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MAGDALEINE ZIEGELER

Cu mâna întinsæ stæ în faﬂa ei: „Iertaﬂi-mæ, væ rog!“ Totuøi,
aceastæ rugæminte primeøte ræspunsul cu braﬂele încruciøate
øi o minæ înæcritæ: „Nu, asta nu o sæ v-o iert vreodatæ, niciodatæ, niciodatæ în viaﬂa mea!“

Harul

Cunoøtinﬂa mea, o creøtinæ serioasæ,
care locuieøte într-o casæ cu chirie uøæ
în uøæ cu o doamnæ, mi-a povestit
aceastæ istorioaræ umilitoare pentru
ea. Pentru cæ avusese mulﬂi musafiri
de ziua ei care murdæriseræ casa scærii
foarte mult, a curæﬂat-o ea, deøi era
rândul vecinei sæ o cureﬂe în sæptæmâna respectivæ. Oricum, aceasta a
privit aceastæ amabilitate drept o insultæ. Oricine putea sæ vadæ pe afiø cæ
ea era la rând cu curæﬂenia în sæptæmâna respectivæ! Cu siguranﬂæ
ceilalﬂi colocatari au observat asta øi sau gândit cæ este bætrânæ øi sclerozatæ.
Cunoøtinﬂa mea era dærâmatæ øi i-a explicat vecinei ei încæ o datæ totul,
foarte exact. Totuøi, lucrurile s-au înræutæﬂit...

– un dar nemeritat
42

ethos 4/2007

S42_45_ro

24.07.2008 14:09 Uhr

Page 43

Într-o dimineaﬂæ, mai multe obiecte
pe care cunoøtinﬂa mea le dæruise în
trecut vecinei ei, se gæseau în faﬂa uøii
ei. Øi o altæ încercare de împæcare de
Cræciun a fost ignoratæ. Nu era nimic
de fæcut – toate rugæminﬂile de a fi iertatæ au fost respinse. Mândrie øi aroganﬂæ de o parte, durere øi lacrimi de
cealaltæ parte. De ce nu putea sæ accepte acest dar al dragostei?
Gæsim aici paralele uimitoare cu
Dumnezeu. Træim într-o lume în care
trebuie sæ câøtigæm, sæ meritæm totul.
Doar performanﬂa conteazæ, doar cei
mai buni câøtigæ, cei mai frumoøi sunt

 Piatræ de poticnire: mândria
Primei grupe îi stæ mândria în cale.
Sunt cei care se autoîndreptæﬂesc. Nu
îøi væd vina imensæ în faﬂa lui Dumnezeu. Dacæ au nevoie de mântuire,
atunci preferæ sæ o obﬂinæ în felul lor.
Vor sæ îøi câøtige mântuirea, sæ o
merite, sæ se achite de datorie prin
muncæ, sæ îndrepte greøeala. Dacæ acceptæ harul, atunci recunosc eøecul.
Asta este ceea ce îi preocupæ. Ei
încearcæ sæ Îl impresioneze pe Dumnezeu „fiind buni“, øi cred cæ asta Îl
bucuræ.
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luaﬂi în seamæ øi bogaﬂii favorizaﬂi.
Poate øi Dumnezeu varsæ lacrimi pentru oamenii care nu vor sæ recunoascæ
faptul cæ El oferæ fiecæruia harul Sæu
– un dar nemeritat: „Harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire, s-a arætat tuturor oamenilor“ (Tit 2,11). În
orice caz, øtim despre Domnul nostru
Isus cæ a plâns pentru Ierusalim.
Existæ douæ tipuri diferite de oameni cærora le este greu sæ accepte
harul lui Dumnezeu: cei care se consideræ prea buni øi cei care se consideræ prea ræi.

Aceastæ grupæ de oameni consideræ
cæ este o îndræznealæ din partea lui
Dumnezeu sæ îi caracterizeze ca
având nevoie de har. Nu ar trebui
Dumnezeu sæ le cearæ scuze pentru cæ
are o pærere atât de proastæ despre ei?
Nu au nevoie de El, pot sæ îøi ia singuri viaﬂa în mâini øi sæ hotærascæ.
Acest lucru a fost exprimat foarte
bine prin afirmaﬂia unei cunoøtinﬂe:
„Dacæ se mai predicæ o datæ aøa ceva
în bisericæ, nu mai vin niciodatæ.“ În
duminica respectivæ se predicase despre jertfirea lui Isaac øi eu i-am explicat cæ aceasta era o imagine a jertfei lui Isus Hristos, pentru care nu s-a
gæsit niciun înlocuitor. Imaginea ei
despre Dumnezeu a fost sfærâmatæ.
Nu, nu putea sæ accepte un astfel de
Dumnezeu care a permis ca Fiul Sæu
sæ fie „mæcelærit“. O altæ doamnæ s-a
plâns de un Dumnezeu ræzbunætor
care a cerut sânge. Îi era milæ de toate
animalele care au trebuit sæ fie jertfite
în Vechiul Testament pentru ca Dumnezeu sæ poatæ fi îndurætor.
În timpul mersului cu beﬂele,
însoﬂitoarea mea mi-a povestit cum a
fost ucisæ fiica ei, care pe atunci avea
20 de ani. Aceasta a fost gæsitæ cu mai
mult de øaizeci de înﬂepæturi de cuﬂit
øi strangulatæ. Deøi criminalul a fost
cæutat prin intermediul emisiunii
„Dosarele XY“, nu a fost gæsitæ nicio
urmæ.
De douæ decenii e chinuitæ de
închipuirea temerilor øi durerilor pe
care trebuie sæ le fi suportat fiica ei în

ultimele ore øi minute de viaﬂæ. Totuøi, de la început øi nici în anii care
au urmat nu a avut sentimente de
ræzbunare împotriva criminalului.
Aceastæ doamnæ este deosebit de simpaticæ, vrednicæ de iubit, foarte angajatæ social în munca la ospiciu, în plus
are un simﬂ al dreptæﬂii marcant øi
duce o viaﬂæ moralæ. De când a plecat
din bisericæ nu vrea sæ mai aibæ de-a
face cu religiile. M-a asigurat cæ færæ
Dumnezeu duce probabil o viaﬂæ mai
exemplaræ decât mulﬂi care îøi zic
creøtini. Ce ar trebui Dumnezeu sæ îi
ierte ei? De ce are ea nevoie de har?
Acest gând este chiar jignitor pentru
ea.
A trebuit sæ îi dau dreptate în multe
privinﬂe. Bineînﬂeles cæ existæ creøtini
care sunt mult sub principiile lor etice
øi morale. Totuøi aceastæ femeie nu
øi-a dat seama niciodatæ cât de înaltæ
este øtacheta lui Dumnezeu øi cæ vina
ei realæ era aceea de a fi propriul ei
stæpân. Avea nevoie de ceea ce cineva
a numit odatæ „de-mândrie-re“. Sæ îi
faci pe oameni sæ creadæ cæ sunt
destul de buni øi færæ Isus, este cel
mai ræu lucru pe care li-l putem transmite.
Un medic nu-i va oferi niciodatæ
unui om sænætos o operaﬂie care sæ îl
menﬂinæ în viaﬂæ. La fel, nici Dumnezeu nu va putea oferi harul Sæu
unui „om bun“. Înﬂelegerea vinei a
fost pierdutæ pentru noi în mare parte.
Cu scurtæ vreme în urmæ am citit
cæ în medie, un om minte de pânæ la
100 de ori pe zi. Nu prea puteam sæ
îmi închipui acest lucru, dar dacæ ne
gândim la toate variantele minciunii,
cum ar fi fæﬂærnicia, exagerærile,
jumætæﬂile de adevær – øi tæcerea poate
sæ însemne minciunæ în anumite
cazuri –, aceastæ statisticæ poate sæ fie
realæ. Doar Duhul Sfânt poate sæ ne
dea în dar conøtientizarea acestui lucru. Dacæ reuøeøte asta, vom fi îngroziﬂi de ræutatea noastræ. Doar din
cauza gândurilor noastre pæcætoase
Dumnezeu ar putea sæ ne condamne
de mai multe ori pe toatæ viaﬂa!
Evanghelistul american Charles
Finney a scris: „Niciodatæ nu øi-a
væzut vreun pæcætos pæcatele atât de
ræu. Dimpotrivæ, nimeni nu-øi imagineazæ mærimea vinei sale, cæci cred
cæ niciun om nu ar putea suporta
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imaginea întregii grozævii a pæcatelor
sale. Dumnezeu, în îndurarea Sa, a
scutit fæptura creatæ de El de cea mai
îngrozitoare priveliøte dintre toate
care existæ: inima omeneascæ în toatæ
atrocitatea ei.“
Cine întinde mâna dupæ un Salvator, dacæ nu îøi dæ seama cæ este pe
punctul de a se îneca?

 Prea ræu pentru har?

Cea de-a doua grupæ de oameni se
simte prea rea pentru har. Adesea este
vorba de oameni care se gæsesc în
mlaøtinæ pânæ la gât øi îøi dau seama
cæ nu pot sæ iasæ singuri de acolo: dependenﬂii de droguri, alcoolicii, prostituatele, criminalii, hoﬂii, etc.
Copleøiﬂi de vina lor, se simt nedemni
pentru har.
Nu ar trebui sæ pierdem ocazia sæ
le spunem acestor oameni cæ primul
om cæruia Isus i-a oferit harul Sæu a
fost un infractor. Acesta nu mai avea
nicio ocazie sæ repare lucrurile, øi totuøi, Isus i-a promis: „Astæzi vei fi cu
mine în rai.“
Nu suntem uimiﬂi cum harul lui
Dumnezeu l-a schimbat pe Pavel, un
criminal?
Cu siguranﬂæ mulﬂi dintre noi
44

cunoaøtem cel mai popular cântec în
toatæ lumea al afro-americanilor:
„Amazing grace“ („Mæreﬂul har“).
Acesta a fost compus de John Newton, englezul crunt care vindea sclavi
negri øi îi trata ca pe ultimul gunoi.
Totuøi, în cursul vieﬂii sale, acest om
a devenit creøtin. Ca pastor, mai
târziu, s-a implicat împotriva
comerﬂului cu sclavi. Cu puﬂin timp
înainte de moartea sa, a spus:
„Aproape cæ mi-am pierdut memoria.
Dar douæ lucruri mi le mai amintesc
încæ, øi anume cæ eu sunt un mare
pæcætos øi Hristos este un mare Mântuitor.“
Chiar øi în viaﬂa creøtinilor næscuﬂi
din nou poate sæ aparæ îndoiala cu
privire la har. O prietenæ intræ mereu
în panicæ atunci când Satana o poate
ispiti cu un „pæcat preferat“. Pentru ea
atunci lumea se terminæ øi este nevoie
de „toatæ puterea de convingere divinæ“ sæ îi aræﬂi clar øi convingætor din
Biblie cæ harul lui Dumnezeu este de
ajuns øi pentru asta.
În tinereﬂe, øi eu am træit ceva
asemænætor. Satana a semænat în mine
gândul: „Ce îﬂi închipui tu? De ce sæ
fii tocmai tu mântuitæ? Ia uitæ-te în jurul tæu! Vecina ta nu este o mamæ øi
o soﬂie excelentæ faﬂæ de tine? Ce faci
tu de fapt mai bine decât ea?“ Satana
mi-a mai trecut prin faﬂa ochilor øi
multe alte persoane. În parte aveau
træsæturi de caracter mult mai nobile
decât mine.
A durat mult timp pânæ ce am recunoscut cæ voi fi mereu un cerøetor
în faﬂa lui Dumnezeu. La fel ca la
convertirea mea, trebuie sæ cer cu
mâinile goale în fiecare zi harul lui
Dumnezeu. Nu pot sæ câøtig sau sæ
merit acest lucru. Harul Sæu nu
ajunge doar pentru ieri øi azi, ajunge
pentru toatæ veønicia. Este o minciunæ
dacæ, plinæ de entuziasm, cânt
cântarea „Doar harul Tæu este de
ajuns“ iar în viaﬂa de zi cu zi mæ comport ca øi cum ar trebui sæ câøtig
harul.

 „Doar harul Tæu este de
ajuns“

Dintr-o predicæ am devenit conøtientæ de dimensiunea harului. Predicatorul a citat textul din Matei 18,2135, parabola împæratului milos øi a
robului nemilos.
Robul era dator împæratului 10 000
de talanﬂi. Øtim cât înseamnæ aceastæ
sumæ? Un talant are 6000 de denari,
adicæ 6000 de salarii pe o zi. În cazul
acestei sume este deci vorba de 60 de
milioane de salarii zilnice. Dacæ socotim în continuare, stabilim cæ, dacæ
lucrezi 50 de ani din viaﬂæ, ai nevoie
de 4000 de vieﬂi ca sæ câøtigi aceastæ
sumæ. Atât de imensæ este vina noastræ faﬂæ de Dumnezeu! Nu este
caraghios sæ Îi oferim în schimb
faptele noastre bune?
Urmætoarea istorie exemplaræ clarificæ lucrurile. Un împærat, care este
în acelaøi timp judecætorul suprem al
ﬂærii, descoperæ cæ o persoanæ are
obligaﬂii de platæ foarte mari, pe care
nu le poate achita. Vede trei posibilitæﬂi sæ îl ajute. Fie îl poate vinde ca
sclav, sau sæ îi dea timp sæ achite datoria prin muncæ. Oricum, timpul
vieﬂii lui nu i-ar ajunge pentru asta. Ca
o ultimæ posibilitate vede iertarea, dar
datoria trebuie sæ fie plætitæ.La scurtæ
vreme dupæ aceea datornicul vine øi
vrea sæ îi mulﬂumeascæ împæratului.
Nu-i vine sæ-øi creadæ ochilor când
din palat ies împæratul în haine de lucru øi împæræteasa cu o perie cu coadæ
øi cu o mæturæ. Îl salutæ pe cel îngrozit
cu cuvintele: „A trebuit sæ vindem
palatul, dar banii tot nu au ajuns.
Acum trebuie sæ ne câøtigæm existenﬂa prin munca mâinilor noastre.“
Ridicol øi în acelaøi timp jignitor ar
fi dacæ datornicul i-ar oferi împæratului din amabilitate de bunævoie un loc
de muncæ pentru un weekend ca
amortizare a datoriei. Un sfârøit de
sæptæmânæ, când ar fi nevoie de 4000
de „vieﬂi“!
La fel ne comportæm øi noi, oamenii, faﬂæ de Dumnezeu când încercæm sæ facem harul desævârøit prin
propriile noastre fapte. Dumnezeu nu
doar ne-a iertat cu generozitate vina,
nu, ci dreptatea Sa a cerut împæcare.
Acest lucru l-a obﬂinut Isus Hristos
pentru noi pe cruce la Golgota.
ethos 4/2007

S42_45_ro

24.07.2008 14:09 Uhr

Page 45

El Øi-a pæræsit „palatul“ øi s-a îmbræcat în „haine de lucru“, a fost gata
sæ achite datoria noastræ prin muncæ.
Sæ ne gândim doar un moment la
acest lucru: Împæratul împæraﬂilor,
Domnul Universului este gata de cea
mai joasæ slujbæ! Cel în faﬂa Cæruia se
va pleca odatæ orice genunchi, îngenuncheazæ în faﬂa ucenicilor øi le
spalæ picioarele. El face astfel munca
unui sclav.
Erau aceøtia oameni care meritaseræ asta? Cu siguranﬂæ,q nu. Isus
øtia exact cæ aceste picioare pe care le
spæla nu Îl vor mai urma ziua urmætoare. Dar prin aceastæ acﬂiune le-a
arætat dragostea Sa nemæsuratæ, harul
Sæu. Viaﬂa Sa era caracterizatæ de
predare completæ øi ascultare faﬂæ de
Tatæl Sæu ceresc. Da, El a fost ascultætor pânæ la moartea pe cruce. A
fost gata sæ sufere chinuri nemæsurate, pânæ ce a putut în sfârøit sæ
strige: „S-a sfârøit!“
Aﬂi înﬂeles, am înﬂeles eu cu adeværat rezultatul acestui har mæreﬂ care
ne-a fost dæruit? Câteva rânduri din
cartea „Har øi adevær“ de Randy Alcorn m-au pus pe gânduri: „Dacæ am

înﬂelege cu adeværat harul lui Dumnezeu – øi asta este atât de puﬂin – ,
am cædea în genunchi øi am plânge.
Apoi ne-am ridica, am striga øi am
râde când am privi unii la alﬂii øi neam întreba: ‘Îﬂi vine sæ crezi asta? Am
fost iertaﬂi! Cerul va fi patria noastræ
pentru toatæ veønicia!’“

 Sæ acﬂionæm ca Isus
În lumea noastræ gæsim puﬂinæ îndurare. Træim într-o societate nemiloasæ. Aici existæ gândul lipsit de
îndurare la o carieræ iar corupﬂia este
la ordinea zilei. Politicæ færæ îndurare,
jurisprudenﬂæ færæ îndurare, culturæ
færæ îndurare, sport færæ milæ. Doar
cei mai buni câøtigæ, conteazæ sutimile de secundæ.
Cum ne comportæm noi, creøtinii,
de fapt între noi? Cum Îl întâmpinaﬂi
dumneavoastræ pe Cel care a devenit
vinovat pentru dumneavoastræ? Nu
afiøæm adesea o fire egoistæ, înfumuratæ? Cum reacﬂionæm noi când
celælalt face mereu aceleaøi greøeli
faﬂæ de noi? Cele mai rele greøeli pe

Aceasta este îndurarea
❚ ca eu, un cerøetor zdrenﬂæros, flæmând, decæzut sæ primesc un loc la
masa îmbeløugatæ din palatul împæratului (la dreapta împæratului).
❚ ca eu, persoana care încalcæ legea sæ aud cuvântul „Achitat“ din gura
judecætorului.
❚ ca eu, expulzatul din patria sa, sæ primesc gratis un nou cæmin.
❚ ca eu, înecându-mæ în marea spumegândæ sæ fiu salvat de un om cæruia
i-am arætat doar uræ øi dispreﬂ.
❚ ca eu, un sclav umilit sæ fiu pus în locul unui fiu øi moøtenitor al unei
averi uriaøe.
❚ ca eu, un lepros, sæ simt atingerea unei mâini iubitoare.
❚ ca eu, un pæcætos, sæ Îi pot spune „Tatæ“ Sfântului Dumnezeu
❚ în locul iadului sæ mæ aøtept la rai.

care le-ar putea comite vreodatæ un
om faﬂæ de mine, sunt nimic în comparaﬂie cu vina mea faﬂæ de Dumnezeu. Lipsa îndurærii ne face farisei,
controlori. Dimpotrivæ, în Mica 7,18
citim cæ lui Dumnezeu Îi place îndurarea.
Doresc sæ væ reamintesc o povestire de Ernest Hemingway. Un tatæ
decide sæ se împace cu fiul sæu care
fugise în Madrid. Plin de remuøcæri,
dæ urmætorul anunﬂ în ziar: „Paco,
vino marﬂi dupæ-amiazæ la hotelul
Montana. Totul este iertat. Tata.“
Paco este un nume foarte des întâlnit
în Spania. Când tatæl ajunge în piaﬂa
în care se gæseøte hotelul, acolo îl
aøteaptæ deja opt sute de tineri cu numele Paco.
Suntem înconjuraﬂi de oameni care
flæmânzesc într-o lume lipsitæ de îndurare dupæ harul, dupæ îndurarea divinæ, aducætoare de mântuire, nemeritatæ. Doar în mæsura în care noi
înøine am aflat aceastæ îndurare
putem sæ o facem cunoscutæ øi altora
øi sæ le ieøim în întâmpinare cu îndurare.
Rugæciunile au fæcut posibil ca
doamna pe care o cunosc sæ o trateze
pe vecina ei prietenos în continuare,
sæ îi acorde îndurare „în avans“.
Acum aøteaptæ ziua când „rugæmintea
ei pentru îndurare“ va fi pânæ la urmæ
acceptatæ.
Philip Yancey povesteøte în cartea
sa „Harul nu este doar un cuvânt“ despre o prostituatæ care a povestit
cuiva toate problemele ei. Acest bærbat a întrebat-o dacæ s-a gândit vreodatæ sæ caute ajutor într-o bisericæ. Cu
o expresie øocatæ øi plinæ de durere pe
faﬂæ, ea a replicat: „Ce sæ caut acolo?
Oricum mæ simt destul de prost.
Acolo m-aø simﬂi øi mai prost!“
Doresc ca niciun om sæ nu evite
biserica noastræ, adunarea noastræ din
acest motiv. Sæ ne deschidem
adunærile, inima noastræ, chiar casa
noastræ pentru astfel de oameni care
au nevoie de îndurare!
Cui puteﬂi aræta astæzi îndurare?
Sau cui îi veﬂi transmite mesajul haru■
lui?

❚ când ochii lui Dumnezeu, care sunt prea curaﬂi ca sæ priveascæ pæcatul
(Hab. 1,13), pot privi la mine cu bunævoinﬂæ.
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