca totul să
lucreze pentru tine. El nu credea că trebuie să Îl aştepţi pe Dumnezeu să
lucreze. El voia să facă totul singur.
Dar Isus a spus: „Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta. Dacă ar
fi Împărăţia Mea din lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat.” Pentru că
Împărăţia Lui nu era din lumea aceasta, atunci slujitorii Lui nu trebuiau
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să lupte pentru a-şi duce la îndeplinire obiectivele. Oare nici noi nu ar
trebui să luptăm pentru a obţine biruinţa în împărăţia spirituală?
Dacă studiem uzanţa termenului „împărăţie” în evanghelii, vom
descoperi că Isus vorbeşte fie despre o împărăţie a harului, fie despre o
împărăţie a slavei. El a folosit termenul împărăţie, sau împărăţia cerurilor în mod repetat. Adesea, pildele lui începeau cu următoarele cuvinte:
„Împărăţia cerurilor se aseamănă cu...”
Împărăţia harului include iertarea lui Dumnezeu şi puterea Lui. Pentru niciunul din aceste daruri nu trebuie să ne luptăm ca să le obţinem.
Noi nu putem câştiga sau merita intrarea noastră în cer. Nici nu putem
lupta pentru a obţine biruinţa şi supunerea. Dacă Împărăţia lui Isus ar fi
fost din această lume, atunci slujitorii Lui ar trebui să lupte cu păcatul şi
cu Diavolul, să se lupte ca să asculte, să se supună, să lupte pentru biruinţă. Dar Isus a spus: „Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta.”
Binecuvântările Împărăţiei cereşti trebuie primite în dar. Iertarea
este un dar. Pocăinţa este un dar. Biruinţa este un dar. Ascultarea este un
dar. Pentru ceea ce primeşti în dar nu trebuie să lupţi.
Petru înţelesese greşit. El şi-a scos sabia şi apoi a fugit de lângă Isus,
când a văzut că acolo nu era de luptat. Acum era cu faţa la pământ în grădină, dorindu-şi să moară. Iuda înţelesese greşit. Acum el zăcea fără viaţă
sub o ramură de copac, pe marginea drumului spre Calvar. Pilat înţelesese greşit şi alesese să acorde atenţie strigătelor mulţimii, şi nu cuvintelor
tăcute ale unui Isus care-i oferea darul unei împărăţii fără a fi nevoie de
vreo bătălie. Apoi a încercat să evite decizia dureroasă, trimiţându-L pe
Isus la Irod, care la rândul lui înţelesese greşit natura împărăţiei lui Hristos. Pilat a decis să îi dea ştafeta lui Irod.
„Irod, când a văzut pe Isus, s-a bucurat foarte mult, căci de mult dorea să-L vadă din pricina celor auzite despre El şi nădăjduia să-L vadă făcând vreo minune. I-a pus multe întrebări; dar Isus nu i-a răspuns nimic.”
Isus nu i-a spus niciun cuvânt lui Irod. „Preoţii cei mai de seamă şi cărturarii stăteau acolo şi-L pârau cu înfierbântare. Irod, cu ostaşii lui de pază,
se purtau cu El cu dispreţ şi, după ce şi-a bătut joc de El şi L-a îmbrăcat cu
o haină strălucitoare, L-a trimis înapoi la Pilat” (Luca 23:2-11).
Când am citit prima dată această relatare, am fost încântat. Irod a
fost cel care a poruncit ca Ioan Botezătorul să fie omorât – cel care, la
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petrecerea lui cu beţivi, a făcut în grabă acel jurământ Salomeei. Pentru o
vreme, mi se părea chiar creştineşte să te bucuri văzând tratamentul rece
pe care Irod l-a primit din partea lui Isus în acea zi! Aceasta a fost reacţia
mea. Aşa trebuia tratat Irod, Doamne! Mă bucur pentru Irod! Ignoră-l!
Mustră-l! Fii răzbunător. M-am bucurat când am descoperit că acea ignoranţă a fost cea mai puternică lovitură pe care o putea primi Irod.
Dar apoi am ajuns să înţeleg că Isus nu este aşa. Isus venise să moară
pentru Irod, la fel ca pentru tine şi pentru mine. De aceea nu Îl vedem
pe Isus stând acolo cu bărbia ridicată, ca unul care şi-a luat revanşa. În
schimb, Îl vedem pe Isus cu bărbia tremurândă, cu lacrimi tăcute curgându-i pe obraji, pentru că încă o creatură a Sa Îl dezamăgise. Îl vedem pe
Isus cu inima zdrobită, acceptând decizia pe care Irod o luase deja.
Cum a ajuns Irod să ia acea decizie împotriva lui Hristos? EI bine, prin
respingerea duhului prorociei! (Ce spui despre asta? Nu te aşteptai ca acest
lucru să apară aici, nu-i aşa? Dar este adevărat!) Ioan Botezătorul a fost unul
dintre cei mai mari profeţi. De fapt, conform relatării din Evanghelie, Ioan
Botezătorul era mai mult decât un simplu profet. El era numit mesagerul
Domnului. Concluzia tragică a relatării despre Irod este că, dacă eşti neprietenos cu mesagerul Domnului, neprietenos cu profeţii, atunci vei fi
neprietenos şi cu Isus. Întotdeauna cele două vor fi împreună.
„Dacă nu ascultă pe Moise şi pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă
ar învia cineva din morţi” (Luca 16:31). Irod respinsese adevărul pe care
profetul i-l spusese, şi lui nu mai trebuia să îi fie dată nicio solie. Isus a
acceptat alegerea lui Irod, deoarece nu era nicio altă cale de a ajunge la
inima lui.
Plin de mânie şi umilit, Irod L-a trimis pe Isus înapoi în odaia de judecată a lui Pilat. Să reluăm relatarea din Matei 27. De data aceasta soţia
lui Pilat a intrat în odaia de judecată. „Pe când stătea Pilat pe scaunul de
judecată, nevastă-sa a trimis să-i spună: «Să n-ai nimic a face cu neprihănitul acesta, căci azi am suferit mult în vis din pricina lui»” (Matei 27:19).
Probabil că ce vă spun acum se întâmplase cu săptămâni sau chiar
cu luni înainte. Pilat şi nevasta lui stăteau la masă, la micul dejun. Pilat
mânca un corn şi îşi bea cafeaua şi doamna Pilat îi citea câte ceva din presa zilei, Jerusalem Times! Ea i-a atras atenţia spre titlurile zilei şi articolele
de ici şi colo despre un anume Isus din Nazaret. Probabil că auzise despre
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Isus şi avea o slăbiciune pentru El înainte de acele evenimente. Probabil
că ea căuta adevărul.
Era genul de persoană cu care putea comunica Dumnezeu şi a avut
un vis care i-a produs suferinţă. Ea L-a văzut pe Isus fiind adus în odaia de
judecată. Ea a văzut că soţul ei nu L-a eliberat, aşa cum ar fi fost normal.
Ea a văzut crucea de pe Calvar şi trupul sângerând al lui Isus, întins între
cer şi pământ. Ea a auzit strigătul: „S-a sfârşit.” Atunci a văzut chiar mai
departe în viitor, până în vremea când Isus Se va întoarce pe pământ cu
putere şi slavă. În acea clipă s-a trezit şi a trimis o solie urgentă soţului
ei, avertizându-l de greşeala pe care era gata s-o facă. Dar, la sfârşit, el a
cedat şi L-a sacrificat pe Isus pentru a obţine aprobarea mulţimii. Astfel
ajungem înapoi în Ioan 18. Pilat încerca o ultimă manevră disperată cu
mulţimea şi conducătorii ei. El spune: „«Voi aveţi obicei să vă slobozesc
pe cineva de Paşte, vreţi să vă slobozesc pe Împăratul iudeilor?» Atunci
toţi au strigat din nou: «Nu pe El, ci pe Baraba!» Şi Baraba era un tâlhar”
(Ioan 18:39-40).
Fulton Oursler, în cartea lui The Greatest Story Ever Told (Cea mai frumoasă poveste spusă vreodată), îl descrie pe Baraba ca pe un habotnic
– un luptător cu pumnalul împotriva Romei. El era un hoţ şi un tâlhar
renumit. Dar conducătorii religioşi l-au ales pe Baraba, adică au ales nelegiuirea. Alegându-l pe Baraba, ei îl alegeau pe cel care nu credea că legea
trebuia respectată. Dacă L-ar fi ales pe Isus, ei ar fi ales respectul pentru
Legea lui Dumnezeu, pentru ascultare şi pentru biruinţă.
Cât de subtil! Aceleaşi probleme au apărut în biserică şi în zilele
noastre. Din nou, noi trebuie să alegem între Hristos şi Baraba. Pe care îl
alegi în viaţa ta? Accepţi părtăşia şi comuniunea cu Hristos ca pe un mod
de viaţă, ca fiind metoda de a primi darurile Sale de iertare şi biruinţă?
Sau îl alegi pe Baraba, ducându-ţi propriile lupte şi mulţumindu-te să
crezi că Legea nu trebuie păzită?
Poporul Israel a ales. Ei l-au ales pe Baraba. Acea decizie nu a mai
fost schimbată niciodată.
„Ostaşii dregătorului au dus pe Isus în pretoriu şi au adunat în jurul
Lui toată ceata ostaşilor. L-au dezbrăcat de hainele Lui şi L-au îmbrăcat cu
o haină stacojie. Au împletit o cunună de spini, pe care I-au pus-o pe cap,
şi I-au pus o trestie în mâna dreaptă. Apoi îngenuncheau înaintea Lui,
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îşi băteau joc de El şi ziceau: «Plecăciune, Împăratul iudeilor!» Şi scuipau
asupra Lui şi luau trestia şi-L băteau în cap. După ce şi-au bătut astfel joc
de El, L-au dezbrăcat de haina stacojie, L-au îmbrăcat cu hainele Lui şi
L-au dus să-L răstignească” (Matei 27:27-31).
Isus, care în calitate de Creator al universului într-o clipă ar fi putut
să cheme în ajutor zece mii de îngeri să Îl elibereze din acea scenă teribilă, a continuat să se supună morţii, de dragul tău şi al meu – chiar la
moarte de cruce.
Întrebări şi sugestii pentru discuţie:
1.

Care sunt cele trei aspecte pe care nu trebuie să le uităm atunci când
ne gândim la judecată?

2.

În ce privinţă facem şi noi, cei de astăzi, aceeaşi alegere proastă pe care
au făcut-o iudeii care l-au preferat pe Baraba?

3.

Povestește cuiva care nu este membru al bisericii tale despre cum L-ai
ales tu pe Isus ca Mântuitor personal!

Drumul crucii

S

ă zicem că tu eşti Simon.
Ai bătut cale lungă pentru a ajunge în Palestina. Casa ta este în Africa
de Nord, dar tu, împreună cu soţia şi cei doi fii, Alexandru şi Ruf, locuieşti
acum în apropiere de Ierusalim. În acea dimineaţă vii de la ţară în cetate,
dimineaţa devreme. Oarecum neobişnuit. După cum bine ştii, oamenii
din această parte a ţării lucrează în afara zidurilor cetăţii ziua, săpând
pământul, şi seara se întorc în siguranţa cetăţii. Poate că tocmai în acea
zi ţi-ai uitat sapa sau o altă unealtă de care ai nevoie la lucru. Dar intri în
cetate chiar la momentul potrivit, pentru a asista la o procesiune ciudată.
Îi vezi pe soldaţii care încearcă să potolească mulţimea, pe preoţi şi
pe conducători în hainele lor lungi şi alţi oameni de tot rangul şi neamul.
Ei merg în spatele a trei bărbaţi, care duc în cârcă nişte cruci. Apoi vezi şi
vreo nouă bărbaţi care îi urmează de la o oarecare depărtare, cu feţele
pline de ruşine şi întristare.
Te uiţi mai atent la cei trei bărbaţi care evident că sunt condamnaţi.
Doi dintre ei sunt hoţi. Sunt bine făcuţi, musculoşi, cu feţele aspre şi se
luptă cu soldaţii care îi împing să înainteze. Ei pot purta povara care le-a
fost pusă cu forţa pe umeri fără nicio problemă.
Al treilea Bărbat este şi El puternic, bine făcut şi musculos. Mare
parte a vieţii Lui lucrase într-un atelier de tâmplărie, fără să fie ajutat de
instrumente puternice. Dar la El ceva e diferit. Pe faţa Lui poţi vedea o
expresie care îţi atrage atenţia. El e plin de vânătăi şi bătut. A trecut prin
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ceva prin care ceilalţi doi nu au trecut. Nu mai mâncase şi nu mai băuse
nimic de o zi. Se luptase singur în Grădina Ghetsimani, în război cu puterile întunericului. Fusese judecat de şapte ori. Fusese abuzat de mulţime.
Fusese biciuit de două ori. Iar acum, natura Lui umană, începea să cedeze. Având ochii îndreptaţi spre El, Îl vezi cum cade leşinat sub cruce.
Din cei nouă bărbaţi care sunt urmaşii Lui – fără îndoială că cel puţin unul dintre ei va sări în ajutor în acest moment critic. Trei din primii
doisprezece lipsesc de acolo. Unul zace mutilat şi mort la piciorul unui
copac puţin mai sus, pe cale. Altul este tot cu faţa la pământ în grădina
numită Ghetsimani, cu inima zdrobită pentru că se lepădase de cel mai
bun Prieten. Iar al treilea va apărea puţin mai târziu, spre surprinderea şi
bucuria noastră.
Dar cei nouă sunt reţinuţi. Sunt cuprinşi de mâhnire, cu capul plecat
din cauza speranţelor spulberate. Păstrează distanţa. Sunt apăsaţi de întristare din cauza durerii Stăpânului lor, dar totuşi stau deoparte, cedând
în faţa fricii şi a ruşinii. Nici măcar unul dintre ei nu a fost dispus să Îi vină
în ajutor.
Tu, Simon, eşti uimit şi consternat. Nu eşti genul de om care să se
retragă. Nu ţii totul în tine. Aşa că te trezeşti exclamând: „Incredibil! De ce
nu Îl ajută cineva pe acest Om?”
Soldaţii te-au auzit. Şi aşa nu prea ştiau ce să facă. Este evident pentru toţi cei care urmăresc scena că lui Isus Îi este imposibil să poarte crucea mai departe. De abia mai poate sta în picioare – chiar şi fără povara
lemnului greu. Bucuroşi, soldaţii profită de ocazia de a te lua cu forţa şi a
pune crucea celui de-al treilea bărbat pe umerii tăi.
Poate că primul tău răspuns este să îţi spui: „Asta primesc dacă
mi-am deschis gura.” Dar luând crucea în spate şi continuând acea procesiune, auzi numele Celui care ţi-a stârnit compasiunea. Este Isus! Cei doi
fii ai tăi, Alexandru şi Ruf, ţi-au spus despre acest Om. Ei L-au mai văzut.
Ei au auzit învăţăturile Lui. Ei s-au întors acasă cu faţa plină de entuziasm,
spunându-ţi că ei credeau că El este Mesia. Întotdeauna ţi-ai dorit să cercetezi mai în profunzime, dar niciodată nu ţi-ai luat timp să-ţi duci ideea
până la capăt. Acum eşti obligat să Îi porţi crucea.
Chiar aici, aş vrea să facem o pauză pentru o clipă. Aş vrea să te invit
pe tine, cititorule, să te gândeşti dacă ai fost vreodată obligat să porţi
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crucea. Eşti membru din a doua, a treia sau a patra generaţie în biserică şi
părinţii sau bunicii tăi te-au obligat să porţi crucea Lui? Eşti un tânăr dintr-un cămin creştin, obligat să poarte crucea Lui? Eşti angajat în cadrul
bisericii ca profesor sau în altă funcţie şi simţi că, pentru a-ţi păstra locul
de muncă, eşti obligat să porţi crucea Lui? Aş vrea să îţi reamintesc că nu
este neapărat un lucru rău. În continuarea relatării te-aş ruga să fii atent
să observi binecuvântarea lui Simon.
Tu mergi mai departe, purtând crucea în sus, pe drumul spre Calvar,
şi începi să priveşti în jurul tău, la cei din mulţime. Preoţii şi conducătorii
s-au alăturat clasei celei mai de jos a societăţii, aruncând cu insulte şi
bătăi de joc în faţa lui Isus. Ei huiduie şi urlă împreună cu restul mulţimii.
Soldaţii, cu biciurile şi săbiile lor, continuă să încerce să menţină toată
procesiunea pe drum, deşi observi că frecvent, câte unul dintre ei se întoarce spre Isus cu o privire plină de dor.
Mulţimea este alcătuită în mare parte din cei care iubesc agitaţia,
indiferent care ar fi sursa. Ei sunt acele persoane care se pot alătura procesiunii triumfale într-o zi, strigând: „Osana Regelui” – şi apoi să strige cu
toţi ceilalţi: „Răstigneşte-L!” – doar pentru că e popular să faci aşa. Ei sunt
cei care merg oriunde merge mulţimea în decăderea şi cursul ei. Ei nu
gândesc, ci se iau după alte glasuri, luând partea celor care strigă cel mai
tare în acel moment.
Unii oameni din această mulţime au fost vindecaţi de Isus, ceea ce
dovedeşte că e nevoie de mai mult decât un simplu miracol pentru a te
transforma într-un credincios. Unii i-au dus pe cei dragi lor la Isus şi au
primit ajutorul pe care El niciodată nu a refuzat să îl ofere. Dar acum ei
sunt parte din mulţime, de nedistins în mijlocul gloatei.
Întreaga procesiune se opreşte pentru o clipă. În apropiere este un
grup de femei – femei care au o natură mai sensibilă. Femei ale căror
lacrimi curg cu uşurinţă atunci când se confruntă cu întristare şi durere. Aceste femei sunt singurele pe care se pare că Isus le observă. El Se
opreşte să vorbească cu ele.
Ne-ar plăcea să credem că aceste femei credeau cu adevărat în Isus,
că ele Îl acceptaseră ca Mesia şi plângeau pentru El ca Domn şi Mântuitor al lor. Dar dovada ne arată că plânsul lor era stârnit doar de drama
şi emoţia de moment. Şi astăzi este posibil să plângi dacă se apasă pe
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butonul corect. Lacrimile pot curge şi nu se mai pot opri, dar persoana în cauză să rămână tot neschimbată. Poate de aceea Isus le-a spus:
„Nu plângeţi pentru Mine, ci plângeţi pentru voi şi pentru copiii voştri.”
El încearcă să le îndrepte mintea dincolo de emoţia acelei clipe, înspre
adevărata nevoie a inimilor lor.
Dintr-odată, îl observi pe cel de-al treilea dintre ucenicii care lipsesc. Este Ioan – ucenicul care întotdeauna a fost alături de Isus. El nu
îl abandonase pe Isus în acel timp de criză. El o sprijină pe Maria, mama
lui Isus, în ceasul ei de încercare. Fără îndoială că Ioan ar fi purtat crucea lui Isus dacă nu şi-ar fi luat această sarcină importantă. Acum el
păşeşte alături de Maria, care încerca să stea cât de aproape putea de
Fiul ei.
Uită-te la Maria pentru câteva clipe. Faţa ei este acoperită de lacrimi.
Ea se apleacă pe Ioan pentru sprijin, dar calcă cu determinare pe urmele
paşilor preaiubitului ei Fiu. Probabil că îşi aminteşte de ziua în care a venit îngerul, spunându-i că un Fiu i se va naște. Probabil că îşi imaginează
un băieţel de opt ani, luând sulul sub braţ şi îndreptându-se spre dealuri,
dimineaţa devreme, pentru a petrece un timp în comuniune cu Tatăl Lui
ceresc, fără a fi întrerupt. Probabil că îşi aminteşte de ziua în care El a
închis atelierul de tâmplărie, şi-a luat rămas-bun de la ea cu un sărut şi a
plecat în misiunea Lui ciudată. Şi probabil că îşi mai aminteşte, cu inima
zdrobită, de cuvintele Lui, care preziceau exact acest eveniment. Se poate că a auzit din nou cuvintele lui Simeon, în templu: „Iată, Copilul acesta
este rânduit spre prăbuşirea şi ridicarea multora în Israel şi chiar sufletul
tău va fi străpuns de o sabie” (vezi Luca 2:34-35). Chiar acum sabia taie şi
face răni.
Dar pe tot drumul înspre cruce, Cel pe care Îl urmăreşti cu cea mai
mare atenţie este Cel a cărui cruce o porţi. Inima ta este frântă văzând
agonia intensă pe care o suferă El. Vezi cum pasul I se împiedică, trupul I
se îndoaie, sângele curge şiroaie fără oprire. Vezi chipul Lui plin de pace
şi acceptare, chiar şi în mijlocul durerii. Îl vezi că doreşte să lupte, să continue drumul până la Calvar.
Tâlharii se împotrivesc şi încearcă să scape. Soldaţii trebuie să vegheze constant pentru a-i ţine în rând cu ceilalţi. Dar Acesta, a cărui cruce
o porţi, este diferit. El merge de bunăvoie, chiar dacă de-abia mai poate
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face un pas. Priveşti la El şi te minunezi, până când, în cele din urmă,
ajungi la destinaţie.
Tâlharii sunt doborâţi de soldaţii romani şi puşi pe crucile lor. Dar
Isus Se supune umil, aşezându-Se jos şi întinzându-Şi mâinile în timp ce
ei aduc ciocanele şi cuiele. Auzi suspinele mamei lui Isus, blestemele tâlharilor şi ale soldaţilor, insultele mulţimii. Apoi auzi glasul lui Isus şi te
apleci puţin ca să descifrezi cuvintele Lui. Îl auzi spunând: „Iartă-i, Tată,
căci nu ştiu ce fac.”
Dintr-odată, inima ta este zdrobită de dragoste pentru acest Om. Şi
atunci strigi: „Tată, iartă-mă şi pe mine. Iartă-mă pentru că am întârziat
atât. Iartă-mă pentru că am amânat decizia de a afla mai mult despre
acest Om. Iartă-mă că m-am îndoit când fiii mei mi-au spus despre Isus.
Şi iartă-mă că am fost supărat că trebuie să port crucea Lui.”
Privind în jos spre tine printre lacrimi, El îţi spune: „Mulţumesc,
Simone. Îţi mulţumesc că mi-ai purtat crucea.”
Privind înapoi spre El, tu Îi spui: „Mulţumesc. Mulţumesc, Doamne!”
Aţi văzut câteva episoade despre modul în care S-a purtat Isus cu
oamenii. Aţi văzut şi cum s-au purtat unii oameni cu El. Într-un final, sunt
doar două opţiuni. Te poţi alătura soldaţilor, pironindu-L pe Isus, răstignindu-L din nou. Sau te poţi alătura lui Simon, purtându-I crucea. Doar
două opţiuni. Iar alegerea îţi aparţine.
Întrebări şi sugestii pentru discuţie:
1.

Cum te-ai fi simţit şi ce ai fi crezut dacă ai fi fost în locul lui Simon din
Cirene şi ai fi trecut prin ce a trecut el în ziua când a purtat crucea lui
Isus?

2.

Ce ai fi simţit şi ce decizie ai fi luat dacă ai fi fost martor la răstignirea
lui Isus?

3.

Ce simţi şi ce decizie vei lua acum, după parcurgerea acestui material
pentru devoţiune personală?

