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Premise ºi întrebãri fundamentale

Am un prieten care este campion sportiv. Intenþia mea a fost sã-l aduc,
cu orice preþ, la Cristos. M-am strãduit foarte mult sã rãspund tuturor
întrebãrilor lui. La un moment dat am avut chiar senzaþia de succes.
Prietenul meu nu mai avea nici o obiecþie pe care sã nu i-o fi lãmurit.
La un moment dat, însã, mi-a spus: „ªtii ceva, credinþa ta pare logicã. M-
ai convins! Când mã uit însã la tine, nu gãsesc nimic atractiv. Nu ai nimic
care sã mã determine sã doresc ºi eu sã devin creºtin“.

Aceastã întâmplare ne învaþã câteva lucruri:

1. Oamenii nu devin creºtini doar pentru cã au fost convinºi, din punct
de vedere intelectual, de temeinicia credinþei creºtine.

2. Viaþa noastrã vorbeºte la fel de limpede ca ºi cuvintele noastre. Ea
trebuie sã reflecte mesajul nostru.

Indiferent dacã ne place sau nu, viaþa noastrã, la fel ca ºi Biblia este
scrisoarea lui Dumnezeu adresatã oamenilor. Se poate oare spune despre
noi ceea ce afirmã apostolul Pavel despre creºtinii din Corint: „Voi  sunteþi...
epistola lui Cristos, scrisã... nu cu cernealã, ci cu Duhul Dumnezeului
celui viu“ (2 Corinteni 3:3)?

Dacã dorim sã conducem la Cristos pe cineva care are dificultãþi
presupoziþionale, va trebui sã-I cerem lui Dumnezeu sã ne dea, mai întâi,
dragoste ºi înþelegere faþã de persoana respectivã. Oamenilor nu le pasã
de ceea ce ºtim noi pânã când nu ºtiu cã ne pasã de ei. Ca urmare,
ajutorul practic este la fel de important ca mãrturia noastrã verbalã ºi
trebuie sã însoþeascã vorbele noastre. Atunci când ajutãm pe cineva în
acest sens, noi devenim cuvântul viu pentru acea persoanã. Noi îi spunem
de fapt: „Eu te iubesc ºi Dumnezeu te iubeºte!“ Într-o anumitã mãsurã,
iubindu-i pe oameni putem sã-i ajutãm sã ajungã în cer. De aceea, adevãrul
creºtin nu trebuie niciodatã sã fie abstract. Noi devenim credibili chiar
prin faptul cã ne mãrturisim sincer slãbiciunile ºi carenþele. Ca urmare,
nici mãcar nu este obligatoriu sã cunoaºtem rãspunsul la fiecare întrebare.

Pe de altã parte, trebuie sã fim capabili sã explicãm motivele pentru care
credem în Cristos. Apostolul Petru spune: „Fiþi întotdeauna gata sã rãspundeþi
oricui vã cere socotealã de nãdejdea care este în voi“ (1 Petru 3:15).
Este important ca oamenii sã înþeleagã foarte clar faptul cã acceptarea
credinþei creºtine nu este nici salt în întuneric ºi nici optimism iraþional,
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„Toate religiile duc la Dumnezeu.“

1. Ce se aflã în spatele acestei afirmaþii?

Partenerul nostru este tolerant ºi deschis: „Nu suntem noi oare creºtini
doar pentru cã am crescut, din întâmplare, într-un Occident creºtin?
Nu sunt oare ºi musulmanii la fel de convinºi cã drumul lor este singurul
drum ce duce la Dumnezeu? Religiile nu sunt altceva decât niºte cãi
diferite care duc în acelaºi loc. Prin urmare, nu are importanþã ce cale
aleg eu personal, atâta timp cât mi se potriveºte ºi îmi convine“.

Este însã posibil ca persoana respectivã sã ridice aceste obiecþii doar
pentru a nu fi nevoitã sã se confrunte cu anumite întrebãri despre credinþã.

2. Contraîntrebare

Noi, oamenii, suntem adesea foarte limitaþi ºi tindem sã dãm valoare
absolutã experienþelor noastre. ªi eu sunt de acord cã ar trebui sã ne
ocupãm mai mult ºi mai sincer de pãrerile altora. Ce vrei sã spui prin
afirmaþia: ‘toate religiile duc la Dumnezeu?’

Aºteptãm rãspunsul ºi eventual completãm:

ªi mie mi-ar plãcea sã cred cã existã mai multe cãi ce duc la Dumnezeu,
însã realitãþile istorice mã fac sã cred cã existã o singurã cale validã.

3. Rãspuns

Toate religiile considerã cã omul se aflã într-o crizã fundamentalã ºi cã
are nevoie de ajutor. Fiecare religie ne oferã propria ei cale pentru a
ne salva din aceastã situaþie disperatã. Iatã cum putem prezenta plas-
tic atât dilema omului cât ºi cãile de rezolvare oferite de diferitele religii:

„Un om a cãzut, la un moment dat, într-o fântânã adâncã din care nu
mai poate sã iasã afarã.

Nu dupã mult timp, se apropie de fântânã Mohamed, se uitã în fântânã
ºi spune:

– Dacã vei împlini, în mod regulat, cele cinci îndatoriri de bazã ale Islamului,
vei putea ieºi afarã. Prin mãrturisirea credinþei, rugãciune de cinci ori pe
zi, milostenii, post ºi un pelerinaj la Mecca ar trebui sã reuºeºti.

În ciuda tuturor strãdaniilor lui, însã, omul nostru nu reuºeºte sã se
caþere pe zidul neted al fântânii.
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„Cât despre mine, fraþilor, când am venit la voi, n-am venit sã vã vestesc
taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înþelepciune strãlucitã. Cãci n-am
avut de gând sã ºtiu între voi altceva decât pe Isus Cristos ºi pe El
rãstignit“ (1 Corinteni 2:1-2).

În cazul în care avem aceastã atitudine, cunoaºterea rãspunsurilor poate
facilita deblocarea cãii spre Cristos pentru cei care au dificultãþi
presupoziþionale.

În încercãrile noastre de a oferi rãspunsuri fundamentate la întrebãri
sincere, motto-ul nostru este:

„Vorbim despre Isus Cristos prin puterea Duhului Sfânt ºi încredinþãm
rezultatele în seama lui Dumnezeu“.

6 – sã învãþãm sã vorbim despre credinþã

ci este o decizie înþeleaptã bazatã pe realitãþi istorice. Creºtinii nu trebuie,
în nici un caz, sã-ºi sacrifice intelectul pe altarul credinþei. Dimpotrivã, ei
trebuie sã-ºi foloseascã mintea pentru a demasca prejudecãþile ºi adevãrul
parþial atât de caracteristice generaþiei noastre. Aceastã broºurã a fost
scrisã pentru a oferi rãspunsuri utile unor întrebãri sincere ºi nu pentru a
demonstra superioritatea intelectualã a creºtinismului. Intenþia noastrã
este sã câºtigãm oamenii, nu dezbaterile.

Vom pãstra, de fiecare datã, acelaºi mod de abordare a fiecãrei probleme:

1. Ce se aflã în spatele acestei întrebãri?

2. Contraîntrebare

3. Rãspuns

4. Provocare

Înainte de a rãspunde unei întrebãri, trebuie sã înþelegem foarte bine ce
vrea sã spunã persoana respectivã ºi ce o determinã sã punã acea întrebare.
O contraîntrebare bunã poate sã ne ajute atât pe noi cât ºi persoana în
cauzã. Pasul urmãtor este sã încercãm sã oferim un rãspuns clar ºi chibzuit.
În acest scop este foarte util sã avem rãspunsuri pregãtite în prealabil.
Nu trebuie însã sã cãdem în ispita de a spune tot ce ºtim. În cele din
urmã, vrem sã stimulãm gândirea persoanei cu care discutãm ºi sã focalizãm
discuþia asupra lui Isus ºi asupra operei Sale mântuitoare. Intenþia noastrã
este sã-l provocãm, cu multã dragoste, pe partenerul nostru de discuþie,
sã îºi defineascã poziþia faþã de Isus Cristos.

Broºura de faþã ne va ajuta sã nu ne pierdem în ‘jungla’ argumentelor ºi
contraargumentelor ci sã aducem mereu discuþia înapoi la Cristos, esenþa
credinþei noastre. Cu ajutorul Bibliei ºi a broºurii Sã-L cunoaºtem pe Dumnezeu
în mod personal sau Alege Viaþa!, broºurã ce cuprinde adevãruri biblice
fundamentale, putem sã-i arãtãm partenerului nostru de discuþie cum sã
stabileascã o relaþie personalã cu Cristos. Adesea, doar în urma înþelegerii
lui Cristos ºi a lucrãrii Sale mântuitoare se poate ajunge la clarificarea
anumitor probleme. În cursul discuþiei, însã, de cele mai multe ori noi
parcurgem invers procesul: trebuie sã rãspundem întrebãrilor pe care le
are persoana respectivã mai înainte ca ea sã accepte faptul cã Dumnezeu
are anumite pretenþii de la ea. Scopul rãmâne întotdeauna acelaºi: sã
arãtãm importanþa dragostei ºi iertãrii lui Dumnezeu oferite prin Isus Cristos.
Iatã cum a exprimat Pavel aceastã realitate:
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Puþin mai târziu se apropie Budha ºi, dupã ce a studiat temeinic problema,
spune:

– Vãd cã te afli într-o situaþie disperatã deoarece încã nu ai renunþat la
dorinþa de a fi liber. Tu suferi din cauza dorinþelor tale. Trebuie sã-þi
înfrângi aceste porniri, setea ta de viaþã ºi nu vei mai avea probleme!
Ramâi pe calea mea sfântã ºi vei ajunge la flacãra pâlpâindã a Nirvanei.

Dumnezeul creºtin se apropie ºi El de marginea fântânii ºi spune:

– Vãd cã eºti într-o mare dilemã. Nu vei putea ieºi niciodatã afarã prin
forþele tale proprii, aºa cã am sã cobor chiar Eu sã te salvez. Am sã te
prind Eu cu braþul Meu puternic, pentru cã nici mãcar nu mai ai putere
sã te þii de Mine“.

Numai creºtinismul ne vorbeºte despre un Dumnezeu care S-a fãcut
Om ca sã ne salveze (vezi Ioan 1:14; Ioan 3:16). Celelalte religii accentueazã
faptul cã noi trebuie sã ne salvãm singuri. Creºtinismul, însã, ne prezintã
darul cu totul nemeritat oferit de Dumnezeu.

Religiile necreºtine reprezintã încercarea omului de a ajunge la Dumnezeu;
creºtinismul este efortul extraordinar al lui Dumnezeu de a ajunge la
om.

Explicã acest contrast cu ajutorul punctelor 2 ºi 3 din broºura Sã-L cunoaºtem
pe Dumnezeu în mod personal, respectiv din broºura Alege viaþa!.

4. Provocare

În comparaþie cu ceilalþi întemeietori de religii, atât viaþa cât ºi cea mai
mare parte a învãþãturii lui Isus sunt unice. Venirea Lui a fost prevestitã
în detaliu, cu sute de ani înainte. Numai El a avut pretenþia de a fi ca
Dumnezeu: divin ºi fãrã pãcat. Nici mãcar duºmanii Lui cei mai înverºunaþi
nu au putut sã-L acuze de vreun pãcat – cu excepþia pretenþiei Sale de a
fi Dumnezeu. Isus a acceptat tortura ºi o moarte groaznicã, în locul nostru,
pentru a plãti preþul respingerii lui Dumnezeu. Spre deosebire de Mohamed
ºi Budha, Isus nu a rãmas în mormânt, ci a înviat din morþi ºi S-a arãtat la
peste 500 de persoane. Oameni din cele mai diferite popoare au verificat
valabilitatea acestor afirmaþii ºi au mãrturisit cã trãiesc chiar ºi azi puterea
lui Isus. „Având în vedere aceste realitãþi copleºitoare, nu ai vrea sã
accepþi ºi tu cuvintele lui Isus care a spus despre Sine cã este: Calea,
Adevãrul ºi Viaþa (Ioan 14:6)?“
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4. Provocare

Din moment ce tu ai auzit despre Isus, pe tine Dumnezeu te va judeca în
funcþie de ceea ce ºtii despre El ºi în funcþie de rãspunsul pe care I-l vei
da lui Isus Cristos. Îmi dai voie sã-þi explic ce rãspuns aºteaptã Dumnezeu
în urma jertfei ispãºitoare a lui Cristos? (mulþumire, pocãinþã, încredere,
dragoste, dedicarea vieþii).

Parcurgeþi împreunã punctul 4 din broºura Sã-L cunoaºtem pe Dumnezeu
în mod personal ºi oferã-i ocazia sã-L invite pe Isus în viaþa lui ca Mântuitor
ºi Domn al sãu personal. Acesta este singurul mod prin care poate cineva
sã-L cunoascã cu adevãrat pe Isus Cristos.
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b) Prin conºtiinþã

Spre deosebire de celelalte fiinþe, omul are simþul a ceea ce ‘se cuvine
sã facã’. Acest simþ este adesea opusul a ceea ce ‘ar dori sã facã’. Aceastã
preºtiinþã a ceea ce este bine ºi rãu se poate observa în toate culturile.
Ea nu poate fi anihilatã de nici o influenþã a mediului înconjurãtor.

Biblia spune cã: „Ei (pãgânii) dovedesc cã lucrarea Legii este scrisã în
inimile lor; fiindcã despre lucrarea aceasta mãrturisesc cugetul lor ºi
gândurile lor, care sau se învinovãþesc sau se dezvinovãþesc între ele“
(Romani 2:15).

Dumnezeu judecã fiecare persoanã în funcþie de nivelul ei de cunoaºtere.
Comportamentul uman corespunzãtor revelaþiei de care beneficiazã acea
persoanã, prin naturã ºi conºtiinþã, Îi permite lui Dumnezeu sã ºtie ce s-
ar fi întâmplat dacã persoana respectivã ar fi primit revelaþia completã
prin Isus (vezi Matei 11:21-22). Dumnezeu este drept ºi nu vrea ca
omul sã piarã, ci sã trãiascã conform adevãrului. „Dumnezeu vrea ca
toþi oamenii sã fie mântuiþi ºi sã vinã la cunoºtinþa adevãrului“ (1 Timotei
2:4). El nu va condamna pe cineva doar pentru cã acea persoanã nu a
avut ºansa sã Îl aleagã pe Isus. Întrebarea este, la urma urmei: Ce facem
cu ceea ce deja am înþeles?

Revelaþia lui Dumnezeu

prin naturã      prin conºtiinþã prin Isus Cristos

L-a cãutat pe
Dumnezeu?

A ascultat de glasul
conºtiinþei lui?

S-a încrezut,
respectiv s-ar fi
încrezut în Isus
Cristos?

Rãspunsul omului
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„Ce se va întâmpla cu oamenii care nu au
auzit niciodatã despre Isus?“

1. Ce se aflã în spatele acestei întrebãri?

Acestã întrebare pune la îndoialã dreptatea ºi dragostea lui Dumnezeu:

„Dacã Isus este singura cale cãtre viaþa adevãratã, atunci toþi oamenii ar
trebui sã aibã ºanse egale sã-L cunoascã pe Isus. Din moment ce acest
lucru nu este, în mod evident, posibil, nu mai are nici o importanþã ce
atitudine adopt eu faþã de Isus“.

2. Contraîntrebare

Aceastã întrebare este justificatã ºi sugereazã existenþa unei probleme
reale. Tocmai acesta este însã motivul pentru care Isus ºi-a însãrcinat
ucenicii sã ducã Evanghelia la toþi oamenii. Aº vrea sã te întreb ce te-a
determinat sã pui aceastã întrebare, deºi ea nu te priveºte pe tine per-
sonal?

3. Rãspuns

Dumnezeu Se reveleazã tuturor oamenilor, cel puþin pe douã cãi:

a) Prin naturã

Ordinea, utilitatea ºi, mai ales, frumuseþea naturii indicã faptul cã ea a
fost creatã de o Fiinþã inteligentã care are trãsãturi personale: minte,
sentimente ºi voinþã. Probabilitatea apariþiei lumii ca efect al combinaþiei
factorilor: ‘impersonal’, ‘întâmplare’ ºi ‘timp’, este aceeaºi cu probabilitatea
ca o mie de maimuþe sã compunã în o mie de ani, în mod cu totul întâmplãtor,
o poezie ºi sã o redacteze la maºina de scris.

Verificare: La ce ne gândim când vedem zece plopi înºiraþi pe marginea
ºoselei? Desigur, la faptul cã au fost plantaþi de cãtre cineva, în mod
intenþionat.

Biblia spune: „Ce se poate cunoaºte despre Dumnezeu le este descoperit
în ei, cãci le-a fost arãtat de Dumnezeu. În adevãr, însuºirile nevãzute ale
Lui, puterea Lui veºnicã ºi dumnezeirea Lui se vãd lãmurit, de la facerea
lumii, când te uiþi cu bãgare de seamã la ele în lucrurile fãcute de El. Aºa
cã nu se pot dezvinovãþi“ (Romani 1:19-20).
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„Credinþa este în contradicþie cu ºtiinþa.“

1. Ce se aflã în spatele acestei axiome?

Aceastã afirmaþie presupune cã la baza credinþei biblice stã o imagine
mitologicã asupra lumii, imagine depãºitã de cunoºtinþele ºtiinþifice
moderne. Aceastã afirmaþie reproºeazã, de asemenea, creºtinilor cã îºi
sacrificã intelectul pe altarul credinþei. În cele din urmã, aceastã
presupunere pune la îndoialã chiar ºi existenþa unui Dumnezeu infinit
ºi personal.

2. Contraîntrebare

Aº vrea sã ºtiu cum ai ajuns la aceastã concluzie?

Multe obiecþii se dovedesc a fi nejustificate deoarece ele nu pun în
discuþie credibilitatea Bibliei, ci a bisericii, care poate greºi (de exemplu,
în cazul condamnãrii lui Galileo Galilei).

3. Rãspuns

ªtiinþa cautã sã descopere legi general valabile pe baza cãrora se desfãºoarã
fenomenele naturale. Domeniul ei de cercetare cuprinde numai acea parte
a realitãþii care poate fi perceputã prin intermediul metodelor ºtiinþifice.
Ca urmare, domeniul de cunoaºtere al ºtiinþei trebuie sã se limiteze la
lucrurile cuantificabile, la ceea ce poate fi exprimat prin cifre ºi formule
matematice. De aceea, ºtiinþa nu poate sã facã afirmaþii valide despre
dragoste, minuni, Dumnezeu, etc. În realitate, aceste graniþe sunt, însã,
adesea depãºite, datele ºtiinþifice fiind interpretate dintr-o anumitã
perspectivã axiomaticã asupra lumii. În aceastã situaþie interpretarea datelor
se confundã cu datele înseºi. Ca urmare, multe aºa-zise cunoºtinþe ºtiinþifice
certe nu sunt altceva decât interpretãri ale datelor ºtiinþifice fãcute dintr-
o anumitã perspectivã asupra lumii. Metoda ºtiinþificã este folositã greºit
însã atunci când permitem unor interpretãri axiomatice ale realitãþii sã ne
influenþeze în formularea unor concluzii ºtiinþifice, concluzii pe care le
vom folosi apoi în evaluarea diferitelor concepþii despre lume printre
care aflându-se ºi credinþa creºtinã.

De altfel, depãºirea acestor graniþe este adesea evidentã nu numai în
ºtiinþele naturale, ci ºi în ºtiinþa spiritualã, fãrã însã a fi prezentatã astfel.
De exemplu, existã perspective teologice care au la bazã o concepþie
materialistã asupra lumii. Fenomenele supranaturale, cum ar fi minunile
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De asemenea, în mod uimitor, Biblia nu conþine erori ºtiinþifice caracteristice
altor scrieri antice.

Sãpãturile arheologice au confirmat istoricitatea multor afirmaþii biblice
aflate mult timp sub semnul întrebãrii. William Albright, un expert în
domeniul cercetãrilor arheologice afirmã: „ºirul descoperirilor a certificat
acurateþea istoricã a nenumãrate detalii prezente în Biblie. Aceasta a dus
la creºterea aprecierii Bibliei ca sursã istoricã temeinicã“.

Existã ºi câteva documente extrabiblice care vorbesc despre Isus. Astfel,
evreul Iosif Flavius (90 d.Cr.) relateazã despre rãstignirea ºi învierea
lui Isus, iar romanul Thallus (52 d.Cr.) menþioneazã întunericul din ceasul
rãstignirii lui Isus.

În fine, Vechiul Testament conþine multe proorocii detaliate referitoare la
locul naºterii, trãdarea ºi moartea lui Isus, proorocii care s-au împlinit cu
exactitate cu câteva secole mai târziu.

c) Transmiterea

Existã mult mai multe manuscrise ale Bibliei (aproximativ 3.000) decât
ale oricãrei alte scrieri antice. În plus, cele mai vechi fragmente ale
Noului Testament, scrise pe papirus, dateazã din secolul al III-lea (un
fragment al Evangheliei dupã Ioan dateazã chiar de la începutul secolului
al II-lea), în timp ce din lucarea De bello Gallico scrisã de Iuliu Cezar
existã doar 10 manuscrise, cel mai vechi datând din secolul al VIII-lea.
Manuscrisele biblice diferã foarte puþin între ele, în majoritatea cazurilor
prin detalii nesemnificative. În 1947, în apropierea Mãrii Moarte s-au
gãsit suluri întregi din Vechiul Testament datând din primul secol precreºtin.
Ele se aseamãnã cu o precizie uimitoare cu textul pe care-l avem noi
astãzi în mânã ºi reprezintã dovada grijei extraordinare acordate transmiterii
Vechiului Testament. Se poate spune, deci, în mod cert cã Biblia este
cartea sprijinitã de cele mai multe dovezi ºi documente antice.

4. Provocare

În ciuda îndoielii, mulþi oameni au decis sã ia în serios afirmaþiile esenþiale
ale Bibliei, descoperind astfel valabilitatea lor. Ai fi interesat sã-þi explic
principalele afirmaþii ale Bibliei? Am o broºurã care le prezintã pe scurt.
Foloseºte în acest sens Sã-L cunoaºtem pe Dumnezeu în mod personal,
sau Alege viaþa!.
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„Nu cred în Biblie!”

1. Ce se aflã în spatele acestei declaraþii?

Aceastã poziþie considerã cã Biblia nu este demnã de încredere, în primul
rând, pentru cã este foarte dificil sã distingi, pe paginile ei, istoria de
legendã. În al doilea rând, pentru cã dupã mai mult de douã mii de ani
de tradiþie nu se mai poate stabili, cu acurateþe, conþinutul original al
Bibliei. Ca urmare, orice citat din Biblie trebuie însoþit de un mare semn
de întrebare.

2. Contraîntrebare

Cum ai ajuns la aceastã concluzie? Ai meditat vreodatã la afirmaþiile
esenþiale ale Bibliei?

Explicã persoanei respective cã viaþa ºi învãþãtura lui Isus sunt cheile
înþelegerii Bibliei. Ca urmare este important sã se studieze, în primul
rând, istoricitatea relatãrilor despre Isus.

3. Rãspuns

Temeinicia istoricitãþii Bibliei trebuie verificatã folosind criteriile de testare
ale oricãrui document istoric. Verificarea nu are voie sã fie influenþatã de
nici un fel de prejudecãþi izvorâte din concepþia cercetãtorului asupra
lumii (vezi explicaþia oferitã la afirmaþia: „Credinþa este în contradicþie cu
ºtiinþa.“).

a) Redactarea

În mod incontestabil, majoritatea – dacã nu toate – cãrþile Noului Testa-
ment au fost scrise de contemporanii lui Isus, oameni care L-au cunoscut
personal sau care au avut legãturi directe cu ucenicii Lui. Unii dintre ei,
cum este doctorul Luca, s-au strãduit în mod deosebit, fãcând cercetãri
ºi interviuri amãnunþite ca sã cuprindã tot adevãrul. Ca urmare, istorici
renumiþi, ca Sir William Ramsey, în urma studierii manuscriselor, au tras
concluzia cã Evanghelia dupã Luca este fidelã, din punct de vedere istoric,
pânã în cel mai mic detaliu.

b) Conþinutul

Deºi Biblia a fost scrisã de peste 30 de persoane pe parcursul unei perioade
de peste 1.500 de ani, conþinutul ei este caracterizat de o unitate armonioasã.
Se poate recunoaºte firul roºu care strãbate istoria creaþiei pânã la Apocalipsa.

14 – sã învãþãm sã vorbim despre credinþã

ºi proorociile sunt, de aceea, considerate axiomatic drept imposibile.
Prin aceasta se pune la îndoialã credibilitatea scrierilor biblice care conþin
astfel de ‘imposibilitãþi’. ªtiinþa autenticã se poate identifica tocmai prin
faptul cã este fãrã prejudecãþi ºi cã respinge orice decizie ‘a priori’, respectiv
dã socotealã de axiomele (premisele fundamentale) folosite.

Credinþa în Dumnezeu, îngeri, minuni ºi în rãspunsul la rugãciune nu
este, prin urmare, în contradicþie cu cunoºtinþele ºtiinþifice certe deoarece
ea transcede domeniul limitat al cunoºtintelor ºtiintifice. Ca urmare,
controversa ‘creaþie contra evoluþie’ este, în cea mai mare parte, metodologicã
deoarece modelul evoluþiei darwiniste porneºte de la premisa cã este
imposibil ca universul sã fi fost creat. Tot mai mulþi oameni de ºtiinþã ai
zilelor noastre sunt însã de pãrere cã datele existente pot fi explicate
mai bine dacã se þine cont de posibilitatea creaþiei.

Partenerul de discuþie ar putea sã obiecteze: ‘Nu existã însã afirmaþii
biblice în contradicþie cu cunoºtinþele ºtiinþifice certe?’

Dacã se studiazã temeinic Biblia, se constatã cã ea nu conþine erori ºtiinþifice,
aºa cum existã în alte scrieri din aceea vreme. Biblia conþine, ce-i drept,
multe relatãri neºtiinþifice, însã pânã în prezent nu s-au descoperit afirmaþii
care sã contrazicã cunoºtinþele ºtiinþifice certe. În mod logic, aceastã
realitate se poate explica numai prin faptul cã Dumnezeu a jucat un rol
important în conceperea ei.

4. Provocare

Pânã nu demult se credea cã nu va mai trece mult timp pânã când ºtiinþa
va descifra chiar ºi ultimele taine ale universului, punând astfel capãt
necesitãþii credinþei în supranatural. În ziua de azi, însã, chiar oamenii de
ºtiinþã se preocupã, din nou, de lucrurile supranaturale (de ex.: cercetãrile
Psi), cât ºi de credinþa creºtinã. Mulþi oameni de ºtiinþã renumiþi (de ex.:
von Braun, von Weizsacker, Heitler) sunt creºtini autentici. Spre deosebire
de alþi oameni de ºtiinþã din domeniul ºtiinþei spirituale, ei au recunoscut
cã perspectiva pur materialistã asupra lumii dezvoltatã în perioada
iluminismului, nu explicã multe fenomene ciudate cunoscute astãzi.
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„Isus a fost doar un om bun.“

1. Ce se aflã în spatele acestei afirmaþii?

„Sunt de acord cã Isus a trãit în mod exemplar ºi cã învãþãtura Lui a fost
valoroasã. Aceasta nu înseamnã însã cã Isus trebuie considerat mai im-
portant decât alþi oameni de excepþie ºi fãcut egal cu Dumnezeu“.

Pot sã cred în Dumnezeu, însã, de ce trebuie sã cred în Isus? – Aceasta
este întrebarea!

2. Contraîntrebare

Într-adevãr, nu este deloc uºor sã înþelegem întruparea Creatorului universului.
Te-ai gândit însã vreodatã la faptul cã Isus, nu numai cã a fãcut multe
fapte bune dar cã le-a ºi atribuit lui Dumnezeu? Dar la faptul ca El Însuºi
a afirmat cã este una cu Dumnezeu ºi cã din acest motiv a ºi fost rãstignit
pe cruce?

3. Rãspuns

Ce a afirmat Isus despre Sine? (În cazul în care persoana în cauzã pune
la îndoialã autenticitatea afirmaþiilor lui Isus, rugaþi-o sã citeascã secþiunea
referitoare la poziþia: „Nu cred în Biblie!“.)

a) Isus a susþinut cã El împlineºte multe profeþii vechi-testamentale ºi cã
El este Mesia cel promis (Luca 24:27, 44; Ioan 5:39; Marcu 14:61,
62).

b) El a afirmat cã a existat cu mult timp înainte de naºterea Sa (Ioan
8:58; Ioan 17:5).

c) El a afirmat cã este, într-un mod absolut ºi unic, Fiul lui Dumnezeu
(Luca 22:70; Matei 11:27; Ioan 8:46).

d) El S-a fãcut, într-un mod foarte explicit, egal cu Dumnezeu ºi de aceea
a fost prigonit (Ioan 5:17, 18; 10:30-33; 14:10, 11).

e) El a acceptat închinarea cuvenitã doar lui Dumnezeu (Ioan 5:23;  20:28).

f) El ºi-a atribuit autoritatea de a ierta pãcatele (Marcu 2:5-10) ºi de a fi
Standardul oamenilor (Matei 7:24; 5:22, 28, 32, 39, 44).

g) El a prezis cã Îºi va da viaþa pentru mântuirea oamenilor (Marcu 10:45;
Ioan 10:15).

20 – sã învãþãm sã vorbim despre credinþã

„Nu cred în înviere!“

1. Ce se aflã în spatele acestei convingeri?

Este posibil ca partenerul de discuþie sã se confrunte cu douã probleme:

– „Nu existã dovezi istorice care sã sprijine relatãrile Noului Testament.“

– „Este greu sã crezi în minuni în secolul ºtiinþei.“

Prima problemã a fost tratatã deja în secþiunea: „Nu cred în Biblie!“. Cea
de-a doua, necesitã o abordare ºtiinþificã fãrã prejudecãþi privind posibilitatea
apariþiei minunilor.

2. Contraîntrebare

Sunt de acord cu tine cã nu putem dovedi învierea lui Isus. În cazul
evenimentelor istorice, se poate verifica însã plauzibilitatea, respectiv
probabilitatea diferitelor variante. Acest procedeu este foarte obiºnuit
în procesele legale. Mi se pare cã eºti preocupat de aceasta problemã.
Ai verificat deci plauzibilitatea afirmaþiilor biblice?

3. Rãspuns

Ce ne spune Biblia despre învierea lui Isus?

a) Isus a prezis de mai multe ori cã va învia a treia zi dupã moartea Sa
(Marcu 8:31-33; 9:30-32; 10:32-34), însã ucenicii nu L-au crezut.

b) A treia zi dupã rãstignirea Sa, mormântul lui Isus a fost gol, deºi era
pãzit cu strãºnicie (Matei 27:62-66; 28:6).

c) Evangheliile ºi Pavel relateazã, parþial nominal, despre peste 500 de
persoane care L-au vãzut pe Isus dupã învierea Sa, în timpul celor
40 de zile (Luca 24:13; 1 Corinteni 15:5-8).

d) La numai câteva sãptãmâni dupã înviere, ucenicii odinioarã înfricoºaþi
au devenit, dintr-odatã, curajoºi (Marcu 14:50), revoluþionari ºi
convingãtori, în aºa fel încât s-a putut spune despre ei cã ‘au rãscolit
lumea’ (Fapte 17:6).

Lucrul central care iese în evidenþã este mormântul gol. Pe lângã alternativa
învierii, mai poate intra în discuþie furtul cadavrului ºi, teoretic, ºi moartea
clinicã. Aceasta din urmã poate fi însã respinsã din motive pur medicale.
Apa ºi sângele care a curs din coasta lui Isus, indicã întreruperea circuitului
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4. Provocare

Dacã Isus este Dumnezeu ºi dacã afirmaþiile Lui sunt adevãrate, atunci
nu existã nimic mai important ºi mai împlinitor ca o relaþie personalã cu
El. Explicã persoanei cu care stai de vorbã cum poate intra într-o relaþie
personalã cu Isus (punctul 4 din broºura Sã-L cunoaºtem pe Dumnezeu
în mod personal, sau Alege Viaþa!).

18 – sã învãþãm sã vorbim despre credinþã

h) El a pretins cã este Singurul care dã viaþa veºnicã (Ioan 14:6; Ioan
6:40; Ioan 10:28).

i) Isus a pretins cã El este Judecãtorul absolut care îi va învia pe oameni
la Judecata de apoi (Ioan 5:22, 25, 30).

k) El a pretins cã are putere asupra legilor naturii, asupra bolii, a demonilor
ºi chiar a morþii ºi a confirmat acest lucru prin faptele Lui (Matei
28:19; Marcu 4:39-41; Marcu 5:2-13; Ioan 11:25, 43, 44; Ioan 20:30).

l) Isus era convins cã afirmaþiile Lui nu vor dispãrea niciodatã (Marcu
13:31).

C. S. Lewis, filologul de la Cambridge, spune referitor la autoportretul
lui Isus:

„Încerc sã feresc pe oricine de situaþia, de-a dreptul ridicolã, de a-L
considera pe Isus drept un ‘mare învãþãtor moral’, fãrã a-I accepta pretenþia
de a fi Dumnezeu. Aceasta este singura poziþie care nu ni se permite!
Cineva care face despre sine afirmaþii de genul celor fãcute de Isus nu
poate fi un ‘mare învãþãtor moral’. El este ori nebun – ori Satan în persoanã.
De aceea trebuie sã decidem: acest om a fost sau Fiul lui Dumnezeu, sau
un nebun sau mai rãu. Isus poate fi considerat bolnav mintal, poate fi
dispreþuit, poate fi tratat ca demon sau poate fi venerat ca Dumnezeu ºi
Domn. El nu poate fi însã etichetat cu benevolenþã drept un ‘mare învãþãtor
moral al omenirii’. Isus nu S-a gândit niciodatã la aºa ceva ºi nici nu ne-
a lãsat aceastã posibilitate“. (Pardon – Ich bin Christ, pg. 48).

Isus spune: „Eu sunt Dumnezeu!“

            Afirmaþie falsã: Afirmaþie adevãratã:

Isus a
crezut cã
este
adevãratã:
Nebun.

Îi
încredinþez
lui Isus
viaþa mea.

Isus a ºtiut
cã este falsã:
Mincinos.

Mã
rãzvrãtesc
sau rãmân
indiferent.
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sângelui ºi, ca urmare, moartea Sa (Ioan 19:34).

Ce se poate spune, însã, despre furtul cadavrului? Cine ar fi putut fura
corpul neînsufleþit?

a) Romanii

Nu aveau nici un interes. Interesul lor era sã termine, cât mai rapid
posibil, cu aceastã sarcinã incomodã.

b) Iudeii

Ei au fost cei care au solicitat pãzirea mormântului. Lor le-ar fi fãcut
deosebitã plãcere sã le fi putut arãta ‘adepþilor fanatici ai lui Isus’ cadavrul
acestuia.

c) Ucenicii

Descurajaþi de moartea prietenului lor, ucenicii nu ar fi fost capabili, în
nici un caz, sã înlãture paza romanã specialã pusã la mormânt. Chiar
dacã l-ar fi furat ei, ucenicii ar fi renunþat pânã la urmã la minciuna
învierii, în momentul în care au început sã fie prigoniþi datoritã ei. Nu!
Învierea lui Isus a fost ºi pentru ei un lucru neaºteptat! Schimbarea
profundã a caracterului lor putea fi determinatã numai de întâlnirea personalã
cu Isus Cel înviat.

O ultimã variantã posibilã este cã ucenicii ar fi avut halucinaþii. Medicii
psihiatri spun însã cã halucinaþiile sunt cauzate de o stare de aºteptare
pozitivã. Dupã rãstignire, ucenicii au fost însã convinºi cã totul s-a sfârºit.
În plus, dupã înviere, Isus s-a întâlnit cu ei în situaþii foarte diferite,
astfel încât pânã ºi Toma, necredinciosul notoriu ºi Iacov, fratele lui Isus,
s-au convins de învierea lui Isus.

4. Provocare

Pavel spune, pe drept cuvânt, cã dacã Isus nu ar fi înviat, credinþa creºtinilor
ar fi inutilã, ba mai mult, cã ei ar fi cei mai jalnici dintre toþi oamenii (vezi
1 Corinteni 15:17-18). Dacã însã Isus a înviat cu adevãrat din morþi,
atunci se poate spune, pe bunã dreptate, cã El trãieºte ºi cã învãþãtura
Lui este confirmatã prin înviere. În acest caz nu mai rãmâne nimic mai
important ca o relaþie personalã, profundã ºi atotcuprinzãtoare cu El.
Explicã aceastã posibilitate cu ajutorul punctelor 3 ºi 4 din broºura Sã-L
cunoaºtem pe Dumnezeu în mod personal sau Alege Viaþa!.

24 – sã învãþãm sã vorbim despre credinþã

„Uitã-te la istoria bisericii...“

1. Ce se aflã în spatele acestei afirmaþii?

„Nu este creºtinismul oare vinovat de multele rãzboaie ºi nenorociri?
Gândeºte-te numai la cruciade, la inchiziþie, la prigonirea evreilor, la rãzboiul
religios din Irlanda de Nord ºi din Liban! Nu a fost oare biserica, adesea,
de partea celor puternici ºi a stãpânitorilor neglijându-i – în cazul în care
nu i-a asuprit – pe cei slabi ºi sãraci? Cum se poate crede într-un adevãr
general valabil dacã persoanele care pretind cã-l au, ºi anume creºtinii,
nu se înþeleg, ba mai mult, se combat în loc sã se susþinã unii pe alþii?
Nietzsche avea dreptate spunând: ‘Cei mântuiþi ar trebui sã fie mai mântuiþi
pentru a putea crede într-un Mântuitor!’“

2. Contraîntrebare

Eºti preocupat de o problemã profundã. ªi pe mine mã preocupã lipsa
credibilitãþii unei biserici dezbinate. ªi eu mã simt avizat de afirmaþia lui
Nietzsche, atunci când îmi compar comportamentul ºi lipsa mea de dragoste
cu standardul Bibliei. Te-ai întrebat însã vreodatã dacã problemele menþionate
mai sus au apãrut într-un creºtinism pur formal ºi nominal sau în rândul
oamenilor înnoiþi de Cristos? Te-ai gândit vreodatã la efectele pozitive
ale creºtinismului?

3. Rãspuns

Creºtinul nu este omul perfect, ci este omul care îºi recunoaºte propria
imperfecþiune ºi pãcãtoºenie, ºi care cere iertare în Numele lui Isus
Cristos. Nu putem trage concluzii valide despre Cristos doar pe baza
comportamentului unui creºtin. Noi trebuie sã ne orientãm dupã Isus ºi
nu dupã urmaºii Lui imperfecþi de pe pãmânt, cãrora, adesea, nu le
funcþioneazã bine legãtura cu cerul. Influenþa negativã a creºtinilor care
nu trãiesc prin puterea Duhului Sfânt depãºeºte sfera necredincioºilor
cãrora ar trebui sã le prezinte calea. Acesta este un motiv suficient pentru
a ne verifica sincer sã vedem dacã nu cumva aceastã afirmaþie nu ne
avizeazã ºi pe noi. Dacã subordonãm toate domeniile vieþii noastre lui
Dumnezeu, atunci putem sã cerem, prin credinþã, umplerea cu Duhul
Sfânt. Indiferent dacã simþim ceva sau nu, noi Îl vom prezenta oamenilor
pe Cristos prin viaþa noastrã înnoitã. Faptele fãcute din dragoste nu sunt
cauza, ci efectul normal al unei relaþii vii cu Cristos (Efeseni 2:9-10). Un
sondaj Gallup efectuat în Statele Unite indicã faptul cã acei creºtini care
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sensibil la divin atunci când, prin credinþa în Isus Cristos, ne este ºtearsã
vina pãcatului care ne desparte de Dumnezeu. Prin aceasta avem acces
direct la Dumnezeu. În acel moment devenim întregi ºi nu mai avem
nevoie de satisfacþii surogat.

Realizarea de sine autenticã este deci posibilã numai într-o relaþie intimã
cu Dumnezeu. Dumnezeu este direct interesat de dezvoltarea personalitãþii
noastre. Isus Cristos spune: „Eu am venit ca oile sã aibã viaþã ºi s-o aibã
din belºug“ (Ioan 10:10). În dorinþa lui dupã autonomie, omul îºi stã
singur în cale. Încrederea în Dumnezeu nu este, aºa cum adesea se
vehiculeazã, un obstacol în calea realizãrii de sine autentice, ci este singura
cale care duce la realizarea de sine. Prin aceasta nu depãºim numai problema
înstrãinãrii de Creatorul nostru, ci ºi a înstrãinãrii de noi înºine ºi de
oamenii din jurul nostru.

4. Provocare

Suntem suficient de sinceri sã ne recunoaºtem atât nemulþumirea profundã
cât ºi lipsa noastrã de scop, sau dorim sã evitãm în continuare întrebãrile
fundamentale ale vieþii? Ne mulþumim cu soluþii aparente, temporare
sau începem sã ne interesãm în mod serios ºi fãrã idei preconcepute
de pretenþiile ºi soluþiile oferite de Cristos?

La un moment dat, Isus a afirmat cã a venit în aceastã lume, ca doc-
tor, ca sã-i vindece pe cei care ºtiu cã sunt bolnavi ºi nu pe cei care se
cred sãnãtoºi. Nu este oare boala generaþiei noastre faptul cã ne credem
sãnãtoºi ºi cã avem impresia cã nu avem nevoie de doctor? Nu este oare
un semn de realism ºi de tãrie atunci când oamenii îºi recunosc imperfecþiunea
ºi carenþele ºi cer ajutor?

Explicã, folosind Biblia sau una din broºurile: Sã-L cunoaºtem pe Dumnezeu
în mod personal sau Alege Viaþa!, planul dragostei lui Dumnezeu, eforturile
noastre zadarnice pentru a trãi o viaþã plinã de sens, cât ºi intervenþia lui
Dumnezeu prin Isus Cristos. Ilustreazã calitatea vieþii noi oferite prin
Cristos, folosind experienþa ta proprie sau experienþele altor creºtini.
Oferã partenerului de discuþie, de exemplu, broºura: Viaþa nouã. În felul
acesta, el poate observa varietatea modalitãþilor prin care Creatorul
conºtientizeazã oamenii de necesitatea relaþiei personale intime cu El
ºi felul în care, viaþa nouã în Cristos, duce la dezvoltarea potenþialului
nostru primit la creaþie. Pentru a putea fi om, ai, într-adevãr, nevoie de
Dumnezeu.

22 – sã învãþãm sã vorbim despre credinþã

„Credinþa este bunã pentru cei care îi
simt nevoia.“

1. Ce se aflã în spatele acestei presupuneri?

Partenerul de discuþie crede fie cã Dumnezeu existã pentru cei care nu
se mai descurcã altfel, fie cã El este pur ºi simplu produsul dorinþelor
lor.

„Dupã cum copiii au nevoie de tatã, tot aºa ºi mulþi adulþi au nevoie de
un personaj-tatã puternic în cer. Ca urmare, Dumnezeu este doar o
proiecþie a dorinþelor noastre, iar credinþa poate fi explicatã ca un fenomen
psihologic.“

2. Contraîntrebare

Dar dacã lucrurile stau invers? Nu este oare posibil ca necredinþa cuiva
sã poatã fi explicatã în termeni pur psihologici, ea fiind cauzatã, de exemplu,
de relaþia ruptã cu pãrinþii? Nu este oare, acceptarea existenþei lui Dumnezeu,
un punct forte al creºtinului care îºi recunoaºte sincer slãbiciunea ºi
nevoia de ajutor ºi care nu trebuie sã-ºi reproºeze nimic nici sieºi ºi nici
celorlalþi oameni? Nu este astãzi oare nevoie de mai mult curaj pentru a
fi alãturi de Isus decât pentru a pluti duºi de torentul scepticismului ºi
indiferenþei? Te-ai gândit vreodatã dacã nu cumva necredinþa ta este mai
degrabã ‘nu-vreau-sã-cred’ ºi dacã nu este ea oare motivatã mai degrabã
psihologic decât raþional (logic)?

3. Rãspuns

Omul care nu are o relaþie personalã cu Dumnezeu este incomplet. Biblia
îl descrie ca fiind mort (Efeseni 2:1-3). Fiinþa umanã a fost creatã cu o
aspiraþie profundã dupã intimitate cu Creatorul ei. Ca fiinþã creatã, omul
este legat de Creatorul lui. Fiinþa umanã încearcã sã umple cumva acest
gol, fie prin relaþii interumane intense, fie prin ideologii, pasiuni sau prin
bunuri materiale. Însã, în interiorul lui, omul rãmâne nemulþumit. Aceastã
stare îl determinã sã îºi punã întrebãri de genul: ‘Care este sensul vieþii?’
sau ‘Ce urmeazã dupã moarte?’; întrebãri pe care le simte incomode sau
chiar înfricoºãtoare ºi, ca urmare, încearcã sã scape de ele. Problemele
nu se rezolvã, însã, transformând întrebãrile în tabuuri.

Biblia spune cã, pe lângã trup ºi suflet, omul are ºi spirit, o dimensiune
prin care poate intra în legaturã cu Dumnezeu. Spiritul nostru devine
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mãrturisesc cã au experimentat naºterea spiritualã se implicã ºi ajutã cel
mai mult pe plan social.

Dacã privim, fãrã prejudecãþi, realizãrile sociale contemporane ca: spitalele,
ºcolile, Crucea roºie, reforma din închisori, orfelinatele, abolirea sclaviei
ºi a exploatãrii copiilor etc., putem constata cã majoritatea acestora au
luat fiinþã prin iniþiativa creºtinilor. Cunoscutul ziarist Malcolm Muggeridge
menþioneazã cã, în nenumãratele sale cãlãtorii a descoperit cã multe
ºcoli ºi spitale fuseserã înfiinþate de creºtini, în timp ce, doar câteva
descoperite de el fuseserã înfiinþate de necreºtini.

4. Provocare

Confruntã-þi, în dragoste, partenerul de discuþie cu diferitele biografii
prezentate în broºura Viatã nouã ºi aratã-i, pe baza acestor exemple,
schimbãrile enorme care se produc atunci când Cristos intrã în viaþa
cuiva. Foloseºte exemplul propriei tale vieþi ca mãrturie a puterii
transformatoare a lui Dumnezeu.

S-ar putea sã fie util sã dai partenerului tãu sã citeascã o carte care
descrie viaþa ºi lucrarea unui creºtin care a îmbinat într-un mod exemplar
dragostea pentru Dumnezeu cu dragostea pentru oameni. Aratã-i, pornind
de la unii creºtini de talia lui John Wesley, George Muller, Friedrich von
Bodelschwingh, Mathilde Wrede, Eva von Thiele-Winkler, Ernst Rupflin,
Paul Vogt etc., efectele sociale ale credinþei transpuse în fapte.

Nu pierde din vedere faptul cã partenerul tãu de discuþie ar trebui sã
simtã ceva din dragostea transformatoare a lui Isus Cristos ºi prin comporta-
mentul tãu faþã de el. Aratã-i apoi ce poate face pentru a trãi o viaþã cu
Isus Cristos, folosind, de exemplu, broºura menþionatã mai sus.

28 – sã învãþãm sã vorbim despre credinþã

„Eu am trãit întotdeauna o viaþã moralã!“

1. Ce se aflã în spatele acestei afirmaþii?

Sunt puse la îndoialã necesitatea iertãrii, a pocãinþei ºi a unei vieþi noi.
„Am avut întotdeauna grijã ca nimeni sã nu aibã de suferit în urma
comportamentului meu ºi chiar am dat dovadã, din când în când, de
grijã faþã de semeni. Desigur cã nu sunt perfect, dar nici nu am trãit ca
un pãgân. În orice caz, comparativ cu alþii, sunt destul de bun“.

2. Contraîntrebare

Sunt convins cã eºti foarte preocupat de binele semenilor tãi. Cred cã
aº avea multe de învãþat de la tine. Nu þi s-a întâmplat însã niciodatã
sã ai sentimentul cã ai fi putut face mai mult sau cã ai falimentat?

3. Rãspuns

Mulþi oameni se gândesc la Dumnezeu ca la un ‘contabil cosmic’ ºi au
impresia cã fiecare om are un registru în care li se consemneazã debitul
ºi creditul. Ei au senzaþia cã responsabilitatea omului este sã acumuleze
cel puþin la fel de mult credit cât debitul acumulat, fie fãcând milostenii
ºi acþiuni de caritate, fie prin fapte bune sau prin participarea frecventã
la slujbele religioase. Mulþi sperã sã poatã menþine balanþa cel puþin
echilibratã. În cazul în care acest lucru nu este posibil, însã, oamenii
sperã ca datoria lor sã fie cel puþin decentã comparativ cu datoria altora.
Ei cred cã Dumnezeu nu va avea prea multe sã le reproºeze la socoteala
finalã.

Vis a vis de aceastã pãrere, Biblia ne prezintã standardele lui Dumnezeu
care sunt semnificativ mai înalte decât, de exemplu, standardele legii
civile sau decât codurile bunelor maniere. Legea civilã, de exemplu,
condamnã atitudinile noastre lãuntrice numai în mãsura în care ele duc
la acþiuni dãunãtoare celor din jurul nostru. Isus pune, în schimb, semnul
egal între pãcatele minþii ºi pãcatele fãptuite. De exemplu, o persoanã
care pofteºte în gând, pãcãtuieºte la fel de mult ca o persoanã care
înfãptuieºte adulterul (Matei 5:28). În mod similar, din punct de vedere
al legii civile, nimeni nu poate fi condamnat pentru cã nu a fãcut o
faptã bunã. Biblia afirmã însã cã omiterea unei fapte bune este un pãcat
la fel de mare ca ºi comiterea unei fapte rele (Iacov 4:17). Dacã suntem
sinceri, trebuie sã recunoaºtem cã toþi suntem vinovaþi ºi în consecinþã
nu împlinim standardul lui Dumnezeu. Biblia spune cã oricine nu a împlinit
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lucru s-a ºi întâmplat în realitate: oamenii nu au acceptat planul Lui bun
ºi desãvârºit ci ºi-au croit propria lor cale. Relatarea biblicã a cãderii în
pãcat descrie acest fapt. Pãmântul ºi tot ce era pe el a fost, iniþial, creat
bun. Prin rãzvrãtirea omului, planul lui Dumnezeu a fost alterat ºi în consecinþã
au apãrut tot felul de suferinþe. Suferinþa nu este deci consecinþa vinovãþiei
individuale, ci mai degrabã consecinþa respingerii lui Dumnezeu.

Deoarece Dumnezeu îi iubeºte pe oameni în ciuda deciziei lor, El a conceput
un plan minunat de mântuire care avea sã arate odatã pentru totdeauna,
într-un mod inegalabil, dragostea Sa. Dumnezeu L-a lãsat pe Cel pe
care-L iubea cel mai mult, pe Fiul Sãu, sã se întrupeze. În acest fel,
Dumnezeu a intrat El Însuºi în suferinþã ºi a suferit împreunã cu noi.
Dumnezeu a luat asupra Sa vina noastrã prin faptul cã L-a lãsat pe
Isus sã moarã pentru pãcatul nostru. Prin aceasta au fost judecate pãcatul
ºi, împreunã cu el, rãdãcina suferinþei. Deoarece mulþi oameni nu împãrtã-
ºesc însã dragostea lui Dumnezeu, suferinþa rãmâne în continuare în
lume. Chiar ºi în suferinþã însã, putem experimenta într-un mod special
dragostea lui Dumnezeu ºi purtarea Lui de grijã. Pavel, care a îndurat
el însuºi multe ºi felurite suferinþe (vezi 2 Corinteni 11:24-28), a putut,
în suferinþã, sã slãveascã puterea ºi dragostea lui Dumnezeu (Fapte 16:25)
fiind convins „cã suferinþele din vremea de acum nu sunt vrednice sã fie
puse alãturi cu slava viitoare care are sã fie descoperitã faþã de noi“
(Romani 8:18).

4. Provocare

Acolo unde oamenii se deschid sincer înaintea lui Dumnezeu, ei expe-
rimenteazã puterea Lui vindecãtoare. În rugãciune, ei primesc eliberarea
de vinã, de egoism ºi de robie. Ei pot experimenta o însãnãtoºire generalã
a corpului, a sufletului ºi a spiritului. Chiar dacã Dumnezeu nu face sã
disparã, pur ºi simplu, toatã suferinþa lor ei au parte, din belºug, de
dragostea Lui. Prin aceasta ei devin capabili sã-i iubeascã ºi pe alþi oameni
cu dragostea lui Dumnezeu ºi sã ajute la alinarea multor suferinþe. Þinând
cont de oferta dragostei lui Dumnezeu ºi de nevoile imense din aceastã
lume, noi putem face un singur lucru înþelept: sã-L lãsãm pe Isus Cristos
sã fie Domnul vieþii noastre ºi, ca oameni înnoiþi, sã contribuim, cu ajutorul
lui Dumnezeu, la alinarea suferinþei acestei lumi. Explicã, folosind una
din cele douã broºuri, modul în care ne putem însãnãtoºi noi înºine ºi
modul în care putem contribui la însãnãtoºirea mediului în care trãim.
Prezintã ºi responsabilitatea noastrã de a ne împãrþi bunurile noastre
proprii cu sãracii din aceastã lume.

26 – sã învãþãm sã vorbim despre credinþã

„Poate Dumnezeul Bibliei fi Dumnezeul
dragostei?“

1. Ce se aflã în spatele acestei întrebãri?

„De ce îngãduie Dumnezeu toatã suferinþa din lumea aceasta, din mo-
ment ce El trebuie sã fie ‘dragoste’? Sã fie oare incapabil sã o împiedice,
sau este pur ºi simplu indiferent? Nu este oare mai logic sã presupunem
cã acest Dumnezeu ‘iubitor’ ºi ‘drept’ nu existã în realitate?“

2. Contraîntrebare

Comparã creaþia cu o operã de artã. Nu este oare adevãrat cã nici mãcar
o operã de artã murdarã sau poate chiar în mare parte distrusã nu ne
împiedicã sã recunoaºtem artistul care a creat-o în forma ei originalã?

Partenerul de discuþie s-ar putea sã-þi rãspundã: „Da. Dar dacã Dumnezeu
este atotputernic, de ce nu împiedicã distrugerea operei Sale de artã?
Cum se împacã pretinsa Lui dreptate ºi dragostea Sa cu faptul cã tolereazã,
fãrã sã intervinã, atâta suferinþã în lume?“

Foamete, moarte, torturã, rãzboi, catastrofe naturale... ºi noi, creºtinii,
vorbim despre dragostea necondiþionatã faþã de toþi oamenii. Înþeleg
cã toate acestea þi se par a fi într-o mare contradicþie. Poate tocmai
pentru cã eu însumi nu am îndurat încã asemenea suferinþe, nu pot pretinde
sã înþeleg pe deplin ºi sã rezolv aceastã problemã. Aº vrea însã sã-þi
sugerez câteva idei la care meritã sã meditezi, idei care mi-au fost ºi mie
de un real folos. Mai întâi însã, aº mai vrea sã îþi pun încã o întrebare: te-
ai gândit vreodatã cã în cazul în care Dumnezeu este dragoste, El trebuie
sã-i permitã omului libertatea sã rãspundã sau nu iubirii Sale?

3. Rãspuns

Biblia ne spune cã Dumnezeu ne-a creat dupã chipul ºi asemãnarea Sa.
El nu ne-a creat maºini ci persoane cu intelect, sentimente ºi cu capacitatea
de a lua decizii proprii. El ne-a creat ca parteneri ai Lui cãrora sã le poatã
oferi iubirea Sa. Deoarece El Însuºi este dragoste ºi deoarece este nor-
mal ca dragostea sã fie reciprocã, Dumnezeu aºteaptã de la om, drept
rãspuns la dragostea Sa, o dragoste curatã ºi sincerã. De aceea Dumnezeu
nu ne-a creat roboþi – roboþii pot doar sã reacþioneze, nu pot sã iubeascã
– ci persoane libere cu capacitatea de a împãrtãºi dragostea Lui. Prin
aceasta, însã, Dumnezeu ºi-a asumat riscul unei iubiri unilaterale. Acest
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o singurã poruncã din Lege, se face vinovat de toatã Legea. Ca urmare,
indiferent cât de bun ar fi cineva, nu poate fi suficient de bun înaintea
lui Dumnezeu (Romani 3:23).

Mai existã însã încã un motiv pentru care o viaþã ‘decentã’ nu este suficient
de bunã înaintea lui Dumnezeu. Atitudinea prezentatã anterior: „Dumnezeu
are suficiente motive sã fie mulþumit de mine“, ilustreazã pãcatul iniþial al
omului: mulþumirea de sine ºi dorinþa lui de a fi autonom ºi independent
de Dumnezeu. Vina noastrã nu constã în anumite pãcate fãcute cu mintea
sau cu fapta, ci în atitudinea noastrã de superioritate faþã de Dumnezeu
ºi în convingerea noastrã cã putem sã ne descurcãm ºi fãrã El. Fiecare
pãcat fãptuit sau gândit nu este altceva decât expresia despãrþirii ºi a
înstrãinãrii noastre de Dumnezeu.

Ajutã persoana cu care discuþi sã înþeleagã cã starea de indiferenþã (de
‘cãldicel’) faþã de dragostea lui Dumnezeu este la fel de puternic condamnatã
de Biblie ca ºi necredinþa (vezi Apocalipsa 3:14).

Datoritã faptului cã noi – oricât ne-am strãdui – nu ne putem justifica
înaintea Lui, Dumnezeu Însuºi a luat iniþiativa: Isus a plãtit, în locul nostru,
plata pãcatului nostru. Responsabilitatea noastrã este sã renunþãm la
strãdaniile noastre ºi sã acceptãm lucrarea Lui. Dumnezeu ne-a fãcut un
cadou în Isus Cristos. Ca sã-l putem primi, însã, mâinile noastre trebuie
sã dea drumul, mai întâi, propriilor noastre eforturi de care ne-am agãþat
atât de puternic. Biblia subliniazã în mod repetat cã putem fi îndreptãþiþi
înaintea lui Dumnezeu ºi cã putem primi viaþa veºnicã, numai încrezându-
ne în Isus Cristos ºi apelând la harul lui Dumnezeu. Atât propria noastrã
voinþã, cât ºi eforturile noastre, pot deveni un obstacol în calea îndreptãþirii
noastre, atunci când ne bazãm pe noi ºi nu pe Dumnezeu. „Cãci prin har
aþi fost mântuiþi, prin credinþã. ªi aceasta nu vine de la voi, ci este darul
lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca sã nu se laude nimeni“ (Efeseni 2:8-9).

4. Provocare

Cea mai importantã poruncã din Biblie este sã-L iubeºti pe Dumnezeu ºi
sã-i iubeºti pe oameni din toatã inima. Acest lucru este posibil numai
dacã ne deschidem, mai întâi, pentru a primi dragostea Lui. Doar în
felul acesta ne putem împlini menirea noastrã de oameni. Explicã acest
lucru cu ajutorul broºurii: Sã-L cunoaºtem pe Dumnezeu în mod personal
sau a broºurii: Alege Viaþa!.

32 – sã învãþãm sã vorbim despre credinþã

Sã-L cunoaºtem pe Dumnezeu
în mod personal

Existã o singurã cale spre viaþa trãitã într-o relaþie intimã cu Dumnezeu.
Fiecare om este cãlãuzit însã în mod diferit pe aceastã cale. Urmãtorul
rezumat al principalelor principii biblice a fost, pentru mulþi, un ajutor
real pe calea spre o relaþie vie cu Cristos ºi spre o viaþã nouã trãitã
prin puterea ºi dragostea lui Dumnezeu.

1. Dumnezeu te iubeºte. El vrea sã ai o relaþie
personalã cu El ºi sã ajungi astfel sã cunoºti dragostea
Lui.

Dumnezeu te iubeºte.

„Fiindcã atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, cã a dat pe singurul Sãu
Fiu, pentru ca oricine crede în El sã nu piarã, ci sã aibã viaþã veºnicã“
(Ioan 3:16).

Isus spune: „Eu am venit ca oile sã aibã viaþã ºi s-o aibã din belºug“
(Ioan 10:10).

Dumnezeu vrea sã-L cunoºti.

Isus S-a rugat zicând: „...ºi viaþa veºnicã este aceasta: sã Te cunoascã
pe Tine, singurul Dumnezeu adevãrat ºi pe Isus Cristos, pe care L-ai
trimis Tu“ (Ioan 17:3).

Care sunt motivele pentru care cei mai mulþi oameni nu trãiesc aceastã
relaþie personalã cu Dumnezeu?

2. Omul nu trãieºte aceasta relaþie personalã cu
Dumnezeu pentru cã este despãrþit de Dumnezeu prin
pãcat.

„Cãci toþi au pãcãtuit ºi sunt lipsiþi de slava lui Dumnezeu“ ( R o m a n i
3:23).

Ce este pãcatul?

Dumnezeu ne-a creat ca sã trãim într-o relaþie intimã cu El. Noi credem
însã cã putem sã ne descurcãm în viaþã ºi fãrã Dumnezeu. Ne rãzvrãtim
împotriva lui Dumnezeu sau suntem indiferenþi faþã de El. Biblia numeºte
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30 – sã învãþãm sã vorbim despre credinþã
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aceastã atitudine pãcat. Aceastã atitudine duce la o relaþie defectuoasã
cu semenii noºtri ºi cu noi înºine. Atât pãcatele ascunse cât ºi cele
evidente îºi au, în fond, rãdãcina în relaþia distrusã cu Dumnezeu.

Care sunt consecinþele pãcatului?

„Nelegiuirile voastre pun un zid de despãrþire între voi ºi Dumnezeul
vostru“ (Isaia 59:2).

Biblia numeºte aceastã stare, moarte spiritualã: „Plata pãcatului este moartea“
(Romani 6:23).

Dumnezeu este sfânt ºi desãvârºit. Omul
este pãcãtos. Între cei doi existã o
prãpastie adâncã. Prin eforturi proprii
cum ar fi: o viaþã decentã, filosofie,
religiozitate sau milostenie, omul
încearcã sã construiascã un pod peste
aceastã prãpastie ºi sã ajungã astfel
la Dumnezeu. Toate eforturile umane
sunt însã zadarnice, deoarece ele nu
rezolvã esenþa problemei pãcatului.

Cel de-al treilea punct ne aratã soluþia pentru aceastã problemã:

3. Isus Cristos este soluþia lui Dumnezeu pentru starea
de pãcat a omenirii. Numai prin El putem avea, din
nou, o relaþie personalã cu Dumnezeu.

„Cristos a suferit odatã pentru pãcate, El, Cel neprihãnit, pentru cei nelegiuiþi,
ca sã ne aducã la Dumnezeu“ (1 Petru 3:18).

Prin lucrarea Lui, Dumnezeu Însuºi a
construit un pod peste prãpastia care
ne desparte de El. El a devenit Om, în
Isus Cristos, ºi a trãit în lumea noastrã.
Prin moartea Lui putem primi iertare
ºi putem începe sã trãim o viaþã cu
adevãrat nouã.

Dumnezeu

omul

Dumnezeu

omul

ISUS
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– sã-I încredinþãm Lui cârma vieþii noastre. Isus Cristos spune: „Iatã, Eu
stau la uºã ºi bat. Dacã aude cineva glasul Meu ºi deschide uºa, voi intra
la el...“ (Apocalipsa 3:20).

Tu poþi sã-þi încredinþezi chiar acum viaþa ta, în mod conºtient,
lui Isus Cristos.

Acesta este un pas decisiv în umblarea cu Dumnezeu. Dumnezeu te
cunoaºte. Pe El nu Îl intereseazã frumuseþea formulãrii cuvintelor, ci
sinceritatea ta.

Urmãtoarea rugãciune este un mod în care îþi poþi exprima încrederea
în Dumnezeu:

Tatã din cer, am înþeles clar cã mi-am condus singur viaþa ºi cã sunt
despãrþit de Tine. Iartã-mi vina. Mulþumesc cã m-ai iertat prin faptul cã
Isus a murit în locul meu ºi prin faptul cã a devenit Mântuitorul meu.
Doamne Isuse, te rog preia Tu conducerea vieþii mele ºi fã-mã aºa cum
vrei Tu sã fiu!

Este aceastã rugãciune ºi expresia dorinþei tale?

Dacã da, atunci tu poþi sã faci din ea propria ta rugãciune. Ca urmare,
Isus va intra în viaþa ta aºa cum a promis. Iatã cuvintele lui Isus: „Cereþi
ºi vi se va da, cãutaþi ºi veþi gãsi, bateþi ºi vi se va deschide“ (Matei 7:7).

Vrei sã faci acum acest lucru?

Ce se întâmplã când îþi încredinþezi viaþa lui Isus Cristos?

– Isus Cristos devine Domnul vieþii tale (Ioan 20:28).

– El îþi iartã toate pãcatele (Coloseni 1:14).

– El îþi dãruieºte ocrotire, bucurie ºi speranþã (Romani 14:17).

– Tu devii copilul lui Dumnezeu ºi poti sã-L numeºti pe Dumnezeu „Tatã“
(Matei 6:9).

– Trãieºti prin puterea Duhului Sfânt (Fapte 2:38).

– Începi sã trãieºti viaþa plinã de sens pentru care te-a creat Dumnezeu
(Ioan 10:10).
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„Dar tuturor celor care L-au primit, adicã celor care cred în Numele Lui,
le-a dat dreptul sã se facã copii ai lui Dumnezeu“ (Ioan 1:12).

Urmãtoarele diagrame explicã douã concepþii de viaþã:

„Eul“ în centrul vieþii.

Chiar dacã poate cã îºi spune creºtin, aceastã persoanã îºi conduce singurã
viaþa. Cristos este la periferia sau în afara vieþii ei. Punctele reprezintã
anumite domenii ale vieþii, cum sunt prieteniile, profesia, timpul liber
sau banii. Acestea sunt stãpânite de „eu“, lucru care duce adesea la
nemulþumire, dezamãgire ºi inutilitate.

Isus Cristos în centrul vieþii.

Viaþa acestei persoane este condusã de Dumnezeu pentru cã, încrezându-
se în El, aceastã persoanã a primit iertarea lui Dumnezeu ºi Îi subordoneazã
lui Isus fiecare domeniu al vieþii ei. În aceastã relaþie intimã cu Dumnezeu,
omul trãieºte, progresiv, o viaþã tot mai împlinitã ºi mai plinã de sens.

Care dintre diagrame þi se potriveºte cel mai bine?

Care dintre diagrame ai dori sã reprezinte viaþa ta?

În continuare, vom explica modul în care se poate începe o viaþã
care-L are în centru pe Isus Cristos:

Pentru aceasta este esenþial:

– sã ne recunoaºtem vina înaintea lui Dumnezeu;

– sã primim încrezãtori iertarea Lui;
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Isus Cristos a murit în locul nostru.

El a murit ca sã înlãture obstacolul dintre Dumnezeu ºi om:

„Pedeapsa care ne dã pacea a cãzut peste El ºi prin rãnile Lui suntem
tãmãduiþi. Noi rãtãceam cu toþii ca niºte oi, fiecare îºi vedea de drumul
lui; dar Domnul a fãcut sã cadã asupra Lui nelegiuirea noastrã a tuturor“
(Isaia 53:5-6).

Dar „Domnul Îºi aratã dragostea faþã de noi prin faptul cã, pe când eram
noi încã pãcãtoºi, Cristos a murit pentru noi“ (Romani 5:8).

Isus a înviat din morþi:

„Dumnezeu a înviat pe acest Isus ºi noi toþi suntem martorii Lui“ (Fapte
2:32).

Învierea Lui dovedeºte:

– cã El este Fiul lui Dumnezeu (Romani 1:4).

– cã Dumnezeu vrea sã ne ierte (Fapte 13:34-39).

– cã putem beneficia chiar azi de ajutorul ºi de prezenþa Lui (Ioan 14:1).

Isus – singura cale?

Isus a spus: „Eu sunt Calea, Adevãrul ºi Viaþa. Nimeni nu vine la Tatãl
decât prin Mine“ (Ioan 14:6).

Numai credinþa creºtinã vorbeºte despre faptul cã Dumnezeu S-a fãcut
Om ca sã salveze fiinþele umane. Celelalte religii accentueazã faptul cã
trebuie sã ne salvãm singuri printr-o disciplinã severã. Credinþa creºtinã
subliniazã, dimpotrivã, darul absolut nemeritat pe care ni-l oferã Dumnezeu.
Religiile necreºtine sunt încercarea omului de a ajunge la Dumnezeu;
creºtinismul este cel mai mare efort al lui Dumnezeu de a ajunge la om
prin Isus Cristos.

În timp ce este necesar sã accepþi aceste trei adevãruri, nu este
suficient doar sã fii de acord cu ele:

4 Este nevoie sã faci un pas conºtient: noi intrãm într-
o relaþie intimã cu Dumnezeu atunci când Îi cerem
lui Isus Cristos sã ne ierte vina ºi Îi încredinþãm Lui
viaþa noastrã.
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Viaþa nouã prin puterea Duhului Sfânt.

Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este astãzi la lucru. El ne ajutã sã credem ºi
ne dã viaþã nouã în dar. Viaþa creºtinului este o viaþã trãitã prin puterea
Duhului Sfânt. El ne ajutã sã înþelegem Biblia ºi sã ne rugãm. El ne dã, în
dar, dragoste pentru Dumnezeu ºi pentru semeni.

Siguranþa vieþii veºnice într-o relaþie intimã cu Dumnezeu.

„ªi mãrturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaþa veºnicã ºi aceastã
viaþã este în Fiul Sãu. Cine are pe Fiul are viaþa, cine n-are pe Fiul lui
Dumnezeu n-are viaþa. V-am scris aceste lucruri ca sã ºtiþi cã voi, care
credeþi în Numele Fiului lui Dumnezeu aveþi viaþa veºnicã“ (1 Ioan 5:11-
13).

Indicaþii practice pentru o viaþã cu Cristos:

Viaþa creºtinã implicã un proces de creºtere. Relaþia ta cu Cristos se
întãreºte pe mãsurã ce înveþi sã te încrezi tot mai mult în El, în fiecare
detaliu al vieþii tale. Iatã câteva sfaturi în acest sens:

– Nu încerca sã trãieºti viaþa creºtinã prin propria ta putere, ci trãieºte
bucuros ºi încrezãtor prin puterea Duhului Sfânt. Cere în fiecare zi iertarea
care îþi este promisã în Isus Cristos.

– Nu îþi lãsa credinþa sã depindã de temperamentul, sentimentele ºi de
experienþele tale schimbãtoare. Acestea nu sunt concludente. Decisivã
este promisiunea lui Dumnezeu aflatã în Cuvântul Sãu. Creºtinul trãieºte
prin credinþã.

– Citeºte zilnic un pasaj din Biblie. Începe, de exemplu, cu Evanghelia
dupã Ioan.

– Începe ºi sfârºeºte ziua cu rugãciune. Nu întrerupe dialogul cu Dumnezeu.
Dupã cum orice relaþie de prietenie trebuie întreþinutã, la fel este ºi cu
relaþia intimã cu Dumnezeu.

– A fi creºtin nu este o chestiune privatã. Cautã sã dezvolþi relaþii cu alþi
creºtini.

– Nu-þi pãstra credinþa numai pentru tine, ci ajutã-i ºi pe alþi oameni sã
afle despre trãirea ta cu Cristos.

– Foloseºte-þi darurile primite de la Dumnezeu spre binele altora deoarece
credinþa ºi dragostea sunt una.
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scendo (o misiune dezvoltatã printre muzicienii
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Importanþa bisericii.

În Noul Testament (Evrei 10:25) ni se subliniazã cã întreþinerea unei
relaþii sistematice cu alþi creºtini este o temelie decisivã a credinþei
personale.

De aceea, dacã nu faci încã parte dintr-o bisericã în care Isus Cristos
este onorat ºi în care Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu este luatã în serios,
ia singur iniþiativa! Cautã pãrtãºia sistematicã cu alþi oameni care Îl
mãrturisesc pe Cristos ca Mântuitor ºi Domn ºi care experimenteazã
dragostea Lui. Participã activ la serviciile divine ºi la viaþa bisericii.


