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Introducere

B

razilienii m-au învăţat frumuseţea unei binecuvântări. Iată o
scenă care se repetă în Brazilia de mii de ori zilnic...
E dimineaţă devreme. Micuţul Marcos se pregăteşte să plece la
şcoală. În timp ce îşi adună cărţile şi se îndreaptă spre uşă, se opreşte
lângă scaunul tatălui său. El caută privirea acestuia. Ben o, Pai?
întreabă Marcos. (Binecuvântarea, tată?)
Tatăl îşi ridică mâna. Deus te aben oe, meu ﬁlho, îl asigură el.
(Dumnezeu să te binecuvânteze, ﬁule.)
Marcos zâmbeşte şi iese pe uşă grăbit.
Această scenă mi-a venit în minte în timp ce mă gândeam la
relansarea cărţii Nu-i de mirare că e numit Mântuitorul. Am scris
cartea aceasta în Brazilia. Anii petrecuţi la Rio de Janeiro au dat
naştere multora dintre aceste gânduri. Biserica pe care am slujit-o
era tânără (la fel ca noi) şi ﬂămândă după cruce (şi noi eram). Multe
dintre mesajele mele erau focalizate asupra Mântuitorului.
Dumnezeu să te binecuvânteze în timp ce le citeşti. La fel cum
copiii brazilieni caută binecuvântarea taţilor lor, aşa să cauţi tu
binecuvântarea Lui. El ţi-o va da, ştii bine. Întotdeauna ţi-a dat-o.
De aceea Îl numim noi Tată.
Max Lucado

Partea care contează
– Vreau doar să ştiu ce este important.
Un accent irlandez puternic. Ochi negri şi pătrunzători. Aﬁrmaţia
era sinceră.
– Nu-mi vorbiţi mie despre religie, am trecut şi eu pe acolo. Şi,
vă rog, nu mă luaţi cu teologia. Am făcut facultatea de teologie. V-aş
ruga să treceţi la esenţă. Vreau să ştiu ce este important.
Numele lui era Ian. Era student la o universitate canadiană pe care
o vizitam. Printr-un şir de întâmplări, a aﬂat că sunt creştin, iar eu am
aﬂat că şi el şi-ar ﬁ dorit să ﬁe, dar a fost decepţionat.
– Am crescut în biserică, îmi explică el. Voiam să intru în lucrare.
Am făcut toate cursurile, teologia, limbile biblice, exegeza. Însă am
renunţat. Ceva pur şi simplu nu mergea.
– Răspunsul există pe acolo pe undeva, spuse el cu seriozitate. Sau,
cel puţin, cred că există.
Mi-am ridicat privirea din cafeaua mea în timp ce el începu
să o amestece pe-a lui. Apoi îşi rezumă frustrarea într-o singură
întrebare.
– Ce contează cu adevărat? Ce este important? Spuneţi-mi. Săriţi
peste lucrurile marginale. Treceţi la esenţă. Vorbiţi-mi despre partea
care contează.
Partea care contează.
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L-am privit pe Ian multă vreme. Întrebarea plutea în aer. Ce ar ﬁ
trebuit să spun? Ce aş ﬁ putut să spun? Aş ﬁ putut să-i spun despre
biserică. Aş ﬁ putut să-i dau un răspuns dogmatic sau să-i citesc ceva
clasic, cum ar ﬁ Psalmul 23: „Domnul este Păstorul meu...“ Dar toate
acestea păreau prea abstracte. Poate câteva gânduri despre sexualitate
sau despre rugăciune, sau despre Regula de Aur. Nu, Ian voia comoara
– voia esenţialul.
Opreşte-te şi pune-te în locul lui pentru o clipă. Îi auzi întrebarea?
Îi simţi frustrarea? „Nu-mi daţi mie religie, spunea el. Daţi-mi ceea
ce contează.“
Dar ce anume contează?
În Biblia ta de peste o mie de pagini, ce contează? Dintre toate
poruncile şi interdicţiile, ce este esenţial? Ce este indispensabil?
Vechiul Testament? Noul? Harul? Botezul?
Ce i-ai ﬁ spus tu lui Ian? I-ai ﬁ vorbit despre răul din lume sau
poate despre preeminenţa cerului? Ai ﬁ citat Ioan 3:16 sau Faptele
Apostolilor 2:38, sau poate ai ﬁ citit 1 Corinteni 13?
Ce contează cu adevărat?
Probabil te-ai luptat cu această întrebare. Poate ai încercat să
respecţi cerinţele religiei şi ale credinţei şi te-ai trezit de cele mai
multe ori în faţa unei fântâni secate. Rugăciunile par goale. Ţelurile
par neverosimile. Creştinismul devine o istorisire distorsionată, plină
de urcuşuri şi coborâşuri şi de note muzicale distonante.
Oare asta să ﬁe tot? Mers la biserică duminica. Cântece frumoase.
Zeciuială practicată cu credincioşie. Cruci de aur. Costume din trei
piese. Coruri mari. Biblii legate în piele. Toate acestea sunt frumoase,
dar... unde este esenţa?
Mi-am amestecat în cafea. Ian amesteca în a lui. Nu aveam niciun
răspuns. Toate versetele mele memorate cu atâta obedienţă păreau
neadecvate. Toate răspunsurile mele bine dozate păreau timide.
Şi totuşi, acum, după câţiva ani, ştiu ce i-aş împărtăşi.
Gândeşte-te la cuvintele lui Pavel din 1 Corinteni,
capitolul 15:
V-am învăţat înainte de toate, aşa cum am primit şi eu: că
Cristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi.

Partea care conteaz
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„Înainte de toate“, spune el.
Citeşte mai departe:
Că a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi; şi că
S-a arătat lui Chifa, apoi celor doisprezece.1

Iată esenţa. Aproape că e prea simplu. Isus a fost omorât, îngropat
şi înviat. Eşti surprins? Partea care contează este crucea. Nici mai
mult, nici mai puţin.
Crucea.
Ea rămâne pe axa temporală a istoriei asemenea unui diamant
strălucitor. Tragedia ei îi cheamă pe toţi cei care trec prin suferinţă.
Absurditatea ei îi atrage pe toţi cei cinici. Speranţa ei îi ademeneşte
pe toţi cei aﬂaţi în căutare.
Şi, conform lui Pavel, crucea este ceea ce contează.
Uau, ce mai bucată de lemn! Istoria a idolatrizat-o şi a dispreţuit-o,
a placat-o cu aur şi a ars-o, a purtat-o şi a aruncat-o la gunoi. Istoria
a făcut cu ea orice, dar nu a ignorat-o.
Aceasta este singura opţiune pe care nu o oferă crucea: Nimeni nu
o poate ignora! Nu poţi ignora o bucată de cherestea, pe care atârnă
cea mai măreaţă aﬁrmaţie din istorie. Un tâmplar răstignit care să
aﬁrme că El este Dumnezeu pe pământ? Divin? Veşnic? Ucigaşul
morţii?
Nu degeaba era crucea numită de către Pavel „miezul Evangheliei“.
Verdictul ei este decisiv: dacă povestea este adevărată, atunci crucea
este pivotul istoriei. Punct. Dacă nu, ea este şarlatania istoriei.
De aceea, crucea constituie ceea ce contează. De aceea, dacă aş
avea din nou ocazia să beau o ceaşcă de cafea cu Ian, i-aş vorbi despre
ea. I-aş vorbi despre drama din acea zi furtunoasă de aprilie, ziua
în care împărăţia morţii a fost înfrântă şi speranţa şi-a achitat toate
notele de plată. I-aş spune despre căderea lui Petru, ezitarea lui Pilat
şi loialitatea lui Ioan. Am citi împreună despre grădina neguroasă
a deciziei şi încăperea incandescentă a învierii. Am analiza ultimele
cuvinte rostite în mod atât de deliberat de către acest Mesia jertﬁtor
de Sine.
Şi în cele din urmă, am privi la Mesia Însuşi. Un evreu proletar,
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a cărui învăţătură a schimbat o lume şi a cărui promisiune nu a fost
egalată niciodată.
Nu-i de mirare că e numit Mântuitorul.
Mă întreb dacă nu cumva mă adresez unor cititori care se confruntă
cu aceeaşi întrebare cu care se confrunta Ian. O, crucea nu este ceva
nou pentru tine. Ai văzut-o. Ai purtat-o. Te-ai gândit la ea. Ai citit
despre ea. Poate chiar i te-ai rugat. Însă o cunoşti?
Orice studiu serios despre învăţătura creştină este, în esenţă, un
studiu despre cruce. A-L accepta sau a-L respinge pe Cristos fără o
examinare atentă a Calvarului este ca şi cum ai alege o maşină fără să
te uiţi la motor. A ﬁ religios fără a cunoaşte crucea este ca şi cum ai
avea un Mercedes fără motor. Ambalajul e frumos, dar unde îţi este
puterea?
Vrei să-mi faci o favoare? Adu-ţi nişte cafea, fă-te comod şi
oferă-mi o oră din timpul tău. Priveşte cu atenţie crucea împreună
cu mine. Hai să examinăm acest ceas din istorie. Să audiem martorii.
Să ascultăm vocile. Să privim feţele. Şi, mai presus de orice, să-L
privim cu atenţie pe Cel care este numit Mântuitorul. Şi să vedem
dacă putem găsi partea care contează.

Partea întâi
______

Crucea:
Cuvintele ei

Capitolul

1
Cuvinte ﬁnale,
acţiuni ﬁnale

V

izitând recent oraşul meu natal, mi-am făcut timp să merg
să văd un copac. „Un stejar viu“, îl numise tata (cu accentul
pe „viu“). Nu era decât un băţ, atât de subţire încât puteam să-l
cuprind cu mâna şi să-mi ating degetul mare cu cel mijlociu.
Vântul din partea de vest a Texasului împrăştia frunzele
îngălbenite şi m-a făcut să îmi trag până sus fermoarul de la
geacă. Nimic nu este mai rece decât un vânt de prerie, mai ales
într-un cimitir.
„Un copac special, mi-am spus eu, cu o sarcină specială.“
M-am uitat în jur. Cimitirul era împrejmuit de ulmi, dar niciun stejar.
Terenul era presărat cu pietre funerare, dar niciun copac. Cu excepţia
acestuia. Un copac special pentru un om special.
În urmă cu aproximativ trei ani, tata a început să observe o slăbire
constantă a muşchilor săi. Mai întâi la mâini. Apoi a simţit-o la
gambe. După aceea, braţele i s-au subţiat puţin.
Tata i-a vorbit despre starea lui cumnatului meu, care este medic.
Acesta, alarmat, l-a trimis la un specialist. Specialistul i-a făcut o
lungă serie de analize – de sânge, neurologice şi musculare – şi a
ajuns la o concluzie. Boala lui Lou Gehrig. Un paralizant devastator.
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Nimeni nu-i cunoaşte cauza sau remediul. Singurul lucru cert în
privinţa acestei boli este cruzimea şi precizia ei.
M-am uitat în jos, la peticul de pământ în care avea să ﬁe
înmormântat tata într-o zi. Tata şi-a dorit mereu să ﬁe îngropat
sub un stejar, aşa că l-a cumpărat pe acesta. „Comandă specială din
vale, s-a lăudat el. A trebuit să obţin aprobarea specială a consiliului
municipal ca să-l plantez aici.“ (Un lucru nu prea greu în acest orăşel
prăfuit dintr-o zonă petrolieră, unde toţi oamenii se cunosc între ei.)
Nodul din gât mi se făcu mai mare. Un om mai puţin măreţ poate că
ar ﬁ fost mânios. Un altul poate că ar ﬁ renunţat. Însă nu şi tata. El ştia că
zilele îi sunt numărate, aşa că a început să îşi pună casa în rânduială.
Plantarea copacului a fost doar una din pregătirile pe care le-a
făcut. A făcut îmbunătăţiri la casă pentru mama, instalând un sistem
de irigare şi un dispozitiv de deschidere a uşii de la garaj, şi vopsind
lemnăria casei. Şi-a actualizat testamentul. A veriﬁcat poliţele de
asigurare şi de pensionare. A cumpărat nişte acţiuni al căror proﬁt să ﬁe
direcţionat spre educaţia nepoţilor lui. Şi-a planiﬁcat înmormântarea.
A cumpărat locuri în cimitir pentru el şi mama. Şi-a pregătit copiii
prin cuvinte de încurajare şi scrisori de dragoste. Şi, în cele din urmă,
a cumpărat copacul. Un stejar viu. (Pronunţat cu accentul pe „viu“.)
Acţiuni ﬁnale. Momente ﬁnale. Cuvinte ﬁnale.
Ele reﬂectă o viaţă bine trăită. La fel şi ultimele cuvinte ale
Stăpânului nostru. Aﬂat în pragul morţii, Isus, de asemenea, Şi-a pus
casa în rânduială:
O rugăciune ﬁnală de iertare.
O rugăminte onorată.
O cerere făcută din dragoste.
O întrebare a suferinţei.
O mărturisire a umanităţii.
O chemare de izbăvire.
Un strigăt de încheiere.

Cuvinte întâmplătoare murmurate de un martir disperat? Nu. Cuvinte
spuse intenţionat, pictate de Izbăvitorul Divin pe pânza jertfei.
Cuvinte ﬁnale. Acţiuni ﬁnale. Fiecare dintre ele este o fereastră

