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Sprijiniți-ne financiar pe Ammado:

undația Link Romania
Moldavia este o organizație
neguvernamentală înființată în
1998. În anii trecuți a derulat diferite
proiecte sociale și educaționale în
Iași și în satele limitrofe.

ink Romania Moldavia is a
Romanian charity, registered
in 1998. In the past years we had
several social and educational
projects in the city of Iasi, and in
the neighbouring villages.

În anul 2015 și-a propus finalizarea
unei case în satul Slobozia, comuna
Voinești, județul Iași. Pentru aceasta
are nevoie de suma de aproximativ
3000 Euro. Cu acești bani ar
achiziționa materialul lemnos și
tabla pentru acoperiș, geamuri, uși,
ciment, rigips, gresie, podele.

In this year, 2015, we need to
complete the building of a housewe
started the last year in the village
Vizitati www.linkromania.ro
of Slobozia. We would need for
this 3,000 Euros, to purchase the
wooden materials and tin for the
roof, windows, doors, cement, floor
tiles, wood for the floor, boards for
the walls.

Organizațiile sau persoanele care
ar dori să ne ajute sunt rugate
să contacteze redacția telefonic,
prin email, sau la adresa de
corespondență, pentru a stabili
detalii.
Vă mulțumim!
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Those who would kindly support
this project can contact us either by
phone, email or mail, at the address
provided in the box on the page 4.
Thank you!

Pentru a citi codurile de mai
sus aveți nevoie de aplicația
QR Code Reader
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Trăiește ca și când cineva ar fi lăsat poarta deschisă
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E D I TO R I A L
Cu ani în urmă eram
impresionat de lucrarea lui
Goya intitulată “Somnul
rațiunii naște monștri”şi apoi,
urmând aceeaşi linie un alt
text devenit slogan: “Singurul
lucru necesar ca răul să triumfe este
ca cei buni să nu facă nimic”. Adică,
să stea și să fie apatici, să își adoarmă
spiritul, sau să își distragă atenția de la
elementele esențiale ale vieții, găsind
ocupații lipsite de importanță, de care
nici măcar nu își vor aduce aminte
peste un timp.
Noi, cei din redacție, nu ne considerăm
“buni” așa cum se înțelege în
accepțiunea generală. Credem totuși
că suntem diferiți față de noi înșine,
așa cum am fost ieri, cu toate defectele
noastre care se văd sau nu, cu tot
ce este evident sau ce ascundem de
ceilalți. Și mai credem că nu este bine
ca lumea să facă tot ce dorește și că
trebuie să ne supunem tendințele și
apucăturile unor restricții, restrângeri,
astfel încât să nu ofensăm pe cei
apropiați nouă, sau pe cei din jurul
nostru, și nu în ultimul rând, pe
Creatorul cerurilor, al Pământului,
și al omului. Omul, mergând pe căi
greşite încă de la început, nici măcar
nu își dă seama că doar revenind la Cel
care i-a dat suflare de viață are șansa
să trăiască o viață demnă. Altfel, va fi
un monstru, mic sau mare, după cum
efectele acțiunilor sale afectează doar o
mână de oameni, sau o masă mai mare.
Credem că putem să ieșim din starea
de somn și de inactivitate, să facem
ceva pentru a scăpa de pericolul de
a fi monștri sau de a face rău doar
stând simplu cu mâinile în sân. În
primul rând, putem să ne depărtăm
de manifestările răului. Mai precis, de
orice elemente din mass-media care
nu ne îmbogățesc spiritul și care, din

contra, alimentează tot ce e mai rău în
firea noastră. Într-o fază următoare,
putem exprima “binele”, “frumosul”,
chiar dacă acestea nu sunt apreciate
la scară largă. Sădim o sămânță, care
dacă găsește pământ fertil, va rodi şi
îi va ajuta pe alţii. Revista noastră
va fi un spațiu în care vom semnala
îndepărtarea de la cuvântul Scripturii,
vom analiza tendințele din politică și
știință încercând să anticipăm direcţia
spre care se vor îndrepta aceste două
domenii, dar cel mai important, ne vom
concentra asupra Scripturii însăși, ca
autoritate absolută în viaţa noastră și
ca prismă unică prin care vom filtra
informațiile următoare. Cu siguranță
că vor fi evidente partizanatele noastre
cu anumite orientări religioase,
istorice, politice sau de altă natură,
astfel că îi invităm pe cei care nu
sunt de acord în totalitate cu noi să
ne urmărească ingăduitori, ca pe
unii care, pentru o durată oarecare,
încercăm să dăm Cezarului ce-i al
Cezarului.
A fi corect politic nu înseamnă
întotdeauna același lucru cu a avea o
atitudine morală corectă - ori noi vom
fi, cel puțin la nivel de principii, atenți
la valorile perene, cele care au dăinuit
și care au susținut episoadele demne
ale istoriei umane, și vom refuza să ne
aliniem la noutățile care ne inundă,
dintre care unele sunt extrem de
vizibile iar altele sunt strecurate ca o
reptilă pe care nu o auzi cum îți intră
în casă, și care îți provoacă groază
când o descoperi.
Sperăm ca, prin chemarea noastră
înspre bine și înspre frumos, să
nu încingem spiritele celor care ar
vedea în asta, în limitele prea înguste
ale gândirii lor, un nou proiect de
prozelitism. Nu ne vom irosi resursele
luându-i în seamă.

Apare lunar, și în format tipărit se găsește de vânzare la chioșcurile de difuzare
a presei. Pentru abonamente vă rugăm să ne contactați în scris, prin email sau la
adresa de corespondență a redacției.
Costul unui abonament pe 1 an este de 119 Ron, pe 6 luni este de 59 Ron, iar
pe 3 luni 29 Ron.
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8 Am stat de vorbă cu un înger
Gerald McDermott: Știi, a spus ea, oamenii cred că este greu să trăieşti
fiind retardat. Dar eu cred că fiul meu este mai deştept decât ceilalţi
oameni. Găseşte bucuria în momente în care foarte mulţi oameni nu o
pot găsi, chiar dacă aceştia au mult mai multe lucruri decât el.

CUPRINS
REVISTA CREȘTINĂ

                                 

10 Șase orbi smintiți și un elefant
Clay Jones: Contrar elefantului nevăzut, creştinismul este bazat pe
mărturia acelor care au afirmat că într-adevăr l-au văzut pe Dumnezeu
şi ne-au povestit despre lucrurile pe care le-au văzut. Feriți-vă de
povestioare prostești care au ca scop eliminarea posibilității de a
cunoaște adevărul despre Dumnezeu.

12 ABC-ul Scripturii: Despre Înviere
Meseșan Octavian: Omul, pentru că a păcătuit, nu a mai avut nicio
posibilitate ca să ajungă în relație cu Dumnezeu, să îi fie plăcut Lui, și să
trăiască împreună cu El.

18 Spiritul protestatar
Eu pot protesta împotriva a ceea ce sunt eu în mod natural, dar în afară
trebuie să manifest dragostea față de oameni și a înțelegerii situației în
care ei se află, și față de care trebuie plătit un preț. Oamenii, așa cum nu
pot scăpa de boala păcatului, nu pot scăpa nici de Dumnezeu, pentru că
El e realitatea, iar păcatul este o boală care a intervenit în sistem.

22 Cum să predicăm despre morală
într-o epocă amorală

»» Hristos a înviat: p.14
»» Mihail Ciopașiu

Tim Keller: Nu trebuie să vii la El fiindcă te împlinește (deși o face), ci
fiindcă este adevărat. Dacă încerci să Îl găsești ca să-ți satisfaci nevoile,
nu-L vei găsi și nici nu ți le va satisface.

36 De ce să supraestimăm pe scară
largă proporția de homosexuali și
lesbiene?

»» Gânduri despre
Scriptură: p.32
»» David Serediuc

»» Toevot Urâciuni
p.40

VirtueOnline: Politicile publice bune se bazează pe fapte, nu pe
ideologie. Dacă politicienii, jurnaliștii și judecătorii operează cu cifre
supraestimate la nivel global, suntem predispuși la politici publice de cea
ma proastă calitate.

38 Receptarea lui CS Lewis în
România comunistă
Emanuel Conțac: Pătrunderea scrierilor lui CS Lewis în spațiul cultural
românesc s-a făcut mult mai lent decât în altă parte.. [...] Caracterul
explicit creștin al multor scrieri din opera lui le-ar fi făcut imposibil de
publicat într-o țară ai cărei conducători erau hotărâți să stârpească
„misticismul și obscurantismul religios” ca precondiție pentru apariția
omului nou și a socialismului.

56 Șabloane numerice în Sfânta
Scriptură
»» Îngerul vestitor, sau ziua vizitei: p. 58
»» C. Wess Daniels

Susan Kanen: Chiar și în afara Bibliei se poate observa acest model
numeric, (7, 12, 40, și 50) în ceea ce privește organizarea timpului, 7
culori ale curcubeului, 7 mări și 7 continente.
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A M S TAT DE VORBĂ
C U U N Î NGER
________ GERALD MCDERMOTT______________________________________   

D

upă ce am primit un medicament uşor, mă simţeam relaxat.
Operaţia mea urma să aibă loc
peste 30 de minute.
Dar nu ar trebui să devin melodramatic. Nu era o operaţie care să
îmi pună viaţa în pericol.

Găseşte bucuria
în momente în
care foarte mulţi
oameni nu o
pot găsi, chiar
dacă aceştia au
mult mai multe
lucruri decât el.

Pentru a fi operat, urma să mi se
facă anestezie totală – lucru care
nu îmi place. Auzisem prea multe
poveşti despre situaţii când anestezia a cauzat pierderea funcţiilor
cognitive. Un prieten chirurg cu
multă experienţă m-a asigurat că,
dat fiind că operaţia mea nu urma
să dureaze mult, nu aveam de ce să
îmi fac griji.
Nu mă înţelegeţi greşit. Medicamentul pe care l-am primit era
unul pentru relaxare aşa că eram
foarte lucid din punct de vedere
intelectual.
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cincisprezece minute dimineaţa,
am fost şocat. Ce?! La ce oră termini programul astăzi?
Poate la ora cinci, mi-a răspuns
ea.
Paisprezece ore? Câte ore pe
săptămână lucrezi?
Doar treizeci.
Oh, deci soţul tău lucrează cu
normă întreagă? (Îmi dau seama
acum că devenisem indiscret şi
că nu ar fi trebuit să pornesc de
la premisa că avea un soţ. Nu în
lumea aceasta unde există atât de
mulţi părinţi singuri.)
Nu, mi-a spus ea. Soţul ei este un
tată casnic şi ea încearcă la rândul
ei să fie acasă cât de mult timp
posibil.

Am văzut un înger. Şi am vorbit cu
ea.

Este din cauză că avem un copil
cu nevoi speciale, m-a lămurit
ea. Unul dintre fiii ei suferea de
o boală care îi oprea creşterea la
nivelul intelectual al unui copil
de trei ani; niciodată nu va avea
vârsta mentală a unui copil mai
mare de cinci ani.

Nu avea aripi. De fapt, are trei
copii. Am întrebat-o la ce oră începuse programul în acea dimineaţă.
Când mi-a răspuns că la trei şi

Dar este atât de iubitor, a spus
ea. Ne învaţă şi pe noi despre ce
înseamnă iubirea. Suntem atât de
bucuroşi că îl avem.
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Ceilalţi doi copii, cu vârste de
opt şi zece ani, îşi iubesc fratele
deoarece este atât de plin de viaţă
încât devine molipsitor.
I-am spus că 90% dintre copiii
care suferă de sindromul Down
sunt avortaţi.
Este atât de tragic, a spus ea.
Probabil oamenii cred că aceşti
copii ar fi o povară. Nici nu îşi
dau seama cât de fericiţi ar putea
fi. Fiul nostru este extrem de
fericit. Pur şi simplu iubeşte viaţa.
Apoi, chiar înainte de a fi transportat către sala de operaţie,
mi-a transmis ceva ce mă face să
lăcrimez şi acum.

Ştii, a spus ea, oamenii cred că
este greu să trăieşti fiind retardat. Dar eu cred că fiul meu este
mai deştept decât ceilalţi oameni.
Găseşte bucuria în momente în
care foarte mulţi oameni nu o pot
găsi, chiar dacă aceştia au mult
mai multe lucruri decât el.
Ieri am cunoscut un înger în afara
sălii în care am fost operat. Sper
să nu o uit niciodată.

Dr. Gerald R. McDermott este
Jordan-Trexler Professor of
Religion
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ȘASE ORBI SMINTIȚI
ȘI UN

EL EFA N T

________ CLAY JONES ______________________________________

P

robabil aţi auzit povestea
despre orbi şi elefant. Scopul
parabolei este să ne facă să
credem că nu am putea niciodată
afla adevărul despre Dumnezeu.
Acesta este poemul lui John
Godfrey Saxe :

Feriţi-vă de
povestioare
prosteşti care
au ca scop
eliminarea
posibilităţii
de a cunoaşte
adevărul despre
Dumnezeu.

Se zice că șase orbi din Indostan,
Înclinați spre învățare,
Au mers să vadă elefantul.
(Deși toți erau fără vedere.)
Își doreau, fiecare,
Să găsească răspunsul, prin
observare.
Primul, dintr-o întâmplare,
S-a apropiat de Elefant,
Din partea sa mai mare.
Și-a început să zbiere:
Să mă ferească Dumnezeu! dar
Elefantul
Un zid, a fi, îmi pare.
Al doilea, atingându-i colții,
A spus: Ce-avem noi aici
Atât de rotund, fin și ascuțit?
E clar. Poți să zici:
Podoaba Elefantului
Asemenea-i unui cuțit.
Al treilea s-a apropiat de animal.
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Reușind să ia în mână
Trompa care se mișca
Curajos și-a prezentat conceptul:
Asemenea unui șarpe e Elefantul!
Iată ce spunea.
Al patrulea, cu nerădare, a-ntins
mâna,
A pipăit genunchiul și a exclamat:
E clar. Acest minunat animal
Este foarte puternic.
Și cea mai bună alăturare
Este un copac.
Al cincilea, cel care a atins
urechea,
A spus: Chiar și un orb
Știe ce seamănă cel mai tare.
Să nege cine poate, hai!
Minunatul Elefant
Este ca un evantai.
Al șaselea a început, la rândul lui,
Să pipăie fiara.
Simțind coarda ce se legăna
A spus răspicat:
Observ că Elefantul
O funie ar părea.
Și altfel, acești vrednici bărbați
din Indostan
S-au contrazis îndelung, cu furie,
Fiecare susținând
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Propria-i părere, cu tărie.
Deși fiecare avea, în felul lui, dar
parțial, dreptate,
Greșeau toți. Definiția Elefantului
nu era corectă,
Ca la carte.
Morala:
Atât de des în confruntări pe teme
de credință,
cei ce se contrazic, cu ignoranță.
Nu înțeleg ce vrea să spună
fiecare.
Și-n mintea lor concep un Elefant
Ce se dovedește a nu fi
Decât o jalnică eroare.
Aţi prins ideea? La fel cum orbii
au înţeles greşit elefantul, teologii
cică ar trebui să îl înțeleagă greşit
pe Dumnezeu deoarece aceştia
nu-L pot vedea. Dar astea sunt
doar fleacuri poetice.
În primul rând, aceste persoane
nu sunt foarte strălucite din punct
de vedere intelectual. Ar trebui să
fii un orb destul de ignorant (şi
nu prea „înclinat spre învăţare”)
să te limitezi la primul lucru pe
care pui mâna şi să nu cercetezi
mai departe când scopul tău era
de a afla cum este un elefant.
Nu ar fi putut ei, pe măsură ce
atingeau animalul, să înţeleagă
destul de bine cum arată de fapt
un elefant? Nu numai atât, dar
în timp ce se certau, fiecare ar fi
putut să vorbească despre partea
pe care a simţit-o prima dată şi să
facă schimb de păreri cu privire la
elefant.
În al doilea rând, observaţi în
poveste că există o persoană care

nu este oarbă – naratorul. Acesta
ştie că orbii pipăie un elefant
şi cum arată de fapt un elefant
deoarece, el, ca narator, nu este
orb. Astfel că povestitorul este
capabil să constate că orbii au
„parţial dreptate” şi „cel mai mult
greşesc”. De asemenea, cei care
ne spun că nimeni nu ştie de fapt
cum este Dumnezeu, şi că toţi am
putea avea dreptate sau ne-am
putea înşela, se află în postura
naratorului. Dar cine le dă dreptul
de a avea rolul naratorului? Cum
se face că aceştia văd lucrurile
atât de clar încât ştiu că toţi
ceilalţi se înşeală?
În al treilea rând, contrar
elefantului nevăzut, creştinismul
este bazat pe mărturia acelor
care au afirmat că într-adevăr
l-au văzut pe Dumnezeu şi ne-au
povestit despre lucrurile pe care
le-au văzut. La urma urmei, Iisus a
spus: „cel care M-a văzut pe Mine,
L-a văzut pe Tatăl”(Ioan 14:9) şi
„Eu şi Tatăl una suntem”( Ioan
10:30). Ioan a scris: „ Ce era de la
inceput, ce am auzit, ce am văzut
cu ochii noştri, ce am privit și ce
am pipăit cu mâinile noastre, cu
privire la Cuvântul vieţii - pentru
că viaţa a fost arătată, şi noi am
văzut-o şi mărturisim despre ea
şi vă vestim viaţă veşnică, viaţa
care era la Tatăl şi care ne-a fost
arătată” (1 Ioan 1:1-2)

Creştinismul
este bazat pe
mărturia acelor
care au afirmat
că într-adevăr
l-au văzut pe
Dumnezeu şi
ne-au povestit
despre lucrurile
pe care leau văzut.

Morala:
Feriţi-vă de povestioare prosteşti
care au ca scop eliminarea
posibilităţii de a cunoaşte
adevărul despre Dumnezeu.

Clay Jones, D. Min., este profesor asociat de Apologetică Creștină la Universitatea
Biola din Statele Unite ale Americii.
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DESPRE ÎNVIERE
________ ABC-UL SCRIPTURII: MESEȘAN OCTAVIAN______________________

J

ertfa Domnului Isus fost
revendicată de sfințenia lui
Dumnezeu. Omul, prin faptul că a
păcătuit, a călcat în picioare voia lui
Dumnezeu, a zădărnicit planul Lui
inițial, ca toți oamenii să fie mântuiți
și să vină la cunostința adevărului.
Ca să se realizeze totuși acest plan,
a fost necesar un sacrificiu pentru
răscumpărarea sufletelor oamenilor
si pentru realizarea planului lui
Dumnezeu.
Omul, pentru că a păcătuit, nu a mai
putut să ajungă la Dumnezeu,să se
facă plăcut Lui, să trăiască împreună
cu El, deoarece a fost supus de legea
naturii umane care îl face slab şi
incapabil să biruiască legea păcatului:
”dar văd în mădularele mele o altă
lege, care se luptă împotriva legii
primite de mintea mea, şi mă ţine
rob legii păcatului, care este în
mădularele mele.” (Romani 7:23)
Dumnezeu a trebuit să intervină
prin diferite metode. Mai întâi prin
metoda coercitivă, prin potop, deși
totuși după acest episod omenirea
a continuat același stil de viață
păcătos, plin de aroganță și de
nesupunere. Acesta este efectul legii
păcatului, care îl ține pe om în robie,
determinându-l să fie rebel și arogant,
revendicând pentru sine atributele
suveranității lui Dumnezeu.
A intervenit apoi prin Turnul Babel,
apoi prin Legea pe care a transmis-o
poporului evreu cu ajutorul lui
Moise, transmiţând omului principiile
morale revendicate de sfințenia lui
Dumnezeu.
Toate aceste acțiuni întreprinse de
Dumnezeu asupra omenirii nu şi-au
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atins scopul. Toate acestea se bazau
pe voința și puterea omului de a
îndeplini Voia lui Dumnezeu, care
s-au dovedit însă imposibile. Această
lege nu avea puterea de a-l îndreptăți
pe om în fața lui Dumnezeu ci avea
rolul de a-l determina pe om să
conştientizeze necesitatea de a căuta
și accepta mijlocul de salvare oferit de
Dumnezeu.
Și atunci Dumnezeu a rânduit o
lucrare specială, care să fie făcută
prin Fiul Său, prin Domnul Isus
Hristos, care trebuia, în primul rând,
să acopere sau să plătească vina
păcatului şi să aducă iertarea pentru
păcatele săvârșite. În al doilea rând,
trebuia realizată înnoirea omului,
transformarea lui într-o ființă
capabilă să îndeplinească voia Sa.
Întrucât omul nu se putea ridica la
nivelul lui Dumnezeu, El (Dumnezeu)
a decis să se coboare la nivelul
omului întrupându-se prin Fecioara
Maria și devenind om. Lucrul acesta a
fost necesar, deoarece lupta împotriva
păcatului a fost pierdută de un om,
în persoana lui Adam, și tot un om
tebuia să dea bătălia prin care să
învingă păcatul, bătălie purtată pe
Golgota. În felul acesta măreția lui
Dumnezeu nu a fost compromisă
printr-o confruntare cu o ființă
net inferioară cum era Satana în
comparație cu Dumnezeu.
Așa s-a hotărât venirea Domnului
Isus în lume. Acesta a trebuit să ducă
o viață fără pată pentru a putea fi o
jertfă desăvârșită şi pentru a putea
răscumpăra păcatele omenirii. Prin
această jertfă s-au realizat mai multe
lucruri:
1. Răscumpărarea omului din starea

de păcat
2. Scoaterea lui de sub autoritatea
Satanei
3. Înnoirea omului ca să poată duce o
viață de ascultare față de Dumnezeu.
Hristos a făcut promisiuni ucenicilor
Săi și prin ei a făcut promisiuni
tuturor oamenilor de pe pământ. De
aceea partea a doua a Scripturii se
numeşte Testament, Noul Testament,
un Testament având valoare doar
după moarte. Pentru a onora toate
promisiunile făcute a trebuit să
moară, Învierea Sa reprezentând
garanţia aplicării acelui testament.
Aceasta a fost singura cale prin care
relația om-Dumnezeu, care a fost
ruptă, să fie restabilită prin jertfa
Domnului Isus.
Învierea a fost necesară pentru
adeverirea tuturor celor spuse de
Hristos despre El însuși - că a fost
Fiul lui Dumnezeu şi că va învia
din morți. El a trebuit să primească
înapoi slava de care s-a desprins
când a venit pe Pământ, a trebuit
să pregătească locul în care să fie
așezați cei mântuiți care vor fi duși
în Împărăția lui Dumnezeu la sfârșitul
veacurilor, să nimicească puterea
morții și să izbăvească pe oameni de
sub autoritatea legii păcatului.
Jertfa a fost necesară pentru ispășirea
păcatelor şi pentru curățirea
Templului din Cer pângărit cu sânge
de Satana. Astfel că Dumnezeu fiind
duh şi neposedând carne şi sânge a
trebuit să se întrupeze prin naştere,
pentru a îndeplini planul pe care
l-a făcut cunoscut celor doi ucenici
în drumul spre Emaus: ”Hristosul
trebuia să sufere aceste lucruri și să
intre în slava Sa” (Luca 24:26)
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S EMNIFICAȚIA
SĂRBĂTOR II PASCALE
________ ABC-UL SCRIPTURII: MIHAIL CIOPAȘIU_______________________

Noi, din orbire, sărbătorim evenimentul,
nu persoana

Cei care mor
nemântuiți vor
suporta veșnic
pedeapsa lui
Dumnezeu, pentru
că dimensiunea
pedepsei ia valoarea
și dimensiunea
față de autoritatea
căreia i-ai greșit.

P

aștele este cea mai mare
sărbătoare creștină, când toți
creștinii sărbătorim moartea
și învierea Mântuitorului Isus
Hristos. De Paște ne salutăm cu
aceste cuvinte minunate:
Hristos a Înviat! Adevărat a
Înviat!
Realizăm însă importanța acestor
cuvinte? Prin ele afirmăm și
confirmăm un adevăr fundamental
și veșnic, și anume faptul că Isus
Hristos este Viu! A fost mort și a
înviat. Acestea sunt cuvintele prin
care S-a adresat apostolului Ioan
atunci când i s-a arătat în insula
Patmos şi care sunt scrise în Apoc.
1:17, 18:
Când l-am văzut am căzut la
picioarele Lui ca mort. El Și-a pus
mâna dreaptă peste mine și a zis:
- Nu te teme! Eu sunt Cel dintâi și
Cel de pe urmă, Cel viu. Am fost
mort și sunt viu în vecii vecilor.
Eu țin cheile morții și ale locuinței
morților.
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Sărbătorim Paştele, dar nu-L
sărbătorim pe El, pe Domnul și
Mântuitorul Isus Hristos, pe Cel
mort și înviat, pe Cel ce este viu în
vecii vecilor. Sărbătorim doar evenimentul morții și învierii Sale,
eveniment petrecut pe pământ în
urmă cu peste două mii de ani.
An de an repetăm același ritual,
care este o tradiție creștină și un
prilej de mare veselie și de mare
petrecere.
Însă, aici este marea noastră
problemă.
Știm la modul general că Isus
Hristos a murit pe Golgota pentru
noi, pentru păcatele noastre. Însă
tragedia noastră este că nu beneficiem de această mare binecuvântare pe care ne-o oferă Dumnezeu
prin jertfa Măntuitorului nostru
Isus Hristos pentru că El nu este
Mântuitorul fiecăruia dintre noi în
mod personal.
Haideți să vedem, din Cuvântul lui
Dumnezeu, care este importanța
Jertfei lui Hristos, adică moartea
și învierea Sa pentru noi oamenii.
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De ce a trebuit să Se nască pe
acest pământ și să Se jertfească pe
Golgota?
În Biblie, în Rom.8:3 este scris că:
Dumnezeu a trimis în lume pe
Însuși Fiul Său, din pricina
păcatului.
Înaintea lui Dumnezeu, păcatul
este marea noastră problemă.
Biblia spune că păcatul este
călcarea legii lui Dumnezeu. Și
păcatul a intrat în lume prin neascultarea primului om, neascultarea lui Adam de cuvântul lui
Dumnezeu, așa cum este scris în
Rom. 5:12 :
De aceea, după cum printrun singur om a intrat păcatul
în lume, și prin păcat a intrat
moartea, și astfel moartea a trecut
asupra tuturor oamenilor, din
pricină că toți au păcătuit.
Iar în Rom. 6:23b, este scris că:
Plata păcatului este moartea.

nu ne scapă de moarte. Toți murim
aici, pe acest pământ.
Împăratul David a spus fiului său
Solomon aceste cuvinte care sunt
și astăzi reale după mai bine de
trei mii de ani, în I Împărați 2: 1,2:
David se apropia de clipa morții,
și a dat îndrumări fiului său
Solomon, zicănd:
Eu plec pe calea pe care merge
toată lumea. Întărește-te și fii om!
Totuși Isus Hristos prin moartea și
învierea Sa a biruit moartea, după
cum este scris în II Tim. 1:9,10:
El ne-a mântuit și ne-a dat o
chemare sfântă, nu pentru faptele
noastre, ci după hotărârea Lui și
după harul care ne-a fost dat în
Hristos Isus, înainte de veșnicii.
Dar care a fost descoperit acum
prin arătarea Mântuitorului
nostru Hristos Isus, care a nimicit
moartea și a adus la lumină viața
și neputrezirea, prin Evanghelie.

Deci noi din cauza păcatului
moștenit de la Adam, suntem din
naștere ființe păcătoase și implicit
ființe muritoare. Păcatul lui Adam
față de Creator s-a transmis
genetic tuturor ființelor omenești
născute pe acest pământ. Este un
fapt real și putem să-l negăm, dar
nu-l putem desființa. Orice am
face nu putem scăpa de păcat și
de moarte. Ne naștem, creștem, ne
maturizăm, apoi îmbătrânim și în
final murim. Acesta este destinul
oricărui om de pe acest pământ.

Prin moartea și învierea Sa,
Hristos nu a nimicit moartea trupului, ci moartea a doua, adică
moartea veșnică.

Însă viața noastră nu se termină
în mormânt, nu dispărem definitiv,
ci continuăm să existăm așa cum
ne spune Dumnezeu în Biblie, în
Evrei 9:27:

Răspunsul îl găsim tot în Cuvântul
lui Dumnezeu în aceeași carte,
Apocalipsa 20:10, 14:

... oamenilor le este rânduit să
moară o singură dată, iar după
aceea vine judecata.
Haideți să vedem cum rezolvă
jertfa lui Hristos problema morții.
Chiar dacă suntem religioși și
sărbătorim Paștele, noi tot murim,
trupul nostru îmbătrânește și
moare. Deci sărbătoarea Paștelui

Scriptura
citită are
eficiență
atât timp
cât îi acorzi
atenție
ca să te
transforme.

În Apoc. 20:6a, este scris:
Fericiți și sfinți sunt cei ce au
parte de întâia înviere! Asupra lor
a doua moarte n-are nici o putere.
Care este moartea a doua? această
moartea pe care Mântuitorul
nostru Isus Hristos a nimicit-o?

Și diavolul care-i înșela a fost
aruncat în iazul de foc și de
pucioasă, unde este fiara și
proorocul mincinos. Și vor fi
munciți în vecii vecilor.
Și moartea și locuința morților au
fost aruncate în iazul de foc. Iazul
de foc este moartea a doua.
Am văzut că omul după ce moare
nu intră în neființă, așa cum se
Numărul 1 - Aprilie 2015
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Este una când
omori pe cineva
pentru că îl urăști,
și altceva când
te sacrifici pe
tine însuți pentru
celălalt, pentru
că îl iubești.

spune în popor, ci continuă să
existe și apoi merge la judecată.
Dar ce se întâmplă cu el la
judecată? Biblia arată că judecata aceea este judecata finală
înaintea tronului de judecată a Lui
Dumnezeu.

garanția iertării și siguranța vieții
veșnice.

Dumnezeu care ne iubește nu ne
lasă în necunoștință. Iată ce va fi
la judecata finală. Tot în Apoc.
20: 11, 12, 15:

Dar tuturor celor ce L-au primit,
adică celor ce cred în Numele Lui,
le-a dat dreptul să se facă copii ai
Lui Dumnezeu.

Apoi am văzut un scaun de
domnie mare și alb, și pe Cel ce
ședea pe el. Pământul și cerul au
fugit dinaintea Lui, și nu s-a mai
găsit loc pentru ele.

Atunci când prin credință Isus
Hristos îți devine Mântuitor și
Domn ești într-o relație veșnică
cu El, devii copil al lui Dumnezeu
și nimic nu te va despărți de El.

Și am văzut pe morți, mari și
mici stând în picioare înaintea
scaunului de domnie. Niște cărți
au fost deschise. Și a fost deschisă
o altă carte, care este Cartea
Vieții. Și morții au fost judecați
după faptele lor, după cele ce
erau scrise în cărțile acelea.

Cei care mor nemântuiți vor
suporta veșnic pedeapsa lui
Dumnezeu deoarece dimensiunea pedepsei capătă valoarea
și dimensiunea autorităţii faţă
de care au greșit. De exemplu,
dacă eu greșesc față de un om
simplu, conflictul este între noi
doi. Dar dacă greșesc față de un
președinte, pedeapsa este mult
mai mare pentru că ofensa este
mult mai mare. Greșind față de
Dumnezeul veșnic păcatul meu
are dimensiunea Celui față de
care am greșit. De aceea a fost
Hristos în același timp Dumnezeu
și om, venit în trup, ca să plătească
pedeapsa noastră, a fiecărui om,
care ar fi fost o pedeapsă veșnică.
Era nevoie de întruparea unei
ființe veșnice, care să se jertfească
pentru omenirea întreagă.

Oricine n-a fost găsit scris în
Cartea Vieții, a fost aruncat în
iazul de foc.
Întrebarea pe care fiecare trebuie
să ne-o punem, este aceasta:
Sunt eu scris în cartea vieții? și
dacă nu, atunci cum pot să fiu
scris în Cartea Vieții? Răspunsul
îl primim tot de la Măntuitorul
Isus Hristos, în Ioan 5:24:
Adevărat, adevărat vă spun,
că cine ascultă Cuvintele Mele,
și crede în Cel ce M-a trimis,
are viața veșnică, și nu vine la
judecată, ci a trecut din moarte la
viață.
Vedem deci că nu este suficient,
și nu-mi este de nici un ajutor
să fiu doar un creștin care ține
sărbătoarea Paștelui sau oricare
altă sărbătoare creștină.
Singura cale de a nu mai merge
la judecată după moarte și de a
fi scăpat de a doua moarte, care
este iazul de foc, deci de a fi
salvat pentru eternitate, este doar
credința în jertfa lui Hristos de pe
Golgota. Credința aceasta îmi dă
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Hristos Domnul și Mântuitorul a
spus aceste cuvinte, din Ioan. 1:12,
care sunt Adevărul, pentru că El
este Adevărul:

Este greșit, deci, să spun că
Hristos a luat locul meu la
Golgota, pentru că eu nu puteam
să fiu acolo, și chiar dacă eram, nu
mă puteam salva. Hristos a murit
pentru mine.
Înțelegând astfel acest eveniment, Paștele nu va mai fi doar
sărbătoarea evenimentului morții
și învierii Mântuitorului doar
odată pe an, ci va fi o sărbătoare
permanentă și veșnică împreună
cu Isus Hristos, Mântuitorul tău
personal, Cel care a murit și a
înviat pentru tine.
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Faptul că noi
suntem informați
reprezintă
pentru noi o
responsabilitate
veșnică.
Hristos crucificat - Pictură de Adina Diac
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SPIRITUL PROTESTATAR
________ A.A. _____________________________________________________

Oamenii fac rău cu intenții bune,
fără să își dea seama că fac răul.

“Adevărul nu
e un lucru, ci
o Persoană,
care a făcut
un lucru
extraordinar,
total nepotrivit
cu gândirea
omenească. ”

Numărul 1 - Aprilie 2015

V

eţi crede probabil că autorii
și colaboratorii acestei reviste
sunt protestanți sau neoprotestanți, dar noi nu suntem
nici una, nici alta. Noi ne situăm la
secole distanţă de ei și ar trebui să
îi considerăm sau să ne considerăm
creștini. Nu au nicio importanță
coloratura și numele.
În orice caz, în opinia mea, un creștin
nu trebuie să protesteze, pentru că
un creștin iubește, nu protestează.
E adevărat că oricare dintre noi
avem câteodată reacția și atitudinea
aceasta, și oamenii resping ce aud
de la noi, chiar dacă este adevărul,
din cauza atitudinii noastre greșite,
protestatare... Asta lasă impresia
că cineva apare ca unul care are
monopolul asupra adevărului, pentru
că acest monopol nu este deținut de
nimeni, şi adevărul nu e un lucru ci o
Persoană de care nu poți să faci caz
sau în numele căreia să protestezi.
Adevărul este o persoană care a făcut
un lucru extraordinar, total nepotrivit

cu gândirea omenească.
El s-a coborât și continuă să se
coboare la nivelul fiecăruia. El nu are
spirit de protestant sau protestatar
și nici nu a avut vreodată. El este
un spirit umil, smerit, care nu vrea
să iasă în evidență și care vrea să
mântuiască pe oricine, în ciuda
părerilor și a răutății fiecăruia, în
ciuda atitudinii protestatare - și
acesta este motivul pentru care nu
îmi place să mă numesc protestant
- pentru că nu vreau să fiu, sau cel
puțin mă lupt foarte mult să nu fiu.
Există în noi o atitudine greșită din
cauza căderii în păcat a omenirii,
o atitudine de răzvrătire, de a
demonstra altora că noi știm mai bine
decât alții sau că înțelegem mai bine,
că avem ceva ce alții nu au. Toate
acestea își au rădăcina în căderea
în păcat, reprezintă un mod de a ne
da importanță. Dar cel care iubește
nu poate să își dea importanță,
pentru că dragostea e întotdeauna
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smerită şi nu poate fi altfel. Dacă
nu e smerită atunci nu e dragoste,
ci altceva. Acesta este motivul
pentru care dragostea este oarbă, nu
vede lucrurile rele, nu vede răul în
celălalt. Ea vede doar posibilitatea
de a fi mântuit, ceea ce e total diferit,
posibilitate pe care o are orice om
printr-o alegere sau un răspuns.
Iubirea s-a dăruit până acolo încât
Dumnezeu a devenit om - ceea ce noi
nu putem explica, fiind un miracol, o
minune, ceva ce este imposibil de pus
în cuvinte, la fel cum pur și simplu
trebuie să crezi că El s-a născut
dintr-o fecioară.
Acesta este motivul pentru care este
greșit sau impropriu să ne numim
neo-protestanți, după cum a fost
greșit să fii protestant, numai că
asta s-a înțeles mult mai târziu și de
foarte puțini. Foarte mulți creștini
în România identifică credința lor
cu lucruri care se văd și în loc să
declare sau să proclame adevărul,
îl discută comparativ cu lucrurile
concrete din Biserica Tradițională,
ofensând pe oameni, jignindu-i fără
intenție și fără să își dea seama,
bineînțeles - dintr-o credință naivă
și nu dintr-o călăuzire care vine de
la Duhul Sfânt. El nu este preocupat
de lucrurile slabe din viața noastră
ci este preocupat să îl descopere
sau să Îl ofere pe Domnul Isus, și
ne șoptește simplu, în dragoste: “Tu
poți fi un creștin! Tu la asta ai fost
chemat, pentru asta ai fost făcut!”
Acesta este singurul lucru care te
împlinește, sau care te rezolvă, dacă
ne gândim că fiecare trăim înaintea
întoarcerii noastre la Domnul un
sentiment puternic de neputință, a
ceva care ne domină, care e rău în
noi, neînțelegând de ce e așa și cum e
posibil.
O atitudine protestatară nu vine
niciodată din dragoste, pentru că
dragostea înțelege și dă libertate. În
dragoste nu există frică - niciodată
nu îți este frică de faptul că un om
sincer nu poate ajunge la adevăr.
Un om sincer întotdeauna ajunge să
îl cunoască pe Dumnezeu, pentru
că Dumnezeu vrea, în primul rând,
să fie cunoscut. Un om sincer este
unul care caută și care este gata să

plătească orice preț să Îl găsească, să
ajungă să Îl înțeleagă, și de aceea el
nu este susceptibil de a nu înțelege
sau de a nu ajunge la adevăr. Noi
ne facem probleme atunci când
realitatea nu corespunde cu tiparele
noastre.
În mediul creștin tradițional, în ciuda
faptului că există un puternic spirit
instituționalizat, oamenii trăiesc
o stare de religiozitate și nu au un
contact real cu Dumnezeu - nu îi
interesează de fapt - și când spun
stare de religiozitate, mă refer la o
stare de autoînșelare conștientă,
adică exact ce a spus Domnul Isus
Hristos în Evanghelia după Matei:
Lumina a venit în lume, și oamenii
au iubit mai mult întunericul.
Oamenii iubesc felul în care trăiesc și
gândesc, asta-i dispoziția lor naturală,
pentru că apropierea de Dumnezeu
este întotdeauna împotriva dispoziției
naturale, care este o dispoziție
păcătoasă. Ne naștem în păcat, spune
Scriptura. Dispoziția noastră naturală
își are rădăcinile în păcat, rădăcini
care vin mai din adânc, din iad, și
care vine dintr-o ființă, din Satan,
din Diavol.
De aceea omul sincer este gata să
plătească prețul, pentru că aceasta
înseamnă că vrea cu orice preț să știe
adevărul și vrea să scape de ceea ce
în mod natural este în el, de puterea
întunericului care se află în fiecare
om, care ne îndeamnă să acționăm
într-un spirit de răzvrătire, de voință
proprie.

“O atitudine
protestatară nu
vine niciodată din
dragoste, pentru că
dragostea înțelege
și dă libertate.”

Aș sintetiza prin două puncte:
1. Fiecare ființă este o ființă liberă,
și
2. Este adevărat că Dumnezeu
se folosește și de noi, dar nu noi
suntem cei mai importanți în
această relaţie, ci El. Scriptura
spune foarte clar în Evanghelia
după Ioan, că lumina a venit în
lume și luminează pe orice om.
Nu ştim dacă această luminare se
face prin oameni sau împrejurări,
situații, printr-o vorbire directă
în conștiința omului, în duhul
lui. De aceea eu nu am această
preocupare - pe care o au și
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protestanții, și ortodocșii, și
catolicii - fiecare este preocupat
să mântuiască pe alții, care de fapt
este o formă subtilă de mândrie,
aceea că “eu cunosc adevărul”.
Este o manifestare a răului în
planul binelui.
Mântuirea nu are de-a face cu răul
și cu binele -un lucru foarte adânc
în Scriptură, pe care îl înțelegem
foarte greu și care presupune
plătirea unui preț considerabil, în
smerenie.

Satan
întotdeauna
când vine la
om, vine de pe
terenul
binelui, niciodată
de pe terenul
răului.

Creștinul este mort față de sine și
nu are conștiință de sine. El are
conștiință de Dumnezeuşi nu se
realizează pe sine ci realizează
pe Dumnezeu și prezența lui
Dumnezeu în el. Creştinul nu mai
este preocupat de sine deoarece
a murit în Hristos și o dată cu
Hristos.
În Grădina Edenului Dumnezeu a
pus doi pomi: Pomul vieții, care
e Domnul Isus, Viața, pusă și
manifestată într-un pom, și Pomul
cunoașterii binelui și răului.
Rețineți că nu era Pomul răului,
așa cum ne-am fi așteptat noi. Era
Pomul Celui Rău, al lui Satan, așa
cum celălalt pom era al lui Hristos.
Pomul cel rău a fost sădit în mod
voit acolo deoarece Satan vine
întotdeauna la om de pe terenul
binelui, niciodată de pe terenul
răului, mai ales la cineva ca Adam,
care era încă inocent. Cu atât mai
mult vine tot de pe terenul binelui
și la cineva care a căzut în păcat.
De aceea oamenii fac rău având
intenții bune, fără să își dea seama
ce fac. Ei cred mereu că fac bine.
În dragoste eul moare. Din
dragoste, și Dumnezeu a decis
să nu mai existe, și a devenit om,
printre noi. De asta și Apostolul
Pavel, urmând exemplul amintit,
spune că s-a făcut grec cu grecii,
și nici nu mai era el, Pavel. El a
murit cu Hristos, era o manifestare
a lui Hristos, unindu-se atât de
mult cu El, că nu se mai putea
vorbi nici de Pavel, nici de un
evreu, nici de un rabin, nici de un
învățat, nici de un teolog, nici de
experiența personală, pe care s-o
forțeze să fie aplicată la ceilalți.
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Fiecare are o altă experiență,
fiecare e un altul. De asta am
zis că nu e o experiență specific
protestantă, ci este specifică
căderii. Când ajungi să primesti
lumina te liniștești. Când începi
să iubești, nu mai judeci și nu mai
compari. Noi purtăm întotdeauna
în trupul nostru pe Isus Hristos și
îl luăm în noi cu tot pachetul. Nu
îl putem lua doar ca Mântuitor,
ci Îl luăm și ca miel de jertfă, și
devenim și noi miei de jertfă, iar
în relația cu oamenii începem să
pierdem, să fim disprețuiți. Iubim,
și iubirea nu poate fi înțeleasă,
și nimeni nu o poate explica.
Mântuirea nu e o jucărie pe care
o punem în buzunar, ci este o
persoană, cel mai obiectiv lucru
care poate exista - un unicat.
Un autor vechi, nu îmi aduc
aminte cine, a spus că cel care
întâlnește un frate îl întâlnește pe
Dumnezeu. Nu îl mai poți critica,
nu îl mai vezi în mod real, dacă
ești în poziția de creștin. Cât timp
ești în Dumnezeu ești tot timpul
hărțuit și ispitit să fii scos de pe
terenul prezenței Lui și să fii pe
terenul prezenței propriei tale
naturi, pe care ai dat-o la moarte,
rupt de unirea cu Dumnezeu.
Singura atitudine de luptă e vizavi
de tine, niciodată față de oameni,
nici faţă de adevăr.
Noi nu trebuie să ne chinuim să
îl facem pe Dumnezeu cunoscut
oamenilor, ci să ne lăsăm pe
noi înșine ca Dumnezeu să se
întrupeze în noi. Această bătălie
a întrupării lui Hristos în mine
e singura bătălie justificată
în Scriptură. Eu pot protesta
împotriva a ceea ce sunt în mod
natural, dar în afară trebuie să
manifest dragostea față de oameni,
să înțeleg situația în care se află,
și față de care trebuie plătit un
preț. Oamenii, așa cum nu pot
scăpa de boala păcatului, nu pot
scăpa nici de Dumnezeu, pentru
care El e realitatea - păcatul este o
boală care a intervenit în sistem.
Întruparea Lui în noi va afecta pe
alții, pe cei din familia noastră și
așa mai departe, până la marginile
pământului.
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În dragoste eul moare.
Din dragoste, și Dumnezeu a decis să nu mai existe
și a devenit om, printre noi.
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CUM SĂ VORBIM
DESPRE MORALĂ ÎNTR-O
EPOCĂ AMORALĂ
________ TIM KELLER ______________________________________________

Nu trăim într-o
societate imorală,
în care binele și răul
sunt clar înțelese,
iar conduita
greșită este aleasă
deliberat.
Predicatorul contemporan al
creştinismului se confruntă cu o
dilemă fără precedent: a fi preot
într-o epocă în care adevărul
absolut nu este recunoscut.
Ajunsesem la mijlocul unei serii
despre cele şapte păcate capitale
şi astăzi urma să vorbesc despre
pofta trupească. Acesta este un
subiect delicat pentru orice pastor,
dar să predici în Manhattan, unui
grup format aproape în mod
egal de ne-creştini, creştini noi
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şi creştini reînnoiţi, este şi mai
dificil.
Anumite chipuri din cadrul
congregaţiei erau foarte uşor de
observat. Spre exemplu Phoebe,
ai cărei ochi înroşiţi încă mai
reprezentau dovada săptămânii
pe care a petrecut-o plângând.
Prietenul ei a părăsit-o când a
aflat că ea l-a înşelat cu un alt
bărbat şi cu o femeie. Ea mi-a
spus: „Dar ce este între noi este
aşa frumos. Cum se poate să fie
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greşit?”

făcea ce- i plăcea.”).

Faţa lui Laurel era un contrast
total. Fiind o nouă creştină era
la fel de nerăbdătoare ca un pui
de căţel. Săptămâna aceasta, ea
împreună cu soţul ei le-au adus
la biserică pe fosta ei iubită
împreună cu partenera actuală a
acelei femei, promiţându-le: „Este
într-adevăr diferit – veţi vedea!”

Dintr-o perspectivă obiectivă, este
discutabil - dacă lucrurile stau
mai prost în prezent decât în alte
perioade, dacă sunt încălcate mai
multe legi. Dar o epocă amorală
reprezintă o problemă pentru
creștinii care vor să transmită
în mod corect Cuvântul lui
Dumnezeu cu privire la etică,
moralitate şi comportament.

Mai în spate stătea Fred. Acesta
fusese convins să meargă la
biserică şi la şcoli creştine, dar
s-a mutat la New York pentru a
se depărta de familie şi prieteni:
„Regulile şi aşteptările lor referitor la cum ar trebui să-mi trăiesc
viaţa, cu cine să-mi dau întâlnire sau dacă am sau nu voie să
merg să văd filme pentru adulţi,
mă sufocau. Simţeam nevoia să
mă duc undeva unde să nu mă
cunoască nimeni şi să trăiesc
după cum am chef.” Libertatea pe
care a obţinut-o Fred nu a fost aşa
cum spera şi acum era deprimat şi
nervos.
Fuseseră cu toţii în biroul meu
săptămâna aceea şi ochii lor mă
fixau având mari aşteptări de la
mine. Ce puteam să spun astfel
încât să fie de ajutor, să transmită
compasiune şi, mai presus decât
toate, să corespundă Cuvântului
lui Dumnezeu?
SĂ ÎNŢELEGEM ACEASTĂ EPOCĂ
AMORALĂ
Acest predicator creştin ortodox
contemporan se confruntă cu o
dilemă fără precedent. În ciuda a
ceea ce aţi putea crede în urma
unei examinări atente a oricărui
magazin video, librărie sau chioşc
de reviste, nu facem parte dintr-o
societate imorală – una în care
este ales comportamentul greşit
deşi avem cunoştinţe clare despre
ce înseamnă binele şi răul. Facem
parte dintr-o societate amorală –
în care binele şi răul reprezintă
categorii fără a avea un sens universal şi fiecare face ceea ce
consideră că este corect (vezi
Judecători 17:6 ” În vremea aceea,
nu era împărat în Israel. Fiecare

Mai devreme în acest secol, scepticii au respins creştinismul
deoarece nu credeau că este
adevărat – miracolele nu pot fi
adevărate. Astăzi, scepticii resping
creştinismul doar din cauză că
pretinde că este adevărat – nu pot
exista lucruri absolute.
Modernitatea (setul de valori de la
sfârşitul secolului nouăsprezece
şi începutul secolului douăzeci)
susţine că morala absolută poate
fi descoperită doar de raţiunea
umană prin cercetare.
Cum s-a ajuns la asta? În anii
cincizeci şi şaizeci existenţialismul
lui Albert Camus şi Jean – Paul
Sartre a început să determine
pierderea încrederii în raţiunea
omului şi în progres susţinând
că adevărul şi moralitatea erau
complet relative şi construite la
nivel individual. Postmodernismul
din prezent ( care de asemenea
este condus de gânditori francezi
precum Jacques Derrida şi Michel
Foucault) ne învaţă că adevărul
şi moralitatea sunt construite la
nivel social de grupuri. Pe scurt:
Niciun set de valori culturale
nu-şi poate afirma superioritatea
logică în relaţie cu alt set deoarece
aceste valori sunt motivate de
interese subiective.

În trecut,
absolutismul moral
creștin era văzut
ca îngustime a
minții și credințe
demodate, însă
acum este privit
ca oprimant,
chiar violent.

Conform acestei teorii, toate
„adevărurile” şi „faptele” se scriu
între ghilimele. Pretenţiile asupra
unui adevăr obiectiv nu reprezintă
decât o mascare a jocului de
putere. Cei care susţin că posedă
un adevăr al tuturor încearcă
de fapt să obţină putere pentru
grupul din care fac parte asupra
altor grupuri. În trecut morala
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creştină absolută era pur şi simplu
considerată ca fiind limitată şi de
modă veche, dar, în prezent, este
văzută ca fiind opresivă sau chiar
violentă.
În America această societate
amorală abia ajunge la maturitate.
Generaţia „baby boomers” se
presupune că ar fi fost prima
generaţie înclinată spre relativism,
dar majoritatea celor din această
generaţie erau educaţi conform
religiei tradiţionale. Următoarea
generaţie aduce marile schimbări.
Baza înţelegerii acestora o
reprezintă relativismul nou şi dur
al politcii identităţii.

Nu trebuie să vii
la El fiindcă te
împlinește (deși
o face), ci fiindcă
este adevărat.
Dacă încerci să-L
găsești ca să-ți
satisfaci nevoile,
nu-L vei găsi și nici
nu ți le vei satisface.

Ce-ar putea să spună un creștin
într-o situaţie atât de nouă şi
confuză?
ADEVĂR, NU PRAGMATISM
Am descoperit că trebuie să ne
ferim mesajele de două pericole –
pragmatism şi moralism – pentru
ca ascultătorii de astăzi să poată
înţelege noul şi radicalul mesaj
creştin.
Primul pericol este pragmatismul.
Mă gândesc la Joseph, unul
dintre primii convertiţi şi cel
mai entuziast. Joe şi-a anunţat
angajaţii despre noua sa credinţă
în Hristos şi a stabilit ca din acel
moment afacerile companiei să fie
făcute conform moralei creştine.
Pentru o agenţie de publicitate
de pe Madison Avenue această
alegere a fost una îndrăzneaţă
şi potenţial sinucigaşă. Fără
minciuni spuse clienţilor sau
publicului, fără plata orelor
în care nu s-a muncit, fără
eschivarea de responsabilităţi şi
fără a da vina pe altcineva pentru
eşec – aceasta era o reţetă a
dezastrului.
Spre încântarea lui Joe (şi spre
surprinderea noastră care i-am
urmărit experimentul în tăcere)
afacerea sa a prosperat. Clienţii
care erau pe punctul de a renunţa
la compania sa în favoarea unor

Numărul 1 - Aprilie 2015

agenţii mai mari au fost încântaţi
de sinceritatea cu care au fost
abordaţi. Un client supărat, care
făcuse demersurile pentru a-i da
în judecată, a fost atât de surprins
de mărturia sinceră a lui Joe cu
privire la eşec încât s-a răzgândit
şi i-a mai oferit două oportunităţi.
Veniturile au atins suma de 1
milion de dolari şi au depăşit-o.
Joe a început să aducă angajaţi
de-ai lui la biserică spunându-le:
„Poţi să-ţi dai seama de adevăr
pentru că funcţionează.”
Dar, când a avut ocazia de a se
implica într-o relaţie cu o femeie
căsătorită, Joe şi-a abandonat profesia credinţei: „Ştiu că fac ceva
ce voi consideraţi că este greşit.
Iubirea este mai importantă decât
versiunea voastră de moralitate.”`
Modul în care Joe îmbrăţişase
creştinismul demonstrează felul în
care pragmatismul poate fi tentant
pentru un creștin, determinând
reveniri rapide. Oamenii sunt
încântaţi de ajutorul practic pe
care îl primesc când vine vorba
de salvarea propriilor căsnicii,
creşterea copiilor, renunţarea
la obiceiuri proaste şi în lupta
împotriva depresiei ce apare
la mijlocul vieţii. Aceştia îşi
implică până şi prietenii. Dar
fără efortul considerabil de a-şi
schimba perspectiva, fidelitatea
lor faţă de Hristos va fi la fel
ca fidelitatea faţă de orice alt
produs util. Aderarea acestora la
ceva ce le uşurează vieţile nu ar
trebui confundată cu adevărata
convertire, care are la bază
abandonarea întru Domnezeu –
Creator al universului.
Trebuie să fim foarte atenţi.
Putem afirma că moralitatea
funcţionează doar datorită faptului că este corespunzătoare
realităţii. Trebuie deci să predicăm
faptul că uneori morala creştină
funcţionează doar pe termen
lung. Privind viaţa din perspectiva eternităţii, devine evident
faptul că a fi cinstit, altruist,
cast şi umil chiar funcţionează.
Pe termen scurt însă, castitatea
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poate determina o persoană să
rămână singură timp de foarte
mulţi ani. Sinceritatea poate
reprezenta un impediment în ceea
ce priveşte avansarea în carieră.
Aceste lucruri trebuie clarificate
ascultătorilor contemporani.
Predicatorul din zilele noastre este
obligat să argumenteze împotriva
pragmatismului auto-suficient
postmodern. Evanghelia ne învaţă
că prin credinţă găseşti viaţă dar
mai întâi trebuie să renunţi la
viaţă. Trebuie să le spunem oamenilor: „Hristos va „funcţiona”
pentru tine doar dacă eşti sincer
cu El indiferent dacă a crede
în El „funcţionează” sau nu în
cazul tău. Nu trebuie să vii la El
doar pentru că este Atotputernic
( deşi chiar este) ci pentru că
este adevărat. Dacă vrei să-L
cunoşti doar pentru a-ţi îndeplini
nevoile, nu Îl vei cunoaşte şi
nevoile tale nu se vor îndeplini.
A deveni creştin nu înseamnă a
obţine ajutor în planurile tale ci
a-ţi schimba planurile complet –
conform voinţei lui Dumnezeu.
Eşti dator să îl asculţi pentru că
Îi datorezi viaţa, pentru că este
Creatorul şi Mântuitorul tău.”
Aceste lucruri reprezintă un
echilibru critic şi dificil pentru
predicatorul creştin. Fiecare
mesaj şi idee trebuie să fie
relevante, altfel ascultătorul nu
va mai fi interesat. Dar odată ce
ai atras atenţia oamenilor asupra
relevanţei şi înţelepciunii practice
din Evanghelie, trebuie să le expui
problema cea mai dramatică din
toate – afirmaţia că Hristos este
Dumnezeul absolut al vieţii.
Mai devreme, în timpul perioadei de preoţie, am predicat adesea
despre problemele sexuale cu un
pragmatism botezat. În timpul
unei slujbe, cu cincisprezece
sau douăzeci de ani în urmă,
am declarat: „Sexul emoţional,
înainte sau în afara căsătoriei,
vă distruge abilitatea de a vă
încrede în oameni sau de a vă
dedica lor. Din punct de vedere
social sexul în afara căsătoriei

duce la destrămarea familiei şi
a vieţii sociale. „Nu vă înşelaţi:
Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul aceea va
şi secera.”( Galateni 6:7).
Nimic din paragraful acesta nu
este fals, ci scoate în evidenţă
beneficiile practice ale moralei
creştine. (Presupune de asemenea
şi un respect pentru Scriptură ce
nu se regăseşte în cultura noastră
în prezent).
Astăzi, abordez aceeaşi temă dar
într-un mod diferit.
Unii oameni spun „Resping
creştinismul deoarece modul
în care tratează sexul nu mi se
potriveşte – este prea limitat
pentru mine.” Dar dacă un doctor
vă prescrie un medicament
neplăcut, ce faceţi? Dacă sunteţi
cu adevărat bolnavi, îl luaţi.
Este tot atât de greşit să testezi
creştinismul prin a-l gusta la fel
cum este greşit să testezi un medicament gustându-l. Cât de naiv
este să evaluezi creştinismul pe
baza eticii sexuale!
Adevărata întrebare este:
„Este Iisus cu adevărat Fiul lui
Dumnezeu? Este într-adevăr
cine susţine că este – Calea,
Adevărul, Viaţa? S-a sacrificat El
cu adevărat pentru izbăvirea ta?
Dacă răspunsul este da, cui îi pasă
ce îţi cere El să faci sau să nu
faci? Ar trebui să te supui! Într-un
fel, Evanghelia nu-ţi permite să
abordezi altceva mai întâi. Aceasta
spune: „Nu îţi voi vorbi despre
sexualitate sau rolul bărbatului
şi al femeii, despre suferinţă
sau orice altceva până când nu
te decizi ce vei face cu El. Cine
este El determină toate celelalte
lucruri.”

A deveni creştin
nu înseamnă a
obţine ajutor în
planurile tale,
ci a-ţi schimba
planurile
complet.

Cineva spune: „Dar creştinismul
desconsideră sexul atât de mult.”
Serios? Perspectiva creştinismului
cu privire la sex este una foarte
elevată. Biblia ne învaţă că sexul
reprezintă unirea perfectă pe care
o vom avea cu Dumnezeu prin
Hristos în Rai. Biblia ne învaţă că
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Dumnezeu a creat sexul pentru
căsătorie pentru că ne poate
aduce atât de multă bucurie încât
doar doi oameni încredinţaţi unul
altuia pe viaţă se pot bucura de
el. Nu există o perspectivă mai
înaltă– nu există o explicaţie mai
bună pentru misterul şi puterea
sa.

Moralitatea
creștină este o
reacție la grația
divină și nu o
cale de a ajunge
la ea. Scripturile
creștine spun
că nu suntem
mântuiți dacă
trăim moral,
ci ca să trăim
moral.

Modul în care priveşti viaţa
poate explica gloria sexului? C.S.
Lewis afirmă că dacă nu există
Dumnezeu, şi lumea fizică este tot
ce avem, atunci „... nu poţi, decât
în sensul josnic şi animalic, să te
îndrăgosteşti de o fată ştiind că
toată frumuseţea caracterului şi
a persoanei ei este trecătoare şi
reprezintă un model accidental
provocat de coliziunea atomilor,
că sentimentele tale nu sunt decât
un fel de fosforescenţă psihică ...
determinată de genele tale ...”.
Vezi tu, până când nu te decizi
dacă să crezi sau nu în existenţa
lui Dumnezeu, în Iisus ca Fiu al
Său, şi alte asemenea chestiuni,
cum poţi lua o decizie inteligentă
cu privire la ce este bine şi ce este
rău referitor la sex? Creştinii cred
ceea ce cred despre sex nu pentru
că sunt demodaţi sau puritani,
ci pentru că Iisus este Calea,
Adevărul şi Viaţa.”
Noua abordare îmi ia mai mult
timp dar este mai potrivită scopului meu de a predica adevărul
şi nu pragmatismul. Morala
creştină nu este adevărată pentru
că funcţionează – funcţionează
pentru că este adevărată.
Dar de ce să expui adevărul ca
fiind adevăr oamenilor care nu
cred în standarde de niciun fel?
În primul rând, facem asta pentru
a fi clari. Dacă argumentăm prea
pragmatic, confirmăm fără voia
noastră principalul punct de
vedere postmodernist conform
căruia adevărul este orice lucru
care funcţionează; oamenii postmoderni nu îşi vor da seama
cât de radical le provoci gândirea şi modul de abordare a vieţii.
În al doilea rând, facem asta
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pentru a fi pătrunzători, pentru a
ajunge adânc în inimile oamenilor. Blaise Pascal a spus: „Avem o
idee despre adevăr pe care nicio
doză de scepticism nu o poate
depăşi.” Ce înseamnă asta? Pentru
oamenii postmoderni, cunoştinţa
de Dumnezeu doarme mai adânc
decât în cazul generaţiilor anterioare, dar încă există (Romani
1:18-21).
În Duke Law Journal, Arthur Allen
Leff, un ateu, a exprimat perfect
tensiunea postmodernă: „Ceea ce
ne dorim, Dumnezeu să ne ajute,
este să fim în acelaşi timp conduşi
complet şi liberi complet.” Doar
predicând adevărul ca fiind adevăr
vom putea să eliberăm această
tensiune şi să demonstrăm că
există adevărul care ne eliberează.
HAR, NU MORALISM
Fiecare rid de pe faţa lui Joan şi
fiecare părticică a corpului emana
îngrijorare: „Pur şi simplu nu mai
pot continua aşa”a spus ea. „Nu
pot trăi aşa cum ar trebui să o facă
un creştin. Toată viaţa am avut
lângă mine oameni care mi-au
spus că trebuie să fiu într-un
anume fel sau să fac anumite
lucruri pentru a fi acceptată.
Credeam că Hristos mă va elibera
de asta, dar de fapt Dumnezeu s-a
dovedit a fi doar un alt distribuitor
de sarcini – de fapt, El este cel mai
rău dintre toţi!”
Acea conversaţie mi-a subliniat
faptul că învăţătura creştină este
în acelaşi timp asemănătoare şi
diferită faţă de orice alt sistem etic
şi moral.
La finalul lucrării sale The
Abolition of Man, C.S. Lewis
demonstrează cum marile religii
au în comun anumite valori
morale absolute. Creştinii
descoperă că în războaiele
culturale din prezent, sunt
adesea de aceeaşi parte cu evrei,
musulmani şi hinduşi credincioşi.
Predicatorul creştin pare că
spune: „Fiţi morali” alături de
exponenţii altor folosofii.
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Dar când ne punem întrebarea:
„De ce să fii moral?” celelalte
sisteme răspund: „Pentru a-L
descoperi pe Dumnezeu,” în
timp ce credinţa creştină spune:
„Pentru că Dumnezeu te-a
descoperit.” Conform Evangheliei
creştine, nu suntem salvaţi de
modul de viaţă moral; suntem
salvaţi pentru el. Suntem salvaţi
de harul însăşi, har care în mod
inevitabil ne determină să avem o
viaţă morală.
Multe predici îi încurajează pe
oameni să spună „nu” imoralităţii.
Adesea motivele invocate sunt:
„Este împotriva Bibliei,” sau „Îţi
va afecta stima de sine, „sau „Este
împotriva principiilor creştine,”
sau „Păcatele te vor ajunge
din urmă.” Aceste lucruri sunt
adevărate, dar sunt inadecvate
şi reprezintă motive secundare.
Conform spuselor lui Titus 2:1112: doar harul lui Dumnezeu „ne
învaţă” să spunem „nu”. Se contrazice cu noi: „Nu trăieşti ca şi când
ai fi iubit! Ca fiu al Lui! Nu trebuie
să fii sfânt de teamă ca El să nu te
abandoneze, ci pentru că, plătind
foarte scump, El a spus că nu te va
abandona niciodată! Cum poţi trăi
chiar în păcatul pentru care El s-a
sacrificat să te izbăvească?”
Vedeţi harul argumentului lui
Dumnezeu? Este singurul argument la care nu se poate da o
replică.
Mai devreme în anii mei de preoţie
nu m-am bazat pe acest argument
aşa cum trebuia să o fi făcut. Când
am predicat despre 1 Corinteni
6:9, am afirmat: „Sexul este un
dar sacru de la Dumnezeu şi
folosirea lui necorespunzătoare
sau manipularea lui te poate
pune în cel mai mare pericol
spiritual. Deşi astăzi mulţi
încearcă să cenzureze aceste
idei moralizatoare, Biblia
este foarte clară în ceea ce
priveşte problemele cu care ne
confruntăm.”
Această afirmaţie este adevărată
deşi nu sună plauzibil într-o
eră atât de permisivă din punct
de vedere sexual. Acest tip de

apel nu explică „de ce-ul” din
spatele fiecărei porunci biblice –
Evanghelia.
Astăzi, am abordat acest subiect
dintr-o altă perspectivă.
Când Pavel expune regulile biblice
referitoare la căsătorie, acesta
explică în Efeseni 5 că toate
se referă de fapt la dragostea
lui Hristos pentru noi. În 1
Corinteni 6, Pavel dă de înţeles că
monstrozitatea sexului în afara
căsniciei se referă la faptul că
fizic devenim unul cu cineva,
dar din punct de vedere social,
economic sau legal nu suntem
un singur trup cu acea persoană.
Cu alte cuvinte, avem parte de
intimitate sexuală fără a deveni
vulnerabili radical faţă de acea
persoană, angajându-ne într-o
relaţie permanentă, completă cu
aceasta.
În ceea ce priveşte sexul, Pavel
spune: „Acesta este un mister
profund – dar mă gândesc la
Hristos şi la biserică” ( Efeseni
5:32). Nu trebuie să ne folosim de
Dumnezeu căutându-L intim fără
a ne lua un angajament total faţă
de El. Astfel că nici de o altă fiinţă
umană nu trebuie să ne folosim în
acest scop. De ce? Datorită harului
lui Dumnezeu, a sacrificiului Său
radical pentru tine. „Aşa cum eu
v-am iubit, trebuie să vă iubiţi
între voi”( Ioan 13:34). Creştinii
nu se supun lui Dumnezeu
pentru ca El să le fie îndatorat,
creştinii se supun Lui pentru că
ei Îi sunt îndatoraţi. Este o foarte
mare diferenţă. Ceea ce vreau să
transmit este că morala creştină
reprezintă efectul harului, nu un
mijloc al acestuia.

Nu trebuie
să-L folosiți
pe Dumnezeu,
căutându-i
apropierea, fără
un angajament
total.

Dar de ce să vorbeşti despre har
unor oameni care nu cred în
remuşcare?
Oamenii postmoderni se tem
cu adevărat de o autoritate
care oprimă şi striveşte; tânjesc
după una care eliberează. Doar
Evanghelia harului ne arată cum
poate deveni adevărul o forţă
eliberatoare.
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Pascal a spus că fiecare filosofie
sau religie a oamenilor va
conduce ori la mândrie ori la
disperare, dar numai Evanghelia
harului poate opera cu amândouă.
Unele filosofii se bazează pe stima
de sine şi pe independenţă dar
asta îi face pe oameni mândri şi
egoişti, sau mândri şi răi. Altele
se bazează pe umilinţă şi control
dar conduc la vină şi disperare.
Evanghelia ne arată o lege care
trebuie îndeplinită (distrugândune mândria) şi un Salvator care o
îndeplineşte complet pentru noi
(distrugându-ne disperarea).

Doar Evanghelia
harului ne arată
cum poate deveni
adevărul o forţă
eliberatoare.

Numai religia creştină a fost
capabilă să vindece aceste vicii
gemene” a scris Pascal, „şi nu prin
folosirea unuia pentru a-l distruge
pe celălalt ... ci distrugându-le
pe amândouă prin simplitatea
Evangheliei ... Cine poate refuza
deci credinţa şi venerarea unei
astfel de iluminări cereşti?”
Predicarea moralei nu poate
fi primul scop al fiecărui
predicator creştin, dar nici nu
poate fi ignorat. Trebuie să
atacăm presupunerile publicului
postmodern. Bărbaţii şi femeile
deopotrivă trebuie să fie convinşi
că există un Dumnezeu care a
vorbit în adevăruri absolute ce nu
pot fi negociate. Acest Dumnezeu
este şi Mântuitorul nostru, care a
plătit preţul pentru eşecul nostru.
Predicarea moralei are sens doar
în acest context. În prezent, acesta
este singurul context în care mai
poate fi auzită.
Copyright © 1996, 2009 de Timothy
Keller.
Acest articol a apărut pentru prima
dată pe site-ul web Christianity Today
( 1 Ian, 1996). Folosit cu permisiunea Christianity Today International,
Carol Stream, Il 60188.
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GÂNDURI DESPRE
SCRI PTURĂ
________ ABC-UL SCRIPTURII: DAVID SEREDIUC ____________________________
umnezeu se poate identifica
D
prin cuvântul Său, așa
cum scrie în primul capitol din

Evanghelia după Ioan: Hristos
era Cuvântul. Nu poți spune
același lucru despre niciun
om creat de Dumnezeu, pentru
că niciun om nu se poate
identifica prin cuvântul său.
Când spune Dumnezeu ceva,
așa rămâne, si nu își întoarce
sau încalcă cuvântul. Omul,
spre deosebire de Dumnezeu,
oricât de desăvârșit sau sfânt ar
fi, nu se poate identifica prin ce
spune.

Oamenii caută
minuni, și se duc
la Roma, în Grecia
sau Israel, dar se
întorc acasă și mor
în păcatele lor.
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Apoi, Dumnezeu nu poate fi
văzut, așa cum scrie în multe
locuri, și atunci oamenii şi-au
făcut tot felul de statui sau
ceva palpabil, pentru că vor
să creadă văzând sau simțind
ceva. In Epistola către Timotei,
Pavel îi spune să păzească
porunca, adică Cuvântul:
Te îndemn, înaintea lui
Dumnezeu, care dă viaţă
tuturor lucrurilor, şi înaintea
lui Hristos Isus, care a făcut
acea frumoasă mărturisire
înaintea lui Pilat din Pont,
să păzeşti porunca, fără
prihană şi fără vină pînă la
arătarea Domnului nostru
Isus Hristos, care va fi făcută

la vremea ei de fericitul şi
singurul Stăpînitor, Împăratul
împăraţilor şi Domnul
domnilor, singurul care are
nemurirea, care locuieşte într’o
lumină, de care nu poţi să te
apropii, pe care niciun om nu
L- a văzut, nici nu- L poate
vedea, şi care are cinstea şi
puterea vecinică! (1Timotei
6:13-16).
Dacă un om nu ascultă de
Dumnezeu, crezând ce spune
El, nu poate să creadă nici în
alte instrumente ajutătoare. Și
acesta a fost motivul pentru
care a fost dată si porunca
întâi: să nu îți faci chip cioplit,
și să nu te închini la nimic
creat de mâna omenească.
Într-un episod din istoria
evreilor, cel al șarpelui de
aramă, nehushtanul, care a
fost cioplit sau turnat după
porunca lui Dumnezeu, în
urma unui păcat in masă al
poporului, cei care priveau
la acel șarpe puteau să își
salveze viața de la moarte.
Întrebarea este dacă șarpele
respectiv, sau Dumnezeu, prin
credința acestora în El, şi în
ceea ce spune El, i-a scăpat de
moarte. Interesant e faptul, ca
o completare, că nimeni nu şi-a
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permis să nu se uite la şarpe
pentru că toți voiau să trăiască.
Hristos a dat o pildă, despre
un om bogat care a murit şi
a ajuns în iad și un sărac, pe
nume Lazăr, care a avut o
viață grea, şi care a murit și el
și a fost dus în rai. Oamenii
nici atunci, dar mai cu seamă
acum, nu cred nici în rai,
nici în iad, deși prin această
pildă ni se comunică faptul că
sufletele oamenilor au doar
două destinații după moarte.
Bogatul din pilda aceasta ni se
spune că se chinuia foarte tare
și nu mai era posibil pentru
nimeni să îi ușureze existența.
El simțea și pentru cei de acasă
și s-a rugat și pentru ei. În locul
acela de chin gândea, simțea
și acționa. Vedem la el emoții,
voință și rațiune, rămânând
cu personalitatea lui, doar că
sufletul s-a despărțit de trup.
Avraam, interlocutorul său, i-a
răspuns că cei vii au pe Moise
și pe prooroci, adică Cuvântul,
Vechiul Testament, și dacă nu-i
cred pe aceștia, nu vor crede
nici pe un om înviat din morți.
Minunile mari care s-au
întâmplat au avut rolul de a
arăta puterea incontestabilă
a lui Dumnezeu, dar oamenii
nu își schimbă atitudinea în
urma lor, ci în urma auzirii
Cuvântului care spune că
suntem păcătoși, şi avem
nevoie de iertare, care nu poate
veni de la noi înșine. Oamenii
caută minuni și se duc la Roma,
în Grecia sau Israel, dar se
întorc acasă si mor în păcatele
lor, pentru că nu vor să creadă
că prin credinţa în jertfa lui
Hristos devenim o persoană
nouă și evităm soarta pe care a
avut-o bogatul din pilda de mai
sus.

îndrepte, să dea înţelepciune în
neprihănire, pentruca omul lui
Dumnezeu să fie desăvîrşit şi
cu totul destoinic pentru orice
lucrare bună.
Vechiul Testament are un fir
roșu care trece de la începutul
cărții până la sfârșitul ei,
vorbind de Hristos. Cei din
vremea Vechiului Testament
au scris despre Hristos care
urma să vină, iar cei din Noul
Testament au scris despre
Hristosul pe care L-au văzut,
auzit și pipăit: Ce era dela
început, ce am auzit, ce am
văzut cu ochii noştri, ce am
privit şi ce am pipăit cu mînile
noastre, cu privire la Cuvîntul
vieţii,- pentrucă viaţa a fost
arătată, şi noi am văzut- o, şi
mărturisim despre ea, şi vă
vestim viaţa vecinică, viaţă
care era la Tatăl, şi care ne- a
fost arătată;- deci, ce am văzut
şi am auzit, aceea vă vestim şi
vouă, ca şi voi să aveţi părtăşie
cu noi. Şi părtăşia noastră
este cu Tatăl şi cu Fiul Său,
Isus Hristos, (1Ioan 1:1-3), un
avantaj pe care generațiile care
i-au urmat nu l-au mai avut.
Un om care se crede credincios
trebuie să se bazeze pe
Dumnezeu chiar dacă nu
înțelege de ce i se întâmplă
anumite experiențe neplăcute
în anumite momente, iar mulți
devin atei pentru că nu au
răbdare să îl cunoască pe
Dumnezeu așa cum El vrea să
se arate.

Cei din vremea
Vechiului
Testament au
scris despre
Hristos care
urma să vină,
iar cei din Noul
Testament au
scris despre
Hristosul pe
care L-au văzut,
auzit și pipăit, un
avantaj pe care
generațiile care
le-au urmat nu
l-au mai avut.

Biblia este Cuvântul lui
Dumnezeu, darul cel mai
de preț oferit oamenilor de
pretutindeni. Ea ne ajută să
scăpăm de păcat, de mizerie
și de întuneric. Biblia nu este
o carte obișnuită, pentru că
oamenii care au scris-o au fost
inspirați şi mişcați de Duhul
Cuvântul, Sfânta Scriptură, este Sfânt să scrie adevărul exact
singura carte infailibilă, demnă așa cum L-a dat Dumnezeu.
de crezut, inspirată, insuflată
Fiecare cuvânt este adevărat,
de Dumnezeu prin Duhul Sfânt, plin de puterea și autoritatea lui
așa cum scrie în 1Timotei
Dumnezeu. Noi trebuie să citim
3:16: Toată Scriptura este
Biblia ca și cum Dumnezeu
însuflată de Dumnezeu şi de
ne-ar vorbi direct și personal,
folos ca să înveţe, să mustre, să dăruindu-ne lumină, înțelegere,
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sănătate fizică. Ea ne va curăți,
ne va sfinți, ne va ajuta să
creștem si ne va face părtași
propriei naturi a lui Dumnezeu.
Biblia ne va da înțelepciune si
putere ca să îl învingem pe Cel
rău.
Sunt Biblii în care cuvintele
lui Hristos sunt scrise cu roșu,
cuvinte simple pentru care
L-au urmat mii de oameni, care
veneau după El și Îl ascultau
mirându-se de învățătura Sa.
Rămâneau convinși pentru
că scopul lui nu era acela de
a folosi cuvinte academice,
mai înalte decât ce puteau ei
să înțeleagă. Interesul lui era
ca oamenii să înțeleagă și să
fie mântuiți - scopul lui era să
mântuiască.

Scopul lui
Dumnezeu este
ca oamenii să
înțeleagă, nu să
îi prindă într-o
capcană, și să
spună despre
El însuși cât
de “tare” e.
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mici de doi ani.
Ei, deci, nu știau, sau nu
credeau? nu voiau să creadă,
sau să accepte?
Nu voiau să cedeze pozițiile
lor. Dimitrie Argintarul,
în Faptele Apostolilor, s-a
revoltat la gândul că afacerea
sa ar putea suferi din cauza
apostolilor care predicau
împotriva icoanelor pe care
le vindea cu bani buni și a
organizat un miting în care
două ore s-au scandat lozinci
de susținere a zeiței Diana.

Hristos a fost interogat de mai
multe ori, și a fost întrebat
direct dacă e Împăratul iudeilor,
dar El de fiecare dată le-a dat la
fel de direct si clar un răspuns
Când copiii noștri sunt mici,
afirmativ. Nu au vrut să creadă
de ce ne străduim să le vorbim
în El - nu că nu știau, pentru
pe înțelesul lor? De ce le dăm
că ei vorbeau de mântuire și
lucruri potrivite cu mintea lor? Mântuitor, dar cu toate acestea
Tot așa, scopul lui Dumnezeu
îi conduceau înspre idoli sau
este ca oamenii să înțeleagă, nu înspre orice subiecte care
să îi prindă într-o capcană, și
nu erau în concordanță cu
să spună despre El însuși cât de Scriptura.
“tare” e.
Scriptura ne este dată să o
Oamenii de toate felurile,
practicăm, să o trăim. Este voia
intelectuali sau simpli, Îl
lui Dumnezeu pentru viața
înțelegeau. Veneau totuși la
noastră. Oamenii practică un
Hristos persoane care voiau
set vast de reguli pe care nu le
să îl atragă în curse, nu pentru
regăsim in Biblie - etalonul,
că nu înțelegeau, ci pentru că
filtrul prin care verificăm tot
nu voiau să creadă, iar cine nu ceea ce suntem învățați în
crede Cuvântul este împotriva
domeniul spiritual. Dacă nu
lui Dumnezeu. Când s-a născut cunoaștem Cuvântul suntem
Hristos, vin îngerii, păstorii
ușor de înșelat.
și magii de la Răsărit, care Îi
aduc şi daruri. Dar pentru că
Este greu să preiei ștafeta de
nu știau unde este împăratul
la generația anterioară. Iosua
de curând născut al evreilor,
a fost un ucenic foarte bun
se duc la Irod, crezând că este
și ascultător al lui Moise, a
fiul împăratului, iar greșeala
fost chiar și pe muntele sfânt
aceasta a avut ca efect o
cu el și a fost delegat să ducă
adevărată tragedie pentru
poporul în țara promisă. Era
popor. Împăratul știa că nu
un moment în care Dumnezeu
i s-a născut niciun fiu și a
l-a văzut descurajat în fața
chemat pe toți învățații ca să
unei sarcini atât de grele și
afle ce spune scriptura despre
i-a dat soluția ca să nu dea
locul în care urma să se nască
înapoi: Cartea aceasta a legii
Hristos, și ei cu toții i-au spus
să nu se depărteze de gura ta;
că în Betleem. Ştiind acest
cugetă asupra ei zi şi noapte,
lucru totuși nu s-au răzvrătit
căutînd să faci tot ce este scris
împotriva poruncii împăratului în ea; căci atunci vei izbîndi
şi în mod tacit au consimțit la
în toate lucrările tale, şi atunci
uciderea tuturor pruncilor mai vei lucra cu înţelepciune
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(Iosua 1:8). Ca încurajare i
se poruncește să mediteze la
Cuvânt, să urmărească Legea
lui Dumnezeu pentru că doar
așa va lucra cu înțelepciune și
va izbândi în viață.

Evanghelistul Ioan îl surprinde
pe Hristos având o polemică
cu fariseii și spunându-le că
“Dacă Legea a numit, dumnezei
pe aceia, cărora le- a vorbit
Cuvîntul lui Dumnezeu,şi Scriptura nu poate fi
Tot ceea ce este scris trebuie
desfiinţată” (Ioan10:35). De
aplicat și în viața de zi cu
aici survin două concluzii
zi pentru că altfel suntem
importante: Scriptura este
fățarnici, ipocriți. Hristos a dat
Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu
o definiție simplă în Matei 23:
este Biblia, și ea este infailibilă
“ei zic, dar nu fac”.
- ea nu poate fi desființată.
Tot El afirmă că nici o iotă
Domnul Hristos a iubit cuvântul nu va trece fără ca ea să se
lui Dumnezeu și a dovedit-o
împlinească. Sunt așa de mulți
mai mult decât oricine. El este
oameni care se numesc creștini
de fapt Cuvântul, iar Cuvântul
și care nu știu de la cine se
este identificat cu Dumnezeu.
trage acest nume - de la Petru,
Înainte de a-şi începe lucrarea
de la Ioan, de la Macarie sau
pământească, este dus în pustie Nectarie ? - numele de creștin
și ispitit de diavol cu cea mai
vine de la Hristos, Unsul lui
intensă ispită posibilă pe lumea Dumnezeu, Mesia în limba
asta, oferindu-i lumea întreagă ebraică.
cu toată strălucirea ei, ceea ce
nu a făcut cu nimeni altcineva
Dar ce înseamnă să fii creștin?
decât cu Hristos. O dată cu
Să Îl urmezi pe Hristos, să îl
căderea în păcat, omul a cedat
crezi pe Hristos, să Îi crezi orice
autoritatea pe care a avut-o
cuvânt: “Cine are poruncile
Diavolului, și astfel diavolul
Mele şi le păzeşte, acela Mă
a devenit stăpânul lumii, a
iubeşte; şi cine Mă iubeşte, va
sistemului ei.
fi iubit de Tatăl Meu. Eu îl voi
iubi, şi Mă voi arăta lui. (Ioan
A iubi înseamnă să dai
14:21). Ucenicii, de exemplu,
respectul și onoarea cuvenită
nu L-au crezut că va învia.
acelei persoane. Dacă
După arestarea Sa ei s-au
Dumnezeu vede că cineva
ascuns, erau deznădăjduiți, iar
spune că îl iubește, dar face ce
când a venit vestea că a înviat,
vrea, fără să respecte Cuvântul, nu au putut să creadă. Dacă
nu are părtăşie cu el.
în acești oameni, care au stat
cu El aproape non-stop, era
Cuvântul lui Dumnezeu,
atâta necredință, cu atât mai
interiorizat, studiat, este o armă mult apar în mintea noastră
absolut distrugătoare impotriva argumente și atacuri împotriva
ispitelor. Este infailibil în lupta încercării noastre de a crede.
cu păcatul, dacă ții la el, dacă
ești radical în Cuvânt, dacă
Esența luptei noastre ca creștini
preferi să fii aruncat într-un
este de a crede Cuvântul lui
cuptor decât să te închini unui
Dumnezeu. Cine are credință
chip facut de oameni:
în Cuvântul lui Dumnezeu
este cel mai tare. Scriptura
Strîng Cuvîntul Tău în inima
spune că Cuvântul zidește, că
mea, ca să nu păcătuiesc
este o sămânță care nu poate
împotriva Ta! (Psalmul 119:11), putrezi, care te naște din nou,
te susține, te vindecă (Ps.
Cum îşi va ţinea tînărul curată 107:20). Cuvântul împarte
cărarea? Îndreptîndu- se după
lumea în două: a celor care
Cuvîntul Tău. (Psalmul 119:9).
îl cred, și sunt mântuiți, si a
celor care nu îl cred, si rămân
Când a fost ispitit, Hristos
ne-salvați. Aceasta este puterea
a făcut apel la Scriptură, si
Cuvântului.
Diavolul a plecat de la el.

Cine are
credință în
Cuvântul lui
Dumnezeu
este cel
mai tare.
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DE C E S UP R A E ST IMĂM PE S CARĂ
L A R GĂ

PROPOR Ț IA DE

H O M O S E X U ALI Ș I LES B I EN E?
________ SOCIAL & POLITIC ________________________________________

Contează foarte mult
dacă numărul de oameni
afectaţi de anumite schimbări
în cadrul politicilor publice reprezintă
0.1 % sau 10 %
din populaţie.

e ce oamenii din Statele
Unite (şi probabil din alte
ţări Vestice, de asemenea)
supraestimează proporţia de gay
şi lesbiene? Încă din 1948, când
Raportul Kinsey a sugerat că 1
persoană din 10 este gay sau
lesbiană, americanii au acceptat la scară largă cifre exagerate. Anul trecut, The Smithsonian,
revista online oficială a faimosului muzeu din Washington DC, a
sugerat chiar că era vorba de 1
din 5!

D

Cu toate acestea, un sondaj
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guvernamental recent realizat în
Regatul Unit a descoperit că în
2013, 1.6% din adulţii din UK erau
identificaţi ca fiind gay, lesbiene
sau bisexuali. Acesta reprezintă
un procent foarte mic din
populaţie dar devine şi mai mic în
urma analizei cifrelor. Doar 1.6 %
dintre bărbaţi au fost identificaţi
ca fiind gay; doar 0.8 % dintre
femei au fost identificate ca fiind
lesbiene; şi 0.5 % dintre bărbaţi şi
femei sunt bisexuali.
Procentele au variat foarte mult
în funcţie de regiune. În Londra,
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cifra pentru gay, lesbiene sau
bisexuali a fost de 3.2 % dar în
regiunea de nord-est a fost de
doar 1.1 %.
Cât de exacte sunt aceste statistici? Un purtător de cuvânt al grupului Stonewall care apără drepturile homosexualilor bănuieşte
că cifrele sunt de fapt mai mari:
„Încă nu considerăm că cifrele
sunt exacte. Oamenii nu pot şti
cu certitutine orientarea sexuală
a tuturor persoanelor dintr-o
gospodărie şi unii oameni nu se
simt confortabil când vine vorba
de a dezvălui unui străin orientarea lor sexuală.”
Acest lucru este foarte posibil,
dar rezultatele care corespund
Statelor Unite precum şi altor ţări
sunt similare. Institutul Williams,
un laborator de idei în cadrul
Facultăţii de Drept UCLA a comparat unele sondaje realizate în
SUA cu sondaje realizate la nivel
internaţional. Cel mai mic procentaj global de gay, lesbiene şi bisexuali a provenit din Norwegian
Living Conditions Survey (1.2
%); cel mai mare procentaj a fost
înregistrat de US National Survey
of Sexual Health and Behavior
(5.6%). A observat că sondajele
naţionale, care au variat de la 1.2
% la 2.1 %, au estimat procentaje
mai mici de oameni identificaţi ca
fiind gay, lesbiene sau bisexuali
decât sondajele americane, care au
variat de la 1.7 % până la 5.6 %.
Obţinerea unor rezultate exacte
cu privire la mărimea populaţiei
LGBT reprezintă un prim pas
foarte important pentru stabilirea unei serii de politici publice şi
teme de cercetare. Contează foarte
mult dacă numărul de oameni
afectaţi de anumite schimbări
în cadrul politicilor publice
reprezintă 0.1 % din populaţie sau
10 % din populaţie.
În concluzie, este puţin alarmant
faptul că se supraestimează la
nivel extins procentajul de oameni
care sunt LGBT şi numărul oamenilor care doresc să contracteze
căsătorii între persoane de acelaşi
sex. Conform serviciului de

sondaje Gallup în 2002:
„Fie că acceptarea crescută
a homosexualilor a condus
la creşterea numărului de
portretizări pozitive a persoanelor
homosexuale de către massmedia sau vice versa, un rezultat pare să fie faptul că în prezent
americanii au tendinţa de a supraestima populaţia gay din America.
În timp ce majoritatea experţilor
consideră că populaţia gay din
America este de 10 % sau mai
puţin, americanii tind să creadă că
numărul este mai mare, în jur de
20 %.”
Aproximativ 10 ani mai târziu
un alt sondaj Gallup a descoperit
că percepţia publică este şi mai
mare: „Adulţii din SUA, în medie,
estimează că 25 % dintre americani sunt gay sau lesbiene. Mai
exact, peste jumătate din americani ( 52 %) estimează că cel puţin
unul din cinci americani este gay
sau lesbiană, şi 35 % estimează
unul din patru americani ca fiind
gay. Treizeci la sută au estimat un
procent mai mic de 15 % de gay
sau lesbiene.”
Ce înseamnă faptul că oamenii
consideră proporţia de homosexuali ca fiind de aproximativ 1
din 4, când de fapt este de 1 din
100? Înseamnă că publicului îi
este atât de teamă de gay şi lesbiene încât consideră că sunt peste
tot? Sau că publicul a devenit atât
de înţelegător încât consideră că
aceştia sunt peste tot? Este imposibil de spus. Dar un lucru este
sigur.

Politicile publice
bune se bazează
pe fapte, nu pe
ideologie.
Dacă politicienii,
jurnaliştii şi
judecătorii
operează cu cifre
supraestimate la
nivel global, suntem
predispuşi la politici
publice de cea mai
proastă calitate.

Politicile publice bune se
bazează pe fapte, nu pe ideologie. Dacă politicienii, jurnaliştii
şi judecătorii operează cu cifre
supraestimate la nivel global,
suntem predispuşi la politici
publice de cea mai proastă
calitate.

De Michael Cook
http://www.mercatornet.com/
30 decembrie 2014, cu permisiunea VirtueOnline.org.
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TOEVOT - URÂCIUNI
________ SOCIAL: SKIP MOEN ______________________________________
Să nu te culci cu un bărbat cum se
culcă cineva cu o femeie. Este o urîciune. (Levitic 18:22)
Urâciune - cunoscătorii limbii ebraice,
atunci când vine vorba de cuvântul
to’eva (urâciune), vor face imediat
legătura cu versetul de mai sus. De
ce oare? Pentru că homosexualitatea
este un subiect fierbinte al zilei,
în domeniul politic și religios.
Comentariile incendiare din ambele
părți oferă foarte multă confuzie și
gunoi. Ar fi greu să progresăm fără să
clarificăm într-o primă etapă cadrul și
intenția conceptului to’evot (la plural).
To’evot sunt prohibiții în cadrului
cultural al Israelului. Ceea ce este o
urâciune pentru cei din casa Israelului
este ceea ce numește Dumnezeu
urâciune, punct. Nu contează ce fac
popoarele din jur sau ce argumente
aduc. Dacă ești parte a Israelului,
atunci ceea ce Dumnezeu numește
urâciune îți este interzis. Este adevărat
că anumite popoare nu vor considera
urâciune ceea ce ție ți-e interzis, ele
având alte interdicții, dar aceasta
e o altă poveste. Ca urmași ai lui
Dumnezeu, nu trebuie să respectăm
standardele altora, ci doar pe cele pe
care Dumnezeu le-a fixat poporului
său. Mai mult decât atât, cei care
ascultă de Dumnezeu au alte standarde
și în alte domenii, nu doar în cel
intim. Se face mare caz de relațiile
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homosexuale și implicațiile ei, dar se
uită că a mânca anumite alimente sau
a nu citi Scriptura sunt considerate
de asemenea to’evot. Există în
Legea mozaică multe alte elemente
considerate abominabile, dar care
sunt perfect acceptate de societatea
contemporană. Dumnezeu ne cere să
nu ne închinăm într-un anumit fel,
să nu facem anumite jurăminte, și să
nu ne implicăm în anumite practici
sexuale, chiar dacă restul lumii face
aceste lucruri. Cu alte cuvinte, to’evot
sunt semnele distinctive ale diferenței
comportamentului celor care sunt
cetățeni ai împărăției lui Dumnezeu.
Nu mai contează că unii se consideră
născuți cu tendințe homosexuale, și
nu mai este vorba de ADN, moravuri
sau legalitate, ci de apartenența la
tribul lui Avraam. Așa cum acest trib
se distingea prin restricții dietare, se
mai distingea și prin restricții sexuale.
Dacă vrei să aparții unui trib, respecți
regulile tribului respectiv. Poți trăi și
după alte reguli, dar nu vei aparține
tribului ci vei aparține “națiunilor”.
Tu decizi. Alegerea îți aparține, ca
întotdeauna, cu toate că trăind după
moravurile națiunilor alegi moartea,
ceea ce, la rândul ei, este o alegere.

Articol apărut pe site-ul skipmoen.com, tipărit
cu permisiunea autorului. Skip Moen, D. Phil.
Oxford University, Oxford, England.
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RECEPTAREA LUI C.S.
LEWIS ÎN ROMÂNIA
POSTCOMUNISTĂ
________ DR. EMANUEL CONȚAC ______________________________________

P

ătrunderea scrierilor lui C.S.
Lewis în spațiul cultural românesc s-a făcut mult mai lent decât în
altă parte, fapt la care au contribuit
următorii factori: (1) În secolul XIX
și în prima jumătate a sec. XX modelul cultural al României a fost Franța
(să nu uităm că în tinerețe Cioran
își dorea „o Românie cu populația
Chinei și destinul Franței”); (2)
regimul comunist a izolat România
pe plan cultural, reducând la minimum interacțiunea cu Occidentul;
(3) caracterul explicit creștin al multor scrieri din opera lui C.S. Lewis
le-ar fi făcut imposibil de publicat
într-o țară ai cărei conducători erau
hotărâți să stârpească „misticismul și obscurantismul religios” ca
precondiție pentru apariția omului
nou și a socialismului.
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Aflați în spatele Cortinei de Fier,
românii nu au avut acces liber la
scrierile lui C.S. Lewis, însă, după
cum voi arăta în cuprinsul acestui
studiu, numele lui nu era complet
necunoscut în România comunistă.
Intelectuali ca Ștefan Nenițescu sau
Nicolae Steinhardt, care călătoriseră
ori se formaseră în Occident înainte
de 1945 și care avuseseră contacte cu spațiul anglo-saxon, aveau
cunoștință de scrierile unor autori
precum Chesterton și C.S. Lewis.
Mai târziu, în anii ’70 și ’80, acei
puțini români care au avut șansa de a
călători în afara țării l-au citit cu entuziasm pe C.S. Lewis și au jucat un
rol important în promovarea scrierilor lui atunci când sistemului totalitar, caracterizat de restricții, cenzură
și supraveghere severă, s-a prăbușit.
În studiul de față îmi propun să
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reconstitui principalele etape ale
pătrunderii operei lui C.S. Lewis în
spațiul cultural și religios românesc,
începând cu etapa premergătoare
căderii comunismului, când Lewis
era un nume cvasinecunoscut, continuând cu identificarea făgașelor pe
care s-au răspândit scrierile sale în
România postcomunistă și încheind
cu ecourile mai largi ale operei sale
în presa culturală autohtonă, în cercetarea de specialitate și, de ce nu, în
blogosfera românească.
Voi începe prin a preciza de la bun
început că autorul asupra căruia mă
opresc a fost membru activ al Bisericii Angliei. Precum se știe, anglicanismul nu este un bloc religios
monolitic, fiindcă istoria complicată
a acestui spațiu confesional a dus la
apariția unor subtradiții religioase,
unele conservatoare („high”) și
altele evanghelice („low”). Fără a
avea pretenția că pot judeca în mod
infailibil afilierea religioasă a lui
Lewis, vom afirma că autorul a fost
un anglican de factură conservatoare.
Totuși, deoarece în scrierile sale
Lewis nu-și declină în mod ostentativ
identitatea confesională, el devine
compatibil cu o gamă largă de tradiții
religioase, de la cele istorice (ortodoxie, catolicism) la cele protestante
și neprotestante. Evident, lucrările
sale de ficțiune (Trilogia spațială,
Cronicile din Narnia) se adresează
unui public pentru care apartenența
sa confesională este irelevantă. Cât
despre lucrările lui savante, ele se
adresează unui grup de specialiști
pentru care primează competențele
sale de excelent cunoscător al literaturii medievale și renascentiste.
Am putea spune că Lewis a pătruns
în spațiul românesc în patru ipostaze,
pe patru făgașe editoriale clar identificabile. Evident, ca orice construct
intelectual, schema pe care o propun
se caracterizează printr-o anumită
doză de artificialitate procustiană. În

mod inevitabil, pentru a schematiza
în mod inteligibil (dacă nu și inteligent), cercetătorul trebuie să segmenteze realitatea în categorii care
nu sunt niciodată etanșe.
•
Lewis ‒ autor cunoscut de un
grup restrâns de intelectuali
•
Lewis ‒ autor evanghelic,
publicat de edituri evanghelice (Societatea Misionară Română și Logos)
•
Lewis ‒ autor creștin clasic,
promovat de Editura Humanitas.
•
Lewis ‒ autor de literatură
pentru copii (Cronicile din Narnia),
publicat de Editura RAO.
O primă observație care se impune
este că deocamdată de pe piața de
carte românească lipsește Lewis
cărturarul. Singura traducere care
ne dă o idee despre activitatea lui
C.S. Lewis pe tărâmul criticii literare
rămâne colecția de eseuri Despre
lumea aceasta și despre alte lumi
(Humanitas, 2011). Cartea pune în
evidență interesul autorului pentru
critica literară, dar nu reflectă nimic
din competențele sale de medievist.
După știința mea, la data publicării
acestui studiu, niciuna dintre cărțile
de erudiție ale lui Lewis nu figurează
în vreun plan al unei edituri
românești.
În clasificarea pe care o propun,
autorul de ficțiune pentru copii
figurează pe ultimul loc, însă trebuie
subliniat că cea mai timpurie etapă a
pătrunderii lui Lewis ca autor tradus în spațiul românesc o reprezintă
publicarea clandestină a volumului
Leul, vrăjitoarea și dulapul la mijlocul anilor ’70. Cartea a fost tradusă și
tipărită în străinătate, fiind introdusă
și difuzată în România prin mijloace
conspirative. Anul publicării ei nu
poate fi stabilit cu precizie, însă din
mărturiile celor care au avut acces la
ea în anii comunismului știm că ea
circula deja în 1977.
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În secțiunile care urmează voi
prezenta primele trei ipostaze în
care a ajuns cunoscut C.S. Lewis în
România, ordonându-le cronologic.
Am omis cu bună știință o eventuală
secțiune dedicată celorlalte traduceri
ale volumului The Lion, the Witch
and the Wardrobe sau seriei Cronicile din Narnia publicate de Editura
Rao. Cei care se vor apleca asupra
acestui subiect vor trebui să acorde
atenție și cărții O călăuză prin Narnia și prin întreaga operă a lui C.S.
Lewis, avându-l ca autor pe Colin
Duriez (Aqua Forte, 2008).
Titlul acestui studiu anunță o analiză
a receptării lui Lewis în România
post-comunistă, însă evenimentele
petrecute după 1990 nu pot fi explicate în mod satisfăcător fără a
face referire la perioada anterioară.
Din aceste motive, voi prezenta
și informații menite să ne ajute să
vedem cât de cunoscută era opera
lewisiană în România anilor 19451989.

2. C.S. Lewis - autorul
cunoscut de un grup
restrâns de intelectuali
2.1. N. STEINHARDT
(1912-1989)
Primul intelectual român despre
care știm că era familiarizat cu unele
cărți ale lui Lewis este N. Steinhardt.
Din jurnalul lui reiese că a vizitat
Londra în perioada 1937-1939 și că
în acești ani a participat la întruniri
religioase ale Grupului de la Oxford
(Steinhardt 152-53, 220-21, 592-93).
Deoarece cunoștea bine scrierile
lui G.K. Chesterton, autor pe care îl
pomenește în numeroase rânduri, nu
este surprinzător că în Jurnal întâlnim și o referire la Screwtape Letters. Fragmentul care ne interesează
este inserat în dreptul datei „august
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1970”. Împreună cu Dinu Pillat, autorul făcuse o vizită călugărului Ilie
Cleopa, aflat pe atunci la mănăstirea
Sihăstria. Discuția purtată vreme
de trei ceasuri cu celebrul duhovnic
ortodox gravitase în jurul a două
tipuri de ispite: ispitele din stânga
(viciile și patimile) și ispitele din
dreapta (cele care provin din virtuți).
Rememorând acest pasaj, Steinhardt
pune în legătură ispita din dreapta
cu un pasaj din epistola a XXVI-a pe
care Screwtape, diavolul bătrân din
lucrarea cu același nume, i-o trimite lui Wormwood, învățăcelul său
(Steinhardt 272).
La ispita din dreapta cred că se referă
și C.S. Lewis în cartea lui despre draci. Exemplul pe care-l dă e mărunt,
dar cu perspective imense:
„Diavolul păzitor” al unui Englez
oarecare îl îndeamnă din răsputeri pe
muritorul asupra căruia „veghează”
să se jertfească într-o chestiune care-l
preocupă: aceea specific britanică
a ceaiului. Muritorul ar vrea să bea
ceașca de ceai de la ora cinci pe
terasă. Nevasta și soacra preferă să
o bea înăuntru. „Cedează, îi suflă
diavolul, fii smerit și bun, altruist,
jertfește-te, fă-le pe plac”. Omul își
bea așadar ceaiul cu ele, și toată vremea se simte nefericit și nedreptățit,
băutura i se oprește în gât, blestemă
în minte ambele femei care la rândul
lor văd bine că le-a făcut concesia în
silă și simt cum le cuprinde antipatia.
Diavolul jubilează. Trei exemplare în
perspectivă (Steinhardt 273).
Prelucrarea făcută de Steinhardt
păstrează una dintre ideile din textul
lui Lewis, însă prezintă în mod
simplificat complexitatea jocului
relațional dintre participanții prinși
de „iluzia conflictului generos”. În
exemplul dat de autorul român,
victima ispitei este soțul care cedează
în fața preferințelor soției și soacrei.
În varianta imaginată de Lewis,
conflictul degenerează treptat fiindcă
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are la bază două cauze: (1) fiecare
dintre persoanele implicate dorește
să se sacrifice pentru a-i fi pe plac
celuilalt și (2) fiecare participant
refuză să fie beneficiarul generozității
ieftine a celorlalți, cărora le atribuie
motivații meschine. Resentimentele
vechi care se amestecă într-un
astfel de conflict cu miză aparent
mică fac ca în final situația să
devină dezastruoasă. Soluția pentru
dezamorsarea ei ar fi fost expunerea
de către fiecare participant a
preferințelor sale reale și păstrarea
în perimetrul rațiunii și al buneicuviințe (Lewis, Sfaturile 122-25).
Diferența de perspectivă dintre textul
lewisian și prelucrarea făcută de
Steinhardt pare să indice faptul că, la
momentul scrierii jurnalului, Steinhardt nu avea o lectură proaspătă
a volumului Screwtape Letters. De
altfel, aceasta este singura trimitere
la Lewis în Jurnalul fericirii. În ce
măsură autorul român era familiarizat cu alte scrieri rămâne de stabilit
prin analizarea integralei Steinhardt.
O eventuală cercetare mai profundă a
subiectului ar trebui să aibă în vedere
și cărțile despre care se știe că i-au
aparținut monahului de la Rohia,
pentru a se stabili dacă printre ele se
află alte lucrări de C.S. Lewis.

2.2. A. PLEȘU (1948-)
În anii ’70, scrierile lui C.S. Lewis
au stârnit atenția unui alt intelectual român marcant, Andrei Pleșu,
pe atunci doctorand în istoria artei.
Aflat în Germania în perioada 19751977, ca bursier Humboldt, tânărul
cercetător pregătea o teză de doctorat despre peisaj, teză publicată în
1980 sub titlul Pitoresc și melancolie.
Lucrările asupra cărora s-a oprit
Pleșu în perioada respectivă erau cele
de erudiție, scrise de Lewis medievistul, anume The Discarded Image, The
Allegory of Love și Studies in Words.
La sfârșitul anilor ’70, esteticianul,

poetul și criticul de artă Ștefan
Nenițescu îi semnala lui A. Pleșu o
altă carte importantă ‒ Surprised by
Joy, remarcabilă îndeosebi pentru
modul în care autorul își prezenta
drumul convertirii, mai întâi la
teism și apoi la creștinism. Nenițescu
(1897-1979), la vremea aceea în
vârstă de peste 80 de ani, era un
ortodox practicant, foarte preocupat de problema convertirii și a
credinței în general. Bun prieten cu
Nicolae Titulescu și activ nu doar
pe tărâm cultural, ci și diplomatic,
Nenițescu a ajuns în Anglia la finalul
celui de-al doilea război mondial,
având misiunea ‒ încredințată de
către Iuliu Maniu ‒ de a-i informa
pe britanici cu privire la pericolul
sovietic. Deși fusese pus în temă cu
privire la consecințele pe care urma
să le aibă pentru România acordul
dintre Churchill și Stalin, Nenițescu
a revenit în țară. În urma participării
la tentativa de înlăturare a guvernului Groza, a fost arestat în 1949 și
întemnițat până în 1964, când a fost
grațiat. Vizita lui Nenițescu în Marea
Britanie i-a facilitat probabil accesul
la scrierile lui C.S. Lewis.
Interacțiunea mai consistentă a
lui A. Pleșu cu gândirea lui C.S.
Lewis a survenit în a doua șederea a
acestuia în străinătate (1982-1983),
tot ca bursier Humboldt. Atunci
a parcurs toate cărțile la care a
avut acces: Mere Christianity, The
Problem of Pain, Reflections on the
Psalms, Prayer: Letters to Malcolm.
Cărțile i s-au părut inteligente,
pline de umor și, foarte important,
transconfesionale. Lewis l-a atras
fiindcă scria cu multă rigoare, dar
fără încrâncenări doctrinare, reușind
să iasă din perimetrul dogmatic al
unei anumite confesiuni pentru a
se adresa credincioșilor de toate
confesiunile. A contat foarte mult și
înrudirea spirituală a lui Lewis cu
Chesterton, autor ale cărui eseuri
cercetătorul român le citise cu mult
interes în tinerețe. După cum vom
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vedea într-o secțiune ulterioară
a acestui studiu, „întâlnirea” lui
Pleșu cu scrierile lui C.S. Lewis a
avut consecințe importante pentru
difuzarea acestora în spațiul cultural
românesc postdecembrist.

apoi de la teism la credința în Iisus
Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu.
Între cele două momente s-a scurt
un interval de circa doi ani, timp în
care autorul a încercat să trăiască o
viață religioasă în absența nădejdii
în viața de dincolo. Problematice
sunt şi afirmaţiile lui Nemoianu că
2.3. VIRGIL NEMOIANU
Surprised by Joy reprezintă „un mic
studiu” sau o „lucrare teoretică”. În
(1940-)
fapt, nici intenția autorului, anunțată
în prefață („scopul cărții este să
Ascultătorii postului de Radio „Eudepene povestea convertirii mele”
ropa Liberă” au avut posibilitatea
[Lewis, Surprins 17]), nici substanța
să asculte, în anii ’80, emisiunea
propriu-zisă a cărții nu justifică ideea
„Intelectualul și religia”, la microcă Lewis și-ar fi propus o analiză
fonul căreia se afla Virgil Nemoianu, teoretică a problematicii convertirii.
stabilit în SUA în 1975, actualmente
Nemoianu mai scrie că „deși C.S.
profesor de literatură și de filozofie la Lewis nu s-a exprimat niciodată pe
Catholic University of America, unde teme politice, mulțumindu-se să
predă din 1979. În volumul care
fie un cetățean de rând, ascultător
grupează conferințele și discursurile față de sistemul și legile patriei sale
lui Nemoianu se găsește și un mateengleze, putem acum să deducem
rial dedicat lui C.S. Lewis (Nemoianu [...] că el a respins foarte ferm atât
49-51). Articolul constituie o bună
fascismul, cât și comunismul” (50).
prezentare generală a lui Lewis,
Contrar celor enunțate de autor, C.S.
insistând pe convertirea sa (descrisă
Lewis și-a exprimat convingerile
în Surprised by Joy), și pe scrierile
politice în numeroase rânduri și nu
de ficțiune (îndeosebi romanele din
este nevoie să deducem atitudinea lui
seria Narnia orice cele din trilogia
față de nazism sau comunism cu ajucosmică).
torul studiilor secundare, fiindcă îl
putem cita în mod direct. Următorul
Cititorul avizat al materialului trans- fragment este tipic pentru concepția
mis de Nemoianu pe calea undelui Lewis despre comunism:
lor va fi de acord cu interpretarea
generală propusă de autorul român,
Detestation for any ethic which wordar nu și cu unele detalii despre viața ships success is one of my chief reasons
sau scrierile lui Lewis. De pildă, dacă for disagreeing with most communists.
avem în vedere cariera academică
In my experience they tend, when
a lui Lewis, firesc ar fi să vorbim de
all else fails, to tell me that I ought
„Oxford și Cambridge” (nu „Camto forward the revolution because
bridge și Oxford”), fiindcă Lewis a
‘it is bound to come’. One dissuaded
studiat și a predat la Oxford până
me from my own position on the
în 1954, când a ocupat catedra de
shockingly irrelevant ground that if I
Literatură medievală și renascentistă continued to hold it I should, in good
de la Colegiul Magdalene.
time, be ‘mown down’ ‒ argued, as
În ce privește trecerea lui Lewis de
a cancer might argue if it could talk,
la ateism la creștinism, cu greu s-ar
that he must be right because he could
putea afirma că autorul „cunoaște
kill me (Lewis, Reply 69).
brusc o conversiune” (Nemoianu 49).
Convertirea lui Lewis a avut loc trep- Asupra ideii de egalitate, Lewis s-a
tat, mai întâi de la ateism la teism, și
pronunțat în numeroase rânduri.
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Probabil cel mai cunoscut eseu pe
această temă este chiar cel intitulat
„Equality” (Lewis, Concerns 1720). Referiri tangențiale la această
problematică întâlnim și în eseul
„Mădulare unii altora”:
Pentru mine egalitatea este în
aceeaşi poziţie ca şi hainele. Este
un rezultat al Căderii şi un remediu
împotriva ei. Orice încercare de a
parcurge în sens invers paşii prin
care am ajuns la egalitarism şi de
a reintroduce vechile autorităţi la
nivel politic mi se pare o neghiobie
la fel de mare precum renunţarea
la haine. Naziştii şi nudiştii comit
aceeaşi greşeală. Dar trupul gol, aflat
încă sub hainele fiecăruia dintre noi,
este cel care trăieşte cu adevărat.
Lumea ierarhică, încă vie şi ascunsă
(în modul cuvenit) în spatele unei
aparenţe de cetăţenie egală, este cea
care ne preocupă cu adevărat (Lewis,
Mădulare 24).
Relația dintre creștinism și politică
este discutată pe scurt de Lewis
într-un articol foarte pătrunzător,
intitulat „Meditation on the Third
Commandment” (Lewis, God 19699). Autorul răspunde indirect unor
scrisori publicate de The Guardian în
care cititorii se pronunță în favoarea
creării unui „partid creștin”. Perfect
conștient de dificultățile inerente
unei asemenea inițiative, în special
în lumina reflecțiilor dintr-o carte a
lui Jacques Maritain (Scholasticism
and Politics), Lewis arată că partidele
par să aibă țeluri comune (bunăstare,
siguranță, un bun echilibru între ordine și libertate), dar nu se pot pune
de acord asupra mijloacelor prin
care pot fi atinse acestea (Lewis, God
196). Pentru a ilustra blocajul la care
se ajunge, atunci când se încearcă instituirea unui „partid creștin”, Lewis
imaginează următoarea situație:
trei creștini devotați pot avea trei
orientări politice diferite. Philarchus, creștin devotat, este convins că

bunăstarea vine în urma trăirii unei
vieți creștine și că o viață creștină
poate fi promovată în colectivitatea de către un stat autoritar, care
înlătură ultimele vestigii ale infecției
„liberale”. După Philarchus, fascismul nu este un rău în sine, ci un rău
pervertit, iar democrația este un
monstru a cărui victorie ar însemna
înfrângerea creștinismului. Un asemenea personaj ar accepta ajutorul
fascist, convins că el și prietenii lui
vor fi aluatul care va influența pozitiv
plămădeala partidului lor. Ce de-al
doilea personaj, Stativus, este la fel
de devotat și de creștin. Pornind de
la premisa Căderii și de la convingerea că oamenii trebuie să aibă un
control minim asupra semenilor lor,
dar vrând totodată ca cerințele lui
Dumnezeu să nu fie subminate de
cele ale cezarului, Stativus vede în
democrație singura speranță pentru
libertatea creștină. În plus, este tentat
să accepte ajutor de la promotorii
statu-quoului, ale căror agende comerciale și imperiale nu păstrează nici
măcar o aparență de teism. Al treilea
creștin este Spartacus, un creștin
sincer, care denunță bogățiile cu
fervoare profetică, animat de ideea că
„Isus cel istoric” a fost trădat de apostoli, de Părinți și de Biserici. Pornind de la premisa că este necesară o
schimbare radicală, Spartacus cere o
revoluție de stânga, dar este dispus
să accepte ajutor de la cei care se
declară în mod deschis inamicii lui
Dumnezeu (Lewis, God 197).
Cititorii vor fi realizat deja că cele
trei nume reprezintă trei ideologii
diferite: fascismul, conservatorismul și comunismul. În ce fel, se
întreabă Lewis, ar putea coexista
cele trei personaje într-un „partid
creștin”? Pe urmele lui J. Maritain,
autorul propune o altă cale: cea
a responsabilității civice care se
manifestă în principal, dar nu exclusiv, prin scrisorile adresate membrilor parlamentului. O altă cale ar fi
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cea a convertirii: „He who converts
his neighbour has performed the most
practical Christian-political act of all”
(Lewis, God 198).
În categoria „politice” intră și
reflecțiile lui Lewis despre pericolul
insidios al teoriei „umanitare”
despre pedeapsă ori eseul său
despre pacifism. Cu privire la tema
libertății individuale și a relației
dintre stat și individ găsim un alt
pasaj memorabil în „Sfredelin
propune o închinare”. Dacă ținem
cont că fragmentul provine dintrun discurs festiv ținut de un „drac
bătrân”, nu putem evita concluzia
că pentru Lewis cele două ideologii
lăudate de Sfredelin sunt de fapt
două forme de demonism politic:
Ascunsă în inima acestei
propagande pentru libertate stătea
și o profundă ură pentru libertatea
personală. Acel neprețuit individ
pe nume Rousseau a fost primul
care să vorbească deschis despre
ea. În comunitatea lui democratică
perfectă, vă amintiți, numai religia
de stat e permisă, sclavia e repusă
în drepturi, iar individul trebuie să
știe că ceea ce guvernul îi spune să
facă este și dorința lui, chiar dacă
nu-și dă seama de asta. Pornind de
aici, via Hegel (un alt propagandist
indispensabil pentru noi), am
obținut fără probleme și nazismul
și statul comunist. Până și în Anglia
am avut succese. Am aflat cu câteva
zile în urmă că în această țară
nu poate nimeni, dacă nu are un
permis, să-și taie pomul din propria
grădină cu propriul topor, să facă
din el scânduri cu propria drujbă
și din scânduri să-și construiască
un hambar în propria lui grădină”
(Lewis, Sfaturile 168).
Negreșit, o cercetare mult mai amplă
a corpusului de scrieri semnate de
Lewis ar scoate la iveală mult mai
multe reflecții pe teme politice,
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unele dintre ele foarte actuale, și near întări convingerea că Lewis nu s-a
mulțumit să fie un simplu cetățean
de rând al țării sale. Dimpotrivă, în
virtutea acuității sale etice și politice,
a atras deseori atenția în mod public
asupra derapajelor politice la care se
poate ajunge în urma unor subtile
mutații la nivelul vocabularului
folosit în discursul despre educație,
libertate, politică, valori etc.

3. Pătrunderea
lui C.S. Lewis în
mediul evanghelic
(neoprotestant)
românesc
3.1. LEUL, VRĂJITOAREA
ȘI DULAPUL (1977)
Scriam la începutul acestui studiu
că prima carte de C.S. Lewis
tradusă în limba română a fost
Leul, vrăjitoarea și dulapul. Ediția
nu conține informații despre locul
și anul publicării, însă termenul
ad quem este anul 1977, când un
exemplar din această publicație a
ajuns în biblioteca lui Amfilofie
Liubimirescu, student la Seminarul
Teologic Baptist din București. Prof.
univ. dr. Marius Cruceru, cadru
didactic la Universitatea Emanuel
din Oradea, mi-a confirmat că a
citit această carte în preajma anului
1978 și că la vremea respectivă acest
tip de literatură creștină era tăinuit
cu grijă de către posesori. Din
informațiile disponibile în prezent
rezultă că volumul a fost tradus
și difuzat de către o organizație
baptistă din Statele Unite . Aspectul
cel mai remarcabil al traducerii este
românizarea numelor personajelor:

Revista Creștină 47

Peter, Susan, Edmund și Lucy au devenit Petru, Suzana, Costel și Lucica,
Mrs. Macready a devenit „doamna
Tudor”, iar servitoarele Ivy, Margaret
și Betty au fost și ele rebotezate cu
nume românești: Leana, Margareta și
Veta.

3.2. CREȘTINISMUL REDUS
LA ESENȚE (1987)
Dacă am face un sondaj între cititorii
fideli ai lui Lewis, întrebându-i care
ar fi lucrarea teologică pe care ar
propune-o prioritar spre traducere
într-o altă limbă, răspunsul pe care
l-am primi, în unanimitate, ar fi:
Mere Christianity. O contribuție
fundamentală la apariția primei
versiuni românești a acestei cărți a
avut-o pastorul baptist Iosif Țon, ale
cărui critici față de regimul comunist
i-a atras expulzarea din țară în 1981.
După stabilirea în SUA, Iosif Țon a
preluat conducerea Societății Misionare Române (Wheaton, Illinois),
care tipărea și difuza cărți teologice
pentru românii din blocul comunist.
Iosif Țon fusese student la Regent’s
Park College din Oxford (19691972), însă a citit cartea Mere Christianity mai târziu, în anii ’80, când
se afla în Statele Unite. Impresionat
de perspectiva lui Lewis asupra
creștinismului („nu ca soluție pentru
a merge în cer, ci ca plan al Sfintei
Treimi de a face oameni după chipul
lui Dumnezeu”) , a inclus cartea în
programul editorial al SMR. Traducerea a fost realizată de Livius
Percy și editată de John Tipei. Iosif
Țon își amintește că titlul cărții le-a
creat dificultăți și că în final au optat
pentru varianta Creștinismul redus
la esențe, deoarece au considerat că
scopul autorului a fost să prezinte
esența creștinismului.
Înainte de căderea comunismului,
SMR folosea serviciile unei tipografii
olandeze care accepta să tipărească

literatură creștină destinată introducerii ilegale dincolo de Cortina de
Fier. Cărțile de acest fel, tipărite în
tiraje de circa 3000 de exemplare, nu
conțineau toate informațiile bibliografice obișnuite, ci numai editura
și anul apariției, pentru a nu atrage
represalii din partea guvernului
comunist. După ieșirea lor de sub
tipar, cărțile erau preluate de diverse
organizații specializate în difuzarea
clandestină a literaturii creștine în
blocul comunist.
Lucrarea Creștinismul redus la esențe
a fost tipărită în 1987, în circa 3000
de exemplare, fiind retipărită în 1991
și 1994. Până la republicarea unei
versiuni noi, intitulate Creștinism,
pur și simplu (Humanitas, 2004),
aveau să treacă zece ani. Deși nu a
mai fost tipărită din 1994, această
primă versiune a fost transformată
în ebook și este diseminată de mulți
utilizatori ai serviciului Scribd.
Paradoxal, în anumite fișiere PDF
coperta versiunii publicate de
Humanitas este asociată cu textul
tradus de SMR, ceea ce arată că,
deși unii cititori sunt conștienți
de publicarea unei noi versiuni,
ei continuă să pună în circulație
versiunea cu care sunt familiarizați.

3.3. SCRISORILE LUI
ZGÂNDĂRILĂ (1993)
O primă încercare de a traduce și
publica faimoasa colecție Screwtape
Letters a avut loc în perioada
comunistă. În 1987 pastorul baptist
Paul Negruț, fost coleg de pastorație
cu Iosif Țon, i-a încredințat această
carte spre traducere Mirelei Rădoi,
membră a bisericii Baptiste „Emanuel” din Oradea, cartea urmând să
fie publicată tot de către SMR. Din
nefericire, traducerea nu a mai ajuns
la tipar, în principal fiindcă proiectul
s-a dovedit mai costisitor decât se
estimase (costul pentru drepturile
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de traducere ale unei astfel de cărți
se ridicau la circa 1000 USD). După
înființarea în 1992 a Editurii Logos
(cu sediul în Cluj), membrii fondatori (Dănuț Mănăstireanu, Adrian
Pastor și Mirela Rădoi, căsătorită
DeLong) au inclus Screwtape Letters în planul editorial. Versiunea
pregătită pentru tipar înainte de 1989
s-a dovedit imposibil de recuperat,
de aceea traducerea brută (scrisă de
mână) a fost revizuită cu ajutorul
Marinelei Blaj, colaboratoare a editurii în acea vreme.
Pentru traducerea numelui
Screwtape au fost propuse în
primă fază diverse variante, între
care Scaraoțchi, Zgândărică sau
Zgândărel. Ulterior Marinela Blaj,
redactorul cărții, a propus forma
Zgândărilă, al cărei principal avantaj
era că evoca binecunoscutele personaje: Gerilă, Setilă, Flămânzilă, Ochilă
etc. Ediția a beneficiat de talentul
graficianului Marcel Chirnoagă
(1930-2008), autorul ilustrațiilor care
însoțesc textul. Merită evocat aici,
cu titlu anecdotic, reacția maestrului, atunci când Rodica Mocan i-a
prezentat propunerea de colaborare
din partea editurii: „Doamnă, ați
găsit omul potrivit. Eu sunt specialist
în draci.”
Aflată într-o perioadă de mare avânt
și entuziasm, editura Logos a tipărit
10.000 de exemplare, cu mult peste
cerințele pieței de carte evanghelică
de la acea vreme. Cititorii ieșiți din
comunism nu aveau educația literară
necesară pentru aprecierea la justa
valoare teologia subtilă cuprinsă
în cele 31 de epistole trimise de
Zgândărilă ucenicului său. Paradoxal, după publicarea aceleiași cărți
de către Editura Humanitas (2003),
interesul pentru varianta publicată
de Logos a crescut simțitor.
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3.4. DEPARTE DE PLANETĂ
TĂCUTĂ (1995)
De la începutul anilor ’90 datează
și proiectul editurii Logos de a
publica în limba română Trilogia
spațială. Deși proiectul se anunța
foarte ambițios, vânzările primului
volum (Departe de planeta tăcută,
trad. Mirela Rădoi, 1995), tipărit
în 5.000 de exemplare, au fost
sub așteptări. În ciuda anunțului
de pe ultima pagină a volumului
(„Vă mai recomandăm: C.S. Lewis,
Perelandra, Trilogia cosmică, partea
a II-a”), al doilea roman nu a depășit
stadiul de proiect, iar seria a rămas
neterminată.
Slabul interes al pieței evanghelice
pentru scrierile lui C.S. Lewis, dificultatea găsirii unui traducător competent și obstacolele care ațin calea
editorilor interesați de achiziționarea
drepturilor de publicare sunt factori
care explică de ce până în prezent
o singură editură evanghelică a
mai reușit publicarea unui titlu
semnat de C.S. Lewis. O încercare
notabilă a fost făcută în ultimii ani
de Editura Hypogrammos, care a
achiziționat drepturile de traducere
pentru Letters to an American Lady.
Dificultățile financiare care au afectat
editura în ultimii ani au pus sub
semnul întrebării apariția volumului.
Orice analiză a receptării lui C.S.
Lewis în mediul evanghelic românesc ar trebui să aibă în vedere și diseminarea gândirii lui Lewis prin intermediul altor autori protestanți sau
evanghelici, precum Alister McGrath
, Philip Yancey, John Piper, Timothy
Keller sau Sheldon Vanauken, J.I.
Packer, D.A. Carson, Rick Warren,
Norman Geisler, Carl Henry, Ravi
Zacharias, Lee Strobel, John Ortberg, Josh McDowell și John Stott.
Date fiind limitele acestui studiu, am
ales să menționez doar câteva titluri
reprezentative, fără a-mi propune o
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prezentare exhaustivă a receptării lui
Lewis de către acești autori.
Un rol important în difuzarea
informațiilor despre C.S. Lewis în
mediul evanghelic românesc l-a jucat
în ultimii ani blogosfera. O cercetare amănunțită a celor mai vizitate
bloguri evanghelice ar scoate la iveală
sute de citate din C.S. Lewis, referiri
recurente la opera lui, reflecții variate
pe marginea cărților lui și multiple
anunțuri cu privire la cărțile publicate sau în curs de publicare.

4. C.S. LEWIS ÎN
COLECȚIILE EDITURILOR
LAICE
După căderea comunismului, A.
Pleșu a avut un rol decisiv în procesul de publicare de către Editura
Humanitas a unui volum de factură
preponderent apologetică. Trei
titluri reunite în paginile aceleiași
cărți (Despre minuni, Cele patru
iubiri, Problema durerii, trad. Sorin
Mărculescu și Vlad Russo) au fost
publicate inițial în 1997 în colecția
Terra lucida, grupajul fiind republicat
cu o nouă copertă în 2012. Tipărită
în 6.500 de exemplare, această
„trilogie” rămâne una dintre cele mai
populare cărți de C.S. Lewis. Între
timp, două dintre lucrări au avut o
evoluție editorială proprie: Despre
minuni a fost tipărită mai întâi în
colecția Top H (2001), fiind inclusă
ulterior în colecția „Înțelepciunea și
credință”, alături de Problema durerii
(ambele publicate în 2007).
Pe făgașul deschis la mijlocul primului deceniu post-comunist de către
Andrei Pleșu au continuat să fie
publicate în colecția „Înțelepciunea
și credință”, coordonată de Anca
Manolescu, alte trei lucrări importante: Sfaturile unui diavol bătrîn
către unul mai tânăr (trad. Sorana
Corneanu, 2003, 2007, 2010),

Desființarea omului (trad. PetruțaOana Năiduț, 2004), Creștinism,
pur și simplu (trad. Dan Rădulescu,
2004). Cele două florilegii publicate
de Walter Hooper ‒ The Business of
Heaven (1983) ‒ au fost și ele traduse în românește, sub titlul Treburi
cerești (trad. Mirela Adăscăliței,
2005), însă probabil prezența lor în
limba română a fost umbrită de celelalte titluri mult mai cunoscute.
De departe cartea cea mai vândută
rămâne Sfaturile unui diavol bătrân
către unul mai tânăr, cu 13.000 de
exemplare tipărite în ultimii zece ani.
Cunoașterea de către cititorii români
a periplului spiritual al lui C.S. Lewis
a devenit posibilă odată cu publicarea versiunii românești a autobiografiei Surprised by Joy în 2008. Ca
traducător al lucrării, autorul acestui
studiu a aflat în mod nemijlocit care
sunt dificultățile și satisfacțiile pe
care le presupune traducerea unei
lucrări de acest calibru. Deși nu a
depășit ca popularitate Sfaturile sau
trilogia Despre minuni..., Surprins
de Bucurie a avut parte de retipăriri
(2011, 2013; tiraj total - 5.500 de
exemplare) și a prilejuit apariția câtorva recenzii scrise de Sorin Lavric
(„Săgeata bucurie”, România Literară
nr. 34, sept. 2010), Daniel Fărcaș
(„Surprins de C.S. Lewis”, august
2009), Corneliu Simuț (Oglindanet,
10 februarie 2010), respectiv Codrin
Liviu Cuțitaru („Disecția unui sentiment”, Dilemateca, octombrie 2013).
Pentru acei numeroși cititori care
s-au întrebat, nu fără justificare, de
ce subiectul convertirii ocupă un
spațiu atât de restrâns într-o carte
care poartă subtitlul „Povestea
unei convertiri”, precizez că autorul
englez și-a prezentat cu maximă
transparență intențiile, atunci când
și-a subintitulat autobiografia „The
Shape of My Early Life”, deoarece
descrierea experiențelor formative
din copilărie și adolescență ocupă
aproape o jumătate din carte. Dar,
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Lewis este
un autor
prea complex
pentru un
singur spațiu
confesional

fiindcă editurile sunt adesea sub vremi,
pentru versiunea românească s-a folosit
un subtitlu menit să sporească potențialul
comercial al cărții.
Mai recent, Editura Humanitas și-a
îmbogățit seria de publicații Lewis cu alte
trei apariții: Ferigi și elefanți și alte eseuri
despre creștinism (trad. Emanuel Conțac,
2011); Meditații la Psalmi (trad. Emanuel
Conțac, 2013) și Marea despărțire (trad.
A. Macovescu, 2013). Lucrarea despre
Psalmi a fost tipărită în 2000 de exemplare, celelalte două titluri având tiraje de
4000 de exemplare fiecare.
Cea mai populară traducere din C.S.
Lewis a fost transformată atât în audiobook (Sfaturile..., lectură Mircea Diaconu,
2008) și în ebook (2012). Tot ca ebook a
fost publicată și autobiografia lui Lewis
(Surprins de Bucurie, 2012). Cele 10
titluri publicate în perioada 1997-2013
(la care se adaugă și antologia Treburi
cerești) ne îndreptățesc să afirmăm că
Editura Humanitas rămâne cel mai important promotor al operei lewisiene în
România post-comunistă.
Nu pot încheia această secțiune fără a
menționa volumul Inklings. Litera și
spiritul, coordonat de dna Rodica Albu
și publicat în 2004 de către Editura
Universității A.I. Cuza. Admiratorii lui
C.S. Lewis vor găsi între coperțile acestei
cărți nu doar o altă versiune a lucrării
The Abolition of Man, ci și fragmente din
Trilogia spațială, respectiv Cronicile din
Narnia (Jilțul de argint). Pentru publicul
pasionat de Lewis, de mare interes va fi și
biografia scrisă de Alister McGrath (profesor la Oxford), în traducerea lui Natan
Mladin.
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5. CONCLUZII
Severele îngrădiri de ordin ideologic și
politic care au grevat asupra României în
anii comunismului au încetinit, dar nu
putut împiedica în totalitate, traducerea
în limba română a două cărți de C.S.
Lewis: Leul, vrăjitoarea și dulapul, respectiv Creștinismul redus la esențe.
După Revoluția din 1989, activitățile
editoriale desfășurate de Societatea
Misionară Română și de Editura Logos
au lărgit aria receptării lui C.S. Lewis
în România, însă nu la nivelul pe care
avea să-l atingă aceasta odată cu integrarea lui C.S. Lewis în colecțiile Editurii Humanitas. Istoria primilor ani ai
Editurii Logos sugerează că Lewis este
un autor prea complex pentru un singur spațiu confesional și că anvergura
sa intelectuală îl face greu de receptat de
către acei potențiali cititori care nu s-au
deprins cu rigoarea argumentației din
scrierile sale teologice sau care nu sunt
sensibili la simbolistica de adâncime a
lucrărilor sale de ficțiune. Cert este că, la
cincizeci de ani după moartea sa, odată
cu pătrunderea sa într-un spațiu neutru
din punct de vedere confesional, Lewis
a ajuns să adune în jurul său cititori din
toate tradițiile teologice, așa cum este
și firesc. Avem motive să credem că, pe
măsură ce noi titluri se vor adăuga în
lista cărților disponibile în limba română,
imaginea lui Lewis ca autor de referință se
va consolida, iar interesul pentru „ceilalți
Lewis” (autorul trilogiei spațiale, respectiv
medievistul) va crește. Noile tehnologii
și formate (audiobook, ebook) vor contribui, neîndoios, la extinderea cercului
de cititori care vor descoperi cu încântare
claritatea argumentației, rigoarea ideilor
și frumusețea scriiturii sale.
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ȘABLOANE

NUME R ICE

ÎN
SFÂNTA SCRIPTURĂ
________ SUSAN KANEN ____________________________________________

Observarea
modului în
care Dumnezeu
foloseşte
numerele ar
putea însemna
deschiderea unei
căi către tainele
lui Dumnezeu
şi Sfinţiei Sale.
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Am fost întrebată de cineva din
redacția Revistei Creștine:

“Trebuie să vă naşteţi din nou.”
(Ioan 3:7)

De ce crezi că există tipare de
numere în Biblie şi ce-ar putea
însemna acestea?

Studiul meu asupra modelelor/tiparelor ce apar în Biblie
a început cu dorinţa mea de a
înţelege sensul versetului Ioan
3:7 după cum a fost exprimat de
Iisus. Cred că răspunsul pe care
Dumnezeu mi l-a transmis a fost
faptul că Duhul Său mi-a dezvăluit
modelele numerice din Scriptură.
Poate că în timp ce citeşti asta,
îţi vei pune aceeaşi întrebare, ce
înseamnă să te naşti din nou, cum
mă pot asigura de faptul că sunt
un creştin renăscut, parte a familiei Tatălui.

Răspunsul meu este următorul:
Facem parte din familia lui
Dumnezeu deoarece credem
în Iisus Hristos. Mă adresez
ţie numindu-te Frate deoarece amândoi ne-am îndreptat
spre cuvintele lui Iisus păstrate
de Biblie, aceasta reprezentând
Cuvântul lui Dumnezeu către noi
conform căruia
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Poate că ai observat cât de des
apar unele numere în pasajele
Scripturii. Dumnezeu este întradevăr „Un mare Matematician”
conform Cărţii lui Daniel.
Numerele 7, 12, 40, şi 50 apar în
aceleaşi pasaje din Bible mult mai
frecvent decât ar fi fost probabil
necesar. Dumnezeu în calitate de
matematician suprem se exprimă
folosind modele numerice.
Doisprezece din cele mai importante pasaje din Scriptură conţin
aceste trei numere : 7, 12, 40.
Analiza probabilităţii este simplă.
Şansa de a alege întâmplător
un număr este de 1 din total.
De exemplu şansa de a obţine 6
dintr-o singură aruncare a zarului
este de 1 din 6. Pentru a obţine
doi de şase din două aruncări,
şansa este de 1 din 6x6 sau 1
din 36. Dacă numerele întâlnite în poveştile biblice sunt
întâmplător alese, fără intervenţia
lui Dumnezeu, probabilitatea
de a obţine 7, apoi 12, apoi 40
într-o anumită povestire este de 1
din 7X12X40 sau unu din 3360.
Doisprezece dintre personajele şi
evenimentele principale descrise
în Biblie folosesc toate cele trei
numere (7, 12, 40). Probabilitatea
ca doisprezece povestiri principale ale Bibliei să conţină toate
cele trei numere este mai mică de
1 din 40,000 (7X12X40X12). Cele
mai importante doisprezece evenimente referitoare la: Iisus, Ilie,
Moise, Elisei, Ezechiel, David,
Solomon, Iacov, Iosua, Pavel, întoarcerea din exil, şi Ioan conţin
numerele (7, 12, 40). Organizarea
timpului, templele, Noe, Moise,
Ilie şi miracolul hrănirii cu pâine
şi peşte conţin toate cele patru
numere (7, 12, 40, 50). Există o
şansă dintr-un milion ca toate
cele patru numere să apară în
fiecare dintre aceste şase situaţii.
Poate Dumnezeu încearcă să
ne transmită ceva prin asta.
Provocarea este ca mai întâi să
identifici modelul şi apoi să te
întrebi ce înseamnă. Iisus face
această provocare în discuţiile
sale despre miracolul pâinii şi
peştelui.
Marcu 8:19-21: - Atunci când

am frânt cele cinci pâini la cei
cinci mii de oameni (50X100),
câte coşuri pline cu firimituri aţi
adunat?
– Douăsprezece, I-au răspuns ei.
– Iar când am frânt cele şapte
pâini la cei patru mii de bărbaţi
(40X100),, câte coşuri pline cu firimituri aţi adunat?
– Şapte, au răspuns ei.
Atunci El le-a zis:
– Tot nu înţelegeţi?”
Dumnezeu vorbeşte într-un
limbaj al numerelor. În scrierea
lui Marcu, Iisus este dezamăgit
de faptul că discipolii săi nu au
înţeles încă. Când Dumnezeu
vorbeşte în Cartea Apocalipsei,
nu se abţine de la a folosi numere
pentru a comunica. Numerele
şapte şi doisprezece împodobesc întreaga carte. Acest model
se multiplică la fel ca un fractal
pe tot parcursul Bibliei: vieţile
a doisprezece femei sunt asociate cu numărul şapte, sunt
menţionate doisprezece perioade
temporale timp de 40 de zile (fără
a lua în considerare batjocorirea lui Goliat) şi sunt de asemenea
menţionate 12 perioade de câte 40
de ani.

Atunci El
le-a zis:
– Tot nu
înţelegeţi?

Această discuţie ar trebui să
dea naştere întrebării: „Ce
simbolizează modelul numerelor 7, 12, 40, 50?” Modul în care
Dumnezeu foloseşte numerele ne
poate ajuta să Îl înţelegem mai
bine. Nu putem auzi din cauză
că nu ascultăm ce spune El. O
mare parte din ceea ce se află cu
adevărat la suprafața Cuvântului
Său cu privire la utilizarea
numerelor trece neobservată.
Observarea modului în care
Dumnezeu foloseşte numerele ar
putea însemna deschiderea unei
căi către tainele lui Dumnezeu şi
Sfinţiei Sale.
Faptul că numerele: 7, 12, 40, şi
50 apar în Scriptură mai mult
decât ne-am putea aştepta dacă
ar fi folosite întâmplător nu
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este discutabil. Şi nici faptul că
Iisus scoate în evidenţă în mod
intenţionat aceste numere în
cadrul miracolului cu pâinea şi
peştele. Pentru a putea afla ce
transmite Dumnezeu prin folosirea numerelor în Scriptură
este nevoie de înţelegerea pe
care ne-o poate da Sfântul Duh,
înţelegere pentru care noi, copiii
Săi renăscuţi, putem să ne rugăm.
Înţelegerea personală nu poate
fi dogmatică în acest caz şi nici
mântuirea personală nu depinde
de această înţelegere.

Toate lucrurile
asociate Miresei,
Noul Ierusalim,
sunt câte 12 –
feminin. Mirele,
de asemenea,
este înconjurat
de lucruri care
apar câte 7 –
complet masculin.

Modelul numerelor în Scriptură
face referire la naştere: 7 este
masculin, 12 este feminin şi 40
este numărul de săptămâni pentru
perioada de sarcină la oameni.
În Cartea Apocalipsei, Iisus, Mirele
nostru, are 7 spirite înaintea
tronului Său, cu 7 lumânări
reprezentând cele 7 biserici,
ţinând în mână 7 stele şi o Carte
cu 7 sigilii, lângă El fiind 7 îngeri
cu 7 trompete, 7 tunete pregătind
7 molimi şi 7 sticluţe, 7 coarne,
7 ochi, 7 capete, 7 munţi, 7 regi,
7,000 de bărbaţi. Dacă numerele
nu ar avea niciun sens enumerarea asta nu ar fi decât text risipit.
Şapte apare cam de 50 de ori.
Cred că trebuie să existe ceva
care să explice ceea ce Dumnezeu
încearcă să ne transmită prin asta.
Avem desigur şi Mireasa
împodobită cu 12 stele, Noul
Ierusalim cu 12 porţi, 12 îngeri,
12 seminţii,12,000 din fiecare
seminţie, 12 fundaţii, 12 apostoli,
12 perle, 12 pietre, 12, 000 furlongs pe 3 dimensiuni (această
informaţie s-a pierdut în unele
traduceri şi se regăseşte în VRJ ),
12 fructe din copacul vieţii, 144
cubiți – măsura luată zidului,
12 lucruri care fac referire la
femeie, Mireasa. Nicio reţinere
a utilizării modelului numerelor aici – până acum ar trebui să
putem înţelege limbajul numerelor folosit de Dumnezeu. În Cartea
Apocalipsei se scrie de 7 ori celor
7 biserici „Cel ce are urechi să
audă”. “ Folosirea numerelor 7
şi 12 nu este amestecată. Cu alte
cuvinte, toate lucrurile asociate
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Miresei, Noul Ierusalim, sunt câte
12 – feminin. Mirele, de asemenea, este înconjurat de lucruri
care apar câte 7 – complet masculin. Cuplul prezentat este
complet matur. Avem de-a face
cu o nuntă! Adesea, când observ
în Scriptură abundenţă de lucruri
câte 7, 12, sau 40 obsev creaţie,
procreare, reînnoire, mântuire şi
viaţă. Dumnezeu şi-a înfrumuseţat
mesajul presărându-l cu numere.
Ce înseamnă să te naşti spiritual?
Cred că Dumnezeu mi-a răspuns
indicându-mi un număr de modele
numerice din Scriptură. Acest
model nu se modifică de la Geneză
la Apocalipsă. Acest lucru contribuie la convingerea că Sfânta
Scriptură a fost inspirată de divinitate. Din moment ce niciun om
nu putea avea control asupra
tuturor faptelor şi evenimentelor menţionate, nici numerele nu
puteau fi controlate de om. Dat
fiind că nu sunt distribuite la
întâmplare, înseamnă că au fost
introduse de Dumnezeu care ne
vorbeşte prin ele. În calitate de
creştini, vom deveni Mireasa lui
Hristos şi trebuie să învăţăm limbajul lui. În Scriptură, se pare că
Dumnezeu a ales să Îşi transmită
mesajul prin numere. Acest lucru
înseamnă, din punct de vedere
spiritual, o lecţie de grădiniţă care
odată învăţată poate însemna
începutul înţelegerii Bibliei. Odată
ce modelul a fost înţeles, multe
poveşti care conţin numere pot fi
înţelese pe de-a-ntregul.
Aceste numere sunt imprimate în
corpurile noastre fizice, în ciclurile umane de reproducere: 12
cicluri lunare/ an şi concepţia
care se produce în cea de-a 14-a
zi (2x7) a ciclului feminin, şi
o perioadă de gestaţie de 280
(40x7). Zola Levitt are un video şi
o carte despre Ciclul Sărbătorilor
ce prezintă dezvoltarea copilului în pântece. Unii oameni
descriu uterul ca fiind un sanctuar. Poate o interpretare a simbolismului referitor la tabernacul şi
a funcţiilor sale conform modelului numeric din Scriptură este că
acestea reprezintă reproducerea
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aşa cum o cunoaştem noi în lumea
fizică.

Considerând tabernacolul ca
fiind locaţia conceperii; care
este sensul celor 7 lumânări şi a
În interiorul perdelelor Locului
celor 12 pâini puse înainte? Dacă
Sfânt deasupra Chivotului Legii
acesta reprezintă locul concepese regăseşte umbra modelului
rii, care este partea masculină şi
care ilustrează începutul vieţii
care este partea feminină? Psalmul
în sens spiritual – o concepere.
119:105 spune Cuvântul tău
Privind de deasupra Chivotului
(sperma) este o lampă (candelaLegii, cei doi heruvimi ale căror
brul special sau menorah celor
aripi se ating par că formează un
şapte lumânări). Asta înseamnă!
cromozom (în formă de X). Această Şapte simbolizează masculinul!
conexiune ilustrează schimbul
Doisprezece simbolizează feminigenetic miraculos în momentul în
nul. Patruzeci ori şapte zile pentru
care 23 de cromozomi omeneşti
perioada de gestaţie la oameni. Nu
se recombină în momentul
vă lăsaţi înduşi în eroare de faptul
conceperii. În mod uimitor, 23 de
că cei 12 apostoli erau bărbaţi din
heruvimi sunt ţesuţi pe perdelele
punct de vedere fizic – spiritual,
ce înconjoară Sfânta Sfintelor.
ei reprezintă femininul şi anume
În prezent ştim mult mai multe
Mireasa lui Hristos. Spălarea şi
despre concepere. Putem folosi
purificarea erau repetate de 7 ori
aceste cunoştinţe pentru a înţelege – conform modelului masculin,
simbolurile din tabernacul şi în
în acelaşi mod în care ovulul este
cele din urmă pentru a înţelege
îmbăiat în spermă în procesul de
propria mântuire ( concepere)
concepere. Iisus ne-a spus să ne
prin Duhul Sfânt când ne
rugăm „Tatălui”şi Dumnezeu Tatăl
naştem întru Hristos. Dacă ne
a creat lumea într-o săptămână
„naştem”spiritual, cine este
formată din şapte zile stabilind
tatăl, mama, unde este pântecele,
modelul pentru începutul vieţii
cât durează de la concepere la
folosind numărul şapte ca simbol
„naştere” etc.?
masculin. Cele doisprezece luni
ale anului completează cele şapte
O altă cheie pentru interpretarea
zile ale săptămânii. Pentru a crea
modelului numeric din Scriptură
viaţă, este necesară unirea a două
este parabola semănătorului.
elemente – unul feminin şi unul
Sămânţa sau Cuvântul lui
masculin. La început exista sepDumnezeu este elementul
ararea dintre Rai ( unde se afla
masculin. Tabernacul, templu,
Dumnezeu – masculin) şi Pământ
încăpere superioară, reprezintă
( feminin). Pentru a crea viaţa şi
elementul feminin, chiar
mântuirea, Dumnezeu a vorbit
considerând că planurile podelei
timp de 7 zile şi Mărturia Sa
se aseamănă cu anatomia
(având aceeaşi bază ca şi cuvânfemeii. De asemenea, Ciclurile
tul testosteron) a creat viaţa pe
Sărbătorilor bazate pe poziţia
Pământ (feminin). În acest caz,
lunii erau considerate feminine.
ceea ce se poate vedea din spaţiu
Reproducerea şi utilizarea unui
(Pământul) şi ceea ce se poate
model numeric în Scriptură
vedea la microscop (ovulul) par
devin un fel de Piatra din Rosetta
să aibă formă asemănătoare.
(dicţionar de piatră conţinând
Genealogia lui Iisus este plină
câteva limbi utilizate pentru
de cifra şapte (vezi lucrarea lui
traducerea hieroglifelor) pentru
Panin) pe măsură ce aflăm despre
înţelegerea naşterii spirituale.
naşterea Sa.
Reproducerea fizică poate
fi utilizată pentru a înţelege
Chiar şi în afara Biblie se poate
mântuirea spirituală. Modelul
observa acest model numeric (7,
numeric 7, 12, 40, 50, descrie în
12, 40, şi 50) în ceea ce priveşte
Scriptură modul în care naşterea
organizarea timpului (7 zile ale
spirituală se aseamănă naşterii
săptămânii, 12 luni pe an, 40 ani
fizice – Iisus a spus: „nu vă miraţi, pentru fiecare generaţie, jubileul
trebuie să vă naşteţi din nou.”
de 50 de ani), 7 culori ale curcubeului, 7 mări şi continente,

7 zile ale
săptămânii,
12 luni pe an,
40 ani pentru
fiecare generaţie,
jubileul de
50 de ani),
7 culori ale curcubeului, 7 mări
şi continente,
12 diviziuni
ale cerului,
o octavă de note
de pian are 7
clape albe şi 12
note în total,
perioadele de
gestaţie sunt
multipli de 7
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12 diviziuni ale cerului, o octavă
de note de pian are 7 clape albe
şi 12 note în total, perioadele de
gestaţie sunt multipli de 7 ( la om
este 7x40, la oi 21x7, la câini 9x7,
la pisici 8x7, la gâini 3x7, la lei
7x7x3).
Premisa acestui studiu asupra
modelelor numerice din Scriptură
este că „Toată Scriptura este
însuflată de Dumnezeu şi de
folos ca să înveţe, să mustre, să
îndrepte, să dea înţelepciune în
neprihănire, pentruca omul lui
Dumnezeu să fie desăvîrşit şi
cu totul destoinic pentru orice
lucrare bună.” 2 Timotei 3:16.
Fiecare cuvânt există deoarece
Dumnezeu a vrut să existe. Cu
toţii am neglijat frecvenţa cu care
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se repetă numerele în poveştile
biblice. Nu am văzut Cuvântul
ca pe o poveste – scrisoarea de
dragoste trimisă de Dumnezeu
nouă printr-un model numeric
obişnuit. Nu ne-am întrebat ce
spune Dumnezeu prin numerele
care se repetă. Cartea Apocalipsei
este ca o nuntă datorită prezenţei
copleşitoare a numărului 7 (masculin) şi 12 (feminin). Ultimul
capitol din Biblie este invitaţia
transmisă de Sfântul Duh (7) şi de
Mireasă (12) de a ne bucura liber
de darul oferit de apa vieţii.
Vă scriu vouă în calitate de fraţi şi
surori întru Hristos cu speranţa
ca, pe măsură ce citiți, să primți
şi voi puterea de a-L înţelege pe
Dumnezeu Tatăl.
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Î NG ER UL V E ST IT OR
S AU

Z I UA V I Z I T E I
________ C. WESS DANIELS ____________________________________________

„Şi a zis Maria: „Iată roaba
Domnului. Fie mie după cuvântul
tău!” Şi îngerul a plecat de la ea.”
(Luca 1:26-38 VSR )

Ziua Vizitei

Maria nu va mai
fi la fel niciodată,
indiferent dacă
acceptă sau nu.

Acest text ne oferă ocazia de a
arunca o privire rapidă asupra
a ceea ce protestanţii timpurii
numeau „Ziua Vizitei”.
„Ideea care stă la baza Zilei Vizitei
este că în viaţa fiecăruia există o
perioadă de timp în care suntem
deschişi pentru a auzi vocea
Divinităţii şi putem face voia Lui.
Dacă oamenii sunt atenţi şi se
supun acestei Seminţe Divine,
aceasta va creşte şi va înflori în
ei, întărindu-le credinţa. Dacă
Sămânţa este ignorată, dacă este
călcată în picioare, nu va mai
creşte.” (William Taber - http://
gtitl.blogspot.ro/2007/09/day-ofvisitation.html)
George Fox, un protestant timpuriu a scris despre Ziua Vizitei în
cazul său:
„Am negat preoţii, am renunţat
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şi la predicatorii individuali şi
la toţi oamenii experimentaţi şi
respectaţi deoarece am observat
că niciunul dintre ei nu-mi putea
pătrunde sufletul. Şi când îmi
pierdusem orice încredere în ei şi
în toţi oamenii, şi nu mai aveam
niciun ajutor din exterior care
să-mi indice cum să procedez,
atunci, oh, atunci, am auzit
vocea care a spus: „Există unul
singur, Iisus Hristos, care îţi poate
pătrunde în suflet”; când am auzit
asta, inima mi-a sărit din piept de
bucurie.”
Biblia conţine poveşti despre
multe astfel de zile în care
oamenii au primit Vizita. Acestea
funcţionează diferit şi nu au
întotdeauna rezultate bune.
De exemplu cazul lui Adam şi al
Evei: când Dumnezeu a apărut
în grădină după ce mâncaseră
fructul interzis. Această zi
a Vizitei scoate în evidenţă
tendinţa oamenilor de a da vina
pe altcineva sau de a găsi un ţap
ispăşitor. „Ea este vinovată, ba nu,
el este vinovat ...”
Sau, gândiţi-vă la comportamentul
lui Moise când a primit Vizita:
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Dumnezeu s-a arătat ca un arbust
în flăcări veşnice şi a spus:
„Moise, îţi încredinţez misiunea
de a-mi elibera poporul chinuit
din imperiul Egiptului.” Moise
ar fi putut răspunde: „Da!!! Aşa
am ocazia de a aduna mai mulţi
admiratori pe Twitter! Să vezi
când voi ajunge celebritatea
anului pentru revista Time!
Aşa voi fi în sfârşit văzut ca
un adevărat aliat al celor
marginalizaţi!” Nu. Moise a
spus: „Cine sunt eu sa merg la
Faraon şi să-i scot pe israeliţi din
Egipt?” De asemenea spune: „O
Doamne, nu am avut niciodată
darul elocvenţei, nici în trecut
şi nici acum când Te adresezi
servitorului Tău ... Trimite,
Doamne, pe altcineva.”
Putem folosi şi exemplul lui Iona
care prefera să fie în burta unui
peşte mare decât să se încline
spre propria zi a Vizitei. În acea
zi Iona a auzit mesajul: „Du-te de
îndată în marea cetate Ninivei şi
propovăduieşte acolo ...” Dacă vă
amintiţi, Ninivei era imperiul care
şi-a oprimat locuitorii. Mesajul lui
Iona era asemănător cu a-i spune
unui sclav african eliberat să se
întoarcă în sudul Statelor Unite şi
să predice condamnarea împotriva
acestora. Nu este de mirare că a
fugit în direcţia opusă.
Puteţi observa că ziua Vizitei
reprezintă un punct de criză
pentru fiecare individ.
Ziua Vizitei pentru Adam şi
Eva crează o criză în relaţia lor
deoarece primesc posibilitatea de
a alege. Aceştia dau vina unul pe
celălalt apelând la găsirea unui
ţap ispăşitor în loc să îşi asume
pur şi simplu responsabilitatea
propriilor fapte.
Moise îşi foloseşte propriile
defecte ca o scuză pentru a nu se
supune chemării lui Dumnezeu.
Moise spune că nu este capabil
să înveţe ceva diferit astfel încât
Dumnezeu va trebui să îl accepte
aşa cum este, Moise nefiind
capabil de schimbare.
Când lui Iona i se cere să

gândească diferit despre oamenii
împotriva cărora adunase anumite
prejudecăţi, acesta transmite prin
fapte câ nu este capabil sau nu
doreşte să îşi schimbe părerea
despre acel grup de oameni.
Dar ce putem spune despre noi?
Care este istoricul nostru referitor
la ziua Vizitei?

Calvarul
La recomandarea cuiva am
văzut filmul Calvarul (http://
www.calvary-movie.com/ ) de
care aproape m-am îndrăgostit.
Întreaga acţiune se desfăşoară
în cursul unei săptămâni din
viaţa Părintelui James Lavelle,
un preot catolic, care află în
timpul spovedaniei că va fi ucis
Duminică de un om care a fost
abuzat sexual de un alt preot.
Bărbatul a spus că nu are niciun
sens să omori un preot rău dar
dacă omori unul bun vei atrage
atenţia asupra a ceea ce vrei să
demonstrezi.
Restul filmului urmăreşte modul
în care zi de zi, de luni până
duminică, părintele James se
luptă cu propria „zi a Vizitei” şi
cu hotărârile pe care trebuie să
le ia. Nu ştim cine este criminalul
aşa că nu putem sâ nu devenim
suspicioşi de fiecare dată când
părintele primeşte câte o vizită.
În cazul lui James, această „zi a
Vizitei” nu înseamnă neapărat
apariţia Domnului dar dă
naştere unei situaţii de criză în
care încearcă să îşi regăsească
chemarea printre sentimente de
teamă şi haos.
Pe tot parcursul filmului mi-am
pus întrebarea de ce nu îşi
face bagajele să fugă? Să plece
de acolo. Dar în ciuda tuturor
lucrurilor prin care acest preot
trebuie să treacă, el continuă să
se îndrepte spre duminică. Spre
propriul „Calvar” sau spre propria
Cruce. „Ziua Vizitei” părintelui
James ne permite să întrezărim ce
înseamnă să te îndrepţi cu capul
înainte către frică şi necunoscut
într-o încercare de a rămâne
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credincios şi cum ne schimbă
complet aceste vizite.
Să învăţăm din Ziua în care Maria
a primit Vizita.
Am ajuns la cazul Mariei. În ziua
în care a primit Vizita, şi Maria s-a
confruntat cu o situaţie de criză
şi cu luarea unei decizii care îi va
redefini viaţa.
Cred că Maria este eroina perfectă
pentru Prietenii lui Camas în
prezent şi aş vrea să evidenţiez că
ea ne poate învăţa trei lucruri de
bază cu privire la aceste „Zile ale
Vizitei”.

Și noi ar trebui
să riscăm, şi să
spunem ”da”.

Teama că nu vor mai fi plăcuţi şi
acceptaţi de ceilalţi.
Teama de a pierde confortul
pentru care am muncit din greu.
Teama de a fi răniţi de ceilalţi
oameni.
Teama că niciodată nu vom mai fi
la fel.
Teama de a nu şti cum se vor
termina lucrurile.
Teama de moarte.

Acceptarea voinţei lui Dumnezeu
într-una dintre aceste „Vizite”
poate şi adesea chiar a însemnat un scandal pentru cei care
deţin puterea. De asemenea,
indică încrederea pe care o are
Dumnezeu în noi, poporul său. În
plus, atunci când are loc o astfel
de „Vizită”, nu mai există cale de
întoarcere.

Nu am nicio îndoială că şi Maria
a simţit frică în ziua în care a fost
vizitată de Gabriel.

1. Produce scandal

Dar domnule: „Sfântul Duh
s-a pogorât asupra mea şi
am fost cuprinsă de puterea
Atotputernicului ...”

Ceea ce îi cere Gabriel Mariei
corespunde oricărei alte „zi a
Vizitei” – cere credinţa de a urma
voinţa lui Dumnezeu, loialitate
faţă de sarcina ce este transmisă:
atenţie, ascultare, discernământ,
încredere în necunoscut,
sentimentul că este pierdută într-o
cameră întunecată şi pipăie pereţii
pentru a găsi ieşirea.
Astfel că frica de necunoscut vine
odată cu această sarcină.
Aproape toate exemplele de
„vizite” pe care vi le-am dat poartă
cu ele teama de necunoscut.
Teama de ceea ce s-ar putea
întâmpla dacă vor accepta.
Teama de ceea ce s-ar putea
întâmpla dacă îşi asumă
responsabilitatea în situaţia dată.
Teama de a ne pierde statutul şi
privilegiile.
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Teama de a pierde controlul.

În postura de fată cu vârsta
de 13-14 ani într – un context
evreiesc din primul secol, ea ar fi
fost rănită serios dacă ar fi rămas
însărcinată fără a fi căsătorită şi
nu este ca şi cum adevăratul motiv
putea să convingă pe cineva, nu-i
aşa?

A riscat cel puţin logodna cu Iosif
precum şi batjocorirea în public.
În cel mai rău caz, ar fi putut fi
ucisă pentru onoare, bătută cu
pietre chiar de „sătenii care au
crescut-o”.
Am învăţat de la Maria că a face
voia lui Dumnezeu nu este un
lucru uşor şi are consecinţele sale.
„A-i spune „da” [lui Dumnezeu]
în această situaţia a însemnat
acceptarea scandalului şi
ostracizării. A însemnat să pună
totul – reputaţia, căsătoria, chiar
viaţa – în joc.” – Debie Thomas
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2. Dumnezeu are încredere mai multe sarcini.
în noi
Al doilea lucru pe care l-am
învăţat din acest text este că
Dumnezeu a avut încredere în
Maria.
Cu siguranţă m-aş purta la fel ca
Maria şi aş începe conversaţia cu
îngerul adesându-i o întrebare:
„dar cum ...?” „Cum este posibil
ca toate acestea să se întâmple cu
adevărat?”
După părerea mea, răspunsul
îngerului este mai puţin decât
satisfăcător dar ne arată că într-o
zi în care primim Vizita nu putem
obţine răspunsuri foarte clare. De
aceea este un mister.
Nu există un răspuns clar pentru
asta sau unul care să fie cu
adevărat de ajutor. Tot ce a contat
în acel moment este că Maria şi-a
dat seama că Dumnezeu era cu ea
şi că Dumnezeu avea încredere în
ea.
„Dumnezeu are încredere în Maria
şi, în schimb, Maria îşi pune toată
încrederea în Dumnezeu care o
converteşte într-o credincioasă.
Nu există niciun motiv să ne
temem; abandonarea reprezintă
răspunsul la această chemare.”Gustavo Gutierrez
De ce l-a trimis Dumnezeu pe
Gabriel la Maria, care este atât
de tânără? De ce Maria a decis în
favoarea lui Dumnezeu? Nu ştim.
Tot ce ştim este că Dumnezeu are
încredere în Maria.
Gândiţi-vă la asta puţin.
Ar fi apelat Dumnezeu la Maria
dacă ar fi ştiut că ea nu ar fi fost
în stare să ducă misiunea până la
capăt?
Dumnezeu îi încredinţează
sarcina aceasta Mariei deoarece
Maria este demnă de încredere
şi credincioasă misiunii primite.
Cred că aşa funcţionează
lucrurile. Dacă eşti tu crezi în
Dumnezeu, Dumnezeu îţi va da

Deci Dumnezeu are mai întâi
încredere în Maria. Cred
că încrederea pe care o are
Dumnezeu în ea a făcut-o să
se relaxeze şi să fie mai puţin
temătoare, să înceapă să se
imagineze în rolul pentru care era
chemată şi să răspundă într-un
sfârşit: „Iată-mă, servitoarea
Domnului; facă-se voia Ta”.
Cum se schimbă modul în care
privim teama dacă ne dăm seama
că „Vizita” este un semn că
Dumnezeu are încredere în noi?
Credem că vom fi capabili să
ne îndeplinim misiunea şi că
Dumnezeu va fi cu noi?
Să ne gândim puţin ce înseamnă
faptul că încrederea pe care o
are Dumnezeu în ea o ajută pe
Maria să se relaxeze şi să creadă
în Domnul. Acordul Mariei nu
crează doar un scandal imediat şi
imposibil de explicat – „Dumnezeu
mi-a spus să ...” însă Maria nu va
mai fi la fel niciodată, indiferent
dacă acceptă sau nu.

3. Nu există cale de
întoarcere
Ajung astfel la ultimul argument
– după „ziua Vizitei” nu există
cale de întoarcere; indiferent dacă
spui da sau nu, aceasta te schimbă
total.
Poeta Marie Howe scrie în poezie
sa „Maria (bis):”
„Ce este acea carte pe care o
vedem mereu în tablouri pictată
în poala ei?
Reprezintă degetele ei
agăţându-se de ceea ce era când a
privit în sus?
Când privesc la cer mama mea
este moartă şi propria-mi fiică mă
strigă din cadă: „Mamă, vino să
mă vezi - Vino aici chiar acum!
Fără Cale de Întoarcere ar putea
fi numele unui înger – gata
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cugetatul
Facă-se voia Ta, a spus Maria în sfârşit,
şi aceea a fost ultima dată pentru o
foarte lungă perioadă de timp, când a
vorbit despre trecut.”
Exact despre asta este vorba în textul
nostru. Odată ce Maria a primit vizita
îngerului nu a mai existat cale de întoarcere chiar dacă răspunsul ei ar fi fost
nu.
Pentru că ea a riscat răspunzând ”da”
şi a riscat în necunoscut, şi noi ar
trebui să riscăm şi să spunem da. Şi noi
ştim cu exactitate ce înseamnă să ne
relaxăm atunci când avem încredere în
chemarea lui Dumnezeu astfel încât şi
noi am putea spune da lui Dumnezeu
asumându-ne scandalul. Ea reprezintă o
metaforă a ceea ce înseamnă încrederea
în Dumnezeu, mai ales atunci când ai de
înfruntat întunericul total. Ea reprezintă
figura unei persoane în care Dumnezeu
a avut încredere şi care, în schimb,
s-a relaxat şi a început să creadă în
Dumnezeu.
Acordul dat de Maria a făcut-o să devină
o verigă esenţială în istoria Mântuirii.
Nu am nicio îndoială că atunci când
a spus da nu a avut timp să se informeze prea mult, nu s-a gândit la toate
consecinţele acţiunii sale şi cu siguranţă
nu scrisese o disertaţie despre sarcinile
divine şi nici nu s-a gândit la toţi cei
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pe care decizia ei i-ar fi putut răni sau
ajuta.
Nu am nicio îndoială că nu a avut în
vedere faptul că va trăi mereu pe fugă
şi că îşi va privi fiul, pe Iisus, cum este
torturat şi executat de Imperiul Roman.
Nu a avut timp decât să ridice ochii din
carte şi să întrebe: „Dar cum...” şi să
spună da; înainte ca îngerul „Fără Cale
de Întoarcere” să plece, minunea a şi
avut loc.
•
Depui eforturi pentru a deveni
persoana în care poate avea Dumnezeu
încredere să îndeplinească voia Sa?
•
Eşti conştient dacă în viaţa ta a
avut loc o „zi a Vizitei”?
•
Eşti pregătit să ridici ochii la cer,
şi chiar dacă ştii că lucrurile nu vor mai
fi niciodată la fel, și să răspunzi da?
Haideţi să transformăm cuvintele Mariei
în propria rugăciune:
„Iată roaba Domnului. Fie mie după
Cuvântul tău”.

Tipărit cu permisiunea autorului.C. Wess
Daniels deține titlurile de Ph.D. Fuller
Theological Seminary (Pasadena, CA) și Doctor
of Philosophy in Intercultural Studies.
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A V E N I T V R E M E A C A P R E OŢ I I
C R E Ş T I N I S Ă I A S Ă D I N A FA C E R E A
G U V E R N A R E – C Ă S ĂTO R I E ?
_______GERALD MCDERMOTT_____________________________________
Rusty Reno, Ephraim Radner şi Christopher
Seitz sunt de părere că da.
Reno este editor al publicaţiei First Things
şi Radner şi Seitz sunt învăţaţi anglicani la
Colegiul Wyclif în Toronto.
Aceştia consideră că vechea înţelegere dintre
cultură şi biserică privind căsătoria – are
loc între un bărbat şi o femeie având ca scop
principal creşterea de copii sănătoşi – a fost
încălcată. Astfel că biserica riscă să transmită
mesaje confuze continuând să oficieze căsătorii
pentru stat.
Prin semnarea unui certificat de căsătorie
pentru stat, un slujitor al Domnului dă de
înţeles că el sau ea este de acord cu noua
definiţie acceptată de guvernare (în prezent în
unele state, dar care este posibil să ajungă în
curând legea întregii ţări) care respinge ceea
ce Scriptura sau tradiţia morală au susţinut
întotdeauna.
Pot astfel să prevăd ziua în care un judecător
sau un birocrat va spune unui preot ortodox:
„Dar ai semnat un certificat de căsătorie
legal, ceea ce înseamnă că eşti de acord cu
noua definiţie pe care o dăm căsătoriei. Deci
cum poţi insista asupra refuzului de a oficia
căsătoria între persoane de acelaşi sex? Deja
ne-ai dat de înţeles că nu ai nicio problemă cu
asta.”
Astfel că alternativa ar fi următoarea: la oficierea căsătoriei unui cuplu le voi spune acestora: „Vom face nunta în bisrică deoarece doar
aici putem recunoaşte această nouă unire ca
fiind – o imagine a iubirii lui Hristos pentru

Biserica Lui. Va trebui să aveţi o ceremonie
civilă separată pentru ca mariajul vostru să fie
recunoscut din punct de vedere legal.”
Asta ar putea îngreuna situaţia cuplului dar
permite bisericii să menţină punctul de vedere
ortodox în ceea ce priveşte căsătoria şi să nu
se lase implicată în noua definiţie a căsătoriei
care întoarce viziunea creştină cu susul în jos.
Credeţi că asta înseamnă exagerare? Căsătoria
face parte din adiaphora1 , sau din lucrurile care nu contează, care nu stau la baza
Evangheliei?
Nu. În ambele Testamente căsătoria reprezintă
metafora principală simbolizând relaţia lui
Dumnezeu cu poporul Său. Yahweh este soţul
Israelului şi Biserica este mireasa lui Hristos.
Căsătoria este deci chiar inima modului în care
creştinii îl înţeleg pe Dumnezeu.
De asemenea, victimele principale ale modului
în care statul percepe căsătoria vor fi chiar
copiii deoarece din ce în ce mai mulţi vor creşte
fără tată şi mamă, ambii fiind consideraţi necesari atât de Scriptură cât şi de ştiinţele sociale.
Aici puteţi afla mai multe despre cazul
lui Reno: http://www.firstthings.com/
web-exclusives/2014/11/a-time-to-rend

1. Termen grecesc folosit de filosofii stoici pentru a
indica lucrurile din afara legilor morale. ( N. tr.)
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ȘTIAM CĂ

VEI VENI!

________ JO WILMER ____________________________________________
Mi-am așezat furculița pe farfurie
și m-am lungit pe scaun. Era finalul
unei zile lungi de lucru care a început
la șase și jumătate dimineața. Tatăl
meu era internat la spital după un
accident vascular-cerebral, și trebuia
să îi fac vizite regulat, dimineața, la
prânz și seara. Era șase și jumătate,
și am simțit dintr-odată că trebuie să
mă duc la spital mai devreme decât
de obicei.
Soțul meu a fost surprins de decizia
mea, dar m-a urmat către mașină.
Apoi am alergat până la al patrulea
etaj, unde era salonul în care stătea
tatăl meu, și am fost primită de o
ușa închisă. Am deschis-o, și am fost
surprinsă de întuneric. Mă întrebam
de ce este ușa închisă? Și de ce era
întuneric? Auzeam o respirație grea
în timp ce căutam întrerupătorul.
Lumina aprinsă mi-a revelat corpul
slăbit al tatălui meu, cu ochii ațintiți
spre mine.
Am alergat înspre el, și mi-a șoptit:
„Știam că vei veni!” Inima parcă mi-a
sărit din piept.
Fiind atât de palid, și respirând
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cu greutate, am chemat asistenta
medicală, care i-a pus masca cu oxigen. Tatăl meu mi-a spus că apăsase
butonul de mai multe ori, ca să o
cheme, dar ea doar i-a dat o pastilă, a
stins lumina și a închis ușa. Presupun
că asistenta respectivă nu și-a dat
seama că el avea o criză cardiacă ce îi
provoca dificultăți cu respirația.
Cum este posibil ca cineva să nu își
dea seama că omul acela avea nevoie
de ajutor?
Din păcate tatăl meu a părăsit
această lume la o lună după această
întâmplare. Și îmi amintesc deseori
cuvintele sale, „Știam că vei veni!”
Apropiații noștri pot să depindă de
noi când sunt neajutorați, să aibă
nevoie de protecția noastră și să știe
că vom fi gata ca să îi ajutăm.
Imaginați-vă că sunteți un pacient
neajutorat într-un salon de spital, și
că cereți ajutorul cuiva. Că așteptați
ca cineva să deschidă ușa, să aprindă
lumina și să încerce să vă ajute.
Când vine cineva? Cât va mai trebui
să aștept? Vă poate cuprinde frica,
și aveți nevoie de cineva care să vă
ajute.
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Dar nu trebuie neapărat să stați
culcat pe un pat de spital. Fiecare
dintre noi este cu câte un minut mai
aproape de moarte decât acum un
minut. Cine va veni ca să ne ajute?
Cine ne poate garanta că cerul va fi
căminul nostru veșnic?
O singură persoană poate să ne
salveze din mâinile încleștate ale
morții și iadului. O singură persoană
ne poate garanta pacea lăuntrică și
să ne promită un cămin veșnic, și
această persoană este Iisus Hristos,
singurul care are puterea să ne ierte
păcatele pe care toți le avem. Nu
putem obține iertare nici cu bani,
nici prin comportamentul nostru nicio persoană nu ne poate curăța de
păcate.
Iisus s-a născut ca să moară pentru
păcatele noastre, și are putere ca să
ne curețe, dar așteaptă ca să îi cerem
ajutorul. Când ne vom convinge că
doar El ne poate curăța, și că suntem
păcătoși, dacă îi cerem iertare, El
ne poate primi cu brațele deschise,
și să ne confirme: „Vino! Vino, și fii
iertat!”
Noi suntem neajutorați și muribunzi
cu toții, iar El este singura cale. Ce
dragoste mare, dovedită prin moartea Sa pentru noi! El a promis că se
va întoarce într-o bună zi, nu ca un
nou-născut într-o iesle, și nu ca jertfă
pentru păcatele noastre, ci ca Rege al
regilor, și Domn al domnilor (Apocalipsa 1:12-16).
Dacă îl rugăm ca să ne ierte păcatele,
vom simți liniște.
Dacă îl rugăm să vină în inima
noastră, vom avea pace.
Iar dacă știm că Cerul va fi căminul
nostru veșnic, vom avea putere interioara pentru a face față fiecărei zile.
Atunci când se va întoarce, oamenii
îi vor spune ”Știam că vei veni!”

Detaliu din Biserica Emmeram din Regensburg.
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Ricardo Izecson dos Santos Leite – cunoscut din-

eliminată în sferturile de finală.

Născut în Brazilia în 1982 într-o familie de creștini
evanghelici, acesta este recunoscut pentru credinţa
lui în Isus, dar şi pentru afişarea în mod public a
acesteia. Aproape toţi oameni care-l înconjoară pe
brazilian vorbesc despre moralitatea şi credinţa
lui în Dumnezeu. Pe parcursul multor transmisiuni sportive comentatorii au vorbit despre viaţa lui
KAKA şi despre faptul că el îi aparţine lui ISUS.

AC Milan a fost locul unde şi-a făcut un nume. În
ciuda faptului că la Milan nu a fost tocmai atacant,
a reuşit să înscrie 39 de goluri în patru sezoane
(până la sfârşitul sezonului 2006-2007). În 2007
AC Milan a câştigat Liga Campionilor, iar Kaká a
fost cel mai bun jucător al lor. În semifinala contra
lui Manchester United a jucat atât de bine încât am
putea spune că el singur a câştigat meciul.

totdeauna drept Kaká – a fost mijlocaşul “minune”
al Braziliei şi al echipei AC Milan.

În CV-ul său declară Biblia ca fiind cartea sa
preferată.

S-a numărat printre cei mai buni fotbalişti din
lume. La 25 de ani jucase deja trei sezoane la
Sao Paulo şi patru la AC Milan. A primit titlul de
jucătorul anului în 2007 de la FIFA. În sezonul
imediat următor s-a transferat la Real Madrid unde
a jucat patru ani.
A făcut parte din echipa Braziliei pentru care a
jucat peste 80 de meciuri, înscriind 29 de goluri.
În anul 2002 a câştigat Cupa Mondială, dar a făcut
parte din rezervele naţionalei Braziliei şi nu a jucat
în finală. A fost titular la Campionatul Mondial
din 2006, înscriind un gol spectaculos în meciul
împotriva Croaţiei, însă, din păcate, Brazilia a fost
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Ce este uimitor este faptul că era cât pe ce să nu
existe această carieră. La 18 ani şi-a frânt coloana
într-un accident la înot, dar şi-a revenit complet.
„La bazinul de înot am alunecat pe un tobogan
cu apă. Când am căzut în apă, m-am lovit cu capul
de fundul bazinului şi mi-am sucit gâtul, ceea ce
a provocat fractura unei vertebre. Doctorii mi-au
spus că voi fi norocos dacă voi mai putea măcar
merge normal. Hm! Ei vorbeau de noroc, în timp
ce familia mea vorbea de Dumnezeu. Noi acasă
mereu ne rugam și Îi mulţumeam lui Dumnezeu,
fiindcă ştiam că El fusese Cel care mă salvase şi
mă protejase.”
Kaká este imediat gata să recunoască mâna lui
Dumnezeu în viaţa sa. Pe teren poate fi adesea
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văzut mulţumindu-I lui Dumnezeu, iar când dă gol
arată întotdeauna spre ceruri. Adesea îşi scoate tricoul
cu care este îmbrăcat la meci şi rămâne într-un alt
tricou pe care scrie: „Aparțin lui Isus” sau „Isus te
iubeşte”. Este căsătorit cu Caroline Celico cu care se
cunoaste de când aveau amândoi 18 ani şi apără cu
îndârjire valorile familiei.
„M-am născut într-o familie de credincioşi născuţi
din nou. Părinţii mei cred în Isus Hristos şi am crescut
înconjurat de prezenţa Domnului.Chiar dacă am
crescut intr-o familie creștină la un moment dat a
trebuit eu însumi să aleg să cred în Isus Hristos sau
nu. L-am ales pe El din toata inima, iar mai apoi m-am
botezat(în anul 1994).Chiar atunci mi s-a întâmplat
ceva supranatural. Nu pot descrie exact în cuvinte ce
s-a întâmplat, dar de atunci m-am apropiat şi mai mult
de Dumnezeu.Citind Biblia am început să-L cunosc pe
Dumnezeu mai profund şi am învăţat despre credinţă
că dă roade. Uneori Dumnezeu rezolvă lucrurile chiar
în ultima clipă şi credinţa hotărăşte dacă se va întâmpla ceva sau nu.”
KAKA este exemplul viu că într-o lume imorală se poate
trăi şi altfel. Se poate merge împotriva curentului.
Versetul lui preferat din Biblie este : “Pot totul în
Hristos, care mă întăreşte.” Filipeni 4.13
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