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BĂTĂLIA
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nATuRA BĂTĂLiEi

Î

ntr-o galerie de artă din Europa se află o pictură intitulată Șah Mat.
De o parte a tablei de șah stă diavolul, râzând satisfăcut. Mâna îi este
suspendată în aer, gata să facă următoarea mutare. De cealaltă parte a
tablei de șah stă tremurând un tânăr înfricoșat. Sudoarea i se prelinge pe
tâmple, amestecându-se cu o lacrimă singuratică pe obraz. Este evident
faptul că partida se apropie de sfârșit și că pare să se știe deja cine este
câștigătorul.
Într-o zi, un campion la șah dintr-o țară îndepărtată a vizitat galeria.
Evident că pictura i-a atras atenția și l-a determinat să o analizeze mult
timp. În timp ce ceilalți vizitau galeria de la un capăt la altul, campionul
la șah a rămas concentrat pe joc și în special pe diavol, care abia aștepta
să-i vină rândul, când va putea să fure sufletul acelui om.
Minutele s-au transformat în ore în vreme ce campionul studia tabla
de șah din toate unghiurile posibile. Sudoarea de pe fruntea tânărului îl
îndemna să continue. În cele din urmă, la ora închiderii, campionul la șah
l-a găsit pe intendentul galeriei și l-a întrebat: „Domnule, aveți cumva o
tablă de șah pe-aici?“
După ce a căutat în câteva birouri, intendentul a găsit o tablă de
șah și i-a adus-o bărbatului. Campionul de șah a așezat tabla de joc
la baza picturii întocmai așa cum era ea reprezentată în imagine. El a
făcut o mutare, și apoi a contracarat acea mutare în singurul mod în
care diavolul putea evita șah mat-ul. Apoi el făcu o altă mișcare și o
contracară din nou, știind că diavolul avea să se apere și de data asta.
Campionul de șah a continuat astfel, punându-l pe diavol în defensivă
de fiecare dată. În cele din urmă, în galerie s-a auzit un strigăt puternic
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când campionul de șah a strigat, bucuros: „Am reușit! Am reușit! Am
reușit!“
Întorcându-se la pictură, campionul de șah și-a coborât vocea și a
spus: „Tinere, dușmanul tău a calculat greșit o mișcare foarte importantă.
Eu am descoperit-o și, drept urmare, tu nu mai trebuie să pierzi! Tu poți
să câștigi!“
Acest campion de șah descoperise nu numai o modalitate prin care
tânărul să scape, ci și cum să-i dea șah mat diavolului.
Prietene, dacă ai ales să citești această carte, probabil te-ai simțit și tu
precum tânărul din pictură. Frica și anxietatea te copleșec în timp ce îți
imaginezi cum diavolul se pregătește să-ți dea lovitura de grație în viața ta
personală: în căsnicia ta, casa ta, sănătatea ta, cariera, finanțele tale sau în
orice alt domeniu. Rânjetul încrezător al diavolului și mișcările lui rapide
te-au făcut să crezi că el conduce jocul. El se tot joacă cu emoțiile tale ca
și cum ai fi o marionetă trasă pe sfori.
Dar în timp ce vom parcurge acest studiu împreună, te încurajez săți ștergi sudoarea de pe frunte și lacrimile din ochi. Și poți să faci asta
deoarece ai un Campion care știe cum să-ți ghideze fiecare mutare. De
fapt, acest Campion i-a dat deja lovitura de grație diavolului și ți-a asigurat
astfel biruința pentru totdeauna. Dacă pur și simplu vei continua să joci
restul jocului urmând indicațiile Sale și poziționându-te sub autoritatea
supremă a Împărăției Sale, vei ajunge să fii biruitor. Asta e garantat.
Ceea ce e cu adevărat minunat este că nu trebuie să-ți câștigi victoria,
și nici nu trebuie să încerci să rezolvi lucrurile de unul singur. Dumnezeu
te-a echipat deja cu tot ceea ce ai nevoie ca să poți face următoarea mutare
în drumul tău spre succes. Acum când începem, vreau ca tu să înțelegi
acest principiu de bază: tu nu lupți ca să câștigi victoria – tu lupți din
poziția de învingător. Această bătălie a fost deja câștigată!

Istoricul luptei
Ca să înțelegi adevărul din spatele acestui principiu, trebuie mai întâi
să înțelegi istoricul bătăliei. Totul a început când Dumnezeu a făcut prima
mișcare creând îngerii. Lucifer, îngerul uns, a răspuns negativ la acea
mișcare prin faptul că s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și a luat după
el o treime dintre îngeri. Dumnezeu a contracarat acea mișcare creând
omul, făcut după chipul și asemănarea Sa, puțin mai prejos decât îngerii.
Satan s-a răzvrătit împotriva acelei mișcări ispitindu-i pe Adam și Eva să
păcătuiască, el căpătând astfel controlul asupra pământului.
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Apoi Dumnezeu a contracarat mișcarea lui Satan prin faptul că le-a
oferit lui Adam și Evei o cale de răscumpărare prin intermediul căreia
ei să își poată restabili părtășia cu Dumnezeu. Satan a făcut următoarea
mișcare îndemnându-l pe Cain să-l ucidă pe Abel pentru a anihila linia
genealogică dumnezeiască.
Dar Dumnezeu a răspuns mișcării lui Satan prin intermediul nașterii lui
Set, făcând posibil ca oamenii să poată chema din nou Numele Domnului.
Satan a contracarat acea mișcare, făcându-l pe Nimrod să creadă că el și
oamenii lui se puteau înălța până la ceruri cu Turnul Babel.
În următoarea sa mișcare, Dumnezeu Și-a întors privirea spre un
bărbat pe nume Avraam, prin intermediul căruia El a chemat o națiune
întreagă la sfințenie. Totuși, Satan a contracarat acea mișcare, făcând ca
acea națiune să ajungă robită în Egipt sub conducerea lui Faraon. Dar
apoi Dumnezeu l-a luat pe Moise din Madian și l-a așezat în poziția în
care putea să-l scoată pe Faraon din ecuație cu totul.
De-a lungul restului Vechiului Testament, jocul a continuat în felul
acesta – mișcare, contracarare, mișcare, contracarare. La sfârșitul Vechiului Testament, s-a ajuns la o perioadă de patru sute de ani, în timpul căreia
nicio mișcare nu a fost făcută de niciuna dintre părți, fiecare uitându-se
fix la tabla de șah în tăcere.
Dar atunci când începe Noul Testament, Îl vedem pe Dumnezeu că
pune pe tablă o piesă specială – propriul Său Fiu, Isus Hristos – și îl mută
într-o nouă locație, din Cer pe pământ. Satan încearcă să contracareze
mișcarea lui Dumnezeu ispitindu-L pe Isus în pustie. Isus contracarează
mișcarea folosind Cuvântul lui Dumnezeu. Atunci Satan încearcă ceea ce
el crede că va fi mișcarea de șah mat, punând la cale răstignirea lui Isus
Hristos. Dar Satan a calculat greșit ceva foarte important, deoarece el nu
și-a dat seama că moartea pe cruce nu era o mișcare de șah mat. De fapt,
era doar circumstanța premergătoare prin care Dumnezeu avea să-i dea
șah mat diavolului, înviindu-L pe Isus din morți.
Ceea ce s-a realizat la Cruce, prin învierea lui Hristos, a reprezentat
lovitura de grație a lui Dumnezeu și ne-a oferit fiecăruia dintre noi
biruință asupra dușmanului care caută să ne intimideze, să ne înșele și să
ne distrugă. Câștigătorul suprem al jocului a fost deja desemnat. Biruința
este garantată. În timp ce eu și tu suntem încă pe pământ, angrenați în
acest joc, noi trebuie să trăim în lumina adevărului victoriei câștigate prin
acea lovitură de grație – învierea lui Isus Hristos. Datorită acelei mișcări
decisive a lui Dumnezeu, Satan nu mai are nicio autoritate asupra ta.
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Singura lui modalitate de a te învinge este prin înșelătorie – să te facă să
crezi că cel care a câștigat bătălia nu este încă desemnat.

Cum influențează lumea spirituală pe cea fizică
Prin ilustrarea luptei spirituale folosind un simplu joc de șah, intenția
mea nu este să minimalizez gravitatea bătăliei, și nici intensitatea durerii
sau numărul de victime ce a rezultat de aici. Căci aceasta este o bătălie.
Noi ne aflăm într-un război. Iar războiul în mijlocul căruia ne găsim este
cu totul diferit de orice ne-am putea imagina, de tot ceea ce știm sau am
auzit. Dacă ar fi să te rog să te gândești la cel mai cumplit război din
istoria umanității, acesta ar păli în comparație cu lupta spirituală ce se dă
peste tot în jurul nostru.
Acest război este cu totul deosebit de toate celelalte nu numai datorită
amplorii sau scopului său, ci și din cauză că acest război se duce întrun loc pe care nu l-am văzut niciodată. Lupta spirituală este conflictul
cosmic care are loc în planul invizibil, spiritual, dar care este simultan
manifestat în planul fizic, vizibil. Altfel spus, cauza războiului este ceva ce
nu poți vedea, dar efectele lui sunt clar vizibile și simțite. Asta se întâmplă
deoarece orice este materie este fie influențat, fie cauzat de ceva spiritual.
În spatele fiecărei probleme fizice: eșec, boală sau orice altceva cu
care ne confruntăm, se află o cauză spirituală. Dacă nu identificăm și
nu ne ocupăm întâi de cauza spirituală, încercările noastre de a rezolva
problema fizică vor rezulta doar într-o ameliorare temporară. Cu alte
cuvinte, tot ceea ce se poate experimenta fizic prin intermediul celor cinci
simțuri este întâi generat de ceva pe care simțurile tale nu-l pot percepe.
În lumina acestui adevăr, tu și eu trebuie să ne antrenăm un al șaselea
simț - simțul spiritual – atunci când ne angajăm în războiul spiritual.
Trebuie să ne folosim de ceea ce merge dincolo de planul fizic și să
rezolvăm cauza spirituală înainte să putem cu adevărat rezolva efectele
fizice. Asta este cheia pentru experimentarea și trăirea pe pământ a
victoriei pe care Dumnezeu ne-a asigurat-o deja în Cer: să învățăm cum
să ne angajăm în mod activ și eficient în războiul spiritual.
De multe ori Satan încearcă să te facă să nu iei în serios lumea
spirituală. Dacă el îți poate distrage atenția de la tărâmul spiritual, el te
poate ține departe de singurul loc unde se găsește biruința. Dacă el te
poate distrage cu oameni sau lucruri pe care îi poți vedea, simți, atinge,
auzi sau mirosi, el te poate împiedica să trăiești o viață de biruință.
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Locația bătăliei
Această bătălie este atât de importantă, iar ceea ce se află în joc este
atât de valoros încât este esențial să începem cu începutul și să așezăm
o fundație solidă pentru strategia noastră. Primul lucru pe care trebuie
să-l știi este unde se duce bătălia. Pavel ne dă răspunsul în capitolul șase
din Efeseni, care este și pasajul pe care îl vom folosi ca bază a studiului
nostru de-a lungul acestei cărți.
Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui.
Îmbrăcaţi-vă cu toată armura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţine
piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat
împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva
domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac,
împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti (Efeseni
6:10-12).

Pavel ne spune că bătălia noastră nu se dă împotriva cărnii și sângelui.
Noi nu ne luptăm cu vecinul nostru, soțul/soția, colegul de muncă, copilul
sau chiar propriile noastre slăbiciuni și porniri firești. Oamenii sunt pur și
simplu canale ale războiului spiritual dintr-un alt plan. Potrivit Cuvântului
lui Dumnezeu, bătălia noastră este împotriva stăpânitorilor, puterilor și
duhurilor răutății din locurile cerești. „Locurile cerești“ înseamnă pur și
simplu tărâmul spiritual.
Iată un al doilea principiu pe care vreau să-l înțelegi: orice s-a
întâmplat, se întâmplă sau se va întâmpla în lumea ta fizică, vizibilă, își
are rădăcina în planul invizibil, spiritual. Dacă nu știi cum să navighezi în
planul spiritual, n-ai să poți învinge cu adevărat în planul fizic.
Asta subliniază o problemă frecventă cu care ne confruntăm. De
obicei, noi încercăm să rezolvăm problemele în planul fizic apelând la
metodele lumii acesteia, deși problemele noastre nu vin din lumea asta.
Noi suntem precum un polițist care stă în camera lui de zi și își împușcă
TV-ul deoarece vede un criminal care scoate o armă la o emisiune de tip
reality show. Dacă polițistul trage numai în televizor, el nu face decât să
înrăutățească lucrurile. Poate că el se simte bine pe moment deoarece
a făcut ceva, dar la o adică nu s-a rezolvat nimic. De fapt, totul merge
înspre mai rău.
Bătăliile noastre își au originea în lumea spirituală – locurile cerești
– deci, singurul mod prin care le putem duce este folosind arme care
funcționează în acea lume.
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Locurile cerești
Pavel folosește expresia „locuri cerești“ de câteva ori în epistola către
Efeseni, dezvăluindu-ne atât aria de activitate cât și părțile combatante din
această locație. Prima lui referință la acest tărâm se găsește în capitolul 1,
versetul 3: „Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus
Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti,
în locurile cereşti, în Hristos.“
Noi aflăm din acest verset că tot ceea ce Dumnezeu are de gând să facă
vreodată pentru noi, El a împlinit deja. Fiecare binecuvântare spirituală
se află deja în acest tărâm nevăzut. Fiecare promisiune pe care Dumnezeu
a făcut-o vreodată și pe care intenționează să o împlinească în dreptul
tău, fiecare dar pe care îl vei primi și fiecare speranță care va fi împlinită,
toate au fost deja depozitate în contul tău din tărâmul spiritual. Dumnezeu
ne-a „binecuvântat cu tot felul de binecuvântări cerești în Hristos“.
Binecuvântările și biruința sunt deja acolo cu numele tău scris pe ele,
așteptând ca tu să ți le însușești, să le folosești și să umbli în ele.
Mulți credincioși duc vieți înfrânte pentru simplul fapt că nu cunosc
acest adevăr. Și totuși Pavel ne explică foarte clar în acest pasaj că noi
am fost binecuvântați cu tot felul de binecuvântări spirituale din lumea
nevăzută.
În acest război spiritual, Satan încearcă să te înșele, făcându-te să crezi
că lui Dumnezeu nu-I pasă de tine și că depinde de tine să-L faci pe El
să-ți ofere atât binecuvântări, cât și victorie. Satan dorește să te facă să
crezi că dacă te rogi mai mult, dai mai mult, slujești mai mult, păcătuiești
mai puțin, te descurci mai bine sau te închini mai mult, atunci poate că
Dumnezeu îți va da mai mult. Asta îți distrage atenția de la Dumnezeu și
de la ceea ce El a făcut deja în plan spiritual, punându-te pe tine în prim
plan și ceea ce trebuie tu să faci în lumea fizică. A face toate acele lucruri
în planul fizic este bine și de folos pentru creșterea ta spirituală și pentru
cultivarea părtășiei cu Dumnezeu, însă acele lucruri nu reprezintă cheia
de acces pentru ceea ce Dumnezeu a realizat deja pentru tine în planul
spiritual.
Cheia accesării puterii binecuvântărilor tale este printr-o înțelegere
biblică și o aplicare a harului prin credință. Prin harul Său, Dumnezeu
a făcut pe fiecare credincios desăvârșit în Isus Hristos. Activitățile
„religioase“ pe care le întreprindem în efortul de a primi ceva de la
Dumnezeu de fapt anulează harul (Galateni 5:1-4), deoarece harul
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și faptele nu merg niciodată mână în mână (Romani 11:6). Harul este
punctul de acces către Dumnezeu.
Modul prin care intrăm este prin credință. Credința înseamnă să iei
atitudine în lumina adevărului lui Dumnezeu. Înseamnă să iei atitudine
în privința unui lucru real chiar și când nu pare că acesta este adevărat
pentru a se descoperi ca adevărat pentru că Dumnezeu a spus astfel. Ceea
ce presupune credința este să descoperi care sunt deja binecuvântările
spirituale din locurile cerești, să-L rogi pe Dumnezeu să ți le dea, și să faci
alegeri în viață în lumina acelei realități. Vom studia mai amănunțit harul
și credința puțin mai încolo.

Adversarii
Până acum am văzut că tu nu lupți pentru a câștiga victoria – tu lupți
din poziția de învingător. Noi am mai văzut și că orice s-a întâmplat,
se întâmplă sau se va întâmpla în planul fizic își are originea în planul
spiritual. Și că fiecare binecuvântare spirituală se găsește în acest plan
spiritual. Pavel ne spune mai multe despre planul spiritual când scrie:
„(...) şi care este faţă de noi, credincioşii, nemărginita mărime a puterii
Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a desfăşurat-o în Hristos,
prin faptul că L-a înviat din morţi şi L-a pus să şadă la dreapta Sa, în
locurile cereşti“ (Efeseni 1:19-20).
Pavel ne-a spus deja că binecuvântările noastre așteaptă ca noi să ni
le însușim din locurile cerești, și el ne spune acum că Cel care se află în
control, Isus Hristos, șade chiar în aceste locuri cerești. Asta înseamnă că
dacă vrei să ajungi la Cel care deține controlul – Isus Hristos – va trebui
să te apropii de El acolo unde se află El – în planul spiritual, locurile
cerești. În următorul capitol din Efeseni, Pavel ne oferă mai multe detalii
în legătură cu aceasta.
Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea
mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morţi în greşelile noastre,
ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos (prin har sunteţi mântuiţi).
El ne-a înviat împreună şi ne-a pus să şedem împreună în locurile
cereşti, în Hristos Isus (Efeseni 2:4-6).

Am văzut că binecuvântările noastre se găsesc în locurile cerești și
că Isus Hristos șade în locurile cerești. Acum aflăm că noi înșine suntem
așezați cu Hristos în aceleași locuri cerești. Chiar în clipa asta, tu și cu
mine ne aflăm cu Hristos în locurile cerești.

