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ºi Billy Graham

Despre prejudecata evanghelistului corupt



116 Nu-þi lãsa creierul la intrare!

Elmer Gantry este eroul principal dintr-un roman celebru al lui
Sinclair Lewis. Acest om era un evanghelist ipocrit, un lacom

ºi un pervers, care predica un lucru, dar fãcea totul pe dos. Vorbele
lui, predicile lui ºi, în general, întreaga lui viaþã era o mare
ºarlatanie.

Eroul de ficþiune Elmer Gantry a fost deseori readus în discuþie
în ultimii ani o datã cu scandalurile care au ruinat câþiva pastori ºi
lucrãrile în care aceºtia erau implicaþi. Faima lui Jim Bakker de la
�PTL Club� a cãzut în dizgraþie prin dezvãluirea relaþiilor sale
extraconjugale precum ºi datoritã încercãrilor disperate de a
împiedica un scandal public. Acuzãrile aduse de Jim Swaggart la
adresa lui Bakker s-au întors împotriva lui când a fost nevoit sã
mãrturiseascã ºi implicarea sa în activitãþi cu caracter pornografic.
Atenþia acordatã de mass media acestor scandaluri precum ºi a
altor asemãnãtoare au condus înspre o accepþiune generalã a acestui
mit Elmer Gantry, potrivit cãruia majoritatea predicatorilor,
evangheliºtilor ºi liderilor creºtini sunt niºte ticãloºi ºi niºte ipocriþi.

În orice caz, ziarele ºi televiziunile care se ocupã de astfel de
scandaluri uitã sã aminteascã de acei slujitori ai Domnului sau
evangheliºti care continuã sã se punã în slujba lui Dumnezeu într-
un mod ireproºabil ºi plin de smerenie. Pãcatul lui Jimmy Swaggart
ºi încercãrile lui disperate de a-ºi pune din nou pe picioare lucrarea,
par sã umbreascã cei cincizeci de ani de carierã evanghelisticã ai
lui Billy Graham. Predicile lui Graham au dus la convertirea a mii
de oameni, iar viaþa lui n-a fost niciodatã în contradicþie cu ceea ce
a propovãduit. Chiar ºi aºa, Graham mãrturiseºte cã încã de la
începutul lucrãrii sale s-a temut ºi încã se mai teme cã ar putea face
ceva care sã-l dezonoreze pe Domnul.

Billy Graham, Luis Palau, Charles Colson, Dawson McAllister
ºi Charles Swindoll exemplificã un numãr mare de lideri creºtini
ale cãror vieþi reflectã pe deplin învãþãturile pe care le promoveazã.
Totuºi, societãþii în care trãim pare sã-i convinã mai mult stilul
Elmer Gantry ºi sã considere cã majoritatea predicatorilor ºi
misiunile lor sunt împânzite de ipocriþi. Dar acest lucru este un
mit.

Petru i-a avertizat pe creºtinii primului secol cã �între voi vor fi
învãþãtori mincinoºi� ºi a mai subliniat cã din pricina acestora �calea
adevãrului va fi vorbitã de rãu� (2 Petru 2:1�2). Iatã de ce diavolul
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se luptã atât de serios sã rãspândeascã mitul lui Elmer Gantry;
fiindcã doreºte sã distorsioneze receptarea adevãrului. El vrea ca
mesajul predicat de oameni duhovniceºti sã fie compromis de
pãcatul ºi de ipocrizia altora.

În orice caz, indiferent ce pot face unii sau alþii, adevãrul rãmâne
adevãr ºi mântuirea se dobândeºte tot prin har, prin credinþa în
Domnul nostru Isus Hristos. Dumnezeu încã mai are puterea �sã
vã pãzeascã de orice cãdere ºi sã vã facã sã vã înfãþiºaþi fãrã prihanã
ºi plini de bucurie înaintea slavei Sale� (Iuda 24).

�Voi deci�, spune Pavel, �ºtiind mai dinainte aceste lucruri,
pãziþi-vã ca nu cumva sã vã lãsaþi târâþi de rãtãcirea acestor
nelegiuiþi ºi sã vã pierdeþi tãria; ci creºteþi în harul ºi în  cunoºtinþa
Domnului ºi Mântuitorului nostru Isus Hristos. A Lui sã fie slava
acum ºi în ziua veºniciei! Amin.� (2 Petru 3:17�18)

Temã de casã

Înfruntã prejudecata creatã de mitul evanghelistului corupt
rãspunzând urmãtoarelor:

Citeºte Filipeni 1:15�18. Ce spune Pavel despre cei care
propovãduiesc un mesaj viciat? Ce crede el ca fiind cu adevãrat
important?

Citeºte 2 Corinteni 11:3�15. Pavel se teme cã cei din Corint vor fi
induºi în eroare datoritã unor oameni care �se prefac în apostoli ai
lui Hristos�. De ce nu este Pavel surprins de cele care se întâmplã?

Citeºte 1 Corinteni 4:16�17. Comportamentul lui Pavel era atât
de aproape de desãvârºire încât îºi putea permite sã-i îndemne pe
alþii sã-l urmeze. Care este lucrul ce îi dã o aºa de mare încredere
încât sã dea asemenea sfaturi?  (verset cheie: 17)

Deºi chiar ºi noi putem vedea lideri creºtini implicaþi în
scandaluri, Pavel nu întârzie sã ne avertizeze în 1 Corinteni 10:12.
Potrivit acestui verset, cum trebuie sã ne raportãm propriile vieþi
la astfel de cazuri de cãdere?


