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Mulþi oameni ºi-l imagineazã pe Dumnezeu ca pe un ºerif
cosmic care stã în mijlocul galaxiilor ca un poliþai într-o

intersecþie dirijând traficul.
�Hei, tu! Cel de colo. Mi se pare cã te cam distrezi. Ai face bine

sã o laºi baltã!�
�ªi tu, ãla cu caseta video. Ce filme ai pe acolo? Interzise sub 18

ani? Ia dã-o încoace uºurel ºi calm!�
�Dar cine sunt cei doi care se giugiulesc în colþiºorul acela

întunecat? Tu eºti, Cindy? ªi tu, Robert? Trebuia sã-mi dau seama.
Distracþia s-a terminat. Cel puþin pânã sunt eu sectorist pe aici.�

Dumnezeu. ªeriful cosmic al Brigãzii Antidistracþie. Tot ce ne
dorim este puþinã distracþie ºi vine Dumnezeu sã ne-o strice.

Pe de-a-ndoaselea, ni-l imaginãm pe diavol ca pe un zvãpãiat
pus pe ºotii. Comediantul Flip Wilson a fãcut celebrã expresia
�Dracul m-a pus s-o fac�, unde diavolul nu e decât un soi de �mare
ºmecher� care nu vrea decât sã ne ajute sã ne distrãm ºi noi puþin.

Aceasta este o minciunã gogonatã.
Diavolului nu-i pasã dacã te distrezi sau nu. Urãºte orice formã

de împotrivire ºi te-ar mânca de viu. Petru spune cã diavolul cautã
mereu pe cine sã înghitã.

Ghidul vorbea unui grup de turiºti aflaþi în Þara Sfântã: �Poate
aþi vãzut în þara de unde veniþi cã turmele de oi sunt mânate de
cãtre pãstor din spate. Aici, în Palestina, lucrurile sunt diferite;
pãstorul merge întotdeauna în faþã ºi turma îl urmeazã.�

Chiar atunci, spre hazul general al turiºtilor a apãrut o turmã
de oi condusã (culmea!) din spate. Ruºinat, ghidul îl întreabã pe
om: �Cum se face de mâni astfel oile? Totdeauna am ºtiut cã aici în
Orient pãstorii conduc turmele.�

�Da, aºa este�, rãspunse omul. �Într-adevãr, pãstorii sunt cei
care conduc turmele însã eu nu sunt pãstorul. Sunt mãcelarul�.

Satana este un mãcelar. Nu-l intereseazã deloc sã-þi ofere plãcere
sau fericire. Tot ceea ce-l intereseazã este sã te mãnânce de viu.

Isus a pus lucrurile în ordine, demontând aceastã prejudecatã
atunci când a spus, �Hoþul (Satana) nu vine decât sã fure, sã junghie
ºi sã prãpãdeascã. Eu am venit ca oile sã aibã viaþã ºi sã o aibã din
belºug.� (Ioan 10:10).



Dumnezeu nu doreºte sã-þi strice distracþia, ci doreºte sã te bucuri
de viaþã din plin. Vrea sã trãieºti experienþa unei vieþi pline de
�bucuriile nespuse� despre care vorbeºte psalmistul:

�Îmi vei arãta cãrarea vieþii;
înaintea Feþei Tale sunt bucurii nespuse

ºi desfãtãri veºnice în dreapta Ta�
Psalmul 16:11

Temã de casã

Înfruntã prejudecata creatã de legenda poliþistului cosmic
însuºindu-þi urmãtoarele:

Citeºte 1 Petru 5:8. Cum este înfãþiºat aici diavolul ºi de ce?

Citeºte Iov 2:1�8. Ce planuri are Satana cu Iov ºi de ce?

Citeºte Zaharia 3:1. Ce face aici Satana pentru ºi cu Iosua?

Citeºte Apocalipsa 12:10. Acest verset vorbeºte despre Satana.
Ce face acesta �zi ºi noapte�? Din ceea ce ai citit în Iov ºi Zaharia
poþi deduce cine sunt �fraþii� la care se referã textele respective?
Aceastã denumire te include ºi pe tine?
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