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Ca urma?i ai lui Hristos, trebuie s? fim aten?i s? nu c?dem într-o capcan? preferat? de-a lui Satan: devenind
încurca?i în mentalitatea cultural? ?i politic? volatil? care este frecvent? în lumea noastr?. În timp ce Satan face ca
lumea s? fie furioas? pe cre?tini, el încearc? s? ne fac? s? fim sup?ra?i ?i r?zvr?ti?i împotriva lor. Cu alte cuvinte, el
vrea s? înlocuiasc? pacea noastr? profund? în Isus cu disput?, f?cându-ne mai degrab? s? opunem rezisten??
atacurilor persecu?iei decât s? le îndur?m pentru binele Evangheliei.
Biserica nu este implicat? într-un joc de ?ah cu lumea secular?, f?când mi?c?ri strategice cu un scop în minte:
câ?tigarea r?zboiului cultural. Dar dac? nu suntem aten?i, putem fi prin?i în acest "joc" ?i s? fim sec?tui?i de toat?
sarea ?i lumina pe care Hristos ne-a dat-o pentru a-?i îndeplini scopurile aici pe p?mânt.
Aceast? lupt? cultural? nu este nimic nou. Gândi?i-v? la genocidul îngrozitor care a avut loc în Israel când s-a
n?scut Isus. „Un ?ip?t s-a auzit în Rama, plângere ?i bocet mult.” (Matei 2:18) Isus a crescut într-o cultur? în care
nu erau b?ie?i de vârsta Lui, pentru c? to?i fuseser? m?cel?ri?i. El ar fi putut s? creasc? cu r?zbunare în mintea Sa,
gândind: „Irod va pl?ti pentru ceea ce a f?cut tuturor fra?ilor mei evrei. Într-o zi îl voi face s? pl?teasc?!”
În schimb, când Isus era un tân?r de treizeci de ani, El a început s? vesteasc? vestea cea bun?, vindecând pe cei
bolnavi, f?când minuni, chiar înviind pe cei mor?i. Pe scurt, era vorba de lucrarea Tat?lui S?u. ?i-a p?strat
concentrarea! Chiar ?i atunci când Fariseii I-au zis c? Irod Antipa dorea s?-L omoare (vezi Luca 13:31), le-a spus
s?-i comunice regelui c? va continua s? fac? ceea ce f?cea. El ?tia c? Irod era o amenin?are, dar nu se va l?sa
distras s? se lupte cu el, pentru c? inten?iona s?-?i îndeplineasc? scopul de a elibera pe to?i captivii!
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