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Versete călăuzitoare: Romani 12.14-21

Dacă privim în jurul nostru ai părerea că creştinii şi creştinismul stau permanent înaintea unei
lupte noi. În şcolile noastre, la locul de muncă, în vecinătate sau chiar înaintea uşii casei
trebuie să auzim, că credinţa nu poate deveni vizibilă sub nici o formă. Probabil uneori prin
aceasta ne simţim descurajaţi, inferiori şi ameninţaţi. Apostolul Pavel ne dă sub călăuzirea
Duhului Sfânt unele linii directoare, cum noi putem (şi trebuie) face cunoscută zilnic credinţa
noastră, aşa că „adversarul” nu ne poate ataca.

Planul secund

În Romani 12.14-21 citim cum noi ca credincioşi putem trăi într-o societate cu gânduri
duşmănoase şi cum putem face oamenilor cunoştinţă cu Isus, oameni care sunt împotriva
credinţei creştine. În timpul când Pavel a scris această epistolă, vrăjmăşia împotriva creştinilor
din Roma creştea tot mai mult. De pe acest fundal Pavel dă indicaţii, atât creştinilor din Roma
din primul secol cât şi nouă astăzi, referitoare la relaţiile noastre cu cei necredincioşi.

Învăţături

1. Nu vorbi prea repede despre alţi oameni

Romani 12.14: Binecuvântaţi pe cei care vă persecută; binecuvântaţi şi nu blestemaţi.

Domnul Isus spune în Matei 5.44: „Dar Eu vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe
cei care vă blestemă.” Să ne gândim la cuvintele lui Ştefan, când a fost torturat până la
moarte pentru credinţa lui: „Doamne, nu le ţine în seamă păcatul acesta” (Faptele apostolilor
7.60). Această rugăciune pentru iertare stătea în legătură cu mântuirea lui Pavel! Pavel a
prigonit odinioară pe creştini; deci el avea experienţă cu ambele părţi (compară cu Faptele
apostolilor 9.1). El nu a dat mai departe „informaţii pentru insider”, cum să te răzbuni pe aceia
care prigonesc pe creştini. În loc de aceasta ne cere să binecuvântăm pe cei care sunt
împotriva noastră şi ne resping.

2. Pune-te în situaţia altor oameni

Romani 12.15: Bucuraţi-vă cu cei care se bucură; plângeţi cu cei care plâng.

Uneori aceasta nu este chiar aşa de simplu, în mod deosebit atunci când pare că necreştinii
din jur savurează mai mult succes şi trăiesc timpuri mai bune, în timp ce noi trebuie să
îndurăm mai mult încercări. Însă în final toţi vom avea parte în viaţă de probleme şi bucurii
asemănătoare. De aceea ar trebui să ne ostenim să ne punem în situaţia altora, atât în timpuri
bune cât şi în timpuri rele. Dacă realizăm o relaţie cu ei şi ascultăm punctul lor de vedere
(chiar dacă el nu corespunde în totul poziţiei noastre creştine), putem câştiga prietenia lor şi
ne vom pregăti dreptul de a ni se cere cândva sfatul.

3. Nu te considera ceva mai bun decât alţii
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Romani 12.16: Gândiţi acelaşi lucru unii faţă de alţii, nu gândind la cele înalte, ci
însoţindu-vă cu cei smeriţi; nu fiţi înţelepţi în ochii voştri.

Ne preocupăm noi de oamenii săraci, handicapaţi, înfometaţi sau bolnavi, şi le dăruim
preţuirea noastră? Respectăm noi părerile oamenilor cu alte convingeri sau altă origine?
Afirmaţia „nu fiţi înţelepţi în ochii voştri” înseamnă: „Nu fiţi închipuiţi!” Manifestările de protest,
blogurile online şi comentariile arată că unii oameni gândesc în zilele noastre, că părerea lor
este singura părere corectă. Ei sunt înclinaţi să dispreţuiască pe oricine şi să facă de
batjocură pe oricine nu este de acord cu ei. Ar trebui să nu ne luăm aceasta ca model. Numai
gândurile lui Dumnezeu sunt valabile, însă ar trebui să le prezentăm altora cu respect.
Atitudinea „eu sunt mai sfânt decât tine” va răni mai mult decât orice altceva pe cei care sunt
necredincioşi.

4. Nu încerca să plăteşti altuia cu aceeaşi monedă

Romani 12.17a: Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău.

În mod trist noi toţi am avut parte cândva de vrăjmăşie, care nu se bazează pe nimic altceva
decât pe cuvinte care rănesc şi fapte de răzbunare. Părţile implicate sunt deseori pline de
amărăciune. De fapt acest cerc vicios ar putea fi întrerupt prin fapte sincere, prieteneşti
(Romani 12.21). Proverbele 15.1 ne aminteşte că „un răspuns blând abate furia, dar un
cuvânt aspru stârneşte mânia”.

5. Evită neîncrederea

Romani 12.17b: îngrijind de ceea ce este bine înaintea tuturor oamenilor.

Noi ar trebui să facem totul, ca să evităm chiar şi numai presupunerea că noi am face ceva
greşit sau nedrept. Probabil gândim, că nu joacă nici un rol, cum ajung acţiunile noastre la
alţii, atâta timp cât ele „sunt privite ca fiind corecte” înaintea lui Dumnezeu. Însă Biblia ne
învaţă, că totuşi joacă un rol felul în care alţii ne văd. În vecinătate ar trebui de exemplu să fim
atenţi, cum procedăm cu casa noastră şi cu proprietatea noastră. La locul de muncă ar trebui
să ne ferim să „ne însuşim” proprietatea firmei sau să folosim timpul de lucru pentru interese
personale. Aşa cum de exemplu probabil am fi şocaţi, dacă unul din conducătorii noştri de
biserică ar „înşela sistemul”, la fel necreştinii ar gândi şi despre noi, dacă prin şiretlicuri ne-am
crea avantaje financiare sau am ocoli prescripţiile locului de muncă.

Indicaţii practice

Atitudinea ta prietenească nu se va întoarce goală la tine.

Romani 12.21: Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul prin bine.

Versetul acesta sintetizează toate cele spuse. Să birui înseamnă nu numai să eviţi răul sau să-
l ocoleşti, ci înseamnă de asemenea să te împotriveşti răului şi să-l birui! Suntem noi dominaţi
de gândurile sau acţiunile noastre negative sau le învingem cu atitudini şi acţiuni pozitive,
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asemănătoare lui Hristos? Cu certitudine nu este simplu să se urmeze aceste indicaţii, în mod
deosebit atunci când ne lovim de împotrivire. Ne putem însă gândi la ceea ce Domnul a spus
acelora care L-au atacat. Dacă ne luăm pe Domnul ca model, atunci credinţa noastră va
deveni vizibilă.

Isus spune în Luca 6.27: „Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, faceţi bine celor care vă urăsc.” Să ne
imaginăm idei creative şi bogate, cu care putem câştiga pe necredincioşi, în mod deosebit pe
aceia care nu sunt prietenoşi faţă de noi. Du o ceaşcă cu cafea unui coleg dificil; pune în
ordine grădina din faţa casei, care deranjează pe vecinul tău; trimite o ilustraţie sau un e-mail
încurajator; sau vizitează oameni care sunt întristaţi sau bolnavi, şi du-le ceva de mâncare
pentru cină. În cele mai multe cazuri ne va uimi răspunsul lor la dragostea lui Hristos, care prin
noi s-a văzut în afară. Atitudinea ta prietenească nu se va întoarce goală înapoi!

Tradus de la: "Überwinde das Böse mit dem-Guten"

Titlul original: „Overcome Evil with Good“
Sursa: www.growingchristians.org

Traducere:Ion Simionescu
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