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Harul

Aprecieri pentru această carte
„Harul lui Dumnezeu – favoarea Lui necondiţionată şi nemeritată izvorâtă
din iubire – este uneori greu de înţeles de către oameni, chiar dacă toţi avem
nevoie disperată de el. Dar în noua carte a lui Max Lucado, Harul, acesta
este uşor de îmbrăţişat şi de înţeles. Prin stilul narativ caracteristic al lui
Lucado şi ca urmare a înţelegerii lui teologice profunde, învăţăm că harul lui
Dumnezeu este mult mai mult decât merităm noi şi mult mai măreț decât
ni l-am putea imagina.“
—Dr. Charles F. Stanley
„Max Lucado împleteşte aici strălucit stilul lui creativ de a scrie cu onestitatea
lui în ce priveşte experienţa harului, a îndurării şi a iertării lui Dumnezeu în
momentele sale de eşec şi disperare. Vei găsi multă mângâiere în Cuvântul

lui Dumnezeu pus în lumină de Max, Cuvânt care ne revelează că Isus
Cristos este cu adevărat singura speranţă care aduce pace veşnică.“
—Franklin Graham, președinte și director executiv
al Samaritan Purse, Asociația de Evanghelizare Billy Graham
„Puţini scriitori sunt mai buni decât Max Lucado, şi niciun subiect nu este
mai bun decât harul lui Dumnezeu.“
—Randy Alcorn, autor, Heaven şi If God Is Good
„Max ne încurajează, ne dă speranţă şi ne aduce aminte că harul de care
avem cu toţii parte ca urmaşi ai lui Isus ar trebui să ne dea puterea să mutăm
munţii din loc, în loc să ne mulţumim să dăm cu piciorul într-un muşuroi
de furnici.“
—Brad Lomenick, președinte și director executiv, Catalyst
„În cartea aceasta, Harul, Max Lucado ne oferă o înţelegere profundă şi
capabilă să schimbe vieţi despre adevărul de bază al harului lui Dumnezeu.“
—Joyce Meyer,
învățătoare biblică și autoare de bestselleruri
„Max oferă o viziune biblică a harului care este îmbibată în sudoare şi însoţită
de un set complet pentru antrenarea muşchilor abdominali, de o noutate ce
defineşte viaţa şi de o bunătate ce perfecţionează prieteniile, izvorâtă chiar
din inima lui Dumnezeu.“
—Tim Kimmel, autor, Grace-Based Parenting
„Unii scriitori scriu pentru minte, alţii pentru inimă, dar puţini dintre ei
scriu pentru suflet. În cea mai recentă carte a sa, Harul, Max Lucado scrie
pentru toate aceste trei afecte, atingându-le pe toate.“
—Cal Thomas, sindicalist;
editorialist la USA Today și colaborator la Fox News
„Dacă îndrăgeşti scrierile lui Max Lucado, probabil că aceasta va deveni
cartea ta preferată.“
—Stephen Arterburn, fondator și președinte,
New Life Ministries; gazdă, New Life Live!
și autor de bestselleruri
„Nu mă pot gândi la un mesaj mai necesar pentru oamenii trudiţi de

pretutindeni şi la un autor mai potrivit decât Max Lucado pentru a descrie
cu atâta iscusinţă speranţa pe care o aduce mesajul «Cristos în voi».“
—Louie Giglio, inițiatorul conferințelor Passion
și pastor, Passion City Church
Max Lucado este deja de mai mulţi ani o voce care vesteşte harul în
întreaga lume, amintindu-ne de importanţa supremă a darului măreţ al lui
Dumnezeu.“
—Mark Batterson, pastor, National Community Church și autor
de bestselleruri desemnat de New York Times, The Circle Maker
„Îmi imaginez ce s-ar întâmpla dacă am îndrăzni să apucăm cu ambele
mâini mesajul acestei cărţi şi l-am ţine aproape de inima noastră. Acesta
ne-ar schimba viaţa, istoria personală şi viaţa tuturor acelora cu care intrăm
în contact.“
—Sheila Walsh, autoare, God Loves Broken People
„Max este un povestitor plin de viaţă şi scrierile lui îndeamnă cu putere
la autoreflecţie. Dacă citeşti Harul, e imposibil să nu fii transportat în pacea
îmbrăţişării totale a lui Dumnezeu. Aceasta este o carte ambiţioasă care ne
arată o dată în plus de ce Max este unul dintre autorii cei mai iubiţi, mai
respectaţi şi mai de încredere ai creştinătăţii.“
—Dave Toycen, președinte și director executiv,
World Vision Canada
„Nu voi obosi niciodată să citesc cărţi în care Max Lucado dezvăluie
misterul şi frumuseţea harului. De la început până la sfârşit, cartea aceasta
este o celebrare a unui dar ce e mai mare decât ne-am putea imagina vreodată,
şi cu toate acestea ne stă zilnic la dispoziţie.“
—Jon Acuff, autor de bestselleruri
desemnat de Wall Street Journal, Quitter și Stuff Christians Like
„A citi ce scrie Max Lucado despre har este ca şi cum l-ai asculta pe
Warren Buffett vorbind despre bani sau pe Julia Child vorbind despre
mâncare – este un subiect de care este îndrăgostit de-o viaţă.“
—John Ortberg, autor și pastor,
Menlo Park Presbyterian Church
„Harul divin, faptul că un Dumnezeu perfect Îşi găseşte plăcerea în

oameni înclinaţi spre rău, ca mine, este partea frumoasă a teologiei mele.
Aceasta mă atrage spre Dumnezeu, dar în acelaşi timp pare să scape
înţelegerii mele. De aceea sunt realmente îndrăgostită de cea mai recentă
carte a lui Max Lucado pe acest subiect – Harul: Mai mult decât merităm,
mai măreț decât ni l-am putea imaginea – citirea ei a adus bucurie inimii
mele!“
—Lisa Harper, autoare, învățătoare biblică
și conferențiară Women of Faith
„Aştept să vină ziua în care Max Lucado va scrie o carte care să nu fie
remarcabilă. Până acum lucrul acesta nu s-a întâmplat. Poate că aceasta este
cartea lui cea mai bună.“
—Steve Stroope, pastor principal, Lake Pointe Church;
și autor, Tribal Church
„Poate că au fost cei cinci dolari pe care i-am primit de fiecare dată
când am luat 10 în carnetul de note. Sau poate au fost aplauzele şi ovaţiile
în picioare ce au urmat după ce am cântat prima dată în public. S-ar putea,
la fel de bine, să fi fost reacţia negativă a lui Simon Cowell pe scena lui
American Idol, când nu am reuşit să-l impresionez. Orice ar fi fost, am învăţat
într-un fel sau altul că un spectacol bun înseamnă acceptare. Dar după ce
am citit cartea lui Max Lucado, Harul: Mai mult decât merităm, mai măreț
decât ni l-am putea imagina, am învăţat clar lecţia de viaţă ce se referă la Tatăl
meu ceresc. Ea m-a urmărit şi mi-a erodat miturile persistente, şi totuşi false,
pe care le acceptasem şi la sfârşit m-a lăsat mai bună decât m-a găsit. O
recomand cu toată căldura.“
—Mandisa, cântăreață și autoare
„Este una din cele mai bune cărţi ale lui Max. Paginile ei ne aduc aminte
că Dumnezeu transformă marile noastre planuri de autoperfecţionare în
confetti şi le foloseşte ca să celebreze planurile Lui mai bune privind harul
în viaţa noastră. Ea ne aminteşte că harul nu este doar un mijloc pentru
atingerea unui scop. Harul enorm, nu planurile noastre mici, vor schimba în
cele din urmă lumea.“
—Bob Goff, fondator, Restore International;
și autor, Love Does
„Am început să citesc Harul ca să scriu o recomandare. Dar am continuat
să citesc fiindcă mi-am dat seama că a fost scrisă pentru mine. Dacă ai nevoie

să ţi se amintească ce este harul şi pentru cine este el, atunci cartea aceasta a
fost scrisă probabil şi pentru tine.“
—Dave Stone, autor și pastor, Southeast Christian Church
„Harul nu este un cuvânt uşor! Max mi-a deschis ochii ca să înţeleg mai
bine darul fără plată al harului dumnezeiesc.“
Colt McCoy, fundaș în Liga Națională de Fotbal (NFL)

De acelaşi autor
la Editura Scriptum au mai apărut:
Asemenea lui Isus
Calmul din mijlocul furtunii
Când Dumnezeu îți șoptește numele
Fără teamă
Fiecare zi merită o șansă
Harul
În rolurile principale
Îndrăznește să trăiești
Înfruntă-ţi uriaşii
Nu-i de mirare că e numit Mântuitorul
Nu totul se învârte în jurul meu
3:16 Numerele speranţei
O dragoste care merită dăruită
Povestea lui Dumnezeu, povestea ta
Salvatorul de lângă tine
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Cu ocazia celei de-a treizecea aniversări
a căsătoriei noastre,
dedic această carte
soției mele, Denalyn.
Tu ești darul lui Dumnezeu
– Harul Lui –
pentru viața mea.
Încăperile casei noastre par pustii
când nu ești tu acolo.
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Mulțumiri

H

arul este cea mai bună idee a lui Dumnezeu. Decizia Lui de
a pustii un popor prin dragoste, de a-l salva prin suferinţă şi de a-l
restaura prin dreptate – ce se poate compara cu aşa ceva? Dintre toate
lucrările Lui minunate, harul este, în aprecierea mea, Opus Magnum.
După aceea urmează prietenia. Prietenii devin purtătorii harului,
emisarii harului ceresc. Aceia dintre noi care avem nevoie de mult
har ştim să preţuim prietenii buni. Eu îi preţuiesc. Un număr mare
dintre ei mi-au dăruit mult har chiar în timp ce scriam această carte.
Cum aş putea să le mulţumesc?
Multe mulţumiri le datorez editorilor mei, Liz Heaney şi Karen
Hill. Aţi reuşit și de data aceasta să îndepărtaţi toate asperităţile şi
să‑mi temperaţi încăpăţânarea. Aţi tratat această carte ca şi cum ar fi
fost a voastră, şi în multe sensuri chiar este. Vă apreciez şi vă admir
nespus pe amândouă.
Mulţumesc echipei editoriale de la Thomas Nelson. Pasiunea
voastră de a inspira lumea întreagă este contagioasă. Sunt onorat să
fac parte din echipa voastră. Un salut special lui Mark Schoenwald,
David Moberg, Liz Johnson, LeeEric Fesko, de asemenea lui Greg
şi Susan Ligon.
În 1973, la o competiţie de discursuri organizată într-un liceu
l-am cunoscut pe cel mai bun prieten al meu, Steve Green. Puţini
13
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oameni au manifestat mai mult har faţă de mine ca el şi soţia lui,
Cheryl. Vă mulţumesc amândurora. Amândoi vegheaţi peste lumea
editorială cu mult talent şi cu o deosebită răbdare.
Îi mulţumesc, de asemenea, lui Carol Bartley, corector. De fiecare
dată când îţi înmânez un manuscris am impresia că am dus o cămaşă
la spălătorie, de unde aceasta se întoarce la mine mereu curată, călcată
şi gata de purtat. Talentul tău mă uluieşte; însă duhul tău plin de har
mă uluieşte şi mai mult.
Le mulţumesc şi partenerilor noştri de lucrare de la Oak Hills
Church, Randy şi Rozanne Frazee. Oriunde intraţi voi, aduceţi
veselie. Sunt onorat că vă cunosc şi că pot sluji alături de voi.
Mulţumiri speciale datorez întregii biserici Oak Hills, o pepinieră
a harului. Sunt fericit pentru anii pe care i-am petrecut împreună
şi îi aştept cu nerăbdare pe cei care ne stau înainte. Mulţumesc
prezbiterului David Treat pentru rugăciunile lui speciale şi pentru
lucrarea lui pastorală. Iar lui Barbie Bates îi mulţumesc că ne-a permis
lui Denalyn şi mie să transformăm Solid Rock Ranch într-un loc de
refugiu destinat scrisului.
Margaret Mechinus, Tina Chisholm, Jennifer Bowman şi Janie
Padilla se ocupă cu multă pricepere de corespondenţă, de întrebări
şi de o mulţime de detalii. Vaporul nostru s-ar scufunda dacă n-aţi
fi voi!
Fiindcă a venit vorba despre menţinerea vaporului pe linia
de plutire, David Drury şi Brad Tuggle au ajutat acest proiect să
navigheze prin câteva ape teologice furtunoase cu părerile lor avizate
şi cu sfaturile lor venite la timpul potrivit. De aceea le sunt foarte
recunoscător.
Scrierea acestei cărţi a coincis cu trecerea în nefiinţă a lui John
Stott, un adevărat campion al credinţei şi un om care L-a iubit sincer
pe Domnul nostru. Am fost onorat să-l numesc prietenul meu.
Aş vrea să le mulţumesc de asemenea fiicelor mele, Jenna, Andrea
şi Sara, şi ginerelui meu, Brett. Credinţa şi devotamentul vostru mă
umplu de uimire! Ar putea exista o bucurie mai mare decât aceea de
a-L vedea pe Dumnezeu viu în copiii mei? Vă doresc să râdeţi mult,
să învăţaţi mult şi să iubiţi mult viaţa.

Capitolul
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Fiți atenți ca nici unul să nu se întoarcă
de la harul lui Dumnezeu
—Evrei 12:15, ntr
Cristos trăieşte în mine.
—Galateni 2:20
Voi îndepărta inima de piatră din trupul vostru
şi vă voi da o inimă care să vrea să trăiască împlinind voia
lui Dumnezeu, nu propria voinţă.
—Ezechiel 36:26 msg
Creştinul este un om căruia i s-a întâmplat ceva.
—E. L. Mascall
Dacă ar bate cineva la uşa inimii mele şi ar întreba:
„Cine locuieşte aici?“ i-aş răspunde
„Aici locuieşte nu Martin Luther,
ci Domnul Isus Cristos.“
—Martin Luther



HARUL LUI DUMNEZEU SEAMĂNĂ ÎNTRUCÂTVA

CU O PLOAIE TORENŢIALĂ. ARE CEVA SĂLBATIC
ÎN EL. ESTE O APĂ ÎNSPUMATĂ, UN CURENT

PUTERNIC, ATÂT DE ÎNVOLBURAT, ÎNCÂT TE
ÎNTOARCE PE DOS.

HARUL ESTE PE URMELE TALE.

Î

n urmă cu câţiva ani am suferit o intervenţie pe cord. Inima mea
bătea cu regularitatea unui operator radio care emite în codul Morse.
Rapid, foarte rapid. Raaaaar de tot. După câteva încercări nereuşite de
a-mi stabiliza ritmul inimii cu medicamente, medicul meu a hotărât
că ar trebui să mi se facă o ablaţie prin cateter cu radiofrecvenţă. Iată
care era ideea: un cardiolog urma să-mi introducă două cabluri în
inimă, prin două vase de sânge. Unul dintre ele era o cameră de filmat;
celălalt era un instrument de ablaţie. Procesul de ablaţie înseamnă a
arde. Da, a arde, a cauteriza, a pârjoli, a perpeli. Dacă totul decurgea
bine, medicul, ca să folosesc argoul lui, avea să-mi distrugă părţile
„nesupuse“ ale inimii.
În timp ce eram condus spre sala de operaţii pe un cărucior
cu rotile, m-a întrebat dacă mai am o ultimă întrebare. (N-a
fost o alegere prea inspirată a cuvintelor.) Am încercat să fac pe
glumeţul.
— Îmi veți ardeţi ceva în interiorul inimii, aşa-i?
— Corect.
— Intenţionaţi să-mi ucideţi celulele nesupuse, da?
— Asta mi-e intenţia.
— Dacă tot sunteţi pe-acolo, n-aţi putea să vă orientaţi aparatul
de sudură şi spre o parte din lăcomia, egoismul, superioritatea şi
sentimentele mele de vinovăţie?
Doctorul mi-a zâmbit şi a răspuns:
— Îmi pare rău, dar asta nu este de competenţa mea.
17
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Adevărat, dar nu este şi în afara competenţei lui Dumnezeu. El Se
ocupă de schimbarea inimilor.
Greşim dacă ne închipuim că schimbarea aceasta se întâmplă peste
noapte. Dar greşim în egală măsură dacă ne imaginăm că schimbarea
nu se întâmplă deloc. Poate că se întâmplă în sincope – un „aha“ de
uimire aici, o frângere dincolo. Dar se întâmplă. „Harul lui Dumnezeu
care aduce mântuire… a fost arătat“ (Tit 2:11). Ecluzele s-au deschis
şi apa a ţâşnit. Doar că nu ştii niciodată când se revarsă harul.
Ai şi tu nevoie de el?
l Stai şi priveşti în gol în întuneric. Soţul tău doarme lângă tine.
Ventilatorul din tavan se roteşte deasupra ta. Peste cincisprezece
minute va suna alarma ceasului deşteptător şi toate cerinţele
zilei te vor catapulta ca un tun de la circ în şedinţe, confruntări
cu şefii şi antrenamente de baseball. Vei pregăti micul dejun,
cum l-ai mai pregătit de un milion de ori, vei respecta diferite
programări şi-ţi vei achita facturile… dar oricât ai încerca, nu
reuşeşti să înţelegi care-i rostul acestei alergări numite viaţă.
Începuturile şi sfârşiturile ei. Leagăn, şi cancer, şi cimitir, şi
întrebări. Atâtea de ce-uri te ţin trează. În timp ce el doarme şi
lumea pare încremenită, tu te uiţi în gol.
l Întorci paginile Bibliei şi priveşti lung cuvintele. Ai putea la
fel de bine să te duci şi să îţi plimbi privirile peste un cimitir.
Fără viaţă şi de piatră. Nimic nu te mişcă. Dar nu îndrăzneşti
să închizi cartea, vai de mine! Parcurgi capitolele zilnice la
fel de rigid cum bifezi rugăciunea, penitenţa şi jertfele. Nu
îndrăzneşti să sari vreo disciplină de teamă că Dumnezeu ţi-ar
putea şterge numele.
l Îţi treci degetul peste faţa ei din fotografie. Avea doar cinci ani
când i-ai făcut fotografia aceasta. Obraji pistuiaţi arşi de soarele
de vară, păr prins în două codiţe împletite şi şlapi în picioare. A
fost acum douăzeci de ani... și acum trei căsnicii. De atunci ai
parcurs un milion de kilometri cu avionul şi ai scris un milion
de e-mailuri. În seara asta va fi dusă la altar de un alt tată. Ţi‑ai
părăsit familia din cauza carierei, care ţi-a cerut să alergi la
viteză maximă. Acum că ai tot ce ţi-ai dorit, nu-ţi mai doreşti
nimic din tot ce ai. Oh, de ţi s-ar oferi o a doua şansă!
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l Îl asculţi pe predicator. Genul dolofan cu fălci, cu ţeastă cheală
şi ceafă lată care se scurge peste gulerul cămăşii. Tatăl tău te
obligă să vii la biserică, dar nu te poate obliga şi să asculţi ce se
vorbeşte aici. Cel puţin aşa ţi-ai spus mereu. Dar în dimineaţa
asta asculţi, pentru că pastorul vorbeşte despre un Dumnezeu
care iubeşte fiii rătăcitori şi te simţi ca unul de cea mai joasă
speţă. Nu mai poţi ascunde faţă de ceilalţi că eşti însărcinată.
Curând vor afla şi părinţii tăi. Atunci va şti şi predicatorul.
El zice că Dumnezeu ştie deja. Te întrebi ce-o gândi acum
Dumnezeu despre tine.
Sensul vieţii. Anii pierduţi din viaţă. Alegerile proaste pe care
le-am făcut în viaţă. Dumnezeu are un singur răspuns la toate
nenorocirile din viaţa noastră: harul.
Vorbim de parcă am înţelege ce înseamnă cuvântul acesta. Banca
ne dă o perioadă de graţie. Politicianul lacom a căzut în dizgraţie.
Muzicienii vorbesc despre o notă graţioasă. Spunem despre o actriţă
că este graţioasă şi despre un dansator că este graţios. Folosim cuvântul
acesta când ne referim la spitale, la fetiţe, la regi şi când ne spunem
rugăciunea înainte de masă. Vorbim de parcă am şti ce înseamnă
cuvântul har.*
Dar folosim cuvântul mai ales la biserică. Harul umple cântările
pe care le cântăm şi versetele biblice pe care le citim. Harul se face
auzit în biserică alături de verişorii lui: iertare, credinţă şi părtăşie.
Predicatorii îl explică. Imnurile îl proclamă. Seminarele îl predau.
Dar oare chiar îl înţelegem?
Iată ce bănuiesc eu: ne mulţumim cu un har ieftin, căci acesta îşi
ocupă politicos locul într-un imn, se potriveşte perfect pe blazonul
unei bisericii, nu tulbură pe nimeni şi nu necesită niciun răspuns.
Când eşti întrebat dacă crezi în har, cum ai putea spune că nu?
Dar cartea aceasta pune câteva întrebări mult mai profunde: Ai
fost schimbat de har? Modelat de har? Întărit de har? Îmboldit de
har? Alinat de har? Apucat de guler şi scuturat bine de har, până ţi‑au
*

În engleză, cuvântul grace desemnează deopotrivă harul, graţia şi
rugăciunea de mulţumire înainte de masă (n.tr.).
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venit minţile la cap? Harul lui Dumnezeu seamănă întrucâtva cu o
ploaie torenţială. Are ceva sălbatic în el. Este o apă înspumată, un
curent puternic, atât de învolburat că te întoarce pe dos. Harul este pe
urmele tale. Te transformă. Din nesigur te face sigur pe Dumnezeu.
Dintr-un om ros de remuşcări te preschimbă într-un om mai bun
tocmai datorită remuşcărilor. Din speriat-de-moarte te ajută să
devii gata-să-ţi-iei-zborul! Harul este vocea care ne cheamă să ne
schimbăm şi apoi ne dă puterea de a ne schimba.*
Când intervine harul, nu primim un compliment frumos din
partea lui Dumnezeu, ci o inimă nouă. Dăruieşte-ţi inima lui Cristos
şi El îţi va întoarce favoarea. „Vă voi da o inimă nouă, şi voi pune în
voi un duh nou“ (Ezechiel 36:26).**
Îi poţi spune transplant spiritual de cord.
Tara Storch înţelege cât se poate de bine acest miracol. În
primăvara anului 2010 fiica ei de treisprezece ani, Taylor, şi-a pierdut
viaţa într-un accident de schi. Ceea ce a urmat pentru Tara şi pentru
soţul ei, Todd, a fost cel mai teribil coşmar al oricărui părinte: o
înmormântare, o îngropare, un potop de întrebări şi de lacrimi. Cei
doi părinţi au hotărât să doneze organele fiicei lor unor pacienţi care
aveau nevoie de ele. Şi puţini oameni aveau mai multă nevoie de o
inimă decât Patricia Winters, a cărei inimă începuse să clacheze cu
cinci ani înainte, lăsând-o atât de slăbită încât nu putea face nimic
altceva decât să doarmă permanent. Inima lui Taylor i-a dăruit
Patriciei un nou început în viaţă.
Tara a avut o singură dorinţă: să audă inima fiicei sale bătând. Ea
şi Todd au zburat din Dallas la Phoenix şi s-au dus acasă la Patricia
pentru a asculta inima lui Taylor bătând.
Cele două mame s-au îmbrăţişat îndelung. Apoi Patricia le-a
întins Tarei şi lui Todd un stetoscop.*** Când cei doi au ascultat ritmul
*

Regretatul meu prieten Tim Hansel a spus ceva asemănător în cartea lui
You Gotta Keep Dancin’, Elgin, Ill., David C. Cook Publishing Co, 1985,
p. 107.
** Ioan 14:20, Romani 8:10, Galateni 2:20.
*** Todd şi Tara Storch, părinţii lui Taylor şi întemeietorii Fundaţiei
Darul lui Taylor (www.TaylorsGift.org), povestesc despre dăruirea
vieţii, sănătăţii şi vindecării către mai multe familii în cartea lor:
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sănătos al inimii, a cui inimă o ascultau ei de fapt? Nu auzeau ei inima
fiicei lor ce continua să bată? Acum locuia într-un trup nou, însă
inima aceea era inima copilului lor. Când Dumnezeu îţi aude inima,
nu aude El oare inima Fiului Său ce continuă să bată?
Pavel a spus: „Nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăieşte în mine“
(Galateni 2:20). Apostolul a simţit înlăuntrul său nu doar idealurile
filozofice sau influenţa lui Cristos, ci însăşi Persoana lui Isus. Cristos
a locuit în el. Şi face acelaşi lucru şi-acum. Când intervine harul, intră
Cristos. „Cristos în voi, nădejdea slavei“ (Coloseni 1:27).
Mulţi ani mi-a scăpat adevărul acesta. Credeam toate enunţurile:
Cristos pentru mine, cu mine, înaintea mea. Ştiam că lucram alături
de Cristos, sub Cristos, împreună cu Cristos. Dar niciodată nu mi-am
imaginat că Cristos este în mine.
Nu pot să-mi scuz cunoştinţele deficitare dând vina pe Scriptură.
Pavel vorbeşte despre această unire de 216 ori. Ioan o menţionează de
26 de ori.* Ei au vorbit despre un Cristos care nu doar că ne cheamă
la El, ci ne şi „face una“ cu Sine. „Cine va mărturisi că Isus este Fiul
lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în el, şi el în Dumnezeu“ (1 Ioan
4:15, sublinierea autorului).
Nicio altă religie sau filozofie nu face asemenea afirmaţii. Nicio
altă mişcare nu implică prezenţa vie a fondatorului în adepţii săi.
Mohamed nu locuieşte în musulmani. Buda nu locuieşte în budişti.
Hugh Hefner nu locuieşte în hedonistul care caută plăcerea. Influenţă?
Instruire? Amăgire? Da. Dar locuire? Nu.
Însă creştinii au această promisiune greu de înţeles. „Esenţa
tainei este tocmai aceasta: Cristos este în voi“ (Coloseni 1:27 MSG).
Creştinul este o persoană în care intră Cristos.
Noi suntem ai lui Isus Cristos; Îi aparţinem Lui. Ba chiar mai mult
de-atât, devenim tot mai mult El. El Se mută în noi şi ne conduce
mâinile şi picioarele, ne înnoieşte mintea şi limba. Şi simţim această
rearanjare în noi; ruinele se preschimbă în divin, urechile de porc se

*

Taylor’s Gift: A Courageous Story of Life, Loss, and Unexpected Blessings
(apărută prin amabilitatea lui Jennifer Schuchmann în 2013 la Revell
Books, departament al Baker Publishing Group).
Bruce Demarest, The Cross and Salvation: The Doctrine of Salvation,
Wheaton, IL, Crossway Books, 1997, p. 289.
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metamorfozează în cochilii mătăsoase. El preface decizii proaste şi
alegeri îndoielnice. Puţin câte puţin se întrevede un nou chip. „El a
hotărât mai dinainte să transforme vieţile celor care-L iubesc după
modelul vieţii Fiului Său“ (Romani 8:29 MSG).
Harul este Dumnezeu pe post de chirurg cardio-vascular, care-ţi
despică pieptul, îţi scoate inima – aşa otrăvită cum este ea de mândrie
şi durere – şi o înlocuieşte cu propria Lui inimă. În loc să-ţi spună
ţie să o schimbi, El este Cel care săvârşeşte schimbarea. Este nevoie
să te curăţeşti pentru ca să te poată primi? Nu, Dumnezeu te acceptă
aşa cum eşti şi începe să te curăţească El. Visul Lui nu este doar să
te ducă în cer, ci şi să aducă cerul în tine. Ce diferenţă! Nu poţi să-ţi
ierţi duşmanul? Nu poţi face faţă zilei de mâine? Nu poţi să-ţi ierţi
trecutul? Cristos poate, şi El lucrează, smulgându-te agresiv dintr-o
viaţă lipsită de har şi dându-ţi o viaţă modelată de har. Cel ce a primit
în dar dăruieşte altora. Cel ce a fost iertat îi iartă pe alţii. Un oftat
de uşurare. Împleticiri pe cale – multe; disperare – numai câteodată.
Harul este tot ce este Isus. Harul trăieşte pentru că El trăieşte,
lucrează pentru că El lucrează şi contează pentru că El contează. El a
pus o limită păcatului şi a dansat victorios într-un cimitir. A fi salvat
prin har înseamnă a fi salvat de El – nu de o idee, nu de o doctrină, nu
de un crez sau de afilierea la o biserică, ci de Isus Însuşi, care va duce
în cer pe oricine Îl primeşte.
Nu ca răspuns la un plesnit din degete, la o incantaţie religioasă
sau la o strângere de mână în mare taină. Harul nu poate fi pus în
scenă. Nu am niciun sfat despre cum poate fi primit. Adevărul este că
noi nu putem să facem nimic ca să-l primim. Dar este sigur că harul
ne primeşte pe noi. Harul a alungat murdăria din fiul rătăcitor, ura
din Pavel, şi avertizează că va face la fel cu noi.
Dacă te temi că ai completat prea multe cecuri în contul bunătăţii
lui Dumnezeu, dacă din tine curg regretele ca dintr-o cupă spartă,
dacă oboseala ţi-e mai mare decât odihna şi bucuria, şi, mai mult
decât orice, dacă te întrebi ce poate să facă Dumnezeu din mormanul
de cioburi ale vieții tale, atunci harul este exact ce-ţi lipseşte.
Haide să ne asigurăm că vei avea parte şi tu de el.

Capitolul

1
2

Dumnezeu care
Se apleacă

P

Prin aceasta vom cunoaşte că suntem din adevăr,
şi ne vom linişti inimile înaintea Lui,
ori în ce ne osândeşte inima noastră;
căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră,
şi cunoaşte toate lucrurile.
—1 Ioan 3:19-20
Să ne apropiem [de Dumnezeu] cu o inimă curată, cu credinţă
deplină, cu inimile stropite şi curăţite de un cuget rău, şi cu trupul
spălat cu o apă curată.
—Evrei 10:22
Cât de măreţ este Dumnezeul care dăruieşte un Dumnezeu!
—Augustin
Harul este Dumnezeu care iubeşte, Dumnezeu care Se apleacă,
Dumnezeu care salvează, Dumnezeu care Se dăruieşte cu
generozitate în şi prin Isus Cristos.
—John Stott



ÎN PREZENŢA LUI DUMNEZEU,

SFIDÂNDU-L PE SATANA,

ISUS CRISTOS SE RIDICĂ ÎN APĂRAREA TA.

V

ocile au smuls-o din pat.
— Ridică-te, stricato.
— Ce fel de femeie eşti?
Preoţii au trântit uşa dormitorului de perete, au tras la o parte
draperiile de la ferestre şi au smuls păturile de pe ea. Înainte să simtă
căldura soarelui de dimineaţă, a simţit dogoarea dispreţului lor.
— Ruşine să-ţi fie.
— Jalnic.
— Dezgustător.
Cu greu a apucat să-şi acopere trupul înainte să o îmbrâncească
pe străduţele înguste ale cetăţii. Câinii chelălăiau. Cocoşii fugeau.
Femeile scoteau capetele prin ferestrele deschise. Mamele îşi trăgeau
copiii din calea lor. Negustorii priveau din uşa magazinelor. Întreg
Ierusalimul a devenit un juriu şi îşi pronunţa sentinţa prin privirile
dispreţuitoare şi prin braţele încrucişate.
Şi de parcă raidul în dormitorul ei şi parada ruşinii n-ar fi fost
de‑ajuns, bărbaţii au azvârlit-o în mijlocul unei lecţii biblice de
dimineaţă.
Dar dis-de-dimineaţă, [Isus] a venit din nou în Templu;
şi tot norodul a venit la El. El a şezut jos şi-i învăţa. Atunci
învăţătorii legilor religioase şi Fariseii I-au adus o femeie
pe care o prinseseră în preacurvie. Au pus-o în mijlocul
mulţimii.
25
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„Învăţătorule, I-au zis ei lui Isus, femeia aceasta a fost
prinsă chiar când săvârşea preacurvia. Legea lui Moise spune
să o ucidem cu pietre. Tu ce zici?“ (Ioan 8:2-5, nlt).

Ucenicii uluiţi stăteau de-o parte a femeii. Reclamanţii pioşi de
cealaltă. Ei aveau întrebările şi convingerile lor; ea, doar neglijeul
îmbrăcat în grabă şi rujul întins pe faţă.
— Femeia aceasta a fost prinsă chiar în timp ce săvârşea preacurvia,
au insistat acuzatorii ei. A fost prinsă chiar asupra faptului. În flagrant
delict. În brațele altuia. Devorată de patimă. Surprinsă chiar de
Comisia de Moravuri şi Bună-Cuviinţă din Ierusalim.
— Legea lui Moise spune să o omorâm cu pietre. Tu ce zici?
Femeia nu avea scăpare. Cum ar fi putut să nege acuzaţiile? Fusese
prinsă în flagrant. Să implore îndurare? De la cine? De la Dumnezeu?
Purtătorii Lui de cuvânt strângeau pietre în mâini şi rânjeau la ea.
Nimeni nu avea să îi ia partea.
Totuşi, cineva avea să Se aplece pentru ea.
Isus „S-a aplecat şi scria cu degetul în ţărână“ (v. 6 NLT). Ne‑am
aştepta ca El să Se ridice în picioare, să facă un pas înainte sau chiar
să urce o treaptă şi să ia cuvântul. Dar El S-a plecat. A coborât mai
jos decât toţi cei de faţă – mai jos decât preoţii, mai jos decât oamenii
şi chiar mai jos decât femeia. Acuzatorii se uitau în jos la femeie. Dar
pentru a-L vedea pe Isus, trebuiau să se uite şi mai jos.
El are tendinţa aceasta de a Se apleca. S-a aplecat pentru a spăla
picioare, pentru a îmbrăţişa copii. S-a aplecat pentru a-l scoate pe
Petru din mare, pentru a Se ruga în grădină. S-a aplecat pentru a fi
biciuit de către romani. S-a aplecat pentru a purta crucea. Harul este un
Dumnezeu care Se apleacă. Iată-L aici aplecat pentru a scrie în ţărână.
Mai ştii când au atins degetele Lui pentru prima dată ţărâna?
Când a luat ţărână şi l-a plămădit pe Adam. Atingând ţărâna încălzită
de razele soarelui lângă femeia aceasta, poate că a retrăit momentul
creaţiei şi Şi-a adus aminte de unde venim cu toţii. Oamenii
pământeşti tind să facă lucruri pământeşti. Poate că Isus a scris în
ţărână pentru Sine.
Sau pentru ea? Ca să abată privirile aţintite asupra femeii despuiate,
prinse în flagrant delict, care se afla în centrul cercului?
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Potera a început să-şi piardă răbdarea cu Isus care tăcea şi rămânea
aplecat. „Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El S-a ridicat“ (v. 7).
El S-a ridicat până când umerii I-au stat drepţi şi fruntea i s-a
înălţat. S-a ridicat nu pentru a predica, căci vorbele aveau să-I fie
puţine. Şi nu pentru mult timp, căci urma să Se aplece imediat la
loc. Nu pentru a-Şi învăţa ucenicii, căci nu li S-a adresat lor. S-a
ridicat pentru a lua partea femeii. S-a oprit între femeie şi mulţimea
ameninţătoare şi a spus: „«Prea bine, omorâţi-o cu pietre. Dar acela
dintre voi care nu a păcătuit niciodată să arunce primul cu piatra!»
Apoi S-a aplecat din nou şi a continuat să scrie în ţărână“ (cf. v. 7-8).
Acuzatorii au tăcut brusc. Pietrele s-au prăvălit în ţărână. Isus
S-a oprit din scris. „Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simţit
mustraţi de cugetul lor, şi au ieşit afară, unul câte unul, începând de la
cei mai bătrâni, până la cei din urmă. Şi Isus a rămas singur cu femeia,
care stătea în mijloc“ (v. 9).
Dar Isus nu terminase încă. S-a ridicat o ultimă oară şi a întrebat-o
pe femeie: „Unde-ţi sunt pârâşii?“ (v. 10).
Vai, vai, vai! Ce întrebare – nu doar pentru ea, dar şi pentru noi.
Vocile condamnării ne trezesc şi pe noi din somn.
„Nu eşti niciodată destul de bun.“
„Nu vei progresa niciodată.“
„Ai dat greş – din nou.“
Vocile din lumea noastră.
Şi vocile din capul nostru! Cine este poliţistul acesta moralizator
care ne emite câte o citaţie la fiecare poticnire? Cine este cel ce ne
aminteşte fiecare greşeală pe care o facem? Oare va tăcea vreodată?
Nu. Pentru că Satana nu tace niciodată. Apostolul Ioan l-a numit
pârâş. „Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit diavolul şi Satana,
acela care înşală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ; şi împreună
cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui. Şi am auzit în cer un glas tare…
pentru că pârâşul fraţilor noştri, care zi şi noapte îi pâra înaintea
Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos“ (Apocalipsa 12:9‑10).
Zi de zi, ceas de ceas. Neobosit, neînduplecat. Pârâşul este expert
în acuzaţii. Spre deosebire de convingerea pe care o produce Duhul
Sfânt, condamnările Satanei nu aduc nici pocăinţă, nici eliberare, ci
doar regrete. El nu are decât un singur obiectiv: „să fure, şi să ucidă, şi
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să distrugă“ (Ioan 10:10). Să-ţi fure pacea, să-ţi ucidă visurile şi să‑ţi
distrugă viitorul. Are o hoardă de demoni profesionişti, pricepuţi
într‑ale limbii, care-l ajută. El îi amăgeşte pe oameni să-i soarbă
otrava. Prietenii îţi scot trecutul de la naftalină. Predicatorii vorbesc
doar despre vinovăţie fără a pomeni nimic despre har. Iar părinţii,
o, părinţii tăi! Ei au o agenţie de turism specializată în itinerarii ale
vinovăţiei. Le trâmbiţează douăzeci şi patru de ore pe zi. Mulţi ani
după ce ai ajuns adult, încă le auzi vocile: „De ce nu te maturizezi şi
tu odată?“ „Când mă vei face să mă simt mândru de tine?“
Condamnarea – instrumentul preferat al Satanei. El va repeta
scenariul femeii adultere ori de câte ori îi vei permite să o facă,
îmbrâncindu-te pe străduţele cetăţii şi târându-ţi numele în noroi.
El te împinge în mijlocul mulţimii şi-ţi trâmbiţează păcatul la
megafon:

Acest om a fost prins în timp ce comitea
o imoralitate… o prostie… o minciună… o iresponsabilitate.
Dar el nu va avea ultimul cuvânt. Isus a intervenit pentru tine.
El S-a aplecat. Suficient de jos pentru a dormi într-un staul, pentru
a munci într-un atelier de tâmplărie şi pentru a dormi în corabia unor
pescari. Suficient de jos pentru a Se apropia de schilozi şi de leproşi.
Suficient de jos pentru a putea fi scuipat, pălmuit, pironit şi străpuns
cu suliţa. Jos. Suficient de jos pentru a fi îngropat.
Dar apoi S-a ridicat. S-a ridicat de sub lespedea morţii. A stat
drept în mormântul lui Iosif şi în faţa Satanei. Înalt. Măreţ. S-a
ridicat de partea femeii şi i-a redus la tăcere pe acuzatorii ei, şi acelaşi
lucru îl face şi pentru tine.
El „este în prezenţa lui Dumnezeu chiar în acest moment, şi
mijloceşte pentru noi“ (Romani 8:34 MSG). Să medităm puţin la
lucrul aceasta. În prezenţa lui Dumnezeu, sfidându-l pe Satana, Isus
Cristos Se ridică în apărarea ta. El Îşi asumă rolul de preot. „Fiindcă
avem un Mare-Preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem
cu o inimă curată, cu credinţă deplină, cu inimile stropite şi curăţite
de o conştiinţă vinovată“ (Evrei 10:21-22 NCV).
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O conştiinţă curată. Un cazier curat. O inimă curată. Liberă de
orice acuzaţii. Liberă de condamnare. Nu doar de greşelile din trecut,
dar şi de cele din viitor.
„El trăieşte pururi, de aceea va fi întotdeauna acolo, reamintindu-I
lui Dumnezeu că a plătit pentru păcatele (noastre) cu sângele Lui“
(Evrei 7:25 TLB). Cristos mijloceşte necurmat pentru tine.
Isus calcă în picioare vinovăţia diavolului şi rosteşte cuvinte pline
de har.
Cu toate că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus
la viaţă împreună cu Cristos. Prin harul lui Dumnezeu
sunteţi mântuiţi. El ne-a înviat împreună, şi ne-a pus să
şedem împreună în locurile cereşti, în Cristos Isus, ca să
arate în veacurile viitoare nemărginita bogăţie a harului
Său, în bunătatea Lui faţă de noi în Cristos Isus. Căci prin
har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de
la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să
nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui, şi am
fost zidiţi în Cristos Isus pentru faptele bune pe care le-a
pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.
(Efeseni 2:5-10)

Iată roada harului: mântuiţi de Dumnezeu, înviaţi de Dumnezeu,
aşezaţi împreună cu Dumnezeu. Înzestraţi, echipaţi şi trimişi. Adio,
condamnări pământeşti. Prost. Ineficient. Greu de cap. Gură-spartă.
Ratat. Lacom. Destul. Eşti cine spune El că eşti: Viu spiritual. Aşezat
în locurile cereşti. Conectat la Dumnezeu. O mărturie a îndurării.
Un copil slăvit. Aceasta este „iertarea activă pe care o numim har“
(Romani 5:20 MSG).
Satana rămâne fără grai şi fără muniţie.
Cine va ridica pâră împotriva aleşilor lui Dumnezeu?
Dumnezeu este Acela care-i socoteşte neprihăniţi! Cine-i
va osândi? Cristos a murit! Ba mai mult, El a şi înviat,
stă la dreapta lui Dumnezeu, şi mijloceşte pentru noi!
(Romani 8:33-34)
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Acuzaţiile Satanei se spulberă şi cad ca un balon dezumflat.
Atunci de ce continuăm să le auzim? De ce continuăm noi,
creştinii, să ne simţim vinovaţi?
Nu orice sentiment de vinovăţie este rău. Dumnezeu foloseşte
doze potrivite de vinovăţie pentru a ne trezi faţă de păcat. Ştim că
vinovăţia vine de la Dumnezeu atunci când produce „indignare…
alarmă… dorinţă aprinsă… râvnă… preocupare… dorinţa de a
vedea dreptatea înfăptuită“ (2 Corinteni 7:11 NIV ). Vinovăţia
care vine de la Dumnezeu produce suficient regret cât să fim
schimbaţi.
Vinovăţia Satanei, în schimb, produce suficient regret cât să fim
înrobiţi. Nu-l lăsa să-şi pună cătuşele pe încheieturile tale.
Nu uita, „viaţa ta este ascunsă cu Cristos în Dumnezeu“ (Coloseni
3:3). Când Se uită la tine, El Îl vede mai întâi pe Isus. În limba
chineză, cuvântul neprihănire este reprodus printr-o combinaţie de
două caractere, unul reprezentând un miel şi celălalt – o persoană.
Mielul este deasupra, acoperind persoana. Iată ce vede Dumnezeu ori
de câte ori Se uită la tine: Îl vede pe Mielul desăvârşit al lui Dumnezeu
acoperindu-te. Totul se reduce la aceasta: în cine ai încredere – în
Avocatul sau în Acuzatorul tău?
Răspunsul tău va avea implicaţii serioase. Aşa a fost şi în cazul
lui Jean Valjean, personajul lui Victor Hugo din clasicul lui roman
Mizerabilii. Valjean intră în scenă ca un vagabond, un puşcăriaş
recent eliberat de vârstă mijlocie, îmbrăcat într-o pereche de
pantaloni jegoşi şi într-o haină uzată. Nouăsprezece ani petrecuţi
într-o puşcărie franceză l-au transformat într-un om dur şi
neînfricat. A umblat patru zile prin ţinutul alpin al Franţei secolului
al XIX-lea fără a găsi nici un han care să-i ofere un loc de dormit şi
nici o tavernă care să-i dea ceva de mâncare. În cele din urmă, bate
la uşa unui episcop.
Monseniorul Myriel are şaptezeci şi cinci de ani. Asemenea lui
Valjean, şi el a pierdut mult. Revoluţia i-a luat toate lucrurile de
valoare ale familiei sale, mai puţin câteva tacâmuri, un polonic şi o
pereche de sfeşnice din argint. Valjean îi istoriseşte povestea vieţii
lui şi se aşteaptă ca omul cel religios să-l respingă. Dar episcopul
este un om bun. Îl pofteşte pe musafir să se aşeze lângă foc. „Puteai

