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Specialiştii	  descriu	  fobia	  ca	  fiind	  un	  mod	  de	  exprimare	  a	  angoasei	  şi	  de	  apărare	  de	  
aceasta,	  o	  teamă	  de	  intensitate	  disproporţționată	  faţță	  de	  obiecte	  sau	  situaţții	  care,	  în	  ele	  
însele,	  nu	  au	  caracter	  periculos.	  

De	  ce	  vă	  temeţți	  cel	  mai	  mult?	  Aveţți	  fobii?	  Ce	  model?	  Acluofobie?	  Astrafobie?	  
Entomofobie?	  Fobofobie?	  Fotofobie?	  Ideofobie?	  Monofobie?	  Neofobie?	  Politicofobie?	  
Odontofobie?	  Tanatofobie?	  Tonitrofobie?...	  

Mă	  îndoiesc	  că	  o	  veţți	  găsi	  descrisă	  în	  lucrările	  elaborate	  de	  lumea	  medicală,	  dar	  
există	  o	  fobie	  care	  bântuie	  în	  mijlocul	  poporului	  lui	  Dumnezeu	  înrobindu-‐i	  pe	  mulţți	  –	  fobia	  de	  
Dumnezeu.	  Din	  nefericire,	  în	  cercurile	  teologice	  aceasta	  nu	  este	  recunoscută	  ca	  o	  teamă	  
patologică	  produsă	  de	  despărţțirea	  de	  Dumnezeu	  şi	  de	  necunoaşterea	  caracterului	  Său.	  
Dimpotrivă,	  ea	  este	  ridicată	  la	  rang	  obligatoriu	  în	  panoplia	  de	  virtuţți	  care	  trebuiesc	  
prezentate	  la	  poarta	  Ierusalimului	  de	  către	  cei	  care	  vor	  dori	  să	  intre	  în	  cetate.	  Adulţții	  
poporului	  lui	  Dumnezeu	  insistă	  flagrant	  să	  declare	  că	  teama	  este	  calitatea	  indispensabilă	  a	  
unei	  Mirese	  mature.	  Avem	  noi	  un	  Dumnezeu	  plin	  de	  dragoste,	  şi	  care	  S-‐a	  dat	  pentru	  noi,	  şi	  
care	  ne-‐a	  iubit	  până	  la	  capăt,	  şi	  care	  nu	  a	  precupeţțit	  nici	  un	  efort	  pentru	  a	  ne	  mântui	  din	  
păcat,	  şi	  care	  ne	  dă	  viaţță,	  şi	  hrană,	  şi	  îmbrăcăminte,	  şi	  tot	  ce	  ne	  este	  necesar,	  şi	  ne	  face	  
fericiţți,	  şi	  ne-‐a	  garantat	  libertatea	  de	  alegere,	  dar	  până	  la	  urmă,	  dacă	  alegem	  greşit,	  ne	  
omoară.	  Aşa	  că	  este	  mai	  bine,	  pentru	  orice	  eventualitate,	  să-‐I	  ştim	  de	  frică	  chiar	  şi	  după	  ce	  I-‐
am	  cunoscut	  dragostea,	  pentru	  că	  nu	  se	  ştie	  cum	  Îl	  supărăm	  şi	  ne	  face	  una	  cu	  pământul.	  

Aceasta	  este	  descrisă	  ca	  o	  fobie	  pozitivă,	  constructivă,	  chiar	  obligatoriu	  de	  ţținut	  la	  
purtător.	  Se	  argumentează	  că	  ea	  ne	  păzeşte	  de	  cine	  ştie	  ce	  nebunii	  pe	  care	  le-‐am	  face	  dacă	  
am	  crede	  că	  Tatăl	  nu	  Îşi	  pedepseşte	  odraslele	  neascultătoare.	  Argumentul	  legii	  talionului	  
este	  folosit	  şi	  astăzi	  de	  cei	  care	  pretind	  că	  ştiu	  ce	  înseamnă	  noul	  legământ	  şi	  au	  acceptat	  
adevărul	  prezent:	  „În	  felul	  acesta,	  ceilalţți	  vor	  auzi	  şi	  se	  vor	  teme,	  şi	  nu	  se	  va	  mai	  face	  o	  faptă	  
aşa	  de	  nelegiuită	  în	  mijlocul	  tău”	  (Deut.	  19:20).	  

Specialiştii	  în	  domeniul	  medical	  mai	  afirmă	  că	  cele	  mai	  multe	  fobii	  se	  dezvoltă	  în	  
perioada	  copilăriei,	  din	  cauza	  unei	  înţțelegeri	  greşite	  a	  realităţții	  şi	  ca	  urmare	  a	  unui	  sentiment	  
de	  nesiguranţță.	  Deseori,	  singurul	  lucru	  pe	  care	  îl	  pot	  face	  părinţții	  în	  astfel	  de	  situaţții	  este	  să	  îi	  
înconjoare	  pe	  micuţți	  cu	  toată	  dragostea	  de	  care	  pot	  da	  dovadă,	  să	  le	  creeze	  un	  mediu	  care	  
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să	  le	  inspire	  siguranţță	  şi	  să	  aibă	  răbdare	  până	  când	  aceştia	  se	  vor	  maturiza	  şi	  îşi	  vor	  schimba	  
percepţția	  asupra	  realităţții.	  

De	  mult	  timp	  aşteaptă	  şi	  Părintele	  nostru	  Ceresc	  să	  fim	  dispuşi	  să	  Îl	  cunoaştem,	  să	  ne	  
maturizăm	  şi	  să	  percepem	  altfel	  realitatea	  cu	  privire	  la	  caracterul	  Său,	  să	  vedem	  că	  nu	  avem	  
motive	  să	  ne	  temem	  şi	  că	  limbajul	  fricii	  nu	  se	  potriveşte	  în	  Împărăţția	  dragostei.	  Dar	  cum	  se	  
va	  realiza	  acest	  lucru	  dacă	  adulţții	  poporului	  Său	  continuă	  să	  dea	  la	  o	  parte	  dovezile	  
incontestabile	  prezentate	  de	  Martorul	  Credincios	  şi	  Adevărat	  şi	  încălzesc	  la	  piept	  învăţțăturile	  
începătoare	  ale	  acestei	  lumi?	  

„Dar	  câtă	  vreme	  moştenitorul	  este	  nevrâstnic,	  eu	  spun	  că	  nu	  se	  deosebeşte	  cu	  nimic	  
de	  un	  rob,	  cu	  toate	  că	  este	  stăpân	  pe	  tot.	  Ci	  este	  sub	  epitropi	  şi	  îngrijitori,	  până	  la	  vremea	  
rânduită	  de	  tatăl	  său.	  Tot	  aşa	  şi	  noi,	  când	  eram	  nevrâstnici,	  eram	  sub	  robia	  învăţțăturilor	  
începătoare	  ale	  lumii.	  Dar	  când	  a	  venit	  împlinirea	  vremii,	  Dumnezeu	  a	  trimis	  pe	  Fiul	  Său,	  
născut	  din	  femeie,	  născut	  sub	  Lege,	  ca	  să	  răscumpere	  pe	  cei	  ce	  erau	  sub	  Lege,	  ca	  să	  căpătăm	  
înfierea.	  Şi	  pentru	  că	  sunteţți	  fii,	  Dumnezeu	  ne-‐a	  trimis	  în	  inimă	  Duhul	  Fiului	  Său,	  care	  strigă:	  
‚Ava’	  adică:	  ‚Tată!’”	  (Gal.	  4:1-‐6).	  

Ascultaţți	  glasul	  Tatălui	  vorbind	  copiilor	  Săi	  înfricoşaţți	  din	  toate	  timpurile:	  

„Avraame,	  nu	  te	  teme!”	  (Gen.	  15:1)	  

„Agar,	  nu	  te	  teme!”	  (Gen.	  21:17)	  

„Isaac,	  nu	  te	  teme!”	  (Gen.	  26:24)	  

„Iacove,	  nu	  te	  teme!”	  (Gen.	  46:3)	  

„Moise,	  nu	  te	  teme!”	  (Num.	  21:34)	  

„Iosua,	  nu	  te	  teme!”	  (Iosua	  8:1)	  

„Ghedeon,	  nu	  te	  teme!”	  (Jud.	  6:22)	  

„Ahaz,	  nu	  te	  teme!”	  (Isaia	  7:3)	  

Şi	  nu	  vă	  opriţți	  aici!	  Citiţți	  mai	  departe	  Cuvântul	  –	  singurul	  antidot	  al	  oricărei	  fobii,	  fără	  
termen	  de	  garanţție!	  


