
Slg

Furtul onoarei
Descifrarea unor pasaje din Scriptură poate fi uneori o adevărată provocare. Deşi de multe ori cuvin-
tele sunt atât de clare, limpezi şi pe înţelesul nostru, totuşi intuiţia ne spune că pasajul mai conţine 
ceva, nişte adevăruri ascunse, pe care le putem afla doar dacă studiem mai în profunzime. 

În legătură cu aceasta, am avut o bănuială cu privire la Ioan 10:10, care s-a dovedit a fi adevărată. 
Versetul spune: „Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie şi să distrugă. Eu am venit ca oile să aibă viaţă 
şi s-o aibă din belşug.” Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie şi să distrugă. M-am uitat la această 
propoziţie şi m-am întrebat dacă această înşiruire înseamnă ceva. Cuvântul „a distruge” înseamnă a 
anihila total, a îndepărta chiar şi resturile, aşa încât să nu rămână nici o urmă că s-ar fi întâmplat ceva 
acolo. Printre blestemele cele mai pronunţate din Vechiul Testament, se află unul care, nu doar că 
omora persoana, dar îi şi ştergea amintirea de pe faţa pământului. În Psalmii 41:5 citim: „Vrăşmaşii mei 
zic cu răutate despre mine: ‚Când va muri şi îi va pieri numele?’” Deci, o întreagă linie generaţională 
era ştearsă complet din istorie. Acelaşi concept l-a folosit Dumnezeu când l-a blestemat pe Amalec. 
Deuteronom 25:19 „Când Domnul Dumnezeul tău îţi va da odihnă de toţi vrăşmaşii care te înconjoară, 
în ţara pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-o dă ca moştenire şi spre stăpânire, să ştergi amintirea lui 
Amalec de sub ceruri: să nu uiţi lucrul acesta!”

Cuvântul din mijloc înseamnă „a ucide”, un cuvânt cu o rezonanţă criminală puternică şi dură. 
Ultimul cuvânt din cele trei este mai presus de ucidere, merge până la a şterge şi a îndepărta chiar şi 
amintirile urmelor faptului că o persoană a existat vreodată. În comparaţie cu aceste cuvinte dure, 
cuvântul „ a fura” îmi părea mult mai blând. În greacă sunt două cuvinte pentru „a fura”. Primul cuvânt 
înseamnă furt prin folosirea forţei, atac sau jaf armat şi e vorba de o acţiune violentă, făţişă, asociată 
cu activitatea criminală a furtului. Dar nu acesta e cuvântul pe care-l căutăm. Cuvântul în acest con-
text este „klepto”, de unde şi cuvântul „cleptoman”. Nu se referă doar la furat, ci la furat pe ascuns. Cel 
mai potrivit cuvânt din cultura noastră ar fi probabil „delapidare”. Delapidarea nu se face într-o clipă, 
ci e mai degrabă un proces în care persoanele implicate merg în continuare la serviciu, se bucură de 
încredere şi onoare din partea celorlalţi, timp în care îşi jefuiesc patronul şi clienţii pe furiş, discret şi 
sistematic, transferând bani dintr-un cont în altul. Acesta este termenul pe care-l căutăm: un tip de furt 
cât se poate de premeditat, subtil, migălos şi precaut.

Avem de-a face cu o înlănţuire sau o cu listă oarecare? Este oare vorba de trei lucruri diferite pe 
care duşmanul le va face, dacă îi vom permite? Sau e vorba de o înlănţuire? Am găsit nişte cărţi de Dr. 
Edmund Louis Cole, şi, printre altele, am dat peste o expresie care m-a ajutat să înţeleg mai bine lucru-
rile. El spunea că schimbul stă la baza vieţii. Începând de la nivelul de bază al celulei, trebuie să existe 
un schimb. O celulă nu poate supravieţui de una singură pentru mult timp, fără un schimb cu 
mediul înconjurător. Schimbul constă în eliminarea materiei uzate dintr-o celulă şi in-
gerarea materiei noi de care celula are nevoie. Putem vorbi de o biosferă ecologică a 

Furtul onoarei • de Arthur Burk • Sapphire Leadership Group, LLC • www.TheSLG.com • 1

http://www.TheSLG.com


Slg

celulelor din trup. Esenţa vieţii constă în schimbul reciproc. Paraziţii din copaci iau viaţă, dar nu o dau 
înapoi. Celulele canceroase iau, dar nu dau nimic. Schimbul stă la baza vieţii.

Aşa că m-am întrebat: „Ce poate fi furat pe ascuns şi să fie ceva care să poată opri schimbul şi în 
cele din urmă să omoare pe cineva? Care este schimbul de care oamenii au nevoie pentru a produce 
viaţă?”

În cele din urmă, mi-am îndreptat atenţia spre trei lucruri.

1. Schimbul stă la baza vieţii.

2. Relaţiile sunt cadrul în care are loc schimbul. Detenţia izolată este o pedeapsă groaznică. Ea rupe
prizonierul de orice relaţie cu cei din afară. În momentul în care izolăm un individ de altul, începe pro-
cesul morţii. Acolo unde oamenii sunt legaţi emoţional prin relaţii, există vitalitate şi viaţă.

3. Lipsa de onoare ucide relaţiile. Şi iată, avem înlănţuirea de care am vorbit. Duşmanul vine şi ne
fură onoarea, iar acea lipsă de onoare rupe relaţiile şi ne îndepărtează de persoanele cu care în trecut 
aveam un schimb reciproc dătător de viaţă. Dacă reuşeşte să ne dezonoreze cât de cât şi să ucidă în-
deajuns o relaţie, în cele din urmă ne va omorî pe noi, va omorî o biserică, o lucrare, o organizaţie, o 
naţiune, o rasă, până când acestea vor ieşi pentru totdeauna din amintirea omenirii. Şi va face toate 
acestea prin dezonoare. Furtul onoarei, subtil, precaut, secret, pe furiş este cel care ne rupe relaţiile şi 
împiedică schimbul care stă la baza vieţii.

Acest lucru are şi aplicaţii comerciale. Să presupunem că eu îţi spun despre o afacere doar lu-
cruri neonorabile. Dacă acea afacere ar fi în oraşul tău, sigur nu te-ai implica în ea. Modul neonorabil în 
care eu vorbesc despre ei, destramă orice relaţie posibilă dintre tine şi acel magazin sau afacere. Dacă 
fur destulă onoare, dacă destram îndeajuns relaţia dintre clienţii posibili şi magazinul respectiv, în cele 
din urmă magazinul va da faliment, va muri şi va fi uitat de toţi, definitiv.

Cu cât unei afaceri i se acordă mai multă onoare (prin recomandări şi bună-voinţă), cu atât mai 
mult se vor începe relaţii cu clienţi posibili iar vitalitatea afacerii va creşte tot mai mult. Într-un cadru 
comercial, bunul cel mai de preţ este reputaţia, onoarea. Când nu mai este onoare, nu mai sunt nici 
clienţi. De aceea se consumă miliarde de lei anual pe publicitate, pentru a crea un sentiment de ono-
are referitor la o oarecare companie sau produs, pentru a crea predispoziția de a gândi bine de ei, încă 
de la început.

Rolul onoarei poate fi bine observat atunci când o afacere are sau nu succes. Haideţi acum să 
aplicăm aceste lucruri la relaţiile din trupul lui Hristos. Într-o conversaţie ziditoare despre o anumită 
persoană, cineva face o remarcă referitoare la cea de-a doua lui soţie. Remarca este adevărată, dar 
denaturează puţin percepţia oamenilor faţă de el, înspre negativ. Oamenii nu mai sunt aşa dornici să 
creadă lucruri bune despre el sau să colaboreze cu el, din cauza acelei remarci negative. 

De fiecare dată când vorbesc cu tine despre cineva, ceea ce spun te aduce mai 
aproape sau te indeparteaza de persoana respectivă. Eu fie stric, fie îmbunătăţesc 
relaţia pe care tu o ai sau pe care ai putea-o avea cu acea persoană. Situaţiile în care 
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o conversaţie este complet neutră sunt extrem de rare. Foarte rar se întâmplă ca după o conversaţie
despre cineva, să pleci de-acolo simţindu-te exact la fel ca înainte cu privire la acel individ. În ceea ce-l
priveşte, te vei simţi fie un pic mai bine, fie un pic mai rău. Posibilitatea ca tu să ai un schimb de viaţă
cu el, oferindu-i sau primind ceva, fie se măreşte, fie se micşorează, în funcţie de modul în care eu îl
prezint: onorabil sau neonorabil.

Felul în care eu te onorez sau nu te onorez, te va determina să te apropii de mine mai mult sau să 
te îndepărtezi. Un simplu e-mail îmi poate schimba relaţia cu cineva după cum persoana îmi prezintă 
lucrurile. Dacă găsesc într-un singur e-mail două sau trei afirmaţii neonorabile, asta mă determină să 
mă retrag şi să nu mai am de-a face aşa de mult cu acea persoană. În general, relaţiile noastre şerpuiesc 
şi se schimbă permanent, se-ndreaptă înspre bine sau înspre rău; depinde dacă zidim sau distrugem 
onoarea.

Furtul onoarei, prin lucruri adevărate sau false, ne strică relaţiile şi ne distruge capacitatea de a 
primi viaţă de la ceilalţi membri ai comunităţii. 

Haideţi să vedem ce spune Cuvântul lui Dumnezeu despre aceasta. Furtul onoarei este prima 
strategie demonică întâlnită în Scriptură, cea pe care duşmanul a folosit-o la maxim, pentru a încetini 
lucrarea lui Dumnezeu aici pe pământ, începând de la Adam şi Eva, în Grădina Eden. Până ca şarpele să 
vină şi să-i vorbească Evei, ea avusese o relaţie adevărată plină de viaţă, cu Dumnezeul Atotputernic… 
încredere reciprocă, onoare, legătură strânsă, o relaţie prin care viaţa curgea nestingherită. În acel 
ciclu dătător de viaţă, Satan a vârât dezonoare pentru a-şi atinge scopul – moartea. Dezonoarea era 
îndreptată către Dumnezeu. Până la acel moment, percepţia Evei despre Dumnezeu era că Acesta era 
bun, minunat, dătător de viaţă, îi iubea şi vroia ce era mai bun pentru ei. Prin insinuare, Satan i-a sug-
erat Evei că acela nu era caracterul lui Dumnezeu… Că El de fapt nu-i dădea tot ce merita, nu era bun şi 
îi dăduse pe cineva mai prejos decât ar fi putut avea ea. Satan a căutat să-L dezonoreze pe Dumnezeu. 
Acest lucru a creat o ruptură în relaţia Evei cu Dumnezeu, iar Eva nu mai avea încredere în Dumnezeu 
că Acesta se va îngriji de ea şi că va face ce e mai bine pentru ea. Prima mişcare a lui Satan a fost să fure 
onoarea care i se cuvenea lui Dumnezeu.

Povestea lui Cain şi Abel se învârte în jurul onoarei. Tot ce le-a oferit Dumnezeu a fost onoare. 
Prin sacrificiile aduse de către cei d oi fraţi, e i nu încercau s ă obţină n imic, şi, deşi sacrificiul lui Ca in 
nu a fost primit, nici un rău palpabil nu i s-a întâmplat. Pur şi simplu, el a fost dezonorat din cauza 
neascultării. Dar pierderea onoarei l-a lovit atât de adânc încât a fost în stare să-şi omoare fratele care 
a fost onorat, în timp ce el nu a fost. 

Să ne gândim puţin la conflictul care i-a implicat pe Hagar, Ismael şi Sara. Până la un anumit 
punct, Hagar şi Sara avuseseră o relaţie. Cu toate astea, odată ce Hagar a devenit însărcinată, a început 
să o dezonoreze pe Sara. Astfel, relaţia lor s-a rupt. Lipsa de onoare pe care Hagar a adus-o în comu-
nitatea aceea s-a terminat prin ruptura şi distrugerea relaţiei, iar Hagar însăşi a ajuns în primejdie, 
aproape cu preţul vieţii ei. Dumnezeu a trimis-o înapoi, dar povestea s-a repetat, când Isaac 
era înţărcat şi Ismael îl dezonora pe tânărul Isaac. Acest lucru a rănit-o foarte tare pe 
Sara şi relaţia s-a destrămat din nou. Aşa că Avraam i-a trimis pe Hagar şi pe Ismael 
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undeva departe. Dacă Dumnezeu n-ar fi intervenit, s-ar fi ajuns chiar la moarte, şi asta din cauză că o 
persoană a dezonorat o altă persoană. 

Saul şi David se bucurau de o relaţie plină de viaţă, până când Saul a început să aibă impresia că 
David îl dezonora. Acest lucru le-a destrămat relaţia care le oferea viaţă, iar Saul a încercat să-l omoare 
pe David de mai multe ori, toate acestea din cauza lipsei de onoare.

Şi relaţia lui David cu Absalom a avut de-a face în principal cu onoarea şi lipsa de onoare. David 
şi-a dat seama că oamenii litigioşi se dezonorează adesea pe ei înşişi. Pentru a păstra pacea în viaţa sa 
personală, el a evitat să se implice în sistemul judiciar. Oamenii îl iubeau, dar în această privinţă Absa-
lom a reuşit să dezbine poporul. Absalom asculta doleanţele oamenilor şi îşi dezonora tatăl spunând: 
„De m-ar pune pe mine judecător în ţară! Orice om care ar avea o neînţelegere şi o judecată, ar veni 
la mine şi i-aş face dreptate.” (2 Samuel 15:4) El a furat onoarea tatălui său şi inimile popoarelor. Rezul-
tatul a fost un război civil care s-a sfârşit cu morţile a mii şi mii de oameni.

Gândiţi-vă la povestea lui Estera, Haman şi Mardoheu.

Unul din cele mai sublime fragmente despre viaţa lui Hristos este atunci când liderii religioşi 
au venit la Ioan şi l-au întrebat: „Tu eşti Hristosul?” Ioan nu a vrut să ia nici o părticică din onoarea ce I 
se cuvenea Mielului lui Dumnezeu. Ucenicii Lui au încercat să-i apere onoarea, când mulţimile au în-
ceput să-l urmărească pe Isus. Ioan a spus că vroia ca onoarea Lui să crească. El a refuzat să-i permită 
duşmanului să aibă orice fel de intrare pentru a putea fura onoare.

În cultura noastră suntem puşi într-o poziţie foarte dificilă. Cultura americană contemporană a 
abandonat onoarea. Am cultivat un anumit tip de divertisment numit talk-show-uri, care înalţă cu de-
votament arta dezonorării pe cea mai înaltă treaptă. În trecut, etalarea mizeriei era o îndeletnicire pe 
care puţini o practicau. Acum a devenit ceva cât se poate de normal. Dezonoarea este standardizată, 
iar gazdele acestor interviuri televizate concurează între ele pentru audienţă, să vadă care dezonorează 
cel mai elegant invitaţii, mărindu-şi astfel audienţa. În mijlocul acestei culturi care sărbătoreşte lipsa 
de onoare şi sfâşie în bucăţi, public, pe oricine, fără motiv sau remuşcare, biserica este chemată să fie 
opusul culturii. Biserica este chemată să schimbe cultura.

Există multe păreri cu privire la înţelesul expresiei „sămânţa ta să stăpânească poarta vrăşmaşilor 
tăi” sau „porţile Locuinţei Morţilor nu o vor birui.” Paradoxul din acest verset constă în faptul că porţile 
sunt defensive, iar „a birui” este un termen ofensiv. Nu ne putem imagina cum ar putea porţile să 
meargă la război sau cum un lucru defensiv ar putea să aibă victorie. Vreau să vă sugerez o interpretare 
alternativă care poate să rezolve acest paradox. În cultura evreilor din Vechiul Testament, cărora le sunt 
adresate aceste versete, porţile nu reprezentau doar un loc cu nişte uşi imense care se închideau noap-
tea, nu era vorba doar de un termen militar. Majoritatea timpului oamenii trăiau în pace, porţile fiind 
locul în care se adunau bătrânii cetăţilor. Acolo se ţineau judecăţile, se încheiau tranzacţiile majore şi 
se luau deciziile importante pentru comunitate. Porţile oraşului erau unul din locurile prin-
cipale unde erau stabilite valorile comunităţii respective. Deciziile bătrânilor, modul 
în care făceau dreptate, felul afacerilor încheiate acolo, conversaţiile, glumele…
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toate acestea aveau loc la porţile cetăţii. Ei dădeau tonul, stabileau valorile culturii respective. Valorile 
culturale născute din iad într-o anumită societate nu sunt menite să biruiască biserica. Aceste valori 
agresive pe care cultura lumească le-a acceptat şi care mărşăluiesc înainte, nu sunt menite să biruiască 
biserica, ci biserica este menită să fie o contra-cultură. Biserica a fost menită să posede valori mai put-
ernice, care vor birui porţile iadului. Biserica a fost menită să conţină agenţi ofensivi ai schimbării, care 
să controleze valorile şi instituţiile societăţii noastre în care se formează valorile.

Unul din domeniile la care trebuie să lucrăm este cel al onoarei. În fiecare din relaţiile noastre, 
instituţii, lucrări, asociaţii, avem oportunitatea să zidim onoare şi să ne onorăm unii pe alţii, aşa încât 
să schimbăm valorile culturii noastre.

În Ioan 10:10 Isus a spus: „Hoţul nu vine decât să fure, să înjunghie şi să distrugă. Eu am venit 
ca oile să aibă viaţă şi s-o aibă din belşug.” Acolo unde curge onoarea, avem viaţă din belşug. Acolo 
unde onoarea facilitează relaţiile între oameni, acolo va exista şi vehiculul sau mijlocul prin care viaţa 
va curge de la un individ la altul, pentru ca polenizarea încrucişată din trupul lui Hristos să poată 
funcţiona şi fiecare mădular să-şi facă partea, aşa cum zice Noul Testament. Dacă în grupurile noastre 
de relaţionare există onoare, pot exista relaţii profunde şi viaţă la nivel adânc. Aceasta este viaţa din 
belşug pe care Dumnezeu a intenţionat s-o avem, şi anume, o viaţă bazată pe onoare reciprocă.

Şi pentru că suntem chemaţi să fim agenţi ai schimbării, să ne ocupăm de o anumită valoare de 
bază a culturii noastre, cum vom face acest lucru? Cum putem, prin cuvintele noastre, să dăm viaţă şi 
nu să ucidem? Ce trebuie să facem diferit?

1. Liderul este cel responsabil pentru ca onoarea să devină o valoare de bază a organizaţiei.

Daţi-mi voie să vă arăt o tensiune dinamică din Scriptură dintre două versete care au de-a face cu 
onoarea.

Proverbe 25:27 „Nu este bine să mănânci multă miere: tot aşa nu este o cinste să alergi după slava ta 
însuţi.”

Romani 13:7-8 „Daţi tuturor ce sunteţi datori: cui datoraţi impozitul, daţi-i impozitul; cui datoraţi 
vama, daţi-i vama; cui datoraţi frica, daţi-i frica; cui datoraţi cinstea, daţi-i cinstea. Să nu datoraţi 
nimănui nimic, decât să vă iubiţi unii pe alţii; căci cine iubeşte pe alţii a împlinit legea.”

Puneţi aceste două versete faţă-n faţă. Pe de o parte, suntem chemaţi să dăm cinste celor ce li 
se cuvine cinstea. Pe de altă parte, nimeni nu trebuie să alerge după slava lui. Aşadar, ar fi ineficient 
ca eu să vă învăţ că trebuie să-mi acordaţi onoare. Aceasta ar încălca pasajul din Proverbe. Pe de altă 
par-te, putem schimba toate valorile culturale din cadrul unei organizaţii întregi, dacă liderul îi va 
învăţa pe ceilalţi cum să se onoreze unul pe celălalt. Liderul are responsabilitatea de a 
împlini Romani 13:7-8, învăţându-şi oamenii să ofere respect, onoare, să-şi plătească 
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orice datorie, să nu permită să li adune vreo datorie de cinste nedată, să facă în permanenţă „plăţi în 
rate” pe orizontală în organizaţia lor. Când cei din conducere sunt ei înşişi un exemplu, onorând pe 
cei ce se află sub autoritatea lor, când membri de rând se onorează permanent unul pe celălalt, în 
cele din urmă, onoarea se va întoarce din nou la lider. Dar nu acesta este motivul pentru care liderul 
face lucrurile de mai sus. În multe biserici avem de-a face cu o situaţie denaturată în care liderul îi 
învaţă constant pe membri să onoreze conducerea bisericii. Acest lucru este o încălcare directă a ver-
setului din Proverbe 25:27. Trebuie să schimbăm valorile de bază ale credincioşilor, învăţându-i să se 
onoreze reciproc. Dumnezeu le cere să dea cinste cui datorează cinste. Este slujba liderului să-i înveţe 
pe credincioşi să se onoreze unul pe celălalt. Când lucrul acesta va penetra întreaga organizaţie, va 
rămâne destulă onoare pe deasupra pentru lideri.

2. Trebuie să distrugem minciuna că Dumnezeu preţuieşte smerenia mai mult decât onoarea.

Dumnezeu are nişte opinii foarte puternice cu privire la mândrie. Toţi cei care am crescut într-un me-
diu calvinist am auzit multe predici despre păcatul mândriei, despre răul pe care aceasta îl aduce cu 
sine, despre cât de mult Dumnezeu urăşte mândria şi că trebuie să fim smeriţi şi nu mândri. În con-
textul acestei teologii anti-mândrie, ar fi nepotrivit să onorăm pe cineva, pentru că ar fi ca şi cum am 
aranja ca ei să fie judecaţi de Dumnezeu pentru mândrie. Aşadar, trebuie să tăiem aceste minciuni cu 
Cuvântul ascuţit al lui Dumnezeu şi să clarificăm bine faptul că există o diferenţă între a fi onorat şi a 
fi mândru. Nu este greşit să primim onoare; onoarea şi mândria nu sunt unul şi acelaşi lucru. Faptul că 
Dumnezeu preţuieşte smerenia mai presus de onoare este o minciună. În versetele în care Dumnezeu 
abordează contrastul dintre mândrie şi smerenie, El face o înşiruire şi nu afirmă faptul că smerenia este 
virtutea virtuţilor. El prezintă o înşiruire din care rezultă că prima dată trebuie să existe smerenie, iar 
apoi poate exista şi onoare.

Să ne gândim la Luca 14:11 „Căci oricine se înalţă va fi smerit; şi cine se smereşte va fi înălţat.” Ver-
setul nu s-a oprit la jumătate. Dumnezeu continuă şi spune, cu aceeaşi suflare, că oricine se smereşte 
va fi înălţat. Dumnezeu ne dă o înşiruire, nu o evaluare cum că ar preţui smerenia mai mult decât ono-
area. Onoarea este scopul final al lui Dumnezeu.

Luca 1:52 „A răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie şi a înălţat pe cei smeriţi.” Scopul 
lui Dumnezeu pentru noi nu este smerenia permanentă.

Proverbe 29:23 „Mândria unui om îl coboară, dar cine este smerit cu duhul capătă cinste.” Trebuie să 
răsturnăm mitul conform căruia onoarea este un lucru negativ şi periculos, vară primară cu păcatul 
şi că e mai bine să fim smeriţi decât să fim onoraţi. Aceasta e o minciună. Atâta timp cât mitul acesta 
va predomina, mulţi oameni vor continua să pledeze pentru impunerea smereniei. Trebuie să rostim 
adevărul, şi anume că Dumnezeu preţuieşte onoarea şi doreşte ca noi să primim onoare.

Deuteronom 26:19 „Şi te va înălţa deasupra tuturor popoarelor în laudă, în faimă şi în 
măreţie şi vei fi un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău, cum ţi-a spus.” Aici 
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Dumnezeu promite să onoreze naţiunea Israel.

Psalm 91:15 „Când Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el în strâmtorare, îl voi mântui şi-l voi onora.”

În Proverbe întâlnim des o succesiune de cauză şi efect, scopul final fiind onoarea. (n.tr.: în versiunea 
din limba română se folosesc mai des cuvintele „slavă” sau „cinste” în loc de „onoare”, cuvântul din 
limba engleză).

Proverbe 3:16 „În dreapta ei este o viaţă lungă; în stânga ei, bogăţie şi slavă.”

Proverbe 4:8 „Înalţ-o, şi ea te va înălţa; ea te va aduce în cinste, dacă o vei îmbrăţişa.”

Proverbe 8:18 „Cu mine este bogăţia şi slava, avuţiile trainice şi dreptatea.”

Proverbe 21:21 „Cine urmăreşte dreptatea şi bunătatea, găseşte viaţă, dreptate şi slavă.”

Proverbe 22:4 „Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăţia, slava şi viaţa.”

Onoarea este un lucru îngăduit şi există anumite lucruri pe care omul le poate face pentru a 
primi onoare, iar Dumnezeu îşi încurajează puternic sfinţii nou-testamentari să caute onoarea. Romani 
2:7 „va da viaţă veşnică celor care, prin stăruinţa în bine, caută slavă, cinste şi neputrezire.” Dumnezeu 
laudă pe cei care caută onoarea corectă. 

2 Timotei 2:20 „Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur şi de argint, ci şi de lemn şi de pământ. Un-
ele sunt pentru cinste, iar altele pentru dispreţ.” Dacă ne oprim aici, ne lovim de problema suveranităţii 
lui Dumnezeu, determinismul conform căruia unii oameni au fost creaţi pentru necinste. Dar Dumne-
zeu nu opreşte versetul aici. El continuă prin a spune în 2 Timotei 2:21 „Dacă cineva se curăţeşte de 
acestea, va fi un vas de cinste, sfinţit, folositor Stăpânului său, pregătit pentru orice lucrare bună.”

Trebuie să răsturnăm ideea că onoarea este periculoasă sau nepotrivită pentru un popor sfânt. 
Dacă în cultura noastră religioasă şi în cea lumească nu vom avea acel context teologic necesar pentru 
schimbarea valorilor, nu vom ajunge prea departe. 

3. Nu toată lumea trebuie să primească onoare.

Pentru că am accentuat atât de mult punctul 2, trebuie să menţionăm acest lucru pentru a fi în 
echilibru.

Proverbe 26:1 „Ca zăpada vara şi ca ploaia în timpul secerişului, aşa nu se potriveşte slava 
pentru un nebun.”
Proverbe 26:8 „Cum ai pune o piatră în praştie, aşa este când dai cinste unui nebun.”
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Eclesiastul  10:1 „Muştele moarte strică şi acresc untdelemnul negustorului de parfumuri; tot aşa, 
puţină nebunie biruie înţelepciunea şi cinstea.”

Dumnezeu nu doreşte să trăim într-o cultură în care toată lumea se află în stadiul de negare şi 
onorează pe toţi din jur, neţinând seama de realitatea din viaţa lor. Dumnezeu a intenţionat ca oa-
menii să fie onoraţi pe baza sfinţeniei. El face o strânsă legătură între înţelepciune, integritate, sme-
renie şi onoare. Personal, m-am ars de mai multe ori în lucrare, deoarece cineva a acordat onoare 
acolo unde nu ar fi trebuit. E vorba de anumite grupuri de oameni care fac parte din aceeaşi reţea 
şi sunt nişte grupări de admiraţie reciprocă. Fiecare o susţine cu tărie pe cealaltă, aşa încât cei din 
afară rămân cu impresia că totul merge strună. Bazându-mă şi eu pe lucrurile bune şi frumoase pe 
care mi le-a spus odată un prieten, am plecat într-o călătorie de misiune împreună cu un anumit 
individ. Nimic nu a mers bine. M-am dus la prietenul meu şi l-am întrebat: „Ştiai că omul acesta este 
rebel până-n pânzele albe, are probleme teologice şi are probleme în familie?” El mi-a răspuns: „Da, 
dar eu m-am angajat să vorbesc doar lucruri bune despre oameni.” Am simţit atunci că lucrul pe care 
mi-l spusese nu era corect. Nu se cuvine să dai cinste unui nebun, sau unui rebel sau unui păcătos.
Există anumite organizaţii în slujba Domnului care interzic orice vorbire negativă. Nu poţi vorbi decât 
lucruri onorabile, despre oricine, indiferent de cât de urât s-ar comporta liderul tău. Este vorba de 
muşamalizare, de un stil de viaţă fraudulos. 

Când sunt oamenii care nu merită să fie onoraţi, sunt totuşi onoraţi, efectul este moartea. 
Trebuie să comunicăm clar şi răspicat oamenilor noştri că este înţelept, necesar, adecvat şi că Dum-
nezeu o cere, să învăţăm a ne onora reciproc, pentru a zidi relaţii strânse prin care viaţa să curgă. Nu 
vrem să facem asta legaţi la ochi, ci cu înţelepciune. Vrem să dăm cinste cui i se cuvine cinstea, con-
form versetului din Romani 13:8 şi să nu dăm cinste nebunului. Întreg procesul prin care ne onorăm 
reciproc devine pătat, periculos şi distrugător atunci când onorăm pe cineva care nu trebuie onorat. 

4. A onora este un lucru foarte diferit de a linguşi

Linguşirea este laudă excesivă, neadevărată, nesinceră; este acordarea de atenţie, complimente ex-
agerate, de flatări sau măguliri.

Daniel 11:32 „Va ademeni prin linguşiri pe cei care rup legământul,.Dar aceia din popor care vor 
cunoaşte pe Dumnezeu lor vor rămâne tari şi vor acţiona.”

Romani 16:18-19 „Căci astfel de oameni nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecelui lor; şi, 
prin vorbiri dulci şi amăgitoare, ei înşală inimile celor lesne crezători. 19 Cât despre voi, ascultarea 
voastră este cunoscută de toţi. Mă bucur deci de voi şi doresc să fiţi înţelepţi în ce priveşte binele şi 
nevinovaţi în ce priveşte răul.”

1 Tesaloniceni 2:5-6 „În adevăr, cum bine ştiţi, niciodată n-am întrebuinţat cuvinte 
linguşitoare, nici haina lăcomiei de bani: martor este Dumnezeu. 6 N-am căutat slavă 
de la oameni: nici de la voi, nici de la alţii, deşi, ca apostoli ai lui Hristos, am fi putut 
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să vă fim o greutate.”

Linguşirea înseamnă să spui oamenilor ce vor să audă, când vor să audă. Se bazează pe lu-
cruri pentru care ei nu sunt responsabili. Când faci o remarcă referitoare la frumuseţea feţei cuiva, 
aceasta poate foarte uşor să fie linguşire. Când lauzi pe cineva pentru calitatea caracterului său, îl 
lauzi pentru ceva la care a muncit din greu. Să aveţi grijă să daţi cinste biblică pentru lucrurile pe care 
Dumnezeu le cinsteşte. Studiaţi Evangheliile şi faceţi o listă cu fiecare situaţie în care Isus a dat cinste 
cuiva… ce a spus El ca să-i onoreze? Pentru ce i-a onorat şi în ce context? Staţi departe de linguşire şi 
rămâneţi la cinstea îndreptăţită, oferită pentru lucrurile pe care Dumnezeu le cinsteşte.  

5. Onoarea este esenţială pentru menţinerea oricărei comunităţi, fie ea familie, loc de muncă,
biserică, lucrare.

De aceea, majoritatea versetelor care se referă la onoare, o fac în contextul unei comunităţi apropi-
ate, deoarece acolo se vede cel mai repede lipsa onoarei sau neglijarea ei. Prima poruncă însoţită de 
o promisiune se află în Exod 20:12 „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să ţi se lungească zilele în
ţara pe care Domnul, Dumnezeul tău ţi-o dă.”

Dumnezeu a creat această relaţie astfel încât viaţa să curgă din ambele părţi, iar când cineva 
refuză să onoreze relaţia, Dumnezeu intervine şi le scurtează lungimea vieţii. Deuteronom 5:16 
„Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, aşa cum Domnul Dumnezeul tău ţi-a poruncit, ca să ai zile 
multe şi să fii fericit în ţara pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-o dă.” Această idee se repetă de multe 
ori în Scriptură, şi anume că pentru Dumnezeu, a onora se leagă de a căpăta viaţă lungă. 
Matei 13:57 „Şi găseau astfel în el o pricină de poticnire. Dar Isus le-a zis: ‚Nicăieri nu este preţuit un 
proroc mai puţin decât în patria şi în casa Lui.’”

Ceea ce se întâmplă în SUA în legătură cu imensa lipsă de onoare nu este ceva specific doar 
culturii americane, ci face parte din experienţa umană în general, în comunitate, acasă, în locurile 
în care oamenii sunt onoraţi cel mai puţin. Pentru că nu există onoare în casă, nu există nici izvor de 
viaţă. De fiecare dată când mă gândesc la experienţa lui Isus în Nazaret, mă uimeşte că n-a putut face 
decât foarte puţine minuni acolo, din pricina necredinţei lor. Nu că nu ar fi vrut, ci că nu a putut să 
facă multe minuni. Nu înţeleg pe deplin dinamica acestui pasaj, dar daţi-mi voie să vi-l prezint aşa 
cum îl văd eu. Oricine care slujeşte în comunitatea locală dar şi călătoreşte, poate confirma următorul 
scenariu. Fiecare din noi avem un anumit nivel de capacitate, ungere şi abilitate de a comunica. Când 
suntem în alte oraşe, de obicei funcţionăm la un nivel mai înalt sau mai scăzut decât cel obişnuit. 
Diferenţa constă în modul în care ne privesc oamenii. În unele locuri ajung la amvon şi, datorită 
onoarei care mi s-a acordat înainte să vin, se formează o legătură între mine şi acel grup de străini. 
Există un nivel de viaţă care curge dinspre ei înspre mine şi îmi ridică nivelul la care pot sluji, aşa încât 
viaţa va curge şi dinspre mine înspre ei, la un nivel mai înalt. Datorită onoarei, se creează o relaţie, 
datorită relaţiei, ia naştere mijlocul prin care se produce schimbul de viaţă. 

Eu sunt îmbogăţit şi ei sunt îmbogăţiţi să slujească, iar eu slujesc la un nivel mai 
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înalt decât cel obişnuit.

Într-un loc plin de scepticism, rezistenţă, ostilitate, fără onoare, relaţia dintre comunitatea 
de credincioşi şi vorbitor este ruptă, şi nu numai că nu oferă viaţă ci şi fură toată viaţa care vine de 
la vorbitor, aşa încât acesta funcţionează mult sub nivelul lui obişnuit, deoarece în grup este ostili-
tate în loc de onoare. Avem de-a face cu o situaţie în care nimeni nu are de câştigat. Vorbitorul nu 
beneficiază de curgerea plină de viaţă, de legătura plină de viaţă cu cei care-l ascultă, dar în acelaşi 
timp, ei primesc mai puţină viaţă de la el, din pricina duhului de moarte care vine de la el. Dumnezeu 
de fapt recunoaşte cu mâhnire o realitate, deşi nu o face regulă, şi anume, de cele mai multe ori, în 
oraşul natal sau în familie, oamenii nu sunt onoraţi. Deoarece nu există onoare şi oamenii nu aleg 
să-şi privească liderul cu onoare, mai ales pe profet, acest lucru zădărniceşte, limitează, înăbuşă şi 
sufocă ungerea individului respectiv, astfel încât nu va mai fi dătătorul de viaţă care este în realitate, 
în locul cu cea mai mare nevoie, adică oraşul natal, biserica locală sau familia lui. Depinde de familie 
ca aceasta să ofere onoarea, care stabileşte relaţia, care permite vieţii să curgă.

1 Timotei 5:17 „Bătrânii care cârmuiesc bine să fie învredniciţi de îndoită cinste, mai ales cei 
care lucrează în cuvânt şi în învăţătură.” În acest context se vorbeşte de bani, dar „îndoita cinste” face 
mai mult decât banii. Autorul spune că cei care predică şi dau învăţătură trebuie să primească viaţă 
prin cinste îndoită, să fie încurajaţi, nu criticaţi, deoarece acest lucru va îmbogăţi schimbul de viaţă 
dintre biserică şi păstor, şi invers. 

În căsătorie, avem de asemenea un sens dublu. 
Efeseni 5:33 „Încolo, fiecare din voi să-şi iubească soţia ca pe sine şi soţia să se teamă de soţ.”
1 Petru 3:7 „Tot aşa şi voi, soţilor, locuiţi cu ele potrivit cunoştinţei, dând cinste femeii, ca fiind un vas 
mai slab, ca unele împreună moştenitoare cu voi a harului vieţii, pentru ca rugăciunile voastre să nu 
fie întrerupte.”

Acordarea de onoare reciprocă între soţ înspre și soţie, este necesară pentru legătura lor 
şi pentru curgerea de viaţă reciprocă. Fără onoare, poţi avea un legământ, poţi avea ascultare, o 
credincioşie mecanică, dar bogăţiile căsniciei nu vor curge decât dacă la temelia ei stă onoarea. Este 
foarte neobişnuit să găsim în vreo comunitate un stil de viaţă în care onoarea să fie permanentă. Dar 
în comunitate onoarea permanentă este vitală, deoarece comunitatea este locul cu cel mai mare 
potenţial de viaţă. Dumnezeu a creat comunitatea pentru a ne oferi relaţii, pentru a avea parte de 
un schimb reciproc, de o polenizare încrucişată de daruri şi ungeri diferite, de înţelepciune, pentru 
a avea o aromă şi un caracter aparte al comunităţii, fie că vorbim de familie a bisericii, fie de lucrare. 
Totuşi, ca acest lucru ca să aibă loc, trebuie să existe onoare. Fără onoare vom avea, în cel mai bun 
caz, o izolare care nu va permite vieţii să curgă. Va exista un anumit nivel de moarte care va funcţiona 
la nivelul familiei sau grupului.

Gândiţi-vă puţin la problema bisericilor care se despart. Haideţi să dăm la o parte 
straturile, unul câte unul şi să vedem ce rămâne. Aproape de fiecare dată, rădăcina, 
scânteia care produce ruperea bisericii vine din partea cuiva care nu se simte 
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onorat. Această persoană începe să răspândească un duh de necinstire, vorbind negativ, în secret, 
de liderii cărora li se opune. Necinstirea răspândită în secret începe să rupă legăturile şi relaţiile pline 
de viaţă dintre conducere şi credincioşi, şi în cele din urmă, credincioşii urmează liderul uzurpator, 
relaţiile sunt împânzite de moarte şi următorul pas este că biserica se desparte.

Să vă dau o alternativă. Să zicem că avem o situaţie în care nivelul standard al lipsei de onoare 
este -30. Nimeni nu comentează nimic. De exemplu, dacă le spui tuturor prietenilor despre o amendă 
de circulaţie, acest lucru nu este luat ca o ofensă adusă căsniciei tale. E vorba de un stil de -30, unde 
standardul este un anumit nivel de lipsă de onoare. Părinţii spun lucruri neonorabile despre copiii 
lor. Predicatorii introduc în predicile lor lucruri neonorabile despre soţie sau copii. Liderii în slujire îşi 
dezonorează oamenii, şi toată lumea râde şi o ia ca pe o glumă, ca pe ceva lipsit de importanţă. Cu 
toate acestea, e vorba de un stil de viaţă în care se tolerează nivelul de -30. Când standardul este -30, 
dacă cineva face o remarcă de -50, nimeni nu ia atitudine, deoarece este ceva normal şi obişnuit ca 
majoritatea oamenilor din biserică să disece predicile păstorului. Imaginaţi-vă acum o biserică în care 
onoarea este standardul, iar oamenii caută ocazii să vorbească bine unul de celălalt, cu înţelepciune, 
nu cu linguşire, fără să dea cinste nebunului. Să presupunem că într-o conversaţie în care cineva e 
onorat, se aud câteva remarci negative. În biserica aceea, care are un stil de viaţă de onoare de +50, 
oricine care face o remarcă ce nu onorează biserica, se va simţi foarte nelalocul lui. Sămânţa aceea de 
moarte şi de distrugere va fi mult mai ţipătoare într-un context în care onoarea este de +50. De noi 
depinde atingerea acestui nivel de onoare dintr-o biserică. Onoarea este vitală pentru menţinerea 
unei comunităţi. Este uşor să onorezi predicatorul invitat, când te afli în faţa oamenilor, dar să dai 
onoare în comunitatea de credincioşi, în familie, în lucrare, este mult mai dificil.

6. Onoarea verbală de mâna a doua este mai de preţ decât cea de primă mână.

Proverbe 31:31 „Răsplătiţi-o cu rodul mâinilor ei şi faptele ei s-o laude la porţi.” De ce s-o laude 
faptele ei la porţi? Ea nici măcar nu va fi acolo. Femeile nu luau parte la întâlnirile de la porţile cetăţii. 
Bărbaţii erau cei care se adunau acolo, în scopuri judiciare, administrative, îşi stabileau valorile şi 
aveau discuţii. În general, la întâlnirile dintre bărbaţi, discuţiile despre femei au o conotaţie de înjo-
sire, de discreditare a femeilor. Un eveniment la care se participă doar bărbaţi este de obicei unul în 
care femeile nu sunt onorate. Aşa că, în contextul de mai sus, unde nu erau femei prezente, Dom-
nul spune poporului Său care trebuia să aibă o cultură opusă, că femeia trebuie onorată. Repetarea 
acestor lucruri onorabile duce la mai multă onoare. Dacă ai un stil de viaţă în care vorbeşti onorabil 
despre caracterul soţiei, despre evlavia, duhul şi sufletul ei, aceste lucruri se vor întoarce la soţia ta şi 
va primi viaţă. Când vorbeşti permanent adevărul despre copiii tăi într-un mod onorabil, acest lucru 
se va întoarce la ei şi vor fi foarte mişcaţi de faptul că te lauzi cu ei la prietenii tăi. Cu cât mai mult 
vorbim lucruri onorabile despre alţi oameni, în mod repetat, cu atât biserica va primi mai multă viaţă. 
Acest lucru încheagă relaţiile la un nivel adânc, hrăneşte legăturile pline de viaţă aşa încât schimbul 
de viaţă să fie maxim, nivelul de încredere să crească şi ungerea să poată curge în voie.

Este o axiomă care spune că ne putem da seama de statura unui om într-o 
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comunitate în funcţie de ceea ce spun oamenii pe la spatele lui. Într-un fel, acest lucru e adevărat, 
dar în acelaşi timp, putem determina calibrul comunităţii prin ceea se spune pe la spatele tuturor şi 
prin frecvenţa cu care se onorează cea de-a treia parte. 

7. Lucrurile mărunte sunt cele mai importante.

La unele evenimente de genul zilelor de naştere, persoana este onorată în mod public. Dar cu tim-
pul, lucrurile mărunte sunt cele care contează cu adevărat. În Marcu 1, Isus a atins un lepros şi l-a 
vindecat. Nu era necesar să-l atingă pentru a-l vindeca, cu toate acestea, s-a atins de lepros pentru 
a-l onora. Leproşii nu erau onoraţi, şi acest lucru era dovedit şi prin faptul că nimeni nu-i atingea. Şi
acum iată, leprosul primise atingerea unui învăţător sfânt. Probabil că în sufletul leprosului a avut loc
o vindecare mai mare decât toate schimbările trupeşti care i s-au întâmplat. Isus a onorat pe acei pe
care alţii îi considerau necuraţi, prin faptul că mânca cu ei. Odată, a oprit mulţimea ca să onoreze o
femeie necurată care îl atinsese. Toţi ceilalţi îl onorau pe Iair, deoarece Iair era o persoană importantă,
mai-marele sinagogii. Totuşi, Isus s-a oprit, a pus deoparte urgenţa lui Iair şi a petrecut timp personal 
cu femeia în vârstă - o dovadă de cinste pe care ea şi-a amintit-o încă mult timp după ce a încetat să 
se mai gândească la vindecarea ei fizică. Isus îşi făcea timp pentru copii şi slujea popoarelor respinse 
de iudei. Isus a ales nişte galileeni care nu erau onoraţi, să-I fie ucenici. A recunoscut în public valo-
area unui vameş, pe care nimeni nu-l onora.

În general, mă străduiesc pe cât pot să ofer onoare. Totuşi, lucrurile mărunte sunt cele care 
fac diferenţa. Când suntem într-un grup, întreb o persoană care e tăcută, ce părere are despre ceea 
ce se discută la întâlnire, care poate e dominată de două sau trei persoane volubile. Pentru ei, faptul 
că le cer părerea, constituie o onoare. Sau faptul că-ţi aduci aminte de numele unei persoane este 
o dovadă că o onorezi. La capitolul acesta trebuie să depun mai mult efort, dar este ceva onorabil.
Adresaţi-vă ospătăriţei pe numele ei, arătându-i că o onoraţi. Un alt mod de a da onoare este de a re-
specta timpul oamenilor. Există nenumărate moduri prin care putem comunica onoare, ca de exem-
plu prin gesturi, ridicându-ne când în cameră intră o femeie sau o persoană mai în vârstă, tonul vocii,
oferirea de informaţii la momentul propice, contactul vizual, zâmbetul, expresia feţei, modul în care
ne îmbrăcăm, salutăm, dăm mâna… toate aceste lucruri fie onorează fie fură onoare.

În măsura în care oferim onoare în mod repetat, în acea măsură vom avea parte de relaţii 
bogate şi puternice, care la rândul lor vor conferi mijlocul prin care va putea curge viaţa. Satan, 
dimpotrivă, pândeşte la orice întâlnire dintre doi oameni, căutând să diminueze onoarea, apoi să 
slăbească relaţia, să reducă izvorul de viaţă, şi în cele din urmă să ucidă, chiar să anihileze.




