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Va locui Dumnezeu cu adevărat pe pământ, printre oameni?
— Solomon

2 Cronici 6:18 NLT





Pentru Billy Graham

Vocea mea se alătură corului milioanelor de voci
pline de recunoştinţă.

Mulţumesc pentru cuvintele tale.
Mulţumesc pentru viaţa ta.
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Isus a venit în părţile Cezareii lui Filip şi a întrebat pe 

ucenicii Săi: „Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul omului?“ Ei 

au răspuns: „Unii zic că eşti Ioan Botezătorul; alţii, Ilie; alţii, 

Ieremia sau unul din proroci.“ „Dar voi, le-a zis El, cine ziceţi 

că sunt?“ Simon Petru, drept răspuns, I-a zis: „Tu eşti Cristosul, 

Fiul Dumnezeului celui viu!“

Matei :-

Cuvintele plutesc în aer asemenea ecoului unei bătăi de clopot. 
„Voi cine ziceţi că sunt?“ Peste grupul de ucenici aşezaţi în formă 

de semicerc se aşterne tăcerea. Natanael îşi drege glasul. Andrei îşi 
pleacă ochii. Ioan îşi roade o unghie. Iuda despică un fi r de iarbă. El 
nu va vorbi. Nu vobește niciodată. Petru, da. De fi ecare dată.

Dar mai întâi face o pauză. Întrebarea lui Isus nu este nouă pentru 
el. În celelalte mii de ocazii în care i s-a ivit, Petru a păstrat-o pentru 
sine.

Ziua aceea în Nain? Se întrebase acelaşi lucru. Cei mai mulţi 
asistau în tăcere la trecerea cortegiului funerar. Gurile erau închise. 

Capitolul 

1



14 Salvatorul de lâng tine

Mâinile aşezate una peste alta. Toţi păstrau o tăcere reverenţioasă. 
Nu şi Isus. El S-a apropiat de mama băiatului mort şi i-a şoptit la 
ureche ceva ce a făcut-o să se întoarcă şi să se uite la fi ul ei. A încercat 
să obiecteze, dar a renunţat. Le-a făcut semn celor care duceau sicriul 
şi le-a spus: „Aşteptaţi!“

Isus a păşit spre băiat. Cu ochii la nivelul trupului mort al băiatului, 
a spus ceva. Nu a rostit ceva asupra lui, ca o rugăciune, ci i s-a adresat 
direct, dându-i o poruncă. „Tinere, scoală-te, îţi spun!“ (Luca 7:14).

Cu tonul unui profesor care le spune elevilor să stea jos sau cu 
autoritatea unei mame care le spune copiilor să se adăpostească de 
ploaie, Isus i-a poruncit băiatului mort să nu fi e mort. Şi băiatul a 
ascultat. Pielea rece s-a încălzit. Membrele înţepenite s-au pus în 
mişcare. Obrajii palizi s-au îmbujorat. Bărbaţii au lăsat jos sicriul şi 
băiatul a sărit din el drept în braţele mamei sale. Isus „l-a dat înapoi 
mamei lui“ (Luca 7:15).

O oră mai târziu, Isus şi ucenicii Săi erau la masa de seară. El a 
râs la o glumă şi a mai cerut nişte pâine, iar ironia situaţiei l-a şocat 
pe Petru. Cine eşti Tu? s-a întrebat el, cu o voce atât de joasă încât 
nimeni altcineva în afara lui Dumnezeu nu l-ar fi  putut auzi. Tocmai 
ai înviat un mort! N-ar trebui să fi i îmbrăcat în lumină sau înconjurat 
de îngeri, sau înscăunat mai presus de o mie de Cezari? Şi totuşi, iată-Te 
aici, purtând acelaşi fel de haine ca mine şi râzând la glumele spuse de 
mine, mâncând mâncarea pe care o mâncăm toţi. Asta fac cei care înving 
moartea?În fond, cine eşti Tu?

Şi a mai fost furtuna. O furtună de tipul „leagă-te de catarg şi ia-ţi 
adio de la barcă“. Valurile înalte de trei metri îi azvârleau pe ucenici 
înainte şi înapoi, umplând barca cu apă până la glezne. Faţa lui Matei 
s-a făcut albă ca făina. Toma s-a încleştat cu toată puterea de pupa. 
Petru a sugerat să spună cu toţii rugăciunea Tatăl Nostru. Sau şi mai 
bine, să îi conducă Domnul în rugăciunea Tatăl Nostru. Atunci L-a 
auzit pe Domnul. 

Sforăind.
Isus dormea. Cu spatele rezemat de prova. Capul Îi căzuse în faţă. 

Bărbia i se lovea de piept în timp ce barca sălta pe valuri. 
– Isuse! a strigat Petru. 
Tâmplarul s-a trezit şi S-a uitat în sus. Şi-a şters ochii udaţi de 
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apa de ploaie, a scos un oftat şi S-a ridicat în picioare. A ridicat întâi 
mâna, apoi vocea şi, cât ai zice „neted“, marea s-a făcut ca oglinda. 
Isus a zâmbit şi S-a aşezat, iar Petru L-a privit cu intensitate şi s-a 
întrebat: „Cine este Acesta, de Îl ascultă chiar şi vântul, şi marea?“ 
(Marcu 4:41). 

De data aceasta, Isus este Cel care pune întrebarea: 
– Voi cine ziceţi că sunt? (Matei 16:15). 
Poate că răspunsul lui Petru a sunat ca anunţul unui prezentator al 

ştirilor de la ora şase seara. Sprâncene arcuite. Zâmbet artifi cial. Voce 
de bariton ca a lui James Bond. 

– Eu cred că Tu eşti Fiul lui Dumnezeu. 
Însă mă îndoiesc. 
Mi-l imaginez pe Petru scormonind un pic cu piciorul în ţărână. 

Apoi îşi drege glasul. Mai puţină fanfaronadă, o înghiţitură în sec. 
Ceva în genul unui paraşutist începător pe cale să-şi execute primul 
salt din avion. 

– Eşti gata de săritură? este întrebat. 
– Ă, eu, ă, eu, ăă...
„Voi cine ziceţi că sunt?“
– Eu, ă, eu, ă... eu cred... cred că Tu eşti Cristosul, Fiul Dumnezeului 

celui viu (vezi Matei 16:16). 
Dacă Petru o fi  ezitat, cine l-ar putea învinovăți. Cât de des se 

întâmplă să spui despre un îndoitor de cuie, cu mâinile bătătorite, 
dintr-un orăşel obscur, că este Fiul lui Dumnezeu? 

Ceva nu este în regulă cu imaginea aceasta. 
Obişnuiam să ne uităm la desene cu astfel de scene în şcoala 

elementară. Pentru a ne menţine ocupaţi, învăţătoarea ne împărţea 
schiţe cu următoarea întrebare: 

– Ce este greşit în această imagine? 
Îţi aminteşti? Ne uitam cu atenţie pentru a găsi lucrul care nu 

se potrivea. În desenul cu o fermă se afl a un pian lângă jgheabul cu 
apă. Într-o sală de clasă un pirat stătea în ultima bancă. Un astronaut 
afl at într-un peisaj selenar avea o cabină telefonică în spatele lui. 
Cântăream cu atenţie imaginea, apoi arătam spre pian, pirat sau 
cabina telefonică şi spuneam: 

– Asta nu se potriveşte. 
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Ceva nu-şi avea locul acolo. Ceva era absurd. Pianele nu au ce 
căuta în curtea unei ferme. Piraţii nu stau în clasă, la şcoală. Cabinele 
telefonice publice nu se găsesc pe Lună, iar Dumnezeu nu Se 
împrieteneşte la toartă cu oamenii de jos, nici nu aţipeşte în bărci de 
pescuit. 

Dar, conform Bibliei, tocmai asta a făcut. „Căci în Cristos Se afl ă 
Dumnezeu în întregime într-un trup omenesc“ (Col. 2:9, TLB). 
Isus nu a fost un om divin, şi nici un Dumnezeu uman. El a fost 
Dumnezeul-om. 

Asistat la naştere de un tâmplar.
Îmbăiat de o fată de la ţară.
Creator al lumii înzestrat cu ombilic.
Autor al Torei învăţat din Tora.
Cerul în formă umană. Şi pentru că El a fost aşa, noi trăim 

momente de uimire care ne fac să ne scărpinăm în cap, să clipim de 
două ori, să ne întrebăm: Ce e greşit în imaginea asta?

Vin de Bordeaux în loc de H
2
O.

Un olog care sponsorizează seara de dans a oraşului.
Un prânz la pachet care umple stomacul a cinci mii de persoane. 
Şi, mai presus de toate, un mormânt: păzit de soldaţi, pecetluit cu 

o piatră mare, şi cu toate acestea, părăsit de un bărbat mort de trei 
zile. 

Ce facem cu astfel de momente?
Ce facem cu o astfel de persoană? Îi aplaudăm pe oameni pentru 

că fac lucruri bune. Îl slăvim pe Dumnezeu pentru că face lucruri 
măreţe. Dar ce facem atunci când un om face lucruri divine?

Un lucru este sigur: nu-L putem ignora.
De ce ne-am dori acest lucru? Dacă aceste momente sunt reale, 

dacă afi rmaţia lui Cristos este adevărată, atunci El a fost, în acelaşi 
timp, şi om, şi Dumnezeu. 

Iată-L, aşadar: persoana cea mai importantă care a trăit vreodată. 
Nu e doar cel mai valoros jucător, este liga întreagă. Cel care conduce 
parada? În niciun caz. Toată strada este a Lui. Cine se poate apropia? 
Tot ce are omenirea mai bun şi mai strălucitor păleşte asemenea 
imitaţiilor ieftine de rubine în comparaţie cu El.

Să-L trecem cu vederea? Nu putem. 



17Mântuitorul nostru de lâng noi

Să ne împotrivim Lui? Este tot atât de difi cil. Nu avem oare nevoie 
de un Mântuitor care este Dumnezeu-om? Un Isus doar-Dumnezeu 
ar fi  putut să ne creeze, dar nu să ne înţeleagă. Un Isus doar-om 
ar fi  putut să ne iubească, dar niciodată să ne mântuiască. Dar un 
Isus Dumnezeu-om? Este sufi cient de aproape ca să te poată atinge. 
Sufi cient de puternic ca să te poţi încrede în El. Este Salvatorul care 
locuieşte chiar lângă tine. 

Un Mântuitor considerat irezistibil de către milioane de oameni. 
Nimic nu se compară cu „preţul nespus de mare al cunoaşterii lui 
Cristos Isus, Domnul meu“ (Flp. 3:8). Răsplata creştinismului este 
Cristos. 

Călătoreşti până la Marele Canion pentru tricoul vândut ca suvenir 
sau pentru globul de sticlă în care cad fulgii de zăpadă atunci când este 
scuturat? Nu. Răsplata Marelui Canion este Marele Canion însuşi. 
Înţelegerea plină de uimire a faptului că poţi vedea ceva străvechi, 
splendid, plin de putere şi mai măreţ decât tine. 

Comoara creştinismului este Cristos. Nu banii din bancă sau o 
maşină în garaj, nu un trup sănătos sau o părere mai bună despre noi 
înşine. Acestea sunt roade de gradul al doilea sau al treilea, poate. 
Dar Fort Knox-ul credinţei este Cristos. Părtăşia cu El. Umblarea 
cu El. Cugetarea asupra Lui. Cercetarea Lui. Înţelegerea uluitoare, 
care-ţi face inima să stea în loc a faptului că în El eşti părtaş la ceva 
străvechi, nesfârşit, de neoprit şi de necuprins. Şi că El, Cel care poate 
săpa Marele Canion cu degetul Său cel mic, crede că meriţi să moară 
pe o cruce romană pentru tine. Cristos este răsplata creştinismului. 
Altfel, de ce ar considera Pavel că El este ţelul lui suprem? „Vreau 
să-L cunosc pe Cristos“ (Flp. 3:10). 

Doreşti şi tu acelaşi lucru? Ideea mea este simplă. Îţi propun să 
ne gândim la câteva dintre locurile prin care El a umblat şi la câțiva 
dintre oamenii pe care i-a atins. Fă alături de mine o incursiune în 
caracterul Său de Dumnezeu-om. S-ar putea să fi i uimit.

Mai important decât atât, s-ar putea să fi i schimbat. „Noi toţi 
privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi 
suntem schimbaţi în acelaşi chip cu al Lui, din slavă în slavă, prin 
Duhul Domnului“ (2 Cor. 3:18).

Pe măsură ce ne uităm la El, devenim asemenea Lui. 
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Am experimentat nemijlocit acest principiu atunci când un cântăreţ 
de operă a venit în vizită la biserica noastră. Noi nu am ştiut că avea 
vocea educată. N-ai fi  ghicit dacă l-ai fi  judecat doar după haina de 
catifea şi pantofi i de stradă. Nu purta smoching, nici brâu sau cravată 
de mătase. Înfăţişarea sa nu a iscat nicio ridicare din sprâncene, dar 
vocea sa cu siguranţă a declanşat o reacţie de felul acesta. Eu ar trebui 
să ştiu asta. Stătea tocmai pe rândul din spatele meu. 

Vibrato-ul său făcea dinţii să clănţăne şi grinzile să se clatine. 
Încerca să se abţină. Dar cum ar putea să treacă neobservată tuba 
într-o cameră plină de piculine? 

În prima clipă, am tresărit surprins. Dar după un vers m-am simţit 
inspirat. Încurajat de volumul său, l-am crescut pe al meu. Am cântat 
mai bine? Nici măcar eu nu mă auzeam. Sunetele slabe scoase de 
mine erau înghiţite de talentul său. Dar am încercat să cânt mai tare? 
Fără îndoială. Forţa lui scotea tot ce era mai bun din mine. 

E nevoie de puţină muzică în lumea ta? Dacă da, invită-L pe 
baritonul cerului să Se manifeste liber. S-ar putea să arate la fel de 
obişnuit ca vecinul de alături, dar aşteaptă doar să vezi ce poate face. 
Cine ştie? Câteva cântece intonate împreună cu El ar putea să-ţi 
schimbe complet modul de a cânta. 

Pentru totdeauna. 



Prima parte

Nu exist nicio persoan
pe care El s n-o poat atinge
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Celor mai mulţi dintre noi ne-a fost foarte greu să învăţăm să 
ne legăm şireturile. Să stoarcem pastă de dinţi dintr-un tub, pe 

o periuţă, era destul de greu, dar să ne fi xăm pantofi i prin legarea 
şireturilor era şi mai şi! Nu era nimic uşor în asta. În plus, cine avea 
nevoie de şireturi? Poartă mocasini. Mergi desculţ. Oricum, cine a 
avut ideea pantofi lor cu şireturi?

Nici genunchii nu te ajută. Îţi stau mereu în faţă. Să te apleci 
ocolindu-i, dându-i la o parte... nu te poţi concentra. 

A, şi sfaturile! Fiecare avea o abordare diferită. „Fă un copac 
dintr-o buclă şi lasă veveriţa să alerge în jurul lui şi să intre în gaură.“ 
„Formează o ureche de iepure şi pe urmă leag-o cu o panglică.“ Tata 
spunea: „Grăbeşte-te!“ Unchiul tău te îndemna să-ţi legi şireturile în 
tihnă. Oare chiar nu se pot pune de acord? Măcar în privinţa acestui 
lucru. Trebuie să-ţi dai seama cum să-l faci. 

Legarea şireturilor este un ritual al tranziţiei. Alături de prima notă 
obţinută la şcoală şi prima bicicletă se afl ă prima legare a şireturilor. 
Dar, vai, cât de îngrozitor este procesul! 

Când ai reuşit să faci buclele şi să înconjori copacul... când obţii 
urechile de iepure în ambele mâini şi le smuceşti triumfător... voilá! 
– ai făcut un nod. Fără să ai habar, tocmai ai fost iniţiat în realitate. 

Prietenul meu, Roy, obişnuia să stea pe o bancă din parc câteva 
minute în fi ecare dimineaţă. Îi plăcea să se uite la copiii care se adunau 
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şi se jucau în staţia de autobuz. Într-o zi, a observat un puşti de vreo 
cinci sau şase ani, care se chinuia să urce în autobuz. În timp ce alţii 
treceau pe lângă el, puștiu stătea aplecat încercând cu disperare să 
descurce un şiret înnodat. Era din ce în ce mai îngrijorat, iar privirea 
disperată îi era aţintită când asupra pantofului, când asupra maşinii. 

Brusc, a fost prea târziu. Uşa s-a închis. 
Băiatul a căzut în şezut pe trotuar şi a oftat. Atunci l-a văzut pe 

Roy. L-a privit cu ochii plini de lacrimi pe bărbatul de pe bancă şi a 
întrebat: „Dumneavoastră vă pricepeţi să dezlegaţi noduri?“

Lui Isus Îi place această întrebare.
Viaţa se încâlceşte. Oamenii intră în tot felul de încurcături. Nu 

eşti niciodată prea mare pentru a privi în sus şi a striga: „Ajutor!“
Isus avea un mod deosebit de a-Şi face intrarea în astfel de 

momente. Barca goală a lui Petru. Inima goală a lui Nicodim. Matei 
are o problemă cu un prieten. O femeie are o problemă de sănătate. 
Ia te uită cine apare!

Isus, Salvatorul. 
– Te pricepi să dezlegi noduri?
–Da.




