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Abel i-a spus adevărul fratelui său, Cain, folosind cuvinte blânde, pline
de iubire; Cain s-a ridicat împotriva lui şi l-a ucis. Timp de peste şase mii de
ani, nenumăraţi Abeli le-au spus adevărul nenumăraţilor Caini folosind
aceleaşi cuvinte blânde, pline de iubire, iar pentru aceasta au fost urâţi. Pe
perioada celor 1260 de ani ai Evului Mediu, milioane de creştini care au iubit
adevărul au fost persecutaţi de mult mai multe milioane de aşa-zişi creştini
care îl întruchipau pe Cain.
De ce se simt motivaţi oamenii care iubesc adevărul să îl vestească?
Duhul Sfânt îi îndeamnă pe aceia care iubesc adevărul să “[strige] în gura
mare, [să nu se oprească]... [să vestească] poporului [lui Dumnezeu]
nelegiuirile lui, casei lui Iacov păcatele ei” (Is 58:1). Până acum, aceia care au
dat curs acestui îndemn al Duhului au fost urâţi. Şi noi toţi suntem, în inima
noastră, fie Abeli, fie Caini.
Imaginaţi-vă că vă aflaţi în Ierusalim la mijlocul primului secol d.Hr.
Printre cei mai „spirituali” membri ai „bisericii” voastre se numără femei
„cucernice şi cu vază,” persoane cu multe „fapte bune” la activ (istoria spune
că ele ofereau calmante bieţilor răstigniţi – gesturi de o mare bunătate). Dar
ele se opuneau predicării lui Pavel despre faptul că L-au „dispreţuit şi
părăsit” pe Mesia, şi L-au „izgonit” (Fapte 13:49, 50). Pavel Îl predica pe
Hristos în cuvinte amabile, iubitoare, cu lacrimi în voce, dar nu reuşea să-i
impresioneze cu „Hristos şi El răstignit.”
Aţi putea spune lui Pavel, cu un sfânt bun simţ: „Vorbeşte mai puţin
despre acest aspect tulburător al soliei şi adresează-te acestor persoane
‘cucernice şi cu vază’ într-un mod mai uşor digerabil. Pavele, încearcă să fii
‘înţelept ca şerpii’ şi ‘fără răutate ca porumbeii.’ Poate că vei avea o mai mare
reuşită în acest fel; crucea jigneşte. De ce să-i punem într-o situaţie
neplăcută pe aceşti oameni ‘cucernici’?”
I-aţi spune lui Pavel aşa ceva?
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