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Cum te ridici când ai căzut?

T

Pastor VALERIAN JURJEA
Biserica Penticostală
Betania, Dublin, Irlanda

ragedia nu are loc atunci când am
fost trântiți la pământ, ci în momentul în care am renunțat la luptă sau
când nu știm cum să ne ridicăm. Deși Dumnezeu are la dispoziție resursele necesare, putere de ridicare și soluții, cei mai mulți dintre
cei care se pierd nu mai găsesc calea de întoarcere și rămân acolo, căzuți.
Vă invit să ne uităm la exemplul căderii unui
mare om al lui Dumnezeu, apostolul Petru.
De unde a căzut Petru, de ce a căzut și cum s-a
ridicat? De reținut este faptul că acest episod
este relatat de către toate evangheliile, chiar
în mijlocul detaliilor despre judecata și răstignirea Domnului Isus. Da, Biblia vorbește despre oameni reali cu realitățile din viața lor.
Căderea lui Petru a fost de la înălțimea declarației ,,Eu, niciodată!” (Matei 26:33) și are ca platformă încrederea în
sine, în omul din el însuși. De aici cade Petru
până la a se jura și blestema în fața unei slujnice că nu Îl cunoaște și nu a umblat cu Isus.
Orice afirmație și asigurare care ne are pe noi
garant în față (eu, niciodată!), este din fașă
sortită eșecului, chiar dacă mai târziu .
Cred că e realistă și necesară abordarea
unui plan de ridicare după modelul oamenilor
reabilitați ai Bibliei: dacă ea nu ascunde aceste
realități, cu atât mai mult trebuie să le analizăm noi astăzi, obligați de perioada de criză
spiritulă în care trăim. Petru nu a uitat niciodată ce i-a spus Domnul și 40 de ani mai târziu
scrie despre vegherea spirituală în întâia lui
epistolă: ,,Fiți trezi și vegheați! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un
leu care răcnește și caută pe cine să înghită”
(1 Petru 5:8). Petru, la vârsta și la experiența
lui, se uită în urmă și vede urmele diavolului,
care caută neobosit pe cine să înghită!
Înainte de a vedea cum s-a ridicat Petru
și alți oameni căzuți care sunt menționați în
Biblie, să încercăm să descoperim din Cuvânt
ce a cauzat căderea lui Petru relatată în Matei 26.

„Căci cel neprihănit
de șapte ori cade, și
se ridică, dar cei răi
se prăbușesc în
nenorocire.”
(Proverbe 24.16)

Prima cauză a căderii lui Petru a fost
treapta alunecoasă a încrederii în sine –
încrederea în puterea spirituală proprie
(versetele 33-35). De pe această treaptă superioară a încrederii în sine, Petru îl contrazice
de două ori pe Domnul Isus când acesta prevestește căderea care îl așteaptă. Petru nu poate
accepta că Domnul îi cunoaște condiția lui
umană mai bine decât se cunoaște el însuși.

Nimic nu ne garantează că vom rămâne în
picioare, decât harul lui Dumnezeu.
Lipsa disciplinei spirituale (versetele 40, 41) este a doua treaptă în căderea lui
Petru. Disciplina nu te face mai spiritual, dar
nu poți fi spiritual fără disciplină. Un credincios fără disciplină spirituală în viață să nu se
aștepte la ținte atinse și la biruințe constante
în viața lui. Disciplina este în opoziție cu lenevia, timpul dezorganizat și viața fără concentrarea pe scopurile Împărăției. Merită menționat faptul că în viața credinciosului disciplina caracterizează toate domeniile existenței lui.
În versetul 51 ni se relatează acțiunea lui
Petru de a interveni cu determinare în apărarea lui Isus, când, hotărât, scoate sabia și
îi taie urechea robului marelui preot. Petru
își riscă viața în apărarea lui Isus, iar în consecință primește din partea lui Isus un apel
la calm, reținere și chiar un avertisment „toți
cei ce scot sabia, de sabie vor pieri” (v.52b)
De aici provine, probabil, descurajarea și
dezamăgirea lui Petru care pot fi alți doi
factori care au influențat căderea lui. Se naște
în mintea lui Pentru sentimentul inutilității,
ideea că tot ce face el, de fapt, nu contează,
chiar dacă a făcut cu dăruire și cu riscul vieții.
Oameni care vor să facă ceva, vor să slujească,
dar numai când simt și vor ei, iar în condițiile
lor sunt foarte expuși acestei zone alunecoase
spre cădere. „Cum vreau eu, sau deloc”, este
gândirea bazată pe o concentrare a simțurilor și acționează cu precădere la primele impulsuri. Într-o astfel de dezamăgire, din lipsa
rezultată sau de apreciere așteptată, mulți
își expun stările unei predispoziții la cădere.
Depărtarea de oamenii lui Dumnezeu
(versetul 58) este o altă cauză în majoritatea
căderilor oamenilor lui Dumnezeu. Lipsa responsabilizării din partea unor prieteni apropiați
este, în primul rând, semnul unei mândrii spirirituale, dar pentru mulți care au căzut, reprezintă chiar bariera protectoare care a lipsit
în drumul lor. Mulți se înconjoară cu „prieteni” care țin mai mult la confortul relației
decât la sufletul prietenului lor. Un prieten
adevărat întotdeauna îți va spune adevărul
în dragoste (așa cum numai un prieten bun
știe să o facă) și va avea gândul la creșterea
ta, nu la confortul tău. De cele mai multe ori,
dacă ai prieteni veritabili, Dumnezeu te va
avertiza prin ei de pericolele din calea ta.
Continuare...

În final, o cauză de care nu foarte
mulți sunt convinși că este periculoasă
până nu gustă căderea – anturajul și
mediul lumesc, în care se zăbovește
de multe ori cu motivații inițial bune
(versetul 58b). Unii argumentează cu
faptul că și Domnul nostru Isus a stat la
masă cu păcătoșii și așa este, dar apropierea Lui de acești oameni a avut ca
scop și rezultat apropierea acestor oameni de Dumnezeu, pe când apropierea
lui Petru de aprozi a dus la depărtarea
lui de Dumnezeu. Anturajul nepotrivit
îți poate da o primă impresie, înșelătoare,
că ești mai bun ca cei care îl compun –
pentru că nu faci lucrurile lor, dar realitatea este că, în timp, diferențele vor
dispare.
Chiar dacă personajul din analiza
noastră este cel mai apreciat ucenic,
omul care și-a lăsat meseria, familia și
chiar totul în urmă, pentru a-L urma
pe Isus, riscându-și viața și urmându-L
până aproape de moarte, diavolul nu
se mulțumeste cu căderea lui Petru și
încearcă să îl coboare până la cele mai
adânci trepte în depărtarea lui de Dumnezeu. Petru avea acum șansa de a le
spune celor din jur despre minunile și
învățăturile acestui Isus condamnat,
însă, din lipsă de curaj, neagă că L-ar
cunoaște. „Nu Îl cunosc” (Luca 22:57b)
acoperă toate tipurile de cunoaștere:
nu Îl cunosc ca prieten, ca mentor, ca
lider, ca nimic. Apoi Petru se leapădă
nu doar de Isus, ci și de oamenii care
erau cu Isus ,,nu sunt dintre ei” (v.58).
Diavolul niciodată nu e mulțumit
cu căderea cuiva și nu există limită de jos
în cădere – nu se mulțumește că Petru s-a
lepădat de două ori. Petru cade de trei
ori și cred că ar fi căzut și de 13 ori, dacă
nu ar fi cântat cocoșul, fapt care i-a adus
aminte de cuvintele lui Isus, făcându-l să
iasă afară și să plângă cu amar.
De la versetul 59 în jos încep să apară
argumentele: că a fost văzut în grădină,
că este galilean: și este adevărat că toți
ucenicii, în afară de Iuda, erau originari
din zona Galileii și aveau un limbaj caracteristic (de exemplu: nu puteau pronunța corect litera ,,s” - Jud. 12:5-6 ,,Șibolet”).
La ora 3 dimineața, simțind că cercul
se strânge, Petru nu doar că spune scurt
că nu știe „pe omul acesta” ca și formă
de dispreț, dar se și jură și blesteamă
(spun alte evanghelii). Cel care învață
în școala Domnului Isus cum să vorbească, renunță la toate aceste valori
și ajunge să convingă printr-un comportament de păgân fără Dumnezeu
că nu are nimic de a face cu Isus. Legat

de această situație, îmi amintesc de o
întâmplare în care o soră dintr-o biserică a fost oprită în trafic, scoasă cu forța
din mașină, încătușată cu mâinile la spate
și dusă la secția de poliție pentru a-i fi
verificată identitatea. „Ne cerem scuze,”
a explicat politistul, „am crezut că mașina e furată. Am văzut semnul peștelui
pe mașină și mi-am zis că un creștin nu
s-ar comporta așa în trafic, de aceea am
presupus că mașina este furată.”
Și noi poate am fi tentați să spunem
ca și Petru la început: „Eu, niciodată nu
m-aș delimita de Dumnezeu în acest
mod josnic!”, dar când stai în fața unui
computer ca și tânăr sau soț fidel unei
singure soții și simți tentația „să evadezi”
– și un gând îți spune: „tu aparții trupului lui Hristos, tu ești ales de Hristos,
tu nu poți trăi în pornirile senzualității
– dacă apeși butonul tu spui, de fapt:
„nu Îl cunosc”. Când ce gândești nu e
același lucru cu ce spui – din nou afirmi
„Nu Îl cunosc!”
În fața unui monitor cu imagini
murdare, în fața unei minciuni consumate, a unui adulter sau a altui compromis imoral, ce mai pot face: mai există
șansă? Mă mai pot ridica? Dacă da, cum?

acasă. Isus pentu aceasta a mijlocit, ca
orice fiu pierdut să țină minte că are
la ce se întoarce.
Rugăciunea lui Isus nu are valoare
pentru cei răzvrătiți care nu vor să se
întoarcă la Dumnezeu din căderea lor.
Vor ajunge acești oameni răzvrătiți în
iad? Se ridică și această întrebare: poate
un Dumnezeu al dragostei să trimită
oameni în iad? Cineva explica: „Răspunsul îl primim printr-o altă întrebare:
poate un Dumnezeu al dragostei să Își
lase pe Singurul Său Fiu să experimenteze durerile teribile ale iadului pe cruce
(despărțirea de Dumnezeu)? Dacă El a
putut face lucrul acesta, va putea și să
trimită pe oamenii răzvrătiți în iad. De
unde știu dacă sunt răzvrătit? Simplu:
dacă încă nu te-ai întors acasă, deși știi
că El te așteaptă.
Chiar dacă ai atins fundul gropii în
căderea ta, de la aceste cuvinte poate
începe realibitarea și ridicarea ta: „dar
Eu m-am rugat pentru tine”. Diavolul
are planurile lui pentru distrugerea ta,
a familiei și a slujirii tale, însă „dar Eu”
nimicește toate aceste planuri ale celui
rău și poate schimba în sfârșit cursul
vieții tale.

Cum te poți ridica dacă ai căzut? Aceasta este întrebarea la care aș
vrea să căutăm răspuns în ultima parte a
articolului. Dacă în cădere există trepte,
și pentru ridicare și reabilitare există
trepte, în sus, pe care Dumnezeu ne
îndeamnă să le urcăm.
Ne uităm în același pasaj din Luca
22, care au fost treptele pe care Petru
a reușit să se ridice din nou și pe care și
tu te poți reabilita ca și el, indiferent de
groapa în care ai alunecat sau te-ai aruncat intenționat!

În al doilea rând, crede în providența lui Dumnezeu (v. 60). Crede că
Dumnezeu a rămas în control, chiar dacă
tu ai pierdut controlul. Tu ai căzut, nu
Dumnezeu. El S-a și gândit în planul Lui
de reablitare cum să folosească această
experiență dureroasă pentru întărirea
altor frați (v. 32 - ,,după ce te vei întoarce
să întărești pe frații tăi”). Am găsit că
cel mai greu în consiliere este să-i conving pe oameni că Dumnezeu poate folosi experiențele lor dureroase pentru
folosul lor. Nu, nu Dumnezeu a intenționat căderea ta, dar El, în bunătatea
Lui, o poate folosi după ridicare pentru
întărirea ta și a altora. Asta numai Dumnezeu poate, să trasforme planurile rele
ale diavolului în trepte de ridicare pentru noi.
Dumnezeu poate să lucreze și prin
căderea ta la caracterul tău. Nu, El nu a
vrut ca tu să cazi, dar în harul Lui, va
aplica Romani 8:28 și la căderea ta –
și o va folosi pentru binele tău etern,
nu cel imediat.
Cineva spunea: în matematică, cea
mai mică greșeală este condamnată. Nu
este permis să spui că 2+2 este egal cu
3.9999999. Trebuie să fie exact 4, nici
mai mult, nici mai puțin. Dar planul lui
Dumnezeu nu lucrează ca matematica:

În primul rând, Isus S-a rugat
și pentru tine (v.32). Isus nu S-a rugat pentru Petru să nu se lepede niciodată, pentru că el nu ar mai avea grija
aceasta. Isus ne lasă pe noi să fim responsabili în veghere, dar S-a rugat pentru noi ca atunci când vom ajunge linia
de jos să nu ne pierdem. Mijlocirea lui
Isus înaintea Tatălui pentru tine este
ca să știi că pentru orice om, oricât de
jos a căzut, mai sunt șanse; ,,și după ce
te vei întoarce”, nu ,,dacă te vei întoarce”,
aceasta însemnând siguranța că Isus
oferă tututor șansa reabilitării.
Isus S-a rugat pentru fiecare fiu risipitor ca atunci când va ajunge departe
de casă, el să nu uite că Tatăl încă îl mai
iubește. Fiul risipitor, dacă ar fi știut
că tatăl lui murise, nu se mai întorcea

(continuare în pag. 14)
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