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Automatul de cafea pe

nume Dumnezeu



O.K., Doamne, îþi voi da ºansa sã-mi arãþi cine eºti cu adevãrat�.
Bob a îngenuncheat lângã pat. Avea ºapte ani ºi îºi dorea cu

ardoare sã creadã în Dumnezeu, aºa cã îºi plecã fruntea împodobitã
de un pãr ciufulit ºi roºcat pe mâinile împreunate ºi continuã:

�Chiar cã vreau sã cred în Tine, Dumnezeule, aºa cã mâine
dimineaþã când mã trezesc, dacã gãsesc sub pat un milion de dolari,
voi fi sigur cã exiºti de-adevãratelea. ªi nici n-o sã mã mai îndoiesc
vreodatã�.

Milionul de dolari n-a apãrut.
Poate pentru cã ºi l-a dorit mai mult decât l-a dorit pe Dumnezeu,

ori poate cã n-a apãrut fiindcã acel milion de dolari (pe care îl voia
în bancnote de 1 dolar) oricum n-ar fi încãput sub nici o formã sub
pat din cauza jocului Monopoly, a pick-up-ului, a câtorva tricouri
murdare ºi a vreo 7�8 iepuraºi de pluº prãfuiþi.

Poate totuºi motivul pentru care n-a primit banii era mai mult
legat de o idee uºor greºitã despre Dumnezeu. Bob ºi-l imagina pe
Dumnezeu ca pe un automat de cafea sau suc: introduci o
rugãciune, apeºi pe butonul potrivit ºi dorinþa îþi este împlinitã. În
mintea sa, Dumnezeu e un fel de Moº Crãciun care aºteaptã printre
astre sã-i împlineascã lui, Bob, lista plinã de dorinþe. Dacã s-ar ruga
destul de fierbinte ºi ar crede suficient, Dumnezeu ar coborâ din
cer, pe funie de aur, tot ce inimioara lui de bãieþaº de 7 ani ºi-ar
dori.

Avem de-a face cu un copil, însã, din pãcate, mulþi oameni
transpun în viaþa lor de adult preconcepþia potrivit cãreia
Dumnezeu seamãnã cu un automat de cafea. Aceºti oameni n-au
trecut niciodatã de prejudecata tip �Moº Crãciun� în înþelegerea
lor despre Dumnezeu.

Lui Dumnezeu îi place sã rãspundã unei rugãciuni. El spune,
�Cheamã-Mã ºi-þi voi rãspunde� (Ieremia 33:3) ºi, mai mult, face
urmãtoarea promisiune: �Înainte ca sã mã cheme, le voi rãspunde;
înainte ca sã isprãveascã vorba, îi voi asculta� (Isaia 65:24).

Dar rugãciunea nu este o monedã pe care sã o introduci într-un
automat ºi nici credinþa un buton pe care sã apeºi. Dumnezeu nu
se supune mofturilor ºi dorinþelor noastre. Indiferent cât de fierbinte
s-ar ruga Bob pentru acel milion de dolari, indiferent cât de fervent
ar crede, nu-ºi va gãsi milionul sub pat a doua zi dimineaþa. Nu
pentru cã Dumnezeu nu l-ar iubi sau pentru cã Dumnezeu n-ar



rãspunde la rugãciuni. Nici mãcar pentru lipsa locului de sub pat.
Milionul de dolari n-a venit niciodatã pentru cã, de fapt, Bob nu se
ruga, ci numai îºi dorea acel lucru.

Dumnezeu, contrar prejudecãþii cu Moº Crãciun, nu e un
automat ceresc care împarte daruri ºi favoruri. El se aflã dincolo
de dorinþele noastre meschine. El este Dumnezeu Atotputernic,
Dragoste întrupatã ºi doreºte ca ai Sãi copii, sã-i întoarcã dragostea
cu care i-a copleºit. El doreºte sã-l iubim pe El ºi nu doar lucrurile
ºi vrea sã-l cãutãm pe El ºi nu rãspunsuri la rugãciuni pline de
lãcomie. Îºi doreºte sã-l ascultãm nu pentru cã ar putea sã ne bage
un milion sub pat, ci pentru cã îl iubim ºi dorim sã facem ce este
plãcut în ochii Lui.

ªi, în mod ironic, atunci când ajungem sã înaintãm în cunoaºtere
dincolo de imaginea unui Dumnezeu ca un automat de cafea,
Cuvântul Sãu ne promite cã putem sã �avem îndrãznealã la
Dumnezeu ºi orice vom cere, vom cãpãta de la El, fiindcã pãzim
poruncile Lui ºi facem ce este plãcut înaintea Lui� (1 Ioan 3:21�22).

Temã de casã

Nu te lãsa furat de prejudecata tip Moº Crãciun ºi rãspunde la
urmãtoarea temã:

Fiecare din versetele urmãtoare indicã o condiþie necesarã unui
rãspuns la rugãciune, ce poate fi exprimatã într-un singur cuvânt.
Scrieþi cuvântul respectiv în dreptul fiecãrui verset.

2 Cronici 7:14 _______________________________________

Ieremia 29:13 _______________________________________

Marcu 11:24 ________________________________________

Iacov 5:16 __________________________________________

1 Ioan 5:14 _________________________________________
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