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CA O FÂNTÂNÃ CU APÃ LIMPEDE CURÃTIND

O CULTURÃ INERTÃ SI CINICÃ...

CREDIN{} PROASP}T}

Un lucru îl mi\c] pe Dumnezeu: credin[a. Nu
cuno\tin [ele de doctrin]. Nu puterea voin[ei. Numai
încrederea în El îl provoac] pe Dumnezeu s] ac[ioneze
miraculos pentru noi. Jim Cymbala, autorul c]r[ii Vânt
proasp]t, foc proasp]t, a v]zut mereu \i mereu puterea
credin[ei manifestat] în vie[ile oamenilor de rând din
biserica lui—\i în propria lui via[]. El a v]zut elibera[i
dependen[i de droguri \i prostituate, a v]zut familii
restaurate \i p]c]to\i transforma[i de dragostea lui Isus
Hristos. Toate acestea prin acea credin[] vie \i radical],
descris] în aceast] carte. Cite\te despre ea \i descoper]
cum credin[a proasp]t] poate schimba \i via[a ta.

Într-o er] br]zdat] de îngrijorare fa[] ziua de azi 
\i cinism fa[] de ziua de mâine…

Într-un climat în care am obosit s] mai sper]m în
minuni \i ne-am s]turat de preten[ii trâmbi[ate…

Pastorul bisericii Brooklyn Tabernacle, Jim Cymbala,
ne aminte\te c] Dumnezeu este la fel de puternic \i activ
cum a fost \i pân] acum \i gata s] r]spund] credin[ei
oriunde o g]se\te.

Ce este credin[a—credin[a real] care deschide
z]gazurile cerului? Pastorul Cymbala subliniaz] c] ea
este ceva cu mult mai mult decât o acceptare mental] a
unui set de credin[e. Nu o putem mânui ca pe o formul]
magic], sperând c] vom ob[ine ceea ce vrem dac] cre-
dem cu t]rie un anumit timp. Nici nu putem s] g]sim



calea spre credin[] urmând propriul nostru set de reguli
\i legi.

Ci, scrie Cymbala, adev]rata credin[] apare atunci
când inimile noastre se apropie mai mult de Dumnezeu
însu\i \i primim promisiunile Lui adânc în l]untrul nos-
tru. Credin[a biblic], autentic] este onest] \i depen-
dent] peste m]sur] de Dumnezeu, o credin[] capabil]
s] ne transforme vie[ile, bisericile \i na[iunea.

Pastorul Cymbala ne cheam] s] ne întoarcem la
credin[a prosp]t]—la un interes deosebit, pasionant \i
incandescent pentru Dumnezeu, care va aduce înapoi
ceea ce du\manul ne-a r]pit:

Dragostea noastr] dintâi pentru Isus
Zelul nostru

C]sniciile noastre r]nite
Copiii no\tri r]zvr]ti[i

Bisericile noastre moarte \i divizate

N]scut din inima \i sufletul bisericii Brooklyn
Tabernacle, mesajul din cartea Credin[] proasp]t] este
ilustrat de povestiri adev]rate ale b]rba[ilor \i femeilor
ale c]ror vie[i au fost schimbate de puterea credin[ei.

Aceea\i credin[] care poate transforma \i via[a ta—
începând de azi, dac] o alegi.
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NOTA EDITURII

�

NE PLACE s] ne amintim de eroii prezenta[i pe paginile
Sfintelor Scripturi \i suntem impresiona[ de modul în
care Dumnezeu i-a folosit. Unii au fost oameni simpli,
al[ii oameni afla[i în diferite pozi[ii de autoritate. Al[ii
au fost boga[i, iar al[ii s]raci.

Analiz`ndu-le via[a suntem \oca[i s] descoperim c]
în umblarea lor cu Dumnezeu, ace\tia nu s-au folosit de
influen[], bani, rela[ii sau alte lucruri devenite at`t de
%comune^ \i %necesare^ ast]zi. Ceea ce i-a f]cut îns]
demni de a fi pomeni[i în Sf`nta Scriptur] este credin[a
lor ferm] în Dumnezeu. To[i ace\ti eroi ai credin[ei au
\tiut dou] adev]ruri fundamentale despe credin[],
adev]ruri ve\nice, aplicabile \i în mileniul trei. Primul
este: %Cel neprih]nit va tr]i prin credin[]^, iar al doilea:
%F]r] credin[] este cu neputin[] s] fim pl]cu[i Lui.^

Adeseori, confrunt`ndu-ne cu greut][ile vie[ii de zi
cu zi, suntem tenta[i s] credem c] acel mod de via[]
biruitor nu mai este la îndem`na noastr]. Sau c] în vre-
mea în care tr]im credin[a opereaz] diferit fa[] de
modul prezentat în Scripturi.

Cartea Credin[] proasp]t], a pastorului Jim Cymbala,
dovede\te contrariul. Adic], în mileniul trei, credin[a în



Dumnezeu este la fel de puternic] \i de proasp]t] ca cea
despre care citim în Biblie. |i în vremea noastr] doar
credin[a este elementul spiritual prin care putem fi
pl]cu[i lui Dumnezeu. C`t despre umblarea prin
credin[], ea este posibil] \i ar fi de dorit ca tot mai mul[i
cre\tini s] o dovedeasc], mai debrag] dec`t s] vor-
beasc] doar despre ea.

Suntem bucuro\i s] recomand]m aceast] carte
despre m]rturii autentice de tr]ire \i umblare prin
credin[], a unor oameni care au în[eles c] %Isus Hristos
este acela\i ieri \i azi \i în veci.^

N]d]jduim c] aceast] carte va fi un ajutor spiritual
pe calea credin[ei, pentru to[i acei care poate au ajuns s]
aib] îndoieli sau au început s] se clatine datorit]
greut][ilor vie[ii.

Citatele biblice redate în aceast] carte sunt din tra-
ducerea Cornilescu a Sfintei Scripturi, iar pentru accen-
tuarea anumitor idei din paragrafele citate, autorul a
ad]ugat italice textului normal.
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PARTEA ÎNTÂI

�

Ceva lipse\te





1
�

Bunul furat

LOCUIESC într-un ora\ unde se fur] tot timpul. Pe
Flatbush Avenue, unde se afl] biserica noastr], furtul de
ma\ini e un eveniment obi\nuit. La fel sunt \i jafurile,
pung]\iile \i spargerile de apartamente.

La predica dintr-o duminic] seara am f]cut gre\eala
de a cere celor prezen[i s] ridice mâna dac] au
experimen tat, pe propria piele, vreuna din aceste forme
de furt. Audien[a a izbucnit în râs în timp ce 98„ din
mâini s-au ridicat. E stupid s] pui o astfel de întrebare
new-yorkezilor!

Eu \i cu so[ia mea, Carol, locuim în cartierul Queens,
la est de aeroportul LaGuardia \i Stadionul Shea, unde
joac] Mets (echip] de baseball—n.tr.). Într-o diminea[],
acum câ[iva ani, m] îndreptam spre ma\ina mea, par-
cat] în fa[a casei, când am observat c] fusese jefuit].
Cum am deschis portiera \i am intrat în]untru, am
v]zut o gaur] uria\] în mijlocul volanului, acolo unde
fusese perna de aer.

Dependen[ii de %crack^ (cocain] purificat]—n. tr.)
ador] pernele de aer pentru c] sunt produse u\or de
vândut. În numai câteva minute ei pot p]\i într-un
%chop-shop”—atelier unde ma\inile furate sunt vân-
dute pe piese—\i schimb] perna de aer pe 200 de do lari.



Acesta este doar unul din modurile în care cocaina
purificat] a devastat New York-ul \i alte ora\e din
America. Heroina a fost ceva, cocaina aspirat] pe nas la
fel—îns] %crack” a adus \i aduce distrugere în mas].

Am gemut în interiorul meu la gândul pierderii.
%}sta-i marele t]u noroc” mi-a spus agentul de asigu -
r]ri când l-am sunat. %Se întâmpl] tot timpul.” Împre-
un] am completat cererile de desp]gubire \i am dat
comand] pentru o nou] pern] de aer. Nu am mai între-
bat ce efect va avea aceasta asupra viitoarelor mele rate
la ma\in]; pur \i simplu nu doream s] \tiu.

Au trecut câteva luni înainte ca s] fiu programat,
într-un final, la mecanic pentru montarea noii piese.
Defec[iunea era acum îndreptat].

Dar nu crede[i c] în trei s]pt]mâni am fost jefuit din
nou! Acela\i loc de parcare din fa[a casei mele, acela\i
geam for[at s] se deschid]. Sunt aproape sigur c] a fost
\i acela\i ho[.

De data aceasta nu m-am mai obosit s] completez
formularele de desp]gubire. Am pl]tit 800 de dolari din
buzunarul meu pentru înlocuirea ei, ca s] nu risc o
m]rire incontrolabil] a ratelor.

Ba am g]sit \i o cale de a glumi cu cineva pe aceast]
tem]. %|tii ce, poate c] ar trebui s] las ni\te cafea \i dul-
ciuri pe scaunul din fa[], pentru acest individ… împre-
un] cu un bile[el pe care scrie: ‘Hei, hai s] devenim pri-
eteni! Te aprovizionez cu alte lucruri pe care s] le vinzi,
ca s] nu-mi mai spargi ma\ina la fiecare câteva luni.’”

MAI MULT DECÂT UN SIMPLU PRODUS

DIN FERICIRE, pernele de aer pot fi înlocuite. \i chiar dac]
nu te încânt] pierderea \i discomfortul, vei conti nua

14 � Credin\[ proasp[t[



s]-[i vezi de via[]. Peste un an, poate c] nici nu-[i vei
mai aminti ce s-a întâmplat.

Pe t]râm spiritual îns], în multe vie[i are loc un jaf
care este cu mult mai serios. Satan pune la cale r]pirea
unor lucruri care sunt cu mult mai de valoare decât o
pern] de aer. Aceasta este natura lui. A\a cum a spus
Isus în Ioan 10:10, %Ho[ul nu vine decât s] fure, s]
junghie \i s] pr]p]deasc].”

Lui Satan nu-i pas] de piesele de la ma\in]. El nu-[i
vrea nici casa; el nu locuie\te într-o cas]. Nu are nevoie
de ma\ina ta, pentru c] el are alte mijloace de transport.
Nu-l intereseaz] hainele tale; el este spirit. Nu-l pre-
ocup] investi[iile tale; ce-ar însemna banii pentru el?

Pe t]râm spiritual îns], în multe vie[i
are loc un jaf care este cu mult mai
serios. Satan pune la cale r]pirea unor
lucruri… mult mai de valoare. �

Satan arat] îns] un mare interes fa[] de sustragerea
comorilor spirituale—acele lucruri care au valoare în ochii
lui Dumnezeu \i sunt de o importan[] atemporal]. S]
lu]m, de exemplu, scopul vie[ii noastre. Satan î\i
g]se\te pl]cerea în a prinde în la[ b]rba[i \i femei—
oameni cu poten[ial—de pe str]zile ora\ului meu \i al
t]u \i a-i transforma în r]t]citori prin via[], cu ochi goi,
f]r] nici un [el, tr]ind de pe o zi pe alta. Ei stau întin\i
noaptea în paturile lor, privesc tavanul \i se întreab],
%Care-i rostul meu? Doar s] produc bani? Numai s] am
copii? De ce?”

Oamenii se îndreapt] spre droguri \i alcool pentru c]
habar nu au de ce se afl] în aceast] lume. Al[ii se orien-
tez] spre o carier] str]lucit], spre pl]cere sau materia -
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lism… spre ceva, orice, care s] le umple golul. Îns] golul
nu se umple. Dumnezeu i-a creat pentru ca ei s] I se în -
chine \i s] se bucure în prezen[a Lui pentru totdeauna,
îns] aceast] con\tien[] a fost furat] din con\tiin[ele lor.

Observa[i progresia din Ioan 10:10. Prima mi\care a
lui Satan este doar un furt de lucruri m]runte. Când
acesta îi reu\e\te, el trece la uciderea propriu-zis] \i de
acolo la distrugerea în mas]. Fur]… ucide… nimice\te!
Dar totul începe cu furtul.

CE S-A ÎNTÂMPLAT CU <DRAGOSTEA DINTÂI”?

DIAVOLUL are o strategie de jaf chiar \i printre cre\tini.
Am asistat, de exemplu, ca p]stor, la pierderea repetat]
\i tragic] a dragostei noastre dintâi pentru Isus. În vie[i -
le noastre a existat un timp când Îl iubeam pe Isus mai
mult decât o facem azi. Apetitul pentru Cuvântul lui
Dumnezeu era de nest]vilit. Dragostea pentru casa lui
Dumnezeu era molipsitoare. Dorin[a de a r]spândi
Evanghelia era atât de puternic]… Cum suntem acum?
Da, înc] Îl iubim pe Domnul; continu]m s] venim la
bise ric]. Dar ce s-a întâmplat cu toat] acea energie \i
pasiune?

Aceasta e problema pe care Isus a depistat-o la bise -
ri ca din Efes, în Apocalipsa 2:2-5: %|tiu faptele tale, oste-
neala ta \i r]bdarea ta… Dar ce am împotriva ta este c]
[i-ai p]r]sit dragostea dintâi. Adu-[i dar aminte de unde
ai c]zut; poc]ie\te-te \i întoarce-te la faptele tale dintâi.
Altfel, voi veni la tine \i-[i voi lua sfe\nicul din locul lui,
dac] nu te poc]ie\ti.”

Unde se duce %dragostea dintâi”? Zelul \i intensita -
tea nu se evaporeaz] pur \i simplu. Satan fur] c]rbu nii
aprin\i ai devotamentului \i consacr]rii. Suntem jefui[i.
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Biblia nu are în vedere pensionarea.
Dumnezeu poate s]-\i p]streze oame -
nii aprin\i pentru El, poate s]-i [in]
vigilen[i, plini de zel. �

%Trebuie s] în[elegi”, s-ar putea s] spun] cineva, %c]
atunci când L-am întâlnit pe Hristos eram un adolescent
plin de energie. De atunci s-au întâmplat multe. |tii, to[i
ne pierdem vlaga cu timpul.” Chiar crede cineva a\a
ceva? Biblia spune c] planul lui Dumnezeu cu privire la
noi este s] fim %schimba[i în acela\i chip cu al Lui, din
slav] în slav], prin Duhul Domnului” (2 Corinteni 3:18).
Nu exist] limite pentru puterea pe care El vrea s] o
manifeste prin vie[ile noastre. Biblia nu are în vedere
pensionarea. Dumnezeu poate s]-\i p]streze oamenii
aprin\i pentru El, poate s]-i [in] vigilen[i, plini de zel.
S] fim cinsti[i cu noi în\ine \i s] recunoa\tem ce se
întâmpl]. Nu are rost s] ne în\el]m singuri. Am fost
pr]da[i de c]tre domnul tuturor ho[ilor.

CHEMAREA UITAT{

CE SPUNE{I despre acea chemare unic], acea parte inte-
grant] din via[a fiec]rui cre\tin—darul de a sluji altora
în Numele Domnului? Acum zece ani exista un imbold
în interiorul t]u; El î[i d]duse un vis despre ce dorea s]
faci în via[]. Poate c] dorin[a Lui era s] predai copiilor.
Poate c] El dorea s] cân[i. Poate c] El dorea s] fii un
uria\ în rug]ciune, un om care s] stea în sp]rtur] pen-
tru cei în nevoie. Poate a existat chiar \i o atrac[ie spre
câmpul de misiune, n]scut] de însu\i Duhul Sfânt.

Dar apoi… te-ai descurajat. Cineva te-a dezam]git.
Lu  crurile au început s] mearg] prost în biserica ta. Ai
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în cercat o dat] sau de dou] ori, îns] cineva te-a criticat.
Curând, visul a disp]rut \i chemarea nu a mai p]rut atât
de real]. Toat] inspira[ia pe care o vei fi sim[it s-a pierdut.

Întâlnesc uneori \i pastori în aceast] situa[ie—o
imagine pal] a ceea ce au fost ei înainte. Nu mai au nici
un strop de energie, îndeplinesc cerin[ele slujbei într-un
mod mecanic.

Vei fi înclinat s]-[i imaginezi c] aceasta li se întâmpl],
în principal, datorit] multelor descuraj]ri pe care le
întâmpin] lucr]torii \i a agendei lor supraînc]rcat], care
duce la epuizare. De fapt, acestea sunt numai dou] din
strategiile pe care Satan le lanseaz] împotriva p]storilor
din turma lui Dumnezeu. Dar El mai are multe altele.

Cu ani în urm] am întâlnit un b]rbat ce p]rea cu
adev]rat sincer în lucrarea lui neobosit] de a pune pe
picioare o adunare de credincio\i dintr-un ora\ mare.
Binecuvântarea lui Dumnezeu peste mesajele lui era
evident]. Biserica începea s] creasc].

Câ[iva ani mai târziu s-a întâmplat s] fiu la unul din
serviciile lui. Ceva se schimbase. Pastorul a ajuns s]
crea d] c] era deosebit. Lumina reflectoarelor era mai
mult pe el acum decât pe Isus Hristos. Mesagerul
devenise, în mod tragic, mai important decât mesajul.

În discu[ia de la sfâr\it el m-a întrebat direct care era
p]rerea mea cu privire la direc[ia spre care se îndrepta
biserica lui. L-am încurajat atât cât am putut, îns] am
ad]ugat apoi: %Aminte\te-[i, prietene, s] nu te iei nicio-
dat] prea în serios. Duhul lui Dumnezeu este cel care
lucreaz] în vie[ile oamenilor pentru a-i aduce mai
aproa pe de Isus. Noi nu suntem chema[i la altceva decât
s] le slujim. Transmite Cuvântul cu credincio\ie \i apoi
retrage-te în spatele scenei, pentru ca Dumnezeu s]-|i
primeasc] toat] slava.”
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Nu a p]rut prea încântat de ultimele mele remarci.
Faima lui limitat] p]rea s] i se fi urcat prea repede la

cap \i curând, acea sinceritate simpl] \i copil]reasc], ce
ca racteriza eforturile lui de la început pentru
Dumnezeu, a fost înlocuit] de o manifestare afectat] \i
strident], foarte distructiv] pentru cauza lui Hristos.
Predicarea eficient] \i darul spiritual al acestui om au
disp]rut cu repeziciune.

Unde crezi c] s-au dus? Pe parcurs, ceva foarte
pre[ios a fost furat.

Diavolul încearc] mereu s] ne lipseasc] de binecu -
vân tarea cu care ne binecuvinteaz] Dumnezeu. |i când
re  u   \e\te, darurile spirituale par s] se estompeze, iar a -
ten   [ia ne este ocupat] zi \i noapte de lucrurile materiale.

SP{RG{TORII DE CASE

G~NDE|TE-TE la subiectul c]s]toriei. Ultimele sondaje
efectuate de sociologul George Barna arat] c] rata
divor[ului în rândul celor care frecventeaz] o biseric]
este aproximativ egal] cu cea a popula[iei în general.
Dac] a\ fi ateu sau agnostic a\ spune: %Ia te uit]! Cum
de nu poate Isus s] v] [in] pe voi doi împreun]? Parc]
spuneai c] El e atât de minunat…”

De ce se despart cuplurile cre\tine? Din cauz] c] de
la bun început nu ar fi trebuit s] se c]s]toreasc]? Sau
pentru c] provin din familii dezmembrate \i au crescut
cu modele negative? Exist] ceva mai mult de atât. Ho[ul
vine ca s] fure…
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