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O jumătate de pod — o absurditate
O jumătate de pod? Da, aşa ceva există. Unde? La Avignon, în sudul Franţei. El trece peste...
nu, el tocmai că nu trece. Ar fi trebuit să treacă peste Rhone. Pe malul stâng însă, în evul mediu
era regatul Sfântului Imperiu Roman al naţiunii germane, iar pe malul drept al râului Rhone se
afla regatul francez. Şi fiindcă cele două regate nu s-au unit, podul a rămas neterminat.
Astăzi, jumătatea de pod de la Avignon face parte din monumentele acestui oraş bogat în
construcţii romane vechi. Nenumărate ilustrate cu fotografia podului care sfârşeşte în mijlocul
râului Rhone sunt trimise în toată lumea.
Însă un pod pe jumătate este o întreagă nebunie. El nu duce la ţintă, la ţărmul celălalt. Iar
oamenii nehotărâţi sunt nebuni. Câtă indecizie găsim în jurul nostru! S-ar dori să se asculte şi de
Dumnezeu, dar şi să se slujească păcatului. Aşa a fost şi cu poporul
Israel odinioară, pe timpul profetului Ilie. Pe de o parte slujea singurului Dumnezeu adevărat, iar
pe de altă parte zeului soarelui, Baal, din mediul lor păgân. Atunci Ilie l-a pus în faţa alegerii. A
chemat tot poporul să se adune pe muntele Carmel şi i-a adresat întrebarea: „Până când vreţi să
şchiopătaţi de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeţi după El; iar dacă
este Baal, mergeţi după Baal!" (1 Împăraţi 18.21).
Şi astăzi aş dori să pun aceeaşi întrebare multora. Cine se împarte în două, între a fi un urmaş
al lui Hristos Isus şi al mersului lumii acesteia, acela este incapabil să trăiască. El va fi sfâşiat.
Ernst Moritz Arndt, marele poet german, spunea: „Libertatea şi împărăţia cerului nu le câştigă
cei cu inima împărţită!" Acesta este un cuvânt adevărat. De aceea pune capăt indiferenţei!
Indivizii indiferenţi sunt laşi (citeşte Apocalipsa 3.15-16). Isus Hristos doreşte să te predai cu
toată fiinţa ta! „Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni", spune Cuvântul lui Dumnezeu (Matei
6.24). Nu te opri în prag! Acolo te trage curentul şi te vei alege cu o răceală şi cu moartea! Nu
dori să fii pe jumătate înăuntru şi pe jumătate afară! Jumătate pentru Dumnezeu şi jumătate
pentru lume înseamnă să fii în întregime în slujba diavolului. De aceea, ori aici, ori dincolo!
Pentru a fi un urmaş al lui Hristos este nevoie de tărie şi hotărâre, curaj şi sacrificiu. Pentru
aceasta ia o hotărâre serioasă şi urmează-L din toată inima!
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