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A fi unul dintre prietenii înţelegători ai lui Dumnezeu înseamnă a fi eliberat
de teama de Dumnezeu Însuşi. Evident, nu există nici o motivaţie pentru a ne teme
de Dumnezeu, care doreşte ca noi să fim prietenii Săi. El niciodată nu ne-a
ameninţat: „Fii prietenul Meu, altfel te voi nimici.”
Nu trebuie să ne temem nici chiar atunci când suntem judecaţi. Şi aceasta nu
datorită faptului că avem un Prieten între noi şi Dumnezeul nostru sfânt.
Dumnezeu Însuşi este Prietenul nostru.
Această libertate faţă de teamă poate fi testată pentru un scurt moment
atunci când vom fi faţă în faţă cu Dumnezeu la sfârşit. Cum te aştepţi să te simţi
când vei fi atât de aproape de Dumnezeu? Moise a fost atât de copleşit de respect
când Dumnezeu S-a coborât pe Sinai, încât a spus: „Sunt îngrozit şi tremur.” Dar
curând după aceea a fost capabil să ofere poporului asigurarea că nu există nici un
motiv de teamă.
Va fi veşnică această libertate faţă de teamă? Cum va fi să trăim în prezenţa
unui Dumnezeu care ştie totul despre noi, totul? Ne va urmări El mereu,
amintindu-ne trecutul nostru păcătos?
Cum a tratat-o Isus pe femeia adulteră şi pe cei care o acuzau?
Pentru a primi un răspuns la această întrebare, tot ce trebuie să facem este să
privim cum i-a tratat Isus pe păcătoşii de tot felul.
Nu trebuie să ne temem de nimic din ce ar putea să existe în memoria
infinită a lui Dumnezeu. Disponibilitatea Sa de a ierta nu are nici o limită. Iar El a
promis nu numai că ne va ierta, dar şi că ne va trata ca şi cum n-am fi păcătuit
niciodată. El va arunca înapoia Sa toate păcatele noastre. Le va „arunca în fundul
mării!”
Aici nu este vorba de amnezie. Dumnezeu ştie cum am trăit noi. Noi ştim cât
de păcătoşi am fost. Îngerii au privit fiecare faptă a noastră. Dar, în ciuda tuturor
acestora, Tatăl nostru ceresc ne va trata cu demnitate şi respect, ca şi cum am fi
fost întotdeauna copiii Săi loiali.
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