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sunt admiºi

Despre prejudecata mântuirii conform graficului
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ei, poate cã nu-s cel mai grozav om din lume, dar în nici un
caz, nu sunt atât de rãu ca ºi el! Pãi, aº putea sã-þi spun o
groazã de chestii despre ãsta. Am crescut în aceeaºi zonã ºi am
umblat o vreme împreunã, aºa cã-l cunosc destul de bine.
Era mereu obraznic ºi arogant. Eu mi-am þinut mereu gura.
A avut necazuri cu poliþia; eu am cooperat întotdeauna cu
autoritãþile.
A intrat ºi a ieºit din puºcãrie; eu nu am încãlcat niciodatã legea.
Odatã a atacat un om chiar în faþa preotului! Aºa cum îþi
spuneam, poate cã n-am fost chiar un sfânt, dar þine minte un singur
lucru  eu, Iuda Iscarioteanul, nu am fost atât de rãu ca Simon
Petru!
Ei bine, poate cã Iuda nu a încercat niciodatã sã se justifice în
acest mod, însã toate cele afirmate mai sus sunt perfect adevãrate.
Bineînþeles, ºtiþi continuarea poveºtii: Iuda l-a trãdat pe Isus ºi ºi-a
luat viaþa, spânzurându-se. Petru, deºi s-a lepãdat de Isus, s-a pocãit
ºi a fost iertat, ba chiar a devenit unul dintre cei mai importanþi
capi ai Bisericii. Din pãcate însã, cuvintele pe care le-am pus în
gura lui Iuda nu diferã prea mult de ceea ce simt unii oameni.
Mai beau ºi eu câte un pãhãrel ici colo, zic ei dar nu sunt
chiar atât de rãu, etc, etc.
Sau, Am ºi eu slãbiciunile mele, da n-am bãgat la nimeni cuþitul
în spate, cum a fãcut cutare.
Sau ar putea suna cam aºa, Recunosc cã nu sunt un sfânt, dar
dacã ãla este un creºtin, înseamnã cã nu voi avea nici o problemã
cu ajunsul în rai.
Din pãcate însã, lucrurile nu funcþioneazã deloc aºa.
În ºcoalã (vorbim aici de sistemul american, desigur) toþi îi
iubeau pe profesorii care dãdeau note dupã grafic. Aceasta însemna
cã profesorul lua toate notele de la lucrãrile de control, fãcea o
medie, alcãtuia un grafic ºi dãdea la toþi note în funcþie de media
generalã a clasei (sigur cã în fiecare clasã gãseai câþiva Einsteini
care ridicau curba graficului peste notele de trecere). Dar lucrul cel
mai izbutit din acest mod de evaluare era cã puteai sã nu înveþi
mai nimic ºi totuºi sã iei un 6 sau un 7.
Unii oameni au luat de bunã experienþa din liceu ºi au proiectato asupra ideilor despre viaþã, Dumnezeu ºi dreptate, însã ideea cã
Dumnezeu ar putea folosi tot metoda graficului pentru a ne trece
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în împãrãþia Lui este o mare prejudecatã.
Biblia ne spune clar cã Dumnezeu nu se va apuca nici sã-i
compare pe Susie cu Johnnie ºi apoi sã hotãrascã ceva de genul:
Susie dragã, tu n-ai fost chiar aºa de rea ca el, deci mergi în rai.
Johnnie, de tine îmi pare rãu, tu mergi la camera cu numãrul trei.
Din contrã, lucrurile stau diferit. Un om pe nume Nicodim l-a
cãutat cândva pe Isus. Acest om era un fariseu, un membru al
consiliului director al evreilor, un stâlp al comunitãþii, un om care
fãcea tot ce scria în Lege ºi care credea în tot ce era bun ºi totuºi
Isus nu i-a spus, Ascultã Nic, dacã e sã meargã cineva în cer, tu
eºti acela! Isus i-a spus simplu: Adevãrat îþi spun cã, dacã un om
nu se naºte din nou, nu poate vedea împãrãþia lui Dumnezeu (Ioan
3:3).
Nu conteazã cã eºti mai bun decât Jenny Myers ºi nu conteazã
cã bei mai puþin decât Abe Landers sau mergi la bisericã mai mult
decât Scott Jackson. Potrivit spuselor lui Isus, conteazã un singur
lucru: Trebuie sã te naºti din nou.

Temã de casã
Înfruntã prejudecata mântuirii conform graficului.
Citeºte rândurile de mai jos ºi taie afirmaþiile care nu se gãsesc
în Biblie:
A. Nimeni nu poate vedea împãrãþia cerurilor dacã nu se
naºte din nou.
B. Nimeni sã nu caute doar spre binele pe care îl face, ci sã
încerce sã întreacã faptele bune ale celor din jur.
C. M-am luptat lupta cea bunã, am sfârºit alergarea ºi am
trãit o viaþã mai bunã decât oricine altcineva.
D. Nu lipsi de la întâlnirile bisericii dacã vrei sã dobândeºti
mântuirea.
E. Nu te îndepãrta de la cãrarea pe care þi-au trasat-o prietenii.
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F. Þine-te de poruncile mele mai bine decât toþi cei din jurul
tãu ºi vei vedea împãrãþia lui Dumnezeu.
G. Crede în Domnul Isus Hristos ºi adu o zeciuialã mai mare
decât vecinul tãu ºi vei fi mântuit, tu ºi casa ta.
H. Dacã nu vã pocãiþi, toþi veþi pieri la fel.
(Rãspunsuri: La A, rãspunsul se gãseºte la Ioan 3:3, iar la H este în
Luca 13:3.)

