„Lumea aceasta” – o perspectivă divină
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Isus aşează, prin câteva cuvinte magistrale, o temelie de dragoste pentru
marea controversă: „Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe
singurul lui Fiu…” (Ioan 3:16). De dragul fiinţelor care alcătuiesc această lume,
Dumnezeu a făcut un sacrificiu deplin şi cu efecte eterne.
Din acest verset, unii înţeleg că lumea aceasta, cu principiile, practicile,
idealurile şi ordinea ei, trebuie iubită şi ajutată să se perfecţioneze, aşa cum spune
Isus în versetul din Ioan. Voci tot mai influente şi insistente din biserică ne
sugerează să ne implicăm în societate şi să participăm la bunăstarea lumii pe
multiple planuri, politic, administrativ, medical, social, cultural. Ei cred că dacă
Laodicea pune şi ea umărul la proiectele de viitor ale omenirii, aceasta va aprecia
cum se cuvine credinţele, speranţele, viziunea şi modul ei de viaţă. Se crede tot
mai mult printre noi în tehnici de evanghelizare indirecte, deghizate şi chiar
mincinoase. (Nu cu prea mult timp în urmă se practica printre noi „lucrarea
misionară” tip sondaj de opinie. Era un mod subtil de a intra în casele oamenilor cu
solia adventă. Partizanii metodei spuneau că trebuie să avem „înţelepciunea
şerpilor” (Matei 10:16), deşi nouă ni s-a părut că metoda avea ceva din viclenia
Şarpelui.)
Domnul Hristos avea o cu totul altă opinie despre lumea aceasta. Am să
citez, pe scurt, câteva dintre versetele în care El Se referă la acest subiect:
- „Voi sunteţi de jos” le-a zis El „Eu sunt de sus: voi sunteţi din lumea
aceasta, Eu nu sunt din lumea aceasta” (Ioan 8:23). Deşi El era în cel mai deplin
sens Fiul omului, nu Se identifica cu „lumea aceasta” dintr-un motiv unic şi cât se
poate de clar afirmat: Tatăl locuia deplin în El, fiind astfel părtaş de natură divină.
Cele două lumi sunt în conflict ireconciliabil. Dragostea pentru una înseamnă ură
pentru cealaltă.
- „Pe voi lumea nu vă poate urî; pe Mine Mă urăşte, pentru că mărturisesc
despre ea că lucrările ei sunt rele” (Ioan 7:7). Dacă Hristos ar fi declarat că lumea
aceasta este bună, ar fi fost primit cu braţele deschise. Toţi cei care se vor încumeta
să declare că „lucrurile” acestei lumi sunt rele, vor deveni ţinta urii, constrângerii
şi violenţei, aşa cum s-a întâmplat cu El. Toţi cei ce vor dori să „strice” lucrările
diavolului, vor fi acuzaţi de crime împotriva umanităţii.
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- „Dacă vă urăşte lumea, ştiţi că pe Mine M-a urât înaintea voastră” (Ioan
15:18). Lumea aceasta Îl urăşte pe Hristos de moarte. Cum se face că biserica Lui
de astăzi este pe zi ce trece tot mai iubită de „această lume”? S-a convertit lumea la
Hristos? Sunt profeţii lui Baal adevăraţii slujitori ai Dumnezeului cel viu? Doar o
profundă orbire laodiceană poate nutri o asemenea speranţă deşartă. Baal nu s-a
convertit; este doar mai subtil, mai experimentat şi mai determinat ca niciodată să
înşele pe urmaşii lui Hristos.
- „Dacă aţi fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei; dar, pentru că nu sunteţi
din lume, şi pentru că Eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea vă urăşte
lumea” (Ioan 15:19). Ucenicii lui Hristos nu pot fi apreciaţi de lumea aceasta.
Astăzi, lumea are un parteneriat pentru noi, ni se spune că suntem apreciaţi,
necesari şi competenţi. Liderii noştri par fermecaţi, socotind această capcană
ieftină a fi oportunitatea veacurilor de a repara lumea acesta ireparabilă.
- „Le-am dat Cuvântul Tău; şi lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume,
după cum Eu nu sunt din lume” (Ioan 17:14). Toţi cei care vor descoperi şi vor
aprecia Cuvântul, vor fi urâţi de lumea aceasta. Istoria ne învaţă că toţi cei care au
primit raze proaspete de lumină pentru timpul lor şi au îndrăznit să le comunice
bisericii lor au fost izolaţi, batjocoriţi şi eliminaţi din societate.
- „Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta” a răspuns Isus. „Dacă ar fi
Împărăţia Mea din lumea aceasta, slujitorii Mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în
mâinile Iudeilor; dar acum, Împărăţia Mea nu este de aici” (Ioan 18:36). Dacă
împărăţia lui Hristos „nu este din lumea aceasta,” de ce oare încearcă biserica
aceasta să aducă împărăţia lui Dumnezeu pe pământ? Dacă împărăţia Lui nu este
din lumea aceasta, a cui împărăţie este lumea aceasta? Dacă lumea aceasta nu este
împărăţia lui Hristos, de ce ne înhămăm la tot felul de proiecte pentru bunăstarea
acestei împărăţii croită să supravieţuiască fără Dumnezeu şi neprihănirea Lui?
Putem noi să ne agităm cât vrem pe lângă chipul de aur modern, tot
deşertăciune şi goană după vânt rămâne, căci piatra aceea care va zdrobi picioarele
de lut s-a desprins deja din munte şi nu mai poate fi oprită. Putem doar să mărim
confuzia pe străzile Babilonului spiritual, unde mulţimile nu mai ştiu să
deosebească dreapta de stânga, pe Hristos de Baal.
***
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