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Din dorin\a de a fi folositor Iubitului St[p`n =i din sim\ul
unui suflet ve=nic ]ndatorat s-a n[scut ]n mine dorin\a ca

]n cuvintele mele simple s[ scriu aceste mesaje, care s[ ]ndrume
spre <Cel Bun>, s[ hr[neasc[ =i s[ ]ncurajeze sufletul doritor de
Dumnezeu. Dorin\a mea este ca Duhul Sf`nt s[ dea autoritate =i
gust acestor mesaje, astfel ca sufletele care nu-L cunosc pe
Bl`ndul P[stor s[ poat[ primi cel mai important =i cel mai mare
drept oferit muritorilor =i anume <dreptul de a deveni copii ai lui
Dumnezeu>. Acest <DREPT> d[ libertate sufletului ]nc[tu=at =i
face posibil[ tr[irea unei vie\i ]mplinite =i fericite, cu foloase
ve=nice. Scopul, \inta =i cercul de audien\[ inten\ionat pentru
aceste mesaje sunt sufletele scumpe ale oamenilor din regiunile
\[rii unde nu sunt case de rug[ciune, unde ei s[ aud[ vestirea
Cuv`ntului lui Dumnezeu. 

Cartea aceasta se distribuie gratuit, pentru c[ =i eu am primit
totul ]n dar. Ea este scris[ ]n cuvintele unui emigrant rom`n care,
ca =i copil acum c`teva zeci de ani, s-a stabilit ]n str[in[tate. A lui
Dumnezeu s[ fie toat[ slava =i mul\umirea pentru harul de a putea
fi de folos }mp[r[\iei Lui.

Marius Tripon

Iulie 2005
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CUV~NT ÎNAINTE

M[rg[ritarul, perla, este rodul unui ]ntreg =ir de suferin\e.
Atunci c`nd un fir de nisip p[trunde ]n carapacea unei
scoici aceasta se opune, izol`nd acel corp str[in ]ntr-un

lichid alb-sidefiu care se coaguleaz[ sub forma unei sfere de
aceea=i culoare.

Pescuirea acestor scoici este extrem de dificil[. Aceast[
meserie, cea mai r[sp`ndit[ ]ntre locuitorii din Africa de r[s[rit,
se dovede=te a fi printre cele mai primejdioase. F[r[ echipamente
speciale de scufundare cei care profeseaz[ aceast[ meserie
coboar[ la ad`ncimi de zeci de metri pentru a aduna scoicile de pe
fundul oceanului. De obicei, doar la c`teva sute de scoici dac[ se
g[se=te o perl[ care s[ prezinte interes.

M[rg[ritarele g[site sunt supuse apoi unui proces de lustruire
prin acelea=i metode empirice. }ntr-o cutiu\[ cu nisip legat[
de cap cu o sfoar[, perla este rotit[ zile ]n =ir, trec`nd prin acest
proces de =lefuire p`n[ c`nd prime=te culoarea =i calitatea
suprafe\ei dorite.

Cartea <M[rg[ritarul de mare pre\> este rezultatul unui ]ntreg
=ir de suferin\e. Ca prieten apropiat al autorului, pot s[ v[ spun c[
de c`nd l-am cunoscut am sim\it ]n el acel foc care-l mistuie de
dragul lui Dumnezeu =i de dragul slujirii neamului s[u.

Emigrat ]n Statele Unite la v`rsta copil[riei, pastor al unei
biserici rom`ne din Idaho, Marius Tripon s-a ]ntors mereu spre
\ara natal[, d[ruind din preaplinul sufletului s[u.

Este cea de-a cincea carte la care lucr[m ]mpreun[ =i ]nc[ mai
are multe lucruri de spus. Domnul Isus spune ]n Matei 12:34:
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<... C[ci din prisosul inimii vorbe=te gura>. +i pana scriitorului tot
de acolo este inspirat[.

C[r\ile lui Marius Tripon, g`ndite ini\ial pentru cei care nu-L
cunosc pe Dumnezeu, sunt un excelent ajutor pentru slujitorii
altarului, care pot g[si ]n ele g`nduri, idei, ilustra\ii etc. 

Cu siguran\[ vei fi binecuv`ntat citind aceste c[r\i.

Oradea, Pastor
25. 07. 2005 Ioan Bogdan
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1
MÃRGÃRITARUL DE MARE PREÞ

Împ[r[\ia cerurilor se mai aseam[n[ cu un negustor
care caut[ m[rg[ritare frumoase. +i, când g[se=te un
m[rg[ritar de mare pre\, se duce de vinde tot ce are,
=i-l cump[r[.> Matei 13:45, 46

Pilda comorii ascunse =i a m[rg[ritarului de mare pre\
sunt prezentate ca dou[ pilde gemene, unice Evangheliei
dup[ Matei, având scopul de a ne ar[ta interesul deosebit

a lui Dumnezeu de a face sufletelor noastre parte în Împ[r[\ia Sa
ve=nic[. În vechime, din lipsa sistemelor bancare sigure, exista
obiceiul ca oamenii s[-=i îngroape lucrurile de valoare în p[mânt
atunci când sim\eau c[ se apropie pericolul de a fi ataca\i, cuceri\i
sau când trebuiau s[ c[l[toreasc[ pentru perioade lungi de timp.
Multe dintre aceste comori au r[mas ascunse pân[ în ziua de
ast[zi, pentru c[ cei care le-au ascuns, din diferite motive, nu au
mai avut ocazia s[ le dezgroape. M[rg[ritarul sau perla are form[
sferic[, de o culoare sidefie =i se formeaz[ în interiorul unei
scoici, în jurul unui corp str[in care a p[truns în[untrul scoicii.
Cuvântul lui Dumnezeu =i calea poc[in\ei ne prime=te ca pe o
scoic[ spre a ne prelucra =i a face din noi valori pentru cer. 

Drumul nostru spre Canaanul Ceresc este un timp de prelu-
crare, uneori nepl[cut pentru firea noastr[. Este un timp când
Duhul Sfânt cre=te în noi virtu\i care sunt valori pentru Împ[r[\ia
lui Dumnezeu. Am putea asem[na aceast[ lucrare a prelucr[rii
noastre în ceva valoros, prin examenele vie\ii, cu o scoic[ care,
chiar dac[ nu este atractiv[ pe dinafar[, atunci când ceva p[trunde
în[untrul ei poate fi transformat[ într-un m[rg[ritar de mare pre\.
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Aceast[ pild[ a primit interpret[ri diferite, cu folos duhovnicesc
de-a lungul anilor, dar cele mai des întâlnite interpret[ri sunt ace-
lea ]n care fie Domnul Isus, fie Împ[r[\ia lui Dumnezeu sau Bise-
rica sunt descrise ca fiind m[rg[ritarul de mare pre\. Negustorul
de m[rg[ritare a c[utat în mod deliberat ceva specific, care s[ aib[
mare pre\ =i acest ceva trebuia s[ se potriveasc[ cu a=tept[rile lui.
Dumnezeu a c[utat de la început s[ fac[ din om fiin\a peste care
s[-+i reverse dragostea =i de la care s[ primeasc[ dragoste. Planul
acesta =i dorin\a de bine a lui Dumnezeu a devenit o realitate, =i
anume Biserica lui Dumnezeu format[ din cei pe care Duhul
Sfânt i-a n[scut din nou, începând de la Rusalii =i pân[ la R[pire. 

Este important s[ d[m aten\ie faptului c[ nu noi, care iubeam
întunericul, L-am c[utat pe Dumnezeu, pe Cel ce este lumin[, ci
El ne-a c[utat pe noi. <Nu este nici unul care s[ aib[ pricepere. Nu
este nici unul care s[ caute cu tot dinadinsul pe Dumnezeu.>
(Romani 3:11). Omului îi place p[catul precum porcului noroiul
=i pân[ c`nd Duhul Sfânt nu-i treze=te mintea s[n[toas[ ca s[-=i
vin[ în fire, s[ se vad[ murdar, =i pân[ când prin na=terea din nou
nu-=i schimb[ atitudinea de a se complace în astfel de st[ri, nu are
gând =i nici dorin\[ ca s[ ias[ din noroiul p[catului. <Nimeni nu
poate veni la Mine, dac[ nu-l atrage Tat[l, care M-a trimis; =i Eu
îl voi învia în ziua de apoi> (Ioan 6:44). 

Omul, fie c[ are pu\ine sau foarte multe p[cate, nu are cu ce
pl[ti pentru ele ca s[ primeasc[ mântuirea, adic[ starea de om ier-
tat, neprih[nit, pentru ca dup[ aceast[ via\[ s[ intre în Cer spre a
fi ve=nic cu Dumnezeu. F[r[ jertfa de înlocuire, ca plat[ pentru
p[cat, degeaba ar fi fost oamenii de acord cu Dumnezeu ]n ceea
ce prive=te p[c[to=enia lor =i faptul c[ p[catul lor merit[ pedeap-
sa, fiindc[ nu aveau cu ce dobândi iertarea. <To\i am ajuns ca
ni=te necura\i, =i toate faptele noastre bune sunt ca o hain[ mân-
jit[...> (Isaia 64:6). Au fost =i mai sunt dintre aceia care se în=eal[
crezând c[ ar putea pl[ti cu bani sau fapte darul lui Dumnezeu.
<Dar Petru i-a zis: «Banii t[i s[ piar[ împreun[ cu tine, pentru c[
ai crezut c[ darul lui Dumnezeu s-ar putea c[p[ta cu bani!»>

M{RG{RITARUL DE MARE PRE|
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(Fapte 8:20). }ntrucât jertfa celor r[i este o scârb[ înaintea lui
Dumnezeu, noi nu avem cum ajunge în pozi\ia de a putea ob\ine
mântuirea prin meritele noastre. Dac[ dorim m`ntuirea, aceasta
va fi ]n termenii lui Dumnezeu. <Nu voi M-a\i ales pe Mine; ci Eu
v-am ales pe voi; =i v-am rânduit s[ merge\i =i s[ aduce\i road[,
=i roada voastr[ s[ r[mân[...> (Ioan 15:16). 

Pilda m[rg[ritarului de mare pre\, cuprins[ în numai dou[ ver-
sete, ne spune c[ un negustor a c[utat =i a g[sit un m[rg[ritar, pen-
tru care a pl[tit un pre\ foarte ridicat. Putem privi la aceast[ pild[
a m[rg[ritarului de mare pre\ din diferite unghiuri, =i una din
explica\iile care poate trezi în noi sentimente de recuno=tin\[ este
atunci c`nd ]n\elegem c[ Domnul Isus este negustorul, iar pre\ul
pl[tit este jertfa Domnului Isus. Cu aceast[ interpretare m[rg[-
ritarul de pre\ este Biserica format[ din sufletele celor mântui\i. 

Negustorul a c[l[torit departe =i nu era interesat de altceva
decât de un m[rg[ritar de pre\, pe care =i l-a ]nsu=it pl[tind pre\ul
lui. <Nu =ti\i c[ trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care
locuie=te în voi, =i pe care L-a\i primit de la Dumnezeu? +i c[ voi
nu sunte\i ai vo=tri? C[ci a\i fost cump[ra\i cu un pre\. Prosl[vi\i
dar pe Dumnezeu în trupul =i în duhul vostru, care sunt ale lui
Dumnezeu> (1 Corinteni 6:19, 20). Împ[r[\ia lui Dumnezeu nu
este de vânzare, ci doar se l[rge=te prin sufletele acelora care }l
primesc pe Domnul Isus în inima lor. Domnul Isus ne-a f[cut ai
Lui prin aceea c[ a pl[tit pentru r[scump[rarea sufletului nostru,
care prin p[cat s-a devalorizat, devenind inacceptabil pentru a fi
primit în cer. <C[ci =ti\i c[ nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau
cu aur, a\i fost r[scump[ra\i din felul de=ert de vie\uire pe care-l
mo=teniser[\i de la p[rin\ii vo=tri, ci cu sângele scump al lui
Hristos, Mielul f[r[ cusur =i f[r[ prihan[> (1 Petru 1:18, 19). 

Domnul Isus Hristos pentru a intra în posesia sufletelor din
care e format[ Biserica a pl[tit cu sângele S[u de bun[ voie.
<Lua\i seama dar la voi în=iv[ =i la toat[ turma peste care v-a pus
Duhul Sfânt episcopi, ca s[ p[stori\i Biserica Domnului, pe care
a câ=tigat-o cu însu=i sângele S[u> (Fapte 20:28). Domnul Isus nu

52 de mesaje pentru 52 de s[pt[m`ni
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a fost =i nu va fi de vânzare niciodat[ =i nici nu exist[ nimic în
Univers cu care El s[ poat[ fi comparat ca valoare. Sfin\ii
Vechiului Testament au ascultat de Dumnezeu, L-au crezut =i s-au
sacrificat pentru credin\a lor în Iehova. Ei vor fi mântui\i dup[
planul lui Dumnezeu, îns[ Biserica este Mireasa Domnului Isus
r[scump[rat[ în care Duhul Sfânt a crescut valori de sfin\enie =i
sacrificiu în dragoste, valori de care Dumnezeu se bucur[. 

Un suflet nu poate prin eforturi proprii, oricât de bine
inten\ionate ar fi ele, s[ pl[teasc[ pentru a fi parte din Biserica lui
Dumnezeu, ci devine curat =i frumos în ochii sfin\i ai lui
Dumnezeu, ca urmare a unui efort deosebit din partea Lui. <C[ci
prin har a\i fost mântui\i, prin credin\[. +i aceasta nu vine de la
voi; ci este darul lui Dumnezeu… C[ci noi suntem lucrarea Lui,
=i am fost zidi\i în Hristos Isus…> (Efeseni 2:8, 10). R[scum-
p[rarea sufletelor s-a desf[=urat =i se desf[=oar[ dup[ un plan
numit Har, prin care cel s[rac =i gol este îmbog[\it fa\[ de
Dumnezeu. <C[ci cunoa=te\i harul Domnului nostru Isus Hristos.
El, m[car c[ era bogat, s-a f[cut s[rac pentru voi, pentru ca prin
s[r[cia Lui, voi s[ v[ îmbog[\i\i> (2 Corinteni 8:9). 

R[scump[rarea a inclus faptul c[ Domnul Isus a p[r[sit
prezen\a Tat[lui =i a sfin\ilor îngeri, S-a dezbr[cat de slava
cereasc[ =i S-a întrupat ca om, ca s[ sufere =i s[ moar[. În acest
fel Domnul Isus a pl[tit pre\ul întreg pentru a ajunge în posesia
m[rg[ritarului de mare pre\ care este Biserica Sa. <…A Lui, care
ne iube=te, care ne-a sp[lat de p[catele noastre cu sângele S[u>
(Apocalipsa 1:5). În Sfânta Scriptur[ ne sunt date multe lec\ii ]n
care exemple din natur[ =i din via\a animalelor sunt folosite pen-
tru a ]n\elege mai bine anumite ]nv[\[turi. De data aceasta
Mântuitorul ne înva\[ o lec\ie de pre\, folosindu-se de asem[narea
Bisericii cu o perl[ care ia fiin\[ în urma unei suferin\e.
M[rg[ritarul sau perla, cum mai este numit[, se formeaz[ atunci
când într-o scoic[ p[trunde o granul[ de nisip sau vreun alt corp
str[in g[sit prin ap[. Pentru c[ acest corp str[in r[ne=te =i zgâr`ie
scoica în[utru, aceasta ]l acoper[ strat dup[ strat cu o substan\[

M{RG{RITARUL DE MARE PRE|
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asem[n[toare calciului, dându-i o rotunjime =i în acela=i timp fru-
muse\e. Domnul Isus +i-a dat via\a pentru Biseric[ ca ea s[
devin[ o comoar[ care s[ înfrumuse\eze cerul. <… cum a iubit =i
Hristos Biserica =i S-a dat pe Sine pentru ea> (Efeseni 5:25).
Domnul Isus a pl[tit pentru noi, înlocuindu-ne din pozi\ia de con-
damna\i la moarte. <…Domnul a f[cut s[ cad[ asupra Lui
nelegiuirea noastr[ a tuturor> (Isaia 53:6). 

Un m[rg[ritar începe prin a fi un lucru f[r[ de valoare, ca =i o
granul[ de nisip sau alte lucruri ce se g[sesc prin ap[. Dup[ cum
o perl[ este format[ ca urmare a penetr[rii unui corp str[in de
diferite feluri ]ntr-o scoic[, a=a Biserica este format[ din diferi\i
oameni, care r[spund chem[rii lui Dumnezeu, fiind schimba\i în
valori pentru Cer. Lucrarea de formare a perlei este o lucrare
ascuns[ în[utru scoicii. Lucrarea de mântuirea a sufletului începe
în[untrul nostru, atunci când Duhul Sfânt face ini\ierea noastr[ în
familia lui Dumnezeu, prin minunea na=terii din nou. Dumnezeu
este Acela care vede Biserica în totalitatea ei =i îi vede frumuse\ea
primit[ prin lucrarea tainic[ a Duhului Sfânt. Chiar dac[ lumea nu
o pre\uie=te, Biserica este de mare folos omenirii, pentru c[
prezen\a ei opre=te manifestarea în for\[ a puterilor întunericul ce
se vor declan=a cu toat[ furia ]n momentul ]n care Biserica va
ajunge în cer, dup[ cum este predestinat[. 

Perla format[ în trupul scoicii nu poate fi t[iat[, deoarece spre
deosebire de diamant, a t[ia o perl[ înseamn[ a o distruge. }n
ochii lui Dumnezeu Biserica Sa formeaz[ o unitate, care la fel ca
haina Domnului Isus nu sufer[ s[ fie rupt[ în buc[\i. <V[ îndemn,
fra\ilor, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, s[ ave\i to\i
acela=i fel de vorbire, s[ n-ave\i desbin[ri între voi, ci s[ fi\i uni\i
în chip des[vâr=it într-un gând =i o sim\ire> (1 Corinteni 1:10).
Una din calit[\ile perlei este c[ reflect[ lumina, iar Biserica lui
Dumnezeu face la fel, reflectând lumina ce o prime=te de la
Dumnezeu. <Tot a=a s[ lumineze =i lumina voastr[ înaintea oame-
nilor, ca ei s[ vad[ faptele voastre bune, =i s[ sl[veasc[ pe Tat[l
vostru, care este în ceruri> (Matei 5:16). Dup[ cum m[rg[ritarul

52 de mesaje pentru 52 de s[pt[m`ni
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are frumuse\e, =i Biserica Domnului are frumuse\e =i un mare pre\
în ochii lui Dumnezeu. <Oricine are n[dejdea aceasta în El, se
cur[\e=te, dup[ cum El este curat> (1 Ioan 3:3). Frumuse\ea st[ în
cur[\ia =i sfin\enia cu care se p[streaz[ pentru Mirele Isus. <C[ci
sunt gelos de voi cu o gelozie dup[ voia lui Dumnezeu, pentru c[
v-am logodit cu un b[rbat, ca s[ v[ înf[\i=ez înaintea lui Hristos
ca pe o fecioar[ curat[> (2 Corinteni 11:2). 

Negustorul nu a intrat u=or ]n posesia m[rg[ritarului, ci a tre-
buit s[ pl[teasc[ pentru el. Când a pl[tit pre\ul, Domnul Isus a
sim\it o bucurie, nu o pierdere. <…Isus, care, pentru bucuria
care-I era pus[ înainte, a suferit crucea, a dispre\uit ru=inea, =i
=ade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu> (Evrei
12:2). Domnul Isus +i-a dat via\a pentru sufletul t[u =i al meu.
Domnul Isus nu S-a târguit, spun`nd c[ pre\ul este prea mare, ci
a pl[tit cu via\a Lui ca s[ completeze tranzac\ia prin care sufletul
doritor de mântuire s[ devin[ proprietatea Sa. Orice suflet care se
vede lipsit de merit =i de frumuse\e duhovniceasc[, prin poc[in\[,
poate cere s[ fie acoperit cu meritul jertfei Domnului Isus, =i în
acest fel s[ devin[ valoros. 

Domnul Isus nu a fost de vânzare niciodat[ =i nici nu a trebuit
s[ fie r[scump[rat, doar sufletul omului a avut nevoie de aceasta,
deoarece prin p[cat =i-a pierdut valoarea, devenind asemenea
unui ciob spart. Prin har, dintr-un lucru f[r[ de valoare =i urât,
pentru c[ p[catul este urât, am fost cur[\i\i =i acoperi\i cu sângele
Domnului Isus, primind astfel valoare =i frumuse\e. <Ei vor fi ai
Mei, zice Domnul o=tirilor, Îmi vor fi o comoar[ deosebit[, în
ziua pe care o preg[tesc Eu....> (Maleahi 3:17). Fiecare suflet
mântuit este investi\ia Lui, de aceea tot meritul este al Domnului.
<…S-a dat pe Sine pentru ea, ca s-o sfin\easc[, dup[ ce a cur[\i-
t-o prin botezul cu ap[ prin Cuvânt, ca s[ înf[\i=eze înaintea Lui
aceast[ Biseric[, sl[vit[, f[r[ pat[, f[r[ zbârcitur[ sau altceva de
felul acesta, ci sfânt[ =i f[r[ prihan[.> (Efeseni 5:25-27). Spre
deosebire de diamante, perla este produs[ de un organism viu.
Din cauza p[catului, suntem ca un parazit care zgâriem fru-
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muse\ea crea\iei lui Dumnezeu, pân[ ce sângele Domnului Isus
nu ne acoper[ =i nu ne d[ frumuse\ea neprih[nirii Lui, prin care
ne face s[ sem[n[m cu El. 

Suntem forma\i în chip tainic din omul ascuns al inimii noas-
tre, unde apare o frumuse\e de care se bucur[ Dumnezeu. <C[ci
voi a\i murit, =i via\a voastr[ este ascuns[ cu Hristos în
Dumnezeu> (Coloseni 3:3). O dat[ ce Duhul Sfânt ne d[ o identi-
tate nou[ prin meritul jertfei Domnului Isus, din p[c[to=i în
neprih[ni\i, nu ne mai vedem ca nisip sau ca alt[ impuritate, ci se
vede Hristos, ale c[rui virtu\i formeaz[ =i identific[ omul cel nou.
O dat[ ce am fost mântui\i ne deosebim de cei care aleg s[ r[mân[
doar un fir de nisip. Din aceast[ cauz[ suntem privi\i ca fiind
diferi\i =i uneori chiar suntem urâ\i de lume. <Dac[ a\i fi din lume,
lumea ar iubi ce este al ei; dar, pentru c[ nu sunte\i din lume, =i
pentru c[ Eu v-am ales din mijlocul lumii, de aceea v[ ur[=te
lumea> (Ioan 15:19). Lumea nu vede frumuse\e =i nici avantaj în
a fi sfânt, dar cei care }l primesc pe Domnul Isus devin valori prin
înnobilarea f[cut[ de harul lui Dumnezeu. 

Negustorii, ]n general, cump[r[ ca apoi s[ vând[ mai scump,
]ns[ pe Domnul Isus nu-L caracterizeaz[ acest fapt. El nu face
a=a, ci ne vrea doar pentru Sine, pentru totdeauna, asemenea omu-
lui bogat care cump[r[ un m[rg[ritar spre a-l p[stra. <Din El, prin
El, =i pentru El sunt toate lucrurile. A Lui s[ fie slava în veci!
Amin> (Romani 11:36). Dumnezeu î=i transfer[ aceast[ comoar[
sus în cer, atunci c`nd un suflet trece prin u=a mor\ii dincolo ]n
ve=nicii, dar la împlinirea vremii, prin R[pirea bisericii la cer, El
]=i va întregi comoara. Un renumit fizician cu numele de Faraday
a fost întrebat cum poate crede c[ va avea loc aceast[ întrunire a
Bisericii lui Dumnezeu în clipa învierii =i a r[pirii. Acest fizician
a luat o cup[ de argint =i a cufundat-o în acid nitric, dizolv`nd ast-
fel cupa. Apoi a pus în acea compozi\ie cupru =i tot argintul s-a
separat pe fundul vasului. Dup[ acest experiment le-a spus celor
ce asistau c[ va face din acel argint o cup[ mai frumoas[ ca =i cea
dinainte. 
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În alt experiment a amestecat pilitur[ de fier cu p[mânt =i când
a pus un magnet mare deasupra p[mântului din pahar, p[mântul a
început s[ se mi=te, l[sând s[ ias[ la iveal[ pilitura de fier, care a
fost imediat atras[ de magnet. Prin aceste experimente a demon-
strat într-un mod =tiin\ific cum Dumnezeu va strânge toate
sufletele mântuite la El. Faci =i tu parte din aceast[ comoar[ a lui
Dumnezeu? A primit sufletul t[u valoare prin schimbarea ce o
face harul lui Dumnezeu? Dac[ înc[ nu ai luat decizia de a te
preda Domnului Isus înc[ mai po\i s[ faci acest lucru, ]ns[ va veni
o zi când va fi prea târziu. Renun\[ la voia ta =i accept[ voia Lui,
pentru ca El s[ fac[ din tine o valoare pentru cer. Renun\[ la pla-
nurile tale, independen\a ta, pentru c[ toate acestea duc la un loc
de chin, =i prime=te darul lui Dumnezeu prin care e=ti iertat =i
primit în familia Marelui Împ[rat. 

Când un om vine la Hristos fa\a i se lumineaz[, pentru c[ inima
este nou[, vocabularul i se schimb[, unora chiar din\ii =i mâinile
nu le mai sunt galbene de tutun, prietenii se schimb[, dar o dat[
cu aceste schimb[ri vine =i bucuria mântuirii ]nso\it[ de o pace pe
care niciodat[ nu ai sim\it-o înainte în[untrul sufletului. Aceast[
înnoire f[cut[ de Duhul Sfânt d[ frumuse\e sufletului. <+i atunci
împ[ratul î\i va pofti frumuse\ea. +i fiindc[ este Domnul t[u,
adu-I închin[ciunile tale> (Psalmul 45:11). Pentru lume, în
viitorul apropiat, urmeaz[ un timp de zbucium =i groaz[, dar pen-
tru cei ce se predau Domnului Isus urmeaz[ bucuria de a fi ve=nic
în cer, în prezen\a Celui care a pl[tit pre\ul pentru a ne face ai Lui.
<Dar pentru voi, care v[ teme\i de Numele Meu, va r[s[ri Soarele
neprih[nirii, =i t[m[duirea va fi sub aripile Lui…> (Maleahi 4:2).
Avem =i noi un pre\ de pl[tit pentru a primi aceast[ mântuire, =i
anume de a asculta de El, =i atunci Domnul va face din noi o
comoar[, lucrând din[untru înspre afar[. 

<…Dac[ voie=te cineva s[ vin[ dup[ Mine, s[ se lepede de
sine, s[-=i ia crucea, =i s[ m[ urmeze> (Matei 16:24). Totul începe
cu o m[rturisire, recunosc`nd c[ e=ti p[c[tos =i c[ vrei s[ prime=ti
iertarea care te face un copil al lui Dumnezeu. Cei mai mul\i
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oameni sunt exper\i ]n a g[si scuze, dar dac[ vrei un început nou
este nevoie s[-I spui Lui c[ e=ti un p[c[tos, =i El te va ierta.
Atunci vei privi toate lucrurile din trecut ca pe o pierdere de timp
=i te vei bucura de prezen\a ]n inima ta a Duhului Sfânt, care î\i
va da un sim\ permanent al prezen\ei lui Dumnezeu. <Ba înc[, =i
acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, fa\[ de pre\ul ne-
spus de mare al cunoa=terii lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru
El am pierdut toate =i le socotesc ca un gunoi, ca s[ câ=tig pe
Hristos> (Filipeni 3:8). 

Un student la =coala de sculptur[ a lui Michelangelo =i-a ter-
minat lucrarea =i l-a invitat pe maestrul profesor s[-i verifice
sculptura. Acesta a examinat-o =i apoi i-a spus c[ îi lipse=te doar
un lucru. Studentul toat[ noaptea n-a putut dormi, fr[mântându-se
s[ g[seasc[ ceea ce ar putea lipsi sculpturii sale. A doua zi l-a
întrebat pe maestru ]n leg[tur[ cu lucrarea sa, =i acesta i-a spus c[
statuii cioplite îi lispe=te doar via\a. A fost un compliment extra-
ordinar pentru acel student. Sunt oameni buni =i morali, care fac
ce este bine înaintea oamenilor, dar ei sunt ca aceast[ statuie fru-
moas[, ]ns[ lipsit[ de via\[. <Voi era\i mor\i în gre=elile =i ]n
p[catele voastre, în care tr[ia\i...> ( Efeseni 2:1-2). Oricât de vii
am p[rea =i oricât de multe fapte bune am face Scriptura ne
nume=te mor\i duhovnice=te pân[ c`nd nu venim prin poc[in\[ la
Domnul Isus care prin sp[larea na=terii din nou =i înnoirea f[cut[
de Duhul Sfânt ne face f[pturi noi. 

Satan este ca un inginer chimist care face milioane de experi-
mente pentru a scoate formula potrivit[ cu care s[ în=ele omul.
Este ca un farmacist care cânt[re=te cu precizie s[ vad[ cât adev[r
poate s[ lase lâng[ neadev[r, ca s[ nu par[ suspicios omului
c[ruia îi ofer[ produsele lui otr[vitoare. Noi devenim valoro=i nu
prin faptele noastre, ci prin meritul sângelui S[u, dup[ ce }l l[s[m
pe Duhul Sfânt s[ ne cârmuiasc[ în tot adev[rul, iar rezultatul vor
fi faptele bune prin care ne vom asem[na tot mai mult cu St[pânul
nostru. Aceast[ schimbare va fi sim\it[ =i v[zut[ nu numai de cel
schimbat într-o f[ptur[ nou[, ci =i de cei din jur. 
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Un om dup[ ce s-a poc[it s-a dus la =eful s[u, care era proprie-
tarul companiei, =i i-a m[rturisit c[ avea obiceiul s[-l fure la timp
=i fiindc[ nu era bogat a cerut voie s[ lucreze ore suplimentare
pân[ ce î=i va pl[ti datoria. Proprietarul foarte mi=cat nu numai c[
a acceptat propunerea, dar curios s-a dus =i el la casa de rug[ciune
s[ vad[ cine a influen\at via\[ acestui om într-un mod a=a de
neobi=nuit. Mai târziu, când a v[zut c[ în acel angajat a avut loc
o schimbare real[, ce a r[mas, a devenit =i el un urma= al lui
Hristos. A v[zut în tr[irea unui om o schimbare f[cut[ de
Dumnezeu =i prin acea m[rturie înc[ un suflet a fost câ=tigat pen-
tru cer. De multe ori i s-a spus c[ trebuie s[ se poc[iasc[, dar
aceasta nu a avut efect pân[ c`nd nu a v[zut frumuse\ea sufletu-
lui omului pe care îl schimb[ Dumnezeu. Vino la Hristos =i El te
va face o valoare nu numai în aceast[ lume, ci =i pentru a fi ve=nic
în cer cu Dumnezeu. Prime=te Darul iert[rii lui Dumnezeu ca s[
fii al Lui, a Celui care te vrea cu El pentru totdeauna. 

Amin
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2
CE ZICI TU DESPRE TINE ÎNSUÞI?

<+i ei l-au întrebat: «Dar cine e=ti? E=ti Ilie?» +i el a
zis: «Nu sunt!» «E=ti prorocul?» +i el a r[spuns:
«Nu!» Atunci i-au zis: «Dar cine e=ti? Ca s[ d[m un
r[spuns celor ce ne-au trimis. Ce zici tu despre tine
însu\i?»> Ioan 1:21-22

Acest mesaj urm[re=te s[ ne ajute s[ avem o p[rere
potrivit[ =i adev[rat[ despre pozi\ia noastr[ înaintea
lui Dumnezeu. Este posibil s[ avem o p[rere gre=it[

despre noi, care s[ nu corespund[ cu realitatea, dar suntem
în\elep\i dac[ urm[m exemplul psalmistului, care L-a invitat pe
Dumnezeu s[ vad[ dac[ se g[se=te pe calea mântuirii, ca nu
cumva, la un moment, s[ fie în=elat de propria lui inim[. Un
în\elept grec, cu numele de Socrate, care a fost numit de unii:
<P[rintele înv[\[turii morale>, avea o vorb[ care spunea:
<Cunoa=te-te pe tine însu\i!> Ce zici tu despre tine însu\i? Este o
întrebare necesar[, fiindc[ este posibil ca ceea ce spunem despre
noi în urma unei examin[ri superficiale s[ fie un neadev[r. 

Avem în noi, undeva în subcon=tientul nostru, tiparul unui
Adam c[zut în p[cat, de aceea este necesar s[ intr[m sub lumina
Duhului Sfânt, s[ ne examin[m, ca nu cumva s[ tr[im crezân-
du-ne dulci, dar adev[rul s[ fie cu totul altul: s[ fim amari la gust
pentru cei din jur =i chiar pentru Dumnezeu. Dac[ cineva i-ar fi
pus lui Lot întrebarea: <Ce zici tu despre tine ]nsu\i?>, ]n momen-
tul când =i-a ales câmpia Iordanului =i s-a desp[r\it de Avram, ar
fi spus c[ el este un om cu caracter tare =i nu se va l[sa atras de
oamenii Sodomei, dar adev[rul s-a dovedit a fi altul, =i ]nc[ unul
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deosebit de trist. Lot a fost atras de lucrurile de jos, nu de cele de
sus =i nu s-a desp[r\it de acele lucruri pân[ c`nd nu au ars. 

Un om =i-a v[zut prietenul bând cafea =i fiindc[ =tia c[ doc-
torul îi interzisese categoric acest lucru, l-a ]ntrebat de ce face a=a
ceva. R[spunsul pe care l-a primit a fost c[ =i-a g[sit un alt doc-
tor care îi d[ voie s[ bea cafea. Dar mai periculos decât ceea ce a
f[cut acel om este faptul de a fugi de adev[r =i a urma sfatul
oamenilor sau chiar a unei denomina\iuni care d[ libert[\i neper-
mise de Sfânta Scriptur[ =i nu cheam[ la o via\[ tr[it[ în sfin\enie
=i poc[in\[. Degeaba facem ceva bine dac[ nu este corect din
perspectiva vie\ii ve=nice, spre care fiecare dintre noi ne
îndrept[m. 

Ioan Botez[torul, fiul preotului Zaharia =i a so\iei lui,
Elisaveta, avea o p[rere potrivit[ despre el însu=i, =i ca r[spuns la
]ntrebarea care i s-a pus a spus delega\iei preo\ilor, trimis[ s[-l
interogheze, c[ el este cel care m[rturise=te despre Lumin[, adic[
despre Domnul Isus. El a m[rturisit c[ trebuie s[ se mic=oreze
pentru ca Acela c[ruia el nu era vrednic s[-I dezlege cureaua
înc[l\[mintei s[ creasc[. Ioan a v[zut în Domnul Isus un Miel
ie=it la râu, =i L-a identificat ca fiind Acela care va ridica p[catul
lumii. Ioan Botez[torul a fost omul care a tr[it în simplitate =i
lep[dare de sine, nu s-a compromis, ci a numit p[catul p[cat,
chiar dac[ cel care-l comitea era împ[rat. Ce zici tu despre tine
însu\i? Crezi c[ e=ti pe placul Domnului? Când ai sim\it ultima
dat[ cercetarea Duhului Sfânt? O dat[ mântui\i, ca =i m[dulare
s[n[toase, trebuie s[ fim o trâmbi\[ a lui Dumnezeu =i
deschiz[tori de drumuri asemenea lui Ioan. 

Dac[ Ioan Botez[torul, prietenul Mirelui, este numit mic în
Împ[r[\ia lui Dumnezeu, facem noi oare mai mult dec`t el?
Lucrul cu care putem începe pentru a putea fi pl[cu\i Domnului
este o via\[ de renun\are la dorin\elor firii de dragul Domnului
Isus. Ce zici tu despre tine: preg[te=ti tu calea Domnului =i }i
gr[be=ti venirea? Poate te crezi o persoan[ smerit[, dar casa c[rui
om ai vizita-o dac[ ai putea alege? A unui bogat care te invit[ la
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mas[ sau a unui s[rac ce are nevoie de sprijin? Se teme lumea
p[c[toas[ din jurul t[u de sfin\enia din tine a=a cum s-a temut Irod
de sfin\enia lui Ioan? Când st[m la Masa Domnului pentru a ne
împ[rt[=i cu Trupul =i Sângele Domnului ni se spune: <Fiecare s[
se cerceteze pe sine însu=i.> Este aceast[ cercetare exigent[
asupra fiin\ei noastre sau avem boala cercet[rilor f[r[ rost, unde
al\ii sunt \inta =i subiectul criticii noastre? Ce spui despre tine
însu\i? Cât câ=tig ai adus Împ[r[\iei lui Dumnezeu în ultimele
doisprezece luni? 

Este necesar =i de mare folos s[ ne facem o examinare a cuge-
tului =i cercetându-ne în fa\a preten\iilor lui Dumnezeu s[ vedem
dac[ suntem în credin\[. Cugetul este ca un organ care poate fi
s[n[tos sau bolnav =i s[ înceteze s[ mai dea semnale de alarm[
atunci când omul nu ascult[ de el sau îi pune c[lu=ul în gur[.
Fra\ii lui Iosif f[r[ s[ =tie s-au recomandat în fa\a aceluia pe care
l-au vândut rob ca fiind <oameni de treab[> atunci când au fost
acuza\i a fi iscoade, dar adev[rul era altul. Este posibil s[ credem
despre noi c[ suntem cre=tini buni =i oameni cumsecade, v[zând
cum al\ii se abat la stânga =i la dreapta de la firul cu plumb al
Scripturii. Este posibil s[-i vedem pe al\ii mândri, arogan\i,
l[ud[ro=i, fixi =i rigizi sau chiar zgârci\i, dar dac[ ]i vedem pe cei
din jur în acest fel, Domnul Isus ne spune s[ ne scoatem mai ]nt`i
bârna din ochiul nostru, pentru a vedea mai bine paiul din ochiul
celuilalt. 

Este posibil ca s[ <înghi\im c[mila> atunci când este vorba de
noi =i s[ <strecur[m \ân\arul> când este vorba de altcineva, prin
judec[\i =i condamn[ri drastice pentru defectele ce le vedem în
semenii no=tri, ]ns[ pentru care a murit Domnul Isus Hristos. Ce
zici tu despre tine însu\i? Este posibil s[-i vedem pe al\ii c[ldicei
=i neduhovnice=ti, =i s[ trecem cu vederea lipsa noastr[ de zel =i
sacrificiu. E=ti gata s[ spui cu sinceritate c[ tu e=ti primul de vin[,
atunci c`nd lucrurile nu merg bine ]n casa ta? Ce zici tu despre
tine? Te-ai trece pe lista celor sfin\i =i evlavio=i care doresc ca
Domnul s[ vin[ ast[zi? Este greu pentru firea omului s[ se
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smereasc[ =i s[ se vad[ o persoan[ ne]nsemnat[. Aceast[ tr[s[tur[
face parte din tiparul adamic pe care fiecare dintre noi l-am
mo=tenit. Când nu suntem b[ga\i în seam[ firea noastr[, care tre-
buie \inut[ r[stignit[, \ip[ dup[ aten\ie, sim\indu-se ne]ndrept[\it[
=i-=i cere drepturile, dar s[ nu uit[m c[ dac[ L-am primit pe
Domnul Isus ca Domn în via\a noastr[ nu mai trebuie s[ tr[im
noi, ci El, care ne cunoa=te mult mai bine decât ne cunoa=tem noi,
trebuie s[ tr[iasc[ în noi. 

Psalmul 139 ne spune c[ nu exist[ loc sau mod în care s[ ne
putem ascunde adev[ratul nostru fel de a fi. Dumnezeu, prin atot-
cuno=tin\a Lui, de departe ne cunoa=te chiar =i gândurile. Scopul
=i dorin\a lui Dumnezeu este ca noi s[ sem[n[m tot mai mult cu
Fiul S[u, pentru a ne potrivi în Împ[r[\ia pe care a preg[tit-o pen-
tru noi. Înv[\[tura Scripturii, în lumina Duhul Sfânt, produce în
noi maturitatea =i cre=terea necesar[ pentru a putea produce roada
pe care Dumnezeu o a=teapt[ de la fiecare din noi. Putem înv[\a
de la oamenii care s-au împrietenit cu Dumnezeu =i I-au fost
pl[cu\i modul în care ne putem cerceta =i astfel, în smerenie, s[
aveam o p[rere potrivit[ despre noi. Acei oameni au în\eles fap-
tul c[ a te ruga nu ]nseamn[ a-I da lui Dumnezeu vreo informa\ie
nou[, deoarece El cunoa=te toate lucrurile. 

Apostolul Pavel a avut o p[rere potrivit[ despre el însu=i cu
toate c[ a lucrat mai mult ca to\i =i a fost umplut cu darurile
Duhului Sfânt. <…«Hristos Isus a venit în lume ca s[ mântuiasc[
pe cei p[c[to=i», dintre care cel dintâi sunt eu> (1 Timotei 1:15).
Apostolul Pavel a fost un om mare în Hristos deoarece s-a =tiut
smeri înaintea lui Dumnezeu, spre a putea fi folosit în mântuirea
sufletelor. <Dup[ ei to\i, ca unei stârpituri mi s-a ar[tat =i mie.
C[ci eu sunt cel mai ne]nsemnat dintre apostoli; nu sunt vrednic
s[ port numele de apostol, fiindc[ am prigonit Biserica lui
Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt…> (1 Corinteni
15:8-10). Pân[ nu ne sim\im nevrednicia, asemenea Apostolului
Pavel =i a lui Ioan Botez[torul, nu suntem vrednici de El =i nu ne
poate folosi. Pentru c[ inima este în=el[toare, trebuie s[ ne rug[m
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asemenea psalmistului care =i-a examinat cugetul: <Cercetea-
z[-m[, Dumnezeule, =i cunoa=te-mi inima! Încearc[-m[ =i
cunoa=te-mi gândurile! Vezi dac[ sunt pe o cale rea, =i du-m[ pe
calea ve=niciei!> (Psalmul 139:23-24). 

Pescarul Petru a fost un alt om care a avut o p[rere potrivit[
despre el. La pescuirea minunat[, când la Cuvântul Domnului a
aruncat mreaja în partea dreapt[ =i a prins o mare mul\ime de pe=ti
=i-a dat seama c[ are de-a face cu o fiin\[ sfânt[ =i s-a v[zut mur-
dar =i p[c[tos. <Când a v[zut Simon Petru lucrul acesta, s-a arun-
cat la genunchii lui Isus, =i I-a zis: «Doamne, pleac[ de la mine,
c[ci sunt un om p[c[tos»> (Luca 5:8). La picioarele Domnului a
v[zut realitatea =i tot acolo o vom vedea =i noi. Când Domnul l-a
v[zut în acea stare a spus c[ este potrivit pentru a fi folosit în a
câ=tiga suflete pentru Dumnezeu, ca pescar de oameni. Ce zici tu
despre tine însu\i? 

}n Evanghelia dup[ Luca, la capitolul 18, Domnul Isus ne face
cunoscut[ atitudinea =i p[rerea a doi oameni despre ei în=i=i,
atunci când se aflau în templu =i se rugau. Un fariseu ]l privea cu
dispre\ pe vame=ul de lâng[ el ]n timp ce î=i enumera meritele
proprii înaintea lui Dumnezeu, ]ns[ acest lucru nu i-a adus nici un
beneficiu, iar vame=ul, care se vedea p[c[tos =i lipsit de merite, a
primit har de la Dumnezeu, pentru c[ El d[ har celor ce se
smeresc. Suta=ul care L-a rugat pe Domnul Isus s[-i vindece robul
se vedea nevrednic de cinstea ca Mântuitorul s[ intre sub acope-
r[mântul casei lui =i a primit ceea a cerut. Femeia cananeanc[ s-a
smerit =i a acceptat s[ fie asem[nat[ cu un câine pentru a-=i vedea
dorin\a împlinit[ =i anume: feti\a ei s[ fie vindecat[. To\i oamenii
pl[cu\i lui Dumnezeu au avut ceva în comun =i este bine ca =i noi
s[ avem acest lucru. Este de dorit s[ nu avem p[reri înalte despre
noi, ci s[ depindem de Dumnezeu at`t ]n lucrurile mari c`t =i ]n
cele mici, dându-I Lui tot meritul pentru orice lucru bun care
r[mâne în urma vie\ii noastre de pribegi. Ce zici tu despre tine
însu\i? To\i suntem într-un proces de modelare =i acesta ]nseamn[
a înv[\a s[ ne dezlipim de meritele noastre =i de lucrurile ce le
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avem sau le dorim, dar care nu sunt esen\iale pentru via\[ =i
mântuire. 

Modul în care Hristos ia chip în noi este un proces unde valo-
rile noastre sunt înlocuite cu valorile Lui, lucru ce poate fi dureros
pentru firea cea veche, care este predispus[ s[ cread[ c[ =tie cel
mai bine cum stau lucrurile. Aceast[ fire a noastr[ de cele mai
multe ori crede c[ dac[ ceva este pl[cut =i frumos este =i bun. Este
nevoie ca ochii inimii s[ aib[ lumin[ ca s[ poat[ ac\iona nu
omene=te, cum de altfel este normal, ci duhovnice=te. Când un om
este vrednic de dispre\ sau chiar te ur[=te, firea cea veche te
îndrept[\e=te s[ iei m[suri ca s[ te protejezi =i s[ te aperi. În
<Predica de pe munte> din Evanghelia dup[ Matei la capitolul
cinci Domnul Isus r[stoarn[ acest fel de gândire, =i dup[ ce
prezint[ virtu\iile Miresei Lui, adic[ a Bisericii, ne înva\[ c[ este
de a=teptat de la omul de tip nou, adic[ n[scut din nou, s[ accepte
=i chiar s[ se bucure când sufer[ pe nedrept, a=a dup[ cum ne
spune =i apostolul Pavel care g[sea pl[cere în a fi def[imat. 

Firea noastr[ dore=te <materia> =i g[se=te tot felul de scuze
pentru a aduna cât mai mult, dar de cele mai multe ori, când i se
d[ autoritate, ajunge s[-L fure pe Dumnezeu, =i El nu mai
prime=te din partea noastr[ ceea ce este a Lui. Este nevoie de o
dezbr[care de omul cel vechi care se stric[ dup[ poftele
în=el[toare =i de o îmbr[care cu Hristos. Sub diferite scuze ne
ferim de critic[ =i-i evit[m pe cei care fac lucrul acesta, iar firea
cea veche =i rafinat[ ajunge s[ tolereze în noi ceea ce poate am
criticat la altul. <Cine se încrede în inima lui este un nebun, dar
cine umbl[ în în\elepciune va fi mântuit> (Proverbe 28:26). Când
realiz[m c[ am gre=it firea ne sare imediat în ajutor cu o scuz[, =i
dac[ accept[m oferta ei atunci nu ne mai putem corecta, dar dac[
umbl[m în în\elepciune, adic[ în lumina Scripturii, ne vom putea
îndrepta =i înv[\a s[ p[str[m un cuget curat. 

Împ[ratul David a fost confruntat cu p[catul lui de c[tre pro-
rocul Natan =i a avut de ales între a admite vina sau a-l termina pe
proroc. David a ales poc[in\a =i s-a l[sat în acele clipe expus
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luminii de sus ca s[ se poat[ îndrepta =i astfel a fost restaurat în
urma unei adev[rate c[in\e. Când ajungem la starea ]n care am
f[cut tot ce am putut noi mai bine =i ne vedem a fi tot sub stan-
dardul sfin\eniei lui Dumnezeu, depinzând de mila Sa, dezvolt[m
frumoasa virtute de a fi s[raci în duh =i putem fi astfel folosi\i de
El. Ce p[rere ai tu despre tine însu\i? Ai ceva cu care îndr[zne=ti
s[ te lauzi sau s[ te crezi mai bun dec`t altul înaintea lui
Dumnezeu? Iov a fost omul care a trecut prin încerc[ri grele, în
urma c[rora a ajuns s[ spun[ c[ îi este scârb[ de el însu=i, cu toate
c[ I-a r[mas credincios lui Dumnezeu =i atunci când a fost încer-
cat. Iov a fost omul care a =tiut s[ dea chiar în mândria lui.
<Oricât[ dreptate a= avea, gura mea m[ va osândi; =i oricât de
nevinovat a= fi, El m[ va ar[ta ca vinovat. Nevinovat! Sunt; dar
nu \in la via\[…> (Iov 9:20, 21). 

Adam, at`ta timp c`t a avut o neprih[nire, nu s-a l[udat, dar
imediat ce a pierdut-o, prin tr[dare, =i-a ap[rat-o dând vina pe
femeie. Dac[ dorim binele sufletului nostru vom c[uta lucrurile
din via\[ cu care mândria vrea s[ se laude =i vom atribui tot meri-
tul harului lui Dumnezeu, f[r[ de care nu suntem decât ni=te
p[c[to=i. Iov spune c[ dac[ ar încerca s[ se îndrept[\easc[ cu
ceva, chiar gura lui l-ar osândi. <Dac[ zicem c[ n-am p[c[tuit, Îl
facem mincinos, =i Cuvântul Lui nu este în noi> (1 Ioan 2:10).
Chiar =i atunci când am f[cut ceea ce ni s-a cerut, Scriptura ne
înva\[ s[ recunoa=tem c[ nu am f[cut decât ceea ce eram datori s[
facem ca robi ai lui Isus Hristos, care a pl[tit pre\ul mântuirii
noastre. Chiar dac[ am descoperi în noi o neprih[nire ca urmare a
rodirii Duhului Sfânt în via\a noastr[, ea p[le=te în fa\a standardu-
lui des[vâr=it al lui Dumnezeu. Singura =ans[ a omului de a fi
mântuit este s[ primeasc[ <DARUL> lui Dumnezeu, adic[
neprih[nirea lui Hristos, care se cap[t[ prin credin\[. Ce zici tu
despre tine însu\i? G[se=ti în tine merite care te fac mai deosebit
=i cu mai mult merit în fa\a lui Dumnezeu decât pe alt p[c[tos ier-
tat? Cine se încrede în propriile merite =i nu în ale Domnului Isus
Hristos comite sinucidere sufleteasc[, la fel ca =i acela care refuz[
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s[ r[spund[ chem[rii lui Dumnezeu =i s[ se poc[iasc[. Poate te
întrebi la ce ne folose=te dac[ avem o g`ndire potrivit[ despre noi. 

Atunci când în umilin\[, recunoscându-ne lipsa de merit, ne
apropiem de Dumnezeu vom avea ca rezultat p[rt[=ia cu El,
trecând dincolo de obicei =i ceremonie seac[. Prorocul Isaia în=ir[
o serie de <vai-uri> în capitolul cinci =i =ase, cum ar fi: <Vai de cei
ce trag dup[ ei nelegiuirea cu funiile minciunii….> (Isaia 5:18);
<Vai de cei ce numesc r[ul bine…> (Isaia5:20); <Vai de cei ce se
socotesc în\elep\i…> (Isaia5:21); <Vai de cei tari când e vorba de
b[ut vin…> (Isaia5:22). La un moment dat prorocul Isaia a ajuns
s[ spun[: <…Vai de mine! Sunt pierdut, c[ci sunt un om cu buze
necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate…>
(Isaia 6:5). Când nu a mai v[zut c[ e vai de al\ii, ci a v[zut c[ e vai
de el, Dumnezeu a pus pe unul din serafimi s[-i ating[ gura cu c[r-
bune =i s[ înl[ture p[catul de la el. Ce p[rere ai despre tine însu\i?

Dac[ te vezi slab =i ai nevoie de ajutorul Celui Atotputernic, El
î\i înl[tur[ f[r[delegea prin meritul Domnului Isus, care niciodat[
nu va sc[dea în valoare. Când spui ca =i apostolul Pavel <O,
nenorocitul de mine!>, cu toate c[ harul a lucrat prin el mai mult
dec`t prin ceilal\i, atunci e=ti s[rac în duh =i cape\i îndurare. A-
tunci po\i s[ începi s[ ai p[rt[=ie cu Dumnezeu la nivelul duhului,
pentru c[ Duhul Sfânt se coboar[ peste acela care-i d[ tot meritul
lui Hristos. Atunci El î\i ia p[catul, ca lui Isaia, =i î\i d[
neprih[nirea Lui, care ne face potrivi\i pentru a sta înaintea lui
Dumnezeu. El nu vrea s[ ne descurajeze, ci vrea s[ avem o vedere
bun[ despre noi, ca nu cumva la urm[ s[ avem parte de o mare
dezam[gire. Este mai bine s[ st[m acum fa\[ în fa\[ cu realitatea,
s[ admitem c[ suntem slabi =i c[ desp[r\i\i de El nu putem face
absolut nimic bun. Trebuie s[ fim dependen\i de Domnul, pentru
a nu fi nimici\i de cel viclean, care ne]ncetat ne face oferte spre a
ne chema înapoi la potopul de desfrâu al acestei lumi. Ce zici tu
despre tine însu\i? 

Când ochii no=tri v[d bine nu ne mai l[ud[m cu o neprih[nire
a noastr[, ci suntem fl[mânzi dup[ neprih[nirea pe care ne-o d[
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El. O cântarea spune: <Sunt un om nevrednic, dar El m-a iubit,/
S-a atins de mine =i m-a mântuit.> Când }l vedem pe El vrednic
atunci ne vedem micimea =i, dintr-un sim\ de suflet ve=nic înda-
torat, începem s[ lucr[m cu sârguin\[ în via Domnului. Niciodat[
nu sem[n[m mai bine cu diavolul ca atunci când, într-o orbire
egoist[, ne vedem merito=i; ]ns[ putem întoarce moneda =i putem
spune c[ niciodat[ nu sem[n[m mai mult cu Domnul Isus,
St[pânul sufletului mântuit, ca =i atunci când ]i iubim chiar =i pe
aceia în care vedem sl[biciuni. Via\a fiec[rui om este condus[ de
un scop, dar ca =i copii preaiubi\i ai Lui de la noi se a=teapt[ s[
urm[m pilda St[pânului, care nu a venit pe p[mânt ca s[-+i plac[
Lui, ci Tat[lui. 

Ce zici tu despre tine însu\i? Atunci când avem o p[rere po-
trivit[ despre noi, ori de câte ori vom avea biruin\e vom spune ca
=i compozitorul Johann Sebastian Bach: <Sole Dies gra\ia!>, lucru
pe care-l scria la sfâr=itul fiec[rei compozi\ii de-a lui =i care se
traduce prin: <A lui Dumnezeu s[ fie toat[ slava!> Un astfel de
sim\ de recuno=tin\[ =i dependen\[ fa\[ de Dumnezeu te face s[
cân\i de bucurie spre lauda Aceluia care a pl[tit pre\ul
r[scump[r[rii sufletului t[u. Pe stadioane, atunci c`nd este un
meci de fotbal, ]nt`lnim oameni care strig[ din r[sputeri pentru
echipa lor favorit[. }ntrebarea pe care mi-o pun este de ce nu am
cânta =i noi chiar cu mai mult entuziasm pentru Acela care ne-a
iubit pe c`nd }i eram deja vr[jma=i. Când }l vezi pe El mare =i pe
tine te vezi mic, închinarea în rug[ciune =i cântarea nu este doar
un rod al buzelor, ci =i o izbucnire a celor mai înalte sentimente
de dragoste de care este în stare inima noastr[. Când vezi =i apre-
ciezi meritul jertfei Lui vei face tot posibilul ca s[ tr[ie=ti curat
într-o lume murdar[, a=a cum a f[cut Noe. <+i orice face\i, cu
cuvântul sau cu fapta, s[ face\i totul în Numele Domnului Isus, =i
mul\umi\i, prin El, lui Dumnezeu Tat[l> (Coloseni 3:17 ). Atunci
când nu ai p[reri înalte despre ceea ce po\i face tu ]nseamn[ c[ ai
un altar al laudelor pe care aduci jertfe Dumnezeului adev[rat.
Cât de aproape suntem de Dumnezeu se va dovedi prin cât de
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repede suntem gata s[ iert[m pe semenii no=tri =i cât de repede ne
sacrific[m pentru lucrarea Lui. Ce spui tu despre tine? E=ti al t[u
sau al Lui? Faci ce vrei sau ce vrea El? 

Eternitatea ta este în balan\[ =i alergarea-\i poate fi zadarnic[
dac[ nu tr[ie=ti în ascultare de El. Mântuirea noastr[ se ob\ine
prin leg[mânt, iar în acest leg[mânt noi avem partea noastr[ pe
care trebuie s[ ne-o \inem, altfel putem c[dea din har. <Voi, care
vre\i s[ fi\i socoti\i neprih[ni\i prin Lege, v-a\i desp[r\it de
Hristos; a\i c[zut din har> (Galateni 5:4). Dac[ ne baz[m pe pute-
rea noastr[ Duhul Sfânt nu rode=te în noi, =i dac[ nu sunt boabe
de grâu în spicul nostru înseamn[ c[ suntem doar un pai f[r[
valoare. Ce zici tu despre tine însu\i? G[se=te St[pânul road[ în
tine? Când ochii inimii noastre v[d bine avem o pasiune sfânt[ de
a face ceea ce-I place Lui. Avem o credin\[ s[n[toas[ dac[ avem
entuziasm atunci când e vorba de a lucra pentru Dumnezeu =i ast-
fel tr[im o via\[ de slujire, sem[n`nd cu St[pânul nostru. 

S[ înv[\[m de la oamenii minuna\i ai Scripturii care s-au v[zut
mici =i ne]nsemna\i, pentru ca Dumnezeu s[ poat[ fi mare în ei.
Via\a de slujire este m[rea\[ =i aduc[toare de un adev[rat sim\ de
împlinire. Ce vom primi dac[ ne vom face aceast[ cercetare =i
vom tr[i dup[ voia Lui? Via\[ ve=nic[ în ceruri, unde sunt ve=nice
desf[t[ri în prezen\a lui Dumnezeu =i a sfin\ilor îngeri! Dovada c[
avem o p[rere potrivit[ despre noi =i a faptului c[ ne vedem pe noi
mici =i pe El mare este aceea c[ vom lucra cu râvn[ în via
Domnului Isus, pentru ca la cap[t de drum s[ auzim vocea
St[pânului care ne va spune un bun venit =i vom primi cununa
vie\ii. Pentru mine aceasta va fi îndeajuns, dar pentru tine?

Amin
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3
ZIDUL

<Am trecut pe lâng[ ogorul unui lene=, =i pe lâng[ via
unui om f[r[ minte. +i era numai spini, acoperit de
m[r[cini, =i zidul de piatr[ era pr[bu=it. M-am uitat
bine =i cu luare aminte, =i am tras înv[\[tur[ din ce
am v[zut.> Proverbe 24:30-32

Avem în acest text prezentat[ o lec\ie pe care cel mai
în\elept dintre oameni a înv[\at-o din via\a unui om
lene= pe care l-a descris a fi un om f[r[ minte. Se pare

c[ Solomon a trecut pe lâng[ proprietatea unui om care a l[sat ca
tot ce a avut s[ ajung[ în paragin[. Lene=ul acesta nu era vinovat
c[ ar fi ]nc[lcat vreo lege sau c[ ar fi n[p[stuit pe cineva, dar lipsa
ac\iunii de îngrijire a propriet[\ii lui l-a pus în categoria oame-
nilor lene=i, peste care s[r[cia vine ca un ho\, iar lipsa ca un om
înarmat. Este trist s[ vezi astfel de oameni negospodari, care sunt
o ru=ine pentru comunitatea în care tr[iesc, dar mult mai pericu-
loas[ este o astfel de stare de nep[sare când este vorba de suflet,
care necesit[ îngrijire =i chiar paz[. Este vorba de omul care =tie
ce trebuie s[ fac[, dar alege s[ pun[ mai mult pre\ pe dorin\ele
firii p[mânte=ti =i pe confortul lui decât pe lucrurile care privesc
via\a ve=nic[. Via\a pe p[mânt este o continu[ adaptare la situa\ii
noi =i o dat[ ce am ajuns la cuno=tin\a Adev[rului despre mântuire
=i suntem un pom în gr[dina lui Dumnezeu, se a=teapt[ de la noi
un anumit fel de tr[ire. 

Vr[jma=ul nostru nu urm[re=te ]ntotdeauna s[ ne fac[ s[
comitem o mare f[r[delege, ci de multe ori se mul\ume=te s[
avem indiferen\[ fa\[ de Dumnezeu. Dac[ spiritualitatea noastr[

31



iese la iveal[ o dat[ pe s[pt[mân[ probabil c[ suntem în catego-
ria oamenilor care dau dovad[ de o lenevie spiritual[, asemenea
omului din textul citat, care a l[sat prin neîngrijire ca zidul s[ se
pr[bu=easc[. Tr[ind via\a cu scopul de a ajunge în posesia a mai
multe lucruri, de fapt înseamn[ c[ o risipim. Oricât de bine am
alerga, dac[ alerg[m în direc\ie gre=it[, alergarea noastr[ nu are
nici un rost. Este foarte important ca printr-o disciplin[ proprie s[
=tim s[ spunem NU la ceea ce ne irose=te timpul, pentru c[
amânarea de a face ce este important ne poate fura r[splata lui
Dumnezeu =i }l poate fura pe Dumnezeu de roada pe care El o
a=teapt[ de la noi. 

În textul citat la început, Solomon ne zugr[ve=te un tablou al
omului lene=, care din punct de vedere duhovnice=te el reprezint[
omul care nu consider[ ca fiind important în via\a lui ceea ce este
cu adev[rat de valoare. Biserica este format[ din m[dulare vii,
care au activitate, =i nicidecum nu este ca un mormânt lipsit de
ac\iune =i via\[. Nu pu\ini sunt aceia care printr-o rela\ie superfi-
cial[ cu Mântuitorul intr[ în nebunia nep[s[rii pentru suflet, stare
care poate duce la moarte. <C[ci ne-am f[cut p[rta=i ai lui
Hristos, dac[ p[str[m pân[ la sfâr=it încrederea nezguduit[ de la
început> (Evrei 3:14). Lene=ul descris de Solomon nu a avut
inten\ia de a ajunge în aceast[ stare, dar prin amânare =i nep[sare
a ajuns într-o stare dezastruoas[. Orice am produce, oricât de mult
succes am avea, dac[ nu producem roada cerut[ de Dumnezeu nu
avem cum s[ fim pe placul Lui. Dorin\a celui ce-L iube=te pe
Dumnezeu se vede într-o pasiune sfânt[ de a asculta, =i astfel
Duhul Sfânt dezvolt[ în noi virtu\i care ne fac s[ sem[n[m cu
Fiul. 

Solomon spune despre proprietatea acelui om del[sat c[ <zidul
de piatr[ era pr[bu=it>. Gardul acela nu a fost ceva improvizat =i
ieftin, asemenea unui gard de uluci, ci acel gard care avea menirea
s[ separe =i s[ protejeze a fost zidit din piatr[. El a necesitat un
efort =i o cheltuial[ deosebit[. Romanii aveau printre zeii lor un
zeu cu numele Terminus, care era zeul pietrelor de hotar, pentru
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c[ =tiau importan\a =i utilitatea separ[rii dintre propriet[\i. Acel
zid avea menirea s[ protejeze via =i p[mântul agricol al acelui om,
dar prin del[sare =i lips[ de între\inere el a ajuns pr[bu=it la
p[mânt. Tr[im vremurile când în lume sunt prea multe religii =i
prea pu\in[ fric[ de Dumnezeu. A fost o perioad[ de timp când
cuvântul unui om era ca un contract scris, dar ast[zi este nevoie
de avoca\i =i martori pentru c[ lumea s-a stricat. Acest fel al omu-
lui de a nu-=i \ine promisiunea se extinde din nefericire de multe
ori =i în vie\ile unor oameni care I-au promis Domnului Isus c[ }l
vor sluji toat[ via\a lor. 

Ace=ti oameni au avut o zi ]n care L-au primit pe Domnul Isus
ca Domn =i Mântuitor =i I-au promis c[ vor tr[i pentru El. În zelul
dragostei dintâi ei au f[cut un zid, asemenea celui de piatr[, care
separa lucrurile ce =i le permiteau s[ le fac[, de cele pe care nu =i
le permiteau s[ le fac[, pentru ca astfel s[ fie sfin\i =i pu=i deoparte
pentru Dumnezeu. Consacrarea lor includea faptul c[ nu luau din
ceea ce apar\inea lui Dumnezeu, ci }i d[deau partea Lui. Ridic`nd
acest zid dintr-o stare de team[ sfânt[ de a nu-L sup[ra pe St[pân,
cel credincios nu avea nici o team[ de iad, pentru c[ inima îi era
plin[ de bucuria mântuirii pe care o d[ o via\[ de slujire. 

A=a dup[ cum tinerii în\elep\i î=i caut[ o so\ie spun`ndu-i de la
început lucrurile pe care nu le accept[, pentru c[ vor un c[min
duhovnicesc, tot a=a sufletul care vrea s[-I slujeasc[ lui
Dumnezeu nume=te r[ul r[u =i se separ[ pentru totdeauna de acele
lucruri ca printr-un zid puternic de piatr[. Este necesar ca noi s[
examin[m acest zid spiritual, s[ vedem dac[ nu este în pericol de
a se d[râma, pentru ca nu cumva s[r[cia spiritual[ s[ vin[ peste
noi, iar ho\ul s[ p[trund[ =i s[ produc[ pagub[ în via\a noastr[.
Pietrele acestui zid ce ne protejeaz[ sunt adev[rurile Scripturii
care pentru cel în\elept r[mân întotdeauna importante, asemenea
unui standard ce nu sufer[ modific[ri =i care fac din cei ce le
p[zesc copii ai lui Dumnezeu. 

Domnul Isus nu i-a numit pe ucenici cre=tini, ci i-a numit
ucenici, pentru c[ El era Înv[\[torul lor. Dup[ în[l\area
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Domnului la cer, cei care au sem[nat cu Hristos au fost numi\i
cre=tini, pentru c[ ei erau mici <Cristo=i>. Noi suntem ucenicii
Domnului dac[ facem ceea ce Domnul Isus a spus c[ ]nseamn[ a
fi un ucenic al Lui. <…Dac[ r[mâne\i în Cuvântul Meu, sunte\i în
adev[r ucenicii Mei> (Ioan 8:31). Cuvântul Domnului trebuie s[
r[mân[ în via\a noastr[ pentru totdeauna standardul care ne con-
duce. El s[ fie ca un zid de piatr[ care separ[ ceea ce avem voie
s[ facem de ceea ce nu avem voie s[ facem. 

Acceptarea Domnului Isus ca Mântuitor al nostru ]nseamn[
desp[r\ire =i separare pentru totdeauna de orice lucru pe care
Sfânta Scriptur[ îl nume=te p[cat. Când gu=ti din bun[tatea
Domnului po\i s[ spui cu toat[ inima c[ se merit[ s[ renun\i la
orice pentru a deveni =i r[mâne un ucenic al Domnului Isus. Este
timpul s[ ne examin[m zidul, pentru a vedea dac[ Scriptura,
aceast[ piatr[ mare care ne separ[ de lume, nu a c[zut la p[mânt
în via\a noastr[. Nu exist[ o cinste mai mare pentru un ucenic
dec`t aceea de a sem[na cu cel care l-a înv[\at meserie. Noi sun-
tem ucenicii Domnului nu pentru c[ ne numim cre=tini sau al\ii ne
numesc cre=tini, ci pentru c[ r[mânem în Cuvântul Lui. 

O alt[ piatr[ mare pe care trebuie s[ o verific[m în zidul care
ne separ[ de lume =i p[cat se nume=te dragostea fr[\easc[. <Prin
aceasta vor cunoa=te to\i c[ sunte\i ucenicii Mei, dac[ ve\i avea
dragoste unii pentru al\ii> (Ioan 13:35). Suntem Cristo=i în
miniatur[ când iubim cu o inim[ sensibil[ =i sim\itoare la nevoile
altora, =i aceasta este dovada c[ Duhul Sfânt este în noi. Despre
Iov Dumnezeu a spus: <Robul meu Iov>. Dar despre noi oare
poate s[ spun[ Domnul Isus c[ suntem robii =i ucenicii Lui? Când
împotrivitorul a spus c[ Iov a avut parte de favoritism divin a
cerut îng[duin\a s[-I ia <totul>, iar când i s-a aprobat el a r[mas
tot robul lui Dumnezeu. Atunci zidul care-l separa de felul omu-
lui f[r[ fric[ de Dumnezeu nu s-a d[râmat. Domnul Isus este
vrednic de dragostea noastr[ în mod necondi\ionat, =i unul din
modurile prin care se dovede=te dragostea noastr[ este acela c[-i
iubim pe fra\i. Este scris c[ în vremurile de pe urm[ dragostea
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multora se va r[ci, de aceea este bine s[ ne verific[m zidul, pen-
tru a vedea dac[ aceast[ piatr[ mai exist[. 

Un alt lucru care dovede=te c[ suntem ucenicii Domnului este
acela c[ aducem road[. <Dac[ aduce\i mult[ road[, prin aceasta
Tat[l Meu va fi prosl[vit; =i voi ve\i fi astfel ucenicii Mei> (Ioan
15:8). Mul\i se cred cre=tini pentru c[ poart[ o etichet[ a unui
anumit fel de cre=tin, care poate nici nu este în Scriptur[. Domnul
Isus ne înva\[ despre caracterul adev[ratului credincios =i ne
spune c[ acela care aduce road[ este un ucenic al Lui. Despre
generalul Robert Lee, care a fost un conduc[tor în armata Con-
federat[ în timpul r[zboiului Civil din America, s-a scos vorba:
<Este ce se pare c[ este.> Era un om drept =i dârz, dar oare despre
noi ce se poate spune? Chiar mai important dec`t ceea ce spun
oamenii despre noi, este ce se spune în ceruri cu privire la per-
soana noastr[. Este bine de noi dac[ se poate spune c[ nu ne
pretindem doar a fi ucenici =i cre=tini, ci suntem ceea ce pretin-
dem c[ suntem. 

Este necesar s[ verific[m zidul, pentru a vedea dac[ aceast[
piatr[ mai exist[, pentru ca nu cumva efortul s[ ne fie îndreptat
spre a aduna lucruri pe p[mânt, despre care Scriptura ne spune c[
într-o zi toate vor arde. Dac[ acest zid, care ne separ[ de felul
lumii, este în stare bun[ putem s[ ne bucur[m de siguran\a mân-
tuirii înc[ de aici de pe p[mânt. <V-am scris aceste lucruri ca s[
=ti\i c[ voi, care crede\i ]n Numele Fiului lui Dumnezeu, ave\i
via\a ve=nic[> (1 Ioan 5:13). Atunci po\i s[ spui ca =i reformatorul
Luther, care a spus c[ nu numai c[ crede c[ p[catele îi sunt ier-
tate, dar el =tie acest lucru. Este bine s[ verific[m acest zid în
fiecare zi, pentru c[ Domnul Isus vrea s[ fie Domn al vie\ii noas-
tre tot timpul. Au fost =i mai sunt =i ast[zi ucenici care socotesc
pre\ul uceniciei prea înalt, =i încetul cu încetul neglijeaz[ acest zid
care în scurt timp ajunge d[râmat =i astfel fiarele pot s[ p[trund[
pe p[mântul inimii lor. Mai e=ti fl[mând =i setos dup[ Dumnezeu
=i lucr[rile Lui? Aceast[ stare ne poate spune ceva despre acest
zid l[sat în grija noastr[ =i menit s[ protejeze investi\ia lui
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Dumnezeu în noi. Tot Solomon ne înva\[ c[ în orice alt loc am
c[uta fericirea, afar[ de voia lui Dumnezeu, nu vom g[si =i nu va
fi decât o de=ert[ciune =i o alergare dup[ vânt. Standardul nostru
de conduit[ nu este so\ul, so\ia sau p[storul, ci este chiar Domnul
Isus, care în Scriptur[ ne îndeamn[ s[ înv[\[m de la El, asemenea
ucenicilor Lui. Acest fel de slujire devine u=or numai când
în\elegem c[ nu mai suntem ai no=tri, ci ai Domnului, pentru c[
am fost r[scump[ra\i prin sângele Mielului lui Dumnezeu. 

Oamenii mari ai lui Dumnezeu s-au numit robi ai Lui =i au
folosit cuvântul <Dulos>, care este cel mai jos rang de rob. Un
<dulos> era la dispozi\ia st[pânului, care-l putea vinde, îl putea
desp[r\i de so\ie sau copii prin vânzare, =i nu avea nimic care
s[-i apar\in[. Apostolul Pavel se nume=te a fi un astfel de rob al
lui Isus Hristos. Aceia care sunt robi ai lui Isus Hristos nu caut[
s[ vad[ cum î=i pot folosi aceast[ rela\ie cu Fiul de Împ[rat pen-
tru a prospera p[mânte=te =i nu se târguiesc când li se d[ o slujb[,
pentru c[ au în\eles ce ]nseamn[ a fi rob. Când în via\a unui suflet
acest zid este c[zut la p[mânt, el ajunge s[ încerce s[ fac[ din
Hristos o pârghie cu care s[ mute obstacolele ce-i stau în calea
bun[st[rii materiale. Este necesar s[ ne întreb[m dac[ }l vrem pe
Hristos ca Domn =i St[pân sau vrem doar lucrurile cu care ne
poate binecuvânta El? El ne îndeamn[ s[ lu[m jugul Lui =i sarci-
na Sa pentru c[ sunt u=oare, deoarece El trage împreun[ cu noi. 

Când un animal este înv[\at s[ trag[ el este pus la jug cu unul
care are experien\[. Hamurile sunt l[sate lejer =i nu prea trage, ci
doar se obi=nuie=te s[ trag[. Pentru c[ Domnul zi de zi ne poart[
povara, jugul nostru este u=or atunci când privim la via\a de din-
colo de mormânt. Am trecut într-o zi pe lâng[ mai multe maga-
zine =i în geamul celui ce vindea podoabe artificiale era o reclam[
care spunea: <Noi am g[urit peste 80 de milioane de urechi!>
Aceast[ reclam[ chema oamenii s[-=i g[ureasc[ urechile =i s[
cumpere cercei, dar oare câ\i robi mai sunt ast[zi cu urechea
g[urit[ =i slujesc Domnului cu bucuria mântuirii în inim[? Dac[
tot timpul ne plângem de ceea ce nu avem, nu putem s[ ne
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bucur[m de ceea ce avem ca =i cre=tini. Dac[ am primit mântuirea
ca dar al lui Dumnezeu în inima noastr[ suntem cei mai boga\i
oameni =i avem tot dreptul s[ fim ferici\i pe p[mânt. Dac[ banii
i-ar face pe oameni ferici\i ar însemna c[ numai boga\ii ar fi feri-
ci\i, dar noi =tim c[ mul\i din ei fiind dezam[gi\i de ceea ce le
poate oferi banii î=i pun cap[t zilelor. 

Fericirea este s[-L ai pe Domnul Isus ca Mântuitor având
p[catul acoperit =i f[r[delegea iertat[. Fericirea este s[ tragi cu
toat[ puterea la jugul lui Hristos, pentru ca tot mai mul\i oameni
s[ aud[ Vestea Bun[ a mântuirii. Tonul cerului este bucuria, =i
aceast[ road[ a Duhului Sfânt ne înso\e=te înc[ de pe p[mânt
atunci când tr[im prin credin\[, cu folos pentru Dumnezeu =i
p[str[m zidul care ne separ[ de lume =i de orice lucru care ne-ar
putea întina. Obiceiurile =i prietenii pe care-i avem, îmbr[c[-
mintea, cuvintele ce le folosim sunt toate pietre în acest zid de
piatr[ care ne face diferi\i de lume. Cineva a scris o carte despre
cum trebuie s[ te îmbraci pentru a avea succes, ]ns[ copilul lui
Dumnezeu se îmbrac[ cu bun[tate =i smerenie ca =i cu o hain[
pentru a avea succes nu în ochii oamenilor, a c[ror apreciere
trece, ci pentru a primi trecere înaintea Cerului. 

O alt[ piatr[ important[ în zidul ce ne separ[ de felul lumii este
postul =i rug[ciunea, care ne d[ t[ria de a r[mâne în picioare chiar
=i în cele mai mari furtuni. Este acest gard în picioare în via\a ta
spiritual[? Care sunt cele mai mari dorin\e ale inimii tale? Au
de-a face cu lucrurile ce vor arde sau cu cele ce vor r[mâne
ve=nic? Nu este suficient c[ o dat[ ai fost plin de zel, ci conteaz[
cum te va g[si Domnul fie în momentul mor\ii, fie în momentul
R[pirii Bisericii la cer. Este o lupt[ ca s[ men\ii acest gard în stare
bun[ pentru c[ este ]n continuu atacat de cel viclean, dar se merit[
s[ facem tot efortul ca s[ fim g[si\i cu haina alb[ în clipa când
vom fi chema\i acas[. <Cel ce va birui, va fi îmbr[cat astfel ]n
haine albe. Nu-i voi =terge nicidecum numele din cartea vie\ii, =i
voi m[rturisi numele lui înaintea Tat[lui Meu =i înaintea îngerilor
Lui> ( Apocalipsa 3:5). Acest <nu-i voi =terge> ne spune c[ unora
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li se =terge numele din cartea vie\ii. Pentru ca cineva s[ fie =ters
din carte înseamn[ c[ a fost scris =i este vorba de cei care odat[
au promis credin\[ =i ascultare Domnului Isus, dar au l[sat acest
zid s[ cad[ la p[mânt =i au ajuns la starea unde între ei =i lume nu
a mai fost nici o deosebire. Despre astfel de suflete apostolul
Petru ne spune c[ ar fi fost mai bine s[ nu fi cunoscut calea
Domnului, pentru c[ vor lua o mai mare osând[. <Ar fi fost mai
bine pentru ei s[ nu fi cunoscut calea neprih[nirii, decât, dup[ ce
au cunoscut-o, s[ se întoarc[ de la porunca sfânt[, care le fusese
dat[> (2 Petru 2:21). 

Dac[ vrem într-adev[r binele sufletului nostru, =tim c[ nu ne
este dat s[ alegem cu cine vrem s[ sem[n[m, ci trebuie s[
sem[n[m cu Domnul Isus. Verificarea zidului înseamn[ =i verifi-
carea talantului pe care fiecare dintre noi l-a primit spre a lucra
pentru Dumnezeu. Verificarea zidului înseamn[ =i verificarea
motivelor de ce facem anumite fapte bune, pentru c[ uneori chiar
=i ele pot fi descalificate pentru r[spl[tire, dac[ le facem cu
dorin\a de a primi laudele oamenilor. Verificarea zidului înseamn[
o verificare a ceea ce iubim, fiindc[ pentru ceea ce iubim avem
întotdeauna timp. Dup[ m[sura harului S[u El vrea s[ ne dea
daruri duhovnice=ti cu care s[ fim echipa\i pentru a lupta
r[zboaiele Domnului ]mpotriva întunericul =i a fi folosi\i de
Duhul Sfânt spre des[vâr=irea sfin\ilor. <Dar fiec[ruia din noi
harul i-a fost dat dup[ m[sura darului lui Hristos> (Efeseni 4:7). 

Apostolul Iacov ne invit[ s[ ne apropiem de Dumnezeu pentru
ca El s[ se apropie de noi, lucru care ne spune c[ unii sunt mai
aproape de Domnul decât al\ii. Depinde de noi cât de aproape
vrem s[ fim =i s[ umbl[m cu Dumnezeu. Omul firesc caut[ s[-i
fie bine ast[zi, pe când omul duhovnicesc, cu credin\[ în
Dumnezeu, caut[ mai întâi binele în viitor, care este un bine ce nu
trece. Putem valorifica via\a aceasta sau putem fi lene=ul despre
care a scris Solomon. Timpul trece oricum, dar va fi o diferen\[ în
r[spl[tire dup[ modul cum am ales s[-l folosim. Via ]=i trage seva
din p[mânt =i face struguri dulci, pe când m[tr[guna, care ]=i trage
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seva tot din p[mânt, face otrav[. Avem la îndemân[ ocazii de a ne
îmbog[\ii fa\[ de Dumezeu sau putem fi lipsi\i de mil[, a=a cum
a fost bogatul fa\[ de Laz[r. S[mân\a Cuvântului lui Dumnezeu
vrea s[ rodeasc[ în noi, dar va depinde de noi dac[ îi vom crea
condi\iile necesare sau dac[ o vom l[sa s[ fie în[bu=it[ de îngri-
jor[rile acestei vie\i. 

Oamenii uneori se în=eal[ când cump[r[ diamante sau propri-
et[\i, dar nu este în=el[ciune mai mare decât s[ tr[ie=ti pentru
firea p[mânteasc[, crezând c[ =i Dumnezeu va fi mul\umit cu res-
turi. Domnul Isus, ]n Evanghelia dup[ Matei capitolul 23, se
adreseaz[ cu cuvântul <Vai> de multe ori unor oameni care se
în=elau singuri, crezând c[ sunt ]n rela\ie bun[ cu Dumnezeu, dar
care l[sau afar[ ceea ce El numea important. <Vai de voi, c[rtu-
rari =i farisei f[\arnici! …l[sa\i nef[cute cele mai ]nsemnate
lucruri din Lege: dreptatea, mila =i credincio=ia; pe acestea tre-
buia s[ le face\i, =i pe acelea s[ nu le l[sa\i nef[cute> (Matei
23:23). <Vai> de cel ce las[ <zidul> ce-l face diferit de lume s[ se
pr[bu=easc[. Dumnezeu vrea o leg[tur[ =i o p[rt[=ie lipsit[ de for-
malism =i falsitate cu fiecare din noi. Este necesar s[ ne cercet[m
ca s[ vedem dac[ suntem în credin\[ =i dac[ ni se potrive=te
numele de ucenici ai Domnului Isus. Este posibil c[ ne-am
obi=nuit cu poc[in\a =i datorit[ nevegherii nu am sim\it cum
dragostea noastr[ pentru Dumnezeu, dovedit[ prin fapte, s-a r[cit. 

O feti\[ care abia a înv[\at s[ scrie, a desenat pe o foaie de hâr-
tie o inim[ =i a colorat-o cum a =tiut ea mai bine. Apoi a scris <Te
iubesc> =i a pus acea hârtie în calea tat[lui ei. A doua zi a g[sit
hârtia la co=ul de gunoi. Feti\a surprins[ s-a gândit c[ poate din
gre=eal[, împreun[ cu alte hârti, a fost aruncat[ =i declara\ia de
dragoste pentru tat[l ei. A luat hârtia din co=ul de gunoi =i a
pus-o unde era sigur c[ tat[l ei o va vedea, dar a doua zi a g[sit-o
din nou la gunoi, toat[ f[cut[ ghem. Feti\a a luat hârtia, a îndrep-
tat-o =i a pus-o din nou în calea tat[lui, care când a g[sit-o a
chemat-o la el \ipând. I-a spus feti\ei c[ =tie c[ îl iube=te =i s[ mai
termine cu asta. Poate suntem gata s[ acuz[m r[ceala =i duritatea
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acestei inimi de tat[ care nu a =tiut r[spunde la dragostea sincer[
=i nevinovat[ a feti\ei lui, dar se poate s[ fim =i noi vinova\i
într-un mod foarte asem[n[tor. 

Tat[l nostru care este în ceruri ne-a spus c[ ne iube=te =i ne-a
dovedit-o la Golgota, de aceea, atunci când nu simte dragostea
noastr[, încearc[ s[ ne atrag[ aten\ia =i s[ ne spun[ c[ datorit[
faptului c[ ne iube=te ne cheam[ la cercetare =i la o via\[ sfânt[,
pentru ca El s[ poat[ umbla cu noi. Nu de pu\ine ori atitudinea
noastr[ este ca =i a acelui tat[ fa\[ de feti\a lui, =i spunem poate
nu direct, dar totu=i }i spunem lui Dumnezeu: <Ce tot îmi spui c[
m[ iube=ti!? Am în\eles odat[! Am =i eu treab[!> Iubirea Lui o
cere pe a noastr[. El =tie c[ noi nu vom g[si adev[rata fericire
decât în El =i oriunde altundeva am c[uta-o este o pierdere de
timp. El insist[ de multe ori prin mesaje care nu gâdil[ firea, pen-
tru c[ =tie c[ dac[ acest zid care ne \ine separa\i de felul lumii
cade la p[mânt ne putem pierde departe de P[storul cel Bun. 

Dac[ cumva sim\i c[ te-ai ]ndep[rtat de Acela care este Izvorul
apelor vii, El ast[zi te chem[ pân[ când se mai poate lua o
împ[care =i o reînnoire a hot[rârii de a-I sluji doar Lui. Este
nevoie de sinceritate, pentru ca în urma unei examin[ri personale
s[ spunem: <Acesta sunt! Am nevoie de Tine Doamne! I-au de
ast[zi dreptarul înv[\[turii s[n[toase =i îl voi l[sa s[ m[ separe de
felul lumii, pentru ca în Ziua Domnului s[ fiu printre cei cu haine
albe.> Atunci cântarea de laud[ va reap[rea, =i bucuria Domnului
va fi t[ria noastr[.

Amin
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4
DE CE A MURIT DOMNUL ISUS?

<El S-a dat pe Sine }nsu=i pentru p[catele noastre, ca
s[ ne smulg[ din acest veac r[u, dup[ voia
Dumnezeului nostru =i Tat[l.> Galateni 1:4

Tr[im timpul când nu este ceva neobi=nuit ca oamenii s[
caute comori fie în z[c[minte minerale în adâncul
mun\ilor, fie în adâncul m[rilor, la bordul cor[biilor

care s-au scufundat de-a lungul anilor, cor[bii ce transportau aces-
te lucruri numite bog[\ii sub form[ de aur, argint sau pietre
scumpe. Aceste bog[\ii sunt pe nedrept numite bog[\ii, pentru c[
adev[ratele bog[\ii nu sunt v[zute numai de cei care au ochii
inimii lumina\i de Duhul Sfânt. Adev[rata bog[\ie este s[ cuno=ti
pe Domnul Isus =i s[ ai prin El mântuirea sufletului t[u. Aceast[
bog[\ie este v[zut[ de cei ce v[d în Fiul lui Dumnezeu comoara
inimii lor. Ca s[ putem intra în posesia acestei comori numit[
via\[ ve=nic[, Dumnezeu a pl[tit cel mai mare pre\ pl[tit vreodat[
în univers pentru ceva =i anume: printr-o moarte pe cruce, pentru
ca cel vinovat s[ poat[ fi socotit, prin înlocuire, nevinovat. Nu
crucea ca instrument de tortur[, ci jertfa Lui de bun[ voie este
pre\ul dat pentru r[scump[rarea sufletului care ia decizia de a se
ad[posti în bog[\ia harului lui Dumnezeu. 

Dac[ ar fi s[ enumeri, care este lucrul ce are cea mai mare pri-
oritate ]n via\a ta? Dac[ po\i s[ r[spunzi corect =i s[ spui cuvân-
tul <mântuire>, atunci cât timp dedici acestui lucru? Tr[im timpul
când oamenii subestimeaz[ lucrurile care nu se v[d la prima
vedere, a=a cum este caracterul =i mântuirea, dar acestea sunt
adev[ratele bog[\ii în care se merit[ s[ investe=ti efort =i timp, pe

41



când cele ce se v[d vor trece o dat[ cu întrebuin\area lor. Domnul
Isus a fost jertfit ca Miel al lui Dumnezeu la Calvar pentru a ne
face p[rta=i la mo=tenirea nestric[cioas[ a Împ[r[\iei Sale. În
clipa când a murit, perdeaua din templu, care separa Locul Prea-
sfânt, s-a despicat de sus în jos, adic[ de la Dumnezeu c[tre noi,
ar[tând în acest fel c[ El a deschis o cale prin moartea Sa, pentru
ca oamenii s[ aib[ intrare slobod[ la Dumnezeu prin u=a
poc[in\ei. <Astfel dar, fra\ilor, fiindc[ prin sângele lui Isus avem
o intrare slobod[ în Locul Preasfânt, pe calea cea nou[ =i vie, pe
care ne-a deschis-o El, prin perdeaua din[untru, adic[ trupul S[u>
(Evrei 10:19, 20). 

Pasajul citat chiar la început ne spune c[ <El S-a dat pe Sine
pentru p[catele noastre> =i a f[cut aceasta ca s[ absoarb[ mânia
lui Dumnezeu asupra f[r[delegii, pentru c[ Dumnezeu, care este
Dragoste, este =i Dreptate. Domnul Isus a murit pentru c[ nu era
o alt[ metod[ prin care drumul la pomul vie\ii s[ ni se deschid[ =i
nu a existat nici un om care s[ fi tr[it vreodat[ f[r[ p[cat, la stan-
dardul neprih[nirii lui Dumnezeu. <C[ci to\i au p[c[tuit, =i sunt
lipsi\i de slava lui Dumnezeu. +i sunt socoti\i neprih[ni\i, f[r[
plat[, prin harul S[u, prin r[scump[rarea, care este în Hristos
Isus> (Romani 3:23, 24). Dragostea lui Dumnezeu reiese în mod
v[dit din faptul c[ ideea de înlocuire a celui vinovat a fost ini\iati-
va Tat[lui, care L-a dat pe Fiul S[u s[ fie r[stignit, =i în trupul Lui
a pedepsit p[catul p[c[tosului. Ca s[ poat[ fi Înlocuitor pentru
p[c[tos, Domnul Isus a ascultat =i s-a supus voii Tat[lui,
împlinind o neprih[nire des[vâr=it[ prin via\a pe care a tr[it-o în
cei 33 de ani =i jum[tate pe p[mânt. <Drept r[spuns, Isus i-a zis:
«Las[-M[ acum, c[ci a=a se cade s[ împlinim tot ce trebuie
împlinit...»> (Matei 3:15). 

Domnul Isus pentru a putea muri ca înlocuitor pentru cel
p[c[tos a îmbr[cat un trup ca al nostru, a biruit ispitele, f[r[ s[
p[c[tuiasc[ =i S-a dovedit a fi Trimisul Tat[lui prin aceea c[ a
ar[tat mil[ =i bun[tate în puterea Sa de Dumnezeu fa\[ de cei în
nevoi. Prin moartea Domnului Isus pentru cel p[c[tos s-a dovedit
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dragostea Tat[lui pentru omul c[zut în p[cat. <Fiindc[ atât de
mult a iubit Dumnezeu lumea, c[ a dat pe singurul Lui Fiu, pen-
tru ca oricine crede în El, s[ nu piar[, ci s[ aib[ via\[ ve=nic[>
(Ioan 3:16). Prin faptul c[ Dumnezeu L-a înviat pe Isus ne-a
comunicat c[ jertfa Fiului a fost acceptat[ ca pre\ de r[scump[rare
pentru orice suflet p[c[tos care vine la El prin poc[in\[. Domnul
Isus a murit pentru noi, ca s[ ne smulg[ din acest veac r[u =i în
acest fel =i-a dovedit dragostea de P[stor adev[rat, care î=i d[
via\a pentru oile Sale. Legea drept[\ii lui Dumnezeu cerea con-
damnarea noastr[, ]ns[ Domnul Isus a murit ca s[ anuleze aceast[
condamnare a gre=elilor noastre, atr[gând asupra Lui plata pentru
p[catul nostru. <Pe voi, care era\i mor\i în gre=elile voastre…
Dumnezeu v-a adus la via\[ împreun[ cu El, dup[ ce ne-a iertat
toate gre=elile> (Coloseni 2:13). 

În desf[=urarea planului lui Dumnezeu, prin care a îng[duit
oamenilor s[-L tortureze =i s[-L crucifice pe Fiul S[u, nu a dus
nici o negociere cu acela care este vr[jma=ul sufletului nostru =i
adversarul lui Dumnezeu, pentru c[ nu lui i s-a pl[tit plata, ci
drept[\ii lui Dumnezeu, care spune c[ plata p[catului este
moartea. P[catul nostru, al fiec[ruia, a fost un p[cat împotriva lui
Dumnezeu, de aceea Lui a trebuit s[ i se pl[teasc[ prin
r[scump[rare pre\ul sufletului nostru. <C[ci Fiul omului n-a venit
s[ I se slujeasc[, ci El s[ slujeasc[, =i s[-+i dea via\a r[scump[rare
pentru mul\i!> (Marcu 10:45). 

Oamenii au ideea c[ a fi rob înseamn[ a fi s[rac =i lipsit de
putere, dar Domnul Isus, care este cea mai puternic[ fiin\[ din
Univers, S-a f[cut Rob =i a murit pentru noi, cei p[c[to=i, fiindc[
ne-a iubit. Cei care în\eleg aceast[ dragoste a Lui se simt bine
numai atunci când au certitudinea c[ li se potrive=te numele de
rob al lui Isus Hristos. Moise c`nd a murit a fost numit robul lui
Dumnezeu. Când Iosua a murit a fost numit rob al lui Dumnezeu.
Apostolul Pavel s-a recomandat ca fiind un rob al lui Dumnezeu
=i este necesar s[ ne punem acolo unde sim\im pe umerii no=tri
greutatea crucii pe care El ne-a dat-o, împin=i fiind de o dragoste
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a sufletului, ca astfel s[ ne putem numi =i noi robi ai lui
Dumnezeu. <…S-a dat pe Sine pentru noi «ca un prinos =i ca o
jertf[ de bun miros», lui Dumnezeu> (Efeseni 5:2). Acest cuvânt
<S-a dat> ne arat[ c[ moartea Lui nu a fost o moarte care I S-a
impus în mod for\at, ci El S-a dat de bun[ voie; +i-a dat via\a ca
pre\ de r[scump[rare pentru p[c[to=i. <Nimeni nu Mi-o ia cu sila,
ci o dau Eu de la Mine...> (Ioan 10:18). Domnul Isus a murit de
bun[ voie, pentru ca noi s[ fim sc[pa\i de vina p[catelor noastre.
<În El avem r[scump[rarea, prin sângele Lui, iertarea p[catelor,
dup[ bog[\iile harului S[u.> (Efeseni 1:7). 

Mul\i din cei ce ]ncalc[ legea atunci când sunt prin=i le pare cu
adev[rat r[u de faptele rele comise, dar aceast[ p[rere de r[u a lor
nu este îndeajuns, ci ei trebuie s[ pl[teasc[ prin pedeaps[. Acela
care prin poc[in\[ arat[ p[rere de r[u pentru p[catele comise este
absolvit de vin[, prin aceea c[ vina lui trece asupra Domnului
Isus, vin[ care a fost pedepsit[ în trupul Lui. <…suntem socoti\i
neprih[ni\i, prin sângele Lui, vom fi mântui\i prin El de mânia lui
Dumnezeu> (Romani 5:9). Prin moartea Domnului Isus eu sunt
socotit nevinovat, cu toate c[ am fost g[sit vinovat de dreptatea
Sa. Aceast[ justificare a p[c[tosului este un act legal de plat[ a
p[catului prin înlocuire acceptat de dreptatea lui Dumnezeu, prin
faptul c[ mânia Lui s-a rev[rsat din plin asupra Fiului. Acceptarea
din partea noastr[, în mod individual, a faptului c[ Domnul Isus a
murit în locul nostru ne-a absolvit de condamnarea ce era scris[
în dreptul nostru prin acest aranjament f[cut în mil[ de
Dumnezeu, care se nume=te har. 

<Cine-i va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a înviat,
st[ la dreapta lui Dumnezeu, =i mijloce=te pentru noi!> (Romani
8:34). Domnul Isus a murit ca s[ înl[ture ritualurile Vechiului
Testament, dintre care cel mai important este t[ierea împrejur =i
astfel s[ ne fac[ beneficiari ai unui nou leg[mânt, prin care s[ fim
socoti\i sfin\i =i f[r[ vin[. <Prin aceast[ «voie» am fost sfin\i\i noi,
=i anume prin jertfirea trupului lui Isus Hristos, o dat[ pentru tot-
deauna> (Evrei 10:10). Moartea Domnului Isus ne-a f[cut mai
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mult bine decât suntem noi în starea s[ pricepem, fiindc[ prin
na=terea din nou ne-a cur[\at cugetul care sim\ea vinov[\ia p[ca-
tului comis. <…sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel ve=nic,
S-a adus pe Sine }nsu=i jertf[ f[r[ pat[ lui Dumnezeu, v[ va cur[\i
cugetul vostru de faptele moarte, ca s[ sluji\i Dumnezeului celui
viu!> (Evrei 9:14). Domnul Isus a murit pentru ca noi s[ putem fi
sc[pa\i de lucrurile ce ies din[untrul unei inimi rele =i necredin-
cioase, lucruri despre care Mântuitorul spune c[-l spurc[ pe om. 

Domnul Isus a murit pentru ca prin El s[ putem primi tot ce
avem nevoie pentru via\a noastr[ duhovniceasc[ =i chiar p[mân-
teasc[. <El, care n-a cru\at nici chiar pe Fiul S[u, ci L-a dat pen-
tru noi to\i, cum nu ne va da f[r[ plat[, împreun[ cu El, toate
lucrurile? Cine va ridica pâr[ împotriva ale=ilor lui Dumnezeu?
Dumnezeu este Acela, care-i socote=te neprih[ni\i> (Romani 8:32,
33). Aceast[ purtare de grij[ nu înseamn[ neaparat confort sau c[
nu vom fi urâ\i de lume din pricina Numelui S[u, dar promisiunea
Lui ne spune c[ El este cu noi =i nu va îng[dui în via\a noastr[
nimic peste puterile noastre. <Totu=i în toate aceste lucruri noi
suntem mai mult dec`t biruitori, prin Acela care ne-a iubit>
(Romani 8:37). Domnul Isus a suferit =i a murit pentru ca noi s[
fim vindeca\i de bolile noastre ori de câte ori }i cerem, =i El
g[se=te c[ aceasta este spre binele sufletului nostru. <…Pedeapsa,
care ne d[ pacea, a c[zut peste El, =i prin r[nile Lui suntem
t[m[dui\i> (Isaia 53:5). 

Domnul Isus a murit pentru ca noi s[ primim în[untrul tem-
plului trupului nostru darul Duhului Sfânt, comoara cea mai mare
pe care o poate de\ine un om pe p[mânt. Dorin\a dup[ aceast[
mântuire a fost s[dit[ chiar de Dumnezeu în adâncul sufletului
omului =i ea d[ na=tere unor întreb[ri =i c[ut[ri dup[ o stare de
pace cu Acela care este Creatorul =i Tat[l nostru. <…a pus în
inima lor chiar =i gândul ve=niciei, m[car c[ omul nu poate
cuprinde, de la început pân[ la sfâr=it, lucrarea pe care a f[cut-o
Dumnezeu> (Eclesiastul 3:11). Cine vrea mântuirea trebuie s[ o
primeasc[ ca dar a lui Dumnezeu, pentru c[ nimeni nu poate pl[ti
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pentru ea. Cine refuz[ mântuirea în mod automat are de-a face cu
mânia lui Dumnezeu, care va condamna la iad orice suflet ce nu
a sc[pat de vina p[catului s[u. <Cine crede în Fiul, are via\a
ve=nic[; dar cine nu crede în Fiul, nu va vedea via\a, ci mânia lui
Dumnezeu r[mâne peste el> (Ioan 3:36). Pân[ la urm[ tot ceea ce
conteaz[ =i este important în via\a noastr[ este locul unde mergem
când plec[m de pe p[mânt. Domnul Isus a murit pentru ca noi s[
putem fi m`ntui\i, dar las[ la atitudinea noastr[ dac[ vrea s[
accept[m termenii Lui =i s[ fim mântui\i =i aceasta pentru c[ l-a
f[cut pe om o fiin\[ cu voin\[ liber[. Suntem în\elep\i dac[ tr[im
=i ne poc[im ]n fiecare zi ca =i cum ar fi ultima noastr[ zi pe
p[mânt =i muncim ca =i cum am avea înainte o via\[ lung[. 

Se predic[ în lume despre separare între stat =i biseric[, dar
este nevoie s[ se predice o separare ]ntre biseric[ =i p[cat, indife-
rent care ar fi pre\ul pentru aceasta. Dac[ ai fi arestat pentru c[
e=ti cre=tin, oare ar exista destul[ eviden\[ ca s[ po\i fi g[sit vino-
vat de aceast[ vin[ nobil[ de a fi un urma= al Domnului Isus
Hristos? Un cre=tin este acela care o dat[ mântuit devine un mar-
tor al învierii =i puterii Domnului Isus, lucr`nd la mântuirea
altora, începând chiar cu cei din casa lui. E=ti tu un suflet pentru
care a murit Domnul Isus Hristos? Când poporul Israel a vrut s[
ias[ de sub robia Egiptului, Faraon a cerut s[ li se dea mult de
lucru, ca s[ nu aib[ timp s[ se gândeasc[ la libertate. <S[ se dea
mult de lucru oamenilor acestora, ca s[ aib[ de lucru, =i s[ nu mai
umble dup[ n[luci> (Exodul 5:9). Faraonul acestei lumi încearc[
s[ fac[ acela=i lucru, \inând oamenii în robia p[catului, foarte
ocupa\i cu lucruri de nimic, ca s[ nu aib[ timp s[-L caute pe
Dumnezeu =i s[ primeasc[ mântuirea. 

Timpul este o resurs[ pre\ioas[ =i tot ce po\i târgui pentru el
sunt lucrurile pe care le vrei =i pe care le faci în via\[. Nimeni nu
poate strânge timpul, dar poate alege cum s[-l cheltuie. Cel mai
în\elept mod de a-l cheltui este acela de a-l folosi în beneficiul
sufletului, care a fost creat pentru a tr[i ve=nic. <..s[ le deschizi
ochii, s[ se întoarc[ de la întuneric la lumin[, =i de sub puterea
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Satanei la Dumnezeu; =i s[ primeasc[, prin credin\a în Mine,
iertare de p[cate =i mo=tenirea împreun[ cu cei sfin\i\i> (Fapte
26:18). Domnul Isus a murit pentru ca noi s[ putem fi împ[ca\i cu
Tat[l =i astfel devenind o f[ptur[ nou[ în Hristos Isus s[ avem o
atitudine schimbat[ din indiferen\[ =i nep[sare într-o umblare cu
Dumnezeu. <C[ci, dac[ atunci când eram vr[jma=i, am fost
împ[ca\i cu Dumnezeu, prin moartea Fiului S[u, cu mult mai
mult acum, când suntem împ[ca\i cu El, vom fi mântui\i prin
via\a Lui> (Romani 5:10). Domnul Isus a murit pentru ca aceast[
împ[care s[ fie posibil[ =i noi s[ fim adu=i la Dumnezeu.
<Hristos, de asemenea, a suferit o dat[ pentru p[cate, El, Cel
neprih[nit, pentru cei nelegiui\i, ca s[ ne aduc[ la Dumnezeu…>
(1 Petru 3:18). 

Dup[ cum în vechime atunci când un om cump[ra un sclav
acesta îi apar\inea, tot a=a sufletul celui care cere =i prime=te mân-
tuirea lui Dumnezeu devine proprietatea Lui. <…ca s[ fi\i ai altu-
ia, adic[ a Celui ce a înviat din mor\i; =i aceasta, ca s[ aducem
road[ pentru Dumnezeu> (Romani 7:4). <…+i c[ voi nu sunte\i ai
vo=tri? C[ci a\i fost cump[ra\i cu un pre\. Prosl[vi\i dar pe
Dumnezeu în trupul =i ]n duhul vostru, care sunt ale lui
Dumnezeu> (1 Corinteni 6:19, 20). Al cui este sufletul t[u? Ai
recunoscut c[ a murit Domnul Isus =i pentru tine? Dumnezeu
Tat[l a îng[duit ca oamenii s[ fac[ mult r[u Fiului S[u =i chiar
s[-L omoare, pentru ca ceva bun s[ ias[ din aceasta; =i anume
sufletul t[u =i al meu s[ fie mântuit =i sc[pat de chinurile ve=nice
ale iadului. Râvna Domnului a f[cut acest plan =i prin puterea ce
o are de a-+i supune toate lucrurile l-a dus la îndeplinire, punând
toat[ vina noastr[ asupra Fiului S[u care era f[r[ vin[. <El n-a
f[cut p[cat, =i în gura Lui nu s-a g[sit vicle=ug. Când era batjo-
corit, nu r[spundea cu batjocuri; =i, când era chinuit, nu amenin\a,
ci Se supunea dreptului Judec[tor> (1 Petru 2:22, 23). 

Nici un suflet nu este independent, ci prin statutul de <vinovat>
sau de <socotit nevinovat> apar\ine, în viitorul apropiat, ori iadu-
lui ori cerului ]mpreun[ cu Dumnezeu. <Nu =ti\i c[, dac[ v[ da\i
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robi cuiva, ca s[-l asculta\i, sunte\i robii aceluia de care asculta\i,
fie c[ este vorba de p[cat, care duce la moarte, fie c[ este vorba
de ascultare, care duce la neprih[nire?> (Romani 6:16). Cost[
s[-L urmezi pe Domnul Isus =i cost[ s[ alegi s[ nu-L urmezi. Pân[
la urm[ te cost[ extrem de mult faptul c[ alegi s[ nu-L sluje=ti pe
Acela care este Adev[rul =i Via\a. Cel ce alege via\a =i prime=te
mântuirea pe care a f[urit-o Domnul Isus prin moartea Sa este
p[zit de puterea lui Dumnezeu prin sângele Mielului S[u. 

În ziua când poporul evreu a s[rb[torit Pa=tele, în Egipt, i s-a
dat porunc[ s[ ung[ u=iorii u=ii cu sângele unui miel =i astfel
îngerul nimicitor a trecut pe lâng[ acea cas[ f[r[ s[ produc[ nici
o pagub[. Degeaba ar fi pus la u=[ br[\[ri cu cele mai mari dia-
mante, degeaba ar fi pus pe u=[ poezii frumoase sau simfonii
scrise care s[ încânte urechea oamenilor, degeaba ar fi pus o roab[
plin[ cu aur, degeaba ar fi pus un miel viu, pentru c[ numai sân-
gele putea proteja acea cas[. Sufletul nostru nu poate fi salvat =i
protejat decât la ad[postul Sângelui Mielului lui Dumnezeu. 

Moartea Domnului Isus a încheiat vechea preo\ie prin care
sângele animalelor acoperea temporar p[catul omului. Prin faptul
c[ Domnul Isus a intrat în Locul Preasfânt o dat[ pentru totdeau-
na cu }ns[=i Sângele S[u a devenit Marele nostru Preot pentru
ve=nicie, cu o preo\ie care nu poate trece de la unul la altul. <Dar
El, fiindc[ r[mâne «în veac», are o preo\ie, care nu poate trece de
la unul la altul.> (Evrei 7:24). <…S-a ar[tat o singur[ dat[, ca s[
=tearg[ p[catul prin jertfa Sa> (Evrei 9:26). Prin moartea
Domnului Isus am fost dezlega\i de leg[turile pe care le-am
mo=tenit prin faptul c[ ne-am n[scut în p[cat. <C[ci =ti\i c[ nu cu
lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, a\i fost r[scump[ra\i din
felul de=ert de vie\uire, pe care-l mo=teniser[\i de la p[rin\ii
vo=tri> (1 Petru 1:18). 

Prin moartea Domnului Isus robia cu jugul p[catului a fost
sfârâmat[ în via\a celui ce-L prime=te pe El ca Domn =i St[pân, =i
astfel, ca f[ptur[ nou[, rode=te fapte în neprih[nire care s[-L
onoreze pe Dumnezeu. Pentru c[ suntem mântui\i prin meritul
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Lui, singurele lucruri cu care ne putem l[uda sunt bun[tatea lui
Dumnezeu =i crucea Domnului Isus. <În ce m[ prive=te, departe
de mine gândul s[ m[ laud cu altceva decât cu crucea Domnului
nostru Isus Hristos, prin care lumea este r[stignit[ fa\[ de mine, =i
ei fa\[ de lume!> (Galateni 6:14). Omul cel nou în Hristos }l
iube=te pe Dumnezeu =i este pasionat ]n a face fapte bune, care
plac noului St[pân. <El S-a dat pe Sine }nsu=i pentru noi, ca s[ ne
r[scumpere din orice f[r[delege, =i s[-+i cur[\easc[ un norod care
s[ fie al Lui, plin de râvn[ pentru fapte bune> (Tit 2:14). Faptele
bune pe care Duhul Sfânt le rode=te în cel mântuit constituie una
din dovezile c[ suntem mântui\i, =i prin ele cei din jur v[d o
lumin[ în noi. <Tot a=a s[ lumineze =i lumina voastr[ înaintea
oamenilor, ca ei s[ vad[ faptele voastre bune, =i s[ sl[veasc[ pe
Tat[l vostru, care este în ceruri> (Matei 5:16). 

Domnul Isus a fost ascult[tor de Tat[l pân[ la moarte =i acesta
este pentru noi un exemplu de umilin\[, dragoste =i sacrificiu,
virtu\i ce ne fac potrivi\i pentru cer. Datorit[ faptului c[ Domnul
Isus a murit, cel credincios nu mai trebuie s[ poarte frica mor\ii,
pentru c[ promisiunea Domnului este c[ acela care crede în El
chiar dac[ va muri va tr[i. Singurul lucru de care trebuie s[ se
team[ cel credincios este p[catul, care îl poate desp[r\i de
Dumnezeu, fiindc[ moartea este doar o plecare acas[. <…Ne
place mult mai mult s[ p[r[sim trupul acesta, ca s[ fim acas[ la
Domnul> (2 Corinteni 5:8). Moartea Domnului Isus =i învierea
Lui ne asigur[ c[ cei ce mor în Domnul vor avea parte de o
înviere într-un trup de slav[, care va tr[i ve=nic în prezen\a lui
Dumnezeu. <În adev[r, dac[ ne-am f[cut una cu El, printr-o
moarte asem[n[toare cu a Lui, vom fi una cu El =i printr-o înviere
asem[n[toare cu a Lui> (Romani 6:5). Domnul Isus a murit ca s[
nimiceasc[ lucr[rile celui r[u în via\a omului pe care l-a în=elat,
determin`ndu-l s[ p[c[tuiasc[ =i prin aceasta l-a desp[r\it de
Dumnezeu. Domnul Isus a murit pentru ca noi ast[zi s[ avem la
îndemân[ Cuvântul vie\ii care, ca =i o candel[, ne lumineaz[ dru-
mul vie\ii. 
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<Fiindc[ propov[duirea crucii …pentru noi care suntem pe
calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu> (1 Corinteni 1:18).
Moartea Domnului Isus a surpat zidul p[catului care ne desp[r\ea
de Dumnezeu =i ne separa unul de altul. <C[ci El este pacea noas-
tr[, care din doi a f[cut unul, =i a surpat zidul de la mijloc care-i
desp[r\ea, =i, în trupul Lui, a înl[turat vr[jm[=ia dintre ei...> (Efe-
seni 2:14, 15). Moartea Domnului a distrus diferen\ele dintre
Israeli\i =i Neamuri, pentru ca astfel to\i s[ poat[ avea intrare slo-
bod[ la Dumnezeu prin jertfa Domnului Isus. Moartea Domnului
Isus a f[cut din to\i cei ce cred în El o singur[ familie, în care ne
numim fra\i =i surori, pentru c[ am fost adopta\i în familia lui
Dumnezeu, sf[râmând astfel orice fel de barier[ etnic[, adu-
cându-ne pe to\i la acela=i standard numit Sfânta Scriptur[.
Moartea Domnului Isus ne-a sc[pat de judecat[ =i ziua de groaz[
va veni în curând pe p[mânt peste to\i aceia care nu s-au încrezut
în meritul jertfei Lui. Domnul Isus a v[zut, în viitor, sc[parea
noastr[ din la\ul celui r[u =i bucuria ve=nic[ care ne a=teapt[, =i
privind înainte a suferit crucea =i a dispre\uit ru=inea ca s[ fac[
din noi un popor al S[u numit Biserica lui Dumenzeu. 

Domnul Isus a murit ca s[ ne poat[ da fiec[ruia, care }l primim
ca St[pân, o cunun[ ce nu se poate ve=teji. Domnul Isus a murit
pentru ca noi s[ fim ve=nic în compania Lui =i s[ ne bucur[m de
gloria Sa. <Tat[,vreau ca acolo unde sunt Eu, s[ fie împreun[ cu
Mine =i aceia, pe care Mi i-ai dat Tu, ca s[ vad[ slava Mea, slav[,
pe care Mi-ai dat-o Tu; fiindc[ Tu M-ai iubit înainte de înte-
meierea lumii> (Ioan 17:24). Domnul Isus a murit ca s[ ne dea
adev[rata bog[\ie a mântuirii, =i prin moartea Lui ne-a dovedit c[
uneori din lucruri pe care noi le numim necazuri în via\[ pot ie=i
lucruri care s[ lucreze spre binele sufletului nostru. Ai comoara
mântuirii? Dac[ da, pre\uie=te-o, dac[ nu, d[ n[val[ =i pune mâna
pe ea pân[ se mai poate. <…A Lui, care ne iube=te, care ne-a
sp[lat de p[catele noastre cu sângele S[u, =i a f[cut din noi o
împ[r[\ie =i preo\i pentru Dumnezeu, Tat[l S[u: a Lui s[ fie slava
=i puterea în vecii vecilor! Amin.> (Apocalipsa 1:5, 6).    Amin
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5
DOUÃ STRÃJI

<Ne-am rugat Dumnezeului nostru, =i am pus o straj[
zi =i noapte ca s[ ne apere împotriva loviturilor lor>.

Neemia 4:9

Datorit[ neascult[rii de Dumnezeu =i de prorocii Lui,
poporul Iudeu a fost dus în robia babilonian[, iar
cetatea Ierusalimului a ajuns o cetate devastat[, cu

por\ile arse de foc. La timpul hot[rât, Dumnezeu a stârnit duhul
lui Neemia, fiul lui Hacalia, paharnicul împ[ratului Artaxerxe, s[
se re]ntoarc[ la Ierusalim ca s[ rezideasc[ cetatea. Neemia, din
pozi\ia de dreg[tor peste \ara lui Iuda, ajunge s[ fie trimis împu-
ternicit de împ[rat spre a rezidi Ierusalimul. Lucrarea nu s-a f[cut
f[r[ împotrivire din partea oamenilor r[u voitori. Un samaritean,
cu mare influen\[ în acele vremuri, cu numele de Sanbalat, s-a
sup[rat, s-a mâniat, iar apoi =i-a b[tut joc de ei. Când Sanbalat a
v[zut c[ Neemia =i poporul continuau s[ lucreze sârguincios la
repararea zidului cet[\ii, a aranjat diferite atentate la via\a
dreg[torului Neemia, dar acestea nu i-au izbutit. Vr[jma=ii lui
Neemia au folosit metoda intimid[rii, oferte de mituire =i acuza\ii
nedrepte prin scrisori =iret ticluite c[tre împ[rat, toate cu scopul
de a opri lucrarea de rezidire a cet[\ii. Privind cu încredere c[tre
Dumnezeu, Neemia a continuat lucrarea de zidire în ciuda tuturor
împotrivirilor întâmpinate =i a dus la bun sfâr=it ceea ce
Dumnezeu i-a pus pe inim[ s[ fac[ pentru Israel. 

Neemia a f[cut dou[ lucruri foarte importante =i acestea ne vor
sluji ca exemplu nou[ ast[zi, care suntem în lupta =i în lucrul
Domnului. Starea în care s-a aflat Neemia era o stare foarte

51



asem[n[toare cu starea cre=tinilor din ziua de ast[zi. Dac[ vrei s[
faci voia lui Dumnezeu =i s[ lucrezi la zidirea tempului zidit din
pietre vii, adic[ din suflete mântuite, Satan nu va bate din palme
în semn de aprobare, ci cu duhurile întunericului va forma o
opozi\ie. El va c[uta s[ te atace, pentru ca oprindu-te pe tine, s[
opreasc[ înaintarea lucr[rii lui Dumnezeu pe p[mânt, lucrare pe
care Domnul a încredin\at-o robilor S[i. <+i voi, ca ni=te pietre
vii, sunte\i zidi\i ca s[ fi\i o cas[ duhovniceasc[…> (1 Petru 2:5). 

Lucrarea de zidire a lui Dumnezeu numit[ <Biserica lui
Dumnezeu>, nu numai c[ va ajunge sã fie terminatã, dar ea este
predestinat[ s[ ajung[ în Cer =i va ajunge acolo. <+i prin El =i voi
sunte\i zidi\i împreun[, ca s[ fi\i un l[ca= al lui Dumnezeu, prin
Duh> (Efeseni 2:22). Fiecare credincios, în mod individual, alege
dac[ vrea s[ pl[teasc[ pre\ul ascult[rii de Dumnezeu, nu numai
pentru a r[mâne parte din Biseric[, ca suflet mântuit, dar =i de a
r[mâne un lucr[tor al zidirii Bisericii. Cineva spunea c[ un cre=tin
este ca o punguli\[ ce con\ine ceai =i nu =tii ce fel de ceai este
pân[ c`nd nu îl pui în ap[ fierbinte. Lupta pe care o d[m cu
armele luminii împotriva a tot ce nu este dup[ placul lui
Dumnezeu va dovedi ce fel de cre=tini suntem. 

Satan, împotrivitorul dorin\ei de bine a lui Dumnezeu pentru
om, =tie c[ suntem vulnerabili at`ta timp c`t exist[m în acest trup
care ad[poste=te o fire veche, r[stignit[, de aceea nu va ezita s[
foloseasc[ tot felul de s[ge\i, numite de noi necazuri, cu scopul de
a ne opri din lucrarea de zidire la care ne-a chemat Dumnezeu.
Dup[ cum Neemia a fost prevenit de planurile =i capcanele puse
de Sanbalat =i noi suntem preveni\i de Cuvântul lui Dumnezeu,
care ne ofer[ singuran\[ dac[ ne lipim tare de Bine, adic[ de
Domnul Isus. <...s[ nu l[s[m pe Satana s[ aib[ un câ=tig de la noi;
c[ci nu suntem în ne=tiin\[ despre planurile lui> (2 Corinteni
2:11). Succesul nostru de a r[mâne necompromi=i =i de a ajunge
la locul r[spl[tirilor bune ale lui Dumnezeu va depinde de strate-
gia pe care alegem s[ o folosim în a ne ap[ra =i a lucra. <Fi\i treji,
=i veghea\i! Pentru c[ potrivnicul vostru, diavolul, d[ târcoale ca
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un leu care r[cne=te, =i caut[ pe cine s[ înghit[.> (1 Petru 5:8). La
fel ca Neemia, care s-a rugat =i a vegheat, va trebui s[ angaj[m
str[ji puternice pentru a ne proteja de atacurile vr[jma=ului,
fiindc[ suntem în plin r[zboi. Primul lucru pe care Neemia l-a
f[cut a fost c[ =i-a în[l\at rug[ciunile c[tre Dumnezeu. Succes
înseamn[ a c[uta voia lui Dumnezeu prin Cuvânt, rug[ciune =i a
asculta de El indiferent de pre\, folosindu-ne de armele de ap[rare
=i de lovire puse la îndemâna noastr[. <Veghea\i =i ruga\i-v[, ca
s[ nu c[de\i în ispit[...> (Marcu 14:38). 

Prima straj[ pe care va trebui s[ o angaj[m va fi rug[ciunea.
Organiza\iile de spionaj din lume lucreaz[ cu informa\ii ob\inute
în secret pe care le numesc <inteligen\[>, dar în lumea nev[zut[
de noi, a duhurilor, se transmit mesaje =i se dau lupte la care par-
ticip[m =i noi atunci c`nd ne rug[m. Cei care prin închinare în
duh =i adev[r stabilesc o leg[tur[ cu cerul, rugându-se nu numai
cu gura ci =i cu duhul, primesc <ínteligen\[>, adic[ informa\ii =i
cârmuire din partea lui Dumnezeu. <Face\i în toat[ vremea, prin
Duhul, tot felul de rug[ciuni =i cereri. Veghea\i la aceasta, cu toat[
st[ruin\a, =i rug[ciune pentru to\i sfin\ii> (Efeseni 6:18). Dup[
cum prorocii din vechime au primit <inteligen\[> de sus, adic[
informa\ii, =i au putut vesti lucrurile ce vor avea loc în viitor, tot
a=a prin rug[ciune copiii lui Dumnezeu primesc sfatul S[u,
care-i fere=te de la\ul vân[torului de suflete. 

Prin rug[ciune inima noastr[ se poate acorda ca un instrument
cu voia lui Dumnezeu =i nu invers. Uneori vom observa conflict
între voia Lui =i a noastr[, dar totdeauna a noastr[ va trebui s[ fie
modificat[. Rug[ciunea credinciosului care are Duhul lui
Dumnezeu în templul trupului s[u este un atac violent împotriva
întunericului =i prin ea se pot întrerupe planurile vr[jma=ului, a=a
cum David a f[cut cu planurile lui Ahitofel. Este bine s[ nu faci
din rug[ciune un obicei, ci mai întâi este necesar s[ observi fap-
tul c[ intri în prezen\a lui Dumnezeu. Aceast[ intrare în prezen\a
Lui se face cu o minte limpede, ca s[-L putem auzi =i s[ putem
cunoa=te care este voia Lui. Prin rug[ciune putem s[ ne atingem
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de El, =tiind c[ atunci când te atingi de El ceva minunat se va
întâmpla. Copiii ne pot înv[\a câte ceva despre felul cum s[ ne
rug[m, pentru c[ ei sunt sinceri =i originali. 

Domnul Isus, prin pilda judec[torului nedrept relatat[ ]n
Luca18, ne-a înv[\at cât de important este s[ insist[m în
rug[ciune pân[ trecem de orice împotrivire =i ajungem în
prezen\a lui Dumnezeu, ca s[ depunem pe altarul S[u rug[ciunile
noastre. Dac[ lupt[m f[r[ s[ avem aceast[ straj[ a rug[ciunii în
via\a noastr[ vom fi în=ela\i de vr[jma=i. Iosua nu s-a rugat =i nu
a cerut sfatul lui Dumnezeu =i a fost în=elat de gabaoni\i.
Rug[ciunea înso\it[ de post, care este ca un strig[t c[tre
Dumnezeu, aduce rezultate întotdeauna. Oamenii mari ai credin-
\ei au dat mare importan\[ acestei strategii de lupt[ pe genunchi. 

Spurgeon, =tiind importan\a rug[ciunii, a spus c[ prefer[ s[
înve\e un om s[ se roage decât s[ înve\e zece oameni s[ predice.
Biserica a fost ini\iat[ la Rusalii prin rug[ciune =i tot rug[ciunea
o p[streaz[ curat[ =i harnic[ ca pe o logodnic[ care a=teapt[ pe
Mirele ei. <To\i ace=tia st[ruiau cu un cuget în rug[ciune =i ]n
cereri, împreun[ cu femeile, =i cu Maria, mama lui Isus, =i cu
fra\ii Lui> (Fapte 1:14). O femeie s-a dus la pastor =i l-a întrebat
dac[ poate s[ aduc[ înaintea Domnului, în rug[ciune, problemele
ei mici =i u=oare. Pastorul i-a r[spuns printr-o întrebare retoric[ =i
a întrebat-o dac[ exist[ ceva mare =i greu pentru Dumnezeu.
Putem aduce toat[ via\a noastr[ ]naintea Lui, pentru c[ El este
interesat de binele sufletului nostru =i chiar a trupului nostru.
<C[ci n-avem un Mare Preot, care s[ n-aib[ mil[ de sl[biciunile
noastre; ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca =i noi, dar
f[r[ p[cat> (Evrei 4:15). 

Într-o lume în care totul se schimb[ =i se clatin[ te po\i baza cu
toat[ încrederea pe Domnul Isus Hristos care este Singurul Abso-
lut. El î\i d[ putere s[ te supui atunci când trebuie s[ faci ceea ce
firii nu-i convine, l[sând ca dorin\a ta s[ fie înfrânt[ de dorin\a de
a face voia Lui, a=a cum a f[cut Domnul Isus în Ghetsimani. Când
l[s[m ca voia Domnului s[ înving[, ne umilim sub mâna tare a lui
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Dumnezeu, =i aceasta ne face deosebi\i de oamenii de rând care
nu au putere duhovniceasc[. Via\a de cre=tin este o încle=tare în
lupt[ cu for\ele întunericului, dar rug[ciunea nu numai c[ ne
ocrote=te de vitregia lumii prin mângâierile pe care le primim, dar
ne =i p[streaz[ o perspectiv[ corect[ asupra lucrurilor în care
facem totul pentru Evanghelie ca s[ avem parte de ea. <Fac totul
pentru Evanghelie, ca s[ am =i eu parte de ea> (1 Corinteni 9:23). 

Suntem chema\i s[ ne rug[m neîncetat, dar aceasta nu
înseamn[ s[ nu mergem la serviciu sau s[ nu ne facem treburile.
A te ruga ne]ncetat înseamn[ a avea pe Domnul necurmat înain-
tea ta asemenea psalmistului: <Am necurmat pe Domnul înaintea
ochilor mei; când este El la dreapta mea, nu m[ clatin> (Psalmul
16:8). Rug[ciunea nu este doar un ritual, ci este modul prin care
îi dai Domnului povara ta. Mul\i fac acest lucru, dar dup[ un timp
ei vor povara înapoi, asemenea Sarei care a crezut c[ a cerut de
prea mult timp un copil de la Dumnezeu, dar dup[ o vreme =i-a
luat povara înapoi =i a încercat s[-=i rezolve problema cu ajutorul
roabei sale. El ne-a promis c[ este cu noi în toate zilele =i ne
putem încrede în dragostea Lui care nu va îng[dui nimic peste
puterile noastre. <Binecuvântat s[ fie Domnul, care zilnic ne
poart[ povara, Dumnezeu, mântuirea noastr[> (Psalmul 68:19). 

Fariseii au transformat rela\ia lor cu Dumnezeu într-o serie de
reguli =i legalit[\i cu privire la Lege, lipsite de c[ldura prieteniei
=i a dragostei dintre un tat[ =i copilul s[u. Rug[ciunea dorit[ de
Dumnezeu este cea care are c[ldur[ =i ne face s[ sim\im sau s[
spunem cu duhul nostru cuvântul <Ava>, adic[ Tat[. O traducere
mai precis[ spune <T[ticu\ule>, lucru care îmi spune cât de mult
vrea Dumnezeu s[ aib[ p[rt[=ie cu noi, prin Duhul, în rug[ciune.
El nu vrea s[-I explic[m doctrina Lui în rug[ciuni prefabricate,
înv[\ate sau auzite, ci având la baz[ meritul sângelui din Golgota
=i promisiunile Sale vrea s[ fim sinceri =i în acela=i timp specifici
în ceea ce }i spunem c[ vrem =i sim\im. 

Copilul lui Dumnezeu înva\[ s[ nu se plâng[ la al\ii, ci s[-=i
aduc[ cererile împreun[ cu mul\umiri înaintea lui Dumnezeu.
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Degeaba ne plângem la oameni, pentru c[ pe majoritatea nu-i
intereseaz[, o alt[ parte nu te cred, iar al\ii se poate s[ fie dintre
cei c[rora le pare bine de necazul t[u, gândind c[ de mult meri\i
a=a ceva. A-\i spune secretele =i tainele inimii unor oameni nesin-
ceri este ca =i cum ai arunca m[rg[ritarele înaintea porcilor.
Atunci afli c[ ai ajuns pe mâna chinuitorilor sau a=a cum spun
cuvintele Mântuitorului, înaintea porcilor care pot s[ te calce sau
s[ te rup[ (vezi Matei 7:6). Sunt =i fra\i a c[ror purtare =i road[
dovedesc c[ sunt sinceri =i simt cu cel care a ajuns ]n necaz =i are
nevoie de sprijin în rug[ciune. Astfel de suflete trebuie pre\uite,
pentru c[ mare putere are rug[ciunea celui neprih[nit. }n primul
rând, Neemia din mijlocul necazului =i-a în[l\at rug[ciunile cu
credin\[ c[tre Dumnezeu, =tiind c[ El îi poate ajuta s[ duc[ la
îndeplinire lucrarea de rezidire. Ca regul[ =i disciplin[ duhov-
niceasc[, trebuie s[ nu particip[m la nici o lucrare pe care nu o
ducem mai întâi în rug[ciune înaintea Domnului =i atunci ne
putem a=tepta s[ fim p[zi\i de puterea Lui prin credin\[. 

A doua straj[ pe care va trebui s[ o punem va fi aceea de a ve-
ghea. Neemia =i-a încredin\at via\a =i misiunea în mâna lui
Dumnezeu prin rug[ciune, dar nu a renun\at la a face ceea ce el
putea. Avem de vegheat la firea noastr[ care mereu va primi
sugestii de la vr[jma= cum c[ are libert[\i ce i-au fost luate, =i ca
o jertf[ care se târ[=te jos de pe altar va c[uta s[-=i redobândeasc[
puterea =i libertatea de a conduce în via\a noastr[. +tiind c[ mai
mult decât spunem noi ce suntem, ce gândim =i ce facem ne arat[
adev[rata ]nf[\i=are, de aceea trebuie s[ veghem asupra vie\ii
noastre duhovnice=ti, ca s[ putem face lucrarea la care am fost
chema\i. Fiecare din noi cunoa=tem p[catele care ne-au fost
sp[late cu sângele scump al Domnului Isus când am fost înfia\i în
familia Împ[ratului Isus. Ne cunoa=tem sl[biciunile =i trebuie s[
punem o straj[ de veghe ]n punctul unde suntem vulnerabili. Unul
poate suferea de un duh de criticism =i judecat[ înainte de a veni
la Hristos. Altul poate a fost rob al b[uturii, licoarea care ia
min\ile omului =i d[ un sim\ fals realit[\ii. Altul poate a fost sub-
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jugat de poftele sexuale. Altul poate era avar =i lacom dup[ a
strânge avere. Altul, dintr-o dorin\[ nechibzuit[ =i nest[pânit[ de
a avea, a recurs la a fura, însu=indu-=i ce nu era a lui. În America
patru milioane de oameni sunt prin=i furând, dar pe l`ng[ fiecare
om prins mai sunt 35 de al\i ho\i care nu sunt prin=i. Sunt multe
hainele din garderoba omului vechi, dar noi ne-am dezbr[cat de
el =i ne-am îmbr[cat cu omul cel nou, c[ruia îi place s[ umble
curat fa\[ de întin[ciunile acestei lumi care zace în cel r[u. 

Prin har am fost adu=i la lumin[ =i îmbr[ca\i cu o hain[ alb[,
]ns[ harul nu este o scuz[ ca s[ po\i p[c[tui ]n continuare. <Ve-
ghea\i s[ nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care
pentru o mâncare =i-a vândut dreptul de întâi n[scut> (Evrei
12:16). Este necesar s[ avem aceast[ straj[ care se nume=te
<vegherea>, deoarece prive=te suspicios la orice propunere f[cut[
de firea noastr[ cea veche. <Ce v[ zic vou[, zic tuturor:
Veghea\i!> (Marcu13:37). Una din metodele prin care putem
împuternici =i înarma aceast[ straj[ a vegherii este aceea de a
strânge Cuvântul lui Dumnezeu în inima noastr[. A-l strânge
înseamn[ a-l studia cu interes, cu scopul de a dori s[ faci ce place
St[pânului. Atunci po\i s[ treci de la auzit =i citit la a împlini nu
din sil[ sau fric[, ci cu bucuria de a face voia Acelui care de
dragul nostru a l[sat cerul =i a venit pe p[mânt, unde S-a l[sat
r[stignit ca s[ ne r[scumpere cu pre\ul vie\ii Lui. G[sim în cele
patru evanghelii, care sun[ ca un canon ceresc =i care sunt de
egal[ valoare, c[ Domnul Isus a citat Scriptura de zeci de ori. 

Oricine vrea s[-=i pun[ aceast[ straj[ a vegherii în post =i stare
de vigilen\[ ia în serios cunoa=terea =i ascultarea de Cuvântul lui
Dumnezeu, care se va împlini pân[ la ultima iot[. Trebuie s[
veghem ]n orice loc ]n care s-ar putea pierde puterea noastr[
duhovniceasc[. Aceste locuri unde are loc scurgerea de putere pot
fi prietenii care nu umbl[ pe calea cea îngust[, c[r\ile =i revistele
nefolositoare duhului, muzica care nu înal\[ Numele lui Hristos,
filmele, hainele nepotrivite pentru credincio=i sau orice fel de
idolatrie care ne-ar putea m[cina puterea duhovniceasc[ =i irosi
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timpul scurt pe care-l mai avem de tr[it pe p[mânt. Nevegherea
asupra acestor leg[turi lume=ti, ce pot fi ca ni=te dumnezei fal=i
care cer închinare, ]l face pe om s[ se gândeasc[ la cele de jos, nu
la cele de sus, dar în acela=i timp }l provoac[ pe Dumnezeu la
gelozie. <S[ nu te închini înaintea unui alt dumnezeu; c[ci
Domnul se nume=te gelos, este un Dumnezeu gelos> (Exodul
34:14). 

Una din metodele de lupt[ într-un r[zboi este aceea de a folosi
informa\ii gre=ite, care s[-l deruteze pe adversar. Atacul aerian
japonez din 1941 asupra flotei de vase americane din Pearl
Harbor a reu=it în mare parte datorit[ unor informa\ii gre=ite, care
au creat o stare de confuzie. Debarcarea în Normandia în anul
1944 de c[tre trupele aliate a fost ajustat[ mult prin crearea de
informa\ii false care au ajuns în mâna inamicului. Satan folose=te
metode asem[n[toare pentru a duce în eroare, furniz`nd infor-
ma\ii false =i folosindu-se de cei care trec peste ce este scris, =i
astfel, spre pierzarea lor =i a celor ce-i ascult[, stric[ Cuvântul lui
Dumnezeu. De aceea exist[ atâtea religii care se justific[ de cele
mai multe ori f[r[ a avea baz[ în Scriptur[ c[ au g[sit calea
adev[rat[. Putem men\iona înv[\[tura fals[ care sus\ine c[ o dat[
mântuit nu mai trebuie s[-\i faci probleme pentru c[ oricum a-
jungi ]n cer, sau faptul c[ nu exist[ iad pentru c[ Dumnezeu este
prea bun ca s[ trimit[ pe cineva în chin ve=nic. 

La fel ca un om care deconecteaz[ bateria de la detectorul de
fum ce previne pierderea de vie\i omene=ti, persoanele care umbl[
dup[ slava oamenilor =i dup[ îmbog[\ire =i-au deconectat
con=tiin\a =i ajung astfel unelte în mâna vr[jma=ului. Ace=ti
oameni datorit[ nevegherii =i-au pierdut discern[mântul
duhovnicesc =i nu mai =tiu face diferen\a ]ntre ce este valoros =i
ce este gunoi. Sunt oameni care ]i cheam[ pe al\ii la altare neau-
torizate de Dumnezeu, ceea ce este o pierdere de timp =i uneori
chiar de bani. Suntem chema\i s[ lu[m în serios mântuirea sufle-
tului nostru =i s[ punem straja rug[ciunii =i a vegherii, într-o con-
tinu[ starea de alert[. Oricine nu se supune autorit[\ii Scripturii =i
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Duhului Sfânt este ca un indicator ce se pretinde c[ arat[ drumul
bun ]ns[ de fapt el duce la pr[pastie. 

Frecventarea cu regularitate a casei de rug[ciune face parte din
decizia în\eleapt[ de a veghea. În casa de rug[ciune, în p[rt[=ie
fr[\easc[, sufletul este hr[nit cu Cuvântul nealterat a lui
Dumnezeu. Acolo, prin Duhul Sfânt, rug[ciunea poate ajunge la
st[ri de Tabor, care te pun în prezen\a Domnului. În casa de
rug[ciune cântarea de laud[ înal\[ sufletul nostru c[tre Dumnezeu
=i este adus[ ca o jertf[ de bun miros înaintea Sa. Cui nu-i place
cântarea nu îi va pl[cea nici în cer, pentru c[ în cer se cânt[ laud[
lui Dumnezeu pentru bun[tatea =i credincio=ia Lui. Este necesar
s[ veghem în privin\a frecvent[rii casei de rug[ciune, pentru c[
sunt multe lucruri care vor veni în competi\ie cu timpul nostru pe
care-l cheltuim în p[rt[=ie cu fra\ii, în Domnul. Acolo Dumnezeu
ne poate cre=te, ca apoi =i noi s[ devenim instrumentele Duhului
Sfânt în a aduce pe al\ii la Domnul. 

Am v[zut în repetate rânduri oameni care au r[rit-o cu mersul
la biseric[, ca pe urm[ s[ se duc[ de tot în lume. În casa de
rug[ciune suntem chema\i s[ st[m la masa Lui =i s[ ne identifi-
c[m cu Suferin\ele Lui pentru a avea via\[ în noi =i parte de a sta
la mas[ cu El sus în Împ[r[\ia lui Dumnezeu. A lucra ceea ce e
nevoie ]n via Domnului este parte din a veghea spre a fi g[si\i treji
la venirea St[pânului. Dumnezeu a preg[tit fapte bune în care s[
umbl[m, ca s[ fim o binecuvântarea pentru cei din jur =i pentru
care El s[ ne poat[ r[spl[ti în ziua când ne vom sfâr=i alergarea
pe p[mânt =i vom sta înaintea Lui. Este bine ca fiecare credincios
s[ aib[ un ogor duhovnicesc în care s[ lucreze pentru Dumnezeu,
ca grani\ele Împ[r[\iei Lui s[ se l[rgeasc[ =i cetatea spiritual[ pe
care Duhul Sfânt o zide=te din pietre vii s[ fie finalizat[. 

Rug[ciunea =i vegherea sunt dou[ str[ji pe care dac[ le împu-
ternicim, vor veghea asupra binelui sufletului nostru ca s[ fim
gata atunci când vom fi chema\i acas[, fie prin poarta mor\ii, fie
c[ vom fi chema\i la a-L întâmpina pe Mire atunci când Biserica
de pe p[mânt va fi r[pit[ la cer spre a fi pentru totdeauna cu
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Domnul. El vine, dar prima dat[ nu vine pentru to\i, ci pentru cei
care-L a=teapt[. <…Se va ar[ta a doua oar[, nu în vederea p[catu-
lui, ca s[ aduc[ mântuirea celor ce-L a=teapt[> (Evrei 9:28). S[-L
a=tept[m, rugându-ne =i veghind ca planul Lui de bine pentru
via\a noastr[ s[ se duc[ la îndeplinire. Faptele Apostolilor 20:32
spune: <+i acum, fra\ilor, v[ încredin\ez în mâna lui Dumnezeu =i
a Cuvântului harului S[u, care v[ poate zidi suflete=te, =i v[ poate
da mo=tenirea împreun[ cu to\i cei sfin\i\i>. 

Amin
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6
CUM ÎNVIE UN MORT

<+i Elisei a zis lui Ghehazi: «Încinge-\i mijlocul, ia
toiagul meu în mân[, =i pleac[. Dac[ vei întâlni pe
cineva, s[ nu-l întrebi de s[n[tate; =i dac[ te va între-
ba cineva de s[n[tate, s[ nu-i r[spunzi. S[ pui toia-
gul meu pe fa\a copilului.»> 2 Împ[ra\i 4:29

Capitolul patru din a doua carte a Împ[ra\ilor, pune în
fa\a noastr[ desf[=urarea unei minuni de ]nviere din
mor\i, pe care Dumnezeu a f[cut-o prin robul s[u

Elisei. Minunea nu numai c[ uime=te, fiind o deviere de la nor-
mal, dar are semnifica\ie =i valoare deosebit[ atunci când privim
la asem[narea dintre învierea fiului Sunamitei =i aducerea la via\[
a unui suflet în care duhul este mort în p[cate =i gre=eli. <Voi era\i
mor\i în gre=elile =i în p[catele voastre în care tr[ia\i…> (Efeseni
2:1-2). Sunamita, despre care vorbe=te Scriptura, a fost o femeie
înst[rit[ din Sunem, în \inutul lui Isahar, în casa c[reia Elisei a
g[zduit ori de câte ori a trecut pe acolo. Elisei sim\indu-se
recunosc[tor fa\[ de acei oameni, ca un dar, iar în cazul lor ca o
minune, a mijlocit =i mi=cat mâna lui Dumnezeu în favoarea celor
doi, pentru ca El s[ le dea ceea ce ei ]=i doreau mai mult =i astfel
Sunamita, al c[rei nume nu-l cunoa=tem, a avut ]mpreun[ cu so\ul
ei un fiu. 

Mai târziu, acest singur fiu al ei, pe care-l pre\uia ca pe lumi-
na ochilor ei, s-a îmboln[vit =i a murit. Disperat[, Sunamita
înso\it[ de un slujitor a plecat urgent la muntele Carmel, la Elisei,
omul lui Dumnezeu, c[ruia i-a îmbr[\i=at picioarele, implorân-
du-i ajutorul. Elisei l-a trimis pe slujitorul s[u, pe Ghehazi, cu
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instruc\iuni speciale, spun`ndu-i s[ pun[ toiagul pe capul copilu-
lui mort. Elisei a avut de-a face cu un copil mort, iar noi ca =i robi
ai lui Isus Hristos, care la rândul nostru am fost adu=i la via\[,
avem de-a face cu suflete lipsite de via\[ duhovniceasc[, lucru
mult mai dureros. Dorin\a lui Elisei nu a fost s[ spele trupul
copilului pentru a fi îngropat, s[-l îmb[ls[meze sau s[-l înve-
leasc[ în giulgiuri albe. Chiar de la început, de când a aflat vestea
trist[, a vrut o complet[ restaurare la via\[ =i s[n[tate a acelui trup
de copil pe care sufletul îl p[r[sise. 

În prima carte a }mp[ra\ilor la capitolul 17 afl[m cum Elisei a
înv[\at un lucru de la Ilie, cel care a înviat pe fiul v[duvei din
Sarepta, prin care s-a dovedit a fi un om al lui Dumnezeu. În urma
experien\ei na=terii din nou =i privind la exemplul mai marilor
no=tri în credin\[ am înv[\at c[ putem =i se a=teapt[ de la noi s[
ne facem partea noastr[, pentru ca tot mai multe învieri din mor\i
s[ aib[ loc în mijlocul oamenilor care sunt vii biologic, dar mor\i
spirituali. Ghehazi a ajuns primul la locul unde era copilul =i a pus
toiagul pe capul lui, a=a cum i s-a poruncit, probabil ca ei s[ nu-l
îngroape, dar copilul nu a înviat pân[ c`nd Elisei nu a ajuns acolo
=i nu a f[cut ceea ce a v[zut pe Ilie f[când =i anume pân[ c`nd nu
s-a rugat fierbinte lui Dumnezeu. Apoi l-a dat viu mamei sale. 

Dac[ vrem ca cei nem`ntui\i s[ vin[ la mântuire, nu doar s[ le
d[m informa\ii, va trebui s[ avem mil[ de ei =i s[-i aducem înain-
tea lui Dumnezeu în rug[ciuni fierbin\i. Dup[ cum Ghehazi a pus
toiagul pe copil ca pe ceva care nu era al lui, tot a=a cei care spun
despre mântuire ca despre ceva ce nu este a lor nu au succes.
Ceremonii religioase, practici, obiceiuri str[mo=e=ti mo=tenite,
doctrine, uneori ilustra\ii =i chiar glume stau ca toiagul lui
Ghehazi pe fa\a celui mort spiritual =i nu simte nimic. Adev[rul
pe care îl vestim trebuie s[ fie dovedit în via\a noastr[, iar aceast[
dovad[ iese în eviden\[ mai mult prin tr[ire decât prin cuvinte.
Pân[ c`nd nu po\i ar[ta ce a f[cut Adev[rul cu tine =i din tine pen-
tru slava lui Dumnezeu, nu po\i fi un trimis împuternicit al Lui,
care s[ aib[ succes ]n a chema la via\[ pe cei mor\i. 
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Cei ce înva\[ c[ sunt lucruri pe care le p[strezi cu orice pre\,
cum este prietenia Domnului, prefer[ s[ sufere ei decât s[ sufere
Adev[rul din pricina lor. Ace=tia se bucur[ de prietenia
Domnului =i de trimiterea pe care El le-o face, dar nu slujesc de
la o platform[ unde a=teapt[ s[ fie sluji\i, ci slujesc altora dup[
cum Domnul Isus a slujit nevoilor oamenilor. Aspostolul Pavel,
de dragul St[pânului =i a sufletelor, a spus c[ este gata s[ fie tur-
nat ca o jertf[, adic[ cheltuit ca o ardere de tot care se mistuie în
întregime, pentru c[ avea în vedere via\a ve=nic[ =i folosul
duhovnicesc al slujirii lui Dumnezeu. A=a dup[ cum copilul mort
al Sunamitei a primit din c[ldura trupului lui Elisei, =i cei c[rora
le spunem despre iubirea lui Dumnezeu trebuie s[ simt[ c[ldura
dragostei noastre pentru binele sufletului lor. 

Ca slujitori ai marelui St[pân nu dorim doar o schimbare
moral[, o îmbog[\ire a cuno=tin\elor despre Dumnezeu, ci dorim
s[ vedem sufletele moarte înviate la via\[ prin credin\a în
Domnul Isus. Ceea ce este cu neputin\[ la oameni este cu putin\[
la Dumnezeu. <A=a vorbe=te Domnul Dumnezeu c[tre oasele
acestea: «Iat[ c[ voi face s[ intre în voi un duh, =i ve\i învia!»>
(Ezechiel 37:5). Acest fel de înviere poart[ =i numele de na=tere
din nou, pentru c[ duhul celui ce crede în Domnul Isus vine la
via\[; astfel acest duh simte =i chiar poate con\ine o mic[ parte din
Dumnezeu prin prezen\a =i puterea Duhului Sfânt, care face
aceast[ minune în[untrul omului. <…fiind îngropa\i împreun[ cu
El, prin botez, =i învia\i în El =i împreun[ cu El, prin credin\a în
puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat din mor\i> (Coloseni 2:12).
Învierea duhului nostru mort este posibil[ datorit[ înl[tur[rii vinei
noastre prin meritul produs de moartea Domnului Isus pe cruce. 

Dac[ Elisei ar fi cedat necredin\ei =i ar fi spus c[ mortul e nor-
mal s[ r[mân[ mort, nu ar fi avut loc minunea învierii fiului
Sunamitei. Elisei a crezut c[ Dumnezeu învie mor\ii, =i noi, ca
slujitorii ai lui Dumnezeu, =tim c[ ast[zi are loc o minune =i mai
mare, adic[ o chemare =i ridicare la via\[ a sufletelor moarte în
p[cat. Dac[ stai s[ ascul\i ce spune necredin\a, care tr[ie=te numai
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prin vedere, vei auzi cuvinte de disperare =i neputin\[ ca =i acelea
ale împ[ratului lui Israel: <…Oare sunt eu Dumnezeu, ca s[ omor
=i s[ înviez, de-mi spune s[ vindec pe un om de lepra lui?>
(2 Împ[ra\i 5:7). Vocea credin\ei începe s[ gl[suiasc[ asemenea
Martei la mormântul fratelui ei Laz[r: <Dar =i acum, =tiu c[ orice
vei cere de la Dumnezeu, Î\i va da Dumnezeu> (Ioan 11:22).
Dumnezeu este =i ast[zi foarte interesat ca cei mor\i s[ primeasc[
via\a, =i folose=te tot felul de metode pentru a ie=i în calea omu-
lui mort, oferindu-i via\[. În cazul famenului Etiopian amintit ]n
Fapte capitolul opt putem vedea cum Dumnezeu, un înger, un
evanghelist, Duhul Sfânt, Sfânta Scriptur[ =i valoarea sângelui
Mielului lui Dumnezeu particip[ =i reu=esc s[ salveze un suflet,
aduc`ndu-l la via\[. 

Dup[ ce am fost mântui\i suntem chema\i s[ fim pescari de
oameni =i s[ aducem din apele învolburate ale lumii tot felul de
pe=ti, adic[ de suflete, care expu=i la lumina Evangheliei s[ aib[
un moment al mântuirii, al aducerii la via\[, când s[ cread[ =i s[
se întoarc[ de la p[cat. Pentru a face aceast[ lucrare este nevoie
de un zel izvorât dintr-o dragoste pentru Dumnezeu, care s[ poat[
trece peste refuzuri =i chiar prigoniri din partea celor pe care vrei
s[-i aduci la Domnul ca s[ primeasc[ via\[. Un foc pictat nu va
înc[lzi pe nimeni =i nici un zel care st[ numai în vorbe nu va ajuta
nim[nui, ci oamenii trebuie s[ simt[ dorin\a noastr[ de bine pen-
tru ei, la fel cum copilul Sunamitei a sim\it c[ldura trupului lui
Elisei. Biserica lui Dumnezeu nu este o organiza\ie, ci un trup viu
care simte, ca ni=te m[dulare, nevoile celorlal\i. Acela care vrea
s[ tr[iasc[ izolat, cu indiferen\[ fa\[ de cei mor\i suflete=te, =i
neinteresat de eforturile Bisericii de a-i aduce la Lumin[, nu se
poate ruga rug[ciunea <Tat[l nostru>, pentru c[ dintr-un sim\ ego-
ist se vede doar pe el însu=i. 

Scriptura ne spune c[ un semn al vremurilor din urm[ este fap-
tul c[ dragostea celor mai mul\i se va r[ci. Comparând starea
primilor cre=tini cu a celor de ast[zi vedem c[ ei erau confrunta\i
cu faptul c[ dac[ vor merge într-un anumit loc s[ propov[duiasc[,
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vor fi du=i la închisoare =i omorâ\i, pe când ast[zi mul\i se zbat cu
ideea dac[ vor merge sau nu duminica la Casa de Rug[ciune, iar
dac[ se hot[r[sc s[ mearg[, ]ntrebarea care ]i fr[m`nt[ este la ce
or[, ca nu cumva sacrificiul s[ fie prea mare =i astfel firea s[
înregistreze nemul\umiri. Ca s[ ai succes în aceast[ privin\[ nu
ajunge jum[tate de sacrificiu, ci trebuie ca firea noastr[ s[ fie dis-
ciplinat[, spre a fi mereu la dispozi\ia Lui. Când duci Adev[rul la
cel mort suflete=te, cu o inim[ care este cu totul pentru Dumnezeu,
vei avea succes. Nu uita c[ nu num[rul conteaz[ a=a de mult înain-
tea Aceluia care va r[spl[ti, ci dedicarea =i sacrificiul t[u. <C[ci
Dumnezeu nu este nedrept ca s[ uite osteneala voastr[ =i
dragostea, pe care a\i ar[tat-o pentru numele Lui...> (Evrei 6:10).

Aceast[ dragoste, ce este în inima omului care a gustat c`t de
bun este Domnul, o putem asem[na cu o fânt`n[ de ap[ pe care am
v[zut-o ]ntr-un parc, a=ezat[ acolo cu scopul de a-l ]nfrumuse\a.
Patru platforme ca patru discuri uria=e de dimensiuni diferite, erau
a=ezate una peste alta, cea mai mic[ fiind pus[ ]n v`rf. De pe
aceast[ platform[ apa curgea pe a doua care era pu\in mai mare,
iar de acolo se prelingea pe a treia, ajung`nd s[ se reverse ]n cea
de-a patra care era cea mai mare. M-am gândit c[ platforma de sus
reprezint[ rela\ia noastr[ personal[ cu Domnul Isus, =i din aceast[
dragoste se revars[ la a doua platform[ care este familia. Apoi, în
forma celei de-a treia platform[, dragostea, ca o ap[ vie, se revars[
peste biseric[, ca s[ urmeze a patra platform[ care reprezint[
lumea întreag[, pe care Dumnezeu o cheam[ la mântuire. Dac[ nu
este ap[ îndeajuns pe platforma de sus celelalte trei de mai jos nu
vor primi ap[. Trebuie s[ nu uit[m c[ fiecare din noi, cei care sun-
tem mântui\i, am început la nivelul de jos, unde am fost uda\i de o
dragoste ce a venit de sus, din cei în a c[ror inim[ a clocotit o
dragoste pentru Dumnezeu =i care au dorit ca un suflet mort, cum
am fost =i eu, s[ fie adus la via\[. La fel cum este relatat în cartea
<C[l[toria cre=tinului>, înainte de a primi numele de <Cre=tin> am
purtat numele de <Cel lipsit de har>, =i nu cred c[ a= gre=i dac[ a=
ad[uga =i numele de <Cel lipsit de via\[>.

52 de mesaje pentru 52 de s[pt[m`ni

65



<Rodul celui neprih[nit este un pom de via\[, =i cel în\elept
câ=tig[ suflete> (Proverbe 11:30). A tr[i ca sfânt, neprih[nit nu
înseamn[ c[ nu po\i s[ p[c[tuie=ti, ci de dragul Domnului Isus nu
vrei s[ mai p[c[tuie=ti. O dat[ ce am fost adu=i la via\[ se a=teapt[
de la noi, ca de la un pom bun, s[ aducem road[ bun[ de care
St[pânul s[ se bucure. Se cere de la noi s[ fim ca un pom plin de
road[ dulce la care lumea vine s[-l scuture ca s[-i ia roada =i
s[-=i stâmpere foamea. Dac[ c[ut[m s[ ne p[str[m via\a ne-o vom
pierde, dar dac[ o vom cheltui pentru El, Domnul Isus ne spune
c[ o vom câ=tiga. Dac[-I încredin\[m via\a noastr[ Domnului, El
ne-o va p[stra =i ne-o va da ]n }mp[r[\ia Sa la un nivel de
nemurire. Felul nostru de tr[ire face garduri între noi =i semenii
no=tri sau este ca un indicator clar c[tre Acela care ]nviaz[ mor\ii. 

Bucuria =i fericirea ajung s[ fie rarit[\i pe p[mânt în zilele de
ast[zi, dar cei în\elep\i, care câ=tig[ suflete, au din plin sim\ul
fericirii =i al împlinirii. Aceast[ road[ a neprih[nirii va fi v[zut[
nu numai de Dumnezeu, dar =i de cei din jur, pentru care uneori
suntem o enigm[. Nu este normal pentru un om s[ aib[ pace =i
lini=te atunci c`nd se afl[ ]n necaz. Când cel neprih[nit arat[ c[ se
încrede în Dumnezeu =i nu în lucruri, oamenii nemântui\i v[d
aceast[ stare de mul\umire cu voia lui Dumnezeu, =i ]n inima lor
se treze=te dorin\a de a avea =i ei aceast[ pace. Un astfel de suflet
mântuit î=i d[ roada la timp, pentru c[ r[d[cinile îi sunt înfipte în
promisiunile lui Dumnezeu care-i spun c[ chiar dac[ ar trece prin
necaz Domnul va fi cu el. 

Elisei a f[cut minuni pentru c[ Dumnezeu a fost cu el; Iosif a
ajuns la loc de mare cinste nu pentru c[ era iste\, ci pentru c[
Dumnezeu a fost cu el; noi vom putea aduce suflete la Dumnezeu
numai dac[ El este cu noi. Succesul nu st[ în iste\imea noastr[, ci
în dependen\a de Dumnezeu =i ]n dorin\a de bine pentru cel
nemântuit, lucrare în care Duhul Sfânt are rolul principal. Suntem
chema\i la a participa ]mpreun[ cu Dumnezeu la aceast[ lucrare,
de aducere a celor mor\i la via\[, lucru care pare imposibil la
prima vedere. <Iat[, Eu sunt Domnul, Dumnezeul oric[rei f[pturi.
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Este ceva de mirat din partea Mea?> (Ieremia 32:27). Aceasta este
Marea Trimitere f[cut[ chiar de Domnul Isus nu numai ucenicilor
]n momentul ]n care a avut loc În[l\area Sa, ci ea este valabil[ =i
pentru ucenicii Lui de ast[zi. 

Pe mul\i din noi Domnul ne-a f[cut fiin\e p[mânte=ti slabe,
uneori chiar cu defecte trupe=ti, ca s[ avem mai bun[ =ans[ s[ ne
umilim, pentru a primi harul de a deveni unelte în mâna Lui =i în
urma rezultatelor bune s[ se arate frumosul slavei Sale ori de câte
ori un suflet mort este adus la via\[. Nici Elisei, nici apostolul
Pavel =i nimeni =i nimic altceva decât puterea lui Dumnezeu nu
poate învia un trup =i nici un suflet mort. Cum po\i s[ învii un
mort? Aducându-l în leg[tur[ cu puterea Acelui care face tot ce
vrea în cer =i pe p[mânt. Faptul c[ Dumnezeu, care poate totul,
are gânduri =i planuri bune cu privire la noi este o binecuvântare
pe care noi nu o putem estima la adev[rata ei valoare. 

Grecii î=i închipuiau zeii a fi extrem de capricio=i =i credeau c[
este foarte u=or s[ le cazi în disgra\ie. Povestirea lor spune de
Prometeu, un zeu care a dat oamenilor foc ca s[-i ajute, dar Zeus,
zeul =ef, l-ar fi pedepsit pentru aceasta pe Prometeu legându-l de o
stânc[ =i poruncind vulturilor s[-l sfâ=ie. Romanii credeau =i ei ]n
zei, dar ]i percepeau a fi total dezinteresa\i de a avea o leg[tur[ cu
omul sau de a vrea s[ le fac[ bine. Cât de diferit este Dumnezeul
cel Adev[rat al Scripturii, care a f[cut un plan de r[scump[rare
prin care omul s[ fie readus la via\[ duhovniceasc[ =i primind ast-
fel nevinov[\ia s[ poat[ fi mo=tenitor al cerului. Elisei nu a fost un
om de rând, pentru c[ Duhul lui Dumnezeu venea peste el =i prin
el Dumnezeu f[cea minuni. Omul n[scut din nou, care are în el
Duhul lui Dumnezeu, nu este om de rând. Vederea îi este suprana-
tural[, pentru c[ poate p[trunde dincolo de aceast[ via\[, v[z`nd
lucrurile materiale la adev[rata lor valoare din perspectiva cerului,
dar mai ales vede posibil ca cel mort suflete=te s[ fie adus la via\[
=i înc[ via\[ din bel=ug. Pe lâng[ o vedere diferit[ de cea a omului
f[r[ Dumnezeu, are putere deosebit[ - fiind sigilat pentru ziua
r[scump[r[rii, are paz[ special[ - fiind p[zit de puterea lui
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Dumnezeu prin credin\[, =i mai are planuri =i \eluri diferite de ale
oamenilor de rând, planuri care întotdeauna au de-a face cu
dorin\ele lui Dumnezeu care vrea mântuirea oamenilor.

Este momentul s[-\i r[spunzi dac[ faci parte din categoria
oamenilor împuternici\i de Cer de a face cunoscut[ omului pier-
dut puterea care-l aduce la via\[ pe cel mort sau faci parte din cei
care sunt mor\i în[untrul lor =i niciodat[ nu au gustat din
adev[rata fericire ce r[mâne în om, indiferent de împrejur[ri.
Dac[ cumva faci parte din a doua categorie, acest mesaj î\i spune
c[ este speran\[ pentru tine la Dumnezeul cel bun, care arat[
p[c[to=ilor calea spre via\[. Este o lege a mor\ii în care omul se
na=te, este un drum al mor\ii pe care omul nemântuit umbl[, sunt
leg[turi ale mor\ii, este un bold al mor\ii cu o putere a p[catului,
este un Potrivnic care are puterea mor\ii, este o fric[ a mor\ii, dar
mai tare ca toate acestea este Dumnezeu, care prin legea Duhului
de via\[ în Hristos Isus d[ via\[ ve=nic[ prin puterea ce o are de
a-+i supune toate lucrurile. <În adev[r, dup[ cum Tat[l înviaz[
mor\ii, =i le d[ via\[, tot a=a =i Fiul d[ via\[ cui vrea> (Ioan 5:21). 

+tim despre Domnul Isus c[ în timpul când a umblat pe
p[mânt a înviat cel pu\in trei persoane moarte. O feti\[, un tân[r
=i pe un om mai în vârst[ cu numele de Laz[r. Pe fata lui Iair a
înviat-o imediat dup[ ce murise, a=a c[ feti\a p[rea c[ doarme.
Tân[rul din Nain, pe care Domnul Isus l-a înviat, avea deja mai
multe ore de când era mort, iar dup[ obiceiul de atunci, din cauza
c[ldurii, era dus spre a fi îngropat repede. Pe Laz[r Domnul Isus
l-a înviat pe când trupul acestuia intrase deja în putrefac\ie =i
mirosea greu. Trei mor\i în st[ri diferite, av`nd în comun faptul c[
erau mor\i. Tot la fel oamenii mor\i în p[catele =i f[r[delegile lor
sunt vinova\i de mai mult sau de mai pu\in, dar to\i sunt vinova\i
=i to\i au în comun faptul c[ sunt mor\i suflete=te, începând de la
omul despre care se spune c[ este bun ca pâinea cald[ =i pân[ la
cel mai mare criminal. <C[ci to\i au p[c[tuit, =i sunt lipsi\i de
slava lui Dumnezeu. +i sunt socoti\i neprih[ni\i, f[r[ plat[, prin
harul S[u, prin r[scump[rarea, care este în Hristos Isus> (Romani
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3:23,24). Prin poc[in\[ vine iertarea =i via\a în p[c[to=ii mari sau
mici, care devin f[pturi noi, f[pturi vii în Hristos Isus. 

Cum învie un mort? Intr`nd în contact cu Acela care este
<Via\a>. Cel mort învie dup[ ce vine în contact cu Adev[rul Scrip-
turii pe care ]l crede. <Cine crede în Fiul, are via\[ ve=nic[; dar
cine nu crede în Fiul, nu va vedea via\a, ci mânia lui Dumnezeu
r[mâne peste el> (Ioan 3:36). Este o pâine care se nume=te <Pâinea
vie\ii>; este o ap[ numit[ <Apa vie\ii>, care atunci când vine în
contact cu sufletul mort transmite via\[. Acest mare BINE =i acest
mare BUN este darul lui Dumnezeu pentru noi, în persoana
Domnului Isus Hristos, Fiul S[u. <Adev[rat, adev[rat v[ spun, c[
cine ascult[ cuvintele Mele, =i crede în Cel ce M-a trimis, are via\a
ve=nic[, =i nu vine la judecat[, ci a trecut din moarte la via\[> (Ioan
5:24). Cu toate c[ acest BINE ni se ofer[ ca dar, iar omul trebuie
doar s[-L cear[, mul\i nu v[d importan\a acestui lucru, pentru c[
vederea lor, nu fizic[, ci spiritual[, este deficient[. 

Dumnezeu are slujitori pe care îi trimite în via\a celor ce sunt
mor\i suflete=te cu Adev[rul Scripturii, pentru ca aceste suflete ce
nu v[d folos în a tr[i sfânt s[ vin[ la Hristos =i s[ primeasc[ via\[.
<Te-am ales din mijlocul norodului acestuia =i din mijlocul Nea-
murilor, la care te trimit, ca s[ le deschizi ochii, s[ se întoarc[ de
la întuneric la lumin[, =i de sub puterea Satanei la Dumnezeu; s[
primeasc[, prin credin\a în Mine, iertare de p[cate =i mo=tenirea
împreun[ cu cei sfin\i\i> (Fapte 26:17, 18). Dac[ unui copil mic îi
dai s[ aleag[ între o ciocolat[ sau o not[ bancar[ care în câ\iva ani
ar avea o valoare imens[, copilul alege ciocolata. Mul\i se com-
port[ ca =i un astfel de copil, vrând s[-=i caute binele temporar ca
s[ nu se despart[ de lume sau s[ aib[ ceva de suferit în urma
poc[in\ei. Dumnezeu ]i iube=te pe to\i oamenii, dar nu to\i
oamenii }l iubesc pe Dumnezeu. Aceia care }l iubesc p[zesc
poruncile Lui =i o dat[ ajun=i mântui\i caut[ s[ spun[ =i altora de
via\a nou[ pe care au primit-o în dar. Un suflet care iube=te
p[catul =i nu vrea s[ se despart[ de el este ca un om care \ine în
mân[ o dinamit[ =i este fascinat de fitilul care arde. Sc[parea st[
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în a renun\a la dinamit[, adic[ la p[cat înainte de a fi nevoit s[
pl[te=ti pentru el. 

Lot se credea în deplin[ siguran\[ în cetatea Sodomei, dar era
o siguran\[ fals[, a=a cum este siguran\a pe care o ofer[ lumea =i
promisiunile ei. Via\a ca tot ce ne înconjoar[ curge, dar omul se
poate apuca de aceast[ promisiune a vie\ii ve=nice. De obicei
oamenii care se v[d cei mai p[c[to=i se întorc mai repede la
Dumnezeu, la fel cum a spus Domnul Isus despre femeile
p[c[toase =i vame=i, dar nu pentru c[ erau mai buni ca fariseii, ci
pentru c[ ei, în disperare, v[zându-se lipsi\i de merite, se încred
în harul mare al lui Dumnezeu spre deosebire de cei care nu se
v[d complet r[i, =i f[r[ s[ le pese de chemare Lui î=i v[d de tre-
burile lor. Dup[ R[pirea Bisericii la Cer lumea va avea ceea ce ]=i
dore=te =i anume o lume f[r[ Dumnezeu, în care Satan va face
cam ce vrea cu oricine refuz[ ast[zi harul Domnului. 

Una din gre=elile bogatului ajuns în iad, c[ruia i-a rodit \arina
mai mult ca oricând, a fost faptul c[ era preten\ios la ani, crezând
c[ i se cuvine s[ tr[iasc[ ]nc[ mul\i ani, dar sufletul i s-a cerut în
toiul nop\ii. A fost numit nebun de Domnul Isus pentru atitudinea
lui de a se încrede în ce nu era a lui =i de a se crede st[pân pe
lucrurile pe care le numea bog[\ii. Chemarea la mântuire se face
=i ast[zi =i în\elept este acela care se îngrije=te de binele sufletu-
lui lui. Dac[ vrei s[ învingi o sl[biciune, un viciu chiar, trebuie s[
încetezi a hr[ni acea stare cu condi\iile necesare ca ea s[ existe în
via\a ta. Parte din a sc[pa de un obicei r[u este a cre=te o virtute
care aduce folos sufletului. Fiecare om poate alege s[ vin[ la
via\[, dar dac[ refuz[, în urma judec[\ii urmeaz[ ceea ce
Scriptura nume=te moartea a doua, care este o stare spiritual[
într-o nesfâr=it[ existen\[ în chinuri ve=nice, departe de fa\a lui
Dumnezeu, pe care L-a refuzat pe când tr[ia în trup pe p[mânt.
Fii sigur c[ e=ti viu pentru Dumnezeu =i vei cunoa=te aceasta cel
mai bine dup[ dorin\ele ce le ai =i lucrurile pe care le faci în a
mul\umi lumea =i firea sau în a-L mul\umi pe Dumnezeu. Vino la
Isus Hristos =i vei tr[i! Amin
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7
CÃLÃUZA

<Când va veni Mângâietorul, Duhul adev[rului, are
s[ v[ c[l[uzeasc[ în tot adev[rul; c[ci El nu va vorbi
de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit, =i v[ va
descoperi lucrurile viitoare. El M[ va prosl[vi, pen-
tru c[ va lua din ce este al Meu, =i v[ va descoperi.> 

Ioan 16:13, 14

Tr[im timpul zilelor din urm[ când promisiunea lui
Dumnezeu, rostit[ prin proroci, de a turna din Duhul
S[u peste robii =i roabele Sale, împreun[ cu promisi-

unea Mântuitorului de a-L trimite pe Duhul Sfânt - M`ng`ietorul,
a devenit o realitate. Duhul Sfânt, care este Dumnezeu, a ini\iat
Biserica în ziua Cincizecimii =i continu[ =i ast[zi prin lucrarea de
preg[tire pentru cer a sufletelor credincio=ilor de pe p[mânt. Dac[
am asem[na sufletul care-L caut[ pe Dumnezeu cu un om care
caut[ |ara Împ[ratului Isus Hristos, unde este pace =i fericire
ve=nic[, =i dac[ ne-am gândi c[ acel om a pornit în c[utarea |[rii
de Sus mânat de dorin\a de a vedea frumuse\ea Împ[ratului =i de
a r[mâne la curtea Lui, am putea asem[na religiile p[mântului cu
ni=te îndrum[tori g[si\i la r[scruci de drumuri. C[l[torul care
caut[ drumul cel bun poate fi derutat uneori din cauza r[spun-
surilor pe care le prime=te de la diferite religii cu privire la |ara
aceasta =i la modul cum poate ajunge s[ fie acceptat s[ r[mân[ în
prezen\a Împ[ratului. 

Unele religii sau îndrum[tori, cum sunt numite în aceast[
parabol[ dac[ o putem numi a=a, dau direc\ii cu totul gre=ite =i
omul în loc s[ mearg[ spre |ara de Sus î=i istove=te pa=ii degea-
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ba, mergând în direc\ii gre=ite. Alte c[l[uze sau religii dau direc\ii
spre a c[l[tori pân[ la grani\a Împ[r[\iei mult c[utate, pe când
altele =tiu s[ îndrume chiar pân[ la Muntele lui Dumnezeu. Sunt
apoi religii care îndrum[ c[l[torul dornic de a se vedea în
prezen\a Împ[ratului pân[ la por\ile Cet[\ii Sfinte, dar spun c[ a
intra în audien\a Împ[ratului sau a ajunge la starea unde El î\i
accept[ prietenia este o n[zuin\[ prea îndr[znea\[. Este foarte
important s[ fii sf[tuit =i s[ ascul\i de C[l[uza care =tie drumul
într-acolo, ca atunci când cea\a vie\ii se ridic[ =i vezi lucrurile ce
r[mân ve=nic, s[ te afli în fa\a Împ[ratului =i El s[-\i fie
binevoitor. 

Textul citat la început con\ine cuvintele Împ[ratului Isus
Hristos =i ne vorbe=te despre un C[l[uzitor numit
<Mângâietorul>, care conduce în tot Adev[rul. <+i anume, Duhul
adev[rului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru c[ nu-L vede
=i nu-L cunoa=te; dar voi }l cunoa=te\i, c[ci r[mâne cu voi, =i va
fi în voi> (Ioan 14:17). C[l[uza aceasta are putere, autoritate =i
mult[ experien\[, pentru c[ a condus cu bine pe mul\i fii =i pe
multe fiice pân[ în cetatea Împ[ratului. El }nsu=i a trimis acest
C[l[uzitor în lumea de jos ca s[ îndrume spre |ara numit[ Cer,
unde a preg[tit un loc pentru to\i cei ce doresc s[-=i petreac[
ve=nicia ]mpreun[ cu Acela care Singur este Bun. Oricine ai fi,
dac[ ai c[utat |ara de Sus cred c[ ai întâlnit multe din aceste
c[l[uze pe p[mânt, care se pretind a =tii calea într-acolo chiar
dac[ uneori ele sunt oarbe. 

Este absolut esen\ial s[ întâlne=ti =i s[ te împrietene=ti într-un
mod permanent cu <C[l[uza> trimis[ chiar de Marele Împ[rat
Isus Hristos, =i aceast[ C[l[uz[ este Mângâietorul - Duhul Sfânt.
Acela care-=i las[ prejudec[\ile =i caut[ sincer g[se=te aceast[
C[l[uz[ minunat[ care te umple de un entuziasm sfânt spre a tr[i
o via\[ dedicat[ sfin\eniei, pentru a fi ve=nic la curtea Marelui
Împ[rat Isus. Se poate ca unii s[ cread[ c[ Dumnezeu, despre care
Scriptura spune c[ face din fl[c[ri de foc slujitori, ne-a creat în
primul rând ca s[-I slujim, dar =i cu scopul de a avea p[rt[=ie cu
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noi =i aceasta nu numai în cer, ci înc[ de aici, de pe p[mânt.
Aceast[ C[l[uz[, Mângâietorul - Duhul Sfânt, î=i începe lucrarea
în sufletul doritor de mântuire prin a-i adeveri Cuvântul Scripturii
care cheam[ la poc[in\[, =i apoi, în meritul creat de Împ[ratul
Isus, îi arat[ c[ datoria p[catelor îi poate fi =tears[. Aceast[
C[l[uz[, dup[ minunea na=terii din nou - cea mai adânc[ lucrare
a lui Dumnezeu în noi, pune în sufletul albit prin sângele
Mielului lui Dumnezeu o pecete a Sa, care este o arvun[ =i un gust
a ceea ce urmeaz[ pentru sufletul mântuit o dat[ ce ajunge în |ara
de Sus. <+i voi, dup[ ce a\i auzit cuvântul adev[rului (Evanghelia
mântuirii voastre), a\i crezut în El, =i a\i fost pecetlui\i cu Duhul
Sfânt, care fusese f[g[duit, =i care este o arvun[ a mo=tenirii noas-
tre, pentru r[scump[rarea celor câ=tiga\i de Dumnezeu, spre lauda
slavei Lui> (Efeseni 1:13, 14). 

Duhul Sfânt este comoara sufletului mântuit care locuie=te în
templul fiin\ei sale la nivelul duhului ce a fost trezit la via\[.
C[l[uza, adic[ Duhul Sfânt, este Acela care face posibil[ p[rt[=ia
cu Dumnezeu înc[ de aici de pe p[mânt. C[l[uzitorul lucreaz[
ast[zi dup[ planul lui Dumnezeu numit <Har> =i acest fel al Lui
de a lucra nu s-a schimbat din Ziua de Rusalii =i pân[ la R[pirea
Bisericii la Cer. Dumnezeu d[ =i ast[zi Darul Duhului Sfânt ca =i
C[l[uz[ care r[mâne permanent în sufletul ce-=i tr[ie=te via\a spre
gloria lui Dumnezeu. <Deci, dac[ voi, care sunte\i r[i, =ti\i s[ da\i
daruri bune copiilor vo=tri, cu cât mai mult Tat[l vostru cel din
ceruri va da Duhul Sfânt celor ce i-L cer!> (Luca 11:13) 

Cercetând Scriptura vedem c[ umplerea cu Duhul Sfânt a fost
înso\it[ de o vorbire în alte limbi, ca un semn al acestei umpleri
de Sus. Apostolul Pavel nu a fost în camera de sus la Rusalii, dar
g[sim c[ =i el a avut aceea=i experin\[ într-un mod constant.
<Mul\umesc lui Dumnezeu c[ eu vorbesc în alte limbi mai mult
decât voi to\i> (1 Corinteni 14:18). Tot el ne îndeamn[ s[ fim plini
de Duh, ca nimic altceva din lume s[ nu mai aib[ loc în inim[,
oricât de îmbietor ar face potrivnicul acea ofert[. <…Dimpotriv[,
fi\i plini de Duh> (Efeseni 5:18). Scriptura spune c[ f[g[duin\a
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darului Duhului Sfânt nu a fost doar pentru biserica primar[, ci =i
pentru noi care în timpul acela, eram privi\i ca a fi undeva departe
în viitor. <C[ci f[g[duin\a aceasta este pentru voi, pentru copiii
vo=tri, =i pentru to\i cei ce sunt departe acum, în oricât de mare
num[r îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru> (Fapte 2:39). 

Scriptura ne arat[ c[ cei care s-au umplut de Duhul Sfânt au
avut un semn exterior =i anume au vorbit în alte limbi. Limbile
sunt o dovad[ exterioar[ a faptului c[ Duhul Sfânt este în control,
=i cine vorbe=te în limbi se zide=te pe el însu=i. Vorbirea în limbi
este o comunicare a Duhului Sfânt din noi cu Dumnezeu, în
cuvinte de mijlocire sau prosl[vire. <În adev[r, cine vorbe=te în
alt[ limb[, nu vorbe=te oamenilor, ci lui Dumnezeu; c[ci nimeni
nu-l în\elege, =i, cu duhul, spune taine> (1 Corinteni 14:2). Mân-
tuirea este darul lui Dumnezeu care se prime=te prin credin\[, =i
numai Duhul Sfânt care cunoa=te tainele ascunse ale inimii =tie cu
precizie dac[ =i la ce moment a avut loc na=terea din nou a un
suflet pentru a putea fi mântuit. 

Cine vrea s[ aib[ experien\a Nou Testamental[ de a sim\i
umplerea cu Duhul Sfânt ca un pahar care d[ peste el, vrând s[
primeasc[ tot ce are Dumnezeu pentru el, poate cere =i poate avea
experien\a umplerii cu Duhul Sfânt, cu semnul vorbirii în alte
limbi. Din experien\a mea, spun c[ este imposibil s[ ai parte de
umplerea cu Duhul Sfânt =i s[ nu ai un sim\ al fericirii de a fi în
prezen\a lui Dumnezeu împreun[ cu un sim\ a-l împlinirii a=a
cum nu ai mai avut niciodat[ înainte. Pentru mine una din cele
mai minunate urm[ri ale acestei experien\e a fost faptul c[ acest
sim\ al prezen\ei Lui a r[mas în mine ca o putere care nu numai
c[ m[ ajut[ s[ fac voia lui Dumnezeu numai ]n m[sura ]n care eu
doream, dar îmi d[ o bucurie deosebit[ în a face voia Lui. Aceast[
putere minunat[, numit[ în acest mesaj <C[l[uza>, m-a f[cut s[
simt o dragoste pentru to\i cei cu care am venit în contact, cu o
dorin\[ de a vorbi despre prietenia =i p[rt[=ia profund[ cu
Domnul Isus. Aceast[ putere Sfânt[ m-a uimit în mod pl[cut prin
felul cum a afectat voin\a mea, prin aceea c[ am putut s[-mi
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întorc cu u=urin\[ spatele de la p[catul pe care înainte de a m[
poc[i ]l numeam pl[cere. Aceast[ putere trebuie mereu reîm-
prosp[tat[ prin rug[ciune =i se poate p[stra printr-o via\[ ferit[ de
ofertele potrivnicului. 

Vorbirea în limbi este un timp de umplere, când mintea rode=te
mai pu\in, iar Duhul Domnului face în duhul nostru o umplere =i
înt[rire cu putere, a=a cum ne-a promis Domnul Isus când a spus
c[ vom primi o putere. <=i-L rog ca, potrivit cu bog[\ia slavei
Sale, s[ v[ fac[ s[ v[ întâri\i în putere, prin Duhul Lui, în omul
din l[untru….=i s[ cunoa=te\i dragostea lui Hristos, care întrece
orice cuno=tin\[, ca s[ ajunge\i plini de toat[ plin[tatea lui
Dumnezeu.> (Efeseni 3:16, 19). Când am c[utat aceast[ umplere
cu Duhul Sfânt mi-am dat seama c[ ar fi mai u=or s[ justific c[
am deja aceast[ umplere prin alte modalit[\i decât prin aceea care
are ca semn vorbirea în alte limbi. A trebuit s[ lupt împotriva gân-
dului de ru=ine cu care eram atacat când m[ gândeam c[ va trebui
s[ m[ umilesc, s[ m[ rog cu al\ii, în cazul meu, dar totu=i fiindc[
am v[zut bucuria de net[g[duit a celor ce au avut aceast[ expe-
rien\[, ceva m-a împins înainte s[ nu m[ las pân[ nu am experi-
mentat =i eu umplerea cu Duhul Sfânt, cu semnul vorbirii în alte
limbi. +tiam c[ nu trebuie s[ fug de acest lucru pe care ]l doream
a=a de mult chiar dac[ era =i o partea ce mi se p[rea grea =i anume
faptul c[ nu eu, ci Duhul Sfânt va fi în controlul cuvintelor ce vor
ie=i din gura mea. 

Eram pe atunci un tân[r care f[cuse leg[mânt prin botez cu
Domnul Isus, dar =tiam din Cuvântul lui Dumnezeu c[ a nu cere
aceast[ umplere înseamn[ din partea mea o lips[ de încredere în
Cel care a promis c[ d[ daruri bune copiilor S[i. În acea perioad[
parc[ îmi ie=eau înainte cuvintele lui Iuda, fratele Domului, care
ne îndeamn[ s[ lupt[m <…pentru credin\a, care a fost dat[
sfin\ilor o dat[ pentru totdeauna>; deci dac[ a fost dat[ <o dat[
pentru totdeauna> înseamn[ c[ nu exist[ mai t`rziu o schimbare
în felul cum lucreaz[ Duhul Sfânt în zilele de ast[zi (vezi Iuda
versetul 3). Un sfat pe care-l consider bun pentru oricine î=i
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iube=te sufletul este s[ nu dispre\uiasc[ ceea ce nu în\elege =i s[
nu încerce s[-I spun[ lui Dumnezeu cum poate sau cum nu poate
lucra, pentru c[ Domnul va lucra cu parametrii trasa\i de El în
Sfânta Scriptur[. Amintesc acest lucru în dragoste, spre nu a avea
pierderi de care potrivnicul s[ se bucure, =tiind c[ Domnul Isus
ne-a înv[\at c[ cine nume=te în cuno=tin\[ de adev[r lucrarea
Duhului Sfânt a fi lucrarea diavolului, comite marele p[cat de
hul[ (vezi Matei 12:22-32). 

Pericolul pentru cine se bazeaz[ pe priceperea lui =i prive=te la
cei ce au aceast[ experien\[ ca la ni=te oameni care au cedat
emo\iilor, este posibil s[ se afle în pozi\ia de a dispre\ui ceea ce
de fapt este o înfl[c[rare a Duhului Sfânt. <…Te laud pentru c[ ai
ascuns aceste lucruri de cei în\elep\i =i pricepu\i, =i le-ai descope-
rit pruncilor. Da, Tat[, fiindc[ a=a ai g[sit cu cale Tu> (Luca
10:21). Am în\eles c[ numai golit de merite personale, ca un copil
care se încrede în bun[tatea Tat[lui =i crede cuvintele Lui, pot
cere =i primi aceast[ umplere cu Duh Sfânt. Mândria care întot-
deauna încurajeaz[ prejudec[\ile mele de om nu a vrut s[ lase
firea s[ se vad[ golit[ de merite =i cred c[ pentru cei care au multe
cuno=tin\e acest lucru poate fi =i mai dificil decât a fost pentru
mine, care eram pe atunci un tân[r. 

Experien\a umplerii cu Duhul Sfânt, cu semnul vorbirii în alte
limbi poate fi pentru unii un subiect sensibil, care intimideaz[, =i
de aceea este adesea ocolit. Din cauza umilin\ei necesare nu este
neobi=nuit s[-i auzim pe unii spunând c[ aceast[ binecuvântat[
experien\[ nu este necesar[, dar aceasta este ca =i cum am spune
c[ noi credem Scriptura, dar nu suntem de acord cu ce spune ea.
Cine alege s[ se lipseasc[ de experien\a umplerii cu Duhul Sfânt
cu semnul vorbirii în alte limbi se lipse=te nu numai pe sine de
binecuvântare, dar }l lipse=te =i pe Dumnezeu de slava meritat[ de
El din gura noastr[. Aceast[ promisiune a Lui de a ne umple cu
Duhul Sfânt este urmat[ de un bel=ug de road[ sfânt[ =i de un sim\
de siguran\[ a mântuirii care este valabil[ =i ast[zi pentru cine o
dore=te. <Cere\i, =i vi se va da; c[uta\i =i ve\i g[si; bate\i, =i vi se
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va deschide> ( Matei 7:7). Este recomandat ca cercul de st[ruin\[
în rug[ciune s[ fie supravegheat de persoane cu experien\[ =i
maturitate duhovniceasc[, bune cunosc[toare ale Scripturii. Cine
se apropie de Dumnezeu cu dorin\a sincer[ de a fi umplut cu
Duhul Sfânt nu va fi scos afar[ din audien\[ cu Împ[ratul care va
trimite C[l[uza: Duhul Sfânt. 

La rug[ciunea de st[ruin\[ dup[ umplerea cu Duhul Sfânt,
Sângele Domnului Isus devine arm[ de ap[rare dar =i de atac.
Când pronun\[m cuvintele <Sângele Domnului> spunem c[ ape-
l[m la puterea Lui de a sp[la orice p[cat, la puterea Lui de pro-
tec\ie =i nicidecum la neprih[nirea sau puterea noastr[.
Experien\a umplerii cu Duhul Sfânt poate avea loc =i acas[,
singur la rug[ciune sau cu familia. Poate avea loc =i în timpul ser-
viciului din Casa de rug[ciune, dar de cele mai multe ori am v[zut
c[ are loc la rug[ciunea de st[ruin\[, unde focul rug[ciunii este
înfl[c[rat. Duhul Sfânt S-a rev[rsat peste casa lui Corneliu în
timp ce ascultau propov[duirea apostolului Petru, cu toate c[ ei au
venit la mântuire dup[ Rusalii. <…au v[zut c[ darul Duhului
Sfânt s-a v[rsat =i peste Neamuri. C[ci îi auzeau vorbind în limbi
=i m[rind pe Dumnezeu...> (Fapte 10:45, 46). 

În Corint, Pavel a întâlnit ucenici =i ace=tia nu =tiau de botezul
cu Duhului Sfânt. <Când =i-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul
Sfânt S-a pogorât peste ei, =i vorbeau în alte limbi, =i proroceau>
(Fapte 19:6). În Efes apostolul Pavel a întâlnit un alt credincios cu
numele de Apolo care era înv[\at <în ce prive=te calea Domnului>
=i-i înv[\a pe oameni despre Isus, dar nu a cunoscut botezul cu
Duhul Sfânt pân[ c`nd Acuila =i Priscila, prietenii apostolului
Pavel, nu i-au spus cu de-am[nuntul despre calea Domnului.
Felul în care oamenii au primit umplerea cu Duhul Sfânt ]nso\it[
de semnul vorbirii în alte limbi difer[, dar de cele mai multe ori a
avut loc prin rug[ciunea st[ruitoare, insistent[ c[tre Dumnezeu. O
experien\[ a unui suflet nu valideaz[ Scriptura, ci este autoritatea
care valideaz[ o experien\[ ca fiind autentic[ =i de la Dumnezeu,
deoarece <C[l[uza>, Duhul Sfânt lucreaz[ numai în limitele
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Sfintelor Scripturi. Sufletul care prime=te C[l[uza Sfânt[ este
mângâiat, =i ca urmare a acestui fapt el ]i poate mângâia pe al\ii.
Aceast[ stare a sufletului care urm[re=te binele altuia se datorea-
z[ rodirii Duhului Sfânt. 

Putem fi f[r[ daruri, dar nu putem fi f[r[ road[, pentru c[
Dumnezeu o a=teapt[ de la noi. Este un potrivnic care s-a opus
chiar de la început planului bun al lui Dumnezeu pentru om =i
acest potrivnic, care s-a declarat vr[jma= al oric[rui suflet ce vrea
s[ ajung[ în |ara de Sus, folose=te tot felul de c[l[uze false care
dau înv[\[turi eretice cu scopul de a deruta oamenii spre a nu
ajunge pe drumul care duce la Cer. Potrivnicul are =i el mult[
experien\[ în a-i r[t[ci pe cei lesne crez[tori =i merge pân[ acolo
c[ uneori imit[ cu falsit[\i pân[ la un loc, îns[ f[r[ s[ poat[ dupli-
ca lucr[rile C[l[uzei adev[rate numit[ Duhul Sfânt. Duhul
apostolului Pavel a fost a=a de stârnit în[untrul lui când a v[zut
aceste c[lauze false c[ a spus c[ oricine veste=te o alt[ evanghe-
lie decât cea vestit[ prin Duhul Sfânt s[ fie Anatema, adic[
condamnat sau chiar blestemat. 

Potrivnicul Satan se arat[ binevoitor prin a ar[ta drumuri mai
u=oare =i c[i mai late, îns[ nu duc în |ara de Sus. El te îndeamn[
s[ gu=ti p[catul sub pretextul c[ via\a este grea, dar nu-\i spune
niciodat[ c[ plata p[catului este moartea. Biserica din Pergam,
c[reia Domnul Isus i se adreseaz[ prin apostolul Ioan, avea o
problem[ cu via\a tr[it[ în compromis. A ajunge la un compromis
poate înseamna a face un târg. Acest lucru nu este r[u în afaceri
=i la cump[r[turi, dar când este vorba de calea Domnului com-
promisul cu lucruri care nu sunt negociabile poate distruge un
suflet =i o biseric[. La ora de religie profesorul a întrebat ce
înseamn[ doctrin[ fals[. Un elev a spus c[ înseamn[ <doctorie
gre=it[> =i este mult adev[r în acest r[spuns. C[l[uzele oarbe ]i
pot r[t[ci pe cei care umbl[ dup[ ieftin prin sfaturile nebiblice pe
care le dau; ei dau o doctorie gre=it[ omului care caut[ un ad[post
pentru suflet. Sunt multe c[l[uze de acest fel, care spun: <Da, a=a
scrie! Dar noi a=a obi=nuim sau a=a am înv[\at>. Fugi de astfel de
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c[l[uze oarbe care nu pot dovedi ceea ce fac =i ce nu fac cu
înv[\[tura Nou Testamental[. La fel cum pentru trup conteaz[ ce
introduci în el, la fel este =i cu sufletul. El are nevoie de hran[
spiritual[, care este Cuvântul lui Dumnezeu, =i în p[rt[=ia celor
mântui\i sufletul poate cre=te la statura la care ne vrea Dumnezeu,
fiecare din noi devenind un lucr[tor al S[u atâta timp cât ne l[s[m
cârmui\i de Duhul Sfânt, C[l[uza noastr[ pe acest p[m`nt. 

|ara de Sus este un loc unde sufletul se va odihni, ]ns[ aici jos,
pe p[m`nt, nu este timp de odihn[, ci este timp de lupt[ =i munc[.
<Fiindc[ cine intr[ în odihna Lui, se odihne=te =i el de lucr[rile
lui, cum S-a odihnit Dumnezeu de lucr[rile Sale> (Evrei 4:10).
Când Mângâietorul devine Rezident permanent al vasului nostru
de lut lucrul Lui devine lucrul nostru, având ca t[rie, în drumul
nostru spre |ara de Sus, bucuria Domnului. Ai avut o întâlnire cu
aceast[ minunat[ C[l[uz[ numit[ Duhul Sfânt? Te-a n[scut El din
nou pentru Cer sau doar participi în mod mecanic la ni=te cere-
monii religioase în urma c[rora te g[se=ti tot gol? Iuda s-a asoci-
at cu cine a trebuit, a participat unde a trebuie, câ=tigase la un
moment dat încrederea ucenicilor, a avut reputa\ia între oameni c[
umbl[ cu cei sfin\i, dar totu=i era nemântuit =i st[pânit de dorin\e
care i-au adus pr[bu=irea. Prin a tr[i o via\[ ascuns[ în p[cat omul
poate c[lca =i ast[zi pe urmele lui Iuda, chiar dac[ este privit de
ceilal\i ca poc[it. 

Dumnezeu mântuie=te =i ast[zi pe cel ce vine la El cu poc[in\[,
iar cel care cere cu st[ruin\[ prime=te darul Sfântului Duh,
C[l[uza noastr[ pân[ ajungem în |ara de Sus. Nu-\i spune p[catul
t[u oamenilor, ca s[ nu fii dat pe mâna chinuitorilor, ci, ca =i
vame=ul din Templu, m[rturise=te-I lui Isus p[catul t[u. Spune-I
Lui dorin\a ta de a umbla în alb cu El, ca s[ fii c[l[uzit de
Mângâietorul - Duhul Sfânt pân[ în |ara de Sus, unde lumina este
Mielul lui Dumnezeu. Domnul Isus Hristos î\i d[ un nume nou pe
când Anticristul, care curând va oferi r[spunsuri pe plan mondial
dorin\elor rele ale oamenilor, preg[te=te slujitorilor lui un num[r
cu care s[-i controleze =i s[-i chinuiasc[ în timpul necazului cel
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mare, care este gata s[ înceap[ pe p[mânt. C[l[uza trimis[ de
Tat[l în sufletul t[u te va conduce zi de zi =i nu te va l[sa nici
lene= =i nici neroditor, pentru ca atunci când vei ap[rea în fa\a
tronului ceresc cartea ta de munc[ s[ arate c[ ai ostenit strângând
împreun[ cu Domnul Isus, primind o mo=tenire nestric[cioas[.
Mângâietorul este Cel care-\i va da un mesaj ce te va dovedi a fi
un martor al lui Isus cel înviat din mor\i, =i-\i va pune în suflet un
foc care te va face s[ vorbe=ti despre Împ[ratul =i pentru
Împ[ratul cu pasiune =i zel sfânt. 

C[l[uza cea Sfânt[, Duhul Sfânt, î\i va deschide u=i pe care
nimeni nu le va putea închide. El î\i va turna în inim[ o dragoste
nu numai pentru Acela care a f[cut posibil[ primirea ta în rândul
celor mântui\i, dar =i pentru to\i semenii t[i. Acest fel de dragoste
se va dovedi printr-o voin\[ sfânt[, care trece dincolo de vorbe =i
se sacrific[, pentru ca =i al\ii, care caut[ drumul spre |ara de Sus,
s[-l g[seasc[. Aceast[ C[l[uz[ Sfânt[ te va înv[\a s[-\i investe=ti
timpul r[mas de tr[it pe p[mânt cu în\elepciune, ca s[ nu mergi
cu mâinile goale înaintea Împ[ratului. 

Tr[im în lume momente când are loc o adev[rat[ explozie de
cuno=tin\e, =tiin\e =i inven\ii care se pretind a fi în stare de a-l face
pe om mai fericit. Toate acestea ]ns[ sunt trec[toare, dar bucuria
=i împlinirea pe care o aduce C[l[uza, adic[ Duhul Sfânt, în sufle-
tul celui ce vine la Hristos nu se poate asem[na cu nimic de pe
p[mânt, pentru c[ aceast[ bucurie nu este de pe p[mânt, ci vine
chiar de la tronul Marelui Împ[rat Isus Hristos. El este Cel care a
promis =i a trimis aceast[ C[l[uz[ ca s[ ne mâng`ie =i s[ ne câr-
muiasc[ în tot Adev[rul. Caut[, cere =i prime=te aceast[ C[l[uz[!
Pre\uie=te, p[streaz[, ascult[ ceea ce Ea ]\i spune, pentru c[ Te
poate duce cu bine pân[ în }mp[r[\ia lui Dumnezeu. 

Amin
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8
PE VIAÞÃ ºI PE MOARTE

<Itai a r[spuns împ[ratului, =i a zis: «Viu este
Domnul =i viu este domnul meu împ[ratul, c[ în locul
unde va fi domnul meu împ[ratul, fie ca s[ moar[, fie
ca s[ tr[iasc[, acolo va fi =i robul t[u.»> 

2 Samuel 15:21

Datorit[ p[catului s[vâr=it împotriva lui Dumnezeu =i a
lui Urie cel credincios, mâna Domnului a ap[sat peste
casa lui David =i a avut parte de tulbur[ri interne

cauzate chiar de cei din casa lui. }n timpul domniei lui David, una
din aceste zdruncin[ri a izbucnit din lupta dup[ putere a fiului s[u
Absalom, care a vrut s[-l înl[ture de la putere pe tat[l s[u David.
Când o parte din popor a început s[ favorizeze urcarea la tron a
lui Absalom, David s-a v[zut nevoit s[ fug[ din Ierusalim. Amers
urmat de sute de oameni, plângând cu capul acoperit =i descul\,
=tiind c[ în acele clipe se împlineau cuvintele rostite împotriva lui
din partea Domnului prin gura prorocului Natan. <…Iat[, din casa
ta voi ridica nenorocirea împotriva ta…> (2 Samuel 12:11). David
a în\eles c[ acea încercare era mâna lui Dumnezeu care ap[sa
asupra lui =i în umilin\[ a acceptat acel lucru. Când unul dintre
oamenii lui s-a oferit s[-l omoare pe +imei, care a fost unul din
cei care l-au batjocorit în acea vreme, a spus: <…Dac[ bleast[m[,
înseamn[ c[ Domnul i-a zis: «Bleast[m[ pe David!»…L[sa\i-l s[
blesteme, c[ci Domnul i-a zis> (2 Samuel 16:10, 11). 

În acele clipe grele David a avut de partea lui oameni care i-au
fost loiali =i au r[mas cu el, =tiind bine c[ aceasta i-ar fi putut
costa via\a. Acei oameni au cânt[rit pre\ul care i-ar costa dac[ ar
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r[mâne de partea lui David =i totu=i au socotit c[ se merit[ <pe
via\[ =i pe moarte> s[ r[mân[ de partea lui, pentru c[ inima lor era
legat[ de el. Unul dintre acei oameni a fost Itai din Gat, care a
spus c[ este gata s[ moar[ sau s[ tr[iasc[ pentru David. În acele
momente grele, când fugea din calea lui Absalom, David a ar[tat
c[ este interesat de binele altora =i îi d[ sugestia lui Itai c[ ar fi
mai bine pentru el s[ se întoarc[ =i s[ nu devin[ un fugar aseme-
nea lui. <De ieri ai venit, =i azi te fac s[ r[t[ce=ti cu noi încoace =i
încolo, când nici eu însumi nu =tiu unde m[ duc! Întoarce-te, =i ia
=i pe fra\ii t[i cu tine. Domnul s[ se poarte cu tine cu bun[tate =i
credincio=ie!> (2 Samuel 15:20). David nu l-a îndemnat s[ plece
pentru c[ nu avea încredere în el, ci îi dorea binele =i nu vedea un
lucru potrivit ca Itai s[ sufere împreun[ cu el, când de fapt el
însu=i nu =tia unde s[ mai mearg[. Itai s-a dovedit a fi un prieten
adev[rat lui David, pentru c[ prietenul adev[rat este acela care
vine la tine când to\i ceilal\i te p[r[sesc. 

Apostolul Pavel când a descris sentimentele de dragoste pe
care le-a sim\it fa\[ de sufletele celor mântui\i din Corint a spus:
<...sunte\i în inimile noastre pe via\[ =i pe moarte> (2 Corinteni
7:3). De o astfel de prietenie a dat dovad[ =i Ionatan care a r[mas
de partea lui David. Ruth, un alt personaj al Bibliei, a dat dovad[
de prietenie, r[m`n`nd cu Naomi chiar =i atunci când se p[rea c[
nu are nimic de câ=tigat de pe urma deciziei de a nu o p[r[si. Itai
care era din Gat, unde erau filisteni, a f[cut clar[ ideea c[ el nu
are de gând s[-l p[r[seasc[ pe David oric`t l-ar costa. Majoritatea
oamenilor o dat[ ce în\eleg c[ nu datoreaz[ cuiva nimic î=i opresc
generozitatea fa\[ de persoana care este ]n necaz. Cel mai bun =i
adev[rat prieten al omului este Domnul Isus, care a venit nu ca s[
I Se slujeasc[, ci ca El s[ slujeasc[ celor c[rora nu le datora nimic.
Dreptatea lui Dumnezeu }l dezlega de orice r[spundere fa\[ de
omul care a ales s[ calce în picioare porunca Sa =i s[ p[c[tuiasc[. 

Bun[tatea lui Dumnezeu a trecut dincolo de ce era dator s[
fac[, =i pentru c[ +i-a legat inima de om, S-a cheltuit pe Sine ca
s[ ne poat[ r[scump[ra sufletul de la pierzare ve=nic[. V[d folos
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duhovnicesc în a m[ folosi de cuvintele lui Itai pentru a exprima
glasul =i loialitatea inimii care a avut parte de iertarea lui
Dumnezeu prin jertfa Domnului Isus. Dac[ Itai a fost legat de
inima lui David =i de caracterul lui, cu cât mai mult se cade ca noi
o dat[ ce am fost schimba\i în f[pturi noi, prin lucrarea Duhului
Sfânt, s[ fim loiali <Împ[ratului Împ[ra\ilor> =i s[-I fim credin-
cio=i pe via\[ =i pe moarte. Se merit[ s[ ne l[s[m cuceri\i =i
]nc`nta\i de dragostea jertfitoare a Domnului Isus, care S-a dat la
moarte pentru noi, cei îngloda\i în p[cat, =i ne-a dat numele de
copii ai lui Dumnezeu, ]nso\it de un destin ve=nic =i fericit cu El
în locul pe care l-a preg[tit pentru noi. 

Domnul ne-a chemat de la Legea care spunea: <Face\i!>, Lege
pe care nici un om nu a fost ]n stare s[ o \in[, la Legea cea nou[
care spune: <Primi\i ce am f[cut Eu!> To\i ne-am n[scut cu o
natur[ p[c[toas[, care îndat[ ce a avut prilejul a c[lcat porunca lui
Dumnezeu, dar prin na=terea din nou am trecut la o via\[ tr[it[
sub autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu, sub cârmuirea Duhului
Sfânt. Un copil nou n[scut d[ dovad[ c[ percepe ce se întâmpl[
cu el, pentru c[ reac\ioneaz[ la ce simte =i în acest fel plânge când
are nevoie s[ fie schimbat sau când îi este foame. Tot a=a, cel
n[scut din nou are sim\ul duhovnicesc de a sim\i foame spiritual[
=i de a auzi vocea cugetului luminat =i cur[\it de sângele
Domnului Isus, atunci când se apropie de pericolul de a p[c[tui =i
a se întina. 

În trecut oamenii puteau ajunge robi prin na=tere, prin cuceriri
de r[zboi sau prin datorii pe care nu le puteau pl[ti. Duhovnice=te
noi ne calific[m pentru aceste condi\ii, deoarece ne-am n[scut
robi ai p[catului, am p[c[tuit acceptând ofertele celui r[u,
devenind robi ai lucrurilor p[c[toase pe care le iubeam. Astfel am
dobândit datorii pe care niciodat[ nu le-am fi putut pl[ti. Din
aceast[ stare jalnic[ ne-a eliberat Domnul Isus Hristos prin faptul
c[ El a pl[tit plata p[catului, pentru ca oricine crede în El, s[ nu
piar[, ci s[ aib[ via\[ ve=nic[. To\i oamenii au o opinie despre ei
în=i=i, o rela\ie cu semenii lor =i cu Dumnezeu, dar toate acestea
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s-au schimbat ]nspre bine pentru acela care a fost cur[\at de
vechile lui p[cate =i s-a f[cut p[rta= Duhului Sfânt. Aceast[
schimbare este o eviden\[ real[ a prezen\ei Lui în via\a celui care
este loial <pe via\[ =i pe moarte> Domnului Isus Hristos. Omul a
fost întotdeauna c[ut[tor de fericire, ]ns[ succesul acestei c[ut[ri
va depinde de locul unde o caut[. Omul poate c[uta fericirea în
împ[r[\ia de pe p[mânt, dar aceast[ c[utarea va fi zadarnic[. Feri-
cirea este g[sit[ numai de cei care o caut[ în Împ[r[\ia lui
Dumnezeu, =i care atunci când o g[sesc tr[iesc în ea. 

Predica de pe munte a Mântuitorului relatat[ ]n Matei capitolul
cinci arat[ cât de deosebit[ este Împ[r[\ia Cerurilor fa\[ de
împ[r[\ia de pe p[mânt. Pentru acela care tr[ie=te în Împ[r[\ia lui
Dumnezeu, o dat[ n[scut din nou, împ[r[\ia p[mântului nu mai
are sens, pentru c[ o vede trec[toare. Cel care este ancorat ]n
aceast[ ]mp[r[\ie p[m`nteasc[ nu are cum s[ ]n\eleag[ lucrurile
cu privire la }mp[r[\ia cerurilor p`n[ c`nd Duhul Sfânt îi
deschide ochii =i îi treze=te mintea s[n[toas[. Oamenii care au
intrat în Împ[r[\ia cerurilor au r[scolit =i r[scolesc lumea cu
înv[\[tura Scripturii, pentru c[ ea r[stoarn[ standardele lumii în
ceea ce este numit bun =i cu adev[rat de pre\. 

Noe, dup[ ce a aflat ce avea s[ se întâmple pe p[mânt, n-a mai
cump[rat propriet[\i =i nici lucruri pentru cas[, ci a investit tot
efortul =i toate resursele în a fi gata pentru ziua când va veni
potopul. Pentru Noe succes însemna ca ziua potopului s[-l
g[seasc[ cu cât mai pu\in în casa lui =i cu cât mai mult în corabie,
la fel cum pentru credinciosul n[scut din nou succes înseamn[
a-=i sfâr=i via\a ori a fi g[sit în clipa r[pirii cu cât mai multe
comori acolo sus, unde nu le fur[ ho\ii =i nu le roade molia. Este
de datoria credinciosului s[ se îngrijeasc[ de nevoile celor din
casa lui, ]ns[ comorile =i le strânge sus în Ceruri unde îi este =i
inima. Dovada na=terii din nou iese în eviden\[ numai atunci când
trecem de la auzirea Evangheliei la ascultare =i împlinire. Dac[
ast[zi ai fi chemat s[ stai înaintea lui Dumnezeu, ar fi via\a ta un
succes? Ai tr[it zi de zi cu lozinca scris[ în inim[ c[: <pe via\[ =i
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pe moarte> nu te despar\i de Domnul Isus nici prin vorbe =i nici
prin fapte? Nu pu\ini sunt cei care renun\[ la un viitor ve=nic
fericit de dragul prezentului, dar în via\a credinciosului trebuie s[
fie invers. 

Peste zece milioane de cre=tini =i-au dat via\a de dragul
Domnului Isus în timpul persecu\iilor romane, renun\ând la
binele din prezentul lor pentru binele ve=nic al sufletului, spunând
cu fapta lor, la fel ca Itai, c[ ei sunt ai Împ[ratului <pe via\[ =i pe
moarte>. Martirii de atunci =i credincio=ii de ast[zi erau =i sunt
deplin încredin\a\i c[ sufletul =i duhul celui mântuit, care tr[ie=te
ve=nic, este ]n mâna lui Dumnezeu. <…To\i sfin\ii sunt în mâna
Ta…> (Deuteronom 33:3). Succes înseamn[ s[ tr[ie=ti pe via\[ =i
pe moarte pentru Dumnezeu în Împ[r[\ia cerurilor, care este deja
în inima celui credincios. Lumea L-a urât pe Domnul Isus =i dac[
vom tr[i cu evlavie =i nu vom alerga la potopul lor de desfrâu ne
vor urî =i pe noi. 

Dac[ vr[jma=ul nu ne d[ lovituri trebuie s[ ne îngrijor[m,
fiindc[ înseamn[ c[ via\a noastr[ nu îl deranjeaz[. Dac[ tr[ie=ti
de bun[ voie în neascultare, de=i e=ti con=tient c[ nu e bine, nu ai
cum s[-l biruie=ti pe vr[jma= cu armele ce-\i sunt puse la dis-
pozi\ie. Pentru sfin\ire în via\a noastr[ pe lâng[ Cuvântul
Domnului, Sângele Domnului =i lucrarea Duhului Sfânt se cere
participarea noastr[ prin decizii clare, pe care s[ le lu[m cu
privire la ce facem =i la ce nu facem. Tr[im vremuri când tole-
ran\a p[catului este considerat[ de lume o virtute. Lumea caut[ tot
mai mult s[ ias[ chiar de sub autoritatea legii morale care este
adânc s[dit[ în con=tiin\a omului. 

Scopul Bisericii este s[ comunice mesajul lui Dumnezeu. Prin
Evanghelie cel p[c[tos este chemat s[ primeasc[ iertare =i s[
tr[iasc[ o via\[ de sfin\enie prin închinare în duh =i în adev[r. În
sânul Bisericii, care este familia lui Dumnezeu, fiecare înva\[ s[
slujeasc[ altora, ca apoi s[ se adreseze nevoii de salvare a
p[c[to=ilor care înc[ nu-L cunosc pe Domnul Isus. Biserica nu
este o insul[ separat[, ci ea r[spânde=te Vestea Bun[ a mântuirii,

85



pentru c[ voia Tat[lui =i dorin\a membrilor ei este ca =i al\ii s[ fie
mântui\i. Acest atac împotriva întunericului, în efortul de a-i
aduce de pe drumul ce duce la iad pe cei pierdu\i, se va lovi de
împotrivirea vr[jma=ului care nu vrea s[ piard[ nici un suflet
care-l sluje=te prin via\a de p[cat. Cei care au primit în inima lor
dragostea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt sunt gata s[ se sacrifice
=i chiar s[ sufere dac[ trebuie, pentru ca Vestea Bun[ a mântuirii
s[ ajung[ la cei nemântui\i. 

Apostolul Pavel este un exemplu a ceea ce înseamn[ s[ fii
credincios pe via\[ =i pe moarte. <De cinci ori am c[p[tat de la
Iudei patruzeci de lovituri f[r[ una; de trei ori am fost b[tut cu
nuiele; o dat[ am fost împro=cat cu pietre; de trei ori s-a sf[râmat
corabia cu mine; o noapte =i o zi am fost în adâncul m[rii. Dese-
ori am fost în c[l[torii, în primejdii pe râuri, în primejdii din
partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în
primejdii din partea p[gânilor, în primejdii în cet[\i, în primejdii
în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între fra\i mincino=i.
În osteneli =i necazuri, în priveghiuiri adesea, în foame =i sete, în
posturi adesea, în frig =i lips[ de îmbr[c[minte!> (2 Corinteni
11:24-27). Biruin\a nu este a celui mai tare om sau a acelora care
sunt mai mul\i =i nici a celor ce ajung primii, ci biruin\a este de
partea celui ce umbl[ cu Dumnezeu. 

Domnul umbl[ cu noi at`ta timp c`t ne vedem locul în smere-
nie =i via\a noastr[ tr[it[ cu grij[, adic[ în sfin\enie, permite
Duhului Sfânt s[ r[mân[ în templul trupului nostru. Neprih[nirea
Domnului Isus Hristos ne-a fost atribuit[ nou[ =i de aceea suntem
mântui\i. El merit[ s[ facem tot efortul <pe via\[ =i pe moarte> ca
s[ r[mânem în lumin[ spre a se bucura de rodirea noastr[, fiindc[
desp[r\i\i de El nu putem face nimic. Dumnezeu d[ =i iart[. Omul
prime=te =i uit[. Este timpul s[ ne întreb[m dac[ noi suntem ai
Domnului pe via\[ =i pe moarte. Poate suntem chema\i a fi un
m[dular pe care nu ]l vezi imediat, mai <ne]nsemnat>. Accept[m
noi aceast[ voie a lui Dumnezeu pentru via\a noastr[ sau c[ut[m
s[ fim acolo unde Marele Arhitect nu ne-a planificat s[ fim? 
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Un admirator al muzicii =i în mod special al unui faimos dirijor
l-a întrebat pe acest maestru pentru care instrument din orchestra
lui este cel mai greu s[ g[seasc[ muzicieni. Dirijorul a spus c[ cel
mai greu este s[ g[seasc[ violoni=ti buni care s[ cânte vocea a
doua, adic[ s[ cânte acompaniament, nu linia melodic[ principal[.
Cu toate c[ nu este c[utat[ aceast[ pozi\ie de exper\i, vocea a doua
face armonia muzicii f[r[ de care muzica clasic[ nu ar fi ceea ce
este. Dumnezeu cheam[ pe mul\i credincio=i la astfel de pozi\ii,
dar aceasta nu înseamn[ c[ sunt mai pu\in importante sau mai slab
r[spl[tite. Itai =i-a ar[tat loialitatea fa\[ de David atunci când aces-
ta era lipsit de popularitate. Sunt locuri, \[ri, s[li de clas[, locuri de
munc[ unde Domnul Isus este lipsit de popularitate între oameni =i
uneori este chiar hulit, dar cei care au în ei sim\ul recuno=tin\ei ce
apare în momentul eliber[rii de sub povara p[catului sunt gata ca
<pe via\[ =i pe moarte> s[ fie de partea Domnului Isus.

Sunt mul\i care poart[ numele de cre=tin, adic[ de urma= al lui
Hristos, pe timp cu vreme bun[, dar nu to\i sunt gata s[-L urmeze
dac[ drumul cu El trece prin cuptoare. Cerul va fi plin de aceia
care au spus c[ <pe via\[ =i pe moarte> vor fi =i ei numai acolo
unde este Hristos. Prin cuvinte =i fapte astfel de oameni spun c[
ei sunt ai Iubitului lor =i El este al lor, pentru c[ dragostea nu st[
doar într-un sim\, ci în ac\iune. <Copila=ilor, s[ nu iubim cu
vorba, nici cu limba, ci cu fapta =i cu adev[rul> (1 Ioan 3:18).
Aceast[ dragoste variaz[ în m[sura în care încuraj[m ce este bun
=i duhovnicesc în via\a noastr[, de aceea dac[ ne lipse=te
dragostea este indicat s[ verific[m ce ac\iuni, gânduri =i vorbe am
tolerat s[ fac[ parte din tr[irea noastr[. Natura cu care ne-am
n[scut ne predispune la a alege ce este firesc, din aceast[ cauz[
trebuie s[ veghem asupra inimii noastre, care este gata s[ se alieze
cu vr[jma=ii sufletului nostru. 

Creatorul este Cel care a ales s[ se fac[ cunoscut crea\iei Sale
=i ni L-a trimis pe Fiul S[u ca s[ ne r[scumpere =i s[ ne arate cum
este El - Tat[l nostru. Se merit[ s[ spunem c[ acolo unde este El,
}mp[ratul, vom fi =i noi, robii Lui. Nimeni nu l-a for\at pe Itai
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s[-i promit[ loialitate lui David, =i nimeni nu ne-a for\at nici pe
noi ca în apa botezului s[ spunem c[-I vom fi credincio=i
Domnului pân[ la moarte. Itai a dovedit c[ ceea ce a spus este
adev[rat, dar cum este în cazul nostru? Suntem noi gata s[ sufe-
rim, dac[ trebuie, batjocura de dragul Domnului =i chiar moartea
dac[ ni s-ar cere? Promisiunea noastr[ de credincio=ie, de a ne lua
crucea =i a-L urma este f[cut[ în fa\a martorilor v[zu\i =i nev[zu\i,
care în ziua de apoi vor depune m[rturie. 

Afirma\ia curajoas[ =i solemn[ a lui Itai l-a pus ]n pozi\ia de
slujitor =i supus al lui David. La fel se ]nt`mpl[ =i cu cel care
alege s[ primeasc[ darul mântuirii, fiindc[ devine, din dragoste,
rob al Domnului Isus Hristos. Cauza lui David a devenit =i cauza
lui Itai. }n mod identic, cauza lui Dumnezeu, care este mântuirea
oamenilor, devine =i cauza credinciosului. Suntem noi loiali
Regelui Isus sau putem fi învinui\i de tr[dare chiar de c[tre banii
no=tri, pe care poate i-am cheltuit numai în folosul familiei noas-
tre? Itai a socotit c[ este important s[ fie acolo unde a fost =i
împ[ratul David. Tot a=a, copiii Domnului aleg s[ fie numai acolo
unde este Domnul, pentru ca ]n ziua de apoi s[ fie chema\i acolo
unde este El. <Dac[ Îmi sluje=te cineva, s[ M[ urmeze; =i unde
sunt Eu, acolo va fi =i slujitorul Meu. Dac[ Îmi sluje=te cineva,
Tat[l îl va cinsti> (Ioan 12:26). 

Domnul Isus este ast[zi în Biserica Sa =i în cer Biserica va fi
ve=nic cu El. Cine vrea s[ fie cu Domnul trebuie s[-L urmeze
acolo unde merge El. Trebuie s[-L urmeze în apa botezului pe
Acela care, ca un Miel al lui Dumnezeu, a ie=it la râu s[ fie
botezat de Ioan în Iordan. Acela care vrea s[ fie unde este El tre-
buie s[ nu lipseasc[ de la împ[rt[=irea cu trupul =i sângele
Domnului, care reafirm[ faptul c[ suntem ai Lui pe via\[ =i pe
moarte. El nu ne-a spus s[ s[rb[torim na=terea Lui =i nici m[car
învierea Sa, dar ne-a cerut s[ comemor[m moartea Lui, spre folo-
sul nostru, luând din pâine =i rodul vi\ei care simbolizeaz[ trupul
=i sângele Domnului Isus. L-am urmat noi pe Domnul în aceste
acte de credin\[ care ne separ[ de cei ce nu vor s[ umble cu
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Mielul lui Dumnezeu? Cine vrea s[ umble cu Mielul trebuie s[
umble de partea drept[\ii =i a adev[rului necompromis. Cine vrea
s[ umble cu El trebuie s[ fie gata s[ depun[ efort =i sacrificiu.
Suntem noi a=a de consacra\i Domnului Isus cum a fost Itai lui
David? Mul\i pornesc marele maraton al vie\ii de mântuire plini
de elan, ]ns[ atunci c`nd aceast[ alergare ]i cost[ se dau b[tu\i =i
nu mai umbl[ cu Împ[ratul. 

<Fiii lui Efraim, înarma\i =i tr[gând cu arcul, au dat dosul în
ziua luptei, pentru c[ n-au \inut leg[mântul lui Dumnezeu, =i n-au
voit s[ umble întocmai dup[ Legea Lui> (Psalmul 78:9, 10).
Ace=ti fii ai lui Efraim, la=i =i lipsi\i de putere au ales s[ fug[ în
loc s[ lupte cu dârzenie. Cauza fugii lor a fost faptul c[ nu au
umblat dup[ Legea lui Dumnezeu. Mul\i oameni se înroleaz[ în
armata lui Hristos care lupt[ iubind, ]ns[ sunt =i mul\i care
cedeaz[ ]n fa\a vr[jma=ului, pentru c[ atunci când nu mai umbl[
în lumina Legii lui Dumnezeu nu mai au puterea s[ lupte, ci sunt
cuprin=i de fric[ =i disperare. Ace=tia sunt oamenii care spun c[
sunt cre=tini, dar sunt a=a de timizi c[ la primul r[cnet din
dep[rtare al leului întorc spatele Domnului Isus, nevrând s[ aib[
ceva de suferit. Ei uit[ de fapt c[ cel care va c[uta s[-=i scape
via\a =i-o va pierde, iar cel care î=i va pierde via\a aceasta pentru
Domnul Isus o va câ=tiga. 

Efraim a fugit din fa\a canani\ilor, pe care odat[ i-a tolerat s[
r[mân[ în \ar[, cu toate c[ în timpul lui Iosua au primit porunca
s[-i nimiceasc[ cu des[vâr=ire pentru idolatria lor. P[catul tolerat,
p[catul iubit, are puterea s[-l întoarc[ pe cre=tin înapoi în ziua
luptei =i s[-l p[gubeasc[. P[gubindu-l pe el, sufer[ =i Biserica lui
Dumnezeu pagub[. Itai a fost de partea lui David pe <via\[ =i pe
moarte>; tot a=a trebuie s[ fim =i noi: de partea Domnului Isus =i
a Cuvântului S[u. Adev[ratul soldat î=i dovede=te curajul nu a-
tunci c`nd e pace, ci atunci când trâmbi\a d[ semnalul de atac.
Noi suntem ]n r[zboi cu puterile ]ntunericului acestui veac, care a
orbit lumea ca s[ nu se poc[iasc[ =i s[ nu poat[ avea parte de
}mp[r[\ia lui Dumnezeu. Afirma\ia curajoas[ a lui Itai nu ar fi
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avut aceea=i valoare în vreme de pace, atunci când David era
popular =i ]n deplin[ putere. }n vreme de pace toat[ lumea dorea
s[ fie prieten cu David, ]ns[ ]n momentul ]n care el a fost nevoit
s[ fug[ pentru a sc[pa cu via\[, numai cei care l-au iubit cu
adev[rat au r[mas lâng[ el. Dumnezeu l-a sc[pat pe David, care a
ajuns din nou la putere, ]ns[ Domnul nostru nu a fost niciodat[ în
pozi\ie de a pierde controlul vreunei situa\ii. 

Biserica lui Dumnezeu zidit[ de Domnul Isus Hristos, despre
care El a spus c[ locuin\a mor\ilor nu o vor birui, nu câ=tig[ lupte
stând, ci atacând întunericul cu lumina Evangheliei. Cuceririle nu
se ob\in numai prin lupt[, deoarece inamicul nu cedeaz[ nici un
suflet de bun[ voie. Când Efraim a fugit din fa\a vr[jma=ilor,
ace=tia au cucerit chivotul Domnului =i l-au luat ca prad[ de
r[zboi. Când cre=tini p[r[sesc calea îngust[ =i se compromit aleg
s[ nu mai umble cu Împ[ratul, iar pierderea lor sufleteasc[ este de
fapt =i pierderea Domnului Isus Hristos care a investit un pre\
suprem, =i anume Sângele S[u nevinovat, pentru ca ei s[ se poat[
numi copii ai lui Dumnezeu. <…Oricine pune mâna pe plug, =i se
uit[ ]napoi, nu este destoinic pentru Împ[r[\ia lui Dumnezeu>
(Luca 9:62). Cine refuz[ s[ mai lupte luptele Domnului =i s[
umble cu Împ[ratul nu numai c[ se întoarce la lume, ci în acela=i
timp merge spre iad. 

La fel ca cei din Efraim, care erau înarma\i corespunz[tor pen-
tru lupt[, sunt =i ast[zi din aceia care dau bir cu fugi\ii atunci când
li se pare lupta grea, ]ns[ Domnul Isus spune c[ numai cei care vor
r[bda pân[ la sfâr=it vor fi mântui\i. Ni s-a dat arm[tura Duhului
Sfânt nu ca s[ facem parad[, ci ca s[ lupt[m. Suntem invulnerabili
atâta timp cât depindem de Cel ce este C[petenia credin\ei noas-
tre, care ne-a spus s[ nu ne temem de cei care omoar[ trupul,
fiindc[ nu pot face nimic sufletului care va tr[i ve=nic. <…Fii cre-
dincios pân[ la moarte =i-\i voi da cununa vie\ii> (Apocalipsa
2:10). S[ umbl[m cu Împ[ratul =i s[ nu ne ru=in[m de El, pentru
ca în ziua de apoi nici El s[ nu se ru=ineze de noi, ci s[ ne prezinte
înaintea Tat[lui =i a sfin\ilor îngeri. Amin 
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9
CE ESTE PENTRU TINE CEL MAI DE PREÞ?

<Ba înc[, =i acum privesc toate aceste lucruri ca o
pierdere, fa\[ de pre\ul nespus de mare, al cunoa=terii
lui Hristos Isus, Domnul meu. Pentru El am pierdut
toate =i le socotesc ca un gunoi, ca s[ câ=tig pe
Hristos.> Filipeni 3:8 

Un om care c[l[torea cu ma=ina împreun[ cu so\ia lui a
v[zut c[ de pe o ma=in[ ce venea din sens opus a c[zut
un geamantan. A oprit, dar în zadar a încercat s[ fac[

semne ca s[ opreasc[ ma=ina de pe care c[zuse geamantanul,
deoarece aceasta disp[ruse în zare. Din cauza zdruncin[turii gea-
mantanul se rupse. Omul a g[sit ]n el lucruri obi=nuite c[l[torului
care este în concediu, dar =i un medalion de aur cu o inscrip\ie ce
specifica numele persoanei care primise acel medalion cu ocazia
ie=irii la pensie din partea fabricii unde muncise. Cel care a g[sit
geamantanul a f[cut cercet[ri =i a descoperit adresa omului
respectiv =i i-a scris o scrisoare. Nu a trecut mult timp =i a primit
o scrisoare de la p[guba=, care spunea c[ nu-l intereseaz[ ce este
în geamantan cu excep\ia medalionului, deoarece acel medalion
era ce avea el mai de pre\ în via\[. 

Medalionul a fost trimis la adresa specificat[, dar a fost înso\it
de o scrisoare în care omul ce i-a g[sit geamantanul i-a f[cut de
cunoscut ce este pentru el cel mai de pre\ în via\[. }n scrisoare
omul a specificat felul în care via\a lui a luat o întors[tur[ =i acum
cel mai de pre\ pentru el era cunoa=terea Domnului Isus Hristos
ca Mântuitor personal. Apoi rândurile scrisorii l-a invitat pe cel ce
pierduse geamantanul s[-=i predea via\a în mâna lui Isus Hristos,
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care face din om un trofeu str[lucitor pentru cer. Dup[ aproape un
an, cel care a restituit medalionul a primit înapoi prin po=t[
acela=i medalion înso\it de o scrisoare, ]n ea fiind descris modul
]n care acel om =i-a predat via\a Domnului Isus. Scrisoarea
mul\umea binef[c[torului =i îi spunea c[ nu mai are nevoie de
medalion, pentru c[ acum Domnul Isus Hristos era cel mai de pre\
lucru din via\a sa. Ce este pentru tine cel mai de pre\? 

Privind felul în care \i-ai cheltuit ultima lun[ din via\[, modul
]n care ai folosit resursele tale, ce este cel mai de pre\ în via\a ta?
În via\a acelui om, care odat[ numea medalionul de aur ca fiind
cel mai de pre\ lucru din via\a lui, s-a produs o schimbare de va-
lori, iar standardul vechi, care numea aurul a fi de pre\, a fost
schimbat cu un standard ce numea rela\ia cu Dumnezeu cea mai
de pre\ din via\[. Domnul Isus, care a venit în lume ca s[-i mân-
tuiasc[ pe p[c[to=i, ne-a ar[tat prin Cuvântul Scripturii lucrul ce
merit[ s[ fie numit cel mai de pre\ în via\a omului. Putem fi
socoti\i în\elep\i dac[-L ascult[m =i ne investim cu tot ce suntem
=i avem în acea direc\ie, adic[ sufletul nostru. <+i ce ar folosi unui
om s[ câ=tige toat[ lumea, dac[ =i-ar pierde sufletul? Sau, ce ar da
un om în schimb pentru sufletul s[u?> (Matei 16:26). 

Un om care se conduce dup[ un standard s[n[tos vede c[
sufletul s[u este mai de pre\ ca orice alt lucru pe care l-ar putea
st[pâni ]n pu\inii ani cât ]i are de tr[it pe p[mânt. Chiar dac[ ar
st[p`ni cineva ]ntreg p[mântul, tot nu s-ar merita s[-=i ri=te
ve=nicia sufletului, care dup[ ce pleac[ din acest trup va sta înain-
tea lui Dumnezeu, =i dac[ nu este împ[cat cu El prin jertfa
Domnului Isus va fi judecat =i condamnat. <C[ci oricine va vrea
s[-=i scape via\a, o va pierde; dar oricine î=i va pierde via\a din
pricina Mea =i din pricina Evangheliei, o va mântui. +i ce
folose=te unui om s[ câ=tige toat[ lumea, dac[ î=i pierde sufletul?>
(Marcu 8:35, 36). 

În repetate rânduri, prin glasul Scripturii, Dumnezeu ne spune
c[ nimic nu este mai important ca sufletul, de aceea cel ce se
îngrije=te de sufletul s[u este în\elept. Apostolul Pavel a fost omul
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care a în\eles c[ cel mai de pre\ lucru este sufletul, =i o dat[ ce a
ajuns la cunoa=terea lui Hristos a socotit lucrurile pe care înainte
le numea de pre\ a fi lucruri trec[toare sau chiar gunoaie.
<…privesc toate aceste lucruri ca o pierdere, fa\[ de pre\ul nespus
de mare al cunoa=terii lui Hristos Isus, Domnul meu…> (Filipeni
3:8). A renun\at la prestigiul pe care l-a avut între marii preo\i de
la Ierusalim =i respectul oamenilor, respect ce venea asupra celui
ce avea un cuvânt greu =i o slujb[ înalt[ la Templu, accept`nd o
via\[ de prigoan[ =i suferin\[, deoarece =tia c[ rela\ia lui cu
Domnul Isus Hristos, Mesia cel a=teptat, este cea mai de pre\ pen-
tru via\a sa. Pentru c[ a pl[tit pre\ul ascult[rii =i se =tia c[ este în
voia lui Dumnezeu, a avut curajul s[ ne scrie nou[ s[ p[=im pe
urmele lui în a face din Domnul Isus comoara inimii noastre. <De
aceea v[ rog s[ c[lca\i pe urmele mele> (1 Corinteni 4:16).  

Omul se na=te pe p[mânt, apoi cre=te dup[ un tipar mo=tenit
din Adam la un standard corupt în care lucrurile poleite ale aces-
tei lumi par a fi cele mai de pre\ pentru via\a omului. Este nevoie
de o trezire pe care o face Duhul Sfânt prin poc[in\[ =i na=tere din
nou ca s[ po\i schimba acest standard =i s[ po\i s[ spui f[r[
=ov[ial[ c[ cel mai de pre\ lucru din via\a ta este rela\ia de Tat[ =i
copil, ce se stabile=te între noi =i Dumnezeu atunci când lu[m
decizia de a tr[i pentru slava Lui. Aceast[ schimbare de standard
este o mutare în Împ[r[\ia dragostei lui Isus Hristos înc[ de aici,
de pe p[mânt. <El ne-a izb[vit de sub puterea întunericului, =i
ne-a str[mutat în Împ[r[\ia Fiului dragostei Lui, în care avem
r[scump[rarea, prin sângele Lui, iertarea p[catelor> (Coloseni
1:13, 14).

Dup[ ce ajungem s[ ne numim copii ai lui Dumnezeu nimic nu
mai este la întâmplare în via\a noastr[, pentru c[ El d[ o hain[
alb[ sufletului nostru, ne încinge cu armele luminii =i ne d[ o
putere cu care ne trimete la lupt[. Ce este cel mai de pre\ în via\a
ta? }n func\ie de voia cui o faci, a Lui sau a ta, spui ce este mai de
pre\ în via\a ta. A asculta de Dumnezeu =i a face voia Lui
înseamn[ c[ nu po\i fi decât în dou[ locuri: pe câmpul de b[t[lie
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sau în lanul de gr[u. Pe câmpul de b[taie lupt[m sub steagurile
adev[rului Scripturii pentru a aduce suflete la Hristos ori putem fi
în lanul de grâu sau în via Domnului, cum mai este numit[
lucrarea de zidire a Bisericii Lui. Radiografia sau poza inimii se
schimb[ atunci c`nd ne poc[im, fiindc[ nu mai nume=te lucrurile
acestui p[mânt ca fiind cele mai de pre\ =i experimenteaz[ tre-
cerea de la o via\[ tr[it[ f[r[ rost, lipsit[ de siguran\a zilei de
mâine =i a ve=niciei, la o via\[ tr[it[ din bel=ug cu Dumnezeu.
<…Eu am venit ca oile s[ aib[ via\[, =i s-o aib[ din bel=ug> (Ioan
10:10). Este o trecere de la a depinde de puterile =i cuno=tin\ele
noastre sumare, la a ne bizui pe Cel ce ne-a creat, pe Cel care
sus\ine b[taia inimii noastre zi de zi =i care are toat[ puterea în cer
=i pe p[mânt. 

Aceast[ schimbare de standard afecteaz[ atitudinea ce o avem
fa\[ de lucrurile materiale. Astfel, atunci când apar pierderi mate-
riale =i nereu=ite p[mânte=ti nu suntem zdrobi\i în descurajare =i
disperare ca cei f[r[ n[dejde, deoarece aceste lucruri nu sunt cele
mai de pre\ pentru noi. Unii oameni au ales diferite lucrurile pe
care le-au numit a fi cel mai de pre\ lucru în via\a lor, dar oricine
nu dezvolt[ o rela\ie de prietenie cu Dumnezeu a=a cum El o
dore=te, la nivelul unde Dumnezeu s[ fie cel mai de pre\, nu alege
bine. <C[uta\i mai întâi Împ[r[\ia lui Dumnezeu =i neprih[nirea
Lui, =i toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra> (Matei 6:33). 

Ce nume=ti a fi cel mai de pre\? Esau a ales o ciorb[ ro=iatic[
de linte ca fiind mai de pre\ ca binecuvântarea. Unii aleg bine, dar
când lumea îi cheam[ înapoi credin\a lor, ca o s[mân\[ în[bu=it[
de buruieni ce nu au fost cur[\ate la timp, nu încol\e=te =i astfel de
suflete nu \in calea Domnului, dovedind c[ nu pre\uiesc chemarea
=i mântuirea dat[ de El. <C[ci Dima, din dragoste pentru lumea de
acum, m-a p[r[sit, =i a plecat la Tesalonic…> (2 Timotei 4:10).
Dima a fost ajutorul apostolului Pavel, dar la un moment dat a
socotit c[ a lucra pentru Dumnezeu nu este cel mai de pre\ lucru
din via\a lui. Ce este cel mai de pre\ în via\a ta? Va rezista acel
lucru timpului =i îl vei putea p[stra când va trebui s[ treci prin
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poarta mor\ii? <+i lumea =i pofta ei trece; dar cine face voia lui
Dumnezeu, r[mâne în veac.> (1 Ioan 2:17). Ce spun ac\iunile tale,
timpul cheltuit, cu privire la ce este mai de pre\ pentru tine? 

O mam[ poate spune c[ pre\uie=te cel mai mult copila=ul pe
care-l \ine în bra\e, dar Dumnezeu este Cel care a dat via\[ acelui
copil =i-l poate face s[ creasc[ pentru a se bucura p[rin\ii de el.
Un logodnic poate spune c[ o pre\uie=te cel mai mult pe logodni-
ca lui cu care urmeaz[ s[ se c[s[toreasc[, dar numai Dumnezeu
este Cel care poate binecuvânta o c[snicie =i face luna de miere s[
continue pân[ la anii nin=i de b[trâne\e. Al\ii pre\uiesc serviciul,
slava =i cinstea trec[toare pe care o dau oamenii; al\ii pre\uiesc
averea, dar de toate acestea omul va trebui s[ se despart[ atunci
când Dumnezeu îi va chema sufletul la socoteal[. Al\i oameni se
ata=eaz[ de animale pentru c[ le v[d a fi credincioase, dar nici o
astfel de rela\ie nu merit[ cea mai înalt[ pre\uire. Orice ai avea,
pân[ c`nd nu alegi Binele =i s[ r[mâi cu Acest Bine, care este
Dumnezeu, alegerea ta nu este bun[. 

Iuda Iscarioteanul dup[ ce a v[zut minunile f[cute de Domnul
Isus, minuni ce I-au dovedit dumnezeirea, s-a dus la marii preo\i
=i le-a spus: <… «Ce vre\i s[-mi da\i, =i-L voi da în mâinile voas-
tre?» Ei i-au cânt[rit treizeci de argin\i> (Matei 26:15). Nu pu\ini
sunt =i ast[zi cei care pun o astfel de întrebare nebuneasc[ când
glumesc cu p[catul, ca apoi s[ fie cuceri\i de el =i s[-L p[r[seasc[
pe Domnul Isus Hristos, Izvorul apelor vii. Adev[rul este c[ pe
potrivnicul sufletului nostru nu-l intereseaz[ cine sau ce este cel
mai de pre\ lucru în via\a noastr[ atâta timp cât nu-I Dumnezeu,
singurul care merit[ acest loc în inima omului. Ajungând la
cuno=tin\a binelui =i a r[ului din perspectiva lui Dumnezeu =i
alegând a face binele avem un standard diferit de oamenii care
pun mare pre\ pe lucrurile ce se v[d cu ochii de carne. Acei pen-
tru care Domnul Isus este Cel mai de pre\ le comunic[ celor din
jurul lor acest adev[r printr-o tr[ire ce provoac[ întunericul, pen-
tru c[ umbl[ cu Dumnezeu - Duhul Sfânt. Nu pu\ini sunt cei care
spun c[ sufletul lor este cel mai de pre\ pentru ei =i admit c[ este
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necesar s[ lucreze în via Domnului. Ei chiar spun c[ vor lucra, dar
faptele lor t[g[duiesc acest lucru. <…Un om avea doi feciori; =i
s-a dus la cel dintâi, =i i-a zis: «Fiule, du-te ast[zi de lucreaz[ în
via mea!» «Nu vreau», i-a r[spuns el. În urm[, i-a p[rut r[u, =i
s-a dus. S-a dus =i la cel[lalt, =i i-a spus tot a=a. +i fiul acesta a
r[spuns: «M[ duc, doamne!» +i nu s-a dus> (Matei 21:28-30). 

Inten\iile bune =i dorin\ele de a face binele nu ajut[ în cele din
urm[ la nimic, ci numai cel care intr[ în ascultare de Dumnezeu
prime=te binecuvântarea. Mul\i recunosc importan\a sufletului =i
ar dori mântuirea, dar nu sunt gata s[ se despart[ de p[cat sau s[
se sacrifice pentru lucrarea lui Dumnezeu. }ns[ la sfâr=itul vie\ii,
pe lâng[ darul mântuirii Domnul va r[spl[ti oboseala lucr[torilor
Lui. <Mai bine s[ nu faci nici o juruin\[, decât s[ faci o juruin\[
=i s[ n-o împline=ti> (Eclesiastul 5:5). Cei care s-au l[sat schim-
ba\i de Duhul Domnului =i au ajuns la starea de a numi rela\ia lor
de prietenie cu Dumnezeu ca fiind cel mai de pre\ lucru din via\a
lor sunt suflete care tr[iesc având în fa\[ necurmat sfâr=itul
alerg[rii pe p[mânt. Acest sf`r=it este momentul când Cel pe care
L-au numit cel mai de pre\ în via\a lor le va da r[splata pentru
credincio=ie =i statornicie. Privind la acel final glorios, cel care
alege bine se poate bucura de cer înc[ de aici de pe p[mânt, pen-
tru c[ Dumnezeu binecuv`nteaz[ lucrarea mâinilor lui. 

Atunci când via\a ve=nic[ este mai de pre\ ca via\a aceasta
p[m`nteasc[, rug[ciunile noastre se schimb[ din a insista în mod
disperat s[-i \inem pe bolnavii credincio=i s[ nu intre în cer a=a de
repede, cer`nd o prelungire a vie\ii lor =i trecem la o rug[ciune de
lupt[, spre a-i \ine pe cei p[c[to=i s[ nu mearg[ în iad. Când =tim
c[ cerul este casa noastr[ =i c[ aici suntem doar pribegi, pe zi ce
trece ne sim\im tot mai str[ini pe p[mânt. Noi nu-L slujim pe
Domnul Isus pentru c[ ne p[ze=te de oameni vicleni sau pentru c[
ne d[ binecuvânt[ri p[mânte=ti, cu toate c[ El face =i aceasta, ci
}l slujim pentru c[ am în\eles cât de grav a fost p[catul nostru =i
cât de mult a pl[tit El ca s[ ne r[scumpere. Când Domnul Isus este
iubitul inimii noastre }l vedem în El pe Dumnezeu, care S-a întru-
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pat, aduc`ndu-se pe Sine ca jertf[ de dragul nostru; astfel noi sun-
tem împ[ca\i cu Dumnezeu Tat[l, care ne-a chemat la via\[ ve=-
nic[ împreun[ cu El. Când El este cel mai de pre\ în via\a ta crezi
promisiunile Lui =i-\i exprimi o dragoste ce trece de la cuvinte =i
cântare la fapte ce aduc câ=tig Împ[r[\iei lui Dumnezeu. 

Sufletul care aude chemarea lui Dumnezeu la poc[in\[, în
momentul când Duhul Sfânt îi deschide ochii s[ vad[ ce este
important, simte vina p[catului din trecut, dar trebuie s[ treac[
mai departe =i s[ fie gata s[ pl[teasc[ pre\ul ascult[rii dincolo de
promisiuni =i inten\ii bune. Vina este o emo\ie dificil[, diferit[ de
sup[rare sau mânie, prin aceea c[ produce o autocondamnare
în[untrul omului, ]ns[ când omul }l refuz[ pe Dumnezeu aceast[
vin[ îi poate pune sufletul într-o închisoare a fricii =i a vinov[\iei.
<Dar Tu ceri ca adev[rul s[ fie în adâncul inimii: f[ dar s[
p[trund[ în\elepciunea în[untrul meu!> (Psalmul 51:6) Ce
nume=ti a fi cel mai de pre\ în via\a ta? Ce spun faptele tale?
Dumnezeu a f[cut pentru noi ceea ce noi =i nimeni altul nu ar fi
putut face, dar El nu va face ceea ce noi putem face pentru noi.
<C[ci fiecare î=i va purta sarcina lui însu=i> (Galateni 6:5). 

Dumnezeu ne-a l[sat voin\a liber[ de a alege s[ trecem de la
standardul unde numim lucrurile lumii ca fiind cel mai de pre\, la
a-L pune pe El pe primul loc, atunci când vedem ce a f[cut pen-
tru noi la Golgota. Potrivnicul, care a fost în=el[torul p[rin\ilor
no=tri în Eden, va c[uta s[ mute limitele puse de Dumnezeu, a=a
cum a f[cut în Eden, =i-\i va sugera c[ înc[ nu este timpul s[ te
poc[ie=ti; astfel inima se va ]mpietri, iar ziua întâlnirii cu
Dumnezeu te va g[si nepreg[tit. Cine spune c[ amân[ s[
primeasc[ =i s[ pre\uiasc[ ziua de har, f[când din Domnul Isus cel
mai de pre\ <lucru> din via\a lui, spune de fapt c[ amân[ s[
asculte de Dumnezeu care porunce=te oamenilor de pretutindeni
s[ se poc[iasc[. De obicei fiecare om prive=te la problema în care
se afl[, ca de exemplu la: cheltuieli, preg[tirea pentru s[rb[toarea
care se apropie, datoriile ce trebuiesc pl[tite, felul cum st[ cu
s[n[tatea, ca fiind cele mai importante lucruri, =i crede c[ dac[ ar
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vedea aceste probleme rezolvate dintr-o dat[ toate ar fi bine, dar
Dumnezeu, prin mesajul Evangheliei, te cheam[ s[ te îngrije=ti de
ce este mai de pre\, adic[ de suflet care în curând va intra într-o
stare final[, ve=nic[, =i a=a va fi peste 100 de ani, peste 1000 de
ani =i peste milioane =i milioane de ani. Ce este mai important?
Cum te sim\i acum fa\[ de problemele curente care nu vor avea
nici o importan\[ când vei ajunge în ve=nicie? 

Dac[ î\i rezolvi mai întâi problema sufletului, împ[cându-te =i
f[când leg[mânt cu Dumnezeu, El î\i va purta de grij[, iar proble-
mele p[mânte=ti dintr-o dat[ nu \i se vor mai p[rea a=a de impor-
tante. În Împ[r[\ia lui Dumnezeu timpul este important acum, la
fel cum este culesul roadelor la timpul lor =i sem[natul ogorului
la timpul s[u. Degeaba vrei s[ culegi cire=e iarna sau s[ ie=i la
seceri= de grâu când cade z[pada. Plugarul se poate bucura de o
recolt[ numai dac[ crezând în legea sem[natului =i a seceri=ului a
preg[tit p[mântul =i l-a sem[nat la timp. Ceva asem[n[tor se
întâmpl[ cu sufletul omului. Dac[ vrei s[ petreci ve=nicia în
prezen\a lui Dumnezeu, unde sunt bucurii ve=nice, trebuie s[
folose=ti timpul de acum, singurul timp potrivit pentru poc[in\[,
=i s[ treci de la a numi lucrurile de sub soare ca fiind cele mai de
pre\ la a numi lucrurile de dincolo de soare ca fiind cele mai valo-
roase. <Sem[na\i potrivit cu neprih[nirea =i ve\i secera potrivit cu
îndurarea. Des\eleni\i-v[ un ogor nou! Este vremea s[ c[uta\i pe
Domnul, ca s[ vin[ =i s[ v[ ploaie mântuire> (Osea 10:12). 

Dumnezeu, care în bun[tatea Sa le arat[ p[c[to=ilor calea, a
promis c[ Se va l[sa g[sit de cei care }l caut[ cu toat[ inima. Dac[
locuie=ti în vale =i vrei s[ ajungi în vârf de munte trebuie s[ începi
drumul cel lung, f[când primii pa=i. Pe calea credin\ei, prin cuvân-
tul Scripturii afli cine este omul, cine este Dumnezeu =i cum prin
meritul creat de Domnul Isus la Golgota sufletul poate fi iertat =i
n[scut din nou de c[tre Duhul Sfânt. Trebuie s[ faci primii pa=i,
crez`nd în Domnul Isus Hristos ca Mântuitor al t[u, care prin sân-
gele S[u a pl[tit plata pentru fiecare fapt[ rea, gând r[u sau orice
inten\ie rea pe care ai avut-o vreodat[. Când un cowboy în vestul
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Americii prindea un mustang s[lbatic trebuia s[-l îmbl`nzeasc[
înainte de a-l putea folosi, lucru care nu este un proces u=or. Dup[
ce-l obi=nuia cu funia, z[bala =i =aua, acel mustang, care odat[
ac\iona s[lbatic, ajunge s[-i permit[ c[l[re\ului s[-i pun[ un fel de
obloane la ochi =i s[ mearg[ strunit de frâu f[r[ s[ vad[ unde
merge, având deplin[ încredere în acela pe care-l duce în spate. 

Cel ce se poc[ie=te în ascultarea de Cuvânt nu doar se boteaz[,
cum a spus Domnul Isus c[ vor face cei ce vor crede în El, ci se
schimb[ de la a pre\ui lucrurile acestui p[mânt ce devin doar o
oportunitate de a lucra pentru Dumnezeu la a-L numi pe Domnul
Isus ca fiind cel mai de pre\ în via\a lui. Este punctul ]n care omul
care tr[ie=te prin credin\[, nu prin vedere, gust[ fericirea, =i la fel
ca acel om c[ruia nu i-a mai trebuit acel medalion de aur ca s[-l
fac[ fericit, î=i g[se=te pl[cerea în voia Domnului. <Cât pentru
mine, fericirea mea este s[ m[ apropii de Dumnezeu: pe Domnul
Dumnezeu Îl fac locul meu de ad[post, ca s[ povestesc toate
îndur[rile Tale> (Psalmul 73:28). Un astfel de suflet trece de la
umblarea prin vedere la umblarea prin credin\[. <+i cel neprih[nit
va tr[i prin credin\[: dar dac[ d[ înapoi, sufletul Meu nu g[se=te
pl[cere în el> (Evrei 10:38). 

Nu =tim întotdeauna motivul pentru care se ]nt`mpl[ ]n via\a
noastr[ unele lucruri care nu ne convin =i nici nu putem pretinde
c[ în\elegem întotdeauna planul lui Dumnezeu, dar putem alege s[
ne încredem în El, deoarece El are tot interesul =i a promis c[ va
duce la bun sfâr=it lucrarea pe care a început-o în via\a noastr[. Ce
este cel mai de pre\ în via\a ta? Dac[ nu po\i s[ spui f[r[ ezitare c[
este Domnul Isus Hristos, cere-I Lui s[-\i ung[ ochii cu alifia
Duhului Sfânt, ca s[ vezi realitatea lucrurilor dup[ adev[rata lor
importan\[. <Te sf[tuiesc s[ cumperi de la Mine aur cur[\it prin
foc, ca s[ te îmbog[\e=ti; =i haine albe, ca s[ te îmbraci cu ele, =i
s[ nu \i se vad[ ru=inea goliciunii tale; =i doftorie pentru ochi, ca
s[-\i ungi ochii, =i s[ vezi> (Apocalipsa 3:18). Când El î\i va unge
ochii ai s[-L vezi pe cel mai frumos dintre oameni, adic[ pe
Domnul Isus Hristos, ca fiind Cel mai de pre\ în via\a ta. Amin
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10
UMBRE DIN TRECUT

<Ei fac o slujb[, care este chipul =i umbra lucrurilor
cere=ti, dup[ poruncile primite de Moise de la
Dumnezeu...> Evrei 8:5 

Poporul evreu se trage din s[mân\a lui Avraam din Ur,
Irakul de ast[zi, fiindc[ el a fost primul om numit evreu.
Avram, care a primit numele de Avraam, s-a remarcat în

fa\a lui Dumnezeu prin faptul c[ L-a crezut =i ascultat, ca apoi s[
devin[ p[rintele unei na\iuni, dar =i p[rintele celor ce-L cred pe
Dumnezeu. Datorit[ lui, chiar din vremuri str[vechi, a fi evreu a
devenit un lucru asociat cu credin\a monoteist[. <... Sunt Evreu,
=i m[ tem de Domnul, Dumnezeul cerurilor, care a f[cut marea =i
uscatul!> (Iona 1:9). Avraam l-a avut pe Isaac care l-a avut pe
Iacov, care a primit numele de Israel, nume cu care majoritatea
oamenilor de ast[zi sunt familiariza\i. Descenden\ii celor 12 fii ai
lui Israel au format poporul Israel, care =i ast[zi este cel mai
remarcabil popor dintre popoarele lumii, prin aceea c[ de=i a fost
r[spândit prin toat[ lumea =i-a men\inut identitatea lui unic[. 

Poporul Israel cu toate c[ a fost urât =i dispre\uit, totu=i, to\i
Hamanii =i Hitlerii p[mântului nu au putut =terge de pe p[mânt
poporul mult iubit de Dumnezeu. Datorit[ neascult[rii de
Dumnezeu, lucru care a atras asupra lor pedeapsa, ast[zi ei
num[r[ undeva la 14 milioane în loc de 220 de milioane cât spun
oamenii care cerceteaz[ aceste statistici c[ ar fi trebuit s[ fie.
Descenden\ii lui Avraam, Isaac =i Iacov au plecat din Canaan în
Egipt, unde cu timpul au ajuns robi, dar dup[ patru sute de ani
Dumnezeu, care le-a auzit strig[tele, le-a ridicat un eliberator cu
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numele de Moise, la fel cum pe noi Dumnezeu ne-a eliberat din
robia p[catului prin Fiul S[u Isus Hristos. Prin Moise Dumnezeu
a condus poporul cu minuni, le-a dat legi care s[-i protejeze de tot
ce este r[u, care implica desp[r\irea de El, =i a f[cut cu ei un
leg[mânt, c[utând s[ dezvolte cu ei o rela\ie de prietenie în
spatele c[reia se poate vedea dorin\a Lui de a fi iubit de ei.
<Acum, dac[ ve\i asculta glasul Meu, =i dac[ ve\i p[zi leg[mân-
tul Meu, ve\i fi ai Mei dintre toate popoarele, c[ci tot p[mântul
este al Meu; Îmi ve\i fi o împ[r[\ie de preo\i =i un neam sfânt... >
(Exodul 19:5, 6). 

Israeli\ilor li s-au prezentat în mod clar consecin\ele ascult[rii,
la fel ca =i ale neascult[rii, dar cu toate c[ au v[zut minuni de
net[g[duit au ajuns s[-L dezam[geasc[ pe Dumnezeu. Neas-
cultarea lor a constat în infidelitate fa\[ de Dumnezeu =i
întoarcere c[tre idolatrie. Închinarea la idoli sau idolatria
înseamn[ venerarea duhurilor, persoanelor sau a chipurilor cio-
plite ca fiind o autoritate egal[ sau mai mare ca Dumnezeu, lucru
de care ei s-au f[cut vinova\i de-a lungul istoriei lor zbuciumate.
Israel, poporul ales, a avut de-a lungul anilor o istorie de r[zvr[-
tire =i înc[ mai au deocamdat[ un drum greu pe care s[ înve\e cât
de important este s[ ascul\i de Dumnezeu =i numai de El. Robia
egiptean[, babilonian[, asirian[, asupririle filistenilor, a madi-
ani\ilor ca =i a celorlalte popoare îng[duite de Dumnezeu ca s[-i
cotropeasc[, au avut menirea ca s[-i vindece de boala idolatriei. 

Cu timpul, poporul evreu a pus accent doar pe litera legii =i a
neglijat mila, dreptatea =i umblarea smerit[ cu Dumnezeu. În tim-
pul umbl[rii Mântuitorului pe p[mânt, religiile de baz[ erau for-
mate din partida fariseilor =i a saducheilor. Fariseii considerau
Tora, c[r\ile scrise de Moise, o carte inspirat[, credeau în îngeri =i
în nemurirea sufletului cât =i în r[spl[tirea dup[ moarte, pe când
saducheii nu credeau nici în nemurirea sufletului =i nici în îngeri.
În acest fel, israeli\ii au cl[dit un sistem de tradi\ii bazat pe litera
legii pierzând din vedere scopul legii, care ascundea în adâncul ei
faptul c[ Dumnezeu, care îi iubea, dorea s[ fie iubit de ei. Ast[zi,
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tot ce a mai r[mas din vechiul Ierusalim este doar o por\iune a
zidului cet[\ii Ierusalimului numit Zidul Plângerii, unde evreii se
duc s[ se roage =i citesc de obicei pasaje din Plângerile lui
Ieremia. Faptul c[ israeli\ii au supravie\uit, cât =i prezen\a lor
ast[zi în \ara care le poart[ numele, este înc[ o dovad[ a existen\ei
lui Dumnezeu =i o m[rturie c[ Acela care poart[ =i numele de
Vegheator duce la îndeplinire tot ce a rostit prin robii S[i proroci. 

|ara Israelului nu are numele de Palestina Secunda cum au
numit-o romanii =i nici de Palestina cum încearc[ puterea islami-
c[ s[ o numeasc[ azi, ci poart[ numele de Israel, a=a cum a fost
numit[ =i de îngerul Domnului acum dou[ mii de ani. <...Scoa-
l[-te, ia Pruncul =i pe mama Lui, =i du-te în \ara lui Israel, c[ci au
murit cei ce c[utau s[ ia via\a Pruncului> (Matei 2:20). Lumea
islamic[ are ast[zi preten\ie la Ierusalim, cu toate c[ numele aces-
ta nu este men\ionat nici o dat[ în Coranul lor, pe când Sfânta
Scriptur[ îl men\ioneaz[ sau face referire la Ierusalim de sute de
ori. Israeli\ii au avut o tangen\[ cu Dumnezeu prin intermediul
Legii, dar cei ce sunt n[scu\i din nou, prin sp[larea na=terii din
nou =i înnoirea f[cut[ de Dumnezeu, au parte de ceva mai bun.
<În credin\[ au murit to\i ace=tia, f[r[ s[ fi c[p[tat lucrurile
f[g[duite; ci doar le-au v[zut =i le-au urat de bine de departe,
m[rturisind c[ sunt str[ini =i c[l[tori pe acest p[mânt>
(Evrei 11:13). 

Prin credin\a în Domnul Isus am trecut de la asprimea Legii
care spunea c[ cine calc[ una din legi este vinovat de c[lcarea
tuturor legilor, la cârmuirea Duhului Sfânt care ne conduce prin-
tr-o lege a dragostei, turnat[ în inimile noastre atât fa\[ de
Dumnezeu cât =i fa\[ de to\i semenii no=tri. <Nimeni dar s[ nu v[
judece cu privire la mâncare sau b[utur[, sau cu privire la o zi de
s[rb[toare, cu privire la o lun[ nou[, sau cu privire la o zi de
Sabat, care sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui
Hristos> (Coloseni 2:16, 17). Apostolul Pavel a fost folosit de
Dumnezeu în mod deosebit ca s[ ne scrie felul de trecere de la
ceea ce a fost o umbr[, la ceea ce este realitate =i va d[inui ve=nic.

M{RG{RITARUL DE MARE PRE|

102



Este o trecerea de la a depinde de faptele legii la r[scump[rare
prin harul lui Dumnezeu rev[rsat peste noi prin Domnul Isus
Hristos. <Astfel, Legea ne-a fost un îndrum[tor spre Hristos, ca s[
fim socoti\i neprih[ni\i prin credin\[> (Galateni 3:24). Lucrarea
Legii, ca o umbr[, prevestea lucrurile ce vor veni =i vor d[inui în
}mp[r[\ia Împ[ratului Isus Hristos, }mp[r[\ie care este deja real[
nu numai în Cer, dar =i în inimile celor ce-L primesc ca Mântuitor
prin credin\[. <C[ci Hristos este sfâr=itul Legii, pentru ca oricine
crede în El, s[ poat[ c[p[ta neprih[nirea> (Romani 10:4). 

Umbra unui lucru nu este realitatea acelui lucru, ci doar spune
ceva despre lucrul real. Tot a=a lucrurile =i evenimentele
Vechiului Testament, care ne înva\[ mult despre Dumnezeu, sunt
chipul =i umbra lucrurilor cere=ti =i duhovnice=ti cuprinse în
Legea cea nou[. <...«Omul dintâi Adam a fost f[cut un suflet viu.»
Al doilea Adam a fost f[cut un duh d[t[tor de via\[. Dar întâi vine
nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc; ce este duhovnicesc, vine
pe urm[> (1 Corinteni 15:45, 46). Scopul lui Dumnezeu de a avea
pentru eternitate un popor peste care s[-=i reverse dragostea =i
care s[-L iubeasc[ s-a dus la îndeplinirea prin cei care au trecut
deja în ve=nicie mântui\i =i se va completa la R[pirea Bisericii.
<... Adam, care este o icoan[ preînchipuitoare a Celui ce avea s[
vin[> (Romani 5:14). 

Templul zidit de israeli\i, singurul loc unde aveau voie s[
aduc[ jertfe, a fost o lucrare ce reprezenta Templu cel Ceresc, care
va d[inui ve=nic. Templul din Ierusalim a fost construit la porun-
ca lui Dumnezeu, dar a fost pentru o folosin\[ temporar[. <S[-Mi
fac[ un loca= sfânt, =i Eu voi locui în mijlocul lor> (Exodul 25:8).
Sanctuarul primului leg[mânt a fost chipul =i umbra lucrurilor
spirituale care vor d[inui. <Leg[mântul dintâi avea =i el porunci
privitoare la slujba dumnezeiasc[ =i la un loca= p[mântesc de
închinare> (Evrei 9:1). Poporul Domnului numit Biserica lui
Dumnezeu este ca o cetate zidit[ din pietre vii a c[rui Me=ter
Ziditor este Domnul Isus Hristos. Primul templu nu avea scaun în
Locul Preasfânt pentru c[ lucrarea preo\ilor nu era niciodat[ ter-
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minat[, ci se repeta în fiecare an, pe când Locul Preasfânt din
ceruri are un scaun de domnie al M[ririi, pentru c[ lucrarea mare-
lui preot Isus Hristos de r[scump[rare prin sânge este terminat[
pentru totdeauna. <...avem un Mare Preot, care S-a a=ezat la
dreapta scaunului de domnie al M[ririi, în ceruri, ca slujitor al
Locului preasfânt =i al adev[ratului cort, care a fost ridicat nu de
un om, ci de Domnul> (Evrei 8:1, 2). 

Un mod prin care Dumnezeu a ales s[ aib[ p[rt[=ie cu poporul
S[u a fost acela c[ i-a dat s[rb[tori sfinte, care-i aduna împreun[
în prezen\a Lui. Acele s[rb[tori sunt umbre a lucrurilor care au
urmat =i de care ne bucur[m ast[zi ca Biseric[ a lui Dumnezeu.
Familia Domnului Isus participa în fiecare an la acele s[rb[tori,
iar la s[rb[toarea Pa=telui c[l[torea pân[ la Ierusalim. <P[rin\ii lui
Isus se duceau la Ierusalim în fiecare an, la praznicul Pa=telor>
(Luca 2:41). C[r\ile inspirate de Dumnezeu =i scrise de omul lui
Dumnezeu, Moise, ne fac cunoscute cele =apte s[rb[tori impor-
tante ale israeli\ilor. Acele s[rb[tori sunt umbra lucrurilor care
urmau s[ aib[ loc o dat[ cu începerea dispensa\iei harului, a c[rui
sfâr=it va avea loc o dat[ cu R[pirea Bisericii la Cer. Primele patru
s[rb[tori sunt: Pa=tele, S[rb[toarea azimilor, S[rb[toarea
primelor roade =i Rusaliile, toate aveau loc într-o perioad[ de
cincizeci de zile. 

Prima s[rb[toare a anului era Pa=tele, care marca începutul
anului =i era s[rb[torit[ în luna aprilie (Nisan). Israeli\ii legau
mielul Pascal care urma s[ fie sacrificat la intrarea în cas[, pentru
ca to\i s[-l cunoasc[, s[ prind[ drag de el =i atunci când avea s[
fie sacrificat s[ simt[ durere. În a paisprezecea zi a primei luni
primul miel pascal a fost junghiat, =i 15 veacuri mai târziu Mielul
lui Dumnezeu a fost jertfit pentru ca sângele Lui s[ ne izb[veasc[
de Nimicitor. Pa=tele evreiesc a fost o umbr[ a lucr[rii ce a avut
loc atunci când Domnul Isus, Mielul lui Dumnezeu, a fost jertfit
ca r[scump[rare pentru cei p[c[to=i, prin=i în robia p[catului. 

A doua s[rb[toare era s[rb[toarea Azimilor, care era un timp
când israeli\ii c[utau =i scoteau afar[ din casele lor toat[ mânca-
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rea dospit[ =i la masa de sear[ povesteau istoria ie=irii din robia
Egiptului, când Dumnezeu i-a trecut Marea Ro=ie ca pe uscat.
Lipsa drojdiei din aluat reprezint[ lipsa p[catului din via\a credin-
ciosului de ast[zi, care comemoreaz[ suferin\ele =i moartea
Domnului Isus cu azimile cur[\iei, adic[ în sfin\enie. Evreii nu
m[nânc[ pâine dospit[ la aceast[ s[rb[toare, ci numai matzah,
care este pâinea nedospit[, spre a comemora ce a mâncat poporul
evreu c`nd a ie=it din Egipt. Aceast[ s[rb[toare reprezint[
scoaterea p[catului afar[ din orice aspect al vie\ii noastre spre a
sem[na tot mai mult cu Domnul Isus, modelul nostru de slujire. 

A treia s[rb[toare este s[rb[toarea primelor roade care cores-
punde cu învierea Domnului Isus din mor\i, El fiind pârga celor
adormi\i, adic[ primul care a înviat din mor\i cu un trup de slav[.
Primele roade erau leg[nate înaintea Domnului, reprezentându-L
pe Domnul Isus Hristos ca fiind cel dintâi înviat din mor\i, vestind
astfel marele seceri= de suflete de la Rusalii =i pân[ la R[pire.
Domnul Isus a v[zut în noroadele de atunci =i în noi, care tr[im
ast[zi, un seceri= de suflete care va forma un popor sfânt al lui
Dumnezeu =i trupurile supuse neputin\ei =i putrezirii vom fi
schimbate în trupuri cere=ti, spre a fi ve=nic cu Dumnezeu. 

A patra s[rb[toare este s[rb[toarea Rusaliilor numit[ =i
s[rb[toare s[pt[mânilor sau s[rb[toarea seceri=ului. S[rb[toarea
Cincizecimii a fost dat[ Israelului ca s[ aduc[ mul\umire pentru
roadele anului =i corespunde cu s[rb[toarea credincio=ilor nou
testamentari, care s[rb[toresc rev[rsarea Duhului Sfânt peste cei
aduna\i în camera de sus, la cincizeci de zile dup[ învierea
Domnului Isus. Dup[ cum pentru Israeli\i era o s[rb[toare a
bucuriei, Duhul Sfânt face =i ast[zi, în momentul umplerii cu
Duhul Sfânt, o s[rb[toare a bucuriei în sufletul omului, care nu
poate fi asem[nat[ cu nimic altceva. Dup[ cele patru s[rb[tori
amintite, care au loc de-a lungul a cincizeci de zile, urm[toarele
trei s[rb[tori importante sunt Rosh Hashana, numit[ =i s[rb[-
toarea trâmbi\elor, urmat[ de Yan Kippur, care este ziua isp[=irii
=i cea de-a =aptea s[rb[toare Sukotul, este s[rb[toarea corturilor. 
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A cincea s[rb[toare Rosh Hashanah sau s[rb[toarea
trâmbi\elor se \inea în luna septembrie, =i începerea s[rb[torii era
anun\at[ cu sunete scoase din cornul de berbece numit =hofar.
Într-un timp, în Israel se \ineau dou[ calendare ]n ce privea
aceast[ s[rb[toare. În Galilea Sabatul se \inea de la r[s[rit la apus
de soare, pe când în Iudea se \inea de la apus la apus de soare.
Istoricul Josefus a scris despre cele dou[ zile, care sunt în aceea=i
zi, datorit[ acestui fel de a socoti timpul. 

Cea de-a =asea s[rb[toare care poart[ numele de Yom Kippur
sau ziua isp[=irii era s[rb[torit[ în luna octombrie. Aceast[
s[rb[toare era un timp când oamenii î=i f[ceau bilan\ul vie\ii =i î=i
verificau rela\iile f[când astfel din aceast[ zi o zi a împ[c[rii, dar
o foloseau =i pentru a-=i verifica rela\ia cu Dumnezeu. Se credea
c[ p[catele s[vâr=ite, care erau regretate în acea zi când omul se
judeca pe sine, erau iertate. Era o zi de post =i umilin\[, când
oamenii tr[iau cât se poate de simplu în ceea ce prive=te conve-
nien\ele vie\ii =i chiar a hranei folosite în acea zi. S[rb[toarea
aceasta corespunde cu ziua =i via\a de poc[in\[ a credinciosului
care a în\eles c[ este acceptat în prezen\a Domnului prin meritul
sângelui sfânt al Mielului lui Dumnezeu. 

Cea de-a =aptea s[rb[toare, Sukotul sau s[rb[toarea corturilor,
era \inut[ în luna octombrie, când timp de o s[pt[mân[ israeli\ii
locuiau într-un cort, care era un ad[post temporar, lucru ce avea
menirea s[ comemoreze c[l[toria poporul evreu prin pustie, unde
nu =i-au putut face un ad[post permanent. Tavanul colibei sau a
cortului era f[cut din crengi, între care era l[sat loc ca s[ vad[
cerul. Timp de o s[pt[mân[ locuiau în cort, unde mâncau =i se
rugau, ca s[ nu uite c[ au fost pribegi =i c[ Dumnezeu le-a dat o
\ar[ unde =i-au f[cut ad[posturi permanente. Scopul acestei
s[rb[tori era o tr[ire cu Dumnezeu =i un timp de mul\umire, care
ne spune despre vremea când to\i cei mântui\i vom fi în cortul lui
Dumnezeu, unde El va fi cu poporul Lui. Mul\i evrei din
Diaspora veneau la aceast[ s[rb[toare a corturilor, când Marele
Preot lua ap[ într-un vas de aur din apa Siloamului, =i într-un
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anturaj de închin[tori cântau lui Dumnezeu, mul\umindu-I pentru
abunden\a roadelor din acel an, datorit[ binecuv`nt[rii aduse de
ploaia care uda p[mântul, ca apoi preotul s[ verse acea ap[ în
mod simbolic înaintea Domnului. Era ziua de pe urm[ a praznicu-
lui, la care g[sim c[ a participat =i Domnul Isus când a f[cut
minunata promisiune a unei ape vii, tuturor celor ce vor crede în
El. <În ziua de pe urm[, care era ziua cea mare a praznicului, Isus
a st[tut în picioare, =i a strigat: «Dac[ înseteaz[ cineva, s[ vin[ la
Mine, =i s[ bea. Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri
de ap[ vie, cum zice Scriptura»> (Ioan 7:37, 38). 

Domnul Isus a venit la ai S[i, dar nu L-au primit, ]ns[ celor ce
L-au primit, incluzând neamurile, El le-a dat dreptul s[ se
numeasc[ prin na=terea din nou copii ai lui Dumnezeu. Marea
majoritate a poporul evreu înc[ }l refuz[ pe Domnul Isus ca
Mesia Cel a=teptat =i trimis de Tat[l ca s[ fie R[scump[r[torul lor,
deoarece El nu a venit în felul cum ei se a=teptau, cu o putere =i
autoritate p[mânteasc[. Pân[ la urm[ }l vor accepta pe Domnul =i
Domnul se va lupta pentru ei când vor fi la mare strâmtorare.
<...î=i vor întoarce privirile spre Mine, pe care L-au str[puns. Îl
vor plânge, cum plânge cineva pe singurul lui fiu...> (Zaharia
12:10). 

Cu toate c[ Biserica lui Dumnezeu este alc[tuit[ în cea mai
mare parte din Neamuri, Biserica primar[ a fost alc[tuit[ din
cre=tini evrei =i dovezile arheologice din Israel, care au dovedit
întotdeauna autenticitatea Scripturii, au dovedit acest lucru. Nu de
mult a fost descoperit[ o nou[ eviden\[ a primei biserici din
Ierusalim al c[rei pastor a fost Iacov. Pe sicriul lui s-au aflat
simboluri evreie=ti =i mesianice cre=tine. Pe cutia sicriului a fost
recunoscut[ Manora, un candelabru care reprezint[ lumina ce
vine de la Dumnezeu =i care a devenit parte din mobilierul tem-
plului. <... «M-am uitat =i iat[ c[ este un sfe=nic cu totul de aur, =i
deasupra lui un vas cu untdelemn, =i pe el =apte candele, cu =apte
\evi pentru candelele care sunt în vârful sfe=nicului>
(Zaharia 4:2). 

107



Al doilea semn recunoscut pe acel sicriu a fost steaua lui David
compus din dou[ triunghiuri echilaterale, reprezentând unirea
celor dou[ realit[\i. Poate fi interpretat ca lucrurile reale =i umbra
lor sau leg[tura finitului cu infinitul, ori leg[tura dintre lumea
material[ =i lumea spiritual[ spre care suntem îndrepta\i cu to\ii.
Al treilea semn descoperit pe acel sicriu faimos a fost semnul de
pe=te care nu înseamn[ doar pescar de oameni, ci era simbolul
cre=tinului din acel timp, întrucât literele care formau atunci
cuvântul pe=te (ICHTYS) alc[tuiau propozi\ia: <Isus Hristos Fiul
lui Dumnezeu Salvator>. Scriptura este plin[ de simboluri ale
viitorului, întâmpl[ri, povestiri care ca o umbr[ a lucrurilor
viitoare au prevestit ce se întâmpl[ =i ce are s[ se întâmple.  

Iona în pântecele pe=telui a fost un simbol al Domnul Isus în
mormânt. Noe în corabia ce i-a salvat via\a lui =i familiei lui, }l
reprezint[ pe Domnul Isus Hristos ca =i o corabie de salvare.
Ie=irea din Egipt a poporului Israel =i plecarea spre Canaan
reprezint[ ie=irea sufletului care se poc[ie=te din a tr[i în p[cat,
iar mersul prin pustie reprezint[ drumul spre Canaanul ceresc.
Intrarea lui Rahav în spi\a neamului Domnului Isus Hristos
reprezint[ intrarea neamurilor în rândul celor mântui\i, care au
devenit mo=tenitori ai promisiunilor lui Dumnezeu. Isaac pe
altarul din Moria }l prevestea pe Domnul Isus Hristos care a fost
jertfit ca Miel al lui Dumnezeu. Pildele Vechiului Testament =i
pildele rostite de Domnul Isus precum =i alte exemple de acest fel,
sunt o oglindire a lucrurilor care au venit =i vor veni, =i care vor
r[mâne ve=nic. 

În\elegerea acestor lucruri nu-i ajut[ la nimic omului dac[ nu
intr[ în ascultare de Dumnezeu =i nu se poc[ie=te. Dumnezeu
+i-a dovedit dragostea =i dorin\a de bine pentru om, dar i-a
îng[duit omului s[-L refuze =i chiar dup[ ce i se descoper[ în
con=tiin\[, prin lucr[rile din trecut care sunt umbra lucrurilor din
timpul Leg[mântului cel nou sau i se descoper[ în mod direct prin
cuno=tin\a =i glasul Evangheliei care-L face pe Hristos cunoscut,
îl las[ pe om s[ aleag[ între via\[ =i moarte. Avem în Dumnezeu
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un Tat[ iubitor, care a îng[duit ca singurul Lui Fiu s[ moar[, pen-
tru ca astfel s[ poat[ avea mul\i fii =i multe fiice. E=ti tu unul din
acele suflete mântuite? Nu ajunge s[ =tii planul mântuirii =i s[
în\elegi c[ lucrurile ce au avut loc în Israel înainte sunt umbra
lucrurilor de acum =i a celor ce vor urma, ci este necesar s[-L
cuno=ti în mod personal pe Mântuitorul. 

Împ[ratul Agripa a acceptat înaintea apostolului Pavel c[ dac[
ar fi crezut în Domnul Isus Hristos l-ar fi pus în categoria
cre=tinilor (Fapte 26:26), dar mântuirea nu înseamn[ doar s[ crezi
ce este scris, ci înseamn[ s[ prime=ti promisiunile lui Dumnezeu
ca fiind pentru tine =i s[ te la=i schimbat spre a fi potrivit pentru
cer. Religiile p[mântului schimb[ omul cu atitudinea lui corupt[
de fiar[, care atunci când este provocat îndeajuns este gata s[ te
sfâ=ie, în ni=te fiare îmblânzite =i domesticite, dar care sunt tot
fiare. Credin\a în Domnul Isus ne cheam[ prin na=terea din nou s[
devenim f[pturi noi în Hristos, nu doar oameni îmblânzi\i =i
mul\umi\i când ne merge bine. <C[ci, dac[ este cineva în Hristos,
este o f[ptur[ nou[. Cele vechi s-au dus: iat[ c[ toate lucrurile
s-au f[cut noi> (2 Corinteni 5:17). 

Dac[ omul refuz[ s[ se împace cu Dumnezeu prin jertfa
Domnului Isus =i }l acuz[ de rea voin\[, Dumnezeu îl las[ pe un
astfel de om în voia min\ii lui r[t[cite, care aduce blestem =i
osând[ asupra lui. Dac[ trâmbi\a lui Dumnezeu ar fi sunat ieri,
unde ai fi acum? Ai fi cu cei r[pi\i la cer sau ai fi printre cei care
vor intra în necazul cel mare? Bun[tatea lui Dumnezeu ]l
îndeamn[ pe fiecare om la poc[in\[, ca astfel s[ primeasc[
iertarea =i înfierea, pentru ca s[ ajung[ s[-=i petreac[ ve=nicia cu
Dumnezeu în lumea care vine =i care nu va trece niciodat[.

Amin
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11
STRESUL

<S[ =ti\i c[ în zilele de pe urm[ vor fi vremuri grele.>  
2 Timotei 3:1

Suntem fiin\e spirituale create de Dumnezeu pentru a
exista ve=nic, dar perioada de testare pe care o petrecem
pe p[mânt locuim într-un trup fizic, cu capacit[\i mintale

=i nevoi spirituale. Lucrez la o companie care func\ioneaz[ 24 de
ore, =apte zile pe s[pt[mân[ =i în aceast[ companie unde se pro-
duc componente electronice de memorie artificial[ sunt ma=ini ce
func\ioneaz[ f[r[ întrerupere, pân[ c`nd apare o defec\iune.
Oricât[ presiune ar exercita managerii =i orice ar spune despre
necesitatea de a men\ine ma=ina productiv[, mecanismul stricat
nu este de nici un folos, pân[ c`nd avariile nu sunt remediate.
Multe din aceste cazuri în care produc\ia este întrerupt[ ar putea
fi evitate dac[ s-ar respecta un program preventiv de func\ionare
a ma=inilor. Trupul nostru, care ad[poste=te sufletul =i duhul, este
mult mai fragil =i sensibil dec`t o ma=in[, ajung`nd repede la o
stare de epuizare dac[ tr[im via\a la ritm de galop, ne av`nd grij[
de nevoile trupului =i ne d`nd aten\ie la semnalele de alarm[ ale
psihicului nostru. 

Via\a este de cele mai multe ori ca un drum denivelat care face
c[l[toria interesant[, dar obositoare, de aceea este nevoie s[ ne
cercet[m înaintea lui Dumnezeu, pentru a cunoa=te care este
starea noastr[, care ne este drumul =i \inta. Dac[ nu ne facem
aceste verific[ri preventive prin care s[ ne cercet[m nivelul
<uleiului duhovnicesc> vom da peste probleme ce ne pot face s[
ne pierdem echilibrul siguran\ei =i al p[cii, =i astfel s[ ajungem la

110



st[ri aduc[toare de pagub[ trupului, sufletului =i duhului nostru.
De multe ori aceste st[ri pot fi evitate, ]ns[ dac[ cineva a ajuns în
ele se poate smulge din ele tr[ind o via\[ de cre=tin într-un mod
victorios, care s[-L onoreze pe Dumnezeu. Este necesar s[ ne
cunoa=tem pe noi în=ine =i s[ înv[\[m despre starea emo\iilor de
care suntem capabili, pentru a =ti cum s[ ac\ion[m ca s[ evit[m
st[rile aduc[toare de pagub[. Una din aceste st[ri este stresul
exagerat, care dep[=e=te limitele =i puterile noastre. 

Tr[im într-o societate care este într-o continu[ schimbare. Ea a
ad[ugat =i adaug[ mereu vitez[ =i g[l[gie vie\ilor noastre, f[r[ s[
îmbun[t[\easc[ condi\ia sufletului. Presiunile vie\ii, sofistica\ia
tehnologic[ nu l-a f[cut pe omul de ast[zi mai fericit dec`t pe cei
care au tr[it ]naintea noastr[, ci l-a f[cut mai stresat. De aceea
sunt tot mai pu\ini oamenii cu tensiune de sânge normal[, iar
num[rul celor ce sufer[ de boli nervoase cre=te tot mai mult. Când
cineva este stresat dincolo de specifica\iile pentru care a fost creat
ajunge la punctul unde ceva va trebui s[ cedeze. Stresul apare
atunci când cerin\ele cu care ne confrunt[m, necesit[\ile pe care
le avem =i oportunit[\ile pe care vrem s[ le folosim pretind o pute-
re mai mare decât aceea pe care o avem noi. Diferen\a dintre cât[
putere avem =i cât[ am avea nevoie pentru a îndeplini ceea ce
vrem noi creeaz[ condi\ia de stres. 

C`nd ajungi s[ fii stresat ai sentimentul c[ dai tot ce ai =i tre-
buie totu=i s[ dai =i mai mult, cu toate c[ nu mai ai ce. Nu este
ceva cu totul neobi=nuit s[ auzim despre oameni c[ nu-=i caut[
sc[parea în Dumnezeu. Ace=tia, atunci când stresul îi duce la dis-
perare, se arunc[ în ghearele mor\ii =i astfel de la necaz ajung
într-o nenorocire ve=nic[. Studen\i stresa\i de examene =i
nereu=ite, investi\ii periculoase care se soldeaz[ cu pierderi =i
falimente, dezam[giri în dragoste p[mânteasc[, datorii care întrec
posibilit[\ile de plat[, probleme familiare sau de serviciu sunt
doar câteva exemple de st[ri în care omul poate ajunge stresat,
dincolo de limitele rezisten\ei ce o are. Satan, care a studiat mult
omul spre a-i g[si sl[biciunile, =tie c[ stresul ne expune într-un
mod vulnerabil dac[ nu ne vine de undeva ajutor. Sc[parea noas-
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tr[, în calitate de copii ai lui Dumnezeu, este la Domnul. El este
gata s[ stabileasc[ echilibru în via\a noastr[ când ne v[rs[m inima
înaintea Lui =i }i d[m locul de Cârmuitor al vie\ii noastre. 

Suntem îndemna\i de Cuvântul lui Dumnezeu s[ arunc[m
asupra Domnului îngrijor[rile noastre, pentru c[ El }nsu=i se
îngrije=te de noi. <+i arunca\i asupra Lui toate îngrijor[rile voas-
tre, c[ci El }nsu=i îngrije=te de voi> (1 Petru 5:7). Dac[ suntem
neaten\i, stresul ne face s[ uit[m de binecuvânt[rile de ieri, de
frumuse\ile din jurul nostru create de El, de biruin\ele credin\ei de
ieri =i ne m[cin[m puterea ca pe o ma=in[ împotmolit[, care
accelereaz[, se uzeaz[ la maxim, dar nu avanseaz[. Indiferent de
motivul care ne-ar putea stresa, Domnul Isus ne-a promis pacea
Lui, o pace diferit[ de pacea lumii. <V[ las pacea, v[ dau pacea
Mea. Nu v-o dau cum o d[ lumea. S[ nu vi se tulbure inima, nici
s[ nu se însp[imânte> (Ioan 14:27). Dac[ reu=e=ti s[ intri în
prezen\a Lui te po\i dezbr[ca de îngrijorare ca de o hain[, pentru
a te îmbraca cu puterea ce \i-o d[ El. 

Succesul de a r[mâne netulburat de stres st[ în a trece de la
felul de gândire firesc la a avea gândul care era în Hristos Isus, =i
anume: dorin\a de a face voia Tat[lui =i de a sluji nevoilor altora.
<Celui cu inima tare, Tu-i chez[=uie=ti pacea; da, pacea, c[ci se
încrede în Tine> (Isaia 26:3). Dac[ avem în noi gândul lui Hristos
preocuparea noastr[ principal[ devine Dumnezeu, iar calea Lui
devine calea noastr[; dorin\ele Lui devin dorin\ele noastre, ]ns[
ca s[ ai aceast[ stare înseamn[ s[ ai privirea a\intit[ la El, pentru
c[ privind la lume se poate s[ te po\i înfrica. Rezultatul faptului
c[ privim la lume este dezam[girea noastr[. <S[ ne uit[m \int[ la
C[petenia =i Des[vâr=irea credin\ei noastre, adic[ la Isus, care,
pentru bucuria care-I era pus[ înainte, a suferit crucea, a dispre\uit
ru=inea, =i =ade la dreapta scaunul de domnie al lui Dumnezeu>
(Evrei 12:2). Faptul c[ <=ade la dreapta scaunului de domnie al lui
Dumnezeu> este dovada c[ a terminat lucrarea ce a f[cut-o pen-
tru noi. 

G[sim scris în Scriptur[ c[ Domnul Isus st[ în picioare atunci
când prime=te un erou s[ intre în Împ[r[\ia Lui, a=a cum a fost în
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cazul lui +tefan (vezi Fapte 7:55). R[spunsul la stres este s[ pe-
treci timp singur cu Domnul Isus =i s[-\i simplifici via\a ]n ce
privesc lucrurile p[mânte=ti. Pentru a sc[pa din la\ul stresului, ce
poate =trangula puterea spiritual[, este bine s[ chemi trupul, sufle-
tul =i duhul t[u s[ stea înaintea Domnului Isus, f[când orice alt[
voce s[ înceteze. <F[ s[ lumineze fa\a Ta peste robul T[u, sca-
p[-m[, prin îndurarea Ta!> (Psalmul 31:16). E=ti stresat? Cât timp
petreci singur cu Domnul Isus? Care-\i sunt priorit[\ile? Dac[
]nregistr[m o deficien\[ în ce prive=te timpul petrecut cu El putem
deveni nervo=i =i stresa\i. Ob\ii putere petrec`nd timp cu El,
dorind s[-L ascul\i. În acest fel po\i s[ a=tep\i ajutorul Lui, s[
tr[ie=ti pentru El =i s[ lucrezi pentru El. 

<Îmi ridic ochii spre mun\i… De unde îmi va veni ajutorul.
Ajutorul îmi vine de la Domnul, care a f[cut, cerurile =i p[mân-
tul. Da, El nu va îng[dui s[ \i se clatine piciorul; Cel ce te p[ze=te,
nu va dormita> (Psalmul 121:1-3). Când mun\ii problemelor te
dep[=esc =i te streseaz[ trebuie s[ =tii c[ ajutorul ]\i vine de la
Domnul. Când cau\i fa\a Lui descurajarea dispare, iar când te
umpli de Cuvânt, de fapt te umpli de o credin\[ care vede dinco-
lo de probleme. <Când î\i întorci privirile spre El, te luminezi de
bucurie, =i nu \i se umple fa\a de ru=ine> (Psalmul 34:5). Stresul,
care trece de limitele normale ale puterilor noastre, are un efect
d[un[tor asupra organismul uman =i-l poate îmboln[vi de diferite
boli, ca de exemplu de ficat, de ulcer, dureri de cap =i de tensiune
ridicat[. Adversit[\ile, surprizele nepl[cute ale vie\ii =i asprimea
vie\ii creeaz[ fr[mântare, frustrare =i stres ce ne poate îmboln[vi
trupul =i sufletul, fiindc[ îngrijor[rile pot în[bu=i cre=terea
s[mân\ei Cuvântului lui Dumnezeu. 

Oportunit[\ile pe care le vedem =i vrem s[ le valorific[m
împreun[ cu necesit[\ile vie\ii pot produce stres =i astfel ]i pot
fura omului bucuria de a tr[i. Trupul nostru este limitat în ceea ce
poate =i trebuie s[ fac[, de aceea s[ nu-i d[m mai mult de lucru
decât este în stare s[ fac[. Majoritatea motivelor pentru care sun-
tem stresa\i se datoreaz[ unor situa\ii pe care noi în=ine ni le
cre[m, pentru c[ vrem mai mult =i mai repede. Este ca =i cum ai
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tot mu=ca dintr-o pâine pân[ c`nd nu mai po\i mesteca. Stresul
este un sentiment de cople=ire =i neputin\[, pentru c[ te vezi expus
unor situa\ii c[rora nu le po\i face fa\[. De multe ori stresul are
de-a face cu nerezolv[ri de situa\ii =i proiecte ce trebuie realizate
în timpul prev[zut de =efi, de familie, de competi\ie sau chiar de
noi. De multe ori trebuie s[ recunoa=tem c[ avem dorin\e nerea-
liste, obiective îndr[zne\e, care-L las[ pe Dumnezeu afar[ din
procesul de planificare. 

Stres înseamn[ încordare, iar când încerci s[ acordezi un
instrument cu coarde =i treci de limitele de stres ale corzii aceas-
ta se rupe cu o pocnitur[ care de obicei ]l sperie pe cel ce face
opera\ia respectiv[. Vorbe vechi, cum sunt urm[toarele: <Nu for\a
nota!>, <Nu te întinde mai mult decât \i-ajunge plapuma!>, ascund
în ele adev[r despre ce trebuie s[ faci ca s[ evi\i stresul cel
d[un[tor. Stresul este asemenea unui avion ce prinde vitez[ pe
pist[ spre a decola, dar fiindc[ are prea mult[ greutate la bord nu
=tie dac[ va reu=i s[ se ridice de la sol înainte de terminarea pis-
tei. Putem evita surplusul d[un[tor de stres gândind mai mult la
cele de Sus =i mai pu\in la cele de jos. Evit[m stresul îngrijorân-
du-ne mai pu\in de ceea ce ne dep[=e=te =i pe care oricum nu le
putem afecta. Parte din a te purta aspru cu trupul =i a-l \ine în
st[pânire este s[ ai o disciplin[ riguroas[, care pune în via\a ta
controlul necesar de a te mul\umi cu ce ai, de a face ce trebuie =i
ce po\i s[ faci. 

Având discern[mântul Duhului s[ nu încerci s[ faci ceva la
care nu e=ti chemat. Trupul nostru este templul Duhului Sfânt, de
aceea trebuie nu numai ferit de p[cat, dar trebuie =i îngrijit, hr[nit,
\inut curat =i odihnit, spre a putea fi eficien\i în lucrurile pe care
le putem face. <Nu =ti\i c[ trupul vostru este templul Duhului
Sfânt, care locuie=te în voi, =i pe care L-a\i primit de la
Dumnezeu?…> (1 Corinteni 6:19). Trupul poate fi o slug[ bun[
duhului nostru care are dorin\e duhovnice=ti; de aceea în modera-
re trebuie s[ ne îngrijim s[-l hr[nim, s[-l ]mbr[c[m =i s[-i d[m
odihna necesar[. Domnul Isus când a umblat printre oameni, fiind
pe deplin om =i Dumnezeu a cunoscut ce înseamn[ epuizarea
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fizic[. <Acolo se afla fântâna lui Iacov. Isus, ostenit de c[l[torie,
=edea lâng[ fântân[. Era cam pe la ceasul al =aselea> (Ioan 4:6).
Domnul Isus a petrecut mult timp noaptea în rug[ciune, iar vin-
dec[rile, a=a cum a fost cazul femeii bolnave de scurgerea de
sânge, f[ceau ca din El s[ ias[ o putere. Domnul Isus a fost une-
ori a=a de ostenit din cauza mul\imilor care-L c[utau =i de a c[ror
nevoi se îngrijea c[ o dat[ }l g[sim pe mare dormind în corabie,
în timpul unei furtuni a=a de mari încât ucenicii credeau c[ vor
pierii. Trupul Lui era epuizat de oboseal[ =i avea nevoie de
odihn[, a=a cum =i trupul nostru are nevoie de odihn[ ori va
ajunge la o extenuare fizic[, care în cazul nostru va duce la stres
=i decizii gre=ite. 

Domnul Isus, care a suferit mai mult[ împotrivire din partea
oamenilor ca oricine altcineva, ne-a spus c[ povara Lui pentru noi
este u=oar[, de aceea nu este normal s[ ajungem stresa\i spiritual
=i emo\ional, st[ri care ne fac ineficien\i. <Uita\i-v[ dar cu luare
aminte la Cel ce a suferit din partea p[c[to=ilor o împotrivire a=a
de mare fa\[ de Sine, pentru ca nu cumva s[ v[ pierde\i inima, =i
s[ c[de\i de oboseal[ în sufletele voastre> (Evrei 12:3). Pentru a
nu ne pierde inima trebuie s[ ne uit[m cu luare aminte la exem-
plul pe care El ni l-a l[sat. Biruin\a nu st[ în a face tot mai mult
cu puterea ta, ci st[ în a primi putere de la El =i a umbla cu
Domnul Isus. El ne poate da în\elepciune =i ne poate face echili-
bra\i =i statornici s[ tr[im o zi, o dat[, dar s[ o tr[im din plin. O
cântare care exprim[ o dorin\[ ce este bine s[ o avem =i noi spune:
<Eu sunt un om, sunt doar un om,/ Ajut[-mi, te rog, s[ fiu mai
mult ce pot a fi,/ S[ cred mai mult, în al meu Domn,/ Înva\[-m[
s[ Te slujesc timp de o zi.> Ajunge zilei necazul ei! S[ nu uit[m
c[ El ne d[ putere pentru fiecare zi atunci când }i cerem ajutorul.
Se poate întâmpla c[ nu facem ceea ce trebuie f[cut ]n ziua
respectiv[ pentru c[ suntem stresa\i =i îngrijora\i de ceea ce ni se
pare c[ nu vom putea face mâine. Îngrijor[rile cu privire la viitor
trebuie s[ I le d[m Lui, pentru c[ El are viitorul nostru în mâna
Sa, =i p`n[ nu încerc[m s[ fim independen\i de Domnul nu ne
poate face r[u nici o furtun[. 
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Vulturul prive=te la furtun[ ca la un prieten, pentru c[ =tie c[ îl
va ridica mai sus decât poate el urca de obicei. Se formeaz[ un
front de aer cald care se ridic[, iar vulturul nu vede în furtun[ un
pericol, fiindc[ o folose=te spre avantajul lui. Dac[ în mod normal
zboar[ cu 50 de mile pe or[, în timpul furtunii =i datorit[ ei poate
zbura cu 100 de mile pe or[. Vom intra în furtun[ =i dac[ vrem s[
nu ]nregistr[m pierderi va trebui s[ schimb[m sl[biciunea de a
dispera =i de a fi stresa\i cu puterea pe care ne-o d[ Dumnezeu
când depindem de El. Trebuie s[ cau\i s[ auzi tot mai des =i tot
mai clar glasul P[storului Cel Bun. Trebuie s[ cuno=ti tot mai
multe despre Dumnezeu =i despre ceea ce vrea El de la noi, apoi
s[ vorbe=ti tot mai mult despre El, spre a fi o oaz[ de înviorare
pentru sufletele le=inate de stresul vie\ii. <Lua\i aminte, =i veni\i
la Mine, asculta\i, =i sufletul vostru va tr[i…> (Isaia 55:3). 

Dumnezeu le vorbe=te =i ast[zi celor ce vor s[-L asculte. }n
spatele tumultului zgomotos al lumii este un susur bl`nd, aduc[tor
de balsam =i lini=te, care te ajut[ s[ prive=ti dincolo de criz[.
Re\eta de a preveni stresul include doze serioase de hran[ din
Cuvântul lui Dumnezeu, care ne poate sus\ine când trecem prin
furtun[. <Cuvântul lui Hristos s[ locuiasc[ din bel=ug în voi...>
(Coloseni 3:16). Nu exist[ o fântân[ a tinere\ii pentru trup cum
spun basmele, dar exist[ una pentru suflet =i aceasta este la
Dumnezeu. Este o promisiune de putere pentru cel f[r[ de puteri
la Dumnezeu, care reînnoie=te puterile celui ce n[d[jduie=te în
bun[tatea Lui. <Nu =tii? N-ai auzit? Dumnezeul cel ve=nic,
Domnul a f[cut marginile p[mântului. El nu obose=te, nici nu
ostene=te; priceperea Lui nu poate fi p[truns[. El d[ t[rie celui
obosit, =i m[re=te puterea celui ce cade în le=in. Fl[c[ii obosesc =i
ostenesc, chiar tinerii se clatin[; dar cei ce se încred în Domnul î=i
înnoiesc puterea, ei zboar[ ca vulturii; alearg[ =i nu obosesc,
umbl[ =i nu ostenesc> (Isaia 40:28-31). 

R[spunsul la problema stresului se afl[ la Dumnezeu, care d[
t[rie celui obosit =i m[re=te puterea celui ce cade în le=in. Stresul
r[u poate ap[rea atunci când încerci s[ faci ceva ce nu po\i =i une-
ori nici nu trebuie s[ faci. Nu suntem chema\i s[ încerc[m s[
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schimb[m oameni, ci doar s[-I expunem la lumina Evangheliei
lui Hristos. Dumnezeu este singurul care schimb[ oamenii =i le
poate da o inim[ nou[. Suntem chema\i la a depune efort pentru
împ[r[\ia Lui cu puterea ce o avem de la El, =i ocupându-ne de
lucrurile Împ[r[\iei Lui, El se va ocupa de ale noastre. Suntem
chema\i s[ d[m, nu cu linguri\a, ci chiar cu lopata, =i atunci El ne
va da cu lopata, ]ns[ lopata Sa este mult mai mare dec`t a noas-
tr[. <Nu v[ îngrijora\i de nimic; ci în orice lucru, aduce\i cererile
voastre la cuno=tin\a lui Dumnezeu, prin rug[ciuni =i cereri, cu
mul\umiri> (Filipeni 4:6). Eclesiastul ne ]nva\[ c[ toate lucrurile
]=i au vremea lor. 

Chemând ajutorul Domnului =i cer`nd sfatul Lui putem evita
stresul r[u, care ne poate face ineficien\i. Necazurile ne-au fost
garantate pe p[mânt ca parte din cursul vie\ii, dar ni s-a spus c[
El nu va îng[dui nimic peste puterile noastre. Dac[ ne for\[m
limitele tot mai mult, în lucru =i chiar în datorii, f[r[ a ne consul-
ta cu voia Lui, este inevitabil s[ nu ajungem la stres. Prezen\a
stresului d[un[tor în via\a noastr[, când dispare bucuria =i pacea,
este un semn c[ avem nevoie mai mult din Dumnezeu în noi. O
via\[ dezordonat[ p[mânte=te =i duhovnice=te este o via\[ inefi-
cient[, care poate crea condi\ii de stres. Solu\ia de ie=ire din stres
a fost =i va fi întotdeauna la Dumnezeu, care ne încurajeaz[ s[
apel[m la El, Singurul care ne poate restaura n[dejdea. <+i tot ce
a fost scris mai înainte, a fost scris pentru înv[\[tura noastr[, pen-
tru ca, prin r[bdarea =i prin mângâierea pe care o dau Scripturile,
s[ avem n[dejde> (Romani 15:4). 

Putem învinge crezând promisiunile Lui =i cunoscând reali-
tatea lucrurilor din perspectiva ve=niciei, =i anume c[ nu ceea ce
se vede este important =i nici nu va r[mâne ve=nic. <}n adev[r,
f[g[duin\ele lui Dumnezeu, ori câte ar fi ele, toate în El sunt «da»;
de aceea =i «Amin», pe care-l spunem noi, prin El, este spre slava
lui Dumnezeu> (2 Corinteni 1:20). F[g[duin\ele Lui sunt o
funda\ie ce nu se clatin[, pe când planurile oamenilor =i promisiu-
nile lor se pot spulbera, aducând stres =i dezam[gire. <Apropia-
\i-v[ de Dumnezeu, =i El se va apropia de voi...> (Iacov 4:8).
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Necazul =i suferin\a nu înseamn[ neap[rat stres dac[ Dumnezeu
este cu noi. Necazurile, suferin\ele, pierderile, îngrijor[rile =i
e=ecurile sunt întotdeauna aduc[toare de stres atunci când pornim
la lupt[ de unul singur, cu puterea noastr[. 

Un alt motiv al stresul este lipsa de dragoste. <… R[mâne\i în
dragostea Mea> (Ioan 15:9). To\i oamenii iubesc ceva, ]ns[ atunci
când suferi de stresul cel r[u este un semn c[ dragostea este
îndreptat[ înspre alte lucruri, afar[ de Dumnezeu =i planurile Lui.
Frica zilei de mâine produce stres ce-i poate fura omului bucuria
vie\ii. Redactoarea american[ cu numele de Ann Landen, al c[rei
articol editorial apare zilnic în sute de ziare americane, prime=te
zece mii de scrisori pe s[pt[mân[ de la oameni cuprin=i în
ghearele stresului din cauza fricii zilei de mâine. Marta era stre-
sat[ c[ nu are ajutor, pe când Maria =i-a ales partea cea bun[, =i
anume aceea de a asculta cuvintele Vie\ii la picioarele
Mântuitorului. Cei de la nunta din Cana erau stresa\i c[ li s-a ter-
minat vinul. Ucenicii au intrat în criz[ de stres când Domnul Isus
le-a spus s[ hr[neasc[ ei mul\imile, s[ nu le trimit[ la drum
fl[mânde. Acest stres putea fi evitat cu o credin\[ ce-L onoreaz[
pe Dumnezeu, pentru c[ cel neprih[nit va tr[i nu prin vedere, ci
prin credin\[. În loc de stres, f[ ce spune Psalmistul în Psalmul
37:5: <Încredin\eaz[-\i soarta în mâna Domnului, încrede-te în El,
=i El va lucra.> 

De multe ori nu în\elegem de ce Dumnezeu lucreaz[ dup[ cea-
sul Lui, dup[ calendarul Lui =i nu dup[ al nostru, ]ns[ =tim c[ El
nu d[ gre=. Israelul se a=tepta la un izb[vitor cu for\[ de leu =i a
primit un Miel al lui Dumnezeu. Noi a=tept[m ca El s[ lucreze
dup[ planul nostru, dar când lucreaz[ dup[ planul Lui, trebuie s[
accept[m în supunere, încrezându-ne în voia Lui cea bun[ pentru
via\a noastr[, =tiind c[ uneori necazul îng[duit de El este vocea
dragostei de Tat[ care ne vrea binele etern. Apostolul Pavel a spus
c[ s-a deprins s[ fie mul\umit cu mult =i cu pu\in, iar un credin-
cios mul\umit cu voia lui Dumnezeu pentru via\a sa nu numai c[
devine de nebiruit, dar face o reclam[ bun[ St[pânului s[u. Tot
apostolul Pavel ne spune s[ ne bucur[m întotdeauna, dar aceasta
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nu înseamn[ s[ ne bucur[m de orice. Este vorba de o satisfac\ie
l[untric[ pe care o ai atunci când te încrezi în Dumnezeu. 

Nu m[ bucur de cei ce mor nemântui\i =i nici de cei ce stric[
Cuvântul Scripturii, dar m[ bucur =i m[ odihnesc în voia Lui cea
bun[ pentru via\a mea. M[ bucur nu de toate, ci în toate situa\iile,
pentru c[ sunt al Domnului =i în\eleg c[ trebuie s[ devin nu cine
mi-am închipuit eu c[ trebuie s[ devin, ci ceea ce +i-a planificat
El c[ trebuie s[ devin. Tonul acestui veac spune: <tr[ie=te pentru
tine!> Acest slogan ]ns[ aduce stres, pentru c[ te pune într-o goan[
dup[ materie, ]ns[ atunci când tr[ie=ti pentru Dumnezeu nu te
poate atinge cel r[u. <C[ci Eu sunt Domnul, Dumnezeul t[u, care
te iau de mâna dreapt[ =i-\i zic: «Nu te teme de nimic, Eu î\i vin
în ajutor!»> (Isaia 41:13). Nimic nu produce mai mult stres dec`t
faptul de a =ti c[ e=ti un p[c[tos ce trebuie s[ apar[ înaintea lui
Dumnezeu spre a fi condamnat. 

Domnul Isus Hristos a venit pe p[mânt =i a murit pentru ca
oricine crede în El s[ fie iertat =i datoriile p[catului lui s[-i fie
=terse cu sângele nevinovat al Mielului lui Dumnezeu. Ne-am
încredin\at trupul, sufletul =i duhul în mâinile Acelui care dup[ ce
a zdrobit boldul mor\ii a spus c[ toat[ puterea I S-a dat în cer =i
pe p[mânt; de aceea ne putem bucura de pace =i lini=te în adâncul
sufletului nostru. <Dimpotriv[, sufletul îmi este lini=tit =i potolit,
ca un copil în\[rcat, care st[ lâng[ mama sa; da, sufletul meu este
ca un copil în\[rcat> (Psalmul 131:2). Dac[ sim\i acest stres al
p[catului neiertat, cere-I =i El î\i va da libertatea de care se bucur[
sufletul ce prime=te darul mântuirii =i al neprih[nirii Lui. Slujim
unui Dumnezeu care niciodat[ nu a fost =i nu va fi surprins de
vreo situa\ie =i niciodat[ nu a pierdut vreo lupt[. El +i-a f[cut un
nume de faim[ pentru bun[tatea =i îndurarea pe care a ar[tat-o
fa\[ de fiii oamenilor. Numele Lui este <Domnul!> Încrede-te în
Domnul! 

Amin
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12
DEPRESIA

<Pentru ce te mâhne=ti, suflete, =i gemi în[untrul
meu? N[d[jduie=te în Dumnezeu, c[ci iar[= }l voi
l[uda; El este mântuirea mea =i Dumnezeul meu. Îmi
este mâhnit sufletul în mine, Dumnezeule, de aceea la
Tine m[ gândesc, din \ara Iordanului, din Hermon, =i
din muntele Mi\ear.> Psalmul 42:5, 6 

Una din st[rile p[gubitoare prin care pot trece atât cei
credincio=i cât =i cei necredincio=i este starea de
depresie. Este o stare de triste\e =i descurajare, când

omul se simte lipsit de puterea necesar[ de a merge mai departe.
Este o stare când te vezi lipsit de n[dejde ]n ce prive=te viitorul,
pentru c[ nu vezi în viitor o îndreptare a situa\iei. Dac[ nu ne
p[str[m acorda\i ca un instrument la frecven\a voii lui Dumnezeu
nici unul din noi nu suntem scuti\i de a ajunge în aceast[ stare
p[gubitoare numit[ depresie. Aceast[ stare afecteaz[ atitudinea
omului care este format[ din gânduri, sentimente =i ac\iuni.
Scriptura ne spune c[ a=a cum gânde=te un om în inima lui a=a
este el. Peste 75.000 de oameni se sinucid în fiecare an în
America pentru c[ ei cred minciuna diavolului, care le spune c[
nu se merit[ s[ tr[ie=ti. Sunt oameni pe care necazul i-a prins f[r[
merinde =i f[r[ armamentul necesar pentru a-=i ap[ra sufletul, ca
apoi s[ alunece în aceast[ stare p[gubitoare numit[ depresie. 

Lumea caut[ cu disperare r[spuns la aceast[ problem[, inven-
tând tot felul de medicamente care s[ produc[ o fericire artificial[
=i cheltuie sume enorme cu consilieri =i psihologi, ]ns[ r[spunsul
=i rezolvarea este la Dumnezeu. Mul\i ar fi înclina\i s[ spun[ c[ o
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asemenea stare de depresie este o groap[ în care cad doar cei
necredincio=i, dar nu este a=a. O dovad[ este =i faptul c[ multe din
cânt[rile noastre au cuvinte care scot sufletul din starea de mâh-
nire =i disperare, fiindc[ a alunecat în depresie. O astfel de cântare
spune: <Nu mai fi trist o suflete drag[,/ +i nu-\i mai face inim[
rea,/ C[ci se va schimba via\a de grab[,/ Te iube=te Isus nu uita.> 

Mul\i din cei ce poart[ numele frumos de cre=tin au o atitudine
=i un aspect al fe\ei de parc[ ar fi fost boteza\i în suc de l[mâie =i
o expresie a fe\ei de parc[ nu ar fi zâmbit de ani de zile. Un copil
al lui Dumnezeu care prive=te dincolo de aceast[ via\[ poate fi
fericit f[r[ a compromite adev[rul. Atunci cei din jur nu vor fugii,
ci vor vrea s[ fie în jurul nostru, a=a cum lumea a vrut s[ fie în
jurul Domnului Isus. Mul\i cre=tini vorbesc =i se comport[ de
parc[ toate cor[biile li s-au scufundat =i aceast[ stare se datoreaz[
faptului c[ a disp[rut bucuria mântuirii, care a fost înlocuit[ cu
îngrijorare, ca apoi s[ cad[ în depresie. Ca s[ putem da har pe ori-
zontal[ celor din jur trebuie s[ fim conecta\i la har pe vertical[, =i
când aceast[ balan\[ se dezechilibreaz[ nu numai c[ nu mai sun-
tem martori ai învierii, dar putem fi noi în=ine în pericol de a
c[dea în groapa depresiei. 

Un om l-a ]ntrebat pe un copil care avea un c`ine, ce fel de
c`ine este. Copilul i-a spus c[ este un câine poli\ist. Omul a spus
c[ nu se vede a fi un astfel de câine, ]ns[ copilul a spus c[ e dife-
rit, pentru c[ lucreaz[ ]n secret. A=a sunt mul\i cre=tini la care
dac[ te ui\i la fa\a lor =i ascul\i vorbele lor ai zice c[ sunt cre=tini
în secret, pentru c[ nu se vede bucurie pe fa\a lor care s[-i dea de
gol. Spurgeon, care a recunoscut importan\a de a tr[i via\a cu
bucurie, a fost acuzat odat[ de o femeie mai în vârst[ c[ este prea
hazliu în unele cazuri c`nd vorbe=te, dar el i-a spus c[ dac[ ar =ti
ea cât de mult se re\ine el de la a nu fi =i mai hazliu i-ar da mai
mult credit. Necazurile apar în via\a fiec[ruia din noi, ]ns[ putem
alege s[ ne l[s[m cople=i\i de dezn[dejde =i du=i în groapa depre-
siei, ori ne putem împotrivi a=a cum spune psalmistul în textul
citat la început: <El este mântuirea mea =i Dumnezeul meu.> Nu
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este iste\imea noastr[, ci o dependen\[ de Dumnezeu care ne va
p[zi pa=ii de c[dere. 

Vom privi la trei oameni mari ai Bibliei care au ajuns în aceast[
stare de depresie at`t de jos, încât =i-au dorit moartea, dar
Dumnezeu i-a sus\inut =i ridicat, pentru c[ au apelat la El. Moise
a fost omul ales de Dumnezeu =i înzestrat cu autoritate ca s[
scoat[ Israelul din robia egiptean[ =i s[-l conduc[ prin pustie pân[
în |ara promis[. Datorit[ imaturit[\ii spirituale, poporul s-a
r[zvr[tit, a murmurat =i a cârtit, ar[tându-=i într-un mod deschis
nemul\umirea fa\[ de c[ile lui Dumnezeu =i de robul S[u Moise.
Pe traseu spre |ara promis[, la un moment dat Moise s-a v[zut
din nou a fi nepotrivit pentru sarcina pe care i-a dat-o Dumnezeu
=i plângându-se a spus: <…de ce ai pus peste mine sarcina aces-
tui popor întreg?> (Numeri 11:11). 

Moise a fost omul care a vorbit cu Dumnezeu, =i Dumnezeu
i-a r[spuns cu glas tare. Moise a fost omul a c[rui fa\[ str[lucea
dup[ ce vorbea cu Dumnezeu, a=a c[ trebuia s[ =i-o acopere cu o
maram[ când mergea printre popor. Cu toate c[ în Numele =i
puterea lui Dumnezeu a f[cut o serie de minuni, Moise a ajuns la
o stare de depresie când i s-a p[rut c[ în condi\iile =i starea în care
se afla nu putea merge mai departe, a=a c[ =i-a folosit influen\a
care credea c[ o are la Dumnezeu pentru a-=i cere moartea.
<Decât s[ Te por\i a=a cu mine, mai bine omoar[-m[, Te rog, dac[
mai am vreo trecere înaintea Ta, ca s[ nu-mi mai v[d nenorocirea>
(Numeri 11:15). S-a sim\it complet descurajat de modul ]n care au
decurs lucrurile. Se pare c[ avuse iluzia c[ va conduce un popor
viteaz =i credincios pân[ în Canaan, dar în acele momente de
depresie s-a v[zut înconjurat de un popor u=or atras de idolatrie,
care foarte u=or a uitat ce a f[cut Dumnezeu pentru ei. Putem
înv[\a de la Moise c[ este bine s[ nu ne facem iluzii, ca s[ nu
avem deziluzii. 

Problema lui Moise era aceea c[ obosise =i se vedea cople=it de
num[rul mare al problemelor pe care trebuia s[ le judece =i de
lucrurile pe care avea s[ le hot[reasc[ în fiecare zi. Dac[ l-am
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asem[na cu un pastor, Moise a p[storit o biseric[ cu peste dou[
milioane de persoane =i i se p[rea c[ to\i aveau nemul\umiri =i
dorin\a de a face lucrurile într-un fel sau altul. S-a v[zut cople=it
de num[rul mare al problemelor =i nev[zând o solu\ie la orizont
parc[ a spus: <Nu mai pot!> Moise s-a sim\it epuizat fizic =i asta
l-a f[cut candidat potrivit pentru a se scufunda în starea p[gubi-
toare a depresiei. Oboseala a f[cut din Moise un la=, care a ajuns
s[ spun[: <Destul!> S-a s[turat ca poporul s[ arate cu mâna spre el
=i s[ spun[ ori de câte ori ceva nu mergea bine: <Tu e=ti de vin[!>

Socrul lui Moise, Ietro, a v[zut c[ Moise judeca poporul de
diminea\a pâna seara =i i-a spus: <Ce faci nu e bine, pentru c[
acest popor te termin[!> Dumnezeu a rezolvat problema epuiz[rii
fizice a lui Moise prin aceea c[ i-a dat ca ajutor 70 de b[trâni din
popor, în care a pus din Duhul S[u, pentru ca ei s[-l ajute în a
judeca poporul =i în acest fel Moise s[ nu mai duc[ povara orga-
niz[rii =i conducerii de unul singur. 

Un alt caz de depresie îl putem observa în via\a prorocului Ilie.
Dup[ ce Dumnezeu i-a dat o mare biruin\[ pe Carmel, unde i-a
omorât pe prorocii fal=i ai Izabelei =i a f[cut cunoscut Numele lui
Dumnezeu, ca fiind singurul Nume =i Dumnezeu adev[rat, a mers
cale de o zi pe jos, dup[ care istovit I-a cerut lui Dumnezeu s[-i
ia via\a. <El s-a dus în pustie unde, dup[ un drum de o zi, a =ezut
sub un ienuper, =i dorea s[ moar[, zicând: «Destul! Acum,
Doamne, ia-mi sufletul, c[ci nu sunt mai bun decât p[rin\ii mei.»>
(1 Împ[ra\i 19:4). Ilie nu mâncase, nu b[use =i drumul de o zi pe
jos l-a l[sat epuizat, cu atât mai mult cu cât =tia c[ Izabela îl
urm[rea ca s[-l omoare. Ilie a fost epuizat fizic =i asta l-a f[cut
candidat potrivit pentru starea p[gubitoare a depresiei. Poate c[
pân[ ]n acel punct s-a crezut tare, de nebiruit sau chiar imun, dar
atunci s-a v[zut terminat =i f[r[ n[dejde. Dac[, chiar ar fi vrut s[
moar[, Izabela i-ar fi îndeplinit cu pl[cere dorin\a, ]ns[ Ilie era
într-o stare de depresie =i autocomp[timire. 

Dac[ înainte s-a v[zut mai bun, acuma îl vedem c[ ajunge s[
se vad[ =i s[ spun[ c[ nu este mai bun ca ceilal\i. Dumnezeu l-a
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ajutat pe Ilie s[ ias[ din starea de depresie, trimi\ând un înger
s[-i duc[ mâncare ca s[ prind[ putere, pentru a putea merge pân[
la Horeb (muntele lui Dumnezeu) cale de 40 de zile. L-a l[sat s[
se odihneasc[, apoi din nou l-a sculat ca s[ m[nânce, pentru c[
Dumnezeu =tia c[ el avea nevoie de odihn[. Ilie a crezut c[ misi-
unea lui s-a terminat, ]ns[ Dumnezeu a avut planuri m[re\e pen-
tru via\a lui. L-a c[lauzit pân[ la Horeb, unde i-a vorbit prin
susurul cel bl`nd =i în loc de o moarte fizic[ i-a preg[tit un car =i
cai de foc, care s[-l ia de pe p[mânt. 

Un alt exemplu biblic cu privire la starea p[gubitoare a depre-
siei o vedem în via\[ lui Iona. Prorocul Iona a fost ales de
Dumnezeu s[ duc[ un ultim mesaj de chemare la poc[in\[ ninive-
nilor. Iona a fost foarte nemul\umit =i a c[utat s[ fug[ în direc\ie
opus[, ]mbarc`ndu-se pe o corabie. Nemul\umirea lui nu se dato-
ra faptului c[ nu-i pl[cea s[ asculte de Dumnezeu, ci faptului c[
era un mare patriot. Asirienii au fost un popor foarte crud, care a
produs mult[ durere lui Israel. A fost poporul care a inventat cru-
cificarea =i a avut cele mai dureroase metode de tortur[, ca de
exemplu aceea de a jupui de vii oamenii de piele =i a-i tortura cu
cruzime. Iona a recunoscut c[ Dumnezeu este un Dumnezeu
milos, care iart[ pe cel ce se întoarce la El cu poc[in\[ =i nu ar fi
vrut o gra\iere, ci o pedeaps[ divin[ s[ vin[ peste niniveni.
<...Tocmai lucrul acesta voiam s[-l înl[tur fugând la Tars. C[ci
=tiam c[ e=ti un Dumnezeu milos =i plin de îndurare, îndelung
r[bd[tor, =i bogat în bun[tate, =i c[ Te c[ie=ti de r[u! Acum,
Doamne, ia-mi via\a, c[ci vreau mai bine s[ mor decât s[ tr[iesc!>
(Iona 4:2, 3). 

Pentru c[ a încercat s[ fug[ de planul lui Dumnezeu, Iona a
f[cut închisoare în pântecele chitului =i totu=i, =i dup[ aceea, a
men\inut o atitudine advers[ fa\[ de planului lui Dumnezeu de
a-i ierta pe ninivenii care s-au poc[it în sac =i cenu=[ ca urmare a
vestirii lui. O mare trezire a avut loc în cetate =i sute de mii de
oameni L-au c[utat pe Dumnezeu. A vestit cuvântul în condi\ii
grele, f[r[ hotele, f[r[ metode practice de transport, f[r[ restau-
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rante, f[r[ haine de schimb =i totu=i în loc s[-i par[ bine de
sufletele care s-au poc[it, Iona a fost cuprins de o depresie acut[
=i i-a cerut lui Dumnezeu s[-i ia via\a. Iona era epuizat fizic =i asta
l-a f[cut candidat potrivit pentru starea p[gubitoare a depresiei.
Oboseala a f[cut din Iona un la=, care a ajuns s[ spun[: <Destul!
Nu mai pot!> L-a deranjat grozav faptul c[ ninivenii au evitat,
prin poc[in\[, pedeapsa lui Dumnezeu =i emo\iile l-au dus într-o
stare de complet[ nemul\umire, care a dus la depresie. Iona,
obosit datorit[ lucr[rii de evanghelizare, s-a odihnit la umbra unui
curcubete pe care Dumnezeu l-a f[cut s[ r[sar[ =i s[ creasc[ ca un
umbrar pentru el. Dumnezeu nu i-a luat via\a cum a cerut el, ci a
ales s[-i spun[ despre mila Lui fa\[ de om. 

Am amintit trei oameni cu calit[\i deosebite, care au c[zut în
groapa depresiei. De la ei putem înv[\a c[ punctele noastre tari
pot deveni puncte de sl[biciune dac[ ne baz[m pe puterea =i
iste\imea noastr[, ]n loc s[ depindem de Dumnezeu, Sus\in[torul
vie\ii noastre la vreme bun[ =i la vreme grea. Via\a nu este un
leag[n care se învârte la carnaval ]nc`t s[-I spui lui Dumnezeu c[
vrei s[ te dai jos deoarece te-ai s[turat. Nici unul din cei ce se
roag[ lui Dumnezeu s[ le ia via\a nu se roag[ dup[ voia Lui.
Dumnezeu a dat via\a =i El =tie când s[ o ia. El are un plan pen-
tru fiecare persoan[ ce se na=te pe p[mânt =i r[mâne aici pân[
c`nd c[l[toria ajunge la sfâr=it. Trebuie s[-I mul\umim lui
Dumnezeu c[ nu ne d[ tot ce }i cerem, pentru c[ El ne d[ numai
ceea ce avem nevoie. Nimeni nu are dreptul s[ întrerup[ firul
vie\ii afar[ de Dumnezeu, care a dat via\a. 

În zilele de ast[zi oamenii au inventat un termen numit
eutanasie, care înseamn[ omorârea f[r[ suferin\[, din mil[ a per-
soanelor care cer acest lucru =i sunt bolnave, f[r[ n[dejde de vin-
decare. Astfel de persoane tr[iesc în depresie =i cine î=i ia via\a cu
voia, prin orice metod[, este vinovat de ucidere =i dup[ moarte nu
mai are nici o =ans[ s[ cear[ iertare pentru acest fel de crim[ cu a
c[rei vin[ se va înf[\i=a înaintea lui Dumnezeu. Este foarte peri-
culos, dar =i posibil s[ ajungem ]n starea p[gubitoare a depresiei
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atunci când ceva ce iubim ne este luat. Poate fi serviciu, s[n[tate,
posesii materiale, cineva drag nou[ care pleac[ la cele ve=nice sau
simplu fapt c[ nu accept[m voia lui Dumnezeu pentru via\a
noastr[. Uneori lipsurile materiale ]l pot duce pe om în depresie,
dar a fi s[rac nu este p[cat, cu toate c[ poate fi foarte nepl[cut. 

Depresia începe cu o mâhnire adânc[, care dac[ nu este tratat[
de Doctorul Isus Hristos se transform[ într-o stare periculoas[ de
depresie. Faptul c[ cei trei b[rba\i aminti\i mai sus au c[zut în
depresie nu era vina lui Dumnezeu, ci a lor. To\i trei au ajuns în
starea de depresie din cauza unor probleme fizice, psihice =i spiri-
tuale. Fiecare din cei trei b[rba\i au ajuns ]n starea de depresie
dorindu-=i moartea dup[ ce Dumnezeul le d[du-se o victorie.
Moise a trecut marea ca pe uscat, Ilie a coborât foc din cer pe
Carmel =i focul a mistuit jertfa, lemnele =i a evaporat apa de pe
jertf[ =i din =an\ul f[cut în jurul altarului. Iona se întorcea de la o
mare trezire spiritual[ care avusese loc în Ninive, unde mul\i au
luat seam[ la avertizarea rostit[ de Dumnezeu prin proroc =i s-au
poc[it în sac =i cenu=[. 

Mul\i oameni intr[ în aceast[ stare aduc[toare de pagub[
numit[ depresie dup[ S[rb[tori sau dup[ un concediu. Deza-
m[gi\i =i obosi\i parc[ spun: <Asta este tot?> Diavolul =tie c[
starea de depresie este o stare în care suntem vulnerabili, de aceea
ca o autoexaminare trebuie s[ ne întreb[m mereu dac[ suntem
mul\umi\i cu voia lui Dumnezeu pentru via\a noastr[. Când Israel
a ie=it din Egipt a fost urm[rit de Amalec, care l-a lovit ]n punc-
tul slab. <Adu-\i aminte ce \i-a facut Amalec pe drum, la ie=irea
voastr[ din Egipt: cum te-a întâlnit pe drum, =i, f[r[ nici o team[
de Dumnezeu, s-a aruncat asupra ta pe dinapoi, asupra tuturor
celor ce se târau la coad[, când erai obosit =i sleit de puteri>
(Deutronom 25:17, 18). Cei care sunt ataca\i =i cad în depresie,
piezându-=i speran\a de mai bine, fac parte din aceia care sunt:
<obosi\i =i slei\i de puteri>. În aceast[ stare de a fi <obosi\i =i slei\i
de puteri> putem fi prad[ u=oar[, în cazul nostru nu pentru
Amalec, ci pentru Satan, vân[torul de suflete. 
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Satan, ca un lup care caut[ cerbul sau c[prioara r[nit[ dintr-o
turm[ mare, ]l caut[ pe credinciosul a c[rui putere este epuizat[.
Starea de depresie este o stare în care sufletul ajunge s[ fie
nemul\umit cu voia lui Dumnezeu pentru via\a lui. Sfetnicul
întunericului este gata s[ încurajeze o astfel de gândire bolnav[,
c[ nu meritai s[ \i se întâmple ceea ce \i s-a întâmplat =i numai \ie
\i se întâmp[ lucruri ca acestea. O alt[ =oapt[ a celui Strâmb este
c[ Dumnezeu te-a uitat, pentru c[ dac[ El ar fi fost cu tine altfel
ar fi decurs lucrurile. Diavolul a fost, este =i va fi un mincinos, de
aceea el poart[ numele de tat[ al minciunii. Dac[ vrei, te po\i
smulge din aceast[ stare de depresie =i autocomp[timire =i s[
spui: <fie ce-o fi, eu sunt al Domnului Isus Hristos. Dac[ El îmi
d[ sau nu îmi d[ ceea ce-I cer, eu }i voi r[mâne credincios Lui.> 

Rug[ciunea sincer[ te poate smulge din aceast[ stare =i Duhul
Sfânt ]\i poate da putere ca s[ continui drumul spre |ara
Canaanului ceresc, unde te a=teapt[ o cunun[. Rug[ciunea nu a
fost inten\ionat[ s[ fie ceva obligatoriu, ci ea are rolul de a face
posibil[ conversa\ia dintre un copil al lui Dumnezeu =i p[rintele
Ceresc, care sunt lega\i cu o leg[tur[ numit[ dragoste unul de
cel[lalt. }l g[sim pe David într-o împrejurare disperat[ pe vremea
când fugea de prigonirea lui Saul, când averea lui, a oamenilor
care erau cu el, împreun[ cu familiile lor, au fost capturate de
amaleci\i. În acele momente a fost înconjurat de oameni
dezn[d[jdui\i =i deprima\i, care erau în stare s[-i ia via\[. David
în acele momente grele a f[cut un lucru care l-a smuls din acea
stare depresiv[, lucru pe care îl putem face =i noi. 

<David a fost la mare strâmtorare, c[ci poporul vorbea s[-l
ucid[ cu pietre, pentru c[ to\i erau am[râ\i în suflet, fiecare din
pricina fiilor =i fetelor lui. Dar David s-a îmb[rb[tat, sprijinin-
du-se pe Domnul, Dumnezeul lui> (1 Samuel 30:6). David s-a
îmb[rb[tat în Domnul =i a recurs la ajutorul Lui, care l-a încura-
jat s[ mearg[ dup[ amaleci\i =i s[ ia înapoi tot ce ace=tia au r[pit
=i înc[ mult[ alt[ prad[. Vom trece prin momente grele de
cump[n[, c`nd vom avea de ales ]ntre a c[dea în dezn[dejde =i
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depresie sau ne vom putea îmb[rb[ta în Domnul, cu atât mai mult
cu cât noi ast[zi avem Sfânta Scriptur[ =i ne-am f[cut p[rta=i
Duhul Sfânt, care poate inviora sufletul nostru. Dumnezeu
îng[duie uneori încerc[ri pentru c[ mul\i cred în Isus Hristos, dar
nu se încred în El. Este un lucru s[ crezi c[ un avion poate zbura
=i cu totul altceva este s[ dovede=ti c[ te încrezi în abilitatea
aparatului de zbor =i s[ c[l[tore=ti cu el peste m[ri =i oceane. Prin
aceste încerc[ri Dumnezeu vrea s[ dezvolte credin\a noastr[ =i în
acela=i timp vrea s[ vad[ loialitatea noastr[. 

Cei care toarn[ pl[ci de beton despart p[r\ile turnate printr-o
bucat[ de lemn, care s[ permit[ betonului s[ se extind[ la nevoie,
altfel betonul crap[. Fiin\a noastr[ este limitat[ fizic =i psihic, de
aceea are nevoie de o vreme de restaurare, ca acele buc[\i ce
separ[ pl[cile de beton =i le previn de la a nu cr[pa, prin odihn[
pentru trup =i pentru suflet, petrecând timp în Cuvânt =i în
prezen\a Domnului pentru a fi reîmprosp[ta\i cu uleiul Duhului
Sfânt. <Chiar dac[ ar fi s[ umblu prin valea umbrei mor\ii, nu m[
tem de nici un r[u, c[ci Tu e=ti cu mine. Toiagul =i nuiaua Ta m[
mângâie> (Psalmul 23:4). Printr-o credin\[ vie în Dumnezeu
putem evita starea p[gubitoare a depresiei =i putem în\elege c[
Dumnezeu nu este r[u voitor. <Iat[, chiar suferin\ele mele erau
spre mântuirea mea; Tu ai g[sit pl[cere s[-mi sco\i sufletul din
groapa putrezirii. C[ci ai aruncat înapoia Ta toate p[catele mele>
(Isaia 38:17). 

Când vin gânduri de depresie împotrive=te-te lor spunând:
<Aceste gânduri =i n[scociri rele nu vor domina peste mine. Le
alung de la mine =i mintea mea va cugeta la lucrurile bune =i
curate, pentru c[ eu sunt proprietatea lui Isus Hristos. Prin
credin\[ proclam victorie prin puterea Sângelui sfânt al lui Isus
Hristos!> <+i pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, v[
va p[zi inimile =i gândurile în Hristos Isus> (Filipeni 4:7). A avea
credin\[, care nu este limitat[ de logic[ =i ra\iune, nu înseamn[ c[
închizi ochii la realitate, nu înseamn[ supersti\ie, nu înseamn[ un
optimism exagerat sau o gândire pozitiv[, nu înseamn[ a plonja în
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întuneric, ci înseamn[ a p[=i în lumina lucrurile n[d[jduite cu o
puternic[ încredin\are în Cuvântul lui Dumnezeu, care a creat
totul =i toate =i care a promis c[ nu ne va p[r[si. 

Când vii la Isus Hristos nu mai umbli fl[mând =i în zdren\ele
s[r[ciei spirituale, pentru c[, prin jertfa de pe Golgota, El ne-a dat
dreptul s[ ne numim fii =i fiice, mo=tenitori ai vie\ii ve=nice în
Împ[r[\ia care a preg[tit-o pentru noi. <M-a scos din groapa
pieirii, din fundul mocirlei; mi-a pus picioarele pe stânc[, =i mi-a
înt[rit pa=ii> (Psalmul 40:2). Dac[ potrivnicul te-a \inut în
ghearele depresiei, Fiul lui Dumnezeu te face liber. <Deci, dac[
Fiul v[ face slobozi, ve\i fi cu adev[rat slobozi.> (Ioan 8:36).
Dac[ ne apropiem de El, =i El se va apropia de noi. Unde este El
este bucurie =i pace. O pace care te face s[ spui ceea ce a spus un
erou al credin\ei: <Pot totul în Hristos, care m[ înt[re=te!>
(Filipeni 4:13). 

Amin
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13
ASCULTAREA DE DUHUL SFÂNT

<S[ nu întrista\i pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin
care a\i fost pecetlui\i pentru ziua r[scump[r[rii.>      

Efeseni 4:30

Avem m[rturii vii în Sfânta Scriptur[ din care putem
înv[\a c[ ascultarea =i neascultarea de Dumnezeu ]i
împarte pe oameni în dou[ categorii, cu destina\ii

ve=nice foarte diferite. Ca parte din examinare =i alegere pentru
Cer, Dumnezeu i-a l[sat omului dreptul de a alege s[ asculte =i
s[ se lase condus spre bine sau dac[ nu vrea s[ asculte, l-a l[sat
s[ se înc[p[\âneze în neascultare, a=a cum s-a spus despre
poporul Israel, care a ales de cele mai multe ori s[ fac[ a=a.
Ascultarea sau neascultarea este ceea ce face omul o dat[ ce i se
d[ o porunc[, o îndrumare, un sfat sau un îndemn din partea lui
Dumnezeu.

În gr[dina Edenului, Eva a între\inut o discu\ie cu îngerul
c[zut numit =i diavolul, care este =i ast[zi potrivnicul sufletelor
noastre =i care la rândul s[u s-a f[cut vinovat de neascultare.
Discu\ia a decurs în a=a fel ]nc`t p`n[ la urm[ femeii i s-a p[rut
c[ exist[ un bine pe care Dumnezeu ar vrea s[-l \in[ departe de
ei =i ascultând de =arpe, cei doi, neconformându-se cerin\elor lui
Dumnezeu de a nu gusta din fructul oprit, au ajuns s[ fie alun-
ga\i din Eden. Aceia dintre noi care avem copii în\elegem mult
mai bine ce înseamn[ ascultarea =i cunoa=tem sim\[mintele
inimii noastre atunci când copiii no=tri ascult[ sau nu de noi. Ca
p[rin\i =tim c[ dac[ ei nu ascult[ de noi probabil c[ nu vor ascul-
ta nici de Dumnezeu, =i cerând de la ei o ascultare care nu ne
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scoate din rânduiala Scripturii insist[m asupra a ceea ce este bine
în via\a lor. Ca un me=ter ce dore=te binele ucenicului s[u, care
într-o zi îl va reprezenta, corect[m în ei cu dragoste ceea ce
vedem gre=it =i tot a=a face =i Tat[l nostru care este în ceruri cu
noi, fiindc[ o dat[ n[scu\i de sus, El devine interesat de cursul
vie\ii noastre.

Domnul Isus a fost singurul Copil care a =tiut mai mult dec`t
p[rin\ii Lui =i totu=i le-a fost supus, ascultându-i. Prin aceasta El
ne-a dat un exemplu a ceea ce înseamn[ s[ fii ascult[tor.
Ascultarea de voia lui Dumnezeu a fost =i va fi întotdeauna
înso\it[ de binecuvânt[rile prezen\ei Sale în via\a noastr[; de
aceea cu cât înv[\[m mai repede aceast[ lec\ie, cu atât avem mai
mult de câ=tigat. <Dar dac[ vei asculta glasul Lui, =i dac[ vei face
tot ce-\i voi spune, Eu voi fi vr[jma=ul vr[jma=ilor t[i =i
potrivnicul potrivnicilor t[i> (Exodul 23:22). Binecuvântarea cu
pace la hotare, bel=ug de grâne, s[n[tate trupeasc[ =i chiar alun-
garea animalelor s[lbatice din calea lor, sunt câteva din lucrurile
care i-au fost promise Israelului dac[ va asculta. Cu toate acestea
de cele mai multe ori a ales s[ nu asculte. 

O dat[ ce am ajuns la cuno=tin\a mântuirii prin Domnul Isus
Hristos =i am fost pecetlui\i cu Duhul Sfânt, arvuna cerului, am
intrat în ucenicia Duhului Sfânt, care este Mângâietorul trimis de
Domnul Isus s[ fie cu noi =i în noi. A=a cum neascultarea copilu-
lui îl întristeaz[ pe un p[rinte, Dumnezeu este întristat atunci c`nd
credinciosul nu ascult[ de Duhul Sfânt care vrea s[ ne cârmuiasc[
=i s[ ne înve\e în ucenicia noastr[, spre a ne asem[na tot mai mult
cu St[pânul care ne-a pl[tit r[scump[rarea cu un pre\ de sânge
nevinovat. În textul citat la început apostolul Pavel, care cuno=tea
urm[rile neascult[rii, ne previne s[ nu-L întrist[m pe Duhul Sfânt
prin neascultarea noastr[, dorind astfel s[ ne fereasc[ de pierderi,
dorind ca Dumnezeu s[ nu aib[ o pierdere din cauza unei even-
tuale c[deri a noastre prin neascultare. <…Duhul, pe care L-a pus
Dumnezeu s[ locuiasc[ în noi, ne vrea cu gelozie pentru Sine>
(Iacov 4:5). 
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Ascultarea de Duhul Sfânt este strâns legat[ de fericirea noas-
tr[ pe p[mânt =i chiar de cea ve=nic[. Duhul Sfânt este ginga=.
Uneori El este reprezentat printr-un Porumbel =i are protec\ia
total[ a Tat[lui =i a Fiului. Apostolul Pavel nu ne spune s[ nu-L
enerv[m sau s[ nu-L mâniem, ci ne spune într-un mod delicat s[
nu-L întrist[m prin neascultare de El, pentru a ne feri de urm[rile
atrase de neascultare asupra noastr[. <Lua\i seama ca nu cumva s[
nu voi\i s[ asculta\i pe Cel ce v[ vorbe=te! C[ci dac[ n-au sc[pat
cei ce n-au vrut s[ asculte pe Cel ce vorbea pe p[mânt, cu cât mai
mult nu vom sc[pa noi, dac[ ne întoarcem de la Cel ce vorbe=te
din ceruri> (Evrei 12:25). Sunt oameni duri în lumea aceasta care
nu vor s[ asculte de voia bun[ a lui Dumnezeu =i c[rora nici nu le
trebuie mult ca s[ provoace sau chiar s[ înjoseasc[ pe cineva, f[r[
s[ simt[ vreo vin[, ]ns[ când au de-a face cu Duhul Sfânt este bine
s[ =tie c[ nu-I de joac[ cu Dumnezeu. <Grozav lucru este s[ cazi
în mâinile Dumnezeului celui viu!> (Evrei 10:31). 

Duhul Sfânt este o Persoan[, nu doar o influen\[ de la
Dumnezeu, a=a cum încearc[ unii s[-L explice. Ca persoan[, El
poate fi întristat. Întristarea este o emo\ie ce exprim[ suferin\[, iar
când un suflet }l întristeaz[ pe Duhul Sfânt practic }l face pe
Dumnezeu s[ sufere. Duhul Sfânt este Acel <Alt Mijlocitor>
promis de Domnul Isus, care vine în via\a omului, îi deschide
ochii spirituali s[ vad[ bine, îi d[ putere de poc[in\[, =i-n lacrimi-
le poc[in\ei îl na=te din nou, pentru a fi o f[ptur[ nou[; apoi ]l
conduce în tot adev[rul Scripturii, astfel ]nc`t omul s[ creasc[ la
statura de om mare, =i printr-o tr[ire în adev[r s[ se îmbog[\easc[
fa\[ de Dumnezeu. Apostolul Ioan a v[zut acest fel de umblare în
adev[r la un oarecare Gaiu, pe care probabil c[-l vom întâlni în
cer, lucru ce a produs mul\umire în acela care este numit ast[zi de
oameni a fi apostolul iubirii. <A fost o mare bucurie pentru mine,
când au venit fra\ii =i au m[rturisit c[ e=ti credincios adev[rului =i
c[ umbli în adev[r. Eu n-am bucurie mai mare decât s[ aud despre
copiii mei c[ umbl[ în adev[r> (3 Ioan 3, 4). Dumnezeu, care ne
num[r[ pa=ii de pribegi pe acest p[mânt, se bucur[ de fiecare din
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noi atunci c`nd alegem s[ umbl[m în adev[r, pentru c[ la sfâr=itul
alerg[rii ne va putea r[spl[ti cu o cunun[ ce nu se ve=teje=te. 

Umblarea în adev[r este r[mânerea în Domnul Isus, care este
Calea, Adev[rul =i Via\a credinciosului. A=a cum Apostolul Ioan
s-a bucurat de Gaiu, Dumnezeu se va bucura de tine dac[ alegi s[
iei deciziile care nu-L vor întrista pe Duhul Sfânt, =i astfel s[ te
la=i finisat spre a fi o piatr[ vie în cl[direa lui Dumnezeu, care este
Biserica Sa. Este important s[ în\elegem c[ Dumnezeu Duhul
Sfânt este o Persoan[ care ne iube=te =i ne-a iubit chiar de la
început, de când a spus: <…S[ facem om…> (Genesa 1:26), =i de
când pentru prima oar[ Dumnezeu Tat[l, Fiul =i Duhul Sfânt a
alc[tuit planul de salvare al omului numit Har. 

<Am auzit glasul Domnului, întrebând: «…Pe cine s[ trimit, =i
cine va merge pentru Noi?…> (Isaia 6:8). În acest cuvânt <Noi>
este inclus Dumnezeu Tat[l, care a acceptat un Înlocuitor =i astfel
L-a dat pe Fiul. În acest <Noi> este inclus de asemenea Dumnezeu
Fiul, care a acceptat s[ fie trimis pe p[mânt ca Miel de jertf[, =i
Dumnezeu Duhul Sfânt, care a f[cut =i înc[ mai face lucrarea de
despietrire a oamenilor =i transformarea lor într-o f[ptur[ nou[, ca
apoi la sunetul trâmbi\ei lui Dumnezeu s[-i schimbe într-un trup
de slav[. Tot ce putem spune despre dragostea etern[ a Tat[lui =i
a Fiului putem spune =i despre dragostea Duhului Sfânt. Pe vre-
mea când eram f[r[ Dumnezeu, cu toate c[ noi cu firea noastr[ nu
am vrut s[ ascult[m de glasul Lui care ne chema la împ[care prin
poc[in\[, Duhul Sfânt nu a încetat a ne chema atingând corzile
inimii noastre, ca astfel s[ sim\im o dorin\[ =i foame dup[ sim\ul
nevinov[\iei pe care numai sângele Domnului Isus ni l-a dat. 

Duhul Sfânt este Acela care nu numai c[ ne-a dat lacrimile
poc[in\ei, dar tot El ne-a f[cut s[ sim\im iertarea =i pacea care
coboar[ în sufletul ce se împac[ cu Dumnezeu. Dup[ ce a cur[\it
casa sufletului nostru =i a sfin\it-o ca Templu pentru Cel Prea]nalt,
a intrat în acest templu ca s[ fie cu noi =i în noi. Ajun=i în aceast[
stare de binecuvânta\i ai lui Dumnezeu, apostolul Pavel ne spune:
<S[ nu întrista\i pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu…> (Efeseni
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4:30). Duhul Sfânt este Mângâietorul care ne d[ putere s[
refuz[m marfa infect[ =i ucig[toare a vr[jma=ului, =i tot El ne d[
cânt[ri de laud[ spre slava Împ[ratului care face s[rb[toare în
inima noastr[. Este dorin\a Duhului Sfânt s[ tr[im via\a din plin,
cu folos pentru Dumnezeu, ca planul bun al S[u cu privire la via\a
noastr[ de aici, dar mai ales cu privire la cea ve=nic[, s[ nu fie
z[d[rnicit. Duhul Sfânt, care preg[te=te Biserica ca pe o Mireas[
pentru Mirele Isus, este Acela care-L face pe Dumnezeu =i Cuvân-
tul S[u real în via\a noastr[, ca noi s[-L sim\im c[ este cu noi =i
nu doar undeva în Cer. Atunci c`nd atingem în[l\imi spirituale de
Tabor =i gust[m din plin[tatea Duhului Sfânt chiar =i cerul este
real =i prezent în inima noastr[. 

Duhul Sfânt sfin\e=te via\a noastr[ =i o primene=te prin
rug[ciune, ca s[ avem mereu o ungere proasp[t[. Duhul Sfânt ne
înva\[ s[ ne rug[m ca de pe altarul sfin\it al min\ii noastre s[ se
ridice o jertf[ de bun miros c[tre Dumnezeu, prin rug[ciuni de
cereri cu mul\umire c[tre Acela care poate totul. <Dar voi, preaiu-
bi\ilor, zidi\i-v[ suflete=te, pe credin\a voastr[ prea sfânt[, ruga-
\i-v[ prin Duhul Sfânt> (Iuda versetul 20). Când Duhul Sfânt este
prezent =i sim\it, timpul petrecut în rug[ciune parc[ zboar[, dar
când }l întrist[m El trebuie s[ mijloceasc[ cu suspine pentru noi.
Duhul Sf`nt nu vrea s[ p[r[seasc[ omul când acesta cade în
gre=eal[, fiindc[ =tie c[ atunci c`nd acesta r[m`ne singur devine
o \int[ u=oar[ pentru vr[jma=ul care abia a=teapt[ s[ g[seasc[ o
cas[ goal[, cur[\it[, pe care s[ o poat[ ocupa. 

Duhul Sfânt poate fi întristat nu numai ]n momentul ]n care
comitem p[cate mari, ci =i când suntem fire=ti, c[utând mai întâi
lucrurile acestei lumi înainte de Împ[r[\ia lui Dumnezeu =i
neprih[nirea Sa. <Nu stinge\i Duhul!> (1 Tesaloniceni 5:19).
Duhul Sfânt poate fi întristat când lu[m în exces decizii care ne
fur[ timpul cu activit[\i în folosul lucrurilor trec[toare. Duhul
Sfânt poate fi întristat când, din nechibzuin\[ sau din viclenie,
intr[m în datorii nepotrivite pentru venitul nostru, pentru ca
atunci când este nevoie s[ sprijinim financiar lucrarea lui
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Dumnezeu s[ ne pomenim c[ am dori mult s[ contribuim =i noi,
dar nu putem din cauza datoriilor. Duhul Sfânt poate fi întristat
când d[m banii Domnului cu strângere de inim[, f[r[ a avea ]ns[
probleme de acest fel când este vorba de a cheltui pentru luxul =i
bun[starea trupului nostru. Duhul Sfânt poate fi întristat când
judec[m sau privim cu dispre\ la al\i cre=tini ce poart[ o etichet[
diferit[ de a noastr[, f[r[ s[ =tim dac[ ei sunt sau nu sunt n[scu\i
din nou =i considera\i a fi copii ai lui Dumnezeu. 

Când am fost chema\i la mântuire, am fost de fapt chema\i s[
murim. Este o moarte înceat[ a voin\ei noastre, în care trupul
nostru este adus prin supunere =i ascultare de Duhul Sfânt pe
altarul lui Dumnezeu. Este vorba nu de o moarte fizic[, ci de o
moarte a dorin\elor fire=ti care se r[zboiesc cu sufletul, ca prin
lep[dare de noi =i ascultare de Dumnezeu Duhul Sfânt s[ devenim
vase de care Dumnezeu s[ se poate folosi. Textul citat la început
ne spune c[ prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu am fost sigila\i
pentru ziua r[scump[r[rii. Acest sigil =i arvun[ din noi ne d[ con-
firmarea mântuirii în[untrul nostru pe deasupra promisiunilor
f[cute nou[ prin Scriptur[. <Însu=i Duhul adevere=te împreun[ cu
duhul nostru c[ suntem copii ai lui Dumnezeu> (Romani 8:16).
Siguran\a noastr[ depinde nu de oameni sau de circumstan\ele
vie\ii, ci de ascultarea noastr[ de Duhul Sfânt, pentru c[
Dumnezeu nu ne va abandona niciodat[. <Cine p[ze=te poruncile
Lui, r[mâne în El, =i El în el. +i cunoa=tem c[ El r[mâne în noi
prin Duhul, pe care ni L-a dat> (1 Ioan 3:24). 

Avem totul de câ=tigat sau de pierdut prin ascultare sau neas-
cultare de Duhul Sfânt. Credin\a mântuitoare, care ne umple de
n[dejde, este o credin\[ sigilat[ de prezen\a Duhului Sfânt în
inima noastr[. <Îns[ n[dejdea aceasta nu în=eal[, pentru c[
dragostea lui Dumnezeu a fost turnat[ în inimile noastre prin
Duhul Sfânt care ne-a fost dat> (Romani 5:5). Meseria=ii î=i
însemneaz[ uneltele, p[storii oile =i tot a=a Duhul Sfânt pune si-
giliul S[u pe inima care este n[scut[ de sus pentru Dumnezeu,
pentru ca îngerul nimicitor s[ nu se ating[ =i astfel urechea celui
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mântuit s[ poat[ auzi sunetul trâmbi\ei care-i va învia pe cei mor\i
în Domnul =i-i va schimba în trup de slav[ pe cei ce vor fi g[si\i
în via\[ la venirea Lui. Sigiliul acesta, care afecteaz[ tr[irea noas-
tr[ în mijlocul oamenilor, ne însemneaz[ =i în lumea spiritual[,
unde se dau lupte nev[zute de ochii no=tri, ca fiind proprietatea
lui Dumnezeu, ca r[scump[ra\i ai Lui. Acest sigil, asemenea s[rii
care conserv[ alimentele, în m[sura în care ascult[m de Duhul
Sfânt ne p[streaz[ de viru=ii duhurilor necurate care bântuie în
lume. Duhul Sfânt deschide pentru noi Scriptura, care f[r[ de El
este o carte pecetluit[, =i ne dest[inuie cu lumina Sa planurile
bune ale lui Dumnezeu pentru noi oamenii. 

Duhul Sfânt, care nu locuie=te decât într-un templu curat =i
sfânt, aduce în via\a noastr[ daruri spre folosul Bisericii din tezau-
rul lui Dumnezeu, îmbog[\indu-ne =i fericindu-ne în a=a m[sur[ c[
nu am schimba sim\ul prezen\ei Lui cu nimeni =i nimic din lume.
<Cunoa=tem c[ r[mânem în El =i c[ El r[mâne în noi prin faptul c[
ne-a dat din Duhul S[u> (1 Ioan 4:13). Dumnezeu Duhul Sfânt este
Acela care-l face pe om fericit, de aceea s[ ascult[m îndemnul
apostolului Pavel care spune: <…Nu întrista\i pe Duhul Sfânt al lui
Dumnezeu…> (Efeseni 4:30). Duhul Sfânt poate fi întristat prin
neascultare de Dumnezeu. În cazul lui Anania =i Safira, unde
Scriptura }l nume=te pe Duhul Sfânt - Dumnezeu, neascultarea de
Duhul Sfânt a fost pedepsit[ pe loc, iar ucenicii au avut o team[
sfânt[ de a nu-L provoca =i întrista. Pericolul apare atunci când, la
fel ca primii oameni, accept[m o conversa\ie fie direct[ sau poate
numai în gândurile noastre cu privire la marfa p[catului, în loc s[
o refuz[m categoric de la început.

Când omul începe s[ considere marfa str[in[ neaprobat[ de
Duhul Sfânt ca pe un lucru care l-ar putea face fericit, începe s[
caute metode prin care s[ înlocuiasc[ ascultarea de Dumnezeu.
A=a a procedat împ[ratul Saul, care a crezut la un moment dat c[
jertfele ar putea înlocui ascultarea absolut[ de Dumnezeu. Acest
lucru l-a costat amarnic. Fiecare om care-=i iube=te sufletul =i a
ales s[-=i predea via\a Domnului Isus trebuie s[ =tie c[ prietenia
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cu lumea este o neascultare care-L întristeaz[ pe Duhul Sfânt =i
este vr[jm[=ie cu Dumnezeu. Duhul Sfânt nu locuie=te împreun[
cu p[catul, dup[ cum lumina nu poate sta împreun[ cu întuneri-
cul; de aceea s[ nu întrist[m Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care
ne-a f[cut =i continu[ s[ ne fac[ mult bine. El poate fi întristat nu
numai când p[c[tuim, dar =i când nu-L credem pe Dumnezeu sau
când cârtim împotriva a ceea ce Dumnezeu a ales pentru via\a
noastr[. 

Duhul Sf`nt se ]ntristeaz[ c`nd ne vede foarte activi în tot felul
de lucruri p[mânte=ti, dar f[r[ a avea timp de Biblie, de rug[ciune
sau de p[rt[=ie fr[\easc[. Ca un doctor bun, Duhul Sfânt al lui
Dumnezeu recomand[ imediat o re\et[ cu efect =i anume
poc[in\a, a=a cum a f[cut în via\a lui David când acesta a p[c[tuit
=i a sim\it c[ pierde prietenia Domnului. <Nu m[ lep[da de la fa\a
Ta =i nu lua de la mine Duhul T[u cel Sfânt> ( Psalmul 51:11).
Arde cu o lumin[ clar[ uleiul Duhului Sfânt în sufletul t[u, sau
fumeg[ gata s[ se sting[? |i-ai luat temperatura spiritual[ în
ultimul timp? Ai dragoste fa\[ de Dumnezeu, de fra\i, de sufletele
nemântuite? E=ti gata s[ ier\i pe cei ce \i-au gre=it? Fericirea omu-
lui const[ ]n a avea o rela\ie bun[ cu Dumnezeu, iar aceasta
depinde de ascultarea noastr[ de Duhul Sfânt. Domnul Isus ]i
ferice=te pe cei ce ascult[ de Dumnezeu. <+i El a r[spuns: «Ferice
mai degrab[ de cei ce ascult[ Cuvântul lui Dumnezeu, =i-L
p[zesc!»> (Luca 11:28). 

Este bine s[ recunoa=tem c[ trei voin\e î=i pot urma cursul în
via\a noastr[. Voia noastr[ sub influen\a oamenilor, voia
vr[jma=ului sau putem asculta de Duhul Sfânt =i astfel s[ facem
voia lui Dumnezeu. <+i lumea =i pofta ei trece; dar cine face voia
lui Dumnezeu, r[mâne în veac> (1 Ioan 2:17). Nu este întotdeau-
na u=or s[ renun\i la voia ta =i pe oricare din cele trei voin\e le-am
alege pentru a le da curs este bine s[ =tim c[ va fi un pre\ de pl[tit.
Dac[ alegem s[ pl[tim pre\ul ascult[rii sub cârmuirea Duhului
Sfânt vom mo=teni via\a ve=nic[ împreun[ cu Fiul lui Dumnezeu
care a fost ascult[tor de Tat[l pân[ la moarte de cruce. Cel ce
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ascult[ este mare înaintea lui Dumnezeu =i poate fi folosit de El
ca un vas de cinste. Ascultând de Duhul Sfânt spui cu fapta c[ tu
crezi în El =i dovede=ti c[ n[dejdea =i dependen\a ta nu st[ în felul
cum =tii tu sau eu s[ rezolv[m problemele, ci cau\i s[ vezi ce are
de spus Scriptura cu privire la acel lucru, ascult`nd de Ea. 

Prima lec\ie pe care Petru a trecut-o cu bine a fost aceea de a
asculta de Domnul Isus, lucru care l-a calificat pentru lucruri mai
mari. <…Înv[\[torule, toat[ noaptea ne-am trudit, =i n-am prins
nimic; dar, la cuvântul T[u, voi arunca mrejile!> (Luca 5:5). Când
alegi s[ ascul\i de Duhul Sfânt devii din p[mântesc duhovnicesc.
Prin ascultare devii ceresc, pentru c[ în cer vor fi =i vor r[mâne
cei care au ascultat de Dumnezeu. Când ascul\i te sim\i tare =i ai
îndr[zneal[ în rug[ciune; de asemenea sim\i prietenia Domnului
care este p[strat[ pentru cei ce se tem de El. Dac[ e=ti tân[r î\i
lipse=te experien\a, dar te po\i eviden\ia înaintea lui Dumnezeu
prin ascultare. 

Faptul c[ odat[ am spus c[ vrem s[ fim ascult[tori lui
Dumnezeu nu înseamn[ c[ lumea va înceta s[ ne pe\easc[ =i s[ ne
încânte fie prin a-=i prezenta poleiala str[lucirii ei trec[toare, fie
prin a încerca s[ ne clatine credin\a folosind cealalt[ extrem[,
adic[ persecu\ia. Dac[ lumea va reu=i s[ ne încânte vom înceta s[
mai fim s[raci în duh, iar izvorul lacrimilor de poc[in\[, mijlocire
=i bucurie în prezen\a Duhului Sfânt va seca, ca apoi, f[r[ s[ ne
d[m seama, s[ trecem de la a depinde de faptele noastre, pentru a
ne p[stra mintea noastr[ la un standard minim de acceptare înain-
tea lui Dumnezeu. A fi un credincios care ascult[ de Duhul Sfânt
înseamn[ a fi smerit, dar nu slab, ci tare, pentru c[ trebuie putere
s[ te po\i împotrivi =i feri de tot ce \i se pare r[u. <+i noi, dar,
fiindc[ suntem înconjura\i cu un nor a=a de mare de martori, s[
d[m la o parte orice piedic[, =i p[catul care ne înf[=oar[ a=a de
lesne, =i s[ alerg[m cu st[ruin\[ în alergarea care ne st[ înainte>
(Evrei 12:1). 

Acest fel de a lucra al p[catului, numit <înf[=urare>, se poate
vedea în via\a lui Lot, care la început a fost îngrozit de p[catele
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Sodomei, apoi probabil c[ a fost mirat c[ a devenit unul din
oamenii de cinste ai cet[\ii, care st[tea la poarta acesteia. Pe de
alt[ parte, când privim la Daniel =i la cei trei prieteni ai lui în
Babilon, când lucrurile pe care ei le socoteau p[cat au încercat
s[-i <înf[=oare>, ei au refuzat categoric s[ se spurce cu ele, fiind
gata s[ pl[teasc[ oricât de mare pre\ pentru aceasta. Succesul nos-
tru de a r[mâne integri va depinde de alipirea noastr[ de Duhul
Sfânt =i a Domnului de noi. Aceast[ sudur[ binecuvântat[ r[mâne
at`ta timp cât nu ducem o via\[ care s[-L întristeze pe Duhul
Sfânt. <C[ci cei ce au fost lumina\i odat[, =i au gustat darul
ceresc, =i s-au f[cut p[rta=i Duhului Sfânt, =i au gustat Cuvântul
cel bun al lui Dumnezeu =i puterile veacului viitor - =i care totu=i
au c[zut, este cu neputin\[ s[ fie înnoi\i iar[=i, =i adu=i la poc[in\[,
fiindc[ ei r[stignesc din nou pentru ei, pe Fiul lui Dumnezeu,
=i-L dau s[ fie batjocorit> (Evrei 6:4-6). 

To\i gre=im cât timp mai suntem în acest trup, dar o continu[
tr[ire în p[cat cu voia este o invita\ie f[cut[ Duhului Sfânt ca s[
plece. De aceea face\i orice, dar <…nu întrista\i Duhul Sfânt…
prin care a\i fost pecetlui\i> (Efeseni 4:30). Chiar dac[ nu putem
controla uneori ce ni se întâmpl[, Duhul Sfânt care este în noi ne
d[ t[ria, dac[ vrem s[-L ascult[m, s[ control[m ce se întâmpl[
în[untrul nostru, ca astfel rodirea min\ii s[ r[mân[ curat[. Dac[
pierdem bucuria =i pacea pe care ne-o d[ Duhul Sfânt, orice altce-
va am avea nu are valoare. Din cuvintele Scripturii reiese clar c[
inima poate avea o sumedenie de sim\uri =i st[ri printre care aceea
c[ se poate bucura, tulbura, arde în[untrul ei, poate fi curat[, mur-
dar[ sau necredincioas[. De aceea ea trebuie p[zit[ ca pe o
cetatea, pentru c[ atât lucrurile bune cât =i cele rele pornesc din
inim[, din gândirea omului. Dac[ Îi d[m voie, Duhul Sfânt ne va
ajuta s[ ne ducem mântuirea cu bine pân[ la cap[t, prin a sta
ocupa\i cu lucrurile care aduc câ=tig duhovnicesc nou[ =i Bisericii
lui Dumnezeu. F[r[ ajutorul Duhului Sfânt suntem doar ni=te
impostori, asemenea feciorilor lui Sceva, care au c[utat ]n zadar
s[ fac[ lucrarea lui Dumnezeu cu puterea lor. 
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F[r[ Duhul Sfânt suntem ca preo\ii care au încercat s[ intre
înaintea Domnului cu foc str[in, de aceea au fost nimici\i. Când
Duhul Sfânt este în noi, vom vorbi mi=ca\i de El, iar rezultatul va
fi zidire, mângâiere =i unitate în trupul lui Hristos care este
Biserica. <Eu r[mân credincios leg[mântului pe care l-am f[cut
cu voi, când a\i ie=it din Egipt, =i Duhul Meu este în mijlocul
vostru; nu v[ teme\i!> ( Hagai 2:5). O dat[ ie=i\i din Egiptul robiei
p[catului, Duhul Sfânt este în mijlocul cet[\ii inimii noastre, iar
singurul lucru de care trebuie s[ ne temem este acela de a nu-L
întrista pe Duhul Sfânt cu care am fost pecetlui\i. Dumnezeu, care
nu se schimb[, r[mâne credincios leg[mântului de a fi cu noi în
toate zilele prin Duhul Sfânt, at`ta timp c`t }l pre\uim =i }l
ascult[m. Descurajarea care bate la geamul fiec[rui credincios
vine ca parte din natura noastr[ p[mânteasc[ =i cre=te ca o
buruian[ neplantat[, pe când credin\a =i încrederea în voia bun[ a
lui Dumnezeu, care ne spune: <Duhul Meu este în mijlocul
vostru; nu v[ teme\i!>, este parte din natura cea nou[, care vrea s[
se pun[ în slujba lui Dumnezeu. Nu întrista pe Duhul Sfânt al lui
Dumnezeu! Dac[ Îl pre\uie=ti, El te va face fericit!

Amin
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14
CUVINTE ÎN CARE TE POÞI ÎNCREDE

<«Cu el este un bra\ de carne, dar cu noi este
Domnul, Dumnezeul nostru, care ne va ajuta =i va
lupta pentru noi.» Poporul a avut încredere în cuvin-
tele lui Ezechia, împ[ratul lui Iuda.> 2 Cronici 32:8

Tr[im într-o lume în care ne-am obi=nuit s[ fim înconju-
ra\i de felurite voci. Trecând de la anii copil[riei spre
maturitate am înv[\at s[ deosebim aceste voci care cer a

fi ascultate. Cu timpul le d[m valori =i priorit[\i diferite, în func\ie
de sursa lor, de motivele pe care le avem pentru a crede sau nu
ceea ce ni se spune. +tim s[ facem deosebire între cuvintele unui
func\ionar dezinteresat de cauza noastr[ =i cuvintele unui
pre=edinte de companie care alege s[ vorbeasc[ cu noi despre
aceea=i cauz[. +tim s[ deosebim valoarea cuvintelor care ne sunt
adresate de cei dragi din cas[ de valoarea cuvintelor ce ne sunt
adresate pe strad[ de un necunoscut care vrea s[ ne vând[ ceva.
Cea mai important[ voce pe care o putem cunoa=te =i de care
depinde fericirea noastr[ ve=nic[ =i chiar cea de pe p[mânt este
vocea Sfintei Scripturi, prin care Dumnezeu vorbe=te =i ast[zi
oamenilor. 

Cuvintele lui Dumnezeu sunt cuvinte în care te po\i încrede =i
este ferice de acela care alege s[ se încread[ în promisiunile Lui.
<Atunci to\i cei ce se încred în Tine, se vor bucura, se vor veseli
totdeauna, c[ci Tu îi vei ocroti. Tu vei fi bucuria celor ce iubesc
Numele T[u> (Psalmul 5:11). Deosebind vocea P[storului cel
Bun =i având încredere în cuvintele Lui, care nu poate s[ mint[,
putem g[si odihna sufletului, r[mânând în voia Lui, atunci când
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în\elegem voia Lui =i ea dep[=e=te vederile noastre. Dac[ prin
credin\[ ne încredem =i chiar ne odihnim în cuvintele lui
Dumnezeu vom vedea c[ viitorul nostru este tot a=a de glorios ca
=i promisiunile Lui. <V-am scris aceste lucruri ca s[ =ti\i c[ voi,
care crede\i în Numele Fiului lui Dumnezeu, ave\i via\a ve=nic[>
(1 Ioan 5:13). A ajunge în posesia unei educa\ii cost[, dar a fi
ignorant poate s[ coste mult mai mult dec`t o educa\ie. Ca s[
ajungi s[ cuno=ti Cuvintele Scripturii, s[ te po\i încrede în Acela
care ni le-a dat, te va costa efort motivat de un interes sincer =i
zelos, însa a nu cunoa=te cuvintele lui Dumnezeu în care te po\i
încrede =i a r[mâne în ignoran\[ te va costa mult mai mult prin
aceea c[ vei tr[i o via\[ lipsit[ de bucurie, cu o continu[ stare de
îngrijorare =i nesiguran\[. 

Aproape jum[tate din textul Sfintei Scripturii, care ne-a fost
dat de Dumnezeu, este într-o form[ narativ[. Aceast[ form[ este
una de povestire, prin care ni se spune ce a f[cut Dumnezeu cu
oamenii, prin oameni =i pentru oameni. Textul citat la început ne
prezint[ o zi bun[ din via\a împ[ratului Ezechia, care a fost pus
în situa\ia de a alege între îngrijorare =i disperare sau a se încrede
în izb[virea care vine de la Dumnezeu. A trebuit s[ înceteze a
privi la ce nu poate el s[ fac[ =i s[ priveasc[ la ce a spus
Dumnezeu =i la ceea ce poate El s[ fac[. Aceast[ încredere în
Dumnezeu l-a f[cut s[ rosteasc[ în fa\a poporului cuvinte care
l-au ]ncurajat, determin`ndu-l s[-=i pun[ încrederea în purtarea de
grij[ a lui Dumnezeu, care întotdeauna poart[ de grij[ copiilor
S[i, potrivit cu planul pe care îl are pentru ei. 

Când nu ne r[stignim firea noastr[ cea veche =i cre=tem peri-
culos de mult în propriii ochii, Dumnezeu ne p[ze=te de pr[pastia
mândriei =i r[t[cirii, îng[duind ]n via\a noastr[ st[ri pe care noi le
numim necazuri. Omul fuge de durerea care sun[ ca un megafon
al lui Dumnezeu în via\a omului. America cheltuie 63 miliarde de
dolari pe an pe medicamente care s[ amelioreze =i s[ ia durerile
trupe=ti, de la reumatism p`n[ la cancer. Pentru copiii lui
Dumnezeu cuvintele Sale sunt ca un balsam =i c`nd sunt ]n necaz,
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=tiind c[ El a promis c[ nu ne va p[r[si =i cu nici un chip nu ne va
uita, chiar =i atunci când trecem prin noaptea încerc[rilor. Cu
toate c[ nimeni nu o dore=te, durerea, ca o furtun[ de corectare
sau testare, are putere purificatoare când nu ne r[zvr[tim =i nu
uit[m Cuvântul Lui. <M[ desf[tez în orânduirile Tale, =i nu uit
Cuvântul T[u> (Psalmul 119:16). Este ceva în noi care vrea ]ntot-
deauna s[ aib[ controlul, dar când trecem prin necazuri, ca =i
Ezechia, ne smerim =i într-un sentiment de neajutorare alerg[m la
Domnul dup[ ajutor. 

Ezechia a mo=tenit tronul lui Iuda de la tat[l lui Ahaz, care s-a
f[cut vinovat de o purtare idolatr[, f[r[ de frâu. El a ajuns la pute-
re ]ntr-o perioad[ de criz[, când \ara pl[tea tribut Asiriei. A
început cu o reform[ prin care L-a c[utat pe Dumnezeu sco\ând
afar[ idolii, =i a continuat s[ fac[ ce este bine =i drept înaintea
Dumnezeului lui Israel prin restaurarea templului închinat lui
Iehova. O dat[ cu redeschiderea templului a reinstaurat închinarea
înaintea singurului Dumnezeu adev[rat =i ascultarea de legea Lui.
Ezechia a beneficiat de sfatul prorocului Isaia =i prin el a avut o
comunicare direct[ cu Dumnezeu. <Împ[ratul Ezechia =i prorocul
Isaia, fiul lui Amo\, au început s[ se roage pentru lucrul acesta =i
au strigat spre cer. Atunci Domnul a trimis un înger care a nimi-
cit în tab[ra împ[ratului Asiriei pe to\i vitejii, domnitorii =i
c[peteniile. +i împ[ratul s-a întors ru=inat în \ara lui. A intrat în
casa dumnezeului s[u, =i cei ce ie=iser[ din coapsele lui l-au ucis
acolo cu sabia> (2 Cronici 32:20, 21). 

Ezechia s-a încrezut în Domnul chiar =i în momentele cele mai
grele, când a fost batjocorit prin scrisori =i amenin\at cu nimicirea
de c[tre Sanherib, împ[ratul Asiriei. Dumnezeu a r[spuns acestei
încrederi pe care Ezechia o avea în El prin a izb[vi Ierusalimul,
ce era asediat, printr-un înger care a lovit cu nimicire în rândul
asirienilor. Este timpul s[ ne întreb[m dac[ noi avem încredere în
cuvintele lui Dumnezeu. <Cerul =i p[mântul vor trece, dar cuvin-
tele Mele nu vor trece> (Luca 21:33). Dumnezeu a promis c[ va
veni pe p[mânt un R[scump[r[tor care-+i va da via\a pentru
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mul\i, =i +i-a \inut cuvântul. Domnul Isus a promis c[-=i va da
via\a de bun[ voie pentru oi =i +i-a \inut cuvântul. A promis c[ va
trimite Duhul Sfânt, =i aceast[ promisiunea s-a împlinit la Cinci-
zecime. A promis c[ va fi cu noi în toate zilele =i dac[ nu mergem
la El prin u=a mor\ii va veni =i ne va lua la Cer, ca acolo unde este
El s[ fim =i noi. <O, cât de mare este bun[tatea Ta, pe care o
p[strezi pentru cei ce se tem de Tine, =i pe care o ar[\i celor ce se
încred în Tine, în fa\a fiilor oamenilor> (Psalmul 31:19). 

Cuvintele Scripturii sunt Cuvintele lui Dumnezeu pe care te
po\i baza chiar dac[ tot, toate =i to\i din jur se clatin[. O dovad[ a
faptului c[ ne încredem în cuvintele Lui este c[ la fel ca =i
Ezechia comunic[m semenilor no=tri aceast[ încredere în
purtarea de grij[ a lui Dumnezeu =i le spunem despre bun[tatea
Sa care cheam[ pe p[c[to=i la mântuire. <…Ferice de to\i câ\i se
încred în El!> (Psalmul 2:12). A avea încredere în cuvintele Lui =i
a fi plin de Cuvântul Scripturii este ca =i cum ai intra în fiecare zi
la sfatul bun al lui Dumnezeu. Oameni ca Ezechia au l[sat în
urm[ un monument al tr[irii lor cu încrederea în purtarea de grij[
a Domnului, ]ns[ noi, cei vii, avem un glas ce trebuie s[ vor-
beasc[ =i altora despre bun[tatea lui Dumnezeu care d[ libertate
prin=ilor de r[zboi în lupta cu p[catul. 

Când via\a e bun[ nu e greu s[ vezi c[ Dumnezeu te iube=te,
dar El este prosl[vit atunci când te încrezi în cuvintele Lui =i e=ti
]n necaz. <Domnul este bun, El este un loc de sc[pare în ziua
necazului; =i cunoa=te pe cei ce se încred în El> (Naum 1:7).
Fiecare om expus la lumina Evangheliei are de ales între a se
încrede în lucrurile trec[toare ale acestei lumi, în promisiunile
oamenilor, în propriile puteri =i capacit[\i sau a se încrede în
cuvintele lui Dumnezeu. Domnul nu-i cheam[ neaparat pe cei mai
capabili la slujbe înalte, dar pe cei chema\i îi face capabili de a
face acea slujb[ =i astfel toat[ slava este a Lui, care se folose=te
de lucrurile slabe ca s[ le fac[ de ru=ine pe cele tari. Cine alege s[
depind[ de cuvintele lui Dumnezeu =i se conformeaz[ cerin\elor
Lui prime=te în\elepciune de sus. În lumina Scripturii numim
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în\elep\i pe aceia care v[d lucrurile din perspectiva lui
Dumnezeu, numind bun ceea ce El nume=te bun =i r[u ceea ce El
nume=te r[u. Având o astfel de vedere spiritual[, care vede reali-
tatea lucrurilor trec[toare =i a celor ve=nice, vom putea umbla
dup[ lucrurile care nu trec, iar Dumnezeu, care este credincios, va
purta de grij[ nevoilor noastre ]n ce privesc lucrurile trec[toare
care ne sunt de trebuin\[. 

Umblând dup[ cele de sus le vom primi =i pe cele de jos, ]ns[
umblând numai dup[ cele de jos, le vom pierde pe amândou[.
Dumnezeu a l[sat aceasta la alegerea noastr[. Israelul ie=it din
Egipt a ajuns în fa\a Canaanului, dar pentru c[ nu s-a încrezut în
cuvintele lui Dumnezeu, ci s-au l[sat însp[imânta\i de puterea
omului, nu au putut intra, ci au fost l[sa\i s[ mearg[ în jurul
muntelui timp de patruzeci de ani. În momentul când ne vedem în
situa\ii nefavorabile putem s[ ne încredem în Cuvântul Domnului
pentru sufletul n[scut din nou, sau putem intra într-o stare de
stagnare, ca Israelul. Una din cele mai mari lupte în via\a de
credincios este aceea de a-=i \ine întâlnirea cu Dumnezeu în
rug[ciune =i Cuvânt, zi de zi. Dac[ nu câ=tig[m în aceast[ b[t[lie,
toate celelalte b[t[lii ale zilei devin mult mai mari, cu un poten\ial
de pagub[ atât personal[ cât =i pentru Împ[r[\ia lui Dumnezeu. 

Când te încrezi în cuvintele Împ[ratului =i invi\i Lumina s[ te
verifice =i s[ te fac[ curat, via\a se transform[ din corvoad[
într-o pasiune de a tr[i pentru Acela care ne-a iubit mai întâi. Pen-
tru c[ Iacov a iubit-o pe Rahela, cei =apte ani de slujire i s-au p[rut
doar câteva zile. Când }l iube=ti pe Domnul Isus slujirea devine
u=oar[ =i are la baz[ încrederea în cuvintele Aceluia care este
Adev[rul =i Via\a. <Înt[ri\i-v[ =i îmb[rb[ta\i-v[. Nu v[ teme\i =i
nu v[ însp[imânta\i înaintea împ[ratului Asiriei =i înaintea
întregii mul\imi care este cu el; c[ci cu noi sunt mai mul\i decât
cu el> (2 Cronici 32:7). Cuvintele pline de curaj =i îmb[rb[tare ale
lui Ezechia aveau ca surs[ încrederea în Dumnezeu, care nicio-
dat[ nu este luat prin surprindere de vreo situa\ie. Când nu ne
încredem în cuvintele Lui =i în via\a noastr[ nu se întâmpl[ ceea
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ce vrem, ni se pare c[ Dumnezeu nu este interesat de noi =i uit[m
c[ El a dat pentru noi ce a avut mai scump în Univers. Aceast[
încredere în Cuvântul Lui cre=te pe m[sur[ ce îl strângem în
inima noastr[ =i îl tr[im. 

Unii oameni cred c[ dac[ au Biblie acas[ e ca =i cum ar fi
citit-o, iar al\ii spun c[ dac[ o cite=ti e ca =i cum ai împlinit-o, dar
astfel de oameni se în=eal[, pentru c[ credin\a =i fapta trebuie s[
mearg[ împletite pentru a avea efect =i valoare înaintea lui
Dumnezeu. Astfel de suflete nu ajung niciodat[ la starea de a
îmb[rb[ta pe al\ii ca =i Ezechia, ci caut[ motive s[-=i justifice
lipsa de road[, spunând c[ ar face ceva pentru Domnul dac[ ar
avea bani, dac[ ar fi mai s[n[tos sau dac[ ar fi mai tân[r. Enoh a
umblat cu Dumnezeu, Noe a umblat cu Dumnezeu, =i din timpul
lor pân[ azi milioane de oameni au ales s[ umble cu Dumnezeu,
încrezându-se în Cuvântul S[u. Este timpul s[ te întrebi, privind
la cât[ bucurie =i împlinire vezi în via\a ta, dac[ te încrezi în
cuvintele lui Dumnezeu scrise pentru tine în Sfânta Scriptur[ sau
dac[ nu cumva bucuria ta depinde de lucrurile pe care oamenii \i
le pot lua. Vorbe=ti limba disper[rii ca împ[ratul Saul sau vorbe=ti
cuvinte de îmb[rb[tare pentru cei din jur ca =i Ezechia? 

Dumnezeu vrea ca fiecare copil al S[u s[ rosteasc[ cuvintele
lui Dumnezeu la fel cum Domnul Isus când era pe p[mânt rostea
cuvintele pe care I le da Tat[l s[ le rosteasc[. În asem[narea noas-
tr[ cu Fiul =i ca o virtute a Miresei Sale trebuie s[ existe în noi
aceast[ tr[s[tur[ de caracter de a ne încrede în cuvintele Lui =i de
a transmite mai departe aceast[ încredere, deoarece Cuv`ntul lui
Dumnezeu se va împlini pân[ la ultima iot[. Un astfel de suflet
care nu se las[ mi=cat de lume =i de amenin\[rile ei ajunge s[
mi=te lumea spre Hristos. Via\a unui astfel de suflet nu este
neap[rat o via\[ religioas[, ci este în întregime o închinare ]nain-
tea lui Dumnezeu =i o umblare fericit[ cu El. Astfel de oameni
tari, despre care se vorbe=te în Cer, provin din suflete care odat[
au fost copila=i în credin\[, dar a c[ror credin\[ a crescut mereu,
trecând examen dup[ examen f[r[ a murmura. 
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Cuvintele unui om mare în credin\[, care se vede pe sine mic,
îmb[rb[teaz[ =i umple de curaj =i ast[zi la fel ca =i cuvintele apos-
tolului Pavel când era pe corabia lovit[ de furtun[. Glasul unui
astfel de om îndrum[ spre Dumnezeu =i niciodat[ spre el sau spre
vreun alt om. Un om ca Ezechia este cu toat[ inima pentru
Dumnezeu. <A lucrat cu toat[ inima, =i a izbutit în tot ce a f[cut
pentru Casa lui Dumnezeu, pentru lege =i pentru porunci, ca s[
caute pe Dumnezeul s[u> (2 Cronici 31:21). O dat[ ce ne-am f[cut
p[rta=i firii dumnezeie=ti se a=teapt[ de la noi s[ rostim cuvintele
lui Dumnezeu, ca cei din jur s[ le socoteasc[ vrednice de crezare,
datorit[ tr[irii noastre în lumin[. Nu este suficient c[ nu facem r[u,
ci trebuie s[ facem tot binele de care suntem ]n stare, chiar dac[ în
anumite situa\ii nu putem oferi decât cuvintele noastre care pot
îndrepta spre Acela ce este fântâna oric[rui Bine. Prin cuvintele
noastre ce ies din visteria bun[ a inimii cur[\ite de sângele
Domnului Isus oamenii din jur, care spun c[ via\a lor nu are sens,
trebuie s[-L cunoasc[ pe Cel care este Via\a: pe Isus Hristos.

Când te încrezi în cuvintele lui Dumnezeu =i tr[indu-le le
roste=ti po\i s[ fii sigur c[ la sfâr=itul vie\ii din aceste cuvinte vei
fi scos f[r[ vin[, =tiind c[ e important nu numai s[ tr[ie=ti, ci s[
tr[ie=ti a=a cum trebuie, adic[ spre slava Celui ce S-a dat s[ fie
r[stignit pentru p[c[to=i. Omul a c[ruia tr[ire =i cuvinte îndrum[
spre Dumnezeu este un om care sluje=te St[pânului s[u cu
scump[tate. <+i a poruncit poporului, locuitorilor Ierusalimului,
s[ dea preo\ilor =i levi\ilor partea cuvenit[ lor, ca s[ \in[ cu
scump[tate legea Domnului> (2 Cronici 31:4). Lucrarea
Domnului se poate face în sil[, mânat doar de o fric[ de iad, sau
se poate face cu <scump[tate>, adic[ cu pre\uire =i d[ruire total[.
Aceasta face diferen\a între cre=tinii ce-=i duc cu bucurie crucea
de dragul Domnului Isus privind la r[splat[ =i cei care-=i t`r[sc
crucea cârtind =i dorind altceva decât ceea ce Ziditorul a trasat
pentru via\a lor. De oameni ne putem ascunde =i în fa\[ lor chiar
ne putem da drept al\ii, dar Dumnezeu p[trunde lucrurile t[inuite
ale adâncului omenesc. 
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Scump[tatea cu care ne d[ruim lui Dumnezeu =i vorbim despre
El cu tot ce suntem =i tot ce avem este m[surat[ cu precizie de
cântarul S[u, care cânt[re=te sacrificiul =i inten\ia cu care facem
ceea ce facem. Niciodat[ nu a fost Shakespeare mai gre=it ]n afir-
ma\ii ca atunci când a spus: <moartea pune cap[t la toate>. Ulti-
ma suflare în acest trup de lut este prima suflare în trupul de slav[
nestric[cios cu care vom intra în ve=nicie, unde fiecare din noi
vom fi r[spl[ti\i dup[ ispr[vnicia dovedit[ pe p[mânt. În clipa tre-
cerii în ve=nicie vom vedea adev[rata valoare a faptului c[ am
ales bine, adic[ am ales s[ ne încredem în cuvintele
Mântuitorului, care ne-a promis c[ dac[ credem în El nu mai
mergem la judecat[, ci trecem de la moarte la via\[. <Adev[rat,
adev[rat v[ spun, c[ cine ascult[ cuvintele Mele, =i crede în Cel
ce M-a trimis, are via\a ve=nic[, =i nu vine la judecat[, ci a trecut
din moarte la via\[> (Ioan 5:24). 

Dac[ planurile vie\ii tale se sf[râm[ =i e=ti dezam[git de ce-\i
poate oferi lumea, trebuie s[ verifici funda\ia sufletului =i s[ vezi
dac[ acolo sunt cuvintele =i promisiunile lui Dumnezeu, singurele
cuvinte în care te po\i încrede. Popularitatea, faima, pl[cerile
de-o clip[ ale lumii te ridic[ ca vântul, dar nu te \in sus, =i când
î\i d[ drumul te pr[bu=e=ti în depresia unui sim\ de ne]mplinire.
Cuvintele lui Dumnezeu te sus\in pe vreme de necaz, ca pe
Ezechia, =i-\i ajut[ s[ po\i sfâr=i via\a cum trebuie, adic[ având
pace cu Dumnezeu =i o comoar[ sus în Cer. Dac[ te încrezi în
cuvintele Lui nu numai în a primi darul S[u, dar =i prin a tr[i pen-
tru El, singurul iad pe care-l vei cunoa=te vor fi necazurile de pe
p[mânt, despre care apostolul Pavel ne spune c[ nu sunt vrednice
s[ fie puse =i comparate cu slava viitoare. Dac[ cineva refuz[
darul iert[rii prin har, singura fericire pe care o vor sim\i vreodat[
vor fi clipele bune pe care le-au petrecut pe p[mânt. 

Faptul c[ unii refuz[ s[ cread[ =i s[ se încread[ în Cuvântul
Domnului va fi îndeajuns ca s[-i condamne în ziua de apoi. <Pe
cine M[ nesocote=te =i nu prime=te cuvintele Mele, are cine-l
osândi: Cuvântul, pe care l-am vestit Eu, acela îl va osândi în ziua
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de apoi> (Ioan 12:48). Crezi tu în Cuvântul Domnului ca fiind
Adev[rul care se va duce la împlinire? Dac[ cineva crede sau nu,
aceasta nu va afecta cu nimic Cuvântul Scripturii care oricum se
va împlini la timpul hot[rât de Dumnezeu, ]ns[ cel care intr[ la
ad[postul jertfei Domnului Isus, l[sând la o parte ceea ce poate
face el însu=i =i acceptând ce a f[cut Domnul Isus pentru p[c[to=i,
are ca reaz[m Cuvântul lui Dumnezeu. Un astfel de suflet are ca
viitor via\a ve=nic[ în Împ[r[\ia lui Dumnezeu ca suflet mântuit,
care a f[cut legâmânt cu Domnul prin jertf[. 

Dac[ cumva ]n urma citirii acestui mesaj î\i dai seama c[
dormi spiritual, pân[ c`nd Domnul nu vine s[-+i ia Biserica sau
pân[ ce moartea nu te surprinde nepreg[tit pentru întâlnirea cu El,
po\i s[ te treze=ti. Când sun[ ceasul meu la 5 diminea\a ca s[ m[
duc la lucru trebuie s[ iau o decizie. Pot s[ m[ scol sau pot s[ m[
culc mai departe. Duhul Sfânt, prin diferite mijloace, caut[ s[
trezeasc[ mintea s[n[toas[ în sufletul care doarme, iar când
con=tiin\a este trezit[ de dorin\a de a fi ]n rela\ie bun[ cu
Dumnezeu, nu este momentul s[ refuzi sau s[ amâni, ci este
momentul s[ treci la ac\iune, sco\ând afar[ din via\a ta tot ceea ce
î\i m[nânc[ vlaga spiritual[ =i-\i irose=te timpul scurt pe care îl
mai ai de tr[it pe acest p[mânt. Aceast[ trezire este un act al
voin\ei tale de a cere mântuirea =i de a începe o via\[ de slujire,
având ca sprijin nu lucrurile acestui p[mânt, care trec o dat[ cu
întrebuin\area lor, ci având la baz[ Cuvântul lui Dumnezeu care
este încercat =i dovedit a fi adev[rat. 

Dumnezeu nu este surprins de ceea ce vede în tine sau de ce ai
s[-I m[rturise=ti. Niciunul din noi nu suntem o surpriz[ pentru
Cel care cunoa=te totul, dar putem alege în mod individual s[ fim
o pricin[ de bucurie pentru Dumnezeu, atunci când }l l[s[m s[
st[pâneasc[ via\a noastr[ prin Cuvântul S[u =i prin cârmuirea
Duhului Sfânt. <Domnul Dumnezeul t[u este în mijlocul t[u, ca
un viteaz care poate ajuta; se va bucura de tine cu mare bucurie,
va t[cea în dragostea Lui, =i nu va mai putea de veselie pentru
tine> (|efania 3:17). Un copil zâmbe=te de peste o sut[ de ori pe
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zi, pe când ]ntr-o zi po\i num[ra pe degete de c`te ori z`mbe=te un
adult. Sentimentul de vin[ =i îngrijorarea îi r[pe=te omului bucu-
ria de a tr[i, dar cel care vine la Domnul Isus prime=te bucuria
mântuirii. Aceasta se va citi chiar =i pe expresia fe\ei lui, care se
va descrunta =i se va însenina. Domnul Isus a luat merindea unui
copil care nu era îndeajuns pentru doi copii =i a f[cut din ea hran[
suficient[ pentru mii de oameni. El, care este acela=i ieri, azi =i în
veci, va binecuvânta pu\inul t[u câ=tigat cu cinste =i va onora
tr[irea în fric[ de Domnul, cu binecuvântare =i cu fericirea pe care
o simte numai un suflet împ[cat cu Dumnezeu =i care se încrede
în cuvintele Sale. 

Amin
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15
NAºTEREA MÂNTUITORULUI

<+i tu, Betleeme Efrata, m[car c[ e=ti prea mic între
cet[\ile de c[petenie ale lui Iuda, totu=i din tine Îmi
va ie=i Cel ce va st[pâni peste Israel, =i a c[rui
obâr=ie se suie pân[ în vremuri str[vechi, pân[ în
zilele ve=niciei.> Mica 5:2 

Na=terea Mântuitorului a fost un eveniment istoric care
a avut loc în al XIV-lea an al domniei lui Cezar
Octavian August, la 748 de ani de la întemeierea

Romei. A avut loc pe vremea când, ierarhic vorbind, Publius
Quirinius era procuratorul roman peste provincia Siria, fiind un
intermediar între Irod cel Mare =i Cezar. Na=terea Mântuitorului
Isus Hristos este s[rb[torit[ de un mare num[r de oameni, cu toate
c[ ateii provoca\i de aceast[ s[rb[toare cre=tin[ lupt[ împotriva ei
=i cer s[ li se dea =i lor o zi, când s[ s[rb[toreasc[ =i ei faptul c[
nu cred în Dumnezeu. Cineva le-a sugerat ziua de 1 aprilie,
potrivit cu Psalmul 14. Acest timp din an ]n care omenirea
s[rb[tore=te Na=terea Mântuitorului este un timp când fiecare, fie
c[ vrea sau nu, gânde=te ceva, într-un fel sau altul, despre per-
soana Domnului Isus Hristos. 

Am lucrat cu un om care nu s[rb[torea Cr[ciunul pentru a
protesta ]mpotriva aspectului comercial pe care aceast[ s[rb[toare
l-a luat în ultima vreme, dar nici el nu avea cum s[ resping[ gân-
durile asociate cu aceste zile festive. Este dreptul nostru ca =i
copii ai lui Dumnezeu, =i suntem îndemna\i de Scriptur[, s[ ne
bucur[m de venirea Mântuitorul în lume. Este potrivit s[ facem
din amintirea Na=terii Domnului Isus o zi a mul\umirii c[tre
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Dumnezeu, pentru Darul Lui nespus de mare. În versetul citat la
început, Dumnezeu Tat[l vorbe=te prin gura prorocului Mica =i
în\elegem astfel c[ Dumnezeu Fiul a venit pe p[mânt în agreere
cu Dumnezeu Tat[l =i Dumnezeu Duhul Sfânt. Medit`nd la veni-
rea Lui, ne gândim la clipele dezbr[c[rii Fiului de Slava cereasc[,
despre care Domnul Isus a amintit. <…Tat[, prosl[ve=te-M[ la
Tine }nsu\i cu slava, pe care o aveam la Tine, înainte de a fi
lumea> (Ioan 17:5). Pentru ca Domnul Isus s[ vin[ în misiunea de
mil[ între oameni, a trebuit s[ aib[ loc o desp[r\ire de Tat[l.
<Nimeni n-a v[zut vreodat[ pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care
este în sânul Tat[lui, Acela L-a f[cut cunoscut> (Ioan 1:18). 

Domnul Isus S-a desp[r\it de mul\imea îngerilor sfin\i care-L
sl[vesc pe Dumnezeu =i S-a dezbr[cat de slava Sa, ca s[ nu o mai
guste în acel fel pân[ pe Tabor, pentru câteva clipe, spre a fi înt[rit
de Tat[l înainte de patimile Sale. Betleem înseamn[ nu numai
<Casa pâinii>, ci =i a r[zboiului. El a venit la noi ca s[ devin[
Pâinea vie\ii, prin faptul c[ a luptat pentru noi împotriva acelui
care, datorit[ p[catului nostru, avea drepturi asupra noastr[. <S[
nu crede\i c[ am venit s-aduc pacea pe p[mânt; n-am venit s-aduc
pacea, ci sabia> (Matei 10:34). A luptat în pustie cu sabia Cuvân-
tului =i l-a învins pe potrivnic oriunde l-a întâlnit, ca apoi,
împ[cându-ne pe noi cu Dumnezeu, prin jertfa Lui, alian\a noas-
tr[ cu vechiul st[pân s[ se termine. O dat[ mântui\i, fiind de
partea Domnului, nu mai avem pace cu vechiul st[pân, ci ne
împotrivim lui, lupt`nd cu armele luminii. <Noi muncim, ]n
adev[r, =i lupt[m, pentru c[ ne-am pus n[dejdea în Dumnezeul cel
viu, care este Mântuitorul tuturor oamenilor…> (1 Timotei 4:10). 

Textul citat la început spune c[ Domnul Isus S-a n[scut ca s[
st[pâneasc[, dar nu peste lucrurile trec[toare ale acestei lumi, ci
peste inimile oamenilor. <…C[ci iat[ c[ Împ[r[\ia lui Dumnezeu
este în[untrul vostru> ( Luca 17:21). El S-a n[scut Rege =i este
Regele inimilor pe care le-a cucerit =i pe care le mai cucere=te
înc[ cu dragostea Sa, inimi în care a pus legea Lui. <…voi pune
legile Mele în mintea lor =i le voi scrie în inimile lor; Eu voi fi
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Dumnezeul lor, =i ei vor fi poporul Meu> (Evrei 8:10). Betleem,
unde S-a n[scut Mântuitorul, nu a fost nicidecum locul unde pen-
tru prima dat[ El a venit pe p[mântul la a c[rui crea\ie a fost
Me=ter ]mpreun[ cu Dumnezeu Tat[l, ci prezen\a Sa o vedem
de-a lungul Vechiului Testament ori de câte ori g[sim Îngerul
Minunat al Domnului care prime=te închinarea omului. El, a c[rui
obâr=ie se suie pân[ ]n vremuri str[vechi =i pân[ în zilele
ve=niciei, S-a ar[tat lui Avraam, Iacov, Iosua, =i }l descoperim
chiar =i în cuptorul de foc al lui Nebucadne\ar, care-L identific[
ca având fa\a unui Fiu de Dumnezeu. La Betleem, Fiul lui
Dumnezeu a îmbr[cat haina p[mântenilor, lutul în form[ de carne
=i oase, ca astfel s[ devin[ un sacrificiu potrivit de r[scump[rare
pentru aceia a c[ror suflet este îmbr[cat tot cu haina ce provine
din lutul din care a fost pl[m[dit primul om, Adam. 

Larry King este la ora actual[ un b[rbat evreu, bine cunoscut în
mass-media american[ pentru interviurile pe care le \ine în fiecare
s[pt[mân[ pe canale de televiziune na\ional[. Acest om a fost între-
bat cui ar dori s[-i ia cel mai mult un interviu =i care ar fi cea mai
important[ întrebare pe care i-ar pune-o acelei persoane. Larry
King, care nu este cre=tin, a spus c[ ar dori mai mult ca orice s[-I
ia un interviu Domnului Isus, iar întrebarea pe care I-ar pune-o ar
fi: dac[ na=terea Lui a fost din fecioar[, pentru c[ acest lucru l-ar
ajuta s[ în\eleag[ toat[ istoria. Noi, care am crezut în El, putem
privi la motivele venirii Lui pe p[mânt, motive care-=i au r[d[cinile
în dragoste, =i astfel s[ }i mul\umim cu tot ceea ce formeaz[ fiin\a
noastr[. Mul\umind lui Dumnezeu pentru darul credin\ei =i pentru
revelarea f[cut[ de Duhul Sfânt în inima noastr[, ne putem bucura
de na=terea Mântuitorului care a venit pe p[mânt s[ slujeasc[
nevoilor noastre, rezolv`nd problema p[catului omenirii.

<C[ci Fiul omului n-a venit s[ I se slujeasc[, ci El s[ slujeasc[,
=i s[-+i dea via\a r[scump[rare pentru mul\i!> (Marcu 10:45). El
a venit ca s[ cheme oamenii, care se recunosc a fi bolnavi
suflete=te, la împ[care cu Dumnezeu, =i prin poc[in\[, o dat[ vin-
deca\i de mu=c[tura =arpelui, s[ poat[ intra în familia Cerului ca
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=i copii ai lui Dumnezeu. <Isus a luat cuvântul =i le-a zis: «Nu cei
s[n[to=i au trebuin\[ de doctor, ci cei bolnavi. N-am venit s[
chem la poc[in\[ pe cei neprih[ni\i ci pe cei p[c[to=i»> (Luca
5:31, 32). El a venit pentru ca cei care printr-o via\[ de p[cat
tr[iesc în întuneric s[ vad[ =i s[ aib[ ocazia s[ cear[ =i s[
primeasc[ lumina Lui. <Eu am venit ca s[ fiu o lumin[ în lume,
pentru ca oricine crede în Mine, s[ nu r[mân[ în întuneric> (Ioan
12:46). Domnul Isus a venit în Numele Tat[lui la ai S[i, care nu
L-au primit, =i astfel noi, neamurile, am fost altoite în Butucul cel
Sfânt. <Eu am venit în Numele Tat[lui Meu, =i nu M[ primi\i;
dac[ va veni un altul, în numele lui însu=i, pe acela îl ve\i primi>
(Ioan 5:43). 

El a venit printre noi, oamenii, ca Împ[rat al Adev[rului, pen-
tru a m[rturisi despre adev[r. <…Eu sunt Împ[rat. Eu pentru
aceasta M-am n[scut =i am venit în lume, ca s[ m[rturisesc despre
adev[r. Oricine este din adev[r ascult[ glasul Meu> (Ioan 18:37).
El, care este Domnul p[cii, a venit s[ fac[ pace între om =i
Dumnezeu. <În ziua aceea vei zice: <Te laud, Doamne, c[ci ai fost
sup[rat pe mine, dar mânia Ta s-a potolit =i m-ai mângâiat!> (Isaia
12:1). El, care este Domnul p[cii, a venit ca noi oamenii s[ tr[im
în pace. <Manase m[nânc[ pe Efraim, Efraim m[nânc[ pe
Manase, =i amândoi împreun[ pe Iuda…> (Isaia 9:21). El a venit
ca cei care vor crede în El, prin na=terea de sus, s[ fie înfia\i =i ast-
fel s[ aib[ pace =i s[ tr[iasc[ în pace. El a venit pe p[mânt dup[ ce
S-a dezbr[cat de atributele Sale divine, ca cei care-L primesc ca
Domn în via\a lor, prin minunea na=terii din nou, care este na=terea
de sus, s[ devin[ oile Lui =i s[ aib[ via\[ din bel=ug. <…Eu am
venit ca oile s[ aib[ via\[, =i s-o aib[ din bel=ug> (Ioan 10:10).

Domnul Isus, ca om, era în deplin[ cuno=tin\[ c[ a venit de la
Tat[l =i c[ dup[ ce-+i va duce la îndeplinire planul de a-+i da via\a
ca r[scump[rare pentru mul\i, Se va ]n[l\a la ceruri. La vârsta de
12 ani }l g[sim în Templu, deplin con=tient de planul divin al
Tat[lui din cer. <…Eu =tiu de unde am venit =i unde M[ duc, dar
voi nu =ti\i nici de unde vin nici unde M[ duc> (Ioan 8:14). El a
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venit ca s[ aprind[ un foc al dragostei în inima celor care vor
primi darul iert[rii Sale. <Eu am venit s[ arunc un foc pe p[mânt.
+i ce vreau dec`t s[ fie aprins chiar acum!> (Luca 12:49). Privind
la motivele venirii Mântuitorului în lume ne putem încrede în
dragostea Tat[lui nostru ceresc =i recunosc`ndu-ne s[r[cia s[-L
l[s[m s[ ne iubeasc[ =i s[ ne schimbe în f[pturi noi, în adoratori
sau cum spune Scriptura: în închin[tori în duh =i adev[r. 

Na=terea Mântuitorului este partea practic[ a faptului c[
Dumnezeu S-a implicat în mântuirea omului nu din afara lumii
noastre, ci din[utrul ei, prin faptul c[ a devenit om. Când
omenirea era pierdut[ =i f[r[ n[dejde, sus în cer a fost luat[ o
decizie de restaurare a omului la termeni de pace cu Dumnezeu.
Un copil a întrebat-o pe mama sa de câteva ori dac[ chiar crede
c[ Dumnezeu este sus în cer. Dup[ ce r[spunsul a fost afirmativ
de fiecare dat[, copilul a spus c[ ar fi folositor dac[ El +i-ar arun-
ca câte o privire din când în când spre p[mânt. De fapt,
Dumnezeu a f[cut mult mai mult decât atât, pentru c[ El nu doar
+i-a aruncat privirea pe p[mânt, ci S-a cobor`t din cer =i a
îmbr[cat un trup de om, tr[ind în mijlocul oamenilor plin de har
=i de adev[r, pentru ca la timpul potrivit s[ devin[ Mielul lui
Dumnezeu care a ridicat p[catele lumii. 

Dumnezeul Bibliei nu este slab cum cred unii, iar venirea Lui a
fost o lucrare supranatural[, cum nu a mai fost =i nici nu va mai fi,
adic[ o minune dumnezeiasc[. Prin na=terea din fecioara Maria,
lumea de Sus, din afara p[mântului, a c[zut la în\elegere cu lumea
de jos ca s[ dea curs planului de salvare a omului. <Maria a zis:
«Iat[, roaba Domnului; fac[-mi-se dup[ cuvintele tale!» +i îngerul
a plecat de la ea> (Luca 1:38). Atât îngerul Gavril, care i-a f[cut
frumoasa urare Mariei, cât =i rudenia ei, Elisaveta, care s-a umplut
de Duhul Sfânt, i-a spus: <…binecuvântat[ e=ti tu între femei…>
(Luca 1:28; 42). Nu i-a spus <peste femei> =i nici <dintre femei>,
ca astfel meritul s[ fie al lui Dumnezeu, care se îndur[ de cine vrea
=i alege vase curate, prin care s[-+i duc[ planul la îndeplinire. La
S[rb[toarea Na=terii Mântuitorului oamenii cânt[ cântarea <Ave
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Maria> care înseamn[ <Fii salutat[> ca amintire a ur[rii de bine pe
care i-a f[cut-o îngerul Gavril Mariei, dar pu\ini în\eleg pre\ul
ascult[rii =i sacrificiului ei de a fi un vas sfânt. Maria s-a l[sat
folosit[ de Dumnezeu, accept`nd ca prin ea Mesia, adic[ Unsul, s[
vin[ pe p[mânt =i s[ Se întrupeze. }ngerul Gavril a vestit venirea
zorilor luminii pentru o lume ce tr[ia în bezna p[catului. <Norodul
acesta, care z[cea în întuneric, a v[zut o mare lumin[; =i peste cei
ce z[ceau în \inutul =i în umbra mor\ii, a r[s[rit lumina>
(Matei 4:16).

Unii cre=tini în semn de respect o numesc pe fecioara Maria
<Precista>, adic[ imaculata sau curata; =i noi credem c[ ea a fost
=i este un suflet drag Domnului Isus, care ne-a dat un exemplu a
ceea ce înseamn[ s[ renun\i la planurile tale =i s[-\i pui via\a la
dispozi\ia lui Dumnezeu. Prin credin\[ putem vedea cum în stau-
lul rece Maria =i Iosif, cu sfial[, priveau la Pruncul Isus care-+i
întindea mâinile spre ei, f[r[ ca ei s[ b[nuiasc[ c[ va veni o vreme
când acele mâini sfinte, vor purta ve=nic cicatricele l[sate de
piroanele de pe cruce. Dumnezeu, Iubitorul de oameni, a coborât
la noi, în s[r[cia noastr[, dar El coboar[ =i ast[zi când este chemat
în inima cuprins[ de întuneric, chiar dac[ este rece ca o pe=ter[.
Atunci când El bate la inima omului =i I se deschide, El intr[ =i
aprinde un foc al dragostei ce lumineaz[ =i înc[lze=te, fericind
astfel fiin\a omului. Apoi, din visteriile Lui, care nu se golesc
niciodat[, aduce pace =i bucurie, ca prin Duhul Sfânt omul s[-I
simt[ bun[tatea =i mila-I bogat[. 

Domnul Isus a venit pe p[mânt ca s[ fac[ ceea ce Legea, care
ar[ta p[catul omului, nu a putut face niciodat[, =i anume: s[-i
mântuiasc[ pe oameni de p[catele lor. El a venit pe p[mânt ca s[
nimiceasc[ lucr[rile diavolului care a reu=it s[ rup[ leg[tura din-
tre om =i Dumnezeu, devenind uman în toate aspectele vie\ii de
p[mântean cu excep\ia p[catului, fiindc[ El a fost z[mislit de la
Duhul Sfânt. El este Acela care S-a n[scut din s[mân\a femeii
amintit[ în cartea Genesei, s[m`n\[ ce avea s[ zdrobeasc[ capul
=arpelui. Fiind n[scut f[r[ p[cat =i tr[ind f[r[ a s[vâr=i p[catul,
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Domnul Isus S-a calificat pentru a fi }nlocuitorul nostru pe cruce.
El S-a umilit îmbr[când natura omeneasc[ =i a mers la lumea
ostil[ a lui Irod, între oameni care nu I-au dat nici m[car o camer[
la un han de poposire. El este Mielul lui Dumnezeu =i, a=a cum
mieii se nasc în grajd, S-a n[scut =i El ]ntr-un astfel de loc, dân-
du-ne prin aceasta înc[ o dat[ un exemplu de umilin\[. La
na=terea Mântuitorului îngerii se bucurau de planul m[re\ al
salv[rii =i d[deau Slav[ Celui care a venit într-un loc s[r[c[cios,
pentru ca =i p[storii cei s[raci =i dispre\ui\i de lume s[-L poat[
vedea =i s[ se poat[ bucura de venirea Lui. 

Cr[ciunul este numit s[rb[toarea luminilor =i a darurilor, dar
nici un dar p[mântesc nu are valoare pân[ c`nd omul nu prime=te
cel mai mare Dar, =i anume Darul mântuirii prin Domnul Isus
Hristos. <Mul\umiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul Lui nes-
pus de mare!> (2 Corinteni 9:15). Acest dar nu poate fi cump[rat
cu nimic, pentru c[ a costat a=a de mult ]ncât noi nu putem con-
cepe, deoarece nu =tim =i nu în\elegem pe deplin durerea Tat[lui
care L-a dat pe Fiul S[u Preaiubit s[ vin[, s[ se nasc[ ca om, ca
apoi s[ moar[ pentru p[c[to=i. <Care Dumnezeu este ca Tine, care
ier\i nelegiuirea, =i treci cu vederea p[catele r[m[=i\ei mo=tenirii
Tale?…> (Mica 7:18). 

Cu 700 de ani înainte de a Se na=te Isus, prin prorocul Mica,
Dumnezeu a ar[tat cu precizie locul unde Se va na=te, ca aceasta
s[ fie pentru noi înc[ o dovad[ a faptului c[ Dumnezeu a fost =i
este întotdeauna în deplin control. În venirea Mântuitorului pe
p[mânt, care este împlinirea promisiunii f[cute ]n Eden =i în
împlinirea prorociilor care s-au împlinit cu precizie la vremea mai
dinainte, vreme hot[rât[ de Dumnezeu, este de folos =i de dorit s[
vedem grija unui P[rinte Îndur[tor, care nu +i-a p[r[sit creatura
mâinii Lui chiar =i atunci când aceasta a devenit rebel[ =i neas-
cult[toare. }ntr-o zi, c`nd Domnul Isus a trecut prin satele
Samariei a fost întâmpinat de zece lepro=i pe care i-a vindecat, dar
numai unul s-a întors înapoi sl[vind pe Dumnezeu cu glas tare, =i
apoi s-a aruncat la picioarele Domnului =i I-a mul\umit. Acesta
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unu, care a fost samaritean, a primit mai mult ca ceilal\i nou[ vin-
deca\i de lepr[, care nu au mai venit s[-I mul\umeasc[. <Apoi i-a
zis: «Scoal[-te =i pleac[; credin\a ta te-a mântuit»> (Luca 17:19). 

Oamenii s[rb[toresc na=terea Mântuitorului, dar pu\ini sunt cei
care }i mul\umesc din inim[ Domnului. Aceia care aduc
mul\umiri sunt cei ce au v[zut preten\iile lui Dumnezeu =i,
recunoscându-=i neputin\a lor de a se salva singuri prin fapte, au
v[zut în venirea Mântuitorului pe p[mânt dragostea lui
Dumnezeu. Colonia de lepro=i era singurul loc unde samaritenii =i
evreii se tolerau unii pe al\ii, pentru c[ suferin\a îi unea. To\i
oamenii se ]nscriu în aceea=i categorie de p[c[to=i care ne une=te
prin aceea c[ avem aceea=i destina\ie pân[ când nu primim Darul
Mântuirii lui Dumnezeu. De abia atunci avem o nou[ destina\ie,
ve=nic[, care este cerul. <… dar darul f[r[ plat[ al lui Dumnezeu
este via\a ve=nic[ în Isus Hristos, Domnul nostru> (Romani 6:23). 

V[zând modul ]n care Dumnezeu S-a implicat în via\a noastr[,
a p[mântenilor, po\i s[ spui c[ ai recunoscut în Domnul Isus
Darul lui Dumnezeu? <…Dac[ ai fi cunoscut tu darul lui
Dumnezeu, =i Cine este Cel ce-\i zice: «D[-mi s[ beau!» tu sin-
gur[ ai fi cerut s[ bei, =i El \i-ar fi dat ap[ vie> (Ioan 4:10). Dac[
cuno=ti în Domnul Isus care S-a n[scut în Betleemul din Iudea,
dup[ Scripturi, pe Fiul lui Dumnezeu po\i s[-I ceri, =i El î\i va da
apa vie. <Gusta\i =i vede\i ce bun este Domnul! Ferice de omul
care se încrede în El!> (Psalmul 34:8). Un m[r este diferit de o
portocal[ sau de o prun[ =i gustul (dar nu numai) este cel ce face
diferen\a. Cine cunoa=te darul lui Dumnezeu =i gust[ mântuirea
are ]n suflet dorin\a s[-I mul\umeasc[ lui Dumnezeu. Atunci c`nd
omul este cur[\it de orice vin[, pacea =i fericirea ]i inund[ fiin\a.
Pentru cel mântuit s[rb[toarea na=terii Mântuitorului este o
bucurie care nu depinde de cadourile pe care le prime=te de la cei
din jur, pentru c[ o dat[ n[scut de sus bucuria celui mântuit
r[mâne în el, fiindc[ vine din izvorul bun[t[\ii lui Dumnezeu.
Mul\i din cei care nu v[d în Pruncul n[scut în ieslea Betleemului
Darul lui Dumnezeu se întreab[ unde este Dumnezeu =i de ce nu
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face ceva cu lumea aceasta, care se stric[ tot mai r[u, dar El,
venind în lume =i murind pentru p[c[to=i a f[cut deja tot ce este
necesar ca omul s[ poat[ fi fericit. 

Omul este cel care de multe ori }l d[ pe Dumnezeu afar[ din
=coli, din institu\ii, din casele lor =i uneori chiar din biserici,
chemând astfel întunericul s[ coboare peste ei, ca apoi, când se
întâmpl[ ceva r[u, s[-i auzi spunând: <Unde este Dumnezeu?>
Ast[zi po\i s[ nu s[rb[tore=ti deloc, po\i s[ s[rb[tore=ti un
Cr[ciun lumesc sau po\i s[ s[rb[tore=ti un Cr[ciun în care sim\ind
bun[tatea lui Dumnezeu s[ dore=ti s[ Îi aduci o ofrand[ de
mul\umire. Mul\i se deranjeaz[ grozav cu cheltuieli, petreceri =i
cadouri unii pentru al\ii, dar de fapt El vrea doar inima ta. Via\a
este f[cut[ din momente, ]ns[ dac[ în via\[ nu ai un moment când
în umilin\[ s[-L chemi în via\a ta ca St[pân =i Domn, toate cele-
lalte momente ale vie\ii sunt tr[ite în zadar. Ai avut un astfel de
moment? 

Dumnezeu este numit =i P[rintele Îndur[rii. El a dat =i d[ =i
ast[zi cu generozitate de Împ[rat iertare =i mângâiere celui care
vine la El ca p[c[tos pentru a fi iertat. <Binecuvântat s[ fie
Dumnezeu, Tat[l Domnului nostru Isus Hristos, P[rintele
îndur[rilor =i Dumnezeul oric[rei mângâieri> (2 Corinteni 1:3).
Magii I-au adus ofrandele lor, d[ruindu-I aur, argint =i t[mâie.
De=i El a creat acele daruri, a primit omagiul adus de ei. Prin
magi, Domnul Isus a primit închinare din partea neamurilor.
<…]mp[ra\ii Sebei =i Sabei vor aduce daruri. Da, to\i împ[ra\ii se
vor închina înaintea Lui, toate neamurile Îi vor sluji> (Psalmul
72:10, 11). El ast[zi nu vrea daruri ca cele aduse de magii cei
în\elep\i, care I-au v[zut steaua, ci vrea îngrijor[rile tale, p[catele
tale =i inima ta pentru a te putea face fericit, nu ca ]n cazul unui
cadou pe care-l prime=ti la s[rb[tori =i la câteva zile nu mai ai
trebuin\[ de el, ci vrea s[ te fac[ ve=nic fericit, dându-\i darul
mântuirii. Apoi El va conduce planurile tale =i va fi parte din
visurile tale, ca astfel s[ sim\i împlinire =i fericire chiar =i în
aceast[ via\[. 
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Dac[-L chemi în via\a ta, El va binecuvânta pu\inul t[u =i vei
fi fericit s[ umbli pe p[mânt cu Dumnezeu, care prin Duhul Sfânt
va fi cu tine =i în tine. <...dar nu mai tr[iesc eu, ci Hristos tr[ie=te
în mine…> (Galateni 2:20). Un tân[r =i-a predat via\a Domnului
Isus =i în\elegând c[ a fost r[scump[rat cu un pre\ =i c[ el nu mai
este al lui s-a hot[rât s[ nu mai dea ascultare vechiului st[pân.
Dup[ ce s-a poc[it, vechii lui prieteni l-au chemat la o sear[ de
jocuri de c[r\i =i be\ie, dar cel care L-a primit pe Domnul Isus a
r[spuns invita\iei spunând c[ nu poate face acele lucruri, pentru
c[ nu mai are mâini. A explicat apoi, spunând c[ el =i-a dat nu
numai p[catele =i inima Domnului Isus, dar =i mâinile, de aceea
el nu mai poate face ceea ce f[cea ]nainte cu ele. <…+i via\a, pe
care o tr[iesc acum în trup, o tr[iesc în credin\a în Fiul lui
Dumnezeu, care m-a iubit =i S-a dat pe Sine }nsu=i pentru mine>
(Galateni 2:20). 

Mul\i s[rb[toresc Cr[ciunul =i spun c[ =tiu ce însemn[tatea
are, dar }l cunosc pe Mântuitorul Isus, care S-a n[scut în Betleem,
la fel cum îl cunoa=te pe pre=edintele \[rii doar din poz[, f[r[ s[
fi avut vreo rela\ie personal[ cu el. Domnul Isus Hristos nu vrea
s[ fie Cineva despre care ai auzit, ci vrea s[ fie Prietenul t[u,
Fratele t[u, Înv[\[torul t[u =i Mântuitorul t[u personal. Nu ajunge
c[ poate odat[, demult, te-ai botezat, deoarece pu\in[ ap[ pe piele
nu scoate =i nu spal[ p[catul din inim[, ci doar Sângele
Domnului Isus prin poc[in\[ =i na=tere din nou ne d[ neprih[nirea
înaintea lui Dumnezeu. Poate e=ti un suflet care c`ndva, ca =i
copil, te-ai rugat lui Dumnezeu, dar acum nu =tii exact cum stai
cu Dumnezeu. Adev[rul este c[ nu po\i tr[i suflete=te cu resturi,
ci trebuie s[ cau\i s[ ai mereu o ungere proasp[t[ a Duhului Sfânt. 

Unul dintre cele mai mari diamante care se cunosc are 180 de
karate =i a fost oferit cadou reginei Angliei de c[tre prin\ul Indiei,
care avea atunci zece ani. Mul\i ani mai târziu, prin\ul Indiei a
vizitat Anglia =i a intrat în sala unde era \inut acel diamant. A
cerut s[ i se dea voie s[ \in[ în mân[ acel diamant, ca apoi s[ se
duc[ =i s[ ]l dea din nou reginei. Pentru c[ era privit ciudat de cei
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din jur, le-a explicat gestul s[u, spunând c[ atunci când i l-a dat
reginei prima dat[ era un copil care nu =tia aprecia acel valoros
diamant, dar acum i-l d[ruia reginei =tiind =i cunoscând pe deplin
marea valoare a acelui dar. Poate, ca =i copil, ai luat o decizie pen-
tru Domnul, ne=tiind pe deplin ce înseamn[ s[-\i predai via\a
Domnului Isus =i f[r[ a în\elege ce valoroas[, dar =i ce trec[toare
este via\a care-\i este dat[ s[ o tr[ie=ti o singur[ dat[. Dumnezeu
vrea ca noi, o dat[ ce am v[zut c[ lumea d[ ce are mai bun la
început, apoi d[ ce are mai r[u, s[ lu[m o decizie pentru El,
cunoscând adev[rul despre trecutul, prezentul =i viitorul nostru
ve=nic. 

S[rb[toarea Na=terii Mântuitorului este o minunat[ oportuni-
tate s[-\i predai via\a cu toate aspectele ei Domnului Isus, care a
venit pe p[mânt pentru ca s[ fii un suflet mântuit. Cum ar fi f[r[
Cr[ciun? Dac[ Na=terea Mântuitorului nu ar fi avut loc, sufletul
nostru ar fi f[r[ pace, lipsit de bucurie =i tot nemântuit, fiind
cuprins de frica mor\ii. Ai avut tu un Cr[ciun cu adev[rat când s[
spui c[ Domnul Isus, care înseamn[ Salvator, este în inima ta?
P[mânte=te poate nu ai prea multe lucruri de care s[ te bucuri, dar
suflete=te? E=ti tu mântuit? Ast[zi Isus nu mai este un prunc cum
a fost în iesle, c`nd p[rea a fi neajutorat, ci ast[zi st[ la dreapta
m[ririi lui Dumnezeu având toat[ puterea în cer =i pe p[mânt. El
dore=te s[ te ierte =i s[ te fac[ o f[ptur[ nou[, dac[ =i tu vrei acest
lucru. El a venit s[-\i fac[ bine, ]ns[ trebuie s[ ceri darul lui
Dumnezeu =i El \i-l va da. Dac[ nu-L la=i afar[ din inima ta ci-L
invi\i în[untru, vei trece a=a cum am trecut =i eu din rândul
lepro=ilor, a celor afecta\i de p[cat, în rândul celor care tr[iesc în
lumina dragostei Sale, ca s[ fii tot timpul în s[rb[toare. <El ne-a
izb[vit de sub puterea întunericului, =i ne-a str[mutat în }mp[r[\ia
Fiului dragostei Lui> (Coloseni 1:13).                                          
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16
ANUL NOU

<... +i din ziua aceea, numele cet[\ii va fi: «Domnul
este aici!»> (Iehova-+ama). Ezechiel 48:35

Din vremuri str[vechi, sfâr=itul anului a însemnat pentru
oameni un timp când reflect[ asupra evenimentelor
tr[ite =i privesc spre noul an cu speran\e pentru o via\[

mai bun[, uneori cu mult optimism sau chiar cu visuri irealiza-
bile. Fabricile =i toate institu\iile care se ocup[ cu producerea de
bunuri materiale sau intelectuale la sfâr=it de an fiscal î=i fac un
bilan\, ca s[ vad[ în ce m[sur[ au devenit mai profitabile =i mai
stabile pe pia\a de desfacere în care opereaz[. Tot ce s-a cump[rat,
tot ce s-a cheltuit =i tot ce s-a vândut este examinat, ca astfel s[ se
poat[ face planuri bune =i realistice cu privire la viitor. Istoricii se
laud[ cu cuno=tin\ele lor despre evenimentele trecutului =i spun
c[ singura istorie ce nu o cunosc este aceea care înc[ nu a avut
loc. Prin harul lui Dumnezeu, copiii Domnului pot s[ dep[=easc[
aceast[ neputin\[ a istoricilor =i cronicarilor vremii, =i aceasta cu
ajutorul Sfintei Scripturi. 

Atunci când Duhul Sfânt este Înv[\[tor, Biblia nu mai este o
carte pecetluit[, ci prin ea cel credincios poate s[ cunoasc[ multe
din hot[rârile lui Dumnezeu pentru viitor. Biblia este nu numai
cea mai tip[rit[ carte din lume, ci are cei mai mul\i iubitori, dar =i
cei mai mul\i vr[jma=i. Se g[sesc =i ast[zi peste cinci mii de ma-
nuscrise ale Sfintei Scripturii, cel mai vechi datând cu 30 de ani
dup[ ce a fost scris[ Evanghelia dup[ Ioan, manuscrise ce cores-
pund cu Biblia noastr[. Prin glasul prorocilor Dumnezeu a
prevestit cu precizie evenimente =i chiar împ[r[\iile ce vor d[inui
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pe p[mânt, cum a fost ]n timpul robiei lui Israel în Egipt =i apoi
în Babilon, dar nu ne-a l[sat în necuno=tin\[ nici în ceea ce
prive=te viitorul sufletului nostru. Studiind Biblia ne îmbog[\im
sufletul =i vom vedea c[ Dumnezeu a fost prezent în trecutul
nostru, este prezent în via\a noastr[ acum, dar intrând prin
credin\[ în viitor =i cercetându-l putem s[ spunem cu toat[ sigu-
ran\a: <Iehova-+ama>, adic[ <Domnul este aici!> 

Cartea prorocului Ezechiel se încheie cu promisiunea c[ vine
o zi când Domnul va locui cu poporul S[u în mod permanent,
promisiune care este repetat[ =i în ultima carte a Bibliei. <... «Iat[
cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, =i ei vor fi
poporul Lui, =i Dumnezeu }nsu=i va fi cu ei. El va fi Dumnezeul
lor»> (Apocalipsa 21:3). }l putem vedea pe Domnul în via\a
noastr[ tr[it[ pân[ aici prin felul cum ne-a adus la starea de
suflete mântuite =i putem sim\i c[l[uzirea Lui ast[zi, dar privind
la noul an, cu toate c[ este plin de evenimente necunoscute de noi,
putem fi lini=ti\i, fiindc[ Domnul va fi =i acolo cu noi. <... +i din
ziua aceea, numele cet[\ii va fi: «Domnul este aici!»> (Ezechiel
48:35). 

Privind la anul care ne st[ în fa\[ =i chiar la ve=nicia în care
vom intra când vom fi chema\i acas[, putem spune: <Iehova-
+ama> adic[ <Domnul este aici>. Cuvintele prorocului Ezechia
pot s[ ne fie o mângâiere, dar ne pot fi folositoare =i pentru a ne
chema la o verificare personal[. Nu este mai mare mângâiere ca
aceea s[ =tii c[ acolo unde mergi =i unde vei fi pentru eternitate
este =i Domnul Isus prezent. La sfâr=it de an oamenii se invit[ unii
pe al\ii la petreceri =i spun c[ acolo va fi cutare sau cutare per-
soan[ important[, dar nimic nu poate fi mai minunat decât s[ =tii
c[ pleci unde este Domnul Isus, pentru c[ esen\a fericirii este s[
fi acolo unde este Domnul. 

Fericirea care a existat în primul Eden nu a constat a=a de mult
în frumuse\ea acelei gr[dini splendide, s[dite de Dumnezeu pen-
tru om, ci în faptul c[ Domnul era acolo în r[coarea zilei =i avea
o p[rt[=ie sfânt[ de prietenie cu omul. Cerul, cu loca=urile
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preg[tite de Domnul Isus pentru cei ce-L iubesc pe El, este parte
din viitorul apropiat al copiilor lui Dumnezeu. Cerul este un loc
ale c[rui splendori nu por fi descrise clar în cuvinte omene=ti, dar
cel mai important lucru este c[ Domnul este acolo. Acolo nu va fi
p[cat, nici ispit[ =i nici =arpele nu va mai p[trunde s[ încerce s[
strice prietenia noastr[ cu Dumnezeu. Pentru acum, cât înc[ mai
suntem pe p[mânt, <Domnul este aici> în mijlocul Bisericii Sale,
pe care a zidit-o =i a r[scump[rat-o cu }nsu=i sângele S[u.
Domnul Isus nu a venit pe p[mânt ca s[ ne impresioneze cu pute-
rea Lui, ci a venit cu un scop precis, de a pl[ti datoria p[catului
omenirii, =i astfel cei ce cred în El s[ ajung[ în cetatea al c[rui
nume va fi: <Iehova-+ama>, adic[ <Domnul este aici!>. 

Acolo unde e Domnul este pace, siguran\[, fericire =i aceasta
este destina\ia credinciosului. Vr[jma=ul nostru caut[ s[ ne descu-
rajeze, punând în fa\a noastr[ dovezi false cum c[ Domnul ne-a
p[r[sit =i de aceea avem pierderi, suferin\[ =i boal[, dar cine are
ochii spirituali deschi=i în\elege c[ acestea sunt necesare uneori
pentru a dezvolta credin\a =i dependen\a noastr[ de Dumnezeu.
Ucenicii L-au avut pe Domnul Isus cu ei =i mul\i dintre noi am fi
dorit s[ fim acolo s[-L ascult[m =i s[ vedem lucr[rile Lui, dar El
este cu noi =i în noi ast[zi prin Duhul Sfânt. Promisiunea:
<Iehova-+ama> este valabil[ =i ast[zi acolo unde doi sau trei se
adun[ împreun[ în Numele lui Isus. Promisiunea: <Domnul este
aici> este valabil[ =i în casele noastre atunci când cre[m condi\ia
ca Duhul Sfânt s[ se simt[ bine, =i Numele Domnului este onorat.

Poporul evreu s[rb[tore=te anul nou în luna septembrie prin
s[rb[toarea Rosh Hashanah, care spre deosebire de celelalte
s[rbatori care comemoreaz[ evenimente istorice, reflect[ asupra
experin\elor din anul precedent =i în acest fel omul î=i evalueaz[
ac\iunile bune sau rele. Poporul evreu ]n prag de an nou ]=i
reevalueaz[ via\a într-un spirit optimist, mâncând mânc[ruri
dulci, care simbolizeaz[ dorin\ele lor pentru un an nou bun =i
dulce. Folosind cornul de berbece numit shofar scot sunete care în
mod simbolic au menirea s[ trezeasc[ con=tiin\a la discernere
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bun[ spre a deveni oameni mai buni. Fiecare credincios, c[ruia îi
pas[ de sufletul s[u, la sfâr=it de an =i început de an nou î=i face
un bilan\ duhovnicesc, verific`nd modul ]n care a zidit duhov-
nice=te în anul care a trecut. 

Anul nou este prima zi din anul calendaristic, =i credinciosul
nu folose=te acest eveniment ca un motiv pentru petreceri, ci î=i
face o analiz[ a vie\ii, =tiind c[ fiecare an îl apropie de ziua când
va sta înaintea dreptului Judec[tor ca s[ dea socoteal[ de talan\ii
care i-au fost încredin\a\i. Anul nou este un timp când cuget[m la
motivul pentru care suntem pe p[mânt =i ne analiz[m cre=terea
noastr[ spiritual[. Anul nou este ca un început de drum nou =i
uneori începuturile pot fi grele, pline de neprev[zute, dar în
acela=i timp =i plin de oportunit[\i de a face lucruri care vor d[inui
ve=nic. Ast[zi, mai mult ca oricând, suntem chema\i la o stare de
veghere spiritual[, pentru c[ în jurul noastru au loc schimb[ri f[r[
precendent =i lumea se schimb[ spre r[u chiar sub ochii no=tri. }n
prag de an nou ne revizuim amintirile =i este bine s[ nu neglij[m
nimic din ceea ce am înv[\at în anul ce a trecut, pentru ca astfel
s[ nu repet[m gre=elile din experien\ele ce le-am avut =i a=a s[
devenim mai în\elep\i, spre a =ti s[ alegem mai bine între ce este
sfânt =i ce nu este sfânt. 

La început de an nou ne întreb[m ce surprize are anul sau anii
urm[tori pentru noi, dar pentru Dumnezeu nimic din ce urmeaz[
s[ se întâmple nu va fi o surpriz[. În capitolul 13 din evanghelia
dup[ Matei, Domnul Isus ne spune prin pilde cum va fi în vremea
sfâr=itului, care corespunde cu vremea în care tr[im noi ast[zi.
Pildele din acest capitol descriu evenimentele ce vor avea loc
pân[ la venirea Domnului Isus. Pilda sem[n[torului ne spune c[
anul viitor unii vor primi s[mân\a Cuvântului, dar mul\i vor
refuza glasul Evangheliei. Pilda neghinei ne spune c[ în casele de
rug[ciune pe lâng[ cei ce tr[iesc pentru Dumnezeu vor fi =i mul\i
ipocri\i, dar sunt l[sa\i împreun[ pân[ la seceri=. Pilda s[mân\ei
de mu=tar, care este o plant[ destul de mic[, dar care în pild[ este
amintit[ ca fiind un copac, lucru nenatural, ne previne de apari\ia
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cultelor ce se sporesc mereu. Aceste religii care nu au temelia pe
înv[\[tura apostolic[ dat[ o dat[ pentru totdeauna ]i fac pe oameni
s[ r[t[ceasc[ =i în acest copac nenatural î=i fac p[s[rile, adic[
duhurile necurate, cuiburi. 

Pilda celor trei m[suri de f[in[ ne spune c[ p[catul reprezentat
prin aluatul dospit, care întotdeauna reprezint[ p[cat, va c[uta s[
p[trund[ în Biseric[ =i va lucra încet ca drojdia în aceia pe care
încercarea credin\ei lor îi va g[si c[ldicei =i nepreg[ti\i de a pl[ti
pre\ul ascult[rii. Cele trei m[suri sunt aluatul legalismului, a
materialismului =i a modernismul în care toate sunt îng[duite.
Pilda n[vodului în care pescarii separ[ pe=tii buni de cei r[i ne
spune c[ neprih[nirea, nu p[catul, va triumfa prin faptul c[ în
viitor Dumnezeu, care nu se las[ batjocorit, ]i va desp[r\i pe cei
care prin meritul jertfei Domnului Isus au devenit buni primind
neprih[nirea Lui de cei ce au ales s[ refuze împ[carea cu El ]n ter-
menii Lui. Lucrurile care vor avea loc în viitor nu sunt doar
posibile sau probabile, ci ele sunt sigure, de aceea oricine am fi
trebuie s[ ne verific[m pentru a vedea unde în aceste pilde ne
plaseaz[ faptele =i deciziile noastre. 

Pentru unii anul trecut a fost un an plin de nout[\i, cu realiz[ri
spirituale prin care au crescut în harul lui Dumnezeu, =i fiind
credincio=i cu pu\in li se va încredin\a mai mult. Pentru al\ii poate
a fost un an de stagnare spiritual[ sau chiar mai r[u, a fost un an
în care prin neveghere, fiind pe\i\i de lume, s-au l[sat atra=i în
lan\ul vân[torului de suflete. Memoria noastr[ este ca o banc[ la
care facem apel atunci când este vorba de trecutul nostru. Este
trist s[ vezi oameni care =i-ai pierdut memoria, dar =i mai trist este
s[ vezi oameni care au uitat c[ sunt f[ptura lui Dumnezeu.
<...adu-\i aminte de F[c[torul t[u în zilele tinere\ei tale...>
(Eclesiastul 12:1). Unii se joac[ jocul mor\ii cu memoria lor,
alegând s[-=i aminteasc[ doar ce le place. 

G[sim în Scriptur[ c[ nu este neobi=nuit ca omul s[ aleag[ s[
uite =i afl[m chiar o biseric[ întreag[ c[ a uitat care sunt
preten\iile Domnului Isus de la ea. <Adu-\i dar aminte de unde ai
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c[zut; poc[ie=te-te, =i întoarce-te la faptele tale dintâi...>
(Apocalipsa 2:5). Domnul Isus, care vrea ca noi s[ ajungem în
cetatea numit[ <Iehova-+ama>, ne sf[tuie=te s[ facem un efort
deosebit pentru a ne aduce aminte ce I-am promis Domnului când
El ne-a chemat la mântuire. <Adu-\i aminte dar cum ai primit =i
auzit! |ine, =i poc[ie=te-te! Dac[ nu veghezi, voi veni ca un ho\,
=i nu vei =ti în care ceas voi veni peste tine> (Apocalipsa 3:3).
Timpul care duce ca un fluviu uria= evenimentele vie\ii noastre
are o singur[ direc\ie, de aceea trebuie s[ folosim timpul eficient
fiindc[ el m[soar[ o dat[ pentru totdeauna c[l[toria noastr[ pe
p[mânt. Timpul este m[sura lui Dumnezeu pentru ceea ce este
trec[tor. Putem alege s[ cheltuim timpul bine, r[u sau cu indi-
feren\[, dar o dat[ ce am cheltuit o zi, nu mai putem s[ schimb[m
nimic din felul cum am tr[it. <R[scump[ra\i vremea, c[ci zilele
sunt rele> (Efeseni 5:16). 

Timpul, ca o u=[, ne-a deschis sau dac[ nu am f[cut-o înc[ ne
deschide oportunitatea de a intra în mântuire, pentru a putea fi
odat[ în cetatea pe care prorocul Ezechiel a numit-o <Iehova-
+ama>. Dac[ nu e=ti gata s[-L întâlne=ti pe Dumnezeu, po\i folosi
prezentul în favoarea ta, pentru ca prin poc[in\[ s[ prime=ti mân-
tuirea care este darul lui Dumnezeu. Animalele =i p[s[rile cunosc
importan\a timpului, dar de multe ori omul datorit[ naturii corup-
te mo=tenite a pierdut acest sim\, lucru care-l poate pune în mare
primejdie. <Chiar =i cocostârcul î=i cunoa=te vremea pe ceruri;
turtureaua, rândunica =i cocorul î=i p[zesc vremea venirii lor; dar
poporul Meu nu cunoa=te Legea Domnului!> (Ieremia 8:7). Omul
se dovede=te a fi tot mai iresponsabil cu folosirea timpului, nu
pentru c[ nu inventeaz[ lucruri extraordinare ]n aceast[ via\[, ci
pentru c[ nu se îngrije=te de suflet, care va tr[i ve=nic cu
Dumnezeu, în cetatea Iehova-+ama, sau departe de Dumnezeu,
într-un loc de chin ve=nic. 

Tot mai mul\i oameni în\eleg c[ din perspectiva afacerilor tim-
pul înseamn[ bani, dar nu mul\i în\eleg c[ din perspectiva
ve=niciei modul cum folosim timpul poate însemna mai multe
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suflete mântuite sau nemântuite. <... Este vremea s[ c[uta\i pe
Domnul, ca s[ vin[ =i s[ v[ ploaie mântuire> (Osea 10:12). Igno-
ran\a fa\[ de modul cum cheltuim timpul este o dovad[ a lipsei de
în\elepciune. Oamenii au f[cut din evenimentul intr[rii într-un an
nou înc[ un prilej de petreceri =i destr[b[l[ri, înlocuind credin\a
în Dumnezeu cu supersti\ii f[r[ rost. A=a s-a ajuns la faptul c[ unii
cred c[ la început de an e bine s[ ai bani în portofel, s[ nu te cer\i
cu nimeni, s[ nu spargi nimic, cel care-\i trece pragul s[ fie b[rbat
pentru a fi un an norocos, s[ îmbraci ceva nou, s[ fie curat în cas[
=i multe altele de acest fel, care nu au nici o valoare în a face anul
mai bun. 

Timpul este un <bun limitat pre\ios> ce-l putem investi cu
în\elepciune, spre a strânge comori pe care ho\ul nu le poate fura
=i molia nu le poate distruge, a=a cum ne-a sf[tuit Domnul Isus.
<... strânge\i-v[ comori în cer, unde nu le m[nânc[ moliile =i rugi-
na, =i unde ho\ii nu le sap[, nici nu le fur[> (Matei 6:20). Din
scrierile apostolului Pavel reiese c[ el c[uta =i avea planuri care
aduceau câ=tig Împ[r[\iei lui Dumnezeu, =i-l îmbog[\eau în
acela=i timp =i pe el fa\[ de Dumnezeu. <... am c[utat s[ vestesc
Evanghelia acolo unde Hristos nu fusese vestit...> (Romani
15:20). G[sim în Scriptur[ c[ =i Dumnezeu are planuri. <Eu am
vestit de la început ce are s[ se întâmple =i cu mult înainte ce nu
este înc[ împlinit. Eu zic: «Hot[rârile Mele vor r[mânea în
picioare, =i }mi voi aduce la îndeplinire toat[ voia Mea> (Isaia
46:10). Planurile Lui bune include faptul c[ vrea ca fiecare suflet
s[ fie mântuit =i s[ ajung[ în cetatea <Iehova-+ama>. 

<C[ci a binevoit s[ ne descopere taina voiei Sale, dup[ planul
pe care-l alc[tuise în Sine }nsu=i, ca s[-l aduc[ la îndeplinire la
plinirea vremurilor, spre a-+i uni iar[=i într-unul în Hristos, toate
lucrurile; cele din ceruri , =i cele de pe p[mânt> (Efeseni 1:9, 10).
Domnul Isus a venit pe p[mânt la vremea hot[rât[, =i în ascultare
de Tat[l a lucrat dup[ un plan care a fost alc[tuit în Cer. Când se
pare c[ a fost gr[bit s[ intre în lucrare, Domnul Isus a spus:
<...«Femeie, ce am a face Eu cu tine? Nu mi-a venit înc[ ceasul»>
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(Ioan 2:4). Tot dup[ un plan a decurs aducerea sacrificiului de
r[scump[rare a oamenilor pe altarul lui Dumnezeu. <Când s-a
apropiat vremea în care avea s[ fie luat în cer, Isus +i-a îndreptat
fa\a hot[rât s[ mearga la Ierusalim> (Luca 9:51). Domnul Isus =tia
c[ planul include suferin\[ =i moarte, =i totu=i, pentru c[ a vrut ca
noi s[ ajungem în cetatea <Iehova-+ama>, a mers înainte dup[
planul lui Dumnezeu. Este timpul s[ ne întreb[m ce planuri avem
pentru viitor. <Dar cel ales la suflet face planuri alese, =i st[ruie în
planurile lui alese> (Isaia 32:8). 

Ai tu un plan pentru via\a =i ve=nicia sufletului t[u? Anu plani-
fica înseamn[ de cele mai multe ori a planifica s[ falimentezi în
acea lucrare. E=ti tu gata s[ dai socoteal[ de talan\ii care \i s-au
încredin\at dac[ la noapte \i s-ar cere sufletul? Este important s[
pui timp deoparte, pentru a identifica cu claritate ceea ce este
important pentru tine =i astfel s[ vezi unde î\i cheltui timpul, efor-
tul, energia =i resursele. Cine ia în serios mântuirea sufletului lui
are timp pentru citirea =i studierea Scripturii. Cine crede c[
Dumnezeu ne va cere socoteal[ ca unui ispravnic caut[ s[
investeasc[ în lucrarea Domnului. Cine vrea s[ ajung[ acolo unde
este Dumnezeu se cerceteaz[ zilnic în rug[ciune ca s[ vad[ dac[
nu cumva a cump[rat marfa vr[jma=ului =i a coborât standardul
sfin\eniei la care am fost chema\i. 

Dumnezeu are planuri bune cu privire la sufletele noastre, dar
ne-a l[sat voin\a liber[ ca s[ putem asculta sau respinge planurile
Lui. <C[ci Eu =tiu gândurile, pe care le am cu privire la voi, zice
Domnul, gânduri de pace =i nu de nenorocire, ca s[ v[ dau un
viitor =i o n[dejde> (Ieremia 29:11). Aceste gânduri =i planuri
bune ale lui Dumnezeu includ faptul c[ El dore=te s[ ajungem în
cetatea <Iehova-+ama>. Scriptura ne d[ ca exemplu de h[rnicie
furnica, nu numai pentru c[ munce=te, ci =i pentru faptul c[
pl[nuie=te viitorul =i se îngrije=te cu privire la el. <Du-te la fur-
nic[… î=i preg[te=te hrana vara, =i strânge de ale mânc[rii în tim-
pul seceri=ului> (Proverbe 6:6, 8). Dac[ plugarul planteaz[ sau
nu, =tie c[ vor fi urm[ri. Ideea general[ =i clar[ a c[r\ii
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Proverbelor este c[ cine este în\elept ]=i planific[ s[ tr[iasc[ via\a
cu rost, f[când planuri împreun[ cu Dumnezeu. Din cartea
în\eleptului Solomon reiese c[ a nu planifica este nu numai peri-
culos, dar =i o nebunie. Oamenii î=i planific[ din timp, cu grij[,
pân[ =i cele mai mici detalii ale unui concediu, dar locul unde
sufletul î=i va petrece ve=nicia de mul\i nu este considerat a fi
destul de important, pentru a nu mai risca s[ tr[iasc[ o zi f[r[ a fi
împ[cat cu Dumnezeu. 

Mul\i se întreab[ cum va acolo, în cetatea numit[ <Iehova-
+ama>. Cetatea aceasta este destina\ia credinciosului care î=i va
duce pân[ la cap[t mântuirea, pentru ca acolo sus s[ se odih-
neasc[ de osteneli (Apocalipsa 14:13). Sfânta Scriptur[ vorbe=te
despre odihna lui Dumnezeu, cu toate c[ El, Creatorul a toate, nu
are nevoie s[ se odihneasc[ asemenea nou[. Pentru noi oamenii
odihn[ înseamn[ recuperarea energiei consumate într-o activitate
ce am depus-o, dar pentru Dumnezeu odihn[ înseamn[ încheierea
unei lucr[ri pân[ la punctul de perfec\iune. Când Dumnezeu S-a
odihnit înseamn[ c[ a finalizat un proiect, pe urm[ a fost satis-
f[cut de el. <... S-a odihnit de toat[ lucrarea Lui pe care o f[cuse>
(Genesa 2:2).  

Israel c`nd a ie=it din Egipt, prin neascultare, a fost oprit de a
intra în odihna Lui, adic[ în starea de finalizare în Canaan. <De
aceea am jurat în mânia Mea: «Nu vor intra în odihna Mea!»>
(Psalmul 95:11). Când sufletul omului mântuit prin jertfa
Domnului Isus va ajunge în cetatea <Iehova-+ama>, prin har va
ajunge la perfec\iunea cerut[ de Dumnezeu ca o fiin\[ =i o lucrare
terminat[, dup[ placul Creatorului. La Dumnezeu =i cu El nu
exist[ <pace> f[r[ dreptate =i pentru a putea fi pace între noi =i
Dumnezeu dreptatea =i mila Lui a pl[tit vina datoriilor tuturor
p[catelor noastre, ca în schimbul lacrimilor de poc[in\[ s[ fim
ierta\i =i s[ avem pace cu Dumnezeu. Dac[ prive=ti spre anul cel
nou cu fric[ de necunoscut, =tiind c[ rela\ia ta cu Dumnezeu nu
este bun[, vestea bun[ este c[ îndurarea lui Dumnezeu nu a ajuns
la cap[t =i cât mai e=ti în via\[ te mai po\i pro=terne prin credin\[
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la picioarele crucii Domnului Isus, pentru ca El s[-\i dea starea de
nevinov[\ie =i astfel s[ ai ca destina\ie pentru sufletul t[u cetatea
numit[ <Iehova-+ama>. <Trestia frânt[ n-o va zdrobi, =i mucul
care mai arde înc[, nu-l va stinge...> (Isaia 42:3). 

Cea mai important[ decizie pe care o poate lua un muritor este
s[ se împace cu Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos, apoi s[-=i
dedice via\a spre a face voia Lui; =i pentru c[ moartea sau eveni-
mentul glorios al R[pirii Bisericii ne poate surprinde în orice
moment, aceast[ împ[care nu trebuie amânat[. Este plin iadul de
oameni care au avut inten\ii bune de a se poc[i odat[, dar ziua
când au fost chema\i s[ dea socoteal[ i-a surprins nepreg[ti\i, de
aceea ziua poc[in\ei este ast[zi.Via\a pe p[mânt este nesigur[ =i
ne va oferi probleme, urgen\e =i neprev[zute, dar acela care î=i
pred[ trecutul, prezentul =i viitorul Domnului Isus Hristos nu are
de ce s[ se team[. Privind trecutul, cel care a acceptat darul lui
Dumnezeu poate s[ spun[ c[ trecutul îi este albit prin sângele
Mielului lui Dumnezeu. În prezent se =tie în siguran\a mâinii ce
nu d[ gre=, pentru c[ Domnul a promis c[ este cu noi în toate
zilele, iar privind la viitor poate spune: <Domnul este acolo!>

Amin

52 de mesaje pentru 52 de s[pt[m`ni

171



17
FAMILIA

<De aceea va l[sa omul pe tat[l s[u =i pe mama sa,
=i se va lipi de nevasta sa, =i se vor face un singur
trup.> Genesa 2:24

Familia a fost, este =i va fi cât va \ine acest p[mânt, cu
îng[duin\a lui Dumnezeu, unitatea de baz[ a societ[\ii în
care omul poate g[si împlinire =i fericire pe p[mânt.

C[snicia este cea mai complex[ rela\ie în care vom putea fi pe
p[mânt, dar poate fi =i cea mai dificil[ atunci când Dumnezeu este
l[sat afar[ din aceast[ rela\ie. Familie înseamn[ so\, so\ie, copil
sau copii, care formeaz[ un nucleu strâns ce prime=te bine-
cuv`ntare spre a gusta fericirea atunci când se cârmuie=te dup[
legea Creatorului. Scriptura ne înva\[ s[ ne bucur[m de so\ie =i
so\, dar nu s[-i remodel[m cum ne place nou[. Dac[ va fi nece-
sar[ o schimbare, aceasta va fi f[cut[ de Cuvântul lui Dumnezeu
- Dreptarul înv[\[turii s[n[toase. C[snicia are în ea simbolul
leg[mântului dintre Dumnezeu =i poporul S[u. <Te voi logodi cu
Mine pentru totdeauna; te voi logodi cu Mine prin neprih[nire,
judecat[, mare bun[tate =i îndurare> (Osea 2:19). 

O familie închegat[ în Domnul, numit[ un jug potrivit,
reprezint[ =i leg[tura dintre Hristos =i Biseric[, pe care a iubit-o
a=a de mult c[ +i-a dat via\a pentru ea. <C[ci b[rbatul este capul
nevestei, dup[ cum =i Hristos este capul Bisericii, El, Mântuitorul
trupului> (Efeseni 5:23). C[minul unde Domnul Isus locuie=te
este un sanctuar de pace =i fericire atunci când cei doi în\eleg c[
sunt egali, dar au roluri clar diferite, pentru c[ au fost înzestra\i
diferit de Creator. Femeia are de obicei o sensibilitate mai
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deosebit[, acceptând mai u=or schimbarea, pe când b[rbatul este
mai practic, cu rol de protector =i îngrijitor al nevoilor familiale.
Într-o astfel de situa\ie ea se simte încântat[ de protec\ia lui =i este
gata s[ colaboreze, recunoscându-l pe el capul familiei. Familia în
care se d[ o continu[ lupt[ dup[ putere =ubreze=te s[n[tatea fizic[
=i spiritual[, irosind energia care ar trebui utilizat[ în folosul
Împ[r[\iei lui Dumnezeu. Emo\iile sunt diferite =i pot îmboln[vi
trupul sau ajuta la îns[n[to=ire. Cineva spunea c[ dac[ iube=ti
ceva trebuie s[-i dai drumul în libertate =i dac[ vine înapoi la tine
este al t[u cu adev[rat, dar dac[ nu vine înseamn[ c[ nu era al t[u,
oricum nu trebuie s[ te superi. 

Dac[ întotdeauna trebuie s[ ai ultimul cuvânt =i lucrurile tre-
buie s[ aib[ loc numai cum vrei tu acesta este un semn c[ e=ti un
tiran sau un nebun. Cine a înv[\at ascultarea de la p[rin\i va înv[\a
=i va practica cu u=urin\[ ascultarea de Dumnezeu în cadrul fami-
liei, unde fiecare caut[ folosul =i fericirea celuilalt. C[snicia este
ca o foarfec[, pentru c[ este de folos numai atunci când cei doi
lucreaz[ împreun[. Înainte de c[s[torie ce-i opus se atrage ca
magnetul, dar dup[ c[s[torie ce-i opus poate ini\ia o furtun[ de
scântei. Dragoste înseamn[ s[ faci ce este mai bine pentru cealalt[
persoan[, indiferent cât te cost[, pentru motivul c[ \ie drag de ea.
Într-o familie fericit[ cei doi se încurajeaz[, se apreciaz[ =i î=i
acord[ încredere unul celuilalt. Aceast[ acordare de încredere
atunci când nu este tr[dat[ duce la un sim\ de siguran\[, pentru c[
nu mai este <eu>, ci este un <noi>, adic[ familia în care cei doi
devin una. Invidia încearc[ s[ posedeze în egoism, pe când
dragostea las[ în libertate =i nu stranguleaz[ o rela\ie. 

Orice a creat Dumnezeu reac\ioneaz[ la bine =i la mângâiere,
de aceea este ferice de familia unde unul este pentru cel[lalt un
sprijin =i o mângâiere. Într-o familie fericit[ nu se critic[ o
nereu=it[ p`n[ la nesfâr=it, ci se practic[ o pre\uire =i a celui mai
mic efort, =i aceasta ca un compliment nu ca lingu=eal[, de aceea
este bine s[ nu fim zgârci\i la complimente. Trebuie s[ fim nu
manipulativi de situa\ii, ci prin încurajare s[ devenim mai
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în\eleg[tori =i mai binevoitori unul cu altul. În acest fel devenim
creativi, dând aten\ie calit[\ilor mai pu\in vizibile. Cau\i roman\[
=i prietenie? Amândou[ sunt nevoi legitime îng[duite de
Dumnezeu în noi =i amândou[ î=i pot g[si r[spunsul =i rezolvarea
prin c[s[torie. C[s[toria rezolv[ problema singur[t[\ii, pentru c[
=i Dumnezeu a spus c[ nu este bine ca omul s[ fie singur.
C[s[toria nu este neap[rat pentru toat[ lumea, cum se crede. Unii
au de la Dumnezeu darul de a putea tr[i singuri spre a-I fi mai
folositori Lui, a=a c[ dac[ cineva hot[r[=te s[ nu se c[s[toreasc[
nu este mai inferior celui ce se c[s[tore=te, ci dimpotriv[. Este
normal ca tinerii s[ se c[s[toreasc[ =i Scriptura în nici un caz nu
]i opre=te de la aceasta atâta timp cât este în Domnul. 

Când se c[s[tore=te cineva av`nd la baz[ decizia lor, lucrurile
ce se schimb[, ca de exemplu frumuse\ea sau banii atunci este
probabil ca în acea familie s[ vin[ furtuni de probleme aduc[toare
de nefericire =i dezam[gire. Banii î\i construiesc o cas[, dar
dragostea face ca un c[min s[ aib[ în el c[ldur[, ]nc`t abia s[
a=tep\i s[ ajungi ]n el. Loialitatea se pl[te=te bine =i credincio=ia
este r[spl[tit[, deci dac[ ai f[cut un târg în fa\a lui Dumnezeu
\ine-l, pentru c[ dac[ te-ai c[s[torit Dumnezeu \ine sufletul t[u
r[spunz[tor de aceast[ decizie care a fost scris[ =i în cer. Funia
împletit[ în trei nu se rupe u=or. În c[snicie rela\ia cea mai impor-
tant[ a celui c[s[torit este mai întâi aceea pe care o are cu
Dumnezeu, apoi cu tovar[=ul de via\[ care trebuie s[ fie acceptat
ca un partener egal în aceast[ rela\ie =i nu cineva pe care-l împingi
undeva într-un col\ pân[ c`nd ai nevoie de el. 

Într-o familie fericit[ fiecare î=i în\elege locul =i rostul lui.
Când se ajunge la o oarecare maturitate în dragoste =i credin\[,
fiecare poate s[ spun[ c[ de dragul celuilalt renun\[ la dreptul lui.
În familie ori ne împlinim =i complet[m unul pe altul, ori ne
r[zboim =i nefericim unul pe altul. În c[snicie sunt doi învin=i
sau doi biruitori. Este vorba de o tr[ire în care se men\ine
umplerea cu Duhul Sfânt a sufletului =i binele sufletului prime=te
prioritate în decizii, având în vedere }mp[r[\ia lui Dumnezeu.
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Fericirea din familie este un efect direct al ascult[rii de
Dumnezeu. Dac[ unul p[c[tuie=te =i cel[lalt simte =i sufer[, pen-
tru c[ degradeaz[ rela\ia =i îi pericliteaz[ stabilitatea. Umplerea
vasului nostru cu Duh Sfânt produce supunere fa\[ de Dumnezeu,
=i apoi datorit[ dragostei fiecare caut[ folosul celuilalt. Cine vrea
o familie fericit[ înva\[ s[ deslu=easc[ glasul Duhului Sfânt când
cite=te Scriptura =i când se roag[, pentru a nu-=i face planuri f[r[
Dumnezeu. Cel credincios evalueaz[, cânt[re=te prieteniile =i
chiar dorin\ele de distrac\ii ca s[ vad[ dac[ =i cât este Dumnezeu
implicat =i Stâpân peste acele situa\ii. 

Fericirea în familie este posibil[ numai în trei, adic[ ]mpreun[
cu Dumnezeu, pentru c[ fiecare familie este o mic[ biseric[. Cu
El =i numai cu El, care a oficiat prima c[s[torie în Eden, ai bune
=anse de împlinire =i fericire. Familiile p[mântului sunt amintite
de mai multe ori pe paginile Scripturii, pentru c[ lui Dumnezeu îi
place s[ scrie numele copiilor S[i. Mul\i tineri =i-au gravat
numele iubitei lor pe scoar\a copacilor =i multe fete tinere =i-au
practicat semn[tura folosind numele celui care ar dori s[-i fie so\.
Tot a=a =i lui Dumnezeu îi place s[ aminteasc[ numele familiilor
p[mântului, pentru c[ îi sunt dragi. Familia, fiind inven\ia lui
Dumnezeu pentru a face omul fericit, este întotdeauna sub
atacurile vr[jma=ului. 

Tr[im zilele când vr[jma=ul tuturor familiilor a pus în mi=care
un plan prin care s[ distrug[ structura ei. Tr[im vremuri când
divor\ul este privit cu u=ur[tate, cu toate c[ Scriptura spune c[
ceea ce Dumnezeu a unit omul s[ nu despart[. Se vehiculeaz[ tot
mai mult în cultura de azi ideea care spune c[ rolul p[rin\ilor nu
este chiar a=a de semnificativ, pentru c[ =i societatea ]i poate
modela pe copii. Apoi aceste duhuri necurate lucreaz[ în a
prezenta c[s[toria ca pe ceva inconvenabil, care doar te umple de
resposabilitati =i-\i ia libertatea. Atacul internetului =i mass-media
de informare caut[ s[ înl[ture moralitatea Scripturii ca standard
de baz[ a omului, pentru c[ tr[im într-o societate care nu vrea s[
sufere consecin\e, ci doar s[ foloseasc[ tot ce îi este posibil
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într-un duh de egocentrism. Exist[ o lege a sem[natulul =i a sece-
ratului pus[ în mi=care de Dumnezeu care se aplic[ =i ]n familie.
Cine alege s[-=i conduc[ via\a dup[ ideile iadului va ajunge în
iad. Cre=tinul =i p[gânul trec prin perioade de acomodare într-o
c[snicie când d[ de problemele vie\ii, dar credinciosul are lumina
de sus care ]l c[l[uze=te.  

În Alaska am vizitat o cas[ a unui trib de eschimo=i =i am v[zut
c[ acea cas[ avea o intrare foarte mic[ în care intrai cu spatele mai
întâi, pentru c[ acela era obiceiul la ei. Spatele neprotejat a celui
ce intra era ]ndreptat spre familia din[untru, în a=a fel ca ochii s[
fie îndrepta\i spre afar[, de unde putea veni pericolul. Acest obi-
cei simboliza încrederea pe care un om trebuia s[ o aib[ în fami-
lia lui, care ]i cunoa=te partea vulnerabil[ =i nu-l expune niciodat[
la pericol. Sfânta Scriptur[ ne prezint[ diferite cazuri de c[snicii
din care avem de înv[\[t. Istoria Esterei prezint[ o atmosfer[ de
basm împletit[ cu groaza =i frica anihil[rii. Din povestea vie\ii lui
Iosif afl[m despre nevasta lui Potifar c[ a fost c[s[torit[ cu un om
pentru care lucru însemna totul =i nu avea timp pentru ea. 

Iosif a fost un adolescent care a dat dovad[ de conduit[
duhovniceasc[ bazat pe convingeri întemeiate pe integritate,
moralitate =i sfin\enie. Curajul de a ac\iona bazat pe aceste
convingeri l-a f[cut un erou =i un exemplu pentru to\i tinerii.
Rebeca la 80 de ani ]l spiona pe so\ul ei Isaac, ca s[ afle ce vor-
bea în cort cu Esau. Iacov s-a refugiat în dragostea Rebec[i, pe
când Esau s-a ascuns în dragostea lui Isaac. Acest lucru a fost un
mare r[u, pentru c[ fiecare era cu favoritul lui. Rebeca a pl[tit
pentru acest fel de a lucra cu ascunzi=uri, pentru c[ nu la mai
v[zut pe Iacov, care a fost plecat la Nahor, 20 de ani. Putem înv[\a
din istoria acestei familii ce înseamn[ s[ fii împreun[, dar =i s[ fii
dep[r\it în dorin\e =i hot[râri. Oare ce fel de discu\ii o fi avut loc
în casa lui Adam peste 900 de ani? Tu ai mâncat fructul oprit! Tu
mi-ai dat! Oare a privit-o pe Eva ca pe un ajutor potrivit, numin-
d-o I=a, adic[ cea care îl completeaz[? Din via\a familiei lui Iacov
putem observa c[ Lea dorea ce avea Rahela, =i Rahela vroia ce
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avea Lea. Toate aceste cazuri din Scriptur[ ne pot înv[\[ despre
via\a de familie. 

Planul c[sniciei trebuie s[ aib[ o temelie duhovniceasc[
comun[, f[r[ de care soarta casei ce se cl[de=te va fi mai mult ca
sigur pr[bu=irea. O c[snicie bun[ cere timp, iar o c[snicie rea
cere =i mai mult timp. C[snicia rezolv[ problema singur[t[\ii, a
dorin\elor =i nevoilor trupului în bun[ în\elegere, =tiind c[ fiecare
apar\ine celuilalt. Acest <dar> al intimit[\ii este un dar de la
Dumnezeu care trebuie p[strat curat, devenind p[cat ori de câte
ori iese prin gând sau fapt[ în afara c[sniciei. Fiecare persoan[
are calit[\i =i puncte mai slabe. Meditând asupra calit[\ilor bune
po\i s[ treci mai u=or peste cele slabe. În umilin\[ trebuie s[
admitem fiecare c[ poate partenerul nostru ar fi putut g[sit pe
cineva mai bun ca noi. Pân[ la c[s[torie e un tân[r fermec[tor, cu
p[rul cârlon\at, ochi alba=tri =i înalt. Dup[ c[s[torie nu se mai
amintesc aceste lucri, ci doar apare o întrebare: <Cum este?
Este bun?> Nu mai conteaz[ p[rul cârlon\at =i ochii alba=tri, ci
conteaz[ bun[tatea lui, pentru c[ farmecul unui om st[ în
bun[tatea lui.

Calitatea partenerului const[ în comportarea pe care o are în
momentele de criz[, când c[snicia este încercat[, nu ]n aspectul
fizic exterior, de aceea este important ca un tân[r sau o tân[r[ s[
cear[ de la Domnul un partener de via\[ potrivit, pentru c[ El
cunoa=te atât l[untrul fiec[ruia cât =i ce va fi în viitor. C[s[toria
este o promisiune =i o dedicare de dragoste f[cut[ în mod public
=i în fa\[ lui Dumnezeu de a tr[i împreun[ pân[ la moarte =i
nicidecum numai pân[ este convenabil =i avantajos. Este un lucru
r[u s[ te g[se=ti c[s[torit cu cineva pe care nu-l cuno=ti, de aceea
este bine ca înainte de c[s[torie s[ vorbe=ti despre cât mai multe
lucruri =i chiar s[ ceri sfatul =i consilierea oamenilor lui
Dumnezeu pentru a nu face acest pas crezând c[ toate se vor
potrivi de la sine. Este un timp potrivit pentru toate, dar mul\i au
în gând numai aspectul fizic al c[s[toriei, f[r[ s[ \in[ seama de
responsabilit[\ile care vin cu acest pas. 
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Femeia a fost creat[ ca un vas mai ginga=, dar aceasta nu
înseamn[ inferioritate. Un obiect de por\elan nu este inferior unui
obiect de fier, ci sunt lucruri diferite =i valoroase fiecare în felul
lui. M[tasa nu este inferioar[ pânzei de cort, dar fiecare este
diferit[ =i are întrebuin\[ri diferite. B[rbatul care vrea o c[snicie
fericit[ trebuie s[ \in[ flac[ra roman\ei arzând, =i femeie care vrea
s[ se bucure de succes trebuie s[ se p[streze atractiv[ pentru so\ul
ei. Cu timpul el în\elege c[ cea mai mare nevoie a ei este s[ fie
iubit[, în\eleas[ =i ascultat[, iar ea înva\[ c[ el, ca aduc[tor prin-
cipal al pâinii în cas[, are nevoie s[ fie respectat =i cinstit ca =i
conduc[tor spiritual al familiei. Cu timpul el în\elege ceva despre
intui\ia femeii, înva\[ vorbirea în cod =i chiar s[ aud[ ceva înainte
de a fi spus. Dorin\ele trebuie s[ uneasc[ femeia =i b[rbatul cre-
dincio=i =i a=a s[ se completeze unul pe altul, formând un întreg. 

Într-o lume în care presiunile vie\ii sunt mai puternice ca
oricând =i aproximativ o jum[tate din c[s[torii se termin[ prin
divor\, mul\i se întreab[ dac[ mai exist[ c[snicie f[r[ regrete. Da
exist[, dar depinde de care voce ascul\i, nu doar s[ cau\i
partenerul potrivit, ci s[ fii =i tu partenerul potrivit. C[snicia f[r[
regrete exist[, dar nu f[r[ furtuni, conflicte =i necazuri. Lumea
vrea s[ desfin\eze rolul b[rbatului =i a femeii dup[ cum a fost
inten\ionat de Dumnezeu, adic[ de so\i, conduc[tor, gospodin[,
mam[ =i ajutor potrivit. Aceia a c[ror c[snicie este un succes au
înv[\at s[-=i controleze temperamentul =i ]n momentele de criz[
s[ nu foloseasc[ cuvinte care produc r[ni, fiindc[ pe urm[ oricât
ar vrea s[ le ia înapoi nu mai pot. Ei sunt aceia care au înv[\at s[
p[streze secretele familiei =i chiar a altora, men\ionându-le doar
pe genunchi. 

Un scriitor rus cu numele de Lev Tolstoi i-a cerut logodnicei
lui, în sinceritate, s[-i citeasc[ caietul cu istoria vie\ii lui, cu infor-
ma\ii despre fetele pe care le-a cunoscut, cu dorin\a de a se sim\i
iertat de trecut, dar aceasta a produs mai târziu ur[ în inima celei
care i-a devenit so\ie. Cuvintele pot zidi sau pot d[râma, de aceea
s[ le alegem cu mare aten\ie. <Vorba dulce, mult aduce>, spune un
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proverb vechi =i este adev[rat c[ pe vreme cu furtun[ este nevoie
de un cuvânt blând care s[ sting[ orice ceart[, nu s[ o aprind[.
Proverbe 18:21 spune: <Moartea =i via\a sunt în puterea limbii.>
Cearta \ine pân[ c`nd unul din cei doi întrerupe ciclul de ceart[ =i
iart[, chiar dac[ nu e vinovat. Uneori cel în\elept cedeaz[ =i
accept[ s[ piard[ argumentul de dragul celeilalte persoane. Cine-
va spunea c[ atunci când un b[rbat e sigur de ce este el în Hristos
nu îi este fric[ când are de so\ie o femeie tare de caracter, pentru
c[ ea nu e în competi\ie cu el, ci îl completeaz[ =i îl sprijine=te.

So\ia trebuie s[ se supun[ conducerii duhovnice=ti a so\ului ei,
iar b[rbatul are rolul de fi preot în familie, de a îngriji, proteja =i
iubi pe so\ia lui. Ca =i conduc[tor, so\ul nu are dreptul de a dirija
=i controla fiecare pas al so\iei ca un despot, pentru c[ aceasta
înseamn[ o domina\ie ce ofenseaz[ =i d[ dovad[ de ne]ncredere.
Pentru credinciosul care vrea mântuirea nu exist[ divor\, de aceea
este bine ca nimeni s[ nu se pripeasc[ spre a face acest pas care
afecteaz[ mântuirea sufletului. C[snicia, ca =i rela\ia cu
Dumnezeu ne]ntre\inut[, se poate r[ci. Rela\ia dintre cei doi poate
varia de la una de dragoste, intimitate =i c[ldur[ pân[ la o rela\ie
rece ca de business, plictiseal[, robie sau duce într-acolo atunci
când nevoile fizice =i emo\ionale ale celuilalt sunt neglijate. 

O vorb[ veche spune: <Toate fetele sunt bune, doar nevestele
sunt rele.> Acea rela\ie care l-a f[cut pe tân[r s[ o vad[ pe fat[ bu-
n[ trebuie men\inut[, numind important ceea ce ea nume=te impor-
tant. Când fetele accept[ un so\, nu este cel mai important lucru s[
se uite la cât de voinic =i bine f[cut este, ci mult mai important este
dac[ Domnul e cu el sau nu. Omul cel în\elept =i minunat
construit de Dumnezeu este în pericol, prin neveghere, de a fi
sedus de frumuse\e =i a pune în pericol stabilitatea familiei. Una
din cele mai mari pagube vin ]n urma nevegherii, când omul î=i
alimenteaz[ imagina\ia cu scene amoroase din diferite surse puse
la îndemân[ de vr[jma=, scene la care particip[ persoane neper-
mise. O astfel de ac\iune pe care Sfânta Scriptur[ o condamn[,
ochiul sufletesc r[nit pofte=te ce nu e al lui =i ce nu poate fi al lui.
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Cine vrea mântuire =i o familie fericit[ trebuie s[-=i p[zeasc[
mintea de pofta sexual[ în afara rela\iei conjugale. Acela care
caut[ s[ afle cât de departe poate merge cu astfel de lucruri, chiar
dac[ numai în mintea lui, se joac[ cu focul iadului. Ispita nu este
p[cat, ci doar o invita\ie la p[cat, dar în momentul când închipu-
irea =i imagina\ia lucreaz[ =i fr[mânt[ aluatul p[catului în minte
acest lucru devine p[cat. Frica de Domnul trebuia angajat[ ca un
str[jer al inimii, pentru a nu ne fi alergarea în zadar =i s[ nu ne
ruin[m familia, a=a cum ar vrea vr[jma=ul nostru. Aceast[ lupt[
se biruie=te lipindu-ne tare de bine, ferindu-ne de tot ce ni se pare
r[u =i între\inând o comunicare vie între acela sau aceea care este
partenerul nostru de via\[. Unul din cele mai mari daruri pe care
Dumnezeu ni le-a dat este acela de a procrea, adic[ de a avea copii
în familia noastr[, lucru care ne face s[ ne sim\im împlini\i în
aceast[ via\[. 

Via\a apare ]n momentul concep\iei, când o celul[ din codul
genetic al so\ului =i a so\iei devine o singur[ celul[ din care se
dezvolt[ o nou[ f[ptur[. <Când nu eram decât un plod f[r[ chip,
ochii T[i m[ vedeau; ...> (Psalmul 139:16). Aceast[ binecu-
vântare vine ]mpreun[ cu responsabilitatea de a cre=te ace=ti copii
în fric[ =i temere de Domnul. Din exemplele date ]n Scriptur[
putem înv[\a ce se întâmpl[ când cineva nu investe=te timp în
educa\ia s[n[toas[ a copiilor lui. Eli, care a fost omul lui
Dumnezeu, î=i dojenea fiii din vârful limbii =i prin aceasta =i-a
cinstit fiii mai mult dec`t pe Dumnezeu. Lucrul acesta a dus la
pr[bu=irea casei lui Eli. Ca exemplu de urmat o avem pe Ana, care
=i-a închinat copilul Domnului, copil pe care Dumnezeu l-a
folosit pentru a c[l[uzi pe Israel. Aveam datoria de a umbla drept
înaintea copiilor no=tri, pentru c[ a fi un ghid al lor spre
Dumnezeu este mai important dec`t a le l[sa mari averi. 

Un copil înva\[ binele =i r[ul din exemplu p[rin\ilor, de aceea
tr[irea noastr[ ca p[rin\i trebuie s[ semene cu aratul drept. Un
copil i-a cerut voie tat[lui s[ mearg[ la un film nepotrivit. Atunci
tat[l i-a dat un exemplu practit, pentru a ]n\elege de ce este r[u
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acel lucru. L-a întrebat pe copil dac[ ar mânca biscui\i cu cioco-
lat[ dar în care a pus =i pu\in[ murd[rie de câine. În acest fel
copilul a în\eles c[ filmul pe care dorea s[-l vad[ con\inea =i
lucruri murdare, care f[ceau s[ nu se merite s[ te ui\i la el. Când
Dumnezeu este membrul cel mai important, care are primul =i
ultimul cuvânt, chiar dac[ trecem prin necazuri care au menirea
s[ ne creasc[ credin\a =i dependen\a de Dumnezeu putem fi
ferici\i.

Amin
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18
LUPTA CEA BUNÃ

<Lupt[-te lupta cea bun[ a credin\ei; apuc[ via\a
ve=nic[ la care ai fost chemat, =i pentru care ai f[cut
acea frumoas[ m[rturisire înaintea multor martori.>  

1 Timotei 6:12

Via\a se prezint[ cu o sumedenie de oportunit[\i de a
lupta, dar este o lupt[ pe care Scriptura o nume=te
bun[, deoarece aduce foloase ve=nice sub conducerea

C[peteniei Mântuirii noastre, Domnul Isus Hristos. Lumea care
zace în cel r[u este într-un continuu zbucium în vederea c[ut[rii
fericirii =i este plin[ de oameni care de diminea\a pân[ seara
pl[nuiesc strategii de lupt[, ca apoi s[ se afle tot cu sufletul gol =i
via\a ne]mplinit[. Pasiunea, ca un generator, d[ omului energia s[
lupte, s[-=i fac[ cunoscut[ dorin\a =i, dac[ poate, s[-=i împli-
neasc[ voia. Se dau lupte pentru protec\ia speciilor de animale pe
cale de dispari\ie, pentru protejarea p[durilor, se dau lupte între
partidele politice care se sfâ=ie unele pe altele în cuvinte, se dau
lupte împotriva energiei atomice, lupte pentru drepturi sociale =i
multe, multe altele, care pot fura toat[ energia =i timpul omului,
îns[ sunt limitate de un hotar pus de Dumnezeu. 

Pe potrivnicul nostru nu-l intereseaz[ faptul c[ energia omului
este folosit[ în lupte pentru lucruri trec[toare, care din perspecti-
va ve=niciei nu au nici o valoare. În mod deosebit îi convine când
oamenii se angajeaz[ în lupte religioase pentru o credin\[ fals[,
care d[ un ad[post fals. Apostolul Pavel, =tiind c[ luptele sunt
inevitabile în via\[, i-a spus lui Timotei s[ aleag[ s[ lupte lupta
cea bun[ a credin\ei care duce la via\[ ve=nic[. <Porunca pe care
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\i-o dau, fiule Timotei, dup[ prorociile f[cute mai ]nainte despre
tine, este ca, prin ele s[ te lup\i lupta cea bun[> (1 Timotei 1:18).
Lupta cea bun[ este o lupt[ spiritual[ a sufletului mântuit, în
arm[tura dat[ de Dumnezeu, lupt[ ce afecteaz[ starea de acum a
sufletului, dar =i starea lui ve=nic[. Apostolul Pavel, ca un con-
duc[tor care =tie c[ a conduce înseamn[ a influen\a prin exemplu,
i-a spus lui Timotei, =i ne spune =i nou[ ast[zi, s[ facem ceea ce
a f[cut =i el. <M-am luptat lupta cea bun[, mi-am ispr[vit aler-
garea, am p[zit credin\a> (2 Timotei 4:7). A fost omul cu credin\[
=i viziune pentru Biseric[, de aceea a v[zut =i a în\eles luptele ce
se dau în lumea spiritual[, lupte care pentru ochii de carne sunt
invizibile. 

Apostolul Pavel, ca un str[jer destoinic, sun[ alarma prin
cuvântul inspirat pe care l-a scris cu privire la planurile
vr[jma=ului, =i ne spune c[, odat[ mântui\i, vom fi ataca\i de
for\ele celui r[u care sunt mobilizate zi =i noapte împotriva celor
mântui\i. Lupta cea bun[ este o lupt[ în care cel ce a fost n[scut
din nou refuz[ ofertele vr[jma=ului =i în acela=i timp caut[ s[
smulg[ din întuneric suflete, aduc`ndu-le la via\[, hr[nindu-le cu
Pâinea Vie\ii =i stâmp[r`ndu-le setea cu Apa Vie\ii. Dumnezeu,
Creatorul a toate, a f[cut un plan numit Har, care a intrat în
vigoare acum dou[ mii de ani, =i prin acest plan ]l r[scump[r[ pe
om din p[cat prin jertfa Mielului lui Dumnezeu. Opozi\ia la acest
plan vine din partea împotrivitorului dorin\ei de bine a lui
Dumnezeu, adic[ Satan, care împreun[ cu cohorta de duhuri pe
care le conduce în lumea v[zduhului duce o lupt[ necurmat[
împotriva planului de recuperare a sufletelor piedute =i împotriva
celor care prin poc[in\[ au trecut de partea lui Dumnezeu. 

Când e=ti la r[zboi este util s[ cuno=ti cât mai multe despre
cine este vr[jma=ul =i s[-i =tii strategia. Când Petru a încercat
s[-L opreasc[ pe Domnul Isus de la a merge la Ierusalim s[ moar[
pentru a salva omenirea, Mântuitorul i-a spus: <…Înapoia Mea,
Satano!…> (Marcu 8:33). Când Domnul Isus a spus aceste
cuvinte, El S-a adresat Satanei. În acela=i fel, când Dumnezeu a
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vorbit prin prorocul Ezechia, adresându-se voievodului Tirului, El
de fapt s-a adresat într-un mod criptic unui fost arhanghel puter-
nic, cu numele de Lucifer, care a devenit prin p[catul mândriei
diavolul. Prin astfel de cuvinte ale Scripturii, date în mod deosebit
prin prorocii Isaia =i Ezechiel, Dumnezeu ne furnizeaz[ infor-
ma\ii importante despre cine este inamicul nostru, în afar[ de firea
noastr[ =i de oamenii r[i. <Erai un heruvim ocrotitor, cu aripile
întinse; te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu, =i
umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. Ai fost f[r[ prihan[
în c[ile tale, din ziua, când ai fost f[cut, pân[ în ziua când s-a g[sit
nelegiuirea în tine. Prin m[rimea nego\ului t[u, te-ai umplut de
silnicie, =i ai p[c[tuit…> (Ezechiel 28:14-16). 

Ezechiel ne spune c[ potrivnicul care a fost prezent în Eden era
în\elept, încât cuno=tea toate tainele =i era de o frumuse\e
des[vâr=it[. Dumnezeu a creat o fiin\[ superb[, pe care a pus-o ]n
ierarhia cerului la rangul cel mai înalt, între îngeri. Cuvintele
<M[rimea nego\ului t[u> ne spune pu\in despre felul cum a ajuns
s[-=i piard[ pozi\ia. Nego\, negustorie, înseamn[ c[ ceva trece
dintr-o mân[ în alta. În pozi\ia în care a fost primea =i îndrepta
c[tre Dumnezeu supunerea fa\[ de autoritatea Lui =i prosl[virea
pe care Domnul o primea. Cu to\ii am auzit despre politiceni care
s-au mânjit prin aceea c[ au luat ei din unt, adic[ î=i f[ceau partea
lor din ce-i mai bun. 

Într-un mod asem[n[tor, acest înger cu rang de heruvim
v[zându-se a=a de frumos, în\elept =i pus în autoritate, într-o zi a
avut gândul c[ =i el merit[ din acele lucruri care treceau prin fa\a
lui c[tre Dumnezeu. Nego\ul acesta, spune Isaia, l-a umplut cu
silnicie =i a p[c[tuit. Tot ce este în cer este încercat, iar acest
arhanghel nu a trecut testarea pe <muntele lui Dumnezeu>, care
înseamn[ guvernarea =i autoritatea Sa, =i în acest fel a ajuns
corupt. <Cum ai c[zut din cer, Luceaf[r str[lucitor, fiu al zorilor!
Cum ai fost doborât la p[mânt, tu, biruitorul neamurilor! Tu
ziceai în inima ta: «M[ voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de
domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu…»> (Isaia 14:12, 13).
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Nu ne putem permite s[ fim stru\i, spiritual vorbind, crezând c[
dac[ nu vom privi la acest vr[jma= întunericul nu ne va afecta,
pentru c[ acest vr[jma= va c[uta s[ pun[ în pericol sufletul nostru
chiar =i dac[ noi nu l-am provoca niciodat[. Mândria l-a doborât
pe Lucifer, a scos primii oameni din Eden, distruge c[snicii =i
opre=te =i ast[zi sufletele de la a fi mântuite, atunci când este
l[sat[ s[-=i fac[ cuib în inim[. <|i s-a îngâmfat inima din pricina
frumuse\ii tale, \i-ai stricat în\elepciunea cu str[lucirea ta. De
aceea, te arunc la p[mânt…> (Ezechiel 28:17). 

Satan împreun[ cu o parte din duhurile slujitoare, care nu au
trecut testarea la care i-au pus Dumnezeu, au fost arunca\i de pe
Muntele Domnului =i au ajuns s[-=i formeze o guvernare a lor,
lupt`nd în mod organizat împotriva omului care a devenit \inta
dragostei lui Dumnezeu. Lupta cea bun[ prin credin\a în Domnul
Isus, la care am fost chema\i, este nu numai împotriva firii noas-
tre, ci =i împotriva acestor puteri ale întunericului. <C[ci noi
n-avem de luptat împotriva c[rnii =i sângelui, ci împotriva
c[peteniilor, împotriva domniilor, ]mpotriva st[pânitorilor
întunericului acestui veac, împotriva duhurilor r[ut[\ii care sunt
în locurile cere=ti> (Efeseni 6:12). Sfânta Scriptur[ ne spune cum
se va sfâr=i aceast[ rebeliune a lui Satan împotriva planului bun al
lui Dumnezeu =i, de asemenea, cum a fost biruit în mod individual
de sfin\ii care au trecut în ve=nicie. <Ei l-au biruit, prin sângele
Mielului =i prin cuvântul m[rturisirii lor, =i nu =i-au iubit via\a
chiar pân[ la moarte> (Apocalipsa 12:11). Acest inamic al nostru
=i potrivnic al lui Dumnezeu, care este un maestru al deghiz[rii,
are multe nume, dintre care amintim: <Pârâ=ul fra\ilor>,
<}n=el[tor>, <Tat[l minciunii>, <Uciga=>, <Ispititor>, <Nimicitor>,
<Cel r[u>, <Balaur>, <Fiara> sau <Prin\ul întunericului>. 

Tr[im timpul când Dumnezeu lucreaz[, dar pentru înc[ un
timp scurt lucreaz[ =i Satan, folosindu-se de faptul c[ omului i
s-a dat voin\[ liber[ de a alege între bine =i r[u. <Dar Duhul spune
l[murit c[, în vremurile din urm[, unii se vor lep[da de credin\[,
ca s[ se alipeasc[ de duhuri în=el[toare =i de înv[\[turile dracilor>
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(1 Timotei 4:1). Noi tr[im aceste vremuri de pe urm[, când mul\i
oameni s-au obi=nuit s[ treac[ peste ce este scris =i stricând
Cuvântul ajung s[ fie folosi\i de Satan ca s[-i dezorienteze pe cei
lesne încrez[tori sau doritori de o credin\[ ieftin[. Astfel de
oameni poart[ mai departe =oapta celui r[u =i anume c[ ce este
întinat trebuie îng[duit în dragoste, iar o tr[ire în sfin\enie este o
extrem[ care nu e necesar[. În aceste zile de pe urm[, când Satan
cunoa=te Scripturile =i =tie c[ timpul lui este scurt, cre=te o gene-
ra\ie care nu are ru=ine când e vorba de p[cat. Singura fiin\[
capabil[ de sim\ul ru=inii este omul, dar el caut[ s[ se înstr[ineze
de acest sim\. 

Metodele favorite ale vr[jma=ului, care nu =tie gândurile omu-
lui, sunt acelea de a lucra prin ap[sare, prin obsedare =i prin
posedare. Un suflet poate fi <ap[sat> de o influen\[ de acest fel
prin st[ri de sup[rare, ce nu sunt dup[ voia lui Dumnezeu, care nu
duc la poc[in\[, sau printr-o stare de melancolie ce duce pân[ la
depresie. Un suflet poate intra într-o stare de <obsesie> cu lucruri
ca de exemplu: haine, sex, bani, afaceri, mâncare, ma=in[ sau
chiar cu lucruri ce par cu totul neimportante pentru al\ii, =i anume:
bibelouri, scule, televizor. Multe din aceste lucruri sunt îng[duite,
folositoare =i necesare, dar când omul tr[ie=te pentru acel lucru,
lucrul respectiv îi devine dumnezeu prin aceea c[ prioritatea =i
importan\a pe care i-o d[ este mai mare ca aten\ia ce o d[
ascult[rii de Dumnezeu. Cea mai grav[ situa\ie este a acelora care
ajung s[ fie <poseda\i> de un duh sau chiar de o legiune de duhuri
necurate ce locuiesc în[untrul lor în mod permanent, pân[ la
moarte dac[ nu sunt scoase afar[. 

Domnul Isus, care are toat[ puterea în cer =i pe p[mânt, a vin-
decat =i vindec[ =i ast[zi aceste st[ri, atunci când un suflet se
poc[ie=te =i se întoarce de la slujirea vechiului st[pân, Satan, la o
umblare cu Dumnezeu, în lumin[. Lupta cea bun[ este o lupt[ în
care sufletul n[scut din nou depinde de Dumnezeu =i se înt[re=te
în credin\[ prin Cuvântul Scripturii. Biruin\a în aceast[ lupt[
depinde de o continu[ reîmprosp[tare cu putere, prin rug[ciune,
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a=a cum Scriptura în repetate rânduri ne îndeamn[: s[ veghem în
rug[ciune. În acest fel sufletul mântuit se poate împotrivi celui r[u
=i poate ie=i biruitor, pentru c[ mai tare este Cel care este în noi
decât cel care este în lume. Împotrivirea nu st[ în a rosti cuvinte la
adresa vr[jma=ului, ci st[ în a refuza ofertele lui având discer-
n[m`ntul pe care ni-l d[ Duhul Sfânt cu privire la ce este sfânt =i
la ce nu este sfânt, =i poate da prilej de câ=tig potrivnicului.

De exemplu, un tân[r care accept[ momeala lui Satan atunci
când vede o fat[ frumoas[, prin gândurile pe care le între\ine,
trece de la punctul de a admira frumuse\ea la a p[c[tui, chiar dac[
numai în gând. Acela=i tân[r, când este n[scut din nou, poate
recunoa=te c[ Dumnezeu a f[cut o f[ptur[ minunat[, =i g`ndin-
du-se la El filtreaz[ tot ce trece prin moara min\ii, refuzând s[ se
întineze. Produc[torii de filme, de obicei, sunt folosi\i de vr[jma=,
care este expert în a crea miraje ademenitoare. Ei folosesc exteri-
orul frumos al omului ca s[ provoace sim\urile acestuia la a pofti.
Noi nu suntem în necuno=tin\[ de planurile vr[jma=ului, care vrea
dac[ poate s[ în=ele chiar =i pe cei ale=i, =i trebuie în umilin\[ s[
recunoa=tem c[ dac[ nu am fi p[zi\i de puterea lui Dumnezeu,
prin credin\[, mai devreme sau mai târziu, nici unul dintre noi nu
am r[mâne în picioare. 

Biruin\a noastr[ va depinde de o total[ dependen\[ de Duhul
Sfânt =i ascultare de Cuvântul Scripturii. Trebuie s[ admitem c[
atunci când gândim, vorbim =i ac\ion[m condu=i de duhul mân-
driei ne asem[n[m cu potrivnicul, iar când alegem umilin\a ne
asem[n[m cu St[pânul nostru, Domnul Isus Hristos. <S[ ave\i în
voi gândul acesta, care era =i în Hristos Isus> (Filipeni 2:5). Lupta
cea bun[ înseamn[ nu numai s[ nu faci ce este r[u, ci =i s[ refuzi
s[ între\i gândurile ce vin în mod natural din partea firii noastre
vechi, care este gata s[ ne tr[deze. Este sigur c[ vom fi încerca\i,
dar avem arma pe care au avut-o =i sfin\ii din vechime, =i anume:
Sângele Domnului Isus, arm[ pe care atunci când o ceri în ajutor
spui c[ depinzi de puterea =i neprih[nirea Lui. Diavolul este
puternic, dar Dumnezeu este Atotputernic, =i dac[ noi nu lupt[m
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singuri, dac[ nu lupt[m luptele noastre sau a altor oameni, vom fi
biruitori. Acest Sânge Sfânt, care a curs din r[nile Domnului Isus,
ne protejeaz[ dou[zeci =i patru de ore, =apte zile pe s[pt[mân[,
chiar =i atunci când dormim. Putem birui când suntem încin=i cu
sabia Cuvântului luptând împotriva uneltirilor diavolului =i nu
mu=c[m momeala din la\ul pe care-l ascunde înaintea pa=ilor
no=tri. Dac[ nu te preg[te=ti pentru aceast[ lupt[ înseamn[ c[ te
preg[te=ti s[ pierzi =i s[ falimentezi. 

Succesul în aceast[ lupt[ bun[ va fi r[spl[tit pe baza rezul-
tatelor produse, nu pe baza lucrurilor pe care ni le-am planificat
s[ le producem. Prima lume a fost nimicit[ prin potop, iar aceas-
ta în care tr[im noi are dat[ o sentin\[ împotriva ei de a fi nimici-
t[ prin foc, dar vine o lume ce va r[mâne ve=nic =i în care vom
împ[r[\i împreun[ cu Domnul Isus, dac[ alegem s[ lupt[m lupta
cea bun[. +tiind c[ luptele cu Satan încep în minte =i pot fi biruite
acolo, ne putem îmbr[ca în Hristos ca într-o arm[tur[ =i f[r[ s[
purt[m grijile firii p[mânte=ti, ca s[ nu-i trezim poftele, putem
rodi roada Duhului Sfânt, care bucur[ pe Dumnezeu. Cine nu vrea
s[ cad[ în aceast[ lupt[ trebuie s[ evite locurile alunecoase, locuri
unde =tie c[ este provocat =i ispitit. Pentru a lupta lupta cea bun[
este nevoie s[ avem o arm[tur[ care s[ ne protejeze. Pe lâng[
sabia Cuvântului, cu care atac[m, avem =i un scut al credin\ei cu
care ne ap[r[m. Lupt[m, dar nu suntem pu\ini cei care lupt[m
lupta cea bun[ a credin\ei, ci sunt milioane =i milioane de suflete
n[scute din nou care formeaz[ ast[zi Biserica lui Dumnezeu, pe
care Por\ile Locuin\ei mor\ilor nu o vor birui. 

Biserica lupt[ în puterea =i unitatea ce o aduce Duhului Sfânt,
care ne învrednice=te pentru a îndeplini mandatul de a merge în
toat[ lumea =i a vesti tuturor prin=ilor de r[zboi slobozenia de sub
ap[sarea, obsesiile =i posedarea celui r[u. Oamenii de rând
nen[scu\i din nou, de obicei, cred c[ Dumnezeu este acolo sau
dincolo, dup[ cum aud c[ undeva a avut loc o mi=care a Duhului
Sfânt. David a vrut ca chivotul s[ fie la el acas[, iar noi vrem ca
Dumnezeu s[ fie cu noi =i în noi prin puterea Duhului Sfânt.
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Prezen\a Lui vine prin invita\ie atunci când cineva }l dore=te.
David a plecat cu chivotul de la Obed Edom din Gat, pe care
Dumnezeu îl binecuvântase în cele trei luni cât a stat la el chivo-
tul, =i la fiecare =ase pa=i ai preo\ilor care duceau chivotul
aduceau lui Dumnezeu o jertf[. +ase zile, ca =ase pa=i, le tr[im în
timpul s[pt[mânii dup[ necesit[\ile vie\ii, în acela=i timp luptând
lupta cea bun[, dar dup[ =ase zile avem o s[rb[toare în cinstea
Domnului când Biserica se strânge în unitate =i aduce o jertf[ de
prosl[vire în Casa de rug[ciune. În aceast[ zi fiecare lupt[tor î=i
poate reîmprosp[ta puterile, =i prin rug[ciune =i prosl[vire aduce
o jertf[ de laud[ c[tre Acela care ne poate scoate biruitori în lupta
cu vr[jma=ul nostru. 

Cine neglijeaz[ aceast[ zi a Domnului s[ nu se a=tepte s[ ias[
biruitor în lupta cu vr[jma=ul, pentru c[ Dumnezeu cinste=te pe
cei ce-L cinstesc. Prin autoritatea ce-i fusese dat[ ]n cer de c[tre
Dumnezeu, Satan era în conducerea muzicii de laud[ adresat[ lui
Dumnezeu. < ...timpanele =i flautele erau în slujba ta, preg[tite
pentru ziua când ai fost f[cut> (Ezechiel 28:13). Din aceast[
cauz[ vr[jma=ul nu vrea ca omul s[-I cânte laude lui Dumnezeu,
pentru c[ îi aduce aminte de pozi\ia lui când era în cer. Pe p[mânt
Satan a dat slujitorilor lui un alt fel de muzic[, care s[-l onoreze
pe el =i s[ deschid[ u=a duhurilor necurate. Muzica te poate pune
sau scoate din prezen\a lui Dumnezeu, de aceea trebuie s[ fim
vigilen\i la ce ascult[m =i cu ce muzic[ ne obi=nuim urechea. 

Împ[ratul David a =tiut importan\a cânt[rii de laud[, iar cartea
Psalmilor este cea mai mare carte din cuprinsul Scripturii. Omul
are sim\[minte u=or provocate, de aceea muzica lumeasc[ poate
strica mult în[untrul duhului nostru, pe când muzica
duhovniceasc[ }l prosl[ve=te pe Dumnezeu =i ne înal\[ în
prezen\a Lui. Domnul Isus ne-a înv[\at c[ pericolul din partea
acestui adversar feroce este real. }n rug[ciunea <Tat[l nostru> El
ne-a înv[\at s[ ne rug[m: <…=i ne mântuie=te de cel r[u…>
(Matei 6:13). Vr[jma=ul nu este o închipuire, o scornire a super-
sti\iilor omene=ti cu toate c[ el vrea ca omul s[ cread[ a=a ceva.
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Suntem chema\i s[ fim treji, adic[ vegheatori =i sensibili la a
recunoa=te voia =i ofertele potrivnicului nostru, diavolul, care
r[cne=te de parc[ ar fi un leu. Privind la lista celor r[pu=i de el nu
ne putem permite s[ subestim[m eficacitatea ce o are din cauza
puterii =i a cuno=tin\ei pe care o de\ine. Vr[jma=ul insist[, indife-
rent de câte ori îl refuzi, s[-\i ofere marfa pân[ observ[ c[ ceva \i
se pare bun, la fel ca =i primei perechi în Eden. Purtând o masc[,
cum c[ \i-ar vrea binele, vr[jma=ul c[ruia i se sluje=te azi mai
mult ca oricând în=eal[, promi\ând la început pl[cere f[r[ s[
spun[ pre\ul adev[rat ce va fi pl[tit printr-o ve=nic[ condamnare
în chin, departe de fa\a lui Dumnezeu. El are mul\i supu=i care-l
ascult[, f[r[ s[ =tie c[ î=i strâng o comoar[ de mânie pentru ziua
judec[\ii. 

Vr[jma=ul zice: ur[=te, pofte=te, fur[, îmbat[-te, drogheaz[-te,
destr[b[leaz[-te, înjur[ =i alte lucruri de acest fel, =i ei ascult[.
Când omul îi deschide u=a, cump[rând marfa lui, el se arunc[ cu
o for\[ de distrugere asupra victimei în=elate =i trece de la ap[sare
=i obsesie la posedare. Vine ]ns[ o zi când nu va mai teroriza pe
nimeni, atunci când va fi legat. <To\i iau cuvântul ca s[-\i spun[:
«+i tu ai ajuns f[r[ putere ca noi, =i tu ai ajuns ca noi!»> (Isaia
14:10). Pe p[mânt locuim în teritoriul ostil, unde lupt[m lupta cea
bun[ a credin\ei, privind prin credin\[ la locul unde sunt cei care
l-au biruit pe vr[jma=. Cet[\enia noastr[, dac[ am fost n[scu\i din
nou, este în ceruri. Sunt numai dou[ împ[r[\ii: a luminii =i a
întunericului, a p[catului =i a celor care caut[ neprih[nirea. În
care din cele dou[ e=ti? 

Dumnezeu expune lucrarea celui r[u, pe urm[ ]l cheam[ pe om
ca s[-l scape din robia p[catului. <...s[ le deschizi ochii, s[ se
întoarc[ de la întuneric la lumin[, =i de sub puterea Satanei la
Dumnezeu; =i s[ primeasc[, prin credin\a în Mine, iertare de
p[cate =i mo=tenirea împreun[ cu cei sfin\i\i> (Fapte 26:18).
<Mo=tenirea cu cei sfin\i\i> este ceva care îl deranjeaz[ grozav pe
vr[jma=ul nostru, pentru c[ odat[ a fost în prezen\a lui Dumnezeu
=i =tie fericirea care exist[ acolo. Prin p[cat vr[jma=ul are putere
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asupra p[c[tosului, dar prin moartea Sa, Domnul Isus, care a
îmbr[cat trup de om, a nimicit aceast[ putere. <Astfel dar,
deoarece copiii sunt p[rta=i sângelui =i c[rnii, tot a=a =i El }nsu=i a
fost deopotriv[ p[rta= la ele, pentru ca, prin moarte, s[ nimiceasc[
pe cel ce are puterea mor\ii, adic[ pe diavolul> (Evrei 2:14).

Biruin\a =i eliberarea poate veni =i în via\a ta printr-o
rug[ciune sincer[, în care-\i recuno=ti p[catul =i neputin\a =i-L
chemi pe Domnul Isus Hristos ca Domn =i St[pân în via\a ta.
Ucenicia cost[, dar ignorarea adev[rului Scripturii cost[ mult mai
mult. Acest mesaj este o fereastr[ a oportunit[\ii prin care
Dumnezeu te cheam[ la slobozenie =i fericire ve=nic[. <…Dac[
r[mâne\i în Cuvântul Meu, sunte\i în adev[r ucenicii Mei; ve\i
cunoa=te adev[rul, =i adev[rul v[ va face slobozi!> (Ioan 8:31,
32). Dac[ Îi ceri, El va cur[\a casa sufletului t[u =i în ascultare de
El o va umple cu Duhul Sfânt care nu numai c[ va aduce bucuria
mântuirii, dar te va înv[\a a face ce este pl[cut înaintea noului
St[pân. Aceast[ putere minunat[ te va ajuta s[ lup\i lupta cea
bun[, pentru ca la sfâr=it s[ faci St[pânului bucuria de a-\i da
cununa vie\ii! 

Amin
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19
CE ÎNCEPE, DUCE LA BUN SFÂRºIT!

<El este ca un pom s[dit lâng[ un izvor de ap[, care
î=i d[ rodul la vremea lui, =i ale c[rui frunze nu se
ve=tejesc: tot ce începe, duce la bun sfâr=it.>

Psalmul 1:3

Psalmul unu descrie cele dou[ categorii de oameni care
tr[iesc azi pe p[mânt, iar versetul trei descrie activitatea
omului care face parte din categoria celor mântui\i. Din-

colo de a crede =i dincolo de a fi ceea ce Dumnezeu a=teapt[ de la
copiii S[i, cel ce apar\ine Domnului trebuie s[ fac[ ceea ce este
pe placul Lui. Pentru c[ mul\i oameni încep multe lucruri, în
primul rând trebuie s[ ne uit[m la lucrurile pe care le începem, =i
dup[ ce am început o lucrare bun[ avem nevoie de o disciplin[,
care trece de inten\ii =i dorin\e bune, spre a duce acea lucrare la
bun sfâr=it. Pentru ca o lucrare s[ fie numit[ bun[, ea trebuie s[
fie izvorât[ din Dumnezeu, Singurul Bun, Cel care pune în noi
dorin\e sfinte de a începe =i a duce la bun sfâr=it lucr[ri ce aduc
câ=tig duhovnicesc =i care ne îmbog[\esc, în acela=i timp, pe noi
fa\[ de El, cu un sim\ al împlinirii =i fericirii de a ne =ti în voia
Lui. Ca pomul care rode=te la timp, fiindc[ î=i trage seva din
izvorul lâng[ care a fost plantat, sufletul mântuit prime=te din
gândurile lui Dumnezeu, iar Duhul Sfânt nu-l las[ s[ fie nici lene=
=i nici neroditor. <Omul face multe planuri în inima lui, dar
hot[rârea Domnului, aceea se împline=te> (Proverbe 19:21). 

Când suntem lucr[tori împreun[ cu Dumnezeu nu este la fel ca
=i cum am avea de-a face cu ni=te oameni într-o afacere, pentru c[
spre deosebire de oameni, între ceea ce Dumnezeu vrea =i ceea ce
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El face nu este diferen\[, pentru c[ El poate totul. <+tiu c[ Tu po\i
totul, =i c[ nimic nu poate sta împotriva gândurilor Tale> (Iov
42:2). Întrebarea pe care trebuie s[ =i-o pun[ fiecare credincios
este dac[ =i-a f[cut planuri care s[ aduc[ folos Împ[r[\iei lui
Dumnezeu. F[r[ s[ uit[m c[ mai întâi avem responsabilitatea
sufletului nostru =i a familiei, este bine s[ =tim care ne este rolul
ca m[dular în trupul lui Hristos. Mul\i =tiu ce rol au al\ii, =tiu ce
fac al\ii =i poate chiar admir[ munca altor persoane, dar f[r[ s[ se
gândeasc[ în mod serios c[ =i el, în mod sigur, are cel pu\in un
talant din partea lui Dumnezeu pe care trebuie s[-l pun[ în nego\. 

Nu neap[rat trebuie s[ facem ce a f[cut altul sau cum a f[cut
altcineva, dar când în rug[ciune c[ut[m voia Lui pentru via\a
noastr[ vom primi cârmuirea de sus spre a începe =i duce la sfâr=it
un plan bun. Planurile sau proiectele pe care le începem =i pe care
vrem s[ le ducem la bun sfâr=it împreun[ cu Dumnezeu pot fi
foarte diferite de la lucr[tor la lucr[tor. Seceri=ul este mare, dar
lucr[torii sunt pu\ini, de aceea este de lucru din bel=ug pentru
oricine vrea s[ pre\uiasc[ oportunitatea de a lucra împreun[ cu
Dumnezeu. Este bine s[ începem cu lucr[ri mai mici =i s[ nu ne
facem la început planuri nerealiste, care s[ invite mândria spiritu-
al[ în gândirea noastr[. De exemplu, po\i la început s[ alegi s[-\i
faci planul de a m[rturisi pe Domnul Isus cu gura sau cu un trac-
tat, cel pu\in unui suflet în fiecare s[pt[mân[, ca apoi, o dat[
s[mân\a pus[, s[ o uzi cu lacrimile rug[ciunii în care s[ te rogi
pentru acel suflet. 

Poate singurul lucru pe care po\i s[-l faci este s[ te por\i cu
cineva, care nu este prietenos, cu o bun[tate ca bun[tatea lui
Dumnezeu, =i apoi rugându-te pentru acea persoan[ s[ observi
cum ea este provocat[ de lumin[ =i începe s[ aib[ întreb[ri despre
felul t[u de a fi. Fiind credincio=i în lucr[rile mici ni se vor
încredin\a lucr[ri mai mari, care s[ aduc[ mai mult profit
Împ[r[\iei lui Dumnezeu. Majoritatea oamenilor vor s[ petreac[
timp cu oameni prieteno=i, cinsti\i, care s[ fie mereu pozitivi. Ce
ai tu de oferit? Cuno=ti Cuvântul lui Dumnezeu pentru a putea
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începe o lucrare pe care s[ o duci la bun sfâr=it? Zelul este bun,
dar trebuie =i în\elepciune, =i aceasta vine prin Cuvântul lui
Dumnezeu, pe care-L putem alege s[ }l strângem în inima noas-
tr[. Când nu =tii Cuvântul devii fricos =i po\i u=or s[ cazi în
extremism, care nu te va l[sa s[-\i duci lucrarea la bun sfâr=it. Ca
s[ po\i duce o lucrare la bun sfâr=it este nevoie de umilin\[, pen-
tru c[ ea î\i d[ voie s[-\i vezi gre=eala =i a=a, înv[\ând din ea, s[
po\i merge mai departe. Înainte de a porni o lucrare este bine s[
faci un sondaj, cât se poate de discret, pentru a vedea ce crede
famila ta despre tine =i cei din anturajul t[u. Este foarte important
s[ nu st[m degeaba, pentru c[ via\a este ca o moned[ pe care o
cheltuim o singur[ dat[. Avem oportunitatea s[ facem planuri cu
Dumnezeu pentru a smulge suflete din întuneric =i a le aduce la
El, Cel care le poate da nevinov[\ia. 

Când o cas[ arde =i în[untrul ei sunt persoane ce trebuie sal-
vate nu ac\ionezi moderat, ci cu zel, =tiind c[ timpul prielnic
salv[rii acelor suflete este scurt. Harul lui Dumnezeu, dac[ îi d[m
voie =i umbl[m în lumina de sus, stârne=te în noi acest zel care ne
umple de entuziasm spre a face lucr[ri ce vor d[inui ve=nic, a=a
cum noi vom d[inui ve=nic. Domnul Isus a fost numit de Tat[l din
ceruri Fiul Lui Preaiubit în care-+i g[se=te toat[ pl[cerea, =i
aceasta pentru c[ Domnul Isus a numit important ceea ce
Dumnezeu Tat[l a numit important =i anume: mântuirea oame-
nilor. Când noi facem important pentru noi ceea ce Dumnezeu
nume=te important devenim copii preaiubi\i ai lui Dumnezeu, în
care El î=i g[se=te pl[cerea. 

Mul\i încep multe lucr[ri, ca apoi s[ le abandoneze când dau
de greut[\i, =i aceasta de multe ori datorit[ faptului c[ motivarea
ac\iunii lor este gre=it[. Dorin\a de slav[ personal[ nu este îndea-
juns pentru a duce o lucrare la bun sfâr=it a=a cum spune textul
citat la început, ci este necesar s[ fii motivat de dragoste fa\[ de
Dumnezeu =i de sufletele nemântuite care mor =i merg în iad dac[
cineva nu le spune c[ exist[ sc[pare în Domnul Isus Hristos. Unii
încep lucr[ri, dar le fac f[r[ pl[cere sau chiar din sil[ =i nu duc la
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bun sfâr=it lucrarea pentru c[ nu au stat de vorb[ cu St[pânul, a=a
cum Eliazar înainte de a aduce mireas[ lui Isaac a stat de vorb[ cu
st[pânul s[u Avraam. Facem planuri cu Dumnezeu =i pornim la
ac\iune =tiind c[ atunci când spunem c[ suntem cre=tini de fapt
afirm[m c[ noi vrem s[ tr[im ca =i Hristos. Când ne declar[m ca
fiind ai lui Hristos via\a ne va fi examinat[, iar credibilitatea noas-
tr[ va fi verificat[. S[ nu uit[m c[ noi doar arunc[m n[vodul, dar
pe=tii sunt ai lui Dumnezeu, care alege cum vrea El. Cât timp
David a luptat împreun[ cu oamenii lui a fost în siguran\a pazei
lui Dumnezeu, dar când a stat acas[ în loc s[ mearg[ la lupt[ a
c[zut în p[cat; de aceea trebuie s[ ne ocup[m cu ce este bun, alt-
fel ne vom trezi c[ altcineva ne d[ de lucru. 

Este foarte important s[ ne facem planuri =i s[ st[ruim în a le
duce la bun sfâr=it. <Dar cel ales la suflet face planuri alese, =i
st[ruie în planurile lui alese> (Isaia 32:8). Facem aceste planuri
alese =tiind c[ este o competi\ie pentru suflete, fiindc[ vr[jma=ul
nu prive=te cu pl[cere faptul c[ î=i pierde slujitorii, dar putem
merge înainte =tiind c[ Cel care este în noi, adic[ Duhul Sfânt,
este mai tare dec`t cel care este în lume. Este o lupt[ spiritual[ la
care mergem =tiind c[ multora nu le va pl[cea ce avem de spus,
pentru c[ sunt împotriva Scripturii, care este împotriva felului lor
de via\[. S[ nu uit[m c[ trupul are limite =i c[ oboseala =i
epuizarea trupeasc[ poate face din fiecare din noi ni=te la=i, pen-
tru c[ ne poate afecta perspectiva de gândire, de aceea s[ nu lu[m
niciodat[ decizii importante sau finale atunci când suntem epui-
za\i fizic. Când mintea este odihnit[ =i hr[nit[ cu Cuvântul lui
Dumnezeu putem avea o viziune clar[ asupra a ceea ce trebuie s[
facem =i a ceea ce nu trebuie s[ facem. 

În fiecare zi ne trec prin minte cam zece mii de gânduri, de
aceea, trebuie ca înainte de a ac\iona s[ le trecem prin sita
Scripturii. Când }i cerem de lucru lui Dumnezeu trebuie s[ ne
apropiem de El în smerenie, iar smerenia, ca un medicament bun,
va face bine inimii noastre. Cineva a spus c[ filozofia înseamn[ a
spune lucruri pe care deja le =tim în cuvinte pe care nu le
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în\elegem. Când mergem înaintea lui Dumnezeu =i chiar înaintea
oamenilor, s[ mergem a=a cum suntem =i s[ nu ne d[m drept al\ii
cu motivul de a impresiona. Trebuie s[ evalu[m fiecare lucrare
pemod individual =i s[ potrivim resursele cu cerin\ele, pentru c[
=i nou[ ni s-a vestit o Evanghelie pe care am în\eles-o la nivelul
nostru. Aasculta Cuvântul =i a-L strânge în inim[ este bine, dar se
cere s[ fim =i împlinitori prin a face ceva în mod direct, care s[
afecteze via\a spiritual[ a cuiva înspre Cel Bun. 

În zilele de ast[zi s-a dezvoltat în casele de rug[ciune o p[tur[
de ascult[tori profesioni=ti care absorb informa\ii =i uneori chiar
i-au noti\e, dar nu fac nimic practic spre a împlini ce au auzit. O
biseric[ din Texas avea ca parte din programul de prosl[vire un
timp în care mergeau pe la cei nevoia=i cu pachete ce con\ineau
mâncare, mergeau la cei b[trâni =i le reparau casa sau o vopseau,
dup[ cum era nevoie, =i în acela=i timp le spuneau despre mân-
tuirea în Numele Domnului Isus Hristos. Este necesar s[ facem
planuri alese cu Dumnezeu, care d[ =i voin\a =i împlinirea, ca apoi
s[ le ducem la bun sfâr=it depinzând de ajutorul Lui =i atribuind
orice reu=it[ harului S[u. 

La sfâr=itul anului trecut am dat peste un sondaj de opinie în
care era pus[ întrebarea: <Faci planuri de schimbare înspre bine
pentru viitor?> 51% au spus c[ NU, 29 % au spus c[ DA, dar se
vor l[sa de acel plan bun înainte de luna februarie, =i abia 20% din
cei ce au participat la acel sondaj au spus c[ DA =i c[ se vor \ine
de acel plan care le va îmbun[t[\i via\a. Din care grup[ facem noi
parte când este vorba de a începe o lucrare spre slava lui
Dumnezeu? Copiilor de obicei nu le plac vegetalele, dar organis-
mul lor are nevoie de acei nutrien\i pentru o dezvoltare normal[.
Scriptura este sfatul lui Dumnezeu care ne cre=te spiritual =i tre-
buie s[ dezvol\i un gust pentru Ea, =i atunci începi s[-\i g[se=ti
placerea în a face planuri alese cu Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt
te ajut[ s[ le duci la bun sfâr=it. <Voi dimpotriv[, ar trebui s[
zice\i: «Dac[ va vrea Domnul, vom tr[i =i vom face cutare sau
cutare lucru»> (Iacov 4:15). 
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A=a cum trupul nostru se simte bine când facem mi=care, care
\ine muchii activi, =i mânc[m nu neap[rat ce place ochilor no=tri,
ci ceea ce este s[n[tos, tot a=a sufletul =i duhul nostru simte o
s[n[tate spiritual[ care se exprim[ printr-un zel deosebit pentru
lucrarea lui Dumnezeu, atunci când ne hr[nim cu Cuvântul Lui =i
facem planuri pe care le ducem la bun sfâr=it. A=a cum ]n
copil[rie a trebuit timp ca s[ dezvol\i obiceiuri rele în tov[r[=ia
prieteniilor rele, tot a=a trebuie timp ca s[ dezvol\i obiceiuri bune,
=i astfel s[ fii gata pentru orice lucrare bun[ în tov[r[=ia oame-
nilor f[r[ prihan[, st`nd la dispozi\ia lui Dumnezeu. Atunci vei
putea spune: <Vorbe=te Doamne, c[ci robul t[u ascult[! Atunci
vei putea spune: <Iat[-m[, trimite-m[!> 

Este un har s[ po\i s[ lucrezi cu Dumnezeu pentru El =i trebuie
s[ facem aceasta =tiind c[ =i noi am fost odat[ robi lega\i de
patimile p[catului. <Ascult[-m[, Doamne, c[ci sunt robul T[u:
robul T[u, fiul roabei Tale, =i Tu mi-ai desf[cut leg[turile>
(Psalmul 116:16). S[ nu uit[m c[ suntem robi ai Domnului Isus =i
nu ducem mesajul nostru, ci pe-al St[pânului =i nu îndeplinim
voia noastr[, ci voia St[pânului. Trebuie s[ fii sigur c[ leg[turile
tale care te legau de marfa vechiului st[pân au fost desf[cute =i
numindu-te rob al Lui, =tiind c[ ai fost cump[rat cu un pre\ de
sânge =i nu mai e=ti al t[u, s[ cau\i s[ te pui în slujba noului
St[pân. <+i orice face\i, cu cuvântul sau cu fapta, s[ face\i totul în
Numele Domnului Isus, =i mul\umi\i, prin El, lui Dumnezeu
Tat[l> (Coloseni 3:17). 

Exist[ o categorie de cre=tini care atunci când sunt trimi=i s[
lucreze în via Domnului spun c[ vor merge, dar nu merg, fiindc[
amân[ sau socotesc pre\ul pe care trebuie s[-l pl[teasc[ prea
mare. <…Ferice mai degrab[ de cei ce ascult[ Cuvântul lui
Dumnezeu, =i-L p[zesc> (Luca 11:28). Sunt suflete care-=i irosesc
energia în a rezolva =i acumula lucruri ce vor trece =i, la fel ca
fecioarele neîn\elepte, amân[ s[ se preg[teasc[ cum trebuie, în
vederea întâlnirii cu Dumnezeu. <C[ci to\i trebuie s[ ne înf[\i=[m
înaintea scaunului de judecat[ al lui Hristos, pentru ca fiecare
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s[-=i primeasc[ r[splata dup[ binele sau r[ul, pe care-l va fi f[cut
când tr[ia în trup> (2 Corinteni 5:10). Cine alege partea cea bun[
alege s[ se osteneasc[ în lucrarea Domnului, pentru ca la sfâr=itul
pribegiei pe p[mânt s[ poat[ fi numit de St[pân: <…Rob bun =i
credincios…> (Matei 25:21).  

Domnul Isus ar fi putut sta toat[ via\a pe p[mânt, lucr`nd ca
tâmplar =i produc`nd lucruri folositoare pentru oameni, ca de
exemplu mobil[ sau poate ar fi putut construi un jug eficient pen-
tru animalele plugarilor. +i-ar fi putut cheltui toat[ via\a vin-
dec`ndu-i pe cei bolnavi sau înmul\ind pâinile =i restul de hran[,
pentru a nu mai fi fl[mânzi în Israel, dar El a =tiut când s[ se
despart[ de toate acestea spre a face voia Tat[lui din cer =i s[ o
duc[ astfel la bun sfâr=it misiunea de salvare a omenirii, misiune
care nu a fost altceva dec`t scopul pentru care a venit. Putem s[
facem multe lucruri chiar bune în via\[, dar trebuie s[ alegem s[
facem voia lui Dumnezeu, pentru c[ de aceasta vom fi
r[spunz[tori. 

Dac[ vrei s[ începi o lucrare pentru Dumnezeu pe care s[ o
duci la bun sfâr=it va trebui s[ define=ti mai întâi care este reali-
tatea lucrurilor. St[ realitatea în lucrurile ce se v[d cu ochii sau în
cele spirituale, care vin =i nu vor trece? Apoi va trebui s[ afli ce
este important pentru St[pân =i într-o armonizare cu voia Lui s[
treci la ac\iune, l[sând ceea ce omul nume=te urgent =i f[când loc
în via\a ta la ceea ce Dumnezeu nume=te important. Vr[jma=ul va
c[uta s[ ne sperie r[cnind ca un leu, cu toate c[ nu e leu, dar noi
suntem p[zi\i de puterea lui Dumnezeu prin credin\[. <Cât despre
voi, pân[ =i perii din cap, to\i v[ sunt num[ra\i> (Matei 10:30). Nu
este loc de mai mare siguran\[ pentru sufletul nostru ca atunci
când suntem în planul lui Dumnezeu, chiar dac[ acesta ne trece
prin cuptorul încerc[rilor sau prin mijlocul furtunii. <…Nicide-
cum n-am s[ te las, cu nici un chip nu te voi p[r[si> (Evrei 13:5). 

Numele Celui ce este cu noi e El-Shadai, adic[ Dumnezeu
Atotputernic, =i El are control asupra b[t[ii inimii noastre =i
asupra oric[rui eveniment din via\a noastr[. Numai pe El trebuie
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s[-L mul\umim. Via\a noastr[ este ascuns[ cu Hristos în
Dumnezeu, dar putem alege s[ o risipim tr[ind pentru lucrurile
trec[toare ale aceste lumi sau putem lua toat[ arm[tura lui
Dumnezeu spre a putea face planuri pe care El, prin noi, s[ le
duc[ la bun sfâr=it. Slujbe importante sunt preg[tite de Dumnezeu
pentru cei care vor s[ înceap[ prin a fi credincio=i în lucrurile
mici. Slujbe de pastori, misionari, slujbe de construiri sau plant[ri
de case de rug[ciune, unde sufletele s[ fie mântuite =i hr[nite,
slujbe de a conduce cânt[rile de laud[, de a-L m[rturisi pe
Hristos vecinilor, colegilor de =coal[ sau de munc[, slujbe de a fi
un p[rinte care-=i ia în serios slujba de a-=i înv[\a copiii calea
Domnului =i frica de Domnul. 

Este nevoie de cineva care s[-i viziteze pe bolnavii ce au
nevoie de un cuvânt de îmb[rb[tare. De asemenea este nevoie de
persoane care s[ \in[ socoteal[ de familiile unde sunt v[duve =i
orfani, pentru a face rost de ajutoare pentru ei. Este nevoie ca
cineva s[ se roage =i s[ posteasc[ pentru vestitorii Evangheliei
care lupt[ în linia întâi. Este nevoie de conduc[tori, dar nimeni nu
vrea s[ fie condus de cineva care numai s[ le risipeasc[ timpul, de
aceea este necesar s[ se investeasc[ timp în preg[tire, spre a
deveni un conduc[tor eficient =i lipsit de egoism. Acestea =i o
mul\ime de alte lucr[ri asem[n[toare pot face din noi martori ai
învierii Domnului Isus, care începem =i ducem la bun sfâr=it
lucr[ri ce ne pun în categoria celor ce strâng împreun[ cu
Dumnezeu. A accepta voia Lui în via\a noastr[ înseamn[ a ne
pune la dispozi\ia lui Dumnezeu, pentru ca planul Lui bun pentru
via\a noastr[ s[ nu fie z[d[rnicit, ci El, care ne-a l[sat cu o voin\[
liber[, s[ poat[ duce la bun sfâr=it lucrarea ce a început-o în noi. 

La sfâr=itul vie\ii vom putea privi urma pa=ilor no=tri în Valea
Plângerii =i vom vedea via\a noastr[ ca pe o via\[ pe care am chel-
tuit-o f[r[ rost sau vom vedea o via\[ în care am f[cut lucr[ri pe
care le-am dus la bun sfâr=it împreun[ cu Dumnezeu, lucr[ri pen-
tru care El ne va r[spl[ti. <C[ci oricine va vrea s[-=i scape via\a,
o va pierde; dar oricine î=i va pierde via\a din pricina Mea =i din
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pricina Evangheliei, o va mântui> (Marcu 8:35). De cele mai
multe ori omul tr[ie=te ziua de ast[zi ca =i cum ar tr[i pe p[mânt
pentru totdeauna, cu toate c[ via\a ne poate fi întrerupt[ în orice
clip[, dar dac[ suntem în\elep\i vom tr[i privind lucrurile =i lu`nd
decizii privind la via\a de dincolo de mormânt. 

Se crede c[ Iacov, fratele Domnului Isus, a scris prima carte ce
face parte din canonul c[r\ilor Noului Testament. El este omul
care a pus accent pe o credin\[ care este dovedit[ prin fapte f[cute
în neprih[nire; fapte, nu ca s[ fim mântui\i, ci pentru c[ suntem
mântui\i. El ne provoac[ pe fiecare din noi =i ne întreab[ indirect,
dac[ spunem c[ credem ce este scris, de ce ne purt[m ca =i cum
nu credem? Din cuvintele lui reiese urm[toarea întrebarea: dac[
credem c[ Scriptura este Adev[rul, de ce ne purt[m =i ac\ion[m
de parc[ ar fi minciun[? Facem aceasta când în via\a noastr[ nu
este road[, fiindc[ nu începem lucr[ri cu Dumnezeu =i pentru El
pe care s[ le ducem la bun sfâr=it. Ca unii care ne iubim sufletul
=i ne intereseaz[ unde ne vom petrece ve=nicia, suntem chema\i la
a ne examina pe noi în=ine, s[ vedem care sunt lucrurile ce ne
intereseaz[ =i în care investim ce avem =i ce suntem. Anu lucra în
via Lui înseamn[ a nu asculta, iar prin neascultare înf[ptuim de
fapt un p[cat prin omitere. 

Azi omul este plictisit de cuvântul <p[cat> =i cei mai mul\i
când îl aud îi las[ reci =i pasivi, dar este tot a=a de provocator =i
sfid[tor împotriva lui Dumnezeu =i ast[zi ca =i prima dat[ când a
fost înf[ptuit de om în Eden. În carte lui Iona g[sim relatat cum
un pe=te a ascultat de Dumnezeu =i l-a înghi\it pe proroc, ca apoi
s[-l verse afar[ pe uscat. Un vierme a ascultat de El =i a în\epat
curcubetele la umbra c[ruia se odihnea Iona. Corbii au ascultat de
Domnul =i i-au dus hran[ lui Ilie, iar pe=tii au intrat în n[vodul
ucenicilor la dorin\a Creatorului. Numai omul este îndoielnic =i
=ov[ietor în ascultarea lui de Dumnezeu, care ne vrea binele mai
mult decât ni-l dorim noi. Ne purt[m uneori cu Dumnezeu aseme-
nea unui tân[r care-=i crede to\i prietenii =i le urmeaz[ sfaturile
înainte de a-=i crede =i asculta p[rin\ii care l-au crescut cu greu =i
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care-i doresc binele mai mult ca oricine. Este via\a ta a ta? Este ea
a prietenilor sau a neamurilor tale, sau este a Domnului? 

Ast[zi, ca într-o pies[ de teatru gigantic[, to\i vor s[ li se dea
roluri de jucat, dar s[ nu uit[m c[ trebuie s[ ascult[m numai de
Dumnezeu =i chiar dac[ pân[ acum nu ai f[cut ce trebuia s[ faci,
ast[zi poate fi o zi de cotitur[, când Domnul începe s[ aib[ folos
în urma vie\ii tale. Tâlharul de pe cruce, printr-o decizie de a se
încrede în ce poate face Domnul Isus, a ajuns invitat în Paradis.
Ioan, unul din fiii tunetului a fost schimbat de Domnul Isus =i
numit apostolul iubirii. O prostituat[ cu numele de Maria a ajuns
s[ tr[iasc[ o via\[ de suflet mântuit, condus[ de o dragoste sfânt[.
Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al =anselor =i cât suntem în
via\[ ne putem schimba planurile =i priorit[\ile spre a face planuri
alese cu El, pe care s[ le ducem la bun sfâr=it. <Dac[ Îmi sluje=te
cineva, s[ M[ urmeze; =i unde sunt Eu, acolo va fi =i slujitorul
Meu. Dac[ Îmi sluje=te cineva, Tat[l îl va cinsti> (Ioan 12:26).      

Amin
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20
O POVESTE DE DRAGOSTE

<Atunci ea s-a aruncat cu fa\a la p[mânt, =i i-a zis:
«Cum am c[p[tat eu trecere înaintea ta, ca s[ îngri-
je=ti de mine, o str[in[?»> Rut 2:10

Cartea Rut con\ine povestea vie\ii unei femei cu numele
de Rut, nu neap[rat o nuvel[ romantic[, dar ca o poves-
tire adev[rat[ în care se poate observa, datorit[ unor

decizii bune, o poveste de dragoste =i un sfâr=it binecuvântat.
Povestea vie\ii lui Rut este portretul Bisericii Domnului Isus
Hristos, care +i-a ales în cea mai mare parte o mireas[ dintre nea-
muri pe care a r[scump[rat-o a=a cum p[gâna Rut a fost
r[scumparat[, =i prin planul divin s[ intre în spi\a neamului
Domnului Isus Hristos. Cei care am fost tineri odat[ în\elegem,
uneori din experin\e personale, ce înseamn[ <o poveste de
dragoste> =i dac[ suntem sinceri vom admite c[ este una din feri-
cirile îng[duite de Dumnezeu omului pe p[mânt. 

Dragostea din tinere\e, curat[ =i ne]ntinat[, este o experien\[
dat[ celui ce î=i încredin\eaz[ soarta vie\ii în mâna lui Dumnezeu.
În acest fel sunt =i ast[zi multe cazuri de succes, care pot fi numite
<o poveste de dragoste>, experimentat[ în vie\ile celor ce au
c[snicii fericite, care au în\eles c[ te c[s[tore=ti =i e=ti fericit când
intri în acest leg[mânt nu doar a=teptând fericirea, ci aducând cu
tine fericire în aceast[ rela\ie. Majoritatea copiilor cunosc
povestea cenu=[resei =i sunt pl[cut mi=ca\i de sfâr=itul pove=tii
acelei fete furate de orice bucurie datorit[ vitregiei vie\ii, dar care
a ajuns s[ fie so\ia prin\ului acelei \[ri, =i ceva asem[n[tor s-a
întâmplat cu Rut Moabita. 
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Povestea lui Rut este povestea r[scump[r[rii omului prin har =i
con\ine atât o povestire cu lucruri frumoase, dar =i lucruri adânci,
care uneori pot s[-i scape celui ce cite=te superficial. Uneori
Scriptura ascunde astfel de taine de cei ce citesc din obliga\ie, nu
din dorin\a de a-I sluji mai bine lui Dumnezeu. Uneori Dumnezeu
ascunde aceste frumuse\i pentru a r[spl[ti cu bucuria descoperirii
pe acela care-L iube=te pe Dumnezeu =i-L caut[ cu toat[ inima.
Cartea Rut începe prin a ne prezenta furtuna din via\a unei familii
din Betleem. Cartea începe prin a descrie o foamete care bântuia
în Israel =i trei înmormânt[ri, dar se termin[ cu o c[s[torie stâr-
nit[ dintr-o poveste de dragoste. 

Elimelec a fost c[s[torit cu Naomi cu care a avut doi b[ie\i.
Datorit[ foametei din acea perioad[, în acele \inuturi, Elimelec a
luat decizia s[ plece în \ara Moabului pentru un timp, unde
locuiau urma=ii lui Lot. Ace=tia tr[iau într-o idolatrie neagr[, care
mergea pân[ acolo c[ unii î=i jertfeau copiii idolului Chemo=.
În Moab, cei doi b[ie\i s-au c[s[torit cu dou[ Moabite pe care le
chema Rut =i Orpa. Zece ani mai târziu Elimelec =i cei doi
b[ie\i au murit, l[sând-o pe Naomi =i pe cele dou[ nurori ale ei,
Opra =i Rut, v[duve. Rut, dintr-un impuls de devotament pentru
soacra ei, care nu mai avea nici un sprijin, a ales s[ r[mân[ cu
Naomi, care a luat decizia de a se întoarce în Betleem, în \inutul
lui Israel. Cealalt[ nor[ a Naomei, Opra, fiind dezlegat[ de
Naomi dup[ ce i-a dat s[rutul de desp[r\ire, a ales s[ se întoarc[
în casa mamei ei. 

Plecarea familiei lui Elimelec în Moab reprezint[ o r[zvr[tire
=i ne]ncredere în Dumnezeu, care poart[ de grij[ celor ce se
încred în El, f[r[ a fi nevoie ca ace=tia s[ se compromit[ prin a
merge unde domne=te idolatria. Întoarcerea lui Rut dintr-o \ar[
unde domnea idolatria se aseam[n[ cu întoarcerea sufletului
noastru la Domnul Isus, spre a deveni parte din Biserica Sa, pen-
tru a c[rei r[scump[rare a pl[tit cu sângele S[u. A=a cum vie\ile
acestor oameni au luat întors[turi diferite în urma deciziilor pe
care le-au luat, a=a =i via\a noastr[ poate lua o cotitur[ înspre a
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g[si fericirea, atunci când ne întoarcem prin poc[in\[ la
Dumnezeu. Decizia care ne deschide drumul spre via\[ nu ne este
impus[ de Dumnezeu, fiindc[ ne-a l[sat voin\a liber[, dar ne
dore=te binele, =i dup[ ce ne pune în fa\[ via\a =i moartea ne
sf[tuie=te s[ alegem via\a, care este Domnul Isus, ca s[ tr[im.
Omului îi place s[ aleag[, dar nu întotdeauna alege bine. 

Sunt alegeri de mic[ importan\[, ca de exemplu ce hain[ vom
îmbr[ca sau ce vom face de mâncare, dar sunt =i decizii care cro-
iesc în via\a noastr[ un drum spre un destin ve=nic, ce duce din-
colo de mormânt, într-un domeniu de timp numit ve=nicie, care nu
poate fi cuprins de mintea noastr[. Suntem liberi s[ alegem, dar
nu putem alege consecin\ele care urmeaz[ o dat[ ce pribegia vie\ii
noastre pe p[mânt ajunge la cap[t. A alege s[ amâi a-L face pe
Domnul Isus Domn al vie\ii tale înseamn[ a alege s[-L respingi.
Uneori o decizie important[ în via\[ anuleaz[ nevoia de a mai lua
alte multe decizii mai mici. 

Când eu m-am v[zut p[c[tos, f[r[ nici o =ans[ de a m[ salva
singur, Duhul Sfânt mi-a trezit mintea, =i într-o clip[ de luciditate
am hot[rât s[-mi predau via\a Domnului Isus =i s[ fac tot ce pot
ca s[-L mul\umesc pe El, care a pl[tit pentru r[scump[rarea sufle-
tului meu. Prin aceast[ decizie am luat în mod automat o sume-
denie de alte decizii cu privire la lucrurile pe care s[ le fac sau nu,
=i acest fel de tr[ire m[ identific[ printre oameni =i în cer ca fiind
un copil al Domnului. Este decizia de a trece de la o umblare prin
vedere la o umblare prin credin\[ într-un Dumnezeu care poate
totul =i este întotdeauna în control. 

Elimelec a ales s[ umble prin vedere =i plecând în Moab s-a
dus într-un loc unde Dumnezeu nu d[dea binecuvântarea pe care
probabil c[ =i-a dorit-o. Dac[ vrem binecuvântarea trebuie s[ fim
siguri c[ suntem în locul unde Dumnezeu binecuvânteaz[, pentru
c[ El nu binecuv`nteaz[ pe cel ce st[ pe scaunul batjocoritorului
=i nici pe cel ce alege s[ petreac[ timp acolo unde Domnul Isus
nu ar merge. Naomi, ajuns[ v[duv[ =i lipsit[ de cei doi b[ie\i ai
ei, a cerut s[ nu mai fie numit[ Naomi, adic[ <pl[cut[>, ci Mara
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adic[ <am[r[ciune>, fiindc[ spunea ea: Cel Atotputernic a
umplut-o cu am[r[ciune, deoarece ea a cules rezultatul deciziilor
so\ului ei. Rut a f[cut o alegere pentru Dumnezeul lui Israel care
i-a schimbat via\a. <Rut a r[spuns: «Nu sta de mine s[ te las, =i s[
m[ întorc de la tine! Încotro vei merge tu voi merge =i eu, unde
vei locui tu, voi locui =i eu; poporul t[u va fi =i poporul meu, =i
Dumnezeul t[u va fi =i Dumnezeul meu; unde vei muri tu, voi
muri =i eu, =i voi fi îngropat[ acolo. Fac[-mi Domnul ce o vrea,
dar nimic nu m[ va desp[r\i de tine, decât moartea!»> (Rut 1:16,
17). Aceste versete descriu hot[rârea ferm[ =i vrednic[ de admi-
rat a lui Rut =i reprezint[ poza sufletului salvat, care pe via\[ =i pe
moarte se hot[re=te s[-L urmeze pe Domnul. 

Decizia de a p[r[si idolatria =i p[mântul Moabului deasupra
c[ruia era blestemul lui Dumnezeu, fiindc[ erau vr[jma=i ai
Israelului, se aseam[n[ cu decizia sufletul care p[r[se=te lumea =i
pl[cerile ei p[c[toase, spre a deveni proprietatea lui Dumnezeu =i
a=a a intra sub protec\ia Lui. Rut a =tiut ce înseamn[ necazul =i
plânsul, deoarece so\ul ei murise l[sând-o f[r[ nici un sprijin. De
mirat este uneori faptul c[ oamenii sunt zdrobi\i de necazurile
vie\ii =i totu=i, ca =i Orpa, aleg s[ r[mân[ nep[s[tori la glasul
Evangheliei care-i cheam[ la împ[care cu Dumnezeu =i la o
ve=nicie fericit[, aici =i în via\a care sigur urmeaz[ dup[ aceast[
via\[. Cei ce r[spund pozitiv chem[rii lui Dumnezeu aleg s[
spun[, ca =i Rut, c[ ei merg spre |ara lui Dumnezeu, î=i declar[
dependen\a de Domnul Isus, de meritul creat de El la Golgota =i
termin[ cu idolatria, al[turându-se poporului Domnului la fel cum
a f[cut Rut. 

Rut a spus c[ vrea s[ fie îngropat[ unde va fi =i Naomi, iar noi
ca suflete care am luat decizia pe <via\[> am fost îngropa\i prin
apa botezului în moartea Domnului Isus =i spunem ca Rut c[
nimeni =i nimic nu ne va desp[r\i de dragostea lui Dumnezeu.
<Cine ne va desp[r\i pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul, sau
strâmtorarea, sau prigonirea, sau foametea, sau lipsa de
îmbr[c[minte, sau primejdia sau sabia?> (Romani 8:35). Legea
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ne-ar fi exclus datorit[ inimii noastre idolatre, dar dragostea
Domnului Isus ne-a inclus =i pe noi în familia Sa, prin planul
divin numit har, dându-ne o inim[ nou[ cu dorin\i noi. A=a cum
Boaz din Betleem a avut drept de r[scump[rare asupra acestei
femei am[râte, =i Domnul Isus a venit jos pe p[mânt îmbr[când
un trup omenesc, ca s[ aib[ drept de r[scump[rare a sufletelor
noastre. <Astfel dar, deoarece copiii sunt p[rta=i sângelui =i c[rnii,
tot a=a =i El }nsu=i a fost deopotriv[ p[rta= la ele, pentru ca prin
moarte, s[ nimiceasc[ pe cel ce are puterea mor\ii, adic[ pe
diavolul, =i s[ izb[veasc[ pe to\i aceia, care prin frica mor\ii erau
supu=i robiei toat[ via\a lor> (Evrei 2:14, 15). 

La fel ca =i în cazul lui Rut =i a lui Naomi, nu oricum =i nu
oricine avea dreptul de r[scump[rare a sufletului nostru. A fost
nevoie de cineva tare, cineva bogat, f[r[ obliga\ii de ale lui, adic[
f[r[ vin[, cineva din neamul nostru Adamic. <Pentru c[ noi sun-
tem m[dulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui =i os din oase-
le Lui> (Efeseni 5:30). Chiar dac[ s-ar fi g[sit cineva care s[ se
califice în acest fel, ]i mai trebuia un lucru. Trebuia ca acea
persoan[ s[ vrea s[ devin[ R[scump[r[tor, pl[tind de bun[voie
r[scump[rarea. Dumnezeu ar fi fost tot Drept =i Sfânt dac[ ne-ar
fi l[sat s[ ne vedem fiecare de drumul nostru pân[ în ziua
judec[\ii, când dreptatea Lui ne-ar fi osândit, dar mila Lui a g[sit
=i a dat un R[scump[r[tor, care S-a dat pe Sine de bun[ voie. 

Rut s-a dus s[ culeag[ spicele ce r[mâneau în urma
secer[torilor, lucru obi=nuit =i era considerat un program social
planificat de Dumnezeu prin care ]i ajuta pe s[racii din \ar[. Boaz
a v[zut-o pe Rut =i cred c[ i-a pl[cut de ea. A întrebat-o cine este
=i a aflat c[ ea este aceea care a ar[tat bun[tate fa\[ de soacra ei
Naomi. Ea nu ar fi avut nici o =ans[ de a ajunge unde a ajuns mai
târziu, dac[ el nu ar fi c[utat s[ stea de vorb[ cu ea. Tot la fel =i
noi nu am fi ajuns la starea de suflete mântuite dac[ dragostea lui
Dumnezeu nu ne-ar fi c[utat. <+i dragostea st[ nu în faptul c[ noi
am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul c[ El ne-a iubit pe noi, =i a
trimis pe Fiul S[u ca jertf[ de isp[=ire pentru p[catele noastre>
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(1 Ioan 4:10). El a luat ini\iativa de a ne face ai Lui, fiindc[ noi
nu aveam de gând s[ p[r[sim p[catul. Ne-a vorbit prin glasul
Evangheliei =i ne-a pe\it pentru Împ[r[\ia Lui, sc[pându-ne din
acest veac r[u care zace în idolatria celui r[u. 

Boaz a vorbit cu lucr[torii ca s[ o lase pe Rut s[ culeag[ spice,
pentru ca ea s[ nu mearg[ în alt ogor. I-a dat s[ m[nânce gr[un\e
pr[jite =i s[ bea ap[ din vasele cu ap[. Când Rut a plecat acas[ la
Naomi i-a dus de mâncare =i i-a povestit ce s-a întâmplat la câmp.
Naomi a recunoscut mâna lui Dumnezeu la lucru =i a sf[tuit-o pe
Rut ce s[ fac[ =i cum s[ fac[. Rut, despre care oamenii de la poar-
ta cet[\ii au spus c[ este o <tân[r[ femeie>, a ajuns s[ se c[s[to-
reasc[ cu Boaz, care era foarte bogat, despre care Naomi a spus:
<este din cei ce au drept de r[scump[rare asupra noastr[>, dar Rut
a trebuit s[ asculte de sfatul Naomei. Rut a întrebat: <Cum de am
c[p[tat trecere înaintea ta?> R[spunsul este c[ Dumnezeu era la
lucru =i Rut i-a c[zut drag[ lui Boaz. 

V[zând =i gustând bun[tatea lui Dumnezeu care a venit peste
via\a noastr[ spunem =i noi ca Rut: <Cum am c[p[tat trecere
înaintea Ta, Doamne?> R[spunsul este c[ Dumnezeu +i-a legat
inima de om =i a dorit mult s[-l fac[ p[rta= planului S[u ve=nic în
care noi ne vom petrece ve=nicia cu Dumnezeu. Lucrarea aceast[
m[rea\[ s-a desf[=urat prin har, care înseamn[ dragostea lui
Dumnezeu ar[tat[ unui p[c[tos ca mine. O dragoste pe care nu
am meritat-o =i nici nu a= fi c[utat-o dac[ El nu m-ar fi chemat
prin glasul Evangheliei. Boaz a v[zut-o pe Rut =i, ca s[ spunem
în termenii no=tri de ast[zi, s-a îndr[gostit de ea, pentru c[ numai
a=a se explic[ ceea ce a f[cut. Ar fi putut s[ o fac[ bogat[ =i f[r[
s[-i pl[teasc[ r[scump[rarea, dar din felul cum a procedat se vede
c[ a iubit-o =i a dorit s[ o aib[ de so\ie. Rut a cules spice, dar acel
câmp a fost proprietatea ei dup[ ce a devenit so\ia lui Boaz. 

Noi, ca suflete mântuite, am primit arvuna Duhului Sfânt care
înseamn[ un avans din bog[\ia ce o vom primi când vom ajunge
acas[ la Mirele nostru Isus Hristos, care a rânduit s[ domnim
împreun[ cu El, fiindc[ nu doar ne-a r[scump[rat, dar ne-a f[cut
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=i mo=tenitori. Boaz a protejat-o pe Rut, la fel =i noi suntem p[zi\i
de puterea lui Dumnezeu prin credin\[. <Iar a Aceluia care poate
s[ v[ p[zeasc[ de orice c[derea, =i s[ v[ fac[ s[ v[ înf[\i=a\i f[r[
prihan[ =i plini de bucurie ]naintea slavei Sale, ...s[ fie slav[,
m[re\ie, putere =i st[pânire, mai înainte de to\i vecii, =i acum =i în
veci. Amin> (Iuda 1:24, 25). C[s[toria lui Boaz cu Rut a pus
temelia unei familii din care, cam 1100 de ani mai târziu, a venit
Domnul Isus Hristos, în spi\a neamului lui David. 

Naomi a sf[tuit-o pe Rut ce =i cum s[ fac[ pentru ca aceast[
c[s[torie s[ poat[ avea loc. Noi avem dorin\a s[-L cunoa=tem mai
îndeaproape pe Domnul Isus, dar pentru a avea experin\e de felul
cum au avut ucenicii Domnului Isus va trebui s[ lu[m seama la
sfatul Scripturii. Vrem s[-L cunoa=tem pe Domnul =i puterea
învierii Lui, nu ca pe un po=ta= sau un vânz[tor cu care ne-am
obi=nuit dar pe care nu-l cunoa=tem. Vrem s[-L cunoa=tem
îndeaproape pe Domnul Isus, pentru ca la R[pire s[ întâlnim fa\[
în fa\[ pe cineva pe care-L cunoa=tem, pe care L-am cunoscut pe
p[mânt de la inim[ la inim[. 

Naomi i-a spus lui Rut c[ trebuie s[ fie curat[. <Spal[-te =i
unge-te, apoi îmbrac[-te cu hainele tale, =i pogoar[-te la arie...>
(Rut 3:3). Ne apropiem de Domnul Isus =i El de noi cu dorin\a de
a-L cunoa=te mai îndeaproape atunci când ne cur[\im, separân-
du-ne de tot ce ni se pare r[u. <Deci, fiindc[ avem astfel de
f[g[duin\e, preaiubi\ilor, s[ ne cur[\im de orice întin[ciune a
c[rnii =i a duhului, =i s[ ne ducem sfin\irea pân[ la cap[t, în frica
de Dumnezeu> (2 Corinteni 7:1). Mul\i vor p[rt[=ie =i nu au,
mul\i s-au dat b[tu\i când e vorba de rug[ciune st[ruitoare,
deoarece spun c[ nu au nici un rezultat =i motivul este c[ dup[ ani
de zile de umblare prin biserici înc[ nu au înv[\[t c[ trebuie s[ se
apropie de Domnul, ]ns[ mai întâi trebuie s[ se cur[\easc[.
Cuvântul Scripturii este ca o oglind[ care ne arat[ ce este murdar
pe haina sufletului noastru, dar ne d[ =i recomandarea s[ sc[p[m
de pat[ prin poc[in\[ =i prin cur[\irea ce o face sângele scump al
Domnului Isus. 
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Dac[ vrei s[ sim\i izvorul de ap[ vie numit Duhul Sfânt cum
curge în inima ta, cur[\e=te-te =i a=a apropie-te de Domnul.
<Pleca\i, pleca\i, ie=i\i din Babilon! Nu v[ atinge\i de nimic necu-
rat! Ie=i\i din mijlocul lui! Cur[\i\i-v[, cei ce purta\i vasele
Domnului! (Isaia 52:11). Dac[ vrei s[ fii primit cu jertfa ta, cu
cererea ta, cu mul\umirea ta înaintea Domnului, nu te atinge de ce
este necurat, nu aduce în casa ta astfel de lucruri, nu rosti =i nu
gândi în a=a fel ]nc`t s[ te murd[re=ti. Când ne poc[im =i ne
întoarcem de la ceea ce Dumnezeu nume=te r[u, sângele Lui ne
cur[\e=te =i aceast[ stare trebuie p[strat[ chiar dac[ tr[im într-o
lume murdar[. <...=i sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui ne cur[\e=te
de orice p[cat> (1 Ioan 1:7). 

Un alt sfat pe care Naomi i l-a dat lui Rut a fost acela c[ dup[
ce se va sp[la s[ se ung[ cu ulei înmiresmat. Duhul Sfânt este
uleiul sfânt pe care Dumnezeu ni l-a dat ca arvun[, pentru a
înmiresma via\a noastr[ =i a celor din jurul nostru =i s[ ne fac[
pl[cu\i Mirelui Isus Hristos. <Dar voi a\i primit ungerea din
partea Celui sfânt, =i =ti\i orice lucru> (1 Ioan 2:20). Dup[ ce i-a
spus s[ se spele =i s[ se ung[, Naomi i-a mai spus s[ se îmbrace
frumos =i s[ lepede zdren\ele. <M[ bucur în Domnul, =i sufletul
Meu este plin de veselie în Dumnezeul Meu; c[ci M-a îmbr[cat
cu hainele mântuirii, M-a acoperit cu mantaua izb[virii, ca pe un
mire împodobit cu o cunun[ împ[r[teasc[, =i ca o mireas[,
împodobit[ cu sculele ei> (Isaia 61:10). 

Dac[ vrei p[rt[=ie =i bucurie în Duhul Sfânt p[r[se=te orice
obiceiuri rele, schimb[ cârtirea =i nemul\umirea cu cuvinte care
s[-I aduc[ slav[ lui Dumnezeu. Nu te tot plânge c[ \i-a dat o cruce
grea, ci d[-I laud[ c[ te-a r[scump[rat =i te-a îmbr[cat cu hainele
mântuirii. Apoi Naomi a înv[\at-o pe Rut s[ se a=eze la picioarele
lui Boaz. Nimic murdar, nimic pervers nu a avut loc pe câmpul
deschis, unde mai erau =i al\ii. Chiar Boaz a numit-o femeie cins-
tit[, dar punându-se la picioare lui s-a pus în supunere sub pro-
tec\ia lui. La fel, nici noi nu g[sim loc de mai mare siguran\[ ca
la picioarele Domnului Isus. Nu este biseric[, altar, m[n[stire,
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amvon unde s[ fii mai protejat dec`t a sta în smerenie la
picioarele Domnului Isus, oriunde ar fi aceasta. 

A sta la picioarele Domnului înseamn[ a te supune voii Lui în
total[ dependen\[ de El. <... +i el însu=i î\i va spune ce s[ faci>
(Rut 3:4). Când vii la Domnul Isus ca s[ te r[scumpere =i s[ te
înve\e, El î\i va spune ce s[ faci pentru a sim\i dragostea Lui =i s[
po\i la rândul t[u s[-I ara\i dragostea ta. <Cine are poruncile Mele
=i le p[ze=te, acela M[ iube=te; =i cine M[ iube=te, va fi iubit de
Tat[l meu. Eu îl voi iubi, =i M[ voi ar[ta lui> (Ioan 14:21). }l
iube=ti tu pe Domnul Isus care a pl[tit pentru r[scump[rarea
sufletului t[u? Mai mult dec`t studiul Scripturii, dec`t facerea de
bine sau alte lucruri, iubirea ta fa\[ de El const[ în ascultarea pe
care El o vede =i o pre\uie=te. Vrei binecuv`nt[ri? Spal[-te,
unge-te, îmbrac[-te =i stai la picioarele Lui, pentru c[ numai de la
Domnul Isus Hristos le vei primi. <Binecuvântat s[ fie
Dumnezeu, Tat[l Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecu-
vântat cu tot felul de binecuvânt[ri duhovnice=ti, în locurile
cere=ti, în Hristos> (Efeseni 1:3). 

Boaz a asigurat-o pe Rut c[ toate vor fi bine, a=a cum Domnul
Isus ne-a promis c[ este cu noi în toate zilele =i nu ne va p[r[si cu
nici un chip. Boaz i-a dat lui Rut aproximativ 30 de kg de gr[un\e
s[ duc[, ca s[ aib[ cu ce tr[i ea =i Naomi pân[ ce procesul legal
de r[scump[rare se va duce la îndeplinire. De ce a f[cut Boaz
acest lucru? Cred c[ o iubea. Cred c[ îi era drag[. A avut dorin\a
de a-=i petrece restul vie\ii în compania ei. Boaz s-a dus la poarta
cet[\ii, unde aveau loc astfel de tranzac\ii, =i a luat zece martori.
A vorbit cu cel ce a fost primul în linia celor cu drept de
r[scump[rare, care a cedat în favoarea lui Boaz. <Atunci Boaz a
zis b[trânilor =i întregului popor: «Voi sunte\i martori azi c[ am
cump[rat din mâna Naomei tot ce era al lui Elimelec, al lui
Chilion =i al lui Mahlon, =i c[ mi-am cump[rat de asemena de
nevast[ pe Rut, Moabita, nevasta lui Mahlon»> (Rut 4:9). 

Tr[irea lui Adam nu ne-a adus r[scump[rare =i nici siguran\[,
ci ne-a l[sat în robia p[catului. Împotriva noastr[ erau zece mar-
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tori, care sunt cele zece porunci date de Dumnezeu, fiindc[ cine
c[lca una era vinovat de toate zece. A=a cum Boaz nu a avut
lini=te pân[ nu a r[scump[rat-o pe Rut, Domnul Isus nu a cedat =i
nu S-a dat înapoi de la sacrificiu pân[ când nu a putut spune c[tre
Tat[l =i c[tre noi: <S-a sfâr=it! R[scump[rarea a fost f[cut[!>.
Boaz a r[scump[rat-o pe Rut la por\ile cet[\ii, =i ea a devenit so\ia
lui care i-a n[scut pe Obed. Obed l-a avut pe Isai, care l-a avut pe
David. Este o bucurie s[ g[sim =i s[ recunoa=tem frumuse\ea
Scripturii, mai ales când ne vedem portretul ca =i în acest caz, în
persoana Moabitei cu numele de Rut care a fost o str[in[, dar prin
r[scump[rare a fost ad[ugat[ la poporul Domnului. 

Decizia luat[ de Rut în fa\a lui Naomi pentru Dumnezeul lui
Israel nu a trecut neobservat[ de oameni =i nici nu a r[mas
ner[spl[tit[ de Dumnezeu. Dumnezeu a avut grij[ de trecutul ei,
de prezentul =i de viitorul ei. Cei ce vin la mântuire, primind cu
supunere =i recuno=tin\[ r[scump[rarea f[cut[ prin scump sângele
Domnului Isus, au p[catul acoperit =i f[r[delegea iertat[ din tre-
cutul lor. În prezent, ei sunt sp[la\i prin Cuvântul Scripturii, un=i
cu o ungere proasp[t[ a Duhului Sfânt =i îmbr[ca\i cu hainele
mântuirii lucreaz[, a=teptând pe Mirele Isus, având o cântarea de
laud[ în gur[ spre slava Aceluia care i-a iubit îndeajuns c[ i-a
r[scump[rat. Pe aceia care vin la El ]i a=teapt[ în viitor un osp[\
îmbel=ugat numit nunta Mirelui, unde Domnul Isus spune c[ vom
fi mul\i de la Apus =i de la R[s[rit. Acolo ne vom bucura de mân-
tuirea de care ne-a facut parte Dumnezeul care ne-a iubit, care ne
iube=te =i care ne va iubi întotdeauna cu o iubire ve=nic[. Cum am
c[p[tat trecere înaintea Ta, Doamne? <... «Te iubesc cu o iubire
ve=nic[; de aceea ]\i p[strez bun[tatea Mea!»> (Ieremia 31:3).

Amin
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21
HARUL

<Lui Îi dator[m faptul c[, prin credin\[, am intrat în
aceast[ stare de har, în care suntem; =i ne bucur[m în
n[dejdea slavei lui Dumnezeu.> Romani 5:2

Cuvântul har este frecvent întâlnit pe paginile Noului
Testament, dar dintr-un respect sacru nu este folosit în
limbajul comun de fiecare zi. Harul sau gra\ia este o

ac\iune care implic[ lucruri favorabile, f[cute din mil[ fa\[ de
cineva care nu merit[. Scriptura vorbe=te despre harul unei per-
soane, cum este Domnul Isus, de ac\iuni pline de har ale copiilor
lui Dumnezeu, de harul de a suferi =i mai întâlnim =i termenul de
cuvinte pline de har. Din mul\imea laturilor felurite ale harului,
care str[lucesc ca un diamant al lui Dumnezeu, vom privi în acest
mesaj la harul de a primi mântuirea, de a lucra împreun[ cu
Dumnezeu =i la harul de a suferi pentru Numele Lui. Cel mai
avantajos contact al nostru cu cuvântul har este acela prin care
în\elegem c[ Dumnezeu, în bun[tatea Sa, a ales s[ ofere harul
S[u, gra\iind sufletul p[c[tosului care alearg[ prin actul poc[in\ei
la ad[postul jertfei Domnului Isus. 

Mila =i bun[tatea sunt parte din caracterul sfin\eniei lui
Dumnezeu, care d[ darul vie\ii ve=nice celui ce prin credin\[ se
arunc[ în bra\ele iert[toare ale Tat[lui. Orice lucru bun care se
întâmpl[ în via\a noastr[ este un efect al harului lui Dumnezeu.
Harul lui Dumnezeu este oferta extins[ de Cel Bun oric[rei
f[pturi care aude glasul Evangheliei, ]ns[ omul poate alege s[
refuze harul. Harul lui Dumnezeu nu sparge u=a, ci bate la u=a
inimii omului s[r[cit de p[cat =i dac[ I se deschide intr[ =i face
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omul o f[ptur[ nou[, aducând în[untru lui pu\in din ce ]nseamn[
Cer. <Iat[ Eu stau la u=[, =i bat. Dac[ aude cineva glasul Meu =i
deschide u=a, voi intra la el, voi cina cu el, =i el cu Mine>
(Apocalipsa 3:20). Domnul Isus este singura n[dejde a p[c[tosu-
lui =i a-I deschide u=a inimii, când El bate, înseamn[ a sim\i cea
mai mare fericire pe care o poate sim\i un muritor, pentru c[ prin
sp[larea na=terii din nou povara p[catului, care apas[ con=tiin\a
omului, cade la p[mânt =i prietenia cu Tat[l este restaurat[. <Cât
este de departe r[s[ritul de apus, atât de mult dep[rteaz[ El
f[r[delegile noastre de la noi> (Psalmul 103:12). 

Atunci când El ne iart[ vrea ca =i noi s[-i d[m drumul acelui
p[cat =i cu recuno=tin\[ fa\[ de bun[tatea Sa s[ ne bucur[m de
slobozenia fa\[ de trecutul murdar =i de slobozenia de a nu mai fi
robi ai acelor p[cate. Când Dumnezeu spune alege via\a,
poc[ie=te-te, d[-mi Mie ce-i al Meu, cere s[ fii umplut cu Duhul
Sfânt, vegheaz[, fiindc[ El nu are o agend[ de planuri ascuns[ de
noi =i nici nu are un interes egoist, ci ne cere s[ facem aceste
lucruri =tiind c[ f[cându-le ele ne vor face ferici\i, iar El nu va
mai trebui s[ se despart[ de noi. Venirea harului prin care
nelegiuirea noastr[ este înl[turat[ a fost prevestit[, =i noi suntem
aceia care beneficiem de El. <El va avea iar[=i mil[ de noi, va
c[lca în picioare nelegiuirile noastre, =i vei arunca în fundul m[rii
toate p[catele lor> (Mica 7:19).

Cea mai adânc[ parte a oceanului are =ase mile sau zece kilo-
metri =i când un suflet prime=te harul lui Dumnezeu în via\a lui,
Cuvântul lui Dumnezeu spune în mod simbolic c[ ]i arunc[
p[catul în fundul m[rii. <Pentru c[ le voi ierta nelegiuirile, =i
nu-Mi voi mai aduce aminte de p[catele =i f[r[delegile lor> (Evrei
8:12). Alexandru cel Mare i-a dat unui soldat un dar de mare va-
loare, iar acesta politicos =i totodat[ cople=it de sim\[minte a spus
c[ este ceva ce e prea mult pentru el. Alexandru i-a r[spuns c[
într-adev[r este mult, dar nu este prea mult pentru el ca împ[rat.
Darul acesta al mântuirii oferit omului L-a costat extrem de mult
pe Dumnezeu, dar bun[tatea Lui a spus c[ se merit[, pentru a
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r[scump[ra ce era pierdut. <C[ci prin har a\i fost mântui\i, prin
credin\[. +i aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.
Nu prin fapte, ca s[ nu se laude nimeni> (Efeseni 2:8, 9). Mân-
tuirea prin har este o stare stabil[ de care sufletul gra\iat de vin[
se poate bucura în prezent, pentru c[ Scriptura spune: <a\i fost
mântui\i, prin credin\[> =i nu spune pute\i fi eventual mântui\i. 

Oamenii care apar\in diferitelor religii de pe p[mânt, uneori
chiar cre=tine, sper[ s[ fie mântui\i depinzând de fapte, dar
Scriptura ne înva\[ c[ r[mânând în ascultare de Dumnezeu am
fost mântui\i f[r[ de faptele noastre, care sunt doar rezultatul fap-
tului c[ suntem mântui\i. Omul =i-a pierdut nevinov[\ia prin fapte
=i nu o poate avea înapoi decât prin har, acceptând prin credin\[
ceea ce a f[cut Dumnezeu pentru noi. A=a cum îngerul a luat
c[rbunele de pe altar cu un cle=te =i a atins gura prorocului Isaia
îndep[rtând astfel p[catul de la el, tot a=a ca acel cle=te credin\a
noastr[ apuc[ darul mântuirii =i-l pune în[untru sufletului nostru. 

La un colegiu biblic, un profesor a anun\at un examen în mod
inopinant =i a înmânat examenele tip[rite fiec[rui student.
Examenul era extrem de dificil, plin de întreb[ri foarte grele, la
care studen\ii nu =tiau r[spunsul, dar fiecare întrebare avea scris
=i r[spunsul corect în dreptul ei. Pe ultima pagin[ era scris: <Cre-
atorul acestui examen a luat examenul pentru voi cu nota 10. El a
=tiut c[ nu sunte\i preg[ti\i =i nici nu =ti\i r[spunsurile corecte.
Prin acest examen a\i experimentat ce înseamn[ har.> Domnul
Isus a =tiut c[ noi nu ne calific[m s[ trecem examinarea aspr[ a
Legii, de aceea El a trecut examenele pentru noi, venind pe
p[mânt, tr[ind o via\[ f[r[ de p[cat =i pl[tind în locul nostru cu o
jertf[ des[vâr=it[. Nota noastr[ bun[ ca dar de la El este nepri-
h[nirea cu care ne-a îmbr[cat ca s[ putem ajunge în Cer, înaintea
Tat[lui, =i acesta nu este meritul nostru, ci al Lui. Cel ce are o
credin\[ s[n[toas[ se bucur[ de mântuire ]nc[ de aici de pe p[-
mânt, =i nu trebuie s[ a=tepte pân[ pleac[ la cele ve=nice, având o
confirmare continu[ prin Duhul Sfânt a rela\iei lui cu Dumnezeu.
<Lui Îi dator[m faptul c[ prin credin\[ am intrat în aceast[ stare
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de har> =i fiindc[ este un dar este cu totul altceva dec`t o r[splat[
pentru ceva ce ai f[cut. <Fiindc[ plata p[catului este moartea: dar
darul f[r[ plat[ al lui Dumnezeu este via\a ve=nic[ în Isus
Hristos, Domnul nostru> (Romani 6:23). 

Neprih[nirea pe care ne-o d[ El prin credin\[ este haina de
nunt[ f[r[ de care am fi sco=i afar[ =i arunca\i în întunericul de
afar[. Sunt oameni care se zbat s[-=i fac[ rost de haina lor de
nunt[ =i încearc[ s[-L ajute pe Dumnezeu ca s[-i mântuiasc[, dar
faptele omului, oricât de bune i s-ar p[rea, nu sunt îndeajuns.
<R[scump[rarea sufletului lor este a=a de scump[, c[ nu se va
face niciodat[> (Psalmul 49:8). Un om simplu a spus c[ nu po\i
face o omlet[ bun[ din ou[ stricate, tot a=a sunt încerc[rile omu-
lui de a se mântui singur. Pân[ ce Duhul Sfânt nu devine rezident
permanent în templul trupului nostru, faptele noastre bune nu au
o valoare mai mare dec`t valoarea unei haine mânjite. 

Fiul risipitor din pilda Domnului Isus scris[ la evanghelia dup[
Luca capitolul 15, care =i-a venit în fire =i s-a întors acas[, este un
prim exemplu pentru noi a ceea ce face harul lui Dumnezeu cu cel
care se recunoa=te c[ este p[catos =i cere mila lui Dumnezeu. Cu
toate c[ risipise averea, tat[l l-a înc[l\at, l-a îmbr[cat, i-a f[cut un
osp[\ =i i-a dat un inel. Inelul pe acea vreme avea rolul de carte de
credit, pentru c[ se putea duce s[ cumpere ce dorea, iar pe poli\a
de plat[, pe o cear[ moale, imprima sigiliul aflat pe inel =i acel
sigil garanta c[ plata va fi f[cut[ în ]ntregime. Tat[l i-a dat fiului
risipitor un asemenea inel, a=a cum nou[ prin har Dumnezeu
ne-a deschis magazia promisiunilor Lui. <Lui Îi dator[m> faptul
c[ am intrat în aceast[ stare de har, dar <Lui Îi dator[m> =i
ascultarea o dat[ ce am fost sp[la\i de vechile noastre p[cate.
Dup[ cum copiilor le place mai mult dulciurile, omului îi place
partea harului despre iertare, promisiunea vie\ii ve=nice, dar mai
pu\in supunerea, ascultarea =i asprimea cu care trebuie s[-=i
înfrâneze pornirile trupului.

Mântuirea este rezultatul harului; ea nu numai c[ ]l justific[ pe
om ca fiind iertat =i mântuit, dar îi d[ imbold pentru a se feri de

215



p[cat în vederea întâlnirii cu Dumnezeu. <C[ci harul lui
Dumnezeu, care aduce mântuire pentru to\i oamenii, a fost ar[tat
=i ne înva\[ s-o rupem cu p[gân[tatea =i cu poftele lume=ti, =i s[
tr[im în veacul de acum cu cump[tare, dreptate =i evlavie, a=tep-
tând fericita noastr[ n[dejde =i ar[tarea slavei Marelui nostru
Dumnezeu =i Mântuitor Isus Hristos> (Tit 2:11-13). Suntem ierta\i
prin har, dar nu înseamn[ c[ putem tr[i în dezm[\ spiritual, pen-
tru c[ haina alb[ pe care am primit-o când ne-am întors de la
risipirea nevinov[\iei trebuie p[strat[, =tiind c[ în cer nu va intra
nimic p[tat sau zbârcit de p[cat. 

Un pastor a mers la o =edin\[ în centrul unui ora= cu trafic
intens =i nu a g[sit loc de parcare. A parcat ma=ina într-un loc
nepermis =i pe geam a pus cartea lui de vizit[, de pastor, pe care
a scris un mesaj pentru poli\istul care =tia c[ va observa c[ ma=ina
lui este parcat[ ilegal. Pe cartea de vizit[ care-l identifica ca om
al lui Dumnezeu a scris: <Drag[ domnule poli\ist! M-am rotit în
jurul acestei parc[ri de zece ori, dar nu am g[sit parcare liber[.
Fiindc[ trebuia neap[rat s[ ajung la =edin\[ am parcat aici. «+i ne
iart[ nou[ gre=elile noastre!»> Când pastorul s-a reîntors de la
=edin\[ a g[sit pe geamul ma=inii un tichet de sanc\ionare =i un
bilet cu un scurt mesaj din partea poli\istului care spunea: <Drag[
pastore! Eu merg în jurul acestei parc[ri de 15 ani =i dac[ nu te
sanc\ionez îmi pierd serviciul. «+i nu ne duce pe noi în ispit[.»>
Harul este o slobozenie de vina trecutului =i o înzestrare cu pute-
re pentru a tr[i pentru Dumnezeu dup[ ce am rupt-o cu poftele
lume=ti, dar în nici un caz nu este ceea ce au f[cut unele religii din
El, =i anume o u=[ spre p[cat, spunând c[ o dat[ ce ai fost mân-
tuit orice ai face nu te mai po\i abate de la harul lui Dumnezeu. 

O tr[ire în p[cat te dezbrac[ de binecuvântare =i }l dezonorea-
z[ pe Dumnezeu, care a pl[tit un pre\ enorm pentru ca noi s[
avem parte de har. Dac[ treptat împingi o carte ce st[ pe o mas[
spre marginea ei, degeaba ]i tot spui c[r\ii: <S[ nu cazi!> Este o
limit[ p`n[ la care po\i împinge cartea, fiindc[ pe urm[ va c[dea
jos. Ca suflete mântuite mai gre=im, =i Dumnezeu, care =tie din ce

216

M{RG{RITARUL DE MARE PRE|



suntem f[cu\i, când ne cercet[m =i în poc[in\[ ne cerem iertare,
El ne iart[, dar s[ nu c[ut[m niciodat[ limitele harului, ispitin-
du-L pe Dumnezeu ca s[ vedem cu cât p[cat ne merge, fiindc[
dac[ p[c[tuim =i tr[im în p[cat cu voia cerem s[ fie r[stignit din
nou Domnul Isus. Asemenea c[r\ii pe care alegem s[ o împingem
spre muchia mesei, omul care glume=te cu p[catul risc[ s[ cad[ =i
s[ nu se mai ridice, pentru c[ Dumnezeu nu se las[ batjocorit de
cel care vrea s[ slujeasc[ la doi st[pâni. 

<C[ci cei ce au fost lumina\i odat[, =i au gustat darul ceresc, =i
s-au f[cut p[rta=i Duhului Sfânt, =i au gustat Cuvântul cel bun al
lui Dumnezeu =i puterile veacului viitor – =i care totu=i au c[zut,
este cu neputin\[ s[ fie înnoi\i iar[=i, =i adu=i la poc[in\[, fiindc[
ei r[stignesc din nou pentru ei, pe Fiul lui Dumnezeu, =i-L dau s[
fie batjocorit> (Evrei 6:4-6). Pentru a nu ne apropia de marginea
unei pr[pastii spirituale trebuie s[ hr[nim din abunden\[ omul
nostru cel nou cu Cuvântul lui Dumnezeu, ca s[ aib[ autoritate =i
putere de a se împotrivi dorin\elor firii, care se r[zboiesc cu
dorin\ele duhului. Când Cuvântul Lui locuie=te din bel=ug în noi,
El lumineaz[ calea pa=ilor no=tri, asemenea unei candele în
noapte, ca s[ vedem obstacolele =i la\urile puse de vr[jma=.
<Cuvântul T[u este o candel[ pentru picioarele mele, =i o lumin[
pe c[rarea mea> (Psalmul 119:105). Puterea de a r[mâne în harul
lui Dumnezeu vine prin p[rt[=ia în rug[ciune cu Tat[l nostru, care
dore=te s[ comunice cu noi. Rug[ciunea ascultat[ începe, tot în
cer, cu dorin\e bune ale voii Sale pentru via\a noastr[, pe care El
le pune în noi prin Duhul Sfânt. 

O alt[ latur[ a harului este privilegiul de a lucra cu Dumnezeu
dup[ dorin\ele potrivite pe care El ni le d[, care au întotdeauna ca
rezultat glorificarea Domnului. Este un har ca Dumnezeu s[
primeasc[ prosl[virea noastr[ prin rug[ciune =i cântare când ne
aducem pe noi în=ine ca o jertf[ vie înaintea Lui. <S[ ne apropiem
dar cu deplin[ încredere de scaunul harului, ca s[ c[p[t[m îndurare
=i s[ g[sim har, pentru ca s[ fim ajuta\i la vreme de nevoie> (Evrei
4:16). Harul are un scaun sau tron cum îi mai spunem =i înaintea
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Lui mergem prin rug[ciune. Rug[ciunea înaintea scaunului haru-
lui nu este doar un exerci\iu al min\ii, nu const[ doar în sunete ce
ies din vibrarea vocilor vocale, nu este doar mi=carea buzelor, ci
este un fir de leg[tur[ =i comunicare cu cerul, între scaunul haru-
lui =i Duhul Sfânt care este în templul trupului nostru. Dumnezeul
nev[zut de ochiul omenesc poate fi sim\it prin duhul nostru,
datorit[ harului care a trezit la via\[ duhul nostru. O rug[ciune
]n[l\at[ în Numele Domnului Isus la acest tron al harului ajunge
acolo sus prin Duhul Sfânt. Accesul la acest tron nu este posibil
decât prin Mielul lui Dumnezeu care a fost jertfit pentru p[c[to=i.

Domnul Isus ne-a înv[\at s[-L numim cu c[ldur[ pe
Dumnezeu Tat[l nostru care este în ceruri, =tiind c[ El are o
Împ[r[\ie în care ne-a chemat =i pe noi. Când ne apropiem de
acest scaun trebuie s[ ne apropiem cu umilin\[ =i sinceritate,
=tiind c[ El este Atotcunosc[tor =i face tot ce vrea în ceruri =i jos
pe p[mânt. Acest scaun nu este un scaun al legii, ci al harului, deci
al îndur[rii, de aceea avem îndr[zneal[ s[ mergem înaintea Lui,
=tiind c[ ne putem apropia de El, cu toate c[ suntem departe de a
fi des[vâr=i\i. Reu=itele noastre în via\[ sunt reu=itele lui
Dumnezeu în via\a noastr[. S[ ne închipuim o cioc[nitoare care
bate cu zel într-un copac uria=, =i în timp ce love=te pomul cu
ciocul acel pom este lovit de un tr[snet care-l doboar[ la p[mânt.
Un om care face o fapt[ bun[ este ca =i o astfel de cioc[nitoare
care a cioc[nit în scoar\a copacului =i s-ar l[uda c[ ea a doborât
copacul uria= la p[mânt. Oamenii mari au fost întotdeauna
oamenii care s-au =tiut face mici. Noi, când prin harul lui
Dumnezeu facem o lucrare cu El, trebuie s[ admitem c[ nu noi, ci
harul lui Dumnezeu a f[cut acea lucrare. <Prin harul lui
Dumnezeu sunt ce sunt. +i harul Lui fa\[ de mine n-a fost z[dar-
nic; ba înc[ am lucrat mai mult decât to\i: totu=i nu eu, ci harul lui
Dumnezeu care este în mine> (1 Corinteni 15:10).  

O alt[ latur[ a harului este aceea care include dezvoltarea =i
testarea credin\ei. Vom trece prin clipe de încercare, dar harul lui
Dumnezeu, la fel ca =i pe apostolului Pavel, ne va sus\ine. Pavel
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era deja de 14 ani pe calea Domnului =i totu=i Dumnezeu a v[zut
c[ este necesar s[ lase un \epu= în trupul lui. <+i El mi-a zis:
«Harul Meu î\i este de ajuns; c[ci puterea Mea în sl[biciune este
f[cut[ des[vâr=it[»...> (2 Corinteni 12:8). Durerea =i necazul nu
era ceva str[in acestui apostol minunat, care a vorbit mai mult de
har ca oricare alt ucenic al Domnului, dar privind la ce urmeaz[
dup[ aceast[ via\[ a spus c[ aceste necazuri nu sunt vrednice s[
fie puse al[turi de slava viitoare. <Cunosc un om în Hristos, care,
acum paisprezece ani, a fost r[pit pân[ la al treilea cer… =i a auzit
cuvinte, care nu se pot spune, =i pe care nu-i este îng[duit unui om
s[ le rosteasc[> (2 Corinteni 12:2, 4). 

Când a vorbit de slava viitoare vorbea ca unul care a fost r[pit
la cer =i a v[zut în ce const[ aceast[ slav[ pentru care se merit[ s[
ier\i totul, s[ înduri totul =i s[ munce=ti din r[sputeri, chiar dac[
nici un om nu te apreciaz[. Dup[ ce a v[zut cum va fi r[spl[tit[
credincio=ia în cer de c[tre Dumnezeu a spus: <De aceea simt
pl[cere în sl[biciuni, în def[im[ri, în nevoi, în prigoniri, în strâm-
tor[ri, pentru Hristos; c[ci când sunt slab, atunci sunt tare>
(2 Corinteni 12:10). Ca unul care a primit har, apostolul Pavel a
v[zut scaunul harului despre care a scris pentru beneficiul nostru
=i Slava ce-L înconjoar[ pe Acela care +i-a dat via\a pentru noi.
Când a venit înapoi în trup a spus c[ se merit[ nu numai s[ tr[ie=ti
pentru Hristos, ci =i s[ mori pentru El. 

Dumnezeu a dat de lucru Bisericii Sale, dar a =i l[sat peste
apostolul Pavel ca =i peste întreaga Sa Biseric[ încerc[ri =i
suferin\e prin care i-a des[vâr=it. Prin aceste furtuni le-a dat opor-
tunitatea s[-I fie martori, îmbog[\indu-se astfel fat[ de Dumnezeu
care va r[spl[ti pe lucr[tori împ[r[te=te. <C[ci cu privire la
Hristos, vou[ vi s-a dat harul nu numai s[ crede\i în El, ci s[ =i
p[timi\i pentru El> (Filipeni 1:19). Partea aceasta a harului nu ne
prea place, dar Acela care ne iube=te =tie c[ este necesar[. Când
Dumnezeu nu ne d[ ce-I cerem sau ne cere ce ne-a dat ca s[ ne
încerce, s[ nu uit[m c[ nu suntem st[pâni, ci doar ispravnici =i El
are dreptul s[ fac[ ce vrea cu ce este a Lui. În momente când
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avem harul s[ lucr[m =i s[ suferim s[ nu uit[m c[ vr[jma=ul este
pe m[sura t[riei noastre, dar nu poate ajunge la ea pân[ nu ne ia
mai întâi bucuria Domnului, care este t[ria noastr[. Oamenii spun
c[ pacea este lipsa oric[rei irita\ii, dar pacea pe care o d[
Dumnezeu este de a=a fel c[ r[mâne pace chiar =i în mijlocul fur-
tunii. Nou[ ne place lini=tea din port când vasul sufletului nostru
se simte în siguran\[ de furtunile din larg, când toate lucrurile ne
merg bine, dar la fel ca un vapor, nu pentru aceasta am fost crea\i,
ca s[ st[m numai în siguran\a portului. 

<El ne-a mântuit =i ne-a dat o chemare sfânt[, nu pentru faptele
noastre, ci dup[ hot[rârea Lui =i dup[ harul care ne-a fost dat în
Hristos Isus, înainte de ve=nicii> (2 Timotei 1:9). Ai intrat prin
credin\[ în starea de har numit[ mântuire sau ai refuzat-o? Un
renumit actor se preg[tea s[ dea un spectacol înaintea unei mari
mul\imi când a fost anun\at de administra\ia cl[dirii c[ a izbucnit
un incendiu. Pentru a nu se produce panic[ i-au spus actorului s[
ias[ pe scen[ =i s[ anun\e publicul de incendiu, ca ei s[ ias[ cât se
poate de ordonat =i s[-=i scape via\a. Actorul a mers pe scen[ =i
când a spus c[ a izbucnit focul lumea a început s[ râd[ în hohote,
crezând c[ este o glum[. Aanun\at a doua oar[ acela=i lucru, la fel
de serios, =i publicul a început s[ aplaude. Aproape plângând, la
gândul c[ unii vor muri, a anun\at înc[ o dat[ acela=i lucru, iar
publicul s-a ridicat în picioare aplaudând =i strigând: <Bravo!
Bravo!> 

Sunt mul\i oameni care aud mesajul harului care-i scap[ de
focul iadului, dar cred c[ este o glum[. Multora le place mesajele
de predic[ =i spun: <Bravo! Bravo!>, dar nu se poc[iesc ca s[
scape de chinul cel ve=nic. P[catul este ademenitor în faza ini\ial[
cum a fost =i pentru fiul risipitor, dar nu trece mult =i dincolo de
momeala vr[jma=ului apare acul care aga\[ =i-l înrobe=te pe om,
ca pe un pe=te prostu\ cârligul pescarului. Bun[tatea lui
Dumnezeu d[ liberate omului s[ aleg[ între via\[ ve=nic[ =i chin
ve=nic. Fii sigur c[ nu-i po\i mul\umi pe to\i întotdeauna, dar este
important ca Dumnezeu, care va judeca vii =i mor\ii, s[ fie
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mul\umit de ce alegi s[ faci =i ce alegi s[ nu faci. Harul =i felul în
care ai fost creat este dovada de net[g[duit c[ Dumnezeu te
iube=te =i te cheam[ la o rela\ie de prietenie cald[, ca între un Tat[
=i copilul S[u, având la baz[ ceea ce a f[cut El pentru noi. 

Harul a schimbat felul în care un om ajunge mântuit =i a f[cut
din nou posibil[ rela\ia omului cu Dumnezeu, care cheam[ ast[zi
pe orice om la poc[in\[. Harul sau favoarea nemeritat[ pe care
Dumnezeu a ales s[ o r[sfrâng[ peste noi nu va fi totdeauna la dis-
pozi\ia omului, pentru c[ moartea, uneori fulger[toare sau
R[pirea Bisericii, va închide aceast[ ofert[. Dup[ ce Dumnezeu a
închis u=a corabiei lui Noe, în zadar au mai venit oamenii =i au
strigat s[ le deschid[, spunând c[ îl crede cu privire la tot ce le-a
predicat 110 ani. A fost prea târziu =i va fi prea târziu pentru aceia
pe care ziua Domnului, care va veni pe nea=teptate, ca un ho\, îi
va prinde nepreg[ti\i. Ast[zi po\i fi acceptat de Dumnezeu prin
har, chiar dac[ nu meri\i, a=a cum nici eu nu am meritat, de aceea
apuc[ via\a ve=nic[ la care e=ti chemat =i bucur[-te de Fiul lui
Dumnezeu care te face slobod cu adev[rat. 

Amin
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22
PREOTUL CARE S-A ADUS CA JERTFÃ

<+i tocmai un astfel de Mare Preot ne trebuia: sfânt,
nevinovat, f[r[ pat[, desp[r\it de p[c[to=i, =i în[l\at
mai pe sus de ceruri, care n-are nevoie, ca ceilal\i
mari preo\i, s[ aduc[ jertfe în fiecare zi, întâi pentru
p[catele sale, =i apoi pentru p[catele norodului, c[ci
lucrul acesta l-a f[cut o dat[ pentru totdeauna, când
S-a adus ca jertf[ pe Sine }nsu=i.> Evrei 7:26, 27

Cel mai mare Prieten al nostru S-a n[scut la Betleem =i
locul unde El ne-a f[cut cel mai mult bine nu este
departe de unde S-a n[scut. Este un loc care a fost

numit de Avraam: <... «La muntele unde Domnul va purta de
grij[»> (Genesa 22:14). A fost locul unde Dumnezeu, care avea
puterea s[ loveasc[ omul pentru neascultare, a ales s[ se loveasc[
pe Sine cu suferin\[ =i moarte de cruce, pentru ca oricine va crede
în El s[ nu piar[, ci s[ aib[ via\[ ve=nic[. Inima Evangheliei prin
care vom fi mântui\i, dac[ o \inem a=a cum am primit-o, este
crucea Domnului Isus de unde ne vine puterea, pentru c[ acolo, în
dragoste, Dumnezeu a creat un fond de iertare pentru cel ce vine
la El ca p[catos. Adev[rul despre acest merit trebuie p[zit =i
sus\inut cu t[rie în casa de rug[ciune =i ap[rat oriunde am fi, pen-
tru c[ f[r[ jertfa Domnului Isus pe muntele Moria sau dealul
C[p[\ânii nici unul din noi nu am putea fi mântui\i. 

Când intr[m în casa de rug[ciune, spre a avea o atitudine
corect[, ar fi de folosos s[ ne întreb[m pe noi în=ine: <+tii în casa
cui ai intrat? +tii în fa\a cui vei sta?> Atunci vom chema Numele
Domnului cu o pasiune sfânt[ =i nu vom avea o închinare de
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form[. Dac[ vom poposi pu\in la paralela dintre Morie, unde
Avraam a dus pe Isaac ca s[-l jertfeasc[, =i More sau Golgota,
unde Mielul lui Dumnezeu a fost sacrificat, vom g[si folos
duhovnicesc pentru sufletul nostru, pentru c[ este locul de unde
ne vine putere =i vindecare. Este locul unde Avraam a primit cu
jur[mânt din partea lui Dumnezeu promisiune, care avea s[ aduc[
binecuvântare peste toate neamurile p[mântului. <... «Pe Mine
însumi jur, zice Domnul: pentru c[ ai f[cut lucrul acesta, =i n-ai
cru\at pe fiul t[u… Toate neamurile p[mântului vor fi binecuvân-
tate în s[mân\a ta, pentru c[ ai ascultat de porunca Mea!»>
(Genesa 22:16, 18). 

Jertfirea lui Isaac, care pân[ la urm[ nu a avut loc fiind oprit[
de Dumnezeu, a fost un eveniment simbolic, =i prin Avraam, tat[l
credincio=ilor, binecuvântarea a fost promis[ pentru neamuri.
Dumnezeu a ales locul, timpul =i în ambele cazuri a procurat
Mielul de jertf[. Isaac a fost înlocuit cu un berbece, dar Domnul
Isus nu a fost înlocuit, ci El S-a adus ca jertf[ pe Sine }nsu=i. Noi,
care aveam titlul de p[c[to=i, ce meritam osânda, am fost înlocui\i
cu Mielul lui Dumnezeu care a ridicat p[catele omenirii, a=a cum
L-a v[zut Ioan Botez[torul. Pentru ca Avraam s[ poat[ asculta a
avut nevoie de credin\[ =i a crezut c[ Dumnezeu îi poate reda fiul.
Ascultarea lui a ob\inut cu jur[mânt o binecuvântare care ast[zi
d[ pace deplin[ sufletului ce se reaz[m[ pe meritul jertfei
Domnului Isus Hristos. Cel ce vrea mântuirea trebuie s[ cread[ în
singurul Fiul al lui Dumnezeu ca fiind înlocuitorul lui, peste care
S-a rev[rsat pedeapsa pentru p[cat. 

Avraam nu a încercat s[ negocieze, ci =tiind c[ este timpul s[
tac[ =i s[ asculte a pornit s[ duc[ la îndeplinire cerin\a lui
Dumnezeu. Când a fost vorba de Sodoma a negociat =i s-a târguit
pân[ ce a sim\it c[ are =anse s[ câ=tige sc[parea cet[\ii, dar când
Dumnezeu i-a cerut ce avea el mai scump a t[cut, fiindc[ a în\eles
c[ Dumnezeu vrea s[ fie dovedit a fi Cel dintâi în via\a lui. Nu c[
nu ar fi vrut s[ dea orice altceva, nu c[ nu ar fi vrut s[ scape din
acea strâmtorare ce-i f[cea inima s[ doar[, dar a t[cut =i a ascul-
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tat. Dumnezeu ne va trece =i pe noi prin asemenea examene, când
nu va fi suficient doar s[ spunem c[-L iubim, ci vom fi chema\i la
sacrificiu =i poate ni se va cere ceea ce iubim mai mult, f[r[ s[ fie
loc de negociere. E=ti gata s[ spui ]nc[ de pe acum ce vei face
atunci? 

Dumnezeu a f[cut un testament prin care urma ca noi s[ fim
îmbog[\i\i =i binecuvânta\i, dar pentru ca el s[ aib[ efect
Binef[c[torul nostru a trebuit s[ moar[. <În adev[r, acolo unde
este un testament, trebuie neap[rat s[ aib[ loc moartea celui ce
l-a f[cut> (Evrei 9:16). F[r[ moartea Domnului Isus nu se putea
s[ fim binecuvânta\i cum ne-a fost promis de c[tre Dumnezeu
prin promisiunea cu jur[mânt f[cut[ lui Avraam. Isaac s-a dat jos
viu de pe altar, dar trupul Domnului Isus a fost coborât de pe
cruce lipsit de via\[, dar, dup[ cum a fost profe\it, a fost pus la un
loc cu cei boga\i. Sara, slujitorii lui Avraam =i nici chiar Isaac nu
au =tiut ce era planificat s[ aib[ loc pe Moria, dar Domnul Isus a
=tiu ce avea s[ I Se întâmple =i con=tient de aceste lucruri, de bun[
voie, S-a l[sat adus ca jertf[ pe altarul lui Dumnezeu, devenind
solu\ia de salvare a omenirii c[zute în p[cat. 

Este bine s[ ne întreb[m dac[ ceea ce facem pentru Domnul
Isus, care de bun[ voie S-a dat la moarte pentru noi, facem de
bun[ voie, cu voie bun[, fiind motiva\i de recuno=tin\[, nu de
frica iadului. <…odat[ pentru totdeauna, când S-a adus ca jertf[
pe Sine }nsu=i> (Evrei 7:27). Când auzi cuvintele c[ <S-a adus ca
jertf[ pe Sine> în inim[ sunt stârnite o avalan=[ de emo\ii, care
cuprind mil[, recuno=tin\[ =i bucurie, cu aprecierea c[ Domnul
Isus nu S-a dat înapoi de la a bea întreg paharul, pentru ca s[ poat[
spune: <S-a sfâr=it! S-a terminat lucrarea!> Când ajungi s[
în\elegi vina p[catului =i când apare dorin\a de a sc[pa de vin[ =i
urm[rile ei, prive=te la acest adev[r: <El S-a dat pe Sine> ca la o
comoar[ care te îmbog[\e=te. 

Prin faptul c[ S-a adus pe Sine ca jertf[ ne-a împ[cat cu
Dumnezeu Tat[l =i a f[cut posibil ca noi s[ fim ve=nic acolo unde
va fi Acela care S-a dat pe sine ca jertf[ pentru noi. Lucrarea pe
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care Domnul Isus a facut-o este complet[ =i nu se va mai repeta
niciodat[. El, în care era plin[tatea Dumnezeirii, S-a dat pe Sine
prin aceea c[ a luat un trup de om spre a putea pl[ti pentru om,
pentru c[ dup[ cum prin om a intrat p[catul în lume, tot prin om
trebuia s[ fie adus[ =i sc[parea printr-o plat[ pentru p[cat. <El
S-a adus pe Sine ca jertf[> =i Legea divin[ a fost satisf[cut[ cu
pre\ul pl[tit de Domnul Isus, care a acceptat s[ devin[ înlocuitorul
celui p[c[tos pe cruce.  

Pilat =i toate legiunile romane nu L-ar fi putut omorî dac[ El
nu S-ar fi dat pe Sine. Preo\ii I-ar fi cerut în zadar r[stignirea dac[
El nu ar fi acceptat s[ devin[ victima voluntar[ peste care s[ se
reverse mânia lui Dumnezeu. Dac[ nu S-ar fi dat pe Sine, putea
alege s[-i usuce pe to\i ca pe smochinul lipsit de road[, dar noi am
fi ast[zi tot în p[cat =i far[ n[dejde. El S-a dat pe Sine }nsu=i ca
jertf[ pentru ca duhul nostru s[ fie trezit la via\[ din starea de mort
cum eram în p[catele =i gre=elile în care tr[iam. <El, dimpotriv[,
dup[ ce a adus o singur[ jertf[ pentru p[cate, S-a a=ezat pentru
totdeauna la dreapta lui Dumnezeu…Caci printr-o singur[ jertf[
El a f[cut des[vâr=i\i pentru totdeauna pe cei ce sunt sfin\i\i>
(Evrei 10:12, 14). Fiindc[ noi }l propov[duim pe Isus Hristos,
care S-a dat pe Sine s[ fie r[stignit, nu facem nici o gre=eal[ c[ de
la amvoanele bisericilor predic[m =i repet[m mereu evenimentele
jertfei Mielului lui Dumnezeu, aceasta fiind sursa noastr[ de
pu-tere, v[zând în suferin\ele Domnului un maxim de dragoste
dumnezeiasc[. 

Multe sunt stelele pe care le vedem pe cer, dar unele str[lucesc
mai puternic =i mai frumos dec`t altele. Tot a=a este =i cu
adev[rurile Scripturii, care sunt frumoase, dar dintre toate jertfa
Domnului Isus care <S-a adus pe Sine ca jertf[> este cea mai
str[lucitoare. Când sor\ul c[dea pe un preot, numai odat[ în via\a
lui, aducea jertf[ în locul preasfânt, fiind necesar ca în anul
urm[tor un alt preot s[ aduc[ aceea=i jerf[ de isp[=ire. Mielul lui
Dumnezeu S-a adus ca jertf[ o singur[ dat[, prin care, oricine
vrea poate fi iertat =i sfin\it. Jertfele animalelor nu au putut nicio-
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dat[ s[ =tearg[ p[catele, ci doar le-a acoperit, pe când Sângele
scump al Domnului Isus le înl[tur[ ca =i cum nu ar fi fost. <A=ters
zapisul cu poruncile lui, care st[tea împotriva noastr[ =i ne era
potrivnic, =i l-a nimicit, pironindu-l pe cruce> (Coloseni 2:14).
Când a spus: <S-a sfâr=it> a afirmat de fapt c[ s-a sfâr=it cu nevoia
de a aduce animale ca jertfe =i de a face un râu de sânge s[ curg[
în urma miilor de animale sacrificate la Templu în Ierusalim. În
Templu de la Ierusalim, în Locul Preasfânt, nu era loc unde preo-
tul s[ stea jos, pentru c[ slujba lor nu era niciodat[ îndeajuns ]nc`t
s[ poat[ spune c[ a terminat pentru totdeauna, ci numai Domnul
Isus dup[ ce S-a dat pe Sine ca jertf[ a stat la dreapta Tat[lui, ca
dovad[ c[ lucrarea de r[scump[rare a omului a fost terminat[. 

Când marele preot î=i termina slujba pleca acas[, dar Domnul
Isus dup[ ce S-a adus ca jertf[ a stat jos, ca s[ ne arate c[ El este
St[pân peste Locul Preasfânt. <El, care este oglindirea slavei Lui
=i întip[rirea Fiin\ei Lui, =i care \ine toate lucrurile cu Cuvântul
puterii Lui, a f[cut cur[\irea p[catelor, =i a =ezut la dreapta M[ririi
în locurile preaînalte> (Evrei 1:3). Îngerii v[d fa\a lui Dumnezeu,
dar nu stau la dreapta Lui, ci sunt într-o continu[ stare de slujire.
Aceast[ cinste este pentru Fiul =i pentru aceia care prin jertfa Lui
devin copii ai lui Dumnezeu. <Celui ce va birui, ]i voi da s[ =ad[
cu Mine pe scaunul Meu de domnie, dup[ cum =i Eu am biruit =i
am =ezut cu Tat[l Meu pe scaunul Lui de domnie> (Apocalipsa
3:21). Prin jertfa Lui care S-a dat pe Sine ca jertf[, fiecare din noi
am fost chema\i la slav[, de aceea nici nu putem începe s[ apre-
ciem îndeajuns imensitatea lucr[rii pe care dragostea lui
Dumnezeu a f[cut-o pentru noi la Golgota. 

Preten\iile Domnului Isus de la noi în primul rând au de-a face
cu credincio=ia noastr[ fa\[ de El. Îi ar[t[m fidelitate p[str`n-
du-ne sfin\i =i ne]ntina\i de ceea ce El nume=te p[cat, pentru ca
astfel sacrificiul Lui fa\[ de noi s[ nu fie zadarnic. Domnul Isus
este C[petenia des[vâr=irii noastre, care a avut dragostea =i pute-
rea de a traduce viziunea de mântuire a omului în realitate. Când
El a spus: <S-a sfâr=it!>, catapetesma din templu s-a rupt, sim-
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bolizând drumul deschis oric[rui suflet c[tre Dumnezeu, ne mai
fiind nevoie de alte jertfe, de preo\i intermediatori sau de a=a zis
sfin\i, pentru a putea avea o leg[tur[ direct[ cu Dumnezeu. <Ast-
fel dar, fra\ilor, fiindc[ prin sângele lui Isus avem o intrare
slobod[ în Locul preasfânt, pe calea cea nou[ =i vie, pe care ne-a
deschis-o El, prin perdeaua din l[untru, adic[ trupul S[u> (Evrei
10:19, 20). F[r[ jertfa Lui nu este siguran\[, dragoste, mântuire,
Paradis sau nimic bun, de aceea s[ nu cârtim când ni se pare c[
avem o cruce mai grea dec`t altul, pentru c[ El ne d[ numai cât
putem duce. 

Tradi\ia spune c[ în anul 325, pe vatra mormântului sfânt s-a
g[sit crucea Domnului despre care se spunea c[ are propriet[\i
vindec[toare. Buc[\i din ea s-au vândut a=a de mult, încât s-a
ajuns la o minune numit[ <înmul\irea crucii>. Acest fel de prac-
tici duc spre idolatrie =i credinciosul nu poart[ o cruce din lemn
sau din metale pre\ioase, ci umblând prin credin\[, într-o atitudine
de supunere fa\[ de Glasul Scripturii, r[mâne integru în orice
situa\ie, onorând astfel Numele lui Hristos. <El S-a dat pe Sine
}nsu=i pentru p[catele noastre, ca s[ ne smulg[ din acest veac r[u,
dup[ voia Dumnezeului nostru =i Tat[l. A Lui s[ fie slava în veci
veciilor! Amin> (Galateni 1:4, 5). 

Este nepotrivit s[ continu[m s[ vorbim despre Acela ce S-a dat
pe Sine ca jertf[ pentru noi, pentru a ne putea da un destin fericit
=i ve=nic, =i s[ nu }i mul\umim, s[-I spunem c[ }l iubim =i s[
dorim ca El s[ vin[ s[-i ia de pe p[mânt pe aceia care au ]ncheiat
leg[mânt cu El prin jertf[. Jertfa Lui nu numai c[ ne-a deschis
drumul spre Paradis, dar ne-a împuternicit cât înc[ suntem pe
p[mânt s[ tr[im o via\[ de biruitori, nu de birui\i, ]n ce privesc
vr[jma=ii sufletului nostru. Tr[im într-un veac r[u, care nume=te
r[ul bine =i binele r[u, =i Cel ce S-a dat pe Sine ca jertf[ ne-a
smuls din acest veac, =i o dat[ n[scu\i din nou ne-a str[mutat în
împ[r[\ia Sa. <El ne-a izb[vit de sub puterea întunericului =i ne-a
str[mutat în Împ[r[\ia Fiului dragostei Lui> (Coloseni 1:13). El
S-a dat pe Sine ca jertf[ pentru a ne sc[pa de încerc[rile zadarnice
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ale omului numite ceremonii, obiceiuri sau datine, de a g[si o cale
spre via\a ve=nic[ =i a potolit nelini=tea sufletului cu privire la
viitor =i chiar în fa\a mor\ii. El S-a dat pe Sine ca jertf[, pentru ca
aceia care vor crede în El s[ treac[ din aceast[ via\[ plini de pace
într-o alt[ via\[ =i s[ nu mai trebuiasc[ s[ mearg[ la judecat[. 

Când Israeli\ii au cârtit împotriva lui Moise =i Aaron,
Dumnezeu a vrut s[-i topeasc[ într-o clip[, dar isp[=irea pe care a
f[cut-o Marele Preot Aaron a avut ca efect încetarea urgiei.
<Aaron a luat c[delni\a, cum zisese Moise, =i a alergat în mijlocul
adun[rii; =i iat[ c[ începuse urgia printre popor. El a t[mâiat =i a
f[cut isp[=ire pentru norod. S-a a=ezat între cei mor\i =i între cei
vii, =i urgia a încetat> (Numeri 16:47, 48). Dumnezeu este mânios
pe fiecare p[c[tos, pentru c[ fiecare p[cat este o neascultare =i o
provocare împotriva Lui, dar Acela care S-a dat pe Sine ca jertf[,
S-a pus între mânia lui Dumnezeu =i p[c[tos. Prin aceast[ jertf[
de isp[=ire, în care <S-a adus pe Sine ca jertf[> de bun[ voie,
Domnul Isus a desp[r\it pe cei mor\i duhovnice=te de cei care prin
isp[=irea Lui devin vii. 

Marele Preot Isus Hristos nu a luat o c[delni\[ ca Aaron, ci cu
}nsu=i sângele S[u a protejat =i cur[\at orice suflet care alege s[
treac[ de partea celor vii. <+i a intrat, odat[ pentru totdeauna, în
Locul preasfânt, nu cu sânge de \api =i de vi\ei, ci cu }nsu=i sân-
gele S[u, dup[ ce a c[p[tat o r[scump[rare vecinic[ …sângele lui
Hristos, care, prin Duhul cel vecinic, S-a adus pe Sine }nsu=i
jertf[ f[r[ pat[ lui Dumnezeu, v[ va cur[\i cugetul vostru de
faptele moarte, ca s[ sluji\i Dumnezeului celui viu!> (Evrei 9:12,
14). Dup[ cum Aaron =i Moise au fost aceia împotriva c[rora
poporul s-a r[zvr[tit =i tot ei au g[sit o cale de a mijloci =i a potoli
urgia lui Dumnezeu, tot a=a p[catul omului este o r[zvr[tire
împotriva voii bune a lui Dumnezeu, dar tot El a g[sit o cale prin
care plata pentru p[cat s[ nu cad[ asupra noastr[, ci asupra Lui,
care S-a adus ca jertf[ pe Sine }nsu=i. Moise =i Aaron au dat
dovad[ de o calitate deosebit[ pe care Dumnezeu vrea s[ o vad[
în noi, de a mijloci pentru cei ce ne vreau r[ul =i de a le dori

M{RG{RITARUL DE MARE PRE|

228



împ[carea cu Dumnezeu. Aaron, care în acel timp probabil avea
peste 100 de ani, <a alergat> s[ fac[ isp[=irea, pentru c[ iubea
poporul; tot a=a Domnul Isus, nu for\at de aceia care pe moment
p[reau a fi oamenii puterii, ci de bun[ voie <S-a adus ca jertf[ pe
Sine>. <Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am
putere s-o dau, =i am putere s-o iau iar[=i; aceasta este porunca,
pe care am primit-o de la Tat[l Meu> (Ioan 10:18). 

Când a stat la mas[ cu ucenicii S[i, înainte de a p[timi,
Domnul Isus a spus c[ a dorit mult s[ m[nânce ]mpreun[ cu ei
acel ultim Pa=te, pentru c[ El a dorit mult s[ fac[ isp[=irea pentru
noi. Nu oricine a putut face isp[=irea pentru israeli\i =i nu oricine
a putut face isp[=irea pentru lumea p[c[toas[. Câ\iva din fiii lui
Ruben, probabil sub pretextul de întâi n[scu\i din Iacov, împreun[
cu Core, care era din Levi, s-au declarat sfin\i ca s[ nu mai tre-
buiasc[ s[ fie condu=i de Moise =i Aaron. P[mântul s-a despicat
în dou[ =i i-a înghi\it pe r[scula\i, ar[tând c[ nu oricine poate face
lucrarea de isp[=ire. Singurul care s-a calificat ca Miel de jertf[
f[r[ de cusur a fost Domnul Isus Hristos în care nu s-a g[sit p[cat
=i care S-a adus ca jertf[ pe Sine }nsu=i. Biserica lui Dumnezeu nu
are ast[zi în ierarhia ei oameni cu slujba de preo\i sau cum unora
le place s[ fie numi\i tat[ sau p[rinte. <+i «Tat[» s[ nu numi\i pe
nimeni pe p[mânt; pentru c[ Unul singur este Tat[l vostru: Acela
care este în ceruri> (Matei 23:9). 

Prin isp[=irea pe care Domnul Isus a f[cut-o pentru noi, fiecare
credincios n[scut din nou este =i face parte din aceast[ preo\ie
sfânt[. <Voi îns[ sunte\i o semin\ie aleas[, o preo\ie împ[r[teasc[,
un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu +i l-a câ=tigat ca s[
fie al Lui, ca s[ vesti\i puterile minunate ale Celui ce v-a chemat
din întuneric la lumina Sa minunat[> (1 Petru 2:9). Prin faptul c[
S-a adus pe Sine ca jertf[ a f[cut din noi sfin\i =i preo\i ai lui
Dumnezeu. <... A f[cut din noi o împ[r[\ie =i preo\i pentru
Dumnezeu; Tat[l S[u: a Lui s[ fie slava =i puterea în vecii
vecilor! Amin> (Apocalipsa 1:6). Mântuirea este numai în
Numele Domnului Isus, =i El este singurul Mijlocitor între om =i
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Dumnezeu. Oricine vrea poate fi iertat prin meritul Aceluia care
S-a jertfit pe Sine f[c`nd o rug[ciune cu credin\[, prin care
recuno=ti c[ e=ti vinovat =i Îi ceri ca în meritul jertfei Lui, care
S-a dat pe Sine ca jertf[, s[ fii iertat. 

Acest veac r[u este aidoma celui din vremea lui Noe, când
oamenii tr[iau pentru lucrurile p[mânte=ti, neglijând =i apoi
p[r[sind leg[tura lor cu Dumnezeu, ca apoi s[ fie da\i pierz[rii.
Povestea lui Noe este adeverit[ nu numai de Scriptur[ =i chiar de
cuvintele Mântuitorului, dar =i de oamenii care au cercetat aceste
lucruri de-a lungul anilor. Marco Polo a scris despre arca lui Noe
ca fiind înfipt[ într-un ghe\ar. |arul Rusiei a trimis expeditori care
au adus dovezi cu privire la existen\a corabiei, dar care au
disp[rut dup[ revolu\ia bol=evic[. Dup[ cum oamenii din timpul
lui Noe au avut o vreme în care s-ar fi putut întoarce la
Dumnezeu, tot a=a oamenii de ast[zi au o vreme când pot prin
poc[in\[ s[-=i predea via\a Aceluia care S-a dat pe Sine ca jertf[,
pentru a ne r[scump[ra de Mânia lui Dumnezeu care curând
se va rev[rsa peste p[mânt. <...Noe a c[p[tat mil[ înaintea
Domnului> (Genesa 6:8). 

Fiec[ruia dintre noi, cei care am auzit glasul Evangheliei, ni
s-a oferit aceast[ mil[ nu numai pentru trup, ci pentru suflet, care
va tr[i ve=nic prin meritul Aceluia care S-a dat pe Sine ca jertf[.
Este adânc imprimat în con=tiin\a omului c[ p[catul are con-
secin\e =i omul dore=te o con=tiin\[ liber[ de vin[. Ai avut tu acest
sim\ c[ pentru p[cat trebuie pl[tit? Ceva din[untru a spus: <Vei fi
urm[rit de vin[ oricum te-ai ascunde.> Legea lui Dumnezeu, care
este <Drept>, spune c[ plata p[catului este moartea, dar
Dumnezeu, care este =i <Mil[>, a g[sit cu cale s[ pl[teasc[ pentru
vina celui p[c[tos. El S-a adus pe Sine ca jertf[, ca un Mare Preot,
=i a devenit un sacrificiu unic, f[c`nd aceasta de dragul sufletului
t[u. Ce faci cu gre=eala ta când o descoperi la tine? 

Când prorocul Hanani a expus gre=eala împ[ratului Asa de a se
rezema pe sprijinul împ[ratului Siriei acesta l-a aruncat pe proroc
în închisoare, de parc[ ar fi fost vina prorocului (2 Cronici 16:7).
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Când prorocul Natan i-a ar[tat împ[ratului David vina de
preacurvie, tr[dare =i crim[ de care se f[cuse vinovat, David a
ales s[ se poc[iasc[. Când ciuma a lovit poporul, pentru c[ David
a poruncit un recens[mânt în \ar[, f[r[ ca mai întâi s[ duc[ daruri
Domnului cum cerea legea, l-a f[cut s[ se umileasc[ =i s[ caute
pe Domnul cu jertfe (Exodul 30:12). Avem în Asa =i David doi
oameni vinova\i, care au ac\ionat diferit când au fost pu=i fa\[ ]n
fa\[ cu vina lor. Dac[ alegi s[-\i ascunzi vina nu ai prop[=ire =i
p[catul r[mâne ]n recordul t[u, dar dac[ îl m[rturise=ti cu c[in\[
El este =i ast[zi Marele Preot care S-a dat pe Sine ca jertf[ de
r[scump[rare pentru tine. 

Ai acceptat tu jertfa Lui pentru tine? Ai acceptat c[ p[catul t[u
L-a zdrobit în durere =i a culminat prin moarte, pentru ca tu în
acest merit creat acum 2000 de ani s[ fii numit neprih[nit? Ai
r[spuns la aceast[ dragoste a lui Dumnezeu, care s-a îndreptat
spre tine personal? Tot ce trebuie s[ faci este s[ ceri ca acest merit
al Lui s[ =tearg[ vina ta =i astfel iertat de Cel ce <S-a adus pe Sine
ca jertf[> s[ umbi cu El =i El cu tine pe p[mânt, ca apoi El s[ te
primeasc[ pentru totdeauna în cer.

Amin
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23
VENIREA DOMNULUI

<El a =ezut jos pe muntele M[slinilor. +i ucenicii Lui
au venit la El la o parte, =i I-au zis: «Spune-ne, când
se vor întâmpla aceste lucruri? +i care va fi semnul
venirii Tale =i al sfâr=itului veacului acestuia?»> 

Matei 24:3

Deoarece facem parte dintre cei doritori de ceva mai bun
decât ceea ce are de oferit acest p[mânt =i ca unii care
=tim sigur c[ aceast[ stare de domeniu spiritual este

real[ în Împ[r[\ia lui Dumnezeu, Creatorul a toate, suntem intere-
sa\i de evenimentele revenirii Domnului Isus. Ucenicii Domnului
Isus =i-au ar[tat deschis dorin\a de a cunoa=te care vor fi eveni-
mentele ce vor prevesti venirea Domnului Isus. }n textul citat la
început avem descris[ conversa\ia pe care ei au avut-o cu
Mântuitorul. Lumea vorbe=te despre un sfâr=it =i chiar se teme de
un sfâr=it care-i va surprinde, dar pentru Biserica Domnului
evenimentul venirii Domnului este o zi pentru care se preg[te=te
=i pe care o dore=te. Împlinirea promisiunii revenirii Domnului
pentru poporul S[u înseamn[ împlinirea unor promisiuni
aduc[toare de binecuvânt[ri permanente, de aceea acest gând al
venirii Domnului ne mângâie. <Apoi, noi cei vii, care vom fi
r[mas, vom fi r[pi\i to\i împreun[ cu ei, în nori, ca s[ întâmpin[m
pe Domnul în v[zduh; =i astfel vom fi totdeauna cu Domnul.
Mângâia\i-v[ dar unii pe al\ii cu aceste cuvinte> (1 Tesaloniceni
4:17, 18). 

Venirea Domnului este asem[nat[ cu venirea unui ho\ care d[
lovitura pe nea=teptate =i acest element de supriz[ ne cere s[ fim
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într-o permanent[ starea de veghere asupra rela\iei pe care o avem
cu Domnul. Suntem mai în\elep\i dac[ ne concentr[m efortul ]n a
fi totdeauna gata, mai mult decât în a c[uta s[ vedem exact când
va avea loc r[pirea Bisericii, cu toate c[ dorin\a Bisericii de a =ti
lucruri cu privire la venirea Lui ]=i are r[d[cina în dragostea pen-
tru Domnul. Biserica lui Dumnezeu dore=te venirea Lui la fel cum
cineva abia a=teapt[ s[ se întâlneasc[ cu cel mai iubit membru al
familiei sale. <Despre ziua aceea =i despre ceasul acela, nu =tie
nimeni; nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tat[l>
(Matei 24:36). 

Vechiul Testament ne-a înv[\at =i a vestit cu precizie, prin pro-
roci, prima venire a Domnului Isus în lume, care a avut ca scop
zdrobirea capului =arpelui cel vechi. Noul Testament ni L-a f[cut
cunoscut pe Domnul Isus =i ne înva\[ despre o a doua venire a
Domnului =i despre o stare de finalizare a st[rii sufletului nostru
o dat[ ce Domnul }=i va lua Biserica acas[. Cu toate c[ nu este
treaba noastr[ s[ cunoa=tem vremurile =i soroacele, spre a nu fi
în=ela\i de duhurile r[t[citoare ce bântuie în lume, Dumnezeu nu
ne-a l[sat în necuno=tin\[ cu privire la semnele venirii Lui.
Recunoscând aceste semne vom putea face parte din aceia care
i-au seama la ei în=i=i ca s[ nu fie surprin=i de St[pân nepreg[\i\i
=i f[r[ uleiul Duhului Sfânt, când se va auzi strigarea de la miezul
nop\ii. <... M[ voi întoarce =i v[ voi lua cu Mine, ca acolo unde
sunt Eu, s[ fi\i =i voi> (Ioan 14:3). 

Promisiunea revenirii Lui ne-a fost f[cut[ în repetate rânduri în
Scriptur[. Credincio=ii care ]n clipa venirii Lui vor fi g[si\i în
via\[ vor fi schimba\i într-un trup de slav[ =i se vor al[tura
sfin\ilor care au murit în Domnul, care la sunetul trâmbi\ei lui
Dumnezeu vor învia cu un trup nesupus putrezirii =i astfel vom fi
ve=nic cu Domnul. Aceast[ ve=nicie ]mpreun[ cu Dumnezeu va
începe cu o s[rb[toare numit[ Nunta Mielului. Chiar =i la ultima
cin[ cu ucenicii, Domnul Isus a promis c[ va mânca =i va bea din
nou împreun[ cu ei, în Împ[r[\ia lui Dumnezeu, într-o p[rt[=ie
sfânt[ de pace, neprih[nire =i bucurie în Duhul Sfânt. Când, dup[
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înviere, Domnul Isus S-a în[l\at la cer dintre ucenici, îngerii care
s-au prezentat la acel eveniment le-au spus ucenicilor c[ Domnul
va reveni din nou în acela=i fel cum }l vede c[ pleac[, =i acest
adev[r cu privire la venirea Domnului este o doctrin[ de baz[ a
Bisericii lui Dumnezeu de pe p[mânt. 

Evenimentul r[pirii bisericii va avea loc o singur[ dat[, la fel
ca =i salvarea lui Noe de potop, =i va fi cel mai extraordinar eveni-
ment al lumii moderne în care tr[im. Capitolul 24 din Matei, din
care este luat versetul citat, începe prin a descrie ucenicii
Domnului, care cu o oarecare mândrie patriotic[ I-au ar[tat
Domnului Isus cl[direa templului de la Ierusalim. Irod cel Mare,
un arhitect iscusit care a zidit multe temple pentru romani, a chel-
tuit sume serioase de bani pentru reconstruirea templului care
dup[ scrierile istoricului Flavius Josephus nu era complet termi-
nat în acele zile. Josephus a dat informa\ii în detaliu despre tem-
plu pe care l-a asem[nat cu un munte de z[pad[, fiindc[ era alb.
Templu era impresionant, zidit din pietre masive, unele cânt[rind
sute de tone, iar în[untru templu era poleit cu aur =i argint, de
aceea era considerat a fi una dintre cele =apte minuni ale lumii
antice. <La ie=irea din Templu, pe când mergea Isus, ucenicii Lui
s-au apropiat de El ca s[-I arate cl[dirile Templului> (Matei 24:1). 

Ucenicii Domnului Isus erau foarte impresiona\i de aceast[
cl[dire, =tiind c[ to\i israeli\ii considerau c[ este locul în care
poporul se întâlnea cu Dumnezeu. Era o cl[dire care le aducea
aminte c[ ei fac parte din poporul ales, ]ns[ c`nd au v[zut c[
Domnul Isus nu este impresionat de cl[dire au r[mas oarecum
descump[ni\i =i chiar dezam[gi\i când le-a spus care va fi soarta
acelui templu. <Dar Isus le-a zis: «Vede\i voi toate aceste lucruri?
Adev[rat v[ spun c[ nu va r[mânea aici piatr[ pe piatr[, care s[
nu fie d[râmat[> (Matei 24:2). Ucenicii foarte provoca\i =i stârni\i
în[untrul lor de aceste cuvinte L-au întrebat: <... «Spune-ne, când
se vor întâmpla aceste lucruri? +i care va fi semnul venirii Tale =i
a sfâr=itului veacului acestuia?> (Matei 24:3). Cred c[ fiecare om
sincer recunoa=te c[ undeva, în cotloanele inimii lui, are dorin\a
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s[ cunoasc[ pu\in mai mult despre viitor =i singura carte care face
aceasta cu precizie este Sfânta Scriptur[. 

Ucenicii au privit la grandoarea cl[dirii templului =i li se
p[rea de neconceput c[ va fi d[râmat, la fel cum multor oameni
li se pare de neconceput ideea c[ într-o zi trupurile celor sfin\i,
înghi\ite de slav[ în mod asem[nator cum trupul Domnului Isus
a fost înghi\it pentru câteva clipe de slav[ pe Tabor, vor disp[rea.
Când vorbim despre r[pire uneori suntem lua\i în der`dere de
unii, dar s[ nu uit[m c[ =i de Noe au râs pân[ în ziua când au
început s[ curg[ pe p[mânt torentele de ap[ care au nimicit
lumea veche. Domnul Isus a v[zut cu claritate c[ cetatea
Ierusalimului avea s[ fie împresurat[ =i apoi ars[ de romani.
Domnul Isus a plâns pentru cetate, fiindc[ El iubea poporul din
ea, dar poporul nu a cunoscut ziua cercet[rii, a=a cum unii
oameni ast[zi, când Domnul bate la u=a inimii lor, refuz[ sau
amân[ poc[in\a, ca apoi s[ intre în ve=nicie nepreg[ti\i pentru
a-L întâlni pe Dumnezeu. 

Potrivit Cuv`ntului Domnului Isus, dup[ 40 de ani de c`nd
Domnul Isus a prorocit distrugerea frumoasei cl[diri a Templului,
armatele lui Titus, care de obicei proteja templele =i nu le dis-
trugea, au dat foc din gre=eal[ templului, care a aras =i apoi a fost
d[râmat. Ucenicii L-au întrebat care vor fi semnele venirii Lui, =i
Domnul Isus, care avea în El Duhul prorocilor, a r[spuns acelei
întreb[ri atât pentru ucenicii Lui de atunci cât =i pentru ucenicii
Lui de ast[zi. Primul semn pe care Domnul Isus l-a amintit a fost
acela al Hristo=ilor mincino=i. <... «B[ga\i de seam[ s[ nu v[
în=ele cineva. Fiindc[ vor veni mul\i în Numele Meu, =i vor zice:
«Eu sunt Hristosul!» +i vor în=ela pe mul\i»> (Matei 24:4, 5).  

În ultimii 50 de ani, peste 1000 de persoane s-au declarat ca
fiind Hristosul, trimisul Tat[lui. Apostolul Ioan, singurul care a
folosit cuvântul anticrist, ne spune c[ oricine este împotriva
Duhului lui Dumnezeu este împotriva lui Hristos =i este un anti-
crist. <Duhul lui Dumnezeu s[-L cunoa=te\i dup[ aceasta: Orice
duh, care m[rturise=te c[ Isus Hristos avenit în trup, este de la
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Dumnezeu; =i orice duh, care nu m[rturise=te pe Isus, nu este de
la Dumnezeu, ci este duhul lui Antihrist, de a c[rui venire a\i
auzit. El chiar este în lume acum> (1 Ioan 4:2, 3). Domnul Isus a
=tiut c[ în vremea de pe urm[ vor bântui o sumedenie de culte
care r[t[cesc =i dezorienteaz[ oamenii, risipindu-le timpul. <C[ci
se vor scula Hristo=i mincino=i =i proroci mincino=i; vor face
semne mari =i minuni, pân[ acolo ]ncât s[ în=ele, dac[ va fi cu
putin\[, chiar =i pe cei ale=i> (Matei 24:24). 

Un alt semn amintit de Domnul Isus a fost r[zboaiele. <Ve\i
auzi de r[zboaie =i ve=ti de r[zboaie: vede\i s[ nu v[ sp[imânta\i,
c[ci toate aceste lucruri trebuie s[ se întâmple...> (Matei 24:6). Se
estimeaz[ c[ au murit pân[ acum pe p[mânt din cauza r[zboaielor
peste 600 de milioane de oameni, din care mai mult de jum[tate
în ultima sut[ de ani. Mai mult ca oricând lumea izbucne=te cu
conflicte ce duc la r[zboi, ca un p[mânt vulcanic care bol-
borose=te izbucnind din loc în loc. Oamenii puterii de moment nu
se mai satur[ s[ divizeze =i s[ împart[ p[mântul între ei =i toate
aceste dorin\e duc la r[zboaie. Noua tehnologie, care mereu
avanseaz[, îl ajut[ pe om s[ se vâneze mai bine, s[ se descopere
unul pe altul mai bine =i s[ se omoare mai repede unul pe altul.
Toate acestea nu sunt decât împlinirea a înc[ unui semn care tre-
buie s[ aib[ loc înainte de venirea Domnului. 

Un alt semn al venirii Domnului este înte\irea intensit[\ii cu
care au loc cataclismele pe p[mânt. <… pe alocurea, vor fi
cutremure de p[mânt, foamete =i ciumi> (Matei 24:7). Popula\ia
globului s-a dublat în ultima sut[ de ani, =i omul se întreab[ dac[
va fi în starea s[ \in[ pasul cu aceste cerin\e uria=e de hran[ =i s[
produc[ îndeajuns de multe grâne. |[ri care înainte exportau
grâne ast[zi import[, fiindc[ nu pot produce îndeajuns, stare care
va continua s[ se agraveze pân[ când în timpul necazului cel mare
omul va munci toat[ ziua doar pentru mâncare. <+i în mijlocul
celor patru f[pturi vii, am auzit un glas care zicea: «O m[sur[ de
grâu pentru un leu. Trei m[suri de orz pentru un leu!»>
(Apocalipsa 6:6). Num[rul cutremurelor înregistrate au crescut în
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num[r =i intensitate. Mi=c[rile pl[cilor tectonice în ocean produc
cutremure ce formeaz[ valuri uria=e de ap[, care =terg în câteva
minute de pe p[mânt zeci de mii de vie\i. Este înc[ un semn c[
venirea Domnului este chiar la u=[. 

Un alt semn a venirii Domnului este num[rul mare de culte
r[t[citoarea care ]i pun pe oameni la un ad[post fals, ca =i cum
cineva ar da cuiva un pa=aport fals =i atunci când ajunge s[ treac[
grani\a este descoperit =i d[ de un mare necaz. Ace=ti conduc[tori
intr[ în categoria prorocilor mincino=i, care stric[ Cuvântul =i
spre folosul lor trec peste ce este scris. Tot mai mult cre=tinii
n[scu\i din nou sunt privi\i ca extremi=ti, fiindc[ spun c[ numai
Domnul Isus este calea. Lumea ar vrea o societate în care religi-
ile s[ nu se împart[ în alb =i negru. În lume se promoveaz[ ideea
c[ trebuie îmbr[\i=ate =i respectate toate credin\ele, deoarece toate
de\in un sâmbure de adev[r, =i în acest fel se formeaz[ un amal-
gam cenu=iu de adev[r =i minciun[. 

Multe religii spun c[ Domnul Isus a fost un om bun, un
înv[\[tor deosebit, un om care a dat omului una din c[i c[tre
Dumnezeu, dar Domnul Isus nu este o cale, ci singura cale =i
punte c[tre Dumnezeu. <... «Eu sunt calea, adev[rul =i via\a.
Nimeni nu vine la Tat[l decât prin Mine»> (Ioan 14:6). Orice
înv[\[tur[, oricât de atr[g[toare, oricât de corect[ ar fi din punct
de vedere politic, oricât de mi=c[toare sau emo\ional[ ar fi, dac[
nu poate fi dovedit[ cu Sfânta Scriptur[ trebuie respins[ ca o
otrav[. Pe Satan, care de la început a lovit în rela\ia dintre om =i
Dumnezeu, nu îl intereseaz[ c[ cineva este corect în toate
lucrurile atâta timp cât este gre=it în privin\a felului cum crede =i
ce crede despre Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. 

Un alt semn al timpului care veste=te venirea Domnului este
starea =i dispozi\ia inimii oamenilor. <+i, din pricina înmul\irii
f[r[delegii, dragostea celor mai mul\i se va r[ci> (Matei 24:12).
Fiindc[ baza legilor morale a fost alterat[ prin a numi r[ul bine,
con=tiin\a omului cade în le=in =i bun[tatea omului fa\[ de
semenii s[i este un lucru tot mai rar întâlnit. Oamenii au dragoste
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de animale, de plante, de natur[, dar nu au mil[ unul de altul.
Dragostea de semeni este tot mai mult înlocuit[ cu pl[ceri justifi-
cate de firea p[mânteasc[ =i chiar =i aceia care vor s[-i ajute pe
semenii lor ajung s[ se team[ c[ vor fi în=ela\i. Un alt semn al
vremii sfâr=itului men\ionat de Domnul Isus este r[spândirea
Evangheliei în toat[ lumea. <Evanghelia aceasta a Împ[r[\iei va fi
propov[duit[ în toat[ lumea, ca s[ slujeasc[ de m[rturie tuturor
neamurilor. Atunci va veni sfâr=itul> (Matei 24:14). 

Sfânta Scriptur[ este cea mai tip[rit[ carte din lume, care a fost
tradus[ în cele mai multe limbi. Vestea Evangheliei a fost r[spân-
dit[ pe undele de radio =i televiziune pe tot p[mântul. Prin c[r\i,
casete, tractate scrise, misionari, organiza\ii de binefacere =i prin
internet Evanghelia Împ[r[\iei este propov[duit[ în toat[ lumea.
Dac[ e=ti un suflet mântuit ai primit un mandat de a ac\iona în
lumea unde tr[ie=ti, de a face vestea Evangheliei cunoscut[. Unii
cred c[ pre\ul este prea mare, dar aceasta pentru c[ nu socotesc
cât cost[ s[ nu ascul\i de Acela care a spus: <... «Duce\i-v[ în
toat[ lumea, =i propov[dui\i Evanghelia la orice f[ptur[. Cine va
crede =i se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede, va fi
osândit»> (Marcu 16: 15, 16). Necazurile =i fr[mânt[rile în care
se zbate omenirea în prezent sunt asem[nate cu durerile na=terii,
dureri care se intensific[ prin contrac\ii ce cresc în intensitate =i
care apare la intervale tot mai mici. Tot ce a trebuit s[ se împli-
neasc[ înainte ca venirea Domnului s[ aib[ loc s-a împlinit, =i
venirea Domnului poate avea loc în orice moment. 

Cei mai în\elep\i oameni de pe p[mânt sunt aceia care ascult[
de Dumnezeu =i prin poc[in\[ primesc darul mântuirii Lui prin
Domnul Isus Hristos, f[când leg[mânt cu El. Nimeni nu va putea
spune c[ nu a =tiut despre mântuire, de aceea oricine refuz[ glasul
Evangheliei, prin care Dumnezeu cheam[ omul la împ[care, se
osânde=te singur. St[m la marginea eternit[\ii =i cu siguran\[
tr[im ultimele zile înaintea de venirea Domnului Isus.
<Copila=ilor, este ceasul cel de pe urm[. +i, dup[ cum a\i auzit c[
are s[ vin[ anticrist, s[ =ti\i c[ acum s-au ridicat mul\i anticri=ti:
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prin aceasta cunoa=tem c[ este ceasul de pe urm[> (1 Ioan 2:18).
Fecioarele în\elepte tr[iesc lucrând =i privind spre ceruri, a=tep-
tând pe Acela care a spus c[ S-a dus s[ ne preg[teasc[ un loc, ca
acolo unde este El s[ fim =i noi. <Dar cet[\enia noastr[ este în
ceruri, de unde =i a=tept[m ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos.
El va schimba trupul st[rii noastre smerite, =i-l va face asemenea
trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-+i
supune toate lucrurile> (Filipeni 3:20, 21). 

Lumea, care înc[ nu a gustat ce bun este Domnul, se întreab[
de ce vor cei credincio=i ca venirea Domnului s[ aib[ loc. Cei
mântui\i doresc venirea Domnului fiindc[ acea clip[ înseamn[
pentru ei sfâr=itul alerg[rii =i intrarea în Slava lui Dumnezeu.
<Preaiubi\ilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. +i ce vom fi,
nu s-a ar[tat înc[. Dar =tim c[ atunci când Se va ar[ta El, vom fi
ca El; pentru c[ }l vom vedea a=a cum este> (1 Ioan 3:2). Când
auzi de o persoan[ bun[ =i renumit[ ai dorin\a ca cel pu\in s[ vezi
acea persoan[. Odat[ mântui\i, noi nu numai c[ }l cunoa=tem pe
Domnul Isus, ci El devine cel mai apropiat prieten al nostru, care
ne-a f[cut cel mai mult bine posibil, de aceea abia a=tept[m s[-L
vedem. <Îl voi vedea =i-mi va fi binevoitor; ochii mei }l vor vedea,
=i nu ai altuia. Sufletul meu tânje=te de dorul acesta în[untrul
meu> (Iov 19:27). Nu }l vom mai vedea prin credin\[, nu }l vom
vedea din spusele altora, nu }l vom vedea ca =i cum ar fi neaju-
torat într-o iesle în Betleem sau ca om al durerii pus pe o cruce de
mâna oamenilor, ci }l vom vedea a=a cum este El, îmbr[cat în
lumina =i gloria Sa de Împ[rat al Împ[ra\ilor =i Domn al
Domnilor. 

Dac[ am crezut în El ca Mântuitor =i nu ne-am ru=inat de El,
Isus Hristos Fiul lui Dumnezeu nu Se va ru=ina de noi s[ ne pre-
zinte înaintea Tat[lui =i a sfin\ilor îngeri. <De aceea, pe ori=icine
M[ va m[rturisi înaintea oamenilor, îl voi m[rturisi =i Eu înaintea
Tat[lui Meu care este în ceruri> (Matei 10:32). Ai =i tu aceast[
n[dejde c[ }l vei vedea =i El î\i va fi binevoitor? <Oricine are
n[dejdea aceasta în El, se cur[\e=te, dup[ cum El este curat>
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(1 Ioan 3:3). Ce crezi despre Domnul Isus? El este Fiul lui
Dumnezeu care a murit pentru p[c[to=i. El este singurul
Mântuitor prin care omul se poate împ[ca cu Dumnezeu Tat[l. El
este Acela care boteaz[ cu Duhul Sfânt =i a promis c[ este cu noi
în toate zilele. Tr[im a=teptând în orice clip[ evenimentul R[pirii
Bisericii la cer, care la fel ca moartea pune cap[t oric[rei activit[\i
pe p[mânt. A=tept[m venirea Domnului ca un copil care-l
a=teapt[ pe tat[l s[u s[ vin[ acas[, =tiind c[ nu a f[cut nimic r[u
=i mama lui nu are ce s[ spun[ r[u despre el. Atunci acel copil
poate primi =i da dragostea care-l face fericit.  

Secretul de a fi gata la venirea Lui este s[ r[mânem în El.
<R[mâne\i în Mine, =i Eu voi r[mânea în voi. Dup[ cum ml[di\a
nu poate aduce road[ de la sine, dac[ nu r[mâne în vi\[, tot a=a,
nici voi nu pute\i aduce road[, dac[ nu r[mâne\i în Mine> (Ioan
15:4). R[mânerea în El nu numai c[ ne pune în siguran\[, dar ne
face s[ rodim roada Duhului Sfânt =i s[ ne îmbog[\im astfel fa\[
de Dumnezeu. Acela care spune c[ nu are timp pentru rug[ciune
=i studiul Scripturii ]n mod sigur c[ face ceva ce nu trebuie. Chiar
dac[ face ceva ce pare bun, face prea mult acel lucru =i nu mai are
timp pentru ce este mai important, adic[ s[ se îngrijeasc[ de hrana
sufletului lui. Cea mai simpl[ consiliere a unui om care vrea mân-
tuirea este: <Recuno=te c[ e=ti p[c[tos>. P[r[se=te p[catul primind
iertarea prin Domnul Isus. Las[ trecutul în urm[ =i tr[ie=te cu
Dumnezeu pentru Dumnezeu. 

Când un om se poc[ie=te cu adev[rat nu doar prime=te ceva, ci
prime=te pe Cineva. Acest Cineva este Isus Hristos Fiul lui
Dumnezeu. Atunci sufletul t[u se va bucura în Domnul =i nu î\i va
mai fi fric[ de venirea sfâr=itului acestui veac. <M[ bucur în
Domnul, =i sufletul Meu este plin de veselie în Dumnezeul Meu;
c[ci M-a îmbr[cat cu hainele mântuirii, M-a acoperit cu mantaua
izb[virii, ca pe un mire împodobit cu o cunun[ împ[r[teasc[, =i ca
o mireas[, împodobit[ cu sculele ei> (Isaia 61:10). Când }l faci pe
Domnul Isus Domn =i St[pân al vie\ii tale, Mângâietorul, Duhul
Sfânt, pe care noi nu-l merit[m, dar care ne este dat dup[ bog[\iile
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harului S[u, va prelua lucrarea de modelare a fiin\ei noastre
într-un vas de cinste, de care Dumnezeu se poate folosi. Dac[ faci
acest pas al poc[in\ei, prin care te împaci cu Dumnezeu, Duhul
Sfânt te va înv[\a c[ rug[ciunea te leag[ de lumea de sus =i pos-
tul te dezleag[ de lumea de jos. Vei începe s[ deslu=e=ti susurul
dulce al cârmuirii Duhlui Sfânt, =i astfel, ca =i copil al Tat[lui din
cer, vei începe s[ prime=ti gândurile =i dorin\ele lui Dumnezeu.
Mintea va deveni un altar sfin\it de pe care se va ridica jertfe de
laud[ =i mul\umire c[tre Acela care +i-a dat via\a pentru tine, ca
s[ po\i fi mântuit =i a=a s[-L po\i numi pe Dumnezeu Tat[. Vei
spune: <Ce bun este Dumnezeu!> Vei sim\i fericirea pe care o
poate sim\i numai un suflet împ[cat cu Dumnezeu =i vei putea
spune f[r[ team[: <Vino, Doamne Isuse!>

Amin
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24
RELIGIA

<Dac[ crede cineva c[ este religios, =i nu-=i
înfrâneaz[ limba, ci î=i în=eal[ inima, religiunea unui
astfel de om este zadarnic[. Religiunea curat[ =i
ne]ntinat[, înaintea lui Dumnezeu, Tat[l nostru, este
s[ cercet[m pe orfani =i pe v[duve în necazurile lor,
=i s[ ne p[zim ne]ntina\i de lume.> Iacov 1:26, 27

Cineva spunea c[ religia este ca o funie cu ajutorul c[reia
po\i s[ ie=i dintr-o groap[, dar trebuie s[ avem grij[ c[
tot cu ea mul\i oameni =i-au curmat zilele. Dac[ ]i în-

trebi pe majoritatea oamenilor despre religie î\i vor spune c[ au
religia lor, unii chiar spun c[ s-au n[scut în cutare sau cutare
religie. Este bine s[ subliniem chiar de la început faptul c[ nimeni
nu poate mo=teni de la p[rin\i sau str[mo=i o credin\[ mântu-
itoare, fiindc[ pentru a avea o astfel de credin\[ este nevoie de o
voin\[ liber[ =i hot[r`t[, cu care s[ iei o decizie pentru
Dumnezeu, sco\ând necredin\a afar[, =i cu credin\[ s[ tr[ie=ti
fiecare zi cu Dumnezeu =i pentru Dumnezeu. A fi sincer nu este
îndeajuns =i nici faptul c[ trebuie s[ crezi, ci este necesar s[ crezi
a=a cum Dumnezeu ne-a l[sat scris ]n Sfânta Scriptur[. <C[ci sfa-
tul este o candel[, înv[\[tura este o lumin[, iar îndemnul =i mus-
trarea sunt calea vietii> (Proverbe 6:23). 

Este o binecuvântare s[ ai p[rin\i credincio=i, dar fiecare la
rândul lui trebuie s[ cread[ =i s[ înceap[ o rela\ie personal[ =i
chiar intim[ cu Dumnezeu. Un înv[\[tor al legii cu numele de
Nicodim =i un alt om bine =colat la picioarele lui Gamaliel, cu
numele de Saul din Tars, au fost amândoi oameni intelectuali =i
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foarte religio=i, care au tr[it în perioada când Domnul Isus umbla
printre oameni. Pentru aceste calit[\i ale lor erau considera\i stâlpi
ai comunit[\ii lor. Mul\i ar fi vrut s[ fie ca ei, urmându-le pilda de
tr[ire, =i totu=i religia lor s-a dovedit a nu fi suficient[ ca s[-i pun[
]n rela\ie de pace =i prietenie cu Dumnezeu. La fiecare, într-un
mod diferit, i s-a spus c[ trebuie s[ primeasc[ ceea ce a f[cut
Domnul Isus pentru ei, pentru a putea fi socoti\i neprih[ni\i înain-
tea lui Dumnezeu. Dac[ am vorbi despre Zacheu, despre
Samariteanca de la fântâna Samariei sau chiar despre tâlharul de
pe cruce, poate ar fi mai u=or s[ vedem c[ religia unor astfel de
oameni nu era la starea ]n care s[ le fac[ vreun bine sufletului lor,
dar s[-i spui unui om ca Nicodim, care toat[ ziua studia Legea lui
Dumnezeu, c[ ceea ce face el nu este îndeajuns, este pu\in mai
greu de în\eles. 

Tot la fel de greu este =i ast[zi s[-i spui unui om moral =i cins-
tit, care-l ajut[ pe cel aflat ]n necaz, c[ ceea ce face el nu este îndea-
juns, c[ meritele lui nu sunt suficient de curate pentru ochii
neprih[ni\i ai lui Dumnezeu care nu pot privi nelegiuirea. A purta
numele unei denomina\iuni care te pune în categoria unei religii
cre=tine nu este îndeajuns, pentru c[ a=a cum i-a spus Domnul Isus
lui Nicodim este necesar s[ fim n[scu\i din nou. Trebuie s[ deve-
nim prin poc[in\[ o f[ptur[ nou[, prin activarea sau aducerea la
via\[ a sim\urilor duhului nostru în care Dumnezeu planteaz[ pute-
re din puterea Sa. F[ptura cea nou[ nu este ceva renovat, ci este o
f[ptur[ nou[, care-L iube=te pe Dumnezeu =i tot ce iube=te El.

Pe timpul preotului Eli, Israelul intrase într-o stare de neas-
cultare fa\[ de Dumnezeu, =i Dumnezeu a îng[duit s[ fie atacat de
filisteni. Israeli\ii au dus la lupt[ cu ei chivotul, crezând c[-L duc
pe Dumnezeu =i astfel ]i vor bate pe filisteni. Religia =i credin\a
lor s-a dovedit a fi ne]ntemeiat[, =i Israelul a fost b[tut de filisteni,
iar chivotul a fost capturat de inamic. Ei aveau religie, dar nu
aveau o rela\ie bun[ de tr[ire în ascultare de Dumnezeu. La fel au
fost =i fariseii din timpul Domnului Isus, care aveau religie cu
gr[mada =i în loc de zece porunci au c[utat s[ fie pe placul lui
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Dumnezeu sco\`nd înc[ 613 legi, dar nu i-a f[cut mai pl[cu\i
înaintea Lui, deoarece au p[r[sit practicarea milei, a bun[t[\ii =i a
unei st[ri smerite fa\[ de Dumnezeu. Probabil c[ sem[nau zece
fire de m[rar =i zece fire de chimen ca s[ dea zeciuial[ câte un fir
din fiecare cultur[, dar nu aveau grij[ de cei nevoia=i, chiar dac[
ace=tia erau din familiile lor. 

C[rturarii care copiau Scripturile schimbau peni\a =i se sp[lau
pe mâni ori de câte ori scriau Numele lui Dumnezeu în semn de
respect, dar inima le era tot rece fa\[ de semenii lor =i prin aceas-
ta =i fa\[ de Dumnezeu. Textul citat la început ne spune c[
religiunea unor oameni, în a c[ror via\[ nu se vede o schimbare
prin care s[ se vad[ bun[tatea =i felul Domnului Isus este zadar-
nic[, adic[ nu avea nici un efect bun asupra destinului sufletului
lor =i este o pierdere de timp =i un efort irosit. Apostolul Pavel
i-a scris lui Timotei despre vremurile de pe urm[, spun`ndu-i c[
vor fi vremuri grele, =i când a amintit modul în care va rodi firea
p[mânteasc[ în oamenii neevlavio=i a spus despre oamenii reli-
gio=i c[ vor avea o form[ de evlavie exterioar[ pe care o vor purta
ca o hain[ de parad[, dar o vor t[g[dui prin tr[irea lor. <S[ =tii c[
în zilele din urm[ vor fi vremuri grele. C[ci oamenii vor fi iubitori
de sine,…având doar o form[ de evlavie dar t[g[duindu-i puterea.
Dep[rteaz[-te de oamenii ace=tia> (2 Timotei 3:1, 2, 5). 

Prin religie în\elegem un crez =i practicarea unor reguli prin
care omul are de-a face cu Dumnezeu în dorin\a de a fi ]n rela\ie
bun[ cu El =i de a-L mul\umi. Religia poate fi ceva foarte plic-
tisitor dac[ const[ doar în forme =i ceremonii reci, la care nu par-
ticip[ nici duhul omului, nici Duhul Domnului. Cu totul altceva
decât dogm[ seac[ =i obositoare înseamn[ a avea o rela\ie per-
sonal[ cu Domnul Isus Hristos ca Prieten, Înv[\[tor =i Iubit al
inimii noastre; este o rela\ie stabil[, cu un Dumnezeu viu care nu
se schimb[. Este o rela\ie f[cut[ real[ de prezen\a Duhului Sfânt
în care credinciosul este statornic =i nu se tot schimb[ ca o
mori=c[ pus[ pe o cas[ ca s[ indice direc\ia vântului, pentru c[ un
astfel de suflet a g[sit împlinire =i este satisf[cut. <Dimpotriv[,
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sufletul îmi este lini=tit =i potolit, ca un copil în\ercat, care st[
lâng[ mam[-sa; da, sufletul meu este ca un copil în\ercat>
(Psalmul 131:2). Este o stare în care ai un sim\ de fericire datorit[
roadei Duhului Sfânt, care dovede=te credin\a sau cum o numesc
unii religia ca fiind autentic[, nu ceva fals. 

F[r[ de adierea vântului Duhului Sfânt, la fel ca valea de oase
v[zut[ de Ezechiel, sufletul r[mâne tot un loc a mor\ii =i putre-
zirii. <El mi-a zis: «Proroce=te, =i vorbe=te duhului! Proroce=te,
fiul omului, =i zi duhului: «A=a vorbe=te Domnul
Dumnezeu: «Duhule, vino din cele patru vânturi, sufl[ peste
mor\ii ace=tia, ca s[ învieze!»> (Ezechiel 37:9). Una din inter-
pret[rile acestei vedenii a v[ii pline cu oase, v[zut[ de prorocul
Ezechiel, este aceea c[ reprezint[ sufletele oamenilor care au
religie, dar nu au via\[ duhovniceasc[ în ei, =i Dumnezeu ne arat[
importan\a Duhului Sfânt în lucrarea de mântuire a omului. Chiar
dac[ aceast[ vedenia ascunde =i alte taine ca: învierea din mor\i,
întoarcerea din robia babilonian[ sau învierea na\iunii Israelului,
ea ilustreaz[ chemarea la via\[ a sufletelor care sunt moarte în
p[catele =i gre=elile lor. Oricine vrea mântuirea trebuie s[ =tie c[
pentru a avea aceast[ rela\ie autentic[ cu Dumnezeu, pe care unii
o numesc religie, este nevoie de na=terea din nou, f[cut[ de
Duhul Sfânt. 

În zadar ar fi vorbit Ezechiel oaselor =i în zadar am vorbi noi
oamenilor chemându-i la o religie, fiindc[ pân[ c`nd Duhul Sfânt
nu se prezint[ pentru a deschide ochii inimii omul nu pricepe =i
uneori nici nu vrea s[ priceap[ ce are de f[cut pentru a fi mântu-
it. <+i m[ rog ca Dumnezeul Domnul nostru Isus Hristos, Tat[l
slavei, s[ v[ dea un duh de în\elepciune =i de descoperire, în
cunoa=terea Lui, =i s[ v[ lumineze ochii inimii, ca s[ pricepe\i
care este n[dejdea chem[rii Lui, care este bog[\ia slavei Lui în
sfin\i> (Efeseni 1:17, 18). Chiar dac[ dorin\a noastr[ este bun[,
orice le-am da =i orice le-am spune, oasele nu vin la via\[ pân[ ce
nu sufl[ Duhul Domnului peste ele, de aceea când aveam de-a
face cu lucrarea Duhului Sfânt trebuie nu numai s[ nu-i t[g[duim
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puterea, trebuie nu numai pre\uit[, dar puterea Duhului Sfânt tre-
buie chemat[ spre a fi prezent[ la lucru cu noi =i în noi, pentru ca
Dumnezeu prin aducerea acelor oase la via\[ s[ primeasc[ glorie
=i slav[. Sunt st[ri ale inimii care invit[ sau resping acest Vânt
aduc[tor de via\[ numit Duhul Sfânt f[r[ de care omul nu poate fi
viu duhovnice=te. <... «Lucrul acesta nu se va face nici prin
putere, nici prin t[rie, ci prin Duhul Meu, - zice Domnul O=tiri-
lor!»> (Zaharia 4:6). 

}l putem invita pe Duhul Sfânt printr-o via\[ de rug[ciune pen-
tru a ne feri de tot ce ni se pare r[u, ca astfel s[ putem fi folosi\i
de Acela care nu folose=te decât vase curate. Astfel de suflete care
se cur[\esc, dup[ cum El este curat, sunt sufletele care au în\eles
c[ au de câ=tigat când iart[ =i las[ judecata Aceluia care, singur,
are competen\a de a judeca lucrurile ascunse ale oamenilor.
Deoarece Duhul Sfânt este Acela care face rela\ia noastr[ cu
Dumnezeu real[ =i vie, dac[ vrem s[ men\inem aceast[ leg[tur[
cu cerul va trebui s[ evit[m orice lucru care L-ar putea întrista pe
Duhul Sfânt. Acest fel de râvn[ de a fi numai pentru Domnul ne
va p[zi de la a nu-L provoca pe Dumnezeu la gelozie, va face ca
Râul de ap[ vie s[ curg[ proasp[t în inima noastr[ =i ne va \ine
într-o stare de a fi gata pentru venirea Domnului Isus. Atunci ne
vom obi=nui s[ umbl[m purtându-L în noi pe Dumnezeu Duhul
Sfânt =i vom deveni sensibili adierii Vântului, ascult`nd de
îndemnurile Lui. Dac[ vrem s[ men\inem aceast[ stare de clocot
va trebui s[ ne examin[m mereu care sunt dorin\ele pe care nu le
spunem la nimeni =i tot în[untrul nostru va trebui s[ c[ut[m s[
vedem de ce ne este fric[. Aceste dou[ lucruri sunt ca ni=te sem-
nale transmise de inim[ =i cel ce-=i iube=te sufletul nu le las[ s[
treac[ f[r[ s[ le examineze. 

De exemplu, putem avea dorin\a ca sufletele s[ vin[ la via\[
din dragoste pentru sufletul lor =i pentru Dumnezeu, sau din
dorin\a de în[l\are personal[. Ne poate fi fric[ s[ facem ceva pen-
tru c[ s-ar putea s[-L întrist[m pe Duhul Sfânt, sau ne poate fi
fric[ c[ ne vor p[r[si sau chiar du=m[ni oamenii. Este o stare în
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care nu doar ai religie, ci ai o rela\ie intim[ cu Dumnezeul t[u prin
puterea Duhului Sfânt. Ac\iunile, rug[ciunile =i chiar gândurile
noastre }l pot invita pe Duhul Sfânt s[ ne foloseasc[ pentru a
chema sufletele la mântuire =i la via\[ din bel=ug în Domnul Isus
Hristos. Când ajungem la starea de a fi la dispozi\ia Domnului, se
va cere din partea noastr[ uneori o vorbire sau ac\iune în credin\[
=i va trebui s[ fim gata de-a asculta de Dumnezeu mai degrab[
decât de oameni. 

Aceast[ idee ne duce la textul citat la început, în care ni se
spune c[ o religie =i o credin\[ care nu te face s[ ascul\i de
Cuvântul lui Dumnezeu este zadarnic[. Domnul Isus a scos în
eviden\[ diferen\a dintre cei ce fac voia lui Dumnezeu =i cei ce au
o religie zadarnic[ prin pilda celor doi fii care au fost trimi=i de
tat[l lor s[ lucreze în vie. Unul a spus c[ merge =i nu s-a dus, iar
cel[lalt a spus c[ nu merge, dar s-a dus. <Care din am`ndoi a f[cut
voia tat[lui s[u? «Cel dintâi,» au r[spuns ei. +i Isus le-a zis:
«Adev[rat v[ spun c[ vame=ii =i curvele merg înaintea voastr[ în
Împ[r[\ia lui Dumnezeu»> (Matei 21:31). Domnul Isus se adresa
aici unor oameni religio=i =i totu=i le spune c[ oamenii f[r[ religie
=i chiar lep[d[turile societ[\ii aveau mai bun[ =ans[ de a intra în
Împ[r[\ia lui Dumnezeu dec`t ei. Aceste cuvinte erau adresate
celor mai religio=i oameni de pe p[mânt la acea or[, adic[ celor
mai de seam[ preo\i, chiar în Templul de la Ierusalim. 

Domnul Isus a numit religia vame=ilor =i a stricatelor care au
crezut =i s-au c[it, ajungând astfel f[pturi noi, mai de valoare ca
religia marilor preo\i care în=irau toat[ ziua Legea Domnului, dar
a c[ror minte era înc[rcat[ cu prejudec[\i, cu gânduri de superi-
oritate fiind obseda\i de o neprih[nire personal[. Vame=ii, stri-
catele împreun[ cu oricine a comis p[cat sunt aceia care la început
au spus prin faptele lor c[ nu vor s[ asculte, =i c[ nu vor s[ lucreze
în via Domnului, dar la un moment dat le-a p[rut r[u de neas-
cultarea lor =i c[indu-se s-au întors la Dumnezeu. Sunt aceia care
au spus c[ nu vor s[ se poc[iasc[ =i nu vor s[-=i petreac[ ziua
Domnului într-o cas[ de rug[ciune, dând slav[ lui Dumezeu =i
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înv[\ând s[ fac[ voia Lui. Sunt aceia care au spus c[ religia este
pentru oameni slabi =i nu v[d nici un folos în rug[ciune sau
într-o tr[ire ferit[ de p[cat, iar unii au mers pân[ acolo c[ au spus
ca Faraon: <Cine este Domnul, ca s[ ascult de glasul Lui?> Astfel
de oameni, care au spus c[ religia este o pierdere de timp, c[
p[catul este mai dulce, au fost întâlni\i de Bun[tatea =i Mila lui
Dumnezeu care au chemat Vântul acela aduc[tor de via\[ =i ochii
inimii lor s-au deschis, v[zându-se astfel murdari =i în nevoie de
un Mântuitor. 

Domnul Isus a spus în pild[ c[ astfel de oameni au crezut =i
s-au c[it, pentru ca astfel s[ fie schimba\i în f[pturi noi, f[pturi
duhovnice=ti vii, care cu o minte înnoit[ merg apoi ca s[ lucreze
cu bucurie în via Tat[lui, pre\uind iertarea lui Dumnezeu prin har.
Sunt de multe ori fiin\e c[rora li s-a iertat mult, de aceea ei iubesc
mult =i sunt gata de orice sacrificiu, de dragul Domnului Isus. Ast-
fel de suflete au lacrimi în ochi când î=i aduc aminte de felul cum
s-au purtat când tr[iau în p[cat, refuzând =i c[lcând în picioare
dragostea unui Tat[ iubitor. Ajun=i mântui\i pre\uiesc mântuirea
care le-a fost dat[ în dar, îns[ pentru care s-a pl[tit cel mai scump
pre\ pl[tit vreodat[ în Univers. 

Pilda celor doi fii trimi=i s[ lucreze în vie se mai adreseaz[ ]nc[
unei categorii de oameni, reprezenta\i prin fiul care a spus c[ se
duce s[ lucreze în vie, dar nu s-a dus. Acest fiu neascult[tor
reprezint[ o mare mas[ de oameni care spun una, dar fac alta.
Sunt aceia ce spun: <Doamne, Doamne!>, dar nu fac voia Tat[lui
din cer. Sunt aceia care uitând c[ Dumnezeu nu umbl[ cu cei
mândri cred c[ au o rela\ie bun[ cu Dumnezeu, ca fariseul din
Templu care ame\it de o mândrie spiritual[ =i încredere în
meritele proprii privea dispre\uitor spre vame=ul care nu
îndr[znea s[ ridice capul în sus. Sunt oameni care dac[ fac ceva
bun cred c[ Dumnezeu le datoreaz[ ceva, nev[z`ndu-se ca robi
care au f[cut ceea ce erau datori. Sunt aceia care spun c[ s-au
n[scut în cutare sau cutare credin\[, pe care au mo=tenit-o de la
str[mo=i =i refuz[ s[ se lase expu=i =i nici nu caut[ adev[rul
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Scripturii, care vorbe=te clar despre nevoia de a fi n[scut din nou
spre a putea intra în Împ[r[\ia cerurilor. Sunt aceia care spun c[
au religie, dar despre care Domnul Isus spune c[ sunt în mai mare
pericol dec`t p[c[to=ii care recunosc c[ nu au o rela\ie bun[ cu
Dumnezeu. Sunt aceia care nu-=i înfrâneaz[ limba, se fac c[ sunt
surzi la strig[tul v[duvei =i orbi la nevoile orfanului, în=el`ndu-=i
în acest fel inima, pentru c[ au o religiune zadarnic[.  

Fiecare dintre noi, cei care am auzit despre Dumnezeu, ne
includem în una din aceste dou[ categorii, =i ast[zi s[ ne verifi-
c[m ca nu cumva efortul =i religiozitatea noastr[ s[ fie o spoial[
exterioar[ zadarnic[. Înc[ nu este t`rziu s[ ne întreb[m dac[ avem
doar religie, care înseamn[ supunere fa\[ de anumite norme sau
principii morale, sau am devenit copii ai lui Dumnezeu care-L
poart[ în[untrul templului lor pe Dumnezeu Duhul Sfânt. Nu
pu\ini sunt aceia care au religie, gândesc religie, practic[ religie,
dar totu=i alearg[ spre iad, fiindc[ alegând s[ r[mân[ ignoran\i
fa\[ de preten\iile lui Dumnezeu de la om, scrise în Scriptur[,
vrând s[ fie mântui\i cum vor ei, prin obiceiuri omene=ti sau
merite personale, nu prin na=terea din nou cum cere Dumnezeu. 

Pe piatra funerar[ a unui mormânt scria: <Stai pu\in str[ine =i te
gânde=te. Cum e=ti am fost =i eu =i cum sunt vei fi =i tu, de aceea
vino dup[ mine!> Cineva a considerat c[ e foarte potrivit s[ mai
adauge câteva rânduri: <Nu pot s[ te urmez pân[ nu =tiu în care din
cele dou[ direc\ii ai plecat!> E=ti tu gata s[-L întâlne=ti pe
Dumnezeu, care \i-a dat via\[? Autorul vie\ii este Dumnezeu =i tot
ce este bun vine de la El. Unii spun c[ nu se poate s[ existe
Dumnezeu fiindc[ este prea mult[ nedreptate =i prea mult[ durere
în lume. Un astfel de om care afirm[ c[ este <R[u> implic[ ideea
c[ este =i <Bine> =i ar dori ca acel bine s[ fie la putere, nu r[ul. Prin
faptul c[ spune c[ este <Bine> =i <R[u>, un astfel de om spune c[
exist[ o lege moral[ în[untrul lui, care separ[ cele dou[ categorii
=i dac[ este o <lege> exist[ un <D[t[tor> al legii =i acesta este
Dumnezeu, care a l[sat omului voin\[ liber[ la nivelul con=tiin\ei
=i al faptelor s[ aleag[ între a face bine sau r[u. <…ei dovedesc c[
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lucrarea Legii este scris[ în inimile lor; fiindc[ despre lucrarea
aceasta m[rturise=te cugetul lor =i gândurile lor, care sau se învi-
nov[\esc sau se dezvinov[\esc între ele> (Romani 2:15).

Acest Dumnezeu minunat care ne-a creat are planuri bune pen-
tru noi =i a pus în noi dorin\a de a-L c[uta =i ne-a f[cut promisi-
unea c[ Se va l[sa g[sit când }l vom c[uta cu toat[ inima. Tinerii
din Babilon nu au spus c[ vor a=tepta pân[ ce Dumnezeu le va da
un semn c[ e cu ei sau pân[ ce El va face ceva pentru ei, ci cu
orice risc au f[cut ce au putut ei, stând în picioare pentru adev[r.
Indiferent de situa\ie, unul din lucrurile pe care le po\i face este
s[-L cau\i pe Dumnezeu în Scriptur[, f[r[ prejudeca\i, pentru ca
El s[ se lase g[sit de tine. Ai fost ales s[ fii mântuit fiindc[ ai auzit
glasul Evangheliei. Ai fost ales s[ fii o voce pentru Dumnezeu. Ai
fost ales s[ mo=tene=ti o mo=tenire nestric[cioas[. Acestea sunt
planurile lui Dumnezeu pentru tine, dar va depinde de tine dac[
vrei s[ vii la El, dac[ vrei doar religie care pentru moment s[ fac[
con=tiin\a s[ tac[, sau vrei s[ fii o f[ptur[ nou[, care
necondi\ionat se pune în slujba lui Dumnezeu, f[când tot ce poate
pentru slava Lui. Acest fel de religie care const[ în c[utarea sin-
cer[ a lui Dumnezeu duce la g[sirea Lui. 

Când cu adev[rat }l g[sim pe Dumnezeu, închinarea noastr[
înaintea Lui =i nu are de-a face întotdeauna cu postura noastr[
fizic[ înaintea Lui. Este o via\[ nou[, care arde ca o lumânare ce
lumineaz[ în jur printr-o via\[ de închinare, înaintea acestui
Dumnezeu bun. Este o închinare care nu se întrerupe când plec[m
din casa de rug[ciune, ci se continu[ cu vorbirea =i tr[irea noas-
tr[ în fiecare zi. O astfel de religie motivat[ de dragoste pentru
Dumnezeu are rost. Acest fel de închinare în duh =i adev[r are
nevoie de a se exprima =i izbucne=te c[tre Dumnezeu =i oameni
prin sim\[mântul numit dragoste. }nchinarea în duh =i adev[r este
r[spunsul =i reac\ia normal[ a inimii, este starea în care omul
cunoa=te fericirea pe p[mânt, fiindc[ simte c[ Dumnezeu
prime=te închinarea, simte dragostea Lui =i simte c[ El se bucur[
de dragostea care se îndreapt[ înspre El. Care religie este bun[?

250



Conform cuvântului citat la început, religia care nu este zadar-
nic[. Este bun[ religia în care omul, în pribegia lui pe p[mânt, are
o întâlnire cu Domnul Isus Hristos =i-L prime=te ca Mântuitor. În
acest fel prin poarta poc[in\ei prime=te cel mai mare drept dat
vreodat[ omului, =i anume dreptul de a se numi un copil al lui
Dumnezeu. Este religia a c[rei înv[\[turi biblice face omul p[rta=
firii dumnezeie=ti prin pecetluirea =i umplerea cu Duhul Sfânt,
care a fost f[g[duit aceluia care-L va cere =i care preia controlul
vie\ii noastre, pentru ca sufletul mântuit s[ rodeasc[ roada
Duhului care-L bucur[ pe Dumnezeu =i-i binecuv`nteaz[ pe
oamenii din jur. 

Care biseric[ este bun[? Aceia unde Duhul Domnului se simte
bine =i manifestarea lui este liber[. Este casa de rug[ciune unde
se veste=te o Evanghelie întreag[ =i nealterat[, unde în smerenie
se pune pre\ pe sfin\enie, ca pe o podoab[ sfânt[, =i în ascultare
de cârmuirea Duhului fiecare caut[ s[ împlineasc[ dorin\ele
Marelui St[pân care au de-a face cu mântuirea oamenilor. Dac[
înainte s-a spus: <las[ poporul meu s[ plece>, ast[zi se potrivesc
cuvintele: <las[ poporul meu s[ gândeasc[.> Ce este ve=nic? Ce
are valoare? Pentru Domnul Isus voia Tat[lui =i slujirea altora au
fost cele mai de valoare lucruri =i dac[ vrem s[-I sem[n[m va tre-
bui s[ avem =i noi acelea=i priorit[\i. Religia bun[ este rela\ia din-
tre om =i Dumnezeu în urma c[reia omul are via\[ ve=nic[. <+i
via\a ve=nic[ este aceasta: s[ Te cunoasc[ pe Tine, singurul
Dumnezeu adev[rat, =i pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu>
(Ioan 17:3). 

Textul citat la început ne spune c[ adev[rata religie se
recunoa=te din afar[ prin cuvinte =i fapte, pentru c[ Dumnezeu,
care vrea dragostea noastr[, a f[cut beneficiari a ceea ce avem
s[-I d[m Lui pe semenii no=tri. Când Domnul Isus va veni s[ ia
ce este a Lui nu-i va c[uta pe religio=i, ci-i va c[uta pe cei cu
credin\[ în El; o credin\[ care s-a dovedit a fi adev[rat[ printr-o
tr[ire care-l face pe cre=tin s[ semene cu Domnul Isus Hristos. Ai
tu religie sau ai o rela\ie personal[ de prietenie cu Domnul Isus
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Hristos? Este El Domnul T[u? Când I-ai spus ultima oar[ c[-L
iube=ti pentru c[ a murit în locul t[u? Când te-ai înfructat din
meritul jertfei Lui, stând la masa Lui? Când Mântuitorul umbla pe
p[mânt, oamenii credeau c[ El poate vindeca bolile fiindc[
vedeau aceste vindec[ri, dar nu credeau c[ El poate mântui, adic[
ierta p[catele. Ast[zi mul\i oameni cred c[ Domnul poate mântui,
dar nu mai cred c[ El mai vindec[ ca =i în acele zile. El este
neschimbat =i vrea s[ vindece trupul =i sufletul aceluia care vine
la El cu o poc[in\[ sincer[. Atunci El va avea cu tine nu o leg[tur[
de religie, ci o prietenie care va continua acolo unde El S-a dus =i
ne-a preg[tit un loc ca s[ fim cu El ve=nic. <«Acum, a=a vorbe=te
Domnul, care te-a f[cut, Iacove, =i Cel ce te-a întocmit Israele!»
Nu te teme de nimic, c[ci Eu te izb[vesc, te chem pe nume: E=ti
al Meu!> (Isaia 43:1). 

Amin
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25
EVANGHELIA

<Dac[ vestesc Evanghelia, nu este pentru mine o
pricin[ de laud[, c[ci trebuie s-o vestesc; =i vai de
mine, dac[ nu vestesc Evanghelia!> 1 Corinteni 9:16

Apostolul Pavel a fost omul care =i-a pus toat[ inima în
ceea ce a f[cut, fie c[ au fost lucruri rele, înainte ca
ochii inimii s[-i fie lumina\i, fie lucruri bune care i

s-au încredin\at ca o ispr[vnicie din partea lui Dumnezeu, dup[ ce
L-a primit pe Domnul Isus ca Mântuitor al lui. Între p[c[to=i el se
nume=te cel dintâi; ca prigonitor al Bisericii a fost cel mai crud,
dar din momentul ]n care a ajuns s[ fie mântuit =i s[ fie lucr[tor
împreun[ cu Dumnezeu a lucrat mai mult ca to\i. Cu toate aces-
tea el a specificat c[ nu lui i se datoreaz[ toate acestea, ci harului
lui Dumnezeu. Evanghelia înseamn[ Vestea Bun[, iar Pavel a fost
omul care a dus Vestea Bun[ a împ[c[rii omului cu Dumnezeu
înaintea dreg[torilor, în sinagogi, înaintea Cezarului =i în mijlocul
oamenilor prin=i în mrejile religiilor false. 

În textul citat la început Pavel ne spune c[ a fost datoria lui s[
vesteasc[ Evanghelia =i a mers pân[ acolo c[ a numit a fi un mare
r[u =i un pericol faptul de a nu face acest lucru. Saul, care dup[
ce L-a primit pe Domnul Isus a purtat numele de Pavel, a fost un
om nu numai cu zel, dar =i cu studii, pentru c[ a studiat la =coala
renumit[ înfiin\at[ de Hilel, unde l-a avut ca dasc[l pe Gamaliel,
nepotul lui Hilel. Dup[ ce a intrat în Lumina care vine de Sus =i
s-a v[zut a=a cum este, el L-a primit pe Domnul Isus ca Salvator,
iar apoi a aflat chiar de la ucenicii Domnului ce fel de
Evanghelie vestesc ei. }n epistola pe care i-a scris-o lui Timotei
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g[sim citate din Evanghelia scris[ de Luca =i de Matei (Vezi
1 Timotei 5:18). Avesti sau a predica Evanghelia cum spunem noi
înseamn[ a face cunoscut oamenilor în întregime doctrina
Cuvântului lui Dumnezeu, pe care o avem în cele 66 de c[r\i ale
Sfintei Scripturi. 

Mul\i oameni vestesc ast[zi Evanghelia, dar unii vestesc partea
care le place, l[sând afar[ partea ce taie l[starii de am[r[ciune,
pentru ca în acest fel s[ fie populari în fa\a oamenilor. Sunt =i din-
tre aceia care vestesc doctrine false, ca de exemplu cei ce vestesc
evanghelia prosperit[\ii, evanghelie ce lucreaz[ în folosul celor ce
o vestesc. Este adev[rat c[ suntem binecuvânta\i chiar =i
p[mânte=te, dar noi suntem oameni care ducem o cruce =i care nu
ne-am pus n[dejdea în Dumnezeu numai pentru lucrurile acestui
p[mânt, pentru c[ atunci suntem numi\i de apostolul Pavel cei
mai nenoroci\i dintre oameni. Sunt =i dintre aceia care merg pân[
acolo ]nc`t spun c[ vestesc o alt[ evanghelie a lui Isus Hristos,
lucru despre care Pavel ne previne =i ne spune s[ nu-i primim. Ca
punct de plecare, trebuie s[ =tim c[ dac[ jertfa Domnului Isus nu
este miezul doctrinei unei domina\iuni, atunci este o evanghelie
ce duce în r[t[cire de la bun început. 

De la na=terea Bisericii în Ziua Cincizecimii =i pân[ la R[pirea
Bisericii la cer tr[im era harului, când omul este mântuit prin har,
prin credin\[. Tot ce este scris sub inspira\ia Duhului Sfânt este
pentru fiecare din noi. Cine adaug[ la ce este scris are promisi-
unea blestemelor din aceast[ carte, iar cine scoate, are promisi-
unea c[ i se va lua dreptul de la pomul vie\ii. A vesti Evanghelia
este o slujb[ profitabil[ atât pentru noi cât =i pentru Împ[r[\ia lui
Dumnezeu, dar poate fi =i o slujb[ periculoas[ dac[ spunem ce nu
ni s-a spus s[ spunem, sau dac[ cumva nu spunem ce ni s-a spus
s[ spunem. Moise nu a scris primele cinci c[r\i ale Scripturii ca
rezultat al unui ra\ionalism omenesc, ci a scris prin revela\ia dat[
de Dumnezeu. Aceast[ revela\ie a continuat pân[ la cartea profeti-
c[ a Apocalipsei, pentru ca omul lui Dumnezeu s[ nu fie în
necuno=tin\[ de voia =i planurile Sale. Sunt multe amvoane de la

254



52 de mesaje pentru 52 de s[pt[m`ni

care se transmit mesaje gre=ite, \in`nd lumea confuz[ =i departe
de calea ce duce la mântuire. Evanghelia, Vestea Bun[, este aceea
c[ Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a murit pentru cel p[c[tos, =i
dac[ crezi =i ceri aceast[ înlocuire po\i s[ fii mântuit. Nu ajunge
doar s[ =tii acest lucru, pentru c[ El d[ dreptul de a se numi fii
numai celor care L-au primit. 

Prin oameni simpli, de multe ori, Dumnezeu, prin vestirea
Evangheliei, a schimbat istoria =i destinul a milioane de oameni
care prin credin\[ au intrat la ad[postul jertfei Domnului Isus.
Suntem evalua\i dup[ credin\a pe care o avem în ce a spus
Dumnezeu în Evanghelie =i aceasta reiese din modul cum
ac\ion[m dup[ ce am ajuns la aceast[ cuno=tin\[. Dumnezeu S-a
specializat în a folosi oameni simpli, limita\i, câteodat[ mediocri
=i uneori foarte mari p[c[to=i, cu care s[ fac[ lucruri extraordinare
pentru ca toat[ slava s[ fie a Sa. A vesti Evanghelia înseamn[ a
în[l\a Numele lui Isus Hristos =i a face cunoscut oamenilor calea
c[tre Dumnezeu printr-o închinare, nu la sfin\i, nu la îngeri, ci lui
Dumnezeu în duh =i în adev[r. 

Evanghelia spune c[ cel care se vede p[c[tos =i f[r[ de merite
este potrivit pentru a primi darul iert[rii lui Dumnezeu, pe când
cel care nu se vede p[c[tos =i într-o disperat[ nevoie de Salvator
va sta la judecat[ =i va fi condamnat. Confirmarea primirii aces-
tui dar o face puterea Duhului Sfânt, care ne sigileaz[ pentru ziua
r[scump[r[rii =i este o arvun[ înainte de a intra în prezen\a lui
Dumnezeu, pentru a fi ve=nic cu El. Când Noe a dat drumul
porumbelului din corabie, acesta s-a întors cu o frunz[ de m[slin
în cioc, lucru care i-a confirmat c[ exist[ pomi ce au crescut =i c[
via\a va fi posibil[ pe p[mânt. Umplerea cu Duhul Sfânt este un
gust din bucuria Cerului =i din fericirea ce o va sim\i un suflet
mântuit în prezen\a lui Dumnezeu. Acum avem doar un gust, o
arvun[, dar când va veni El, }l vom vedea a=a cum este =i vom
avea un trup înghi\it de Slav[ ca al Lui. Când e=ti departe de cine-
va drag te ui\i la o poz[ a acelei persoane =i parc[ î\i mai st`mperi
pu\in dorul. 
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Evanghelia este aceea care ne stâmp[r[ dorul pentru acum
dup[ o patrie mai bun[, unde domne=te pacea =i fericirea. A vesti
Evanghelia înseamn[ a chema oamenii la împ[care cu Dumnezeu
prin jertfa Mielului lui Dumnezeu =i este o chemarea la a lucra =i
lupta pentru o cunun[ care nu se va ve=teji niciodat[. Evanghelia
ne spune s[-i hr[nim pe copii cu laptele duhovnicesc, ca s[ ajung[
la statura de oameni mari, care pot duce luptele lui Dumnezeu a=a
cum a f[cut apostolul Pavel. Evanghelia ne spune c[ p[c[to=ii tre-
buie preveni\i despre m`nia lui Dumnezeu care în curând se va
dezl[n\ui peste fiii neascult[rii, care refuz[ mâna de împ[care a
Domnului prin har. Evanghelia ne înva\[ c[ în Hristos Isus avem
o identitate nou[, de copii ai lui Dumnezeu, =i pe m[sur[ ce
umbl[m cu El, }l cunoa=tem tot mai bine pe Tat[l nostru care este
în ceruri. 

Apostolul Pavel ne spune c[ vestirea Evangheliei nu este o
pricin[ de laud[, pentru c[ tot ceea ce el face nu este dec`t dato-
ria un ispravnic al tainelor lui Dumnezeu. El se recunoa=te ca
fiind doar un trimis împuternicit al Marelui Împ[rat, care cheam[
oamenii la osp[\ul dat în cinstea Fiului de }mp[rat. Fiecare dintre
noi, care vestim Evanghelia, nu avem nimic care s[ nu ne fi fost
dat, de aceea, ca ni=te ispravnici c[rora li s-a dat o perioad[ de
timp limitat[ =i unul sau mai mul\i talan\i, încerc[m s[-i punem în
nego\, ca la venirea St[pânului s[ fim numi\i robi buni =i credin-
cio=i. Cei chema\i la aceast[ slujb[ simt un foc în[untrul lor care
trebuie s[ ias[ în afar[, =i aceasta se face vestind planul de mân-
tuire al lui Dumnezeu, pentru ca tot mai mul\i s[ ]ncheie leg[mânt
cu El =i s[ fie mântui\i. Apostolul Pavel spune: <…vai de mine,
dac[ nu vestesc Evanghelia> (1 Corinteni 9:16). Este nu numai o
dorin\[ de bine =i de a fi un rob din dragoste al Marelui St[pân,
dar este =i o datorie. <Noi dar, suntem trimi=i împuternici\i ai lui
Hristos; =i, ca =i cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, v[ rug[m
fierbinte, în Numele lui Hristos: Împ[ca\i-v[ cu Dumnezeu! Pe
Cel ce n-a cunoscut nici un p[cat, El L-a f[cut p[cat pentru noi,
ca noi s[ fim neprih[nirea lui Dumnezeu în El> (2 Corinteni 5:20,
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21). Orice suflet mântuit, care în\elege acest cuvânt, poate fi un
vestitor al Evangheliei dup[ chemarea care i-a fost f[cut[ de
Dumnezeu. 

Oricine este mântuit poate s[ spun[ altei persoane ce a f[cut
Domnul Isus pentru el. Oricine a ]ncheiat leg[mânt cu Domnul
prin botezul în ap[ are datoria de a fi un martor al învierii
Domnului Isus =i de a spune =i altora cum poate primi mântuirea.
Fiecare suflet salvat este o evanghelie scris[ prin tr[irea lui în
mijlocul oamenilor unde tr[ie=te. Suntem chema\i nu la a fi sim-
patizan\i ai Evangheliei, ci vestitori ai ei. Evanghelia ne previne
c[ vor veni mul\i, vor zice multe, vor în=ela pe mul\i, de aceea o
dat[ ce am fost p[trun=i de Adev[r avem datoria s[ facem de
cunoscut =i altora Calea care duce la via\[, adic[ pe Domnul Isus. 

Omul este fiin\a care =tie c[ va muri =i totu=i prea pu\ini sunt
cei care se preg[tesc pentru a-L întâlni pe Creator. Omul ar face
tot posibilul s[ arate mai bine =i s[-=i prelungeasc[ aceast[ via\[,
dar cel în\elept se preg[te=te pentru via\a de dincolo de mormânt,
care este adev[rata via\[. Evanghelia ne spune c[ omul poate
alege unde va fi peste o sut[ de ani, pentru c[ Dumnezeu deja a
f[cut tot ce este necesar pentru ca omul s[ fie mântuit. Tot
Evanghelia ne înva\[ c[ acolo unde vom fi peste o sut[ de ani, tot
acolo vom fi =i peste un milion de ani. Ea ne înva\[ c[ este posi-
bil s[ facem fa\[ încerc[rilor atunci când cu credin\[ privim la
ceea ce Domnul Isus a f[cut deja pentru noi =i la ce va face în
viitor. Vestirea Evangheliei i-a trecut pe Pavel =i pe Sila prin
temni\[, dar ei =i acolo au cântat cu toate c[ erau lega\i, pentru c[
sufletul lor era liber =i =tiau c[ aceasta este ceea ce conteaz[. 

Evanghelia ne înva\[ c[ singuri nu putem face nimic bun, ci
numai împreun[ cu Domnul Isus putem face ceva folositor
Împ[r[\ie Sale, întocmai ca brâul lui Ieremia care o dat[ ce l-a
luat de la brâu s-a stricat (vezi Ieremia 13). Evanghelia ne înva\[
c[ numai fiind sfin\i putem fi pl[cu\i lui Dumnezeu, adic[ a
umbla drept înaintea Lui =i a fi cur[\i\i în[untru. Apostolul Pavel,
în epistolele pe care le-a scris, s-a adresat sfin\ilor din diferite
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ora=e. Numindu-i sfin\i, le-a ar[tat c[ sfin\i nu sunt cei care sunt
picta\i pe pere\i sau cei care au murit. Sfin\irea aceasta nu o face
un patrafir =i nici ceremoniile scornite de oameni, ci o face Duhul
Domnului, Sângele Cel Sfânt =i Cuvântul lui Dumnezeu.
Evanghelia ne spune c[ se poate =i se cere s[ fim sfin\i în toat[
purtarea noastr[, ca s[ putem fi folosi\i de Domnul. De asemenea
ea ne spune c[ o astfel de stare nu este cu putin\[ decât dup[ ce
omul a fost n[scut din nou, fiind transformat într-o f[ptur[ nou[,
cu dorin\i noi. Cu ceea ce este scris, Domnul Isus l-a biruit pe
ispititorul =i tot prin ce este scris, adic[ prin Evanghelie, vom
putea birui =i noi pe potrivnicul nostru, care cu viclenie pune în
calea noastr[ la\uri care nu sunt expuse numai de lumina Candelei
Cuvântului lui Dumnezeu. 

Din Evanghelie în\elegem c[ ne putem d[rui unor idealuri
duhovnice=ti care aduc adev[rata împlinire în via\a noastr[. Aces-
te idealuri, care produc road[ ce î=i trage seva tot din Dumnezeu,
ne îmbog[\esc fa\[ de El, a=a cum l-a îmbog[\it pe apostolul
Pavel care a spus c[ la sfâr=it de alergare îl a=teapt[ cununa.
Pentru el moartea nu era decât un câ=tig, deoarece pentru cel
credincios moartea nu reprezint[ altceva dec`t o trezire la o reali-
tate fericit[ care nu va trece, întocmai ca un copil care adoarme în
camera de zi, dar când se treze=te este în camera lui. Apostolul
Pavel se gândea cu pl[cere la clipa plec[rii lui =i este bine s[
facem =i noi la fel, pentru c[ din acest trup ne vom trezi din somn,
ca =i copilul men\ionat, înaintea lui Dumnezeu, care pe lâng[
mântuire vrea s[ ne r[spl[teasc[ împ[r[te=te pentru lucru depus în
via Sa. A fi în voia lui Dumnezeu, a cheltui via\a vestind
Evanghelia prin diferite moduri =i a fi o evanghelie scris[ este cea
mai înalt[ realizare posibil[ pentru un muritor. 

Chiar dac[ avem parte =i de necazuri menite s[ creasc[ depen-
den\a noastr[ de Dumnezeu =i s[ ne dezvolte credin\a, f[când din
noi adev[ra\i martori ai Domnului, avem bucuria mântuirii în
suflet. Oamenii sunt în stare s[ cheltuiasc[ bani grei ca s[ se dis-
treze =i s[ creeze astfel pu\in[ bucurie artificial[, dar bucuria
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Duhului Sfânt este dat[ de El gratis =i cre=te în noi ca o road[ a
faptului c[ umbl[m în voia Lui. Mul\i privesc cu nostalgie spre
felul în care Dumnezeu a lucrat cu apostolul Pavel sau cu cei care
povestesc despre minunile pe care El le-a f[cut în via\a lor, dar
Domnul lucreaz[ =i ast[zi la fel cu cel ce se cur[\e=te începând
din[untru, ca s[ fie un vas de cinste folosit de El. Dumnezeu a dat
darul vorbirii nu numai lui Pavel =i lui Apolo, ci =i celor care
=i-au pus via\a la dispozi\ia Lui. Când cineva este folosit de El
prin darul vorbirii din Evanghelie, gândurile exprimate de acel
suflet se lipesc de inimile celor ce ascult[, pentru c[ sunt
rostite de Duhul Sfânt. Meritul nu este al celui ce este folosit în
acest scop, ci al lui Dumnezeu, care d[ cuvântul =i furnizeaz[
fondul de iertare pentru cel p[c[tos, înzestr`ndu-i pe lucr[torii
S[i cu arm[tura necesar[ pentru acest fel de lupt[ împotriva
întunericului. 

Timpul pe care-l petrecem pe p[mânt este scurt, de aceea tre-
buie s[-l trat[m ca pe o surs[ fix[, cum ar fi o sum[ exact[ de
bani, care odat[ cheltui\i s-au dus, f[r[ a mai avea al\ii. Pentru
majoritatea oamenilor via\a este o potec[ de vreo 70 sau chiar 80
de ani, plin[ de fr[mânt[ri, dar cei care î=i pun timpul acesta în
slujba lui Dumnezeu, spunând despre Vestea Bun[, despre mân-
tuire =i altora, r[scump[r[ timpul, tr[indu-l cu maxim folos.
Scopul vie\ii noastre, dup[ ce am fost mântui\i, este s[-L slujim,
s[-L glorific[m pe Dumnezeu =i s[ ne bucur[m de El. Ce a f[cut
apostolul Pavel este istorie, ceea ce facem noi ast[zi poate fi o
oportunitate de a fi o binecuvântare =i de a fi binecuvânta\i. Ce va
fi mâine este un mister pentru noi, dar este pe deplin cunoscut de
Dumnezeu, de aceea ne putem încrede în Mâna care nu d[ gre=,
care nu întârzie =i nici nu gr[be=te. Cine veste=te Evanghelia, nu
neaparat de la un amvon, devine pl[cut lui Dumnezeu, a=a cum au
devenit pl[cu\i Lui cei care au fost motiva\i de credin\[.     

Dumnezeu a hot[rât s[ dea slujb[ de vestire a Evangheliei nu
îngerilor, pentru care noi suntem o priveli=te, ci oamenilor care au
sim\it harul S[u, har care i-a schimbat în f[pturi noi. Ei au avut
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parte de mil[, ca la r`ndul lor s[ aib[ mil[ de al\ii =i s[ le spun[
ce le-a f[cut Dumnezeu. Domnul Isus a avut acest plan chiar de
la început. <El le-a zis: «Veni\i dup[ Mine, =i v[ voi face pescari
de oameni»> (Matei 4:19). El spune <veni\i> nu pentru ceea ce
este omul, ci pentru ceea ce va face El din om. Domnul face din
noi ni=te purt[tori ai Ve=tii Bune, spun`nd c[ exist[ mântuire =i
via\[ ve=nic[. Ucenicii erau oameni simpli, dar dup[ ce El i-a
înzestrat cu puterea Duhului Sfânt, care s[-i c[l[uzeasc[ =i s[-i
cârmuiasc[ în tot Adev[rul, au adus mult câ=tig Împ[r[\iei lui
Dumnezeu. 

Primul pas este acela de a-L urma, adic[ de a p[r[si p[catul, =i
apoi El va face din noi pescari de oameni, fiind pentru Dumnezeu
=i str`ng`nd împreun[ cu El. Cine nu-L urmeaz[ pe Domnul nu
poate face nici a doua parte, pentru c[ nu poate fi martor a ceea
ce a f[cut Dumnezeu în via\a lui, deoarece numai fiind sare po\i
da gust =i numai fiind lumin[ po\i s[ faci diferen\[ atunci c`nd e
întuneric. Pavel a ]nv[\at Legea la picioarele lui Gamaliel, dar la
picioarele Domnului Isus a înv[\at ce înseamn[ s[ ai mil[ de un
suflet care se îndreapt[ spre iad. O dat[ ce a în\eles c[ pentru el a
murit Domnul Isus, în inima lui a ap[rut o dorin\[ asemenea unui
foc, care-i d[dea imbold de a spune altora c[ Isus este Mesia Cel
a=teptat. Îl g[sim c[ imediat dup[ convertirea lui, în loc s[-i
prigoneasc[ pe cei din Damasc, s-a dus prin sinagogi =i a
propov[duit c[ Isus este Fiul lui Dumnezeu (vezi Fapte 9:20). 

A-L urma pe Domnul Isus mai înseamn[ a asculta de El în
totul, nu doar în ceea ce convine firii noastre p[mânte=ti care
mereu vrea drepturi. Dac[ ai fost mântuit, ai spus cuiva despre
Domnul Isus? <…Duce\i-v[ în toat[ lumea, =i propov[dui\i
Evanghelia la orice f[ptur[. Cine va crede =i se va boteza, va fi
mântuit; dar cine nu va crede, va fi osândit> (Marcu 16:15, 16).
Nu trebuie neaparat s[ veste=ti Evanghelia pe stadion, dar po\i
spune unui coleg de =coal[ sau de serviciu, unui prieten, unui
vecin sau chiar unui =ef, despre felul cum Dumnezeu \i-a schim-
bat via\a. Întâi de toate ace=tia trebuie s[ vad[ c[-L <urmezi pe
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Isus>, adic[ e=ti diferit de lume. Când cineva }l urmeaz[ pe
Domnul Isus, aproape inevitabil apare în el dorin\a s[ fac[ bine
sufletelor din jurul lui, pentru c[ =i el a avut parte de bun[tatea
Domnului. Este foarte posibil ca cine nu are aceast[ dorin\[ de a
spune Vestea Bun[ s[ nu-L urmeze pe Domnul, ci s[-=i urmeze
interesele sale sau s[-i urmeze pe ni=te oameni. 

Succesul de a fi pescar de oameni, succes pe care apostolul
Pavel l-a avut din bel=ug, depinde =i de felul cum }l urm[m pe
Domnul ]n ce prive=te sfin\enia din via\a noastr[. Apostolul Pavel
a avut un deosebit succes pentru c[ nu a fost v[zut el, ci Domnul
Isus a fost v[zut în el. Un om care tr[ie=te sfânt este sim\it chiar
înainte de a-=i deschide gura s[ spun[ ceva despre Domnul Isus,
pentru c[ tr[ind ceea ce vestim este cel mai mare argument pe
care-l putem aduce în folosul Evangheliei. Un om care a venit la
mântuire, înainte de a muri a scris o cântare în care sufletul lui se
lamenta înaintea Domnului: <Merge-voi cu mâna goal[ ]naintea
Domnului?/ Suflete, nu-I po\i aduce nici un singur snop m[car?>
Oare va fi a=a =i cu sufletul t[u? Noi nu mântuim pe nimeni, ci
doar sem[n[m =i ud[m. Dumnezeu este Acela care face s[ r[sar[
=i s[ creasc[ s[mân\a aruncat[ cu credin\[ în p[mântul inimilor =i
udat[ cu lacrimi în rug[ciune. 

Un pescar este un om care nu =tie ce va prinde, dar crede c[ va
prinde pe=te, la fel cum un plugar care seam[n[ a=teapt[ cu
r[bdare o recolt[. Cei care au vestit Evanghelia au fost învinui\i
pe drept c[ au r[scolit lumea, deoarece au ar[tat unde sunt
adev[ratele comori =i unde se g[se=te adev[rata fericire. Este de
a=teptat s[ întâmpin[m împotrivire, =i Domnul Isus ne-a prevenit
c[ vom avea necazuri. Tot ce suferim pentru Evanghelie, f[r[ ca
s[ cârtim, lucreaz[ în favoarea noastr[ =i ne preg[te=te o r[spl[tire
din partea lui Dumnezeu. Chiar dac[ uneori sem[n[m cu lacrimi,
avem n[dejdea care nu în=eal[ c[ vom culege cu bucurie o
recolt[, =tiind c[ cine seam[n[ mult, mult va secera. Caracterul
apostolului Pavel de lucr[tor încercat s-a dezvoltat prin suferin\e
=i uneori prin neajunsuri care l-au f[cut s[ depind[ de Dumnezeu. 
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Cei ce vestesc Evanghelia cred în minuni =i se a=teapt[ la
manifestarea acestora, pentru c[ schimbarea din temelie a unei
vie\i, numit[ =i na=tere din nou, este cea mai mare =i cea mai
dorit[ minune. Noi spunem orbului s[ vad[, surdului s[ aud[ =i
mortului s[ tr[iasc[, iar aceast[ lucrare de chemare la via\[ spiri-
tual[ din Dumnezeu este dus[ la îndeplinire de Duhul Sfânt în
vie\ile celor ce au inima str[puns[ de Cuvântul Evangheliei. Tre-
buie s[ în\elegem c[ noi avem partea noastr[, =i Dumnezeu î=i va
face partea Lui, dar El nu lucreaz[ dup[ ceasul nostru sau dup[
calendarul nostru. Vestind Evanghelia, leul pierdut va fi g[sit,
oaia r[t[cit[ va ajunge în turm[, iar fiul risipitor se va întoarce
acas[ spre bucuria Tat[lui. Trebuie s[ vestim Evanghelia astfel
]nc`t prin=ii de r[zboi în la\urile celui viclean s[ fie elibera\i, iar
dorin\a de bine =i planul lui Dumnezeu de a salva omul s[ se duc[
la îndeplinire.

Amin
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26
ATRACÞIA FATALÃ

<Atunci ea a zis: «Filistenii sunt asupra ta, Samson!»
+i el s-a trezit din somn, =i a zis: «Voi face ca =i mai
înainte, =i m[ voi scutura». Nu =tia c[ Domnul Se
dep[rtase de el.> Judec[tori 16:20

Samson a fost unul dintre cei mai remarcabili oameni din
timpul Vechiului Testament, fiindc[ Dumnezeu l-a privi-
legiat într-un mod care l-a f[cut unic în istoria omenirii.

Avea o putere fizic[ c[reia nu i se putea împotrivi nici chiar o
armat[ de oameni, =i ca judec[tor al lui Israel a ajuns de
temut pentru vr[jma=ii neamului s[u. El a fost un copil a c[rui
na=tere a fost vestit[ de Îngerul Domnului, fiind dedicat spre
nazireu înainte de a se na=te. Ca semn exterior al acestei puneri
deoparte pentru Dumnezeu, numit nazireat, era faptul c[ nu-=i
t[ia p[rul, iar în cei treizeci de ani cât a judecat Israelul a fost o
pricin[ de mângâiere pentru un Israel care datorit[ idolatriei era
mereu h[r\uit de vr[jma=i. Nazireat înseamn[ a te supune la
înfrân[ri ca aceea de a nu te atinge de nimic din rodul vi\ei =i a te
feri de atingerea de mor\i. Samson a fost de nebiruit atâta timp
cât Domnul a fost cu El, iar exemplul trist al vie\ii sale, de a
pierde totul prin neveghere, este pentru noi, credincio=ii de ast[zi,
o lec\ie de mare pre\. 

Samson, cu toate c[ a fost foarte capabil fizic, spiritual s-a
dovedit a fi slab, =i nesocotind sfatul p[rin\ilor a c[utat femei care
nu erau din poporul Domnului. Filistenii, care erau vr[jma=ii lui,
au aflat care-i erau sl[biciunile =i când au =tiut c[ Samson este
atras de o femeie de-a lor au folosit acest lucru împotriva lui, ca
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s[-i afle secretul =i s[-l aduc[ la starea de om de rând. <Dup[
aceea, a iubit pe o femeie în valea Sorec. Ea se numea Dalila>
(Judec[tori 16:4). Samson i-a spus c[ o iube=te =i pân[ la urm[
=i-a deschis toat[ inima fa\[ de Dalila, iar ea, în schimbul unui
pre\ de argint din partea filistenilor, l-a dat pe mâna lor. Dup[ ce
i-au t[iat p[rul, l-au biruit cu u=urin\[, apoi i-au scos ochii, =i ca
s[-=i bat[ joc de el, l-au pus, legat în lan\uri de aram[, s[ învârt[
în temni\[ la râ=ni\[. 

Fiecare copil al lui Dumnezeu este un suflet care =i-a consacrat
via\a Domnului =i are puterea de a alege binele =i de a se împotrivi
p[catului, putere pe care omul de rând nu o are. Faptul c[ am
ajuns copii ai lui Dumnezeu prin sp[larea na=terii din nou =i
înnoirea f[cut[ de Duhul Sfânt nu înseamn[ c[ vr[jma=ul nostru
a renun\at la ideea c[ ne-ar putea recuceri inima prin ofertele
diferitelor m[rfuri pe care le are. <Fi\i treji, =i veghea\i! Pentru c[
potrivnicul vostru, diavolul, d[ târcoale ca un leu care r[cne=te, =i
caut[ pe cine s[ înghit[. Împotrivi\i-v[ lui tari în credin\[, =tiind
c[ =i fra\ii vo=tri în lume trec prin acelea=i suferin\e ca voi>
(1 Petru 5:8, 9). El nu renun\[ =i nici nu-i este ru=ine s[ vin[ chiar
=i la cei ale=i de Dumnezeu, care au ]ncheiat leg[mânt cu Domnul
=i s[ le ofere ceea ce are. Potrivnicul face aceasta dup[ un studiu
minu\ios al vie\ii noastre trecute =i prezente, studiu în care a luat
noti\e despre lucrurile care au fost, care sunt sau care pot fi o
atrac\ie pentru noi. 

Pentru Samson, trupul =i mângâierile Dalilei au fost o atrac\ie
fatal[. Pentru primii oameni a fost fructul oprit, pentru Dima
lumea, pentru Anania =i Safira slava oamenilor, pentru Iuda banii.
Toate acestea au fost atrac\ii fatale, care i-au dus pe ace=ti oameni
mai departe decât au vrut ei s[ mearg[ =i i-au f[cut s[ pl[teasc[
mai mult decât aveau de gând. Atrac\ia oferit[ de diavol sub
forma unei pl[ceri este asemenea faptului de a sta ore întregi la
rând la Disney Land sau la alt parc asem[n[tor de distrac\ii ca s[
mergi pe o curs[ de-a lor dou[ minute. Solomon a mers pe toate
cursele pl[cerilor, iar la sfâr=it a spus c[ toate sunt o de=ert[ciune,
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pentru c[ nimic nu i-a dat un sim\ de împlinire. A recunoscut c[
cel mai important lucru pentru om este s[ se team[ de Dumnezeu
=i s[ p[zeasc[ poruncile Lui. 

Tr[im vremuri când omul înc[ nu accept[ responsabilitatea
pentru vin[ =i aceasta nu este ceva nou. Adam a pus vina pe
femeie, iar femeia a pus vina pe =arpe. Azi omul pune vina pe
codul genetic, pe dispozi\ia cu care s-a n[scut, pe al\ii =i chiar pe
Dumnezeu, dar nu vrea s[ spun[ c[ el însu=i este p[c[tos =i c[ este
de vin[. Scriptura, care este o carte ce nu minte, ne spune c[ noi
în=ine suntem de vin[ atunci când p[c[tuim, când ne l[s[m
momi\i =i atra=i de ofertele celui viclean. <Ci fiecare este ispitit,
când este atras de pofta lui însu=i =i momit. Apoi pofta, când a
z[mislit, d[ na=tere p[catului; =i p[catul odat[ f[ptuit, aduce
moartea> (Iacov 1:14, 15). Când poftei i se d[ voie s[-=i exprime
dorin\ele, fiecare din noi putem fi momi\i ca o pas[re prostu\[
care crede c[ a g[sit semin\e f[r[ s[ ia seama c[ acolo este un la\
care-i va curma via\a. Trebuie s[ hr[nim omul cel nou cu
Cuvântul lui Dumnezeu =i privind la r[spl[tirea de dincolo de
mormânt s[ lupt[m cu armele luminii împotriva duhurilor din
v[zduh, care caut[ s[ îndeplinesc[ poruncile lui Satan =i scornesc
tot felul de atrac\ii pentru firea p[mânteasc[. <C[ci noi n-avem de
luptat împotriva c[rnii =i sângelui, ci împotriva c[peteniilor,
împotriva domniilor, împotriva st[pânitorilor întunericului aces-
tui veac, împotriva duhurilor r[ut[\ii care sunt în locurile cere=ti>
(Efeseni 6:12). 

Vr[jma=ul omului curteaz[ omul, =tiind c[ tot ce trebuie s[
fac[ pentru a ne birui este s[ ne despart[ de Dumnezeu, a=a cum
Balaam l-a înv[\at pe Balac s[-l fac[ pe Israel s[ p[c[tuiasc[, ca
acesta s[ nu se mai bucure de protec\ia lui Dumnezeu. În acest fel,
dac[ ne l[s[m atra=i de ceea ce Dumnezeu a spus s[ ne ferim,
putem u=or s[ devenim victime pe care diavolul s[ le adauge la
lista celor care s-au l[sat prin=i de atrac\ii ce le-au devenit fatale.
Totul începe cu o dorin\[ nesfânt[, c[reia i se d[ voie s[ p[trund[
în cetatea inimii într-un moment când str[jile dorm, ca apoi acest
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gând s[ z[misleasc[, iar când are ocazia s[ duc[ la îndeplinire
misiunea de distrugere a sufletului prin fapte ce spurc[ trupul =i
sufletul care trebuie s[ fie un templu al Duhului Sfânt. <C[ci
din[untru, din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile,
curviile, uciderile, furti=agurile, l[comiile, vicle=ugurile,
în=el[ciunile, faptele de ru=ine, ochiul r[u, hula, trufia, nebunia.
Toate aceste lucruri rele ies din[untru, =i spurc[ pe om> (Marcu
7:21, 22). Dac[ omul prime=te acest fel de gânduri =i le las[ s[
z[misleasc[ planuri, invit[, f[r[ s[ poat[ refuza, consecin\e triste
care-l despart de Dumnezeu. 

Fiecare atrac\ie pe care vr[jma=ul ne-o prezint[ poate fi fatal[,
fiindc[ orice p[cat duce la moarte. Orice lucru cu care suntem
momi\i, ce pare atr[g[tor =i f[g[duie=te împlinire pentru sim\urile
firii, are ca inten\ie =i rezultat final moartea sufletului. Satan ]=i
face reclam[ c[ ofer[ ce are mai bun, la început, precum lucruri
ce prezint[ pl[ceri pentru trup, ca apoi s[ ofere ce are mai r[u la
sfâr=it, prin pedeapsa pentru neascultare, prin a fi pe veci
desp[r\i\i de Dumnezeu. Vr[jma=ul ofer[ b[utorului de vin
pl[cerea de a privi vinul ro=u cum curge, ca apoi, la final, s[-l vezi
pe bietul omul, care s-a l[sat atras de b[utur[, într-un =an\ =i cu
via\a distrus[. Pentru unii poftele trupului, alcoolul sau tutunul,
care spurc[ templul trupului, nu sunt o atrac\ie, dar sunt doritori
de a fi aprecia\i de oameni, lucru care nu trece neobservat de ispi-
titor. Atunci, acestora li se preg[te=te o momeal[ corespunz[toare
de c[tre acela care se poate preface chiar =i în înger de lumin[.
A=a ajung unii plini de mândrie spiritual[, =i f[r[ s[-=i dea seama,
desconsiderându-i pe al\ii mai slabi, mu=c[ momeala ca un pe=te
prostu\ care crede c[ râma de pe cârligul pescarului s-a întâmplat
s[ apar[ înaintea lui. Mândria taie puterea credinciosului mai
grozav dec`t briciul b[rbierului care a t[iat p[rul lui Samson. 

Secretul puterii noastre nu este în ce putem face noi, ci în ceea
ce Dumnezeu poate face cu noi, at`ta timp c`t umbl[m cu El.
Consacrarea noastr[ const[ în aceea c[ alegem s[ nu facem nimic
care ar putea periclita prietenia noastr[ cu Dumnezeu, sursa pute-
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rii =i fericirii noastre. Un alt brici care ne poate t[ia puterea este
s[ credem c[ noi suntem în stare s[ facem binele desp[r\i\i de
Dumnezeu. 

<Dac[ nu r[mâne cineva în Mine, este aruncat afar[, ca ml[di\a
neroditoare, =i se usuc[; apoi ml[di\ele uscate sunt strânse, arun-
cate în foc, =i ard> (Ioan 15:6). Dac[ vom putea spune ca David
c[ toate izvoarele noastre sunt în Domnul, vom putea afirma ceea
ce a spus apostolul Pavel, c[ nu noi, ci harul lui Dumnezeu a
lucrat în noi, ori de câte ori ceva bun a r[mas în urma noastr[. Un
alt brici care poate t[ia puterea celui consacrat lui Dumnezeu este
atitudinea de a tr[i în mod egoist, pentru noi în=ine, =i a nu ac\iona
ca m[dular în trupul lui Hristos. Este punctul unde dragostea de
fra\i ne identific[ ca fiind ucenici ai Domnului Isus, fiindc[
sim\im unii cu al\ii =i ne iubim unii pe al\ii în Domnul. Atrac\ia
Dalilei a fost fatal[ pentru Samson. Înainte de c[derea lui, au fost
semne alarmante c[rora Samson nu le-a dat importan\[, fiindc[ nu
avea ochi decât pentru Dalila. L-a costat ochii, libertatea, via\a,
dar cel mai trist a fost faptul c[ Domnul s-a dep[rtat de la el. 

Chiar dac[ metodele sunt diferite, scopul celui viclean este
acela=i =i ast[zi, =i anume de a ne desp[r\i de dragostea lui
Dumnezeu. El reu=e=te aceasta atunci când inima noastr[ nu
r[mâne credincioas[ =i vrea s[ cocheteze cu p[catul. <Poate cine-
va s[ ia foc în sân, f[r[ s[ i se aprind[ hainele? Sau poate merge
cineva pe c[rbuni aprin=i, f[r[ s[-i ard[ picioarele?> (Proverbe
6:27, 28). Ai vreo atrac\ie înspre ceea ce Dumnezeu a zis NU?
Avem noi dorin\e rele, adic[ vreo mânc[rime pe care Satan ar
putea s[ ne-o scarpine? Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru El,
de aceea pune în fa\a noastr[ tot felul de semnale, dar în acela=i
timp ne las[ voin\a liber[, ca s[ slujim cui vrem. Nu este nimeni
care s[ nu fie vulnerabil la vreo momeal[, =i dac[ st[m în picioare
este datorit[ bun[t[\ii lui Dumnezeu, care se poart[ cu noi ca =i cu
ni=te fii, dându-ne ceea ce noi numim necazuri =i probleme, pen-
tru a ne smeri =i a ne face s[ îngenunchem la picioarele Lui. Nu
este suficient c[ odat[ ne-am predat Domnului, c[ ne-am poc[it,

52 de mesaje pentru 52 de s[pt[m`ni

267



fiindc[ inima este în=el[toare, gata s[ ne tr[deze =i s[ se alieze cu
acela care ne vrea pieirea. <C[ci firea p[mânteasc[ pofte=te
împotriva Duhului, =i Duhul împotriva firii p[mânte=ti; sunt
lucruri potrivnice unele altora, a=a c[ nu pute\i face tot ce voi\i>
(Galateni 5:17). 

Avem în noi firea veche =i odat[ n[scu\i de sus avem o fire
nou[, c[reia îi place Legea lui Dumnezeu. Dintre cele dou[ firi,
aceea pe care alegem s[ o hr[nim =i s[ o ascult[m va deveni mai
tare =i va conduce via\a noastr[. <Cum î=i va \inea tân[rul curat[
c[rarea? Îndreptându-se dup[ Cuvântul T[u> (Psalmul 119: 9). De
fiecare dat[ când mergem la casa de rug[ciune trebuie s[ ne lu[m
o m[sur[ preventiv[ de a nu c[dea în plasa vr[jma=ului =i de a nu
fi r[pu=i de vreo atrac\ie ce poate deveni fatal[. De fiecare dat[
când g[sim motive pentru a nu merge la casa de rug[ciune, unde
avem p[rt[=ie cu Domnul =i cu fra\ii, deschidem u=a spre a fi
pe\i\i de cel viclean. Când vederea ne este clar[, Cuvântul Lui
devine pentru noi Lege, dar =i o delectare. <Strâng Cuvântul T[u
în inima mea, ca s[ nu p[c[tuiesc împotriva Ta!> (Psalmul
119:11). 

Rug[ciunea este modul prin care ne verific[m starea înaintea
lui Dumnezeu =i c[ldura sau r[ceala ei ne poate spune dac[ sun-
tem în pericol de a fi încânta\i de vreo ofert[ a celui r[u. Succe-
sul nostru depinde de r[mânerea noastr[ în ascultare de El, pentru
c[ dac[ Domnul este cu noi, nu conteaz[ cine sau câ\i sunt cei
care sunt împotriva noastr[. Primii oameni în Eden au c[zut
r[pu=i de atrac\ia prezentat[ de diavolul când au pus la îndoial[
ceea ce a spus Dumnezeu =i, l[sându-se ademeni\i, au crezut o
minciun[. Sursa =i ini\iatorul acestor atrac\ii care ne pot ruina
spiritual este diavolul, care a f[cut =i continu[ s[ fac[ tot ce poate
pentru ca omul =i Dumnezeu s[ nu aib[ o rela\ie de prietenie. Sunt
multe momeli în arsenalul lui, pe care a reu=it s[ le dovedeasc[
a-i fi folositoare pentru a am[gi omul, dar el este specialist în
minciun[. <…El de la început a fost uciga=; =i nu const[ în adev[r,
pentru c[ în el nu este adev[r. Ori de câte ori spune o minciun[,
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vorbe=te din ale lui, c[ci este mincinos =i tat[l minciunii> (Ioan
8:44). Metoda favorit[ cu care î=i atinge scopul de a ucide
sufletele este minciuna, =i a avut =i are succes cu ea, pentru c[ de
multe ori st[ cu ea suficient de aproape de adev[r ca s[ fie crezut
=i uneori chiar amestec[ adev[rul cu minciunile sale. El vrea, de
multe ori, s[-l conving[ mai ]nt`i pe om c[ a face un lucru dup[
specifica\iile precise ale lui Dumnezeu este gre=it, =i a=a omul
continu[ s[ fac[ ce este gre=it. 

Când Samson a trecut la o stare de neascultare fa\[ de voia lui
Dumnezeu =i a p[rin\ilor lui, a ajuns s[ se cread[ invulnerabil =i
a continuat s[ p[c[tuiasc[. Acest fel al vr[jma=ului de a lucra se
vede clar în cazul primilor oameni din Eden. În discu\ia pe care a
purtat-o cu Eva, vr[jma=ul a atacat concep\ia ei despre Dumnezeu
=i chiar despre caracterul Lui. Ca urmare, Eva a gândit negativ
despre Dumnezeu ca =i cum El i-ar opri ei ceva bun, care ar putea
s[ o fac[ mai fericit[. Eva a cump[rat aceast[ idee cu toate c[ era
=i este o minciun[, fiindc[ Dumnezeu este gata s[ ne dea tot ceea
ce este mai bun pentru noi. <Domnul s[-\i fie desf[tarea, =i El î\i
va da tot ce-\i dore=te inima> (Psalmul 37:4). El este tot ce ne tre-
buie ca s[ fim ferici\i, dar fiindc[ ne iube=te nu ne d[ neap[rat tot
ce vrem sau tot ceea ce cerem. <…Domnul d[ îndurare =i slav[, =i
nu lipse=te de nici un bine pe cei ce duc o via\[ f[r[ prihan[>
(Psalmul 84:11). 

Adoua metod[ favorit[ a vân[torului de suflete, care vedem c[
a fost folosit[ ca un la\ împotriva primilor oameni, este minciuna
c[ Dumnezeu de fapt nu spune adev[rul. <Atunci =arpele a zis
femeii: «Hot[rât, c[ nu ve\i muri»> (Genesa 3:4). Când omul a
p[c[tuit a murit spiritual =i fiindc[ Dumnezeu nu se asociaz[ cu
f[r[delegea omul a pierdut prietenia cu El. Pentru Dumnezeu o zi
este ca o mie de ani, iar omul a murit în prima zi a primei mii de
ani. Omul are =i ast[zi o atrac\ie spre minciunile diavolului ca-
re-i poate fi fatal[, =i fiind încurajat de minciun[ }l sfideaz[ pe
Dumnezeu, trecând peste ce este scris. Folosind astfel de metode
pe care în timp le-a perfec\ionat, introduc`ndu-le chiar în religii,
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diavolul a reu=it s[-l fac[ pe om s[ se gândeasc[ cu scepticism la
Sfânta Scriptur[, care este Adev[rul absolut pentru noi, oamenii,
din partea unui Dumnezeu des[vâr=it. Fiindc[ omul a cump[rat
minciunile diavolului s-a ajuns la a se trece de la a spune: <A=a
spune Scriptura!> la: <A=a crede biserica mam[, a=a spune datina
str[mo=easc[, a=a mi se pare, a=a spune logica sau intelectul
meu.> 

O alt[ metod[ a celui viclean de a în=ela omul este s[-l fac[ s[
cread[ c[ Dumnezeu nu va pedepsi p[catul, a=a cum a f[cut când
i-a spus Evei c[ nu va muri. Folosind aceast[ minciun[, a inven-
tat idei despre reîncarnare ca s[ înl[ture de la om frica de moarte
=i astfel s[-l fac[ s[ treac[ din via\[ fiind nepreg[tit pentru întâl-
nirea cu Dumnezeu. <Domnul este îndelung r[bd[tor, dar de o
mare t[rie; =i nu las[ nepedepsit pe cel r[u…> (Naum 1:3).
Dumnezeu este neprih[nit =i-i va da omului plata pentru orice
p[cat f[cut. Unii aleg s[ pl[teasc[ prin a-=i petrece ve=nicia în iad,
iar al\ii, care accept[ oferta de împ[care a lui Dumnezeu, las[ ca
sângele scump al Domnului Isus s[ pl[teasc[ pentru vina lor. 

O alt[ minciun[ cu care potrivnicul are succes la mintea omu-
lui este aceea c[ îi spune c[ Dumnezeu nu este bun, pentru c[
nu-l las[ pe om s[ fac[ tot ce i se pare lui bine =i ar fi mai bine s[
fie independent. Folosindu-se de aceast[ idee i-a sugerat Evei c[
dac[ va mânca din fructul oprit i se vor deschide ochii =i va fi ca
Dumnezeu, deci nu va mai avea nevoie de El. Adev[rul este c[
nimeni în Univers nu i-a ar[tat omului mai mult[ dragoste ca
Dumnezeu, fiindc[ El a dat ce a avut mai scump ca s[ poat[ rea-
duce omul la o rela\ie de pace =i p[rt[=ie ve=nic[ cu El. Ori de
câte ori vedem o cruce, s[ vedem p[catul care L-a provocat pe
Dumnezeu =i bun[tatea Lui, d`ndu-se pe Sine ca jertf[ de
înlocuire pentru noi. 

Primul Adam, dup[ ce a pierdut examenul l[sându-se cople=it
de atrac\ia fatal[ oferit[ de Satan, a fost scos afar[ din Eden de
c[tre îngeri. Al doilea Adam, dup[ ce l-a biruit pe cel r[u, a fost
slujit de îngeri. Cum va fi cu noi când ni se va face oferta? |inta
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vr[jma=ului este s[ ne descalifice, a=a cum prin ispit[ a încercat
s[-L descalifice pe Domnului Isus de a fi Acela care s[ aduc[ o
jertf[ des[vâr=it[ prin care capul =arpelui cel vechi s[ fie zdrobit.
Suntem înconjura\i =i noi de ispite =i oferte din partea vr[jma=ului
spre a fi descalifi\i pentru binecuvânt[rile care vine peste cel ce
este prieten cu Dumnezeu. Dumnezeu le îng[duie numai dup[
m[sura puterii care ne-a fost dat[, =i Se a=teapt[ de la noi s[-I
r[mânem fideli a=a cum I-am promis. Mul\i oameni promit multe,
dar nu to\i se dovedesc a fi integri, ci se las[ cuceri\i la fel ca =i
Samson. Atât Nebucadne\ar cât =i Dariu, când au v[zut puterea lui
Dumnezeu L-au recunoscut pe Iehova ca fiind Dumnezeul cel
Adev[rat, dar poc[in\a lor nu a \inut, ci s-au întors la dumnezeii
lor, care le-au oferit o atrac\ie spre p[cat. 

Orice suflet care vrea s[ devin[ =i s[ r[mân[ un copil mântuit
al lui Dumnezeu va trebui s[ =tie c[ p[catul este un mare r[u,
oricât de atractiv l-ar prezenta cel viclean, iar al doilea lucru pe
care nu trebuie s[-l uite niciodat[ este c[ sângele Domnului Isus,
care a fost v[rsat pentru ca omul s[ scape de vin[, este pre\ios,
dincolo de orice lucru cu care noi am fi în stare s[-L compar[m.
<…Sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne cur[\e=te de orice p[cat>
(1 Ioan 1:7). Acest sânge pre\ios prin care omul poate trece în pro-
prietatea lui Dumnezeu, prin r[scump[rare, este =i o arm[ cu care
putem birui atunci când suntem ispiti\i =i încânta\i de atrac\iile
lumii. <Ei l-au biruit, prin sângele Mielului =i prin cuvântul
m[rturisirii lor, =i nu =i-au iubit via\a chiar pân[ la moarte>
(Apocalipsa 12:11). Vom putea refuza ofertele celui viclean a-
tunci când vom aplica o disciplin[ duhovniceasc[ pentru c[-L
iubim pe Dumnezeu =i ne iubim sufletul. Disciplina aceasta
începe cu gândurile, apoi cu limba =i cu faptele. Avem de ales
între a fi desfrâna\i ca Samson sau înfrâna\i, care este una din
roadele Duhului. Avem de ales s[ l[s[m emo\iile s[ ne conduc[ =i
s[ ne controleze ori putem alege s[ le control[m =i s[ facem orice
gând supus ascult[rii de Hristos. Aceasta nu înseamn[ c[ nu avem
emo\ii, dar cu o minte luminat[ de Duhul Domnului s[ nu le
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l[s[m s[ ne duc[ unde nu trebuie. Dumnezeu ur[=te ast[zi p[catul
la fel ca în prima zi, când a fost comis în Eden, la fel ca pe Sinai
când a dat Legea, la fel ca în fiecare zi când milioane de suflete
coboar[ în chinurile iadului fiindc[, asemenea lui Samson, s-au
l[sat atra=i în plasa p[catului, lucru care s-a dovedit a le fi fatal.
Ca =i copii ai Domnului, care în\elegem cum este ini\iat =i care
este faza final[ a p[catului, trebuie s[ dezvolt[m un sim\ de
repulsie fa\[ de p[cat pentru paguba ce ne-o poate aduce =i pen-
tru întristarea ce o pricinuie=te Tat[lui nostru. 

Trebuie s[ în\elegem c[ atunci când ni se prezint[ oferte pen-
tru a p[c[tui risc[m nu a pierde =apte =uvi\e de p[r sau libertatea
unui popor, cum a fost în cazul lui Samson, ci risc[m s[ ne pier-
dem sufletul printr-o desp[r\ire ve=nic[ de Dumnezeu, desp[r\ire
care înseamn[ moartea a doua. <Sufletul care p[c[tuie=te, acela
va muri…> (Ezechiel 18:20). Prin harul lui Dumnezeu, pre\ul de
sânge nevinovat a fost pl[tit pentru oricine vine la El ca p[c[tos,
put`nd primi astfel iertarea =i înfierea în familia Împ[ratului.
Dup[ ce am fost r[scump[ra\i tr[im spre slava Acelui care a f[cut
posibil[ mântuirea noastr[ =i de dragul Lui ne ferim de orice ni se
pare r[u. Când vom vedea slava la care am fost chema\i ne vom
bucura c[ am ales s[ r[mânem credincio=i Împ[ratului =i El ne va
da o cunun[ de biruitor, care nu se va ve=teji.

Amin
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27
CEA MAI AVANTAJOASÃ ÎNVOIALÃ

<Dac[ r[bd[m, vom =i împ[r[\i împreun[ cu El.
Dac[ ne lep[d[m de El, =i El se va lep[da de noi.
Dac[ suntem necredincio=i, totu=i El r[mâne credin-
cios, c[ci nu Se poate t[g[dui singur.> 

2 Timotei 2:12, 13

Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al leg[mintelor, =i
cuvântul <învoial[> poate fi pentru noi un cuvânt
ajut[tor, ]n\eleg`nd astfel leg[m`ntul ca o învoial[

nefor\at[ în vreun fel între dou[ sau mai multe companii, ]ntre
dou[ \[ri, ]ntre dou[ persoane, ca în cazul c[s[toriei, sau poate fi
o învoial[ între om =i Dumnezeu. Este o conven\ie solemn[
acceptat[ de cel pu\in dou[ p[r\i, prin care sunt de acord =i promit
s[ dea pentru a primi ceva. Cât de bun[ =i sigur[ este o asemenea
învoial[ între dou[ p[r\i depinde de seriozitatea, de integritatea
celor dou[ p[r\i =i de lucrurile care ar putea opri fiecare parte de
la a-=i \ine partea de promisiune. 

Mul\i oameni au avut experien\a nepl[cut[ s[ de\in[ ac\iuni
într-o companie care prezenta lumii de afaceri o stare financiar[
prosper[, dar care peste noapte a dat faliment, datorit[ unor datorii
uria=e care, pân[ într-o zi, au fost \inute ascunse. Promisiunile
acelor directori de companie fa\[ de publicul pe care l-a încurajat
s[ investeasc[ în compania lor, prin cump[rarea de ac\iuni, s-a
dovedit a fi o în=el[ciune, fiindc[ valoarea ac\iunilor s-a redus la
zero. O alt[ companie care le oferea oamenilor facilit[\i pentru
sport =i exerci\iu fizic, le-a dat clien\ilor posibilitatea de a pl[ti o
singur[ dat[ o sum[ mare pentru a cump[ra dreptul de <membru
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pe via\[> la acea companie, f[r[ a fi nevoie de vreo alt[ plat[. Nu
a trecut mult timp =i dup[ ce compania a vândut destul de multe
oferte de <membru pe via\[> a anun\at c[ a dat faliment, închizân-
du-=i u=ile. To\i cei care au pl[tit suma aceea mare, în loc s[
pl[teasc[ doar pentru ceea ce foloseau lunar, s-au aflat c[ au pier-
dut totul. Acestea sunt doar dou[ exemple în care se poate vedea
c[ o <învoial[> sau un contract ce promitea beneficii s-a destr[mat
în mod p[gubitor pentru una din cele dou[ p[r\i.

S-a ajuns ]n zilele de ast[zi ca oamenii s[ nu mai aib[ încredere
unii în al\ii. Dac[ c`ndva se c[dea la învoial[ pe cuvânt, printr-o
strângere de mân[ ce era respectat[ cu orice pre\, azi este nevoie
de o armat[ de avoca\i care s[ descifreze limbajul încâlcit, scris
cu litere foarte mici undeva în contract, ca s[ încerce s[-i fereasc[
pe clien\ii lor de în=el[tori care promit, dar nu-=i \in partea lor, la
care s-au învoit. Istoria omului descris[ în paginile Sfintei
Scripturi ni-L prezint[ pe Creatorul care a pus omul pe p[mânt cu
dorin\a de a-l testa spre a-l face p[rta= firii dumnezeie=ti, ca apoi
s[ fie pentru totdeauna cu El. 

Felul în care Dumnezeu a ales s[ aib[ de-a face cu omul de-a
lungul anilor a fost sub forma unor <în\elegeri> numite leg[minte.
Aceste leg[minte cuprind promisiuni din partea lui Dumnezeu =i
includ preten\iile Sale de la om. G[sim în Scriptur[ oameni inte-
gri care =i-au \inut învoiala pe care au avut-o cu Dumnezeu =i
=i-au respectat învoiala pe care au avut-o cu semenii lor. Iefta a
promis c[ dac[ Dumnezeu îl va ajuta s[-i bat[ pe amoni\i, va da
Domnului pe cel ce-i va ie=i primul înainte când se va întoarce
acas[. Dându-=i fiica în slujba Domnului el a r[mas f[r[ mo=te-
nitori, dar chiar dac[ respectarea promisiunii lui l-a durut, Iefta
=i-a \inut leg[mântul. Rut a f[cut leg[mânt cu Naomi înaintea
Domnului =i l-a \inut, r[mânând cu ea. Ionatan a f[cut leg[mânt
cu casa lui David, iar acesta, chiar dup[ moartea prietenului s[u,
a avut grij[ de copilul lui Ionatan. Dumnezeu prive=te la aceste
<învoieli> =i-l face pe om r[spunz[tor de cuvântul promis, a=a
cum a f[cut în cazul lui Iosua, care a f[cut leg[mânt cu gabaoni\ii. 
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Majoritatea oamenilor la Anul Nou sau când sunt la necaz fac
o mul\ime de promisiuni chiar fa\[ de Dumnezeu, fa\[ de semeni,
pentru binele sufletului sau chiar al trupului lor, dar de cele mai
multe ori abandoneaz[ aceste dorin\e de bine. Despre omul care
va locui în cortul lui Dumnezeu, adic[ în ceruri, psalmistul spune
c[ are virtutea de a-=i \ine partea lui de învoial[. <…El nu-=i ia
vorba înapoi, dac[ face un jur[mânt în paguba lui> (Psalmul
15:4). În acest mesaj vom privi la leg[mintele dintre Dumnezeu =i
om, oprindu-ne mai mult la <în\elegerea> sau leg[mântul cel mai
avantajos care a fost oferit vreodat[ omului. Credibilitatea sau
integritatea lui Dumnezeu este impecabil[, dar din nefericire nu
se poate spune acela=i lucru =i despre om. Atunci când omul
nu-=i \ine partea lui de <învoial[> la care a optat, Dumnezeu este
dezlegat de partea Lui de <învoial[>. <Dac[ ne lep[d[m de El, =i
El se va lep[da de noi> (2 Timotei 2:12). Dumnezeu a oferit întot-
deauna ce este bun =i a cerut =i cere întotdeauna ascultare. 

Primul leg[mânt, descris în cartea Genesei, dintre Dumnezeu =i
om a fost acela din Eden, unde omului i s-a promis via\[, binecu-
vântare =i p[rt[=ie cu Creatorul S[u, acestea fiind condi\ionate de
ascultarea omului de Dumnezeu. Când omul a ascultat de tat[l
minciunii, c[lcând porunca lui Dumnezeu =i luând din fructul
oprit, a anulat binecuvânt[rile ce-i fuseser[ promise, murind astfel
spiritual =i pierz`nd p[rt[=ia cu Dumnezeu. Neascultarea omului =i
c[lcarea acestui leg[mânt L-au durut mult pe Dumnezeu =i tot
restul Scripturii are de-a face cu restabilirea acestei p[rt[=i sfinte.
Omul în=elat de vr[jma= =i de inima lui a continuat s[ r[mân[ \inta
dragostei lui Dumnezeu, care imediat a vestit un plan de recupe-
rare al c[rui pre\ avea s[ fie absorbit de dragostea Sa. Acest plan
includea zdrobirea capului =arpelui. Odat[ gonit din Eden, omul a
purtat cu el =i a transmis mai departe tiparul alterat al omului
p[c[tos, care a ajuns la fiecare din noi.

Dup[ cum acolo unde p[mântul nu este îngrijit r[sar buruieni,
tot a=a acolo unde nu este bine apare ce este r[u. Unde nu este
Dumnezeu nu este dragoste, =i unde nu este dragoste apare
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p[catul, a=a cum a ap[rut în Eden. P[catul primilor oameni a
determinat blestemarea p[mântului =i a îngreunat sarcina femeii
pe p[mânt, =i astfel dup[ o via\[ de trud[ =i suferin\[ omul s[-=i
încheie pribegia pe p[mânt prin moarte. Dup[ potop a urmat
leg[m`ntul cu Noe, care a adus o jertf[ Domnului, =i Dumnezeu
a promis c[ nu va mai pedepsi p[mântul prin potop. Aceast[
promisiune a fost =i este garantat[ prin apari\ia curcubeului pe cer.
Tot atunci, Dumnezeu a promis lucruri care au r[mas =i vor
r[mâne în picioare pân[ la sfâr=itul existen\ei acestui p[mânt.
<Cât va fi p[mântul, nu va înceta sem[natul =i seceratul, frigul =i
c[ldura, vara =i iarna, ziua =i noaptea!> (Genesa 8:22). 

Dup[ leg[m`ntul cu Noe a urmat leg[mântul cu Avraam, care
a fost un om ce L-a c[utat pe Creator dincolo de idolii necuvân-
t[tori, =i Dumnezeu i s-a descoperit, chemându-l s[ ias[ din
Mesopotamia =i s[ plece într-o |ar[ Promis[ pe care ast[zi o nu-
mim Israel. Ascultarea lui Avraam a fost socotit[ ca neprih[nire,
=i Dumnezeu a ales s[-i fac[ o serie de promisiuni în care avea s[
fie binecuvântat el =i toate familiile p[mântului. Datorit[
ascult[rii lui, promisiunile lui Dumnezeu fa\[ de Avraam, din care
s-a n[scut poporul mesianic, au preg[tit condi\iile pentru
îndeplinirea planului de mântuire al omului. Semnul leg[mântu-
lui a fost t[ierea împrejur, care avea s[ \in[ pân[ la vremea când
inima omului urma s[ fie t[iat[ împrejur de Duhul Sfânt. 

Tot prin leg[mânt Dumnezeu a promis |ara Canaanului,
Israelul de ast[zi, poporului Israel pentru totdeauna. A urmat leg[-
mântul Mozaic care a fost f[cut prin Moise, cel ales de Dumnezeu
s[ izb[veasc[ Israelul din robia egiptean[. În ultima urgie cu care
Dumnezeu a lovit Egiptul, to\i întâii n[scu\i au fost lovi\i de
]ngerul mor\ii, dar cu Israelul Dumnezeu a f[cut un leg[mânt prin
Mielul Pascal. Acest leg[mânt avea s[ fie s[rb[torit în fiecare an
ca o s[rb[toare a izb[virii ce le aducea aminte de mielul jertfit la
primul Pa=te =i de sângele care i-a protejat de ]ngerul nimicitor.
Acest Pa=te prevestea jertfirea Mielului lui Dumnezeu prin al c[rui
sânge suntem sc[pa\i de vin[ =i de mânia Sa.
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Când Israelul a ie=it din Egipt =i a ajuns la muntele Sinai,
Dumnezeu a f[cut leg[mânt cu Israelul =i le-a dat zece porunci
care au stabilit principiile ce aveau s[ guverneze rela\ia dintre
Dumnezeu =i poporul Israel. A fost un leg[mânt care garanta
binecuvântarea celui ce ascult[ =i blestemul urmat de pedeaps[
asupra celui care alegea s[ nu asculte. Capitolul 28 din cartea
Deuteronom descrie în detaliu aceste promisiuni de binecuvântare
=i de blestem, a=a dup[ cum fiecare alegea prin ascultare sau neas-
cultare de legea dat[ de Dumnezeu. Leg[mântul mozaic a fost
temporar, pentru c[ a expirat atunci când Domnul Isus Hristos,
Fiul lui Dumnezeu, a pl[tit cu via\a Lui printr-o jertf[ des[vâr=it[
de înlocuire pentru vina celor p[c[to=i. 

Leg[mântul ]ncheiat cu David a fost un leg[mânt prin care
Dumnezeu i-a promis o descenden\[ împ[r[teasc[ nesfâr=it[ =i
ve=nic[, lucru care s-a împlinit în persoana Domnului Isus
Hristos. Chiar dac[ Israelul a fost împr[=tiat printre popoarele
lumii, pentru scena final[ a sfâr=itului, Dumnezeu i-a adus înapoi
în \ara lor =i formeaz[ ast[zi statul independent Israel. Cel mai
avantajos leg[mânt sau <în\elegere> între Dumnezeu =i om este
numit <Leg[mântul cel nou>, f[cut în meritul jertfei Domnului
Isus care a venit pe p[mânt, a îmbr[cat un trup omenesc =i a pl[tit
cu Sângele S[u ca s[ creeze un fond de merit nepieritor, în care
oricine vine la El ca p[c[tos =i cere mântuire s[ poat[ fi transfor-
mat într-o f[ptur[ nou[ ce poate avea p[rt[=ie cu Dumnezeu, ca =i
primul om din Eden. 

<Iat[, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel =i
cu casa lui Iuda un leg[mânt nou. Nu ca leg[mântul, pe care
L-am încheiat cu p[rin\ii lor, în ziua când I-am apucat de mân[,
s[-i scot din \ara Egiptului… Voi pune Legea Mea în[untrul lor, o
voi scrie în inima lor; =i Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi
poporul Meu> (Ieremia 31:31-33). Acest leg[mânt nou l-a înlocuit
pe cel vechi. Este avantajos s[ poposim la acest leg[mânt, pentru
c[ a fi sau a nu fi în în\elegere cu Dumnezeu prin acest leg[mânt
face diferen\a între a ajunge într-un loc de pace =i fericire ve=nic[
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sau într-un loc de chin ve=nic, dup[ aceast[ via\[ pe p[mânt. Dup[
cum istoricii =i cronicarii împart timpul trecutului în istorie antic[,
medieval[ sau modern[, la sfâr=itul zilelor, dup[ ce Dumnezeu a
vorbit omului prin vechii proroci =i prin Lege, a început o
perioad[ de timp în care vorbe=te omului chiar prin Fiul S[u.
Aceast[ perioad[ se nume=te dispensa\ia harului sau a Bisericii
lui Dumnezeu. Este o perioad[ de timp limitat[, în care
Dumnezeu face o în\elegere cu omul care accept[ c[ este p[c[tos
=i nu se poate salva singur, prin Leg[mântul cel nou. 

Aceast[ dispensa\ie de timp, care a început o dat[ cu înte-
meierea Bisericii lui Hristos, va d[inui =i va oferi omului mân-
tuirea prin Legea Leg[mântului celui nou pân[ în ziua când
Domnul Isus }=i va lua Biserica acas[, în <odaia de nunt[>, a=a
cum o nume=te Scriptura în mod metaforic. Legea veche a fost un
îndrum[tor spre Hristos, iar simbolurile Vechiului Testament
incluzând promisiunea Canaanului p[mântesc pentru Israeli\i,
prevesteau vremea când prin Leg[mântul cel nou sufletul omului,
care prin na=terea din nou devine un copil al lui Dumnezeu, va
ajunge în Canaanul ceresc ca mo=tenitor al f[g[duin\elor lui
Dumnezeu. 

<Însu=i Duhul adevere=te împreun[ cu duhul nostru c[ suntem
copii ai lui Dumnezeu. +i, dac[ suntem copii, suntem =i mo=teni-
tori; mo=tenitori ai lui Dumnezeu, =i împreun[ mo=tenitori cu
Hristos, dac[ suferim cu adev[rat împreun[ cu El, ca s[ fim =i
prosl[vi\i împreun[ cu El> (Romani 8:16, 17). Ca s[ beneficiezi
de cea mai avantajoas[ în\elegere sau leg[mânt cu Dumnezeu se
cere mai întâi s[ crezi în El, apoi s[ fii de acord cu El, ca s[ faci
ceea ce-\i cere. Nu pu\ini sunt cei care refuz[ s[ fac[ chiar primul
pas, acela de a crede în El =i chiar devin unelte ale întunericului
folosite pentru a curma credin\a celor slabi. La început de semes-
tru, un profesor de la o facultate, vrând s[ vad[ credin\a
studen\ilor =i s[ zdrobeasc[ chiar de la început orice împotrivire
cu privire la ideea evolu\ionist[ pe care o promova, a pus
urm[toarea întrebare: <Exist[ Dumnezeu?> Deoarece t[cerea a
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persistat, a întrebat: <L-a v[zut cineva? L-a pip[it cineva ca fiind
real?> Abia începuse s[-=i savureze biruin\a când un student a
ridicat mâna =i a întrebat dac[ are voie s[ se adreseze =i el clasei.
Profesorul i-a dat voie, iar studentul a întrebat: <A\i v[zut vreunul
din voi creierul domnului profesor?> A urmat o t[cere adânc[.
<A\i pip[it vreunul din voi creierul domnului profesor ca fiind
real?> Când i s-a r[spuns c[ NU, studentul a spus c[ folosind
aceea=i logic[ ca =i cea folosit[ de domnul profesor, poate trage
concluzia c[ de fapt creierul domnului profesor nu exist[.    

Dumnezeu a l[sat semn[tura Lui în calea omului în fiecare
mugur care biruie=te iarna, în fiecare fulg de z[pad[, care este
unicat în form[, ca s[ fie g[sit =i recunoscut u=or de c[tre om.
Cine crede în El =i este de acord cu El face =i pasul urm[tor, acela
de a intra prin Leg[mântul cel nou într-o rela\ie de pace cu
Dumnezeu. Domnul Isus a amintit acest Leg[mânt nou pentru a
c[rui f[urire a venit din cer. <…Acest pahar este leg[mântul cel
nou, f[cut în sângele Meu, care se vars[ pentru voi> (Luca 22:20).
Domnul Isus este cheza=ul acestui leg[mânt aprobat de cer, care
este un Leg[mânt ve=nic. Prin acest Leg[mânt nou, rodul
meritelor Lui este transmis celui care crede în Domnul =i se
încrede în ceea ce a f[cut El. Domnul Isus are toat[ puterea în cer
=i pe p[mânt =i cu aceast[ putere +i-a zidit Biserica, care este
zidit[ din pietre vii, adic[ din sufletele care au c[zut la în\elegere
cu Dumnezeu c[ se las[ de p[cat. Din acel moment via\a lor
apar\ine lui Dumnezeu =i o tr[iesc pentru El. <Iat[ leg[mântul pe
care-l voi face cu ei dup[ acele zile, zice Domnul: voi pune legile
Mele în inimile lor, =i le voi scrie în mintea lor> (Evrei 10:16). 

Leg[m`ntul cel nou este un leg[m`nt mai bun, fiindc[ este sta-
bilit pe promisiuni mai bune =i mai avantajoase, care nu exclud pe
nimeni oricât de mare ar fi num[rul celor ce ar veni la mântuire.
Acest Leg[mânt nou este un leg[mânt în care Dumnezeu a
absorbit tot costul, iar omului i se cere doar s[ accepte, s[ cear[ =i
s[ asculte. Fondat din Tezaurul cerului, harul nu exclude pe
nimeni de pe p[mânt =i promite nu lucruri temporare, ca majori-
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tatea celorlalte leg[minte, ci promite binecuvântare acum =i în
veacul care vine. Promisiunea c[ El va fi Dumnezeul nostru în
prezent =i în viitor pune la dispozi\ia noastr[ puterea Lui =i tot ce
are El. Dumnezeu, care este Bunul cel mai Bun, este etern, adic[
f[r[ început =i f[r[ sfâr=it la zile; este Omniprezent, Omnipotent
=i ne iube=te cu o dragoste ve=nic[. El, care nu se schimb[, =tie
tot, poate tot, este Drept ca nimeni altul =i vrea s[ cad[ la
în\elegere cu omul, cerând din partea acestuia doar ascultare. 

Dumnezeul Atotputernic vrea prin acest Leg[mânt nou s[ fac[
o în\elegere cu omul, care este asem[nat cu un abur ce se arat[
pu\intel apoi trece. Prin acest Leg[mânt nou po\i, =i El vrea, ca
s[-L nume=ti Dumnezeul t[u. Atunci El va fi du=manul
du=manilor t[i. El va fi Prietenul t[u cu care umbli în toate zilele,
care aude rug[ciunea ta c`nd te afli ]n necaz =i prime=te
mul\umirile =i laudele tale în zilele cu soare. Sunt multe
subiectele abordate de Scriptur[ care ne fac cunoscut planul bun
al lui Dumnezeu, dar înv[\[tura despre jertfa Domnului Isus =i
meritul sângelui S[u nevinovat, care a fondat acest Leg[mânt
nou, merit[ pozi\ia de centru în arena min\ii noastre. Men\inerea
acestui adev[r despre moartea Lui înlocuitoare pe altarul min\ii
noastre este o surs[ de putere =i de protec\ie pentru fiecare suflet
n[scut de sus. 

Acest leg[mânt nou îmbrac[ o hain[ vizibil[ ca simbol al
cur[\iei prin actul botezului în ap[, care este m[rturisirea unui
cuget curat, reprezentând moartea noastr[ cu El =i învierea noas-
tr[ la o via\[ nou[ ]mpreun[ cu El. Cei ce cred =i se boteaz[ sunt
cei care au cerut s[ fie ierta\i, =i prin jertfa Domnului Isus au
promis ascultare Celui ce i-a iubit îndeajuns c[ S-a dat pe Sine la
moarte pentru ei. Este un leg[mânt care-l binecuv`nteaz[ pe omul
care crede, f[r[ a mai fi nevoie =i chiar nu accept[ merite de fapte
sau valori personale ale omului, pentru c[ ceea ce Domnul a f[cut
este îndeajuns ca s[ satisfac[ dreptatea lui Dumnezeu care pentru
p[cat cere sânge. <Domnul a f[cut lucrul acesta: =i este o
minun[\ie înaintea ochilor no=tri> (Psalmul 118:23). Succesul
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acestui leg[m`nt fa\[ de celelalte leg[minte se datoreaz[ tot
bun[t[\ii lui Dumnezeu care ne-a trimis Duhul Sfânt s[ fie cu noi
=i în noi ca o C[l[uz[. Dumnezeu a luat trup de om, cu o natur[
ca =i a noastr[, îns[ f[r[ de p[cat, pentru ca noi, prin meritul Lui,
s[ putem avea natura Sa, prin înnoirea na=terii din nou f[cut[ de
Duhul Sfânt. 

Evanghelia, adic[ Vestea Bun[ care ne spune c[ în Domnul
Isus este iertare =i El este singura cale spre Tat[l, se veste=te ast[zi
mai mult ca oricând prin mijloace moderne, folosind c[ile aerului
=i prin tip[rirea Bibliei în diferite limbi, ca astfel ]ntreg p[mântul
s[ afle Vestea Bun[ a iert[rii, =i Ziua Domnului s[ poat[ veni. Prin
acest Leg[mânt nou, f[cut în sângele Mielului lui Dumnezeu, f[r[
de care nu este iertare, omul ajunge mântuit. Mântuirea înseamn[
restaurarea p[c[tosului la starea de copil al lui Dumnezeu, care nu
va mai merge la judecata final[ a lumii, ci trece din moarte la
via\[. O dat[ intrat în aceast[ în\elegere cu Dumnezeu, sfin\enia
care ne îmbrac[ ca o podoab[ pentru cer ne face s[ ne p[str[m =i
s[ ne separ[m de tot ce este r[u, rodind fapte care dovedesc c[ în
noi este o credin\[ mântuitoare. 

Sfin\irea este un act supranatural, dumnezeiesc, ce se produce
în fiin\a noastr[ cu voia noastr[, prin deciziile de supunere fa\[ de
voia bun[ a lui Dumnezeu pe care o g[sim în Scriptur[. Aceast[
ofert[ a Leg[mântului celui nou se va închide când Domnul Isus
va veni s[-+i ia Biserica de pe p[mânt. <Strânge\i-Mi pe credin-
cio=ii Mei, care au f[cut leg[mânt cu Mine prin jertf[!> (Psalmul
50:5). Pentru cei care au intrat în aceast[ în\elegere cu Dumnezeu
prin poc[in\[ =i botez, fiind n[scu\i din nou, va începe dispensa\ia
slavei viitoare numit[ =i via\a ve=nic[, fiindc[ nu are sfâr=it a=a
cum este descris[ în ultimile trei capitole ale Apocalipsei. Acolo
nu va mai fi nimic din ceea ce aici pe p[mânt se nume=te necaz
sau r[u. Ne vom întâlni cu to\i cei care au intrat la ad[postul aces-
tui Leg[m`nt nou =i îi vom cunoa=te, fiindc[ nu vom avea o
gândire inferioar[ celei de acum =i de fapt nu ne vom cunoa=te cu
adev[rat pân[ c`nd vom ajunge acolo sus. Oricine ai fi, faci parte
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din una din cele trei categorii de oameni. Ast[zi este necesar s[ te
verifici s[ vezi unde stai fa\[ de Dumnezeu. 

Unii au intrat în aceast[ în\elegere avantajoas[ cu Dumnezeu
prin Leg[mântul cel nou =i cu bucurie lucreaz[ pentru El, a=tep-
tând ziua întâlnirii cu Cel care este Iubit al inimii lor. Al\ii au
]ncheiat Leg[mânt cu Dumnezeu, dar nu =i-au \inut partea lor de
leg[mânt. În a treia categorie sunt cei care nu au intrat la ad[pos-
tul acestui Leg[mânt nou fiindc[ fie nu au =tiu, fie au amânat sau
nu au vrut din diferite motive. Ai intrat în aceast[ în\elegere cu
Dumnezeu prin Leg[mântul cel nou? Dac[ da, =i dac[ lucrezi în
via Lui, bucur[-te c[ci Domnul vine cu r[splata! Dac[ ai ]ncheiat
acest leg[mânt =i nu \i-ai \inut partea ta, tr[ind pentru Dumnezeu,
aducând câ=tig Împ[r[\iei Lui, e=ti în pericol ca =i cel care a
ascuns talantul în p[mânt. 

Femeia siro-fenicianc[ a în\eles cine este Domnul Isus =i nu
s-a l[sat pân[ ce a primit ceea ce a vrut. Tu ai în\eles cine este
Domnul Isus =i ce poate face El pentru tine? El î\i poate fi
Mântuitor sau Judec[tor, ]ns[ El dore=te mult s[-\i fie Mântuitor.
<Dac[ r[bd[m, vom =i împ[r[\i împreun[ cu El. Dac[ ne lep[d[m
de El, =i El se va lep[da de noi. Dac[ suntem necredincio=i, totu=i
El r[mâne credincios, c[ci nu Se poate t[g[dui singur>
(2 Timotei 2:12-13). Dumnezeu =tie când omul calc[ în\elegerea
cu El =i nu are nevoie de raportul unor oameni, ca acela al
agen\ilor secre\i, fiindc[ Duhul Lui cerceteaz[ tot p[mântul =i El
este Omniprezent. <Nici o f[ptur[ nu este ascuns[ de El, ci totul
este gol =i descoperit înaintea ochilor Aceluia, cu care avem a
face> (Evrei 4:13). 

Mul\i au p[r[sit Leg[mântul lor cu Dumnezeu, asemenea celor
din vremea lui Ilie, de aceea sunt în mare pericol. <…c[ci copiii
lui Israel au p[r[sit leg[mântul T[u, au sf[râmat altarele Tale…>
(1 Împ[ra\i 19:10). În multe case, altarul rug[ciunii, al postului,
al binefacerii =i al sacrificiului st[ sf[râmat, pentru c[ lucrul
Domnului a fost înlocuit din cauza nevegherii cu lucruri f[r[ rost,
de care se bucur[ oamenii fire=ti. <V[ bucura\i de lucruri de
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nimic, =i zice\i: «Oare nu prin t[ria noastr[ am câ=tigat noi pu-
tere?»> (Amos 6:13). Înv[\ând din trecut vom =ti cum s[ ne
purt[m în prezent, =i cel care se treze=te =i începe s[ rezideasc[
altarul Domnului este în\elept, fiindc[ omul nu-L va în=ela nicio-
dat[ pe Dumnezeu, ci prin nerespectarea în\elegerii cu El omul se
în=eal[ doar pe sine însu=i. Când Dumnezeu pune întreb[ri nu le
pune pentru a afla o informa\ie. A=a cum l-a întrebat pe Adam:
<Unde e=ti?>, El te întreab[ ast[zi ca s[-\i trezeasc[ gândirea s[-
n[toas[: <Unde e=ti?> E=ti în carul Lui de biruin\[, ori ai agenda
ta, planurile tale de rezolvat? <Adu-\i aminte dar cum ai primit =i
auzit! |ine, =i poc[ie=te-te! Dac[ nu veghezi, voi veni ca un ho\,
=i nu vei =ti în care ceas voi veni peste tine> (Apocalipsa 3:3). 

În a treia categorie sunt cei care din diferite motive înc[ nu au
ales s[-=i predea via\a Domnului Isus intrând astfel prin poc[in\[
la ad[postul Sângelui Leg[m`ntului celui nou. Dumnezeu,
Creatorul a toate nu te oblig[, ci în dragoste, fiindc[ =tie ce
urmeaz[ dup[ aceast[ via\[, te întreab[ dac[ nu vrei s[ ]nchei o
în\elegere cu El. Te invit[ s[ treci din tab[ra celor care-i sunt
vr[jma=i în rândul celor care au primit înfierea =i sunt copii ai lui
Dumnezeu. Te invit[ s[ treci din rândul celor pe care îi a=teapt[ o
comoar[ de mânie în rândul celor drep\i, care sunt socoti\i nepri-
h[ni\i prin meritul jertfei Domnului Isus =i pe care-i a=teapt[ o
mo=tenire nestric[cioas[. Te invit[ s[ treci din grupul celor ce-L
provoac[ pe Dumnezeu la mânie =i calc[ în picioare dragostea Lui
în rândul celor c[rora le va spune: <…Veni\i binecuvânta\ii
Tat[lui Meu de mo=teni\i Împ[r[\ia, care v-a fost preg[tit[ de la
întemeierea lumii> (Matei 25:34).

Amin 
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28
SILEºTE-I SÃ INTRE!

<+i st[pânul a zis robului: «Ie=i la drumuri =i la gar-
duri, =i pe cei ce-i vei g[si, sile=te-i s[ intre, ca s[ mi
se umple casa.»> Luca 14:23

Pilda celor pofti\i la cin[ ne prezint[ un adev[r spiritual
îmbr[cat în cuvintele unei povestiri frumoase =i u=or de
în\eles, care ne face cunoscut[ dorin\a de bine a lui

Dumnezeu pentru om, în a-l face p[rta= la Slava cereasc[, unde a
pregatit o cina pentru to\i cei ce accept[ invita\ia Lui. Invita\ia
Lui cu oferta vie\ii ve=nice este o alternativ[ oferit[ omului care
prin p[cat zace în s[r[cie =i moarte spiritual[. Porunca <sile=te-i
s[ intre> este în vigoare =i ast[zi pentru cei ce au primit rangul de
rob din dragoste al lui Isus Hristos, =i doresc s[ se supun[ nu
numai auzind, dar =i împlinind aceast[ porunc[ a St[pânului. Este
o porunc[ st[vilit[ în om de dorin\ele egoiste ale firii vechi, de
aceea unii o neglijeaz[, fiindc[ a asculta de aceast[ porunc[ poate
însemna consumarea vie\ii lor =i chiar prigoan[. Cuvintele
Domnului Isus nu sunt doar o sugestie, ci o porunc[ clar[: <...
«Duce\i-v[ în toat[ lumea, =i propov[dui\i Evanghelia la orice
f[ptur[»> (Marcu 16:15). 

Istoria omenirii ne spune c[ omul nu are inten\ia de a se
întoarce niciodat[ la Dumnezeu dac[ Acesta nu l-ar chema. Acest
mesaj care are un ton de urgen\[ se adreseaz[ celor mântui\i, celor
care s-au dep[rtat de Dumnezeu =i =i-au neglijat chemarea, dar în
mod deosebit acelora care înc[ nu au acceptat chemarea Tat[lui
Ceresc de a primi darul mântuirii. Dumnezeu ne-a iubit ]nc[ de
când îi eram vr[jma=i =i o dat[ ce ne-am împ[cat cu El suntem
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chema\i s[-i iubim =i noi pe p[c[to=i cu iubirea pe care am
sim\it-o când am fost chema\i la mântuire. +tiind c[ omul
urmeaz[ mai repede exemplu tr[irii dec`t sfatul, o dat[ mântui\i
avem responsabilitatea de a tr[i în a=a fel ]nc`t s[ fim un mesaj a
lui Dumnezeu sau cum spune Scriptura o epistol[ scris[. <Voi
sunte\i epistola noastr[, scris[ în inimile noastre, cunoscut[ =i
citit[ de to\i oamenii> (2 Corinteni 3:2). Am fost angaja\i s[
chem[m oameni la osp[\ul dat de St[pân, nu prin a ne s[pa
numele pe o bucat[ de marmur[ care s[ spun[ ce am f[cut noi, ci
prin Adev[rul Scripturii =i lumina tr[irii de care inimile oamenilor
duc o a=a mare lips[. <Voi sunte\i ar[ta\i ca fiind epistola lui
Hristos, scris[ de noi, ca slujitori ai Lui, nu cu cerneal[, ci cu
Duhul Dumnezeului celui viu; nu pe ni=te table de piatr[, ci pe
ni=te table care sunt inimi de carne> (2 Corinteni 3:3). 

O dat[ mântui\i, facem bine oamenilor prin a le da ce-i mai
valoros =i anume cuno=tin\a despre calea mântuirii în Numele
scump al Domnului Isus. Suntem chema\i s[ punem mare valoare
pe sufletele nemântuite, nu s[ st[m în stare de pasivitate. Tr[im
vremuri când omul firesc vrea s[-l scoat[ tot mai mult pe
Dumnezeu afar[ din via\a lui, din ora=ul =i \ara lui, pentru c[ vrea
s[ fac[ ce vrea el, nu ce-I spune Dumnezeu. Primul pre=edinte al
Americii, George Washington, a depus jur[mântul de acceptare a
mandatului de pre=edinte cu mâna pe Biblie, dup[ care a s[ruta-
t-o. Apoi i-a dus pe to\i senatorii =i membrii Parlamentului la casa
de rug[ciune pentru un serviciu religios de dou[ ore. Acesta a fost
primul lui act oficial în pozi\ia de pre=edinte. Treptat oamenii
s-au dep[rtat de adev[rul Scripturii =i au ajuns prad[ planurilor
celui r[u, care d[ tot felul de înlesniri =i îng[duin\e pentru firea
p[mânteasc[ pentru a-l face pe om vr[jma= cu Dumnezeu. 

Via\a nu este o continu[ repeti\ie cum încearc[ unele religii
noi, scornite din iad, s[ spun[. O astfel de religie este <new age>,
adic[ <era nou[>, care spune c[-\i po\i controla destinul pentru c[
ai tot poten\ialul în tine, iar apoi în=el[toria se îngroa=[ spunând
c[ dac[ nu reu=e=ti bine în aceast[ via\[, vii înapoi într-o alt[
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form[ de realitate pentru c[, spun ei, toate sunt dumnezeu =i dum-
nezeu este toate. Scriptura ne înva\[ clar c[ ne este dat s[ tr[im
numai o dat[, dup[ care urmeaz[ o judecat[ cu privire la ceea ce
fiecare dintre noi a f[cut cu oferta de împ[care a lui Dumnezeu.
Dac[ am fost n[scu\i din Dumnezeu, care este Mil[, vom ar[ta =i
noi mil[ fa\[ de cei r[t[ci\i, prin a le face cunoscut[ oferta
Domnului Isus numit[ Evanghelie sau Vestea Bun[. Pentru a avea
succes în a duce la îndeplinire acest mandat se cere uneori sacri-
ficiu, iar oamenii de sacrificiu sunt rari ca vulturii, pe care nu-i vei
g[si niciodat[ în stoluri, ci trebuie s[-i cau\i unul câte unul.
Sufletele oamenilor au ajuns a=a cum aceast[ pild[ a Domnului ]i
nume=te: s[raci, ciungi, orbi =i =chiopi prin p[catul mo=tenit din
Adam, cât =i prin p[catul comis zi de zi cu voie =i f[r[ voie. 

Dup[ ce e=ti m`ntuit, Dumnezeu te poate folosi indiferent de
ce pozi\ie social[ ai în lume, pentru c[ El caut[ mai întâi, nu
în\elep\i, boga\i sau descurc[re\i, ci-l caut[ pe cel ce vrea s[-L
asculte. Cu un om de rând, mai degrab[ dec`t cu un mare în\elept,
Dumnezeu face lucruri extraordinare dac[ }l poate aduce la starea
de ascultare =i dependen\[ de El. El nu vrea s[ faci ceva cu El, ci
vrea ca El s[ fac[ ceva prin tine, ca s[ nu mai tr[ie=ti tu, ci El în
tine. Ghedeon, un lucr[tor fricos al câmpului, s-a sim\it mult infe-
rior fa\[ de oricare din neamul lui, dar când Duhul Domnului l-a
îmbr[cat =i l-a folosit a devenit un viteaz =i toat[ gloria a fost a lui
Dumnezeu. Dac[ vrei de lucru în via Lui este cât dore=ti =i nu vei
fi dezam[git de r[splat[. 

Dup[ cum foamea trupeasc[ nu cunoa=te limb[, nu recunoa=te
grani\e =i este indiferent[ fa\[ de nivelul de cultur[ a cuiva,
foamea dup[ Dumnezeu este la fel în toate sufletele care se v[d a
fi într-o stare nepotrivit[ pentru a intra la osp[\ul Marelui St[pân.
Tat[l nostru care este în ceruri a f[cut un plan pentru ca cei
fl[mânzi s[ nu mai m[nânce din conteinerul cu gunoi pl[ceri ce
nu satisfac =i care duc la dezam[gire, boal[ =i moarte. El a depus
un efort foarte costisitor ca s[ poat[ da oric[rui suflet, care
accept[ invita\ia Lui, o hain[ alb[ în locul zdren\elor r[u mirosi-
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toare cu care fiecare din noi ne-am terfelit prin mocirla p[catului,
pentru c[ accesul la cin[ era permis numai celor ce se îmbrac[
într-un mod corespunz[tor. Pilda care ne spune c[ mul\i au fost
pofti\i se aplic[ nu numai unui Israel care a fost poftit în primul
rând la cin[, dar L-a respins pe Domnului Isus Hristos, ci se aplic[
sufletelor care niciodat[ nu L-au c[utat pe Dumnezeu conform
Scripturii =i celor ce-=i tr[iesc via\a în biserici prin ceremonii =i
formalism far[ s[ fi avut experien\a na=terii din nou. Sunt suflete
care au primit chemarea la cin[, dar glasul am[gitor al lumii i-a
chemat la c[znelile vie\ii =i dragostea lor pentru St[pânul Cel
îndur[tor s-a r[cit. 

Este vorba de oameni care-L numesc St[pân, dar nu-L ascult[,
}l numesc Lumin[, dar nu-L v[d, }l numesc În\elepciune, dar nu
ascult[ de El. Astfel de suflete spun c[ El este Cel mai frumos din-
tre oameni, dar nu-L iubesc, spun c[ este bogat =i totu=i nu-I cer
nimic. Astfel de suflete sunt în pericol de a fi condamnate într-o
zi, pentru c[ au neglijat jarul Duhului Sfânt =i treptat au ajuns
c[ldicei =i apoi reci, sau sunt dintre aceia care niciodat[ nu au vrut
s[ pl[teasc[ pre\ul întreg al ascult[rii printr-o poc[in\[ adev[rat[
=i a=a s[ aib[ o adev[rat[ experien\[ a na=terii din nou. Un munci-
tor care lua prânzul ]mpreun[ cu colegii la serviciu, deschidea
pachetul =i spunea în fiecare zi parc[ nepl[cut surprins: <iar sand-
vici care nu-mi place!> Cel de lâng[ el, dup[ un timp s-a s[turat
s[-l tot aud[ spunând acela=i lucru =i l-a întrebat de ce nu-i spune
so\iei lui s[-i pun[ altceva de mâncare. Omul nemul\umit a spus
c[ nu se plânge de so\ie, pentru c[ el este acela care î=i pune de
mâncare în fiecare zi. 

Într-un mod asem[n[tor, unii oameni tr[iesc lipsi\i de bucurie
=i f[r[ de road[, ca apoi s[ se plâng[ de starea lor, pe când ei în=i=i
sunt de vin[ pentru acea situa\ie, datorit[ faptului c[ vor s[-=i
p[streze via\a pentru ei. Astfel de oameni î=i preg[tesc un loc
nefericit pentru viitor, ca apoi s[ spun[ c[ nu le place. Neas-
cultarea =i rebeliunea, prin faptul c[ cineva iube=te lumea =i
lucrurile din ea, duc departe de siguran\a care se afl[ numai în
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casa Tat[lui. <V[ bucura\i de lucruri de nimic...> (Amos 6:13).
Vr[jma=ul pentru a ne \ine departe de adev[rata fericire vrea s[
fim ocupa\i cu lucruri trec[toare =i uneori de nimic, pentru a nu
aduce roada dorit[ de Dumnezeu, cu toate c[ ni s-a deschis =i
nou[, neamurilor, u=a harului. <Iar dac[ unele din ramuri au fost
t[iate, =i dac[ tu, care erai dintr-un m[slin s[lbatic, ai fost altoit în
locul lor, =i ai fost f[cut p[rta= r[d[cinii =i gr[simii m[slinului, nu
te f[li… Nu te îngâmfa, ci teme-te!> (Romani 11:17, 18, 20). O
dat[ ce am ajuns la cuno=tin\a mântuirii suntem chema\i s[ rodim
ca s[ nu fim =i noi t[ia\i ca Israelul care a respins aceast[
împ[care cu Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos. 

Când eviden\a gre=elilor a fost examinat[ în lumina legii lui
Dumnezeu =i un vinovat ce merita pedeapsa prime=te oferta de
iertare a St[pânului, am zice c[ ar fi normal ca un astfel de suflet
s[ sar[ =i s[ accepte oferta gra\ierii, dar din nefericire mul\i nu o
accept[. Porunca St[pânului include un sens de urgen\[ când
spune: <Du-te degrab[> =i <sile=te-i>. Timpul cât invita\ia poate fi
acceptat[ este scurt, pentru c[ via\a pe p[mânt este scurt[ =i de
multe ori intervin lucruri =i situa\ii neprev[zute de om, care-i
r[pesc =ansa de a mai accepta invita\ia la cin[ atunci când
i-ar conveni lui. 

Prima parte a poruncii ne trimite în pie\e =i uli\e cu scopul de
a g[si sufletele ce au nevoie de Mântuitor. Mesajul nu este al
robilor trimi=i, ci a St[pânului. <Spune-le: «Pe via\[ Mea, zice
Domnul Dumnezeu, c[ nu doresc moartea p[c[tosului, ci s[ se
întoarc[ de la calea lui =i s[ tr[iasc[...»> (Ezechiel 33:11). Nu
ajunge =i nici nu este cel mai important ca cei trimi=i s[ fie spe-
ciali=ti în lucrurile sfinte, dar se cere ca fiecare din ei s[ fie unul
dintre cei care au cunoscut bun[tatea lui Dumnezeu =i Duhul
Sfânt s[-i fi f[cut f[pturi noi, care simt durerea Tat[lui de a vedea
sufletele îndreptându-se spre iad. Ace=ti propov[duitori ai
neprih[nirii au o autoriza\ie scris[, prin dragostea lor fa\[ de
Dumnezeu =i de sufletele oamenilor, chiar în inima lor. <Caut[ s[
te înf[\i=ezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un
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lucr[tor care n-are de ce s[-i fie ru=ine, =i care împarte drept
Cuvântul adev[rului> (2 Timotei 2:15). 

Cei trimi=i pentru a duce Vestea Bun[ sunt autoriza\i =i
împuternici\i de a face aceasta în limitele trasate de Scriptur[ pen-
tru c[ nimeni nu poate zidi =i pune o alt[ temelie. <C[ci nimeni nu
poate pune o alt[ temelie, decât cea care a fost pus[, =i care este
Isus Hristos> (1 Corinteni 3:11). În America se public[ în jur de
1000 de c[r\i noi pe zi, iar în lumea întreag[ =i mai multe, dar nici
una nu a ajuns =i nu va ajunge la nivelul =i valoarea Sfintei
Scripturi, care a fost insuflat[ de Duhul lui Dumnezeu. Trebuie s[
fii sigur c[ e=ti mântuit =i aceasta nu pe baza spuselor cuiva, ci pe
baza Cuvântului lui Dumnezeu în care nu este umbr[ de mutare.
În matematic[, fizic[, medicin[ nu se accept[ o toleran\[ a erori-
lor, ci se caut[ rezultate precise. Când vorbim de ve=nicia unui
suflet trebuie s[ fim mai corec\i =i mai preci=i ca în orice alt
domeniu. Lumea încearc[ s[ predice toleran\[ cu privire la p[cat,
dar nu accept[ toleran\[ la un medic chirurg în a fi sau în a nu fi
curat când face o interven\ie chirurgical[. Numai Adev[rul lui
Dumnezeu este Adev[r vrednic de crezut. <Sfin\e=te-i prin
adev[rul T[u: Cuvântul T[u este adev[rul> (Ioan 17:17). 

Ideile oamenilor de =tiin\[ se schimb[, dar nu adev[rul
Scripturii. Ptoley a crezut c[ p[mântul este centrul Universul,  dar
mai târziu Copernic a spus c[ soarele este centrul =i c[ planetele
se rotesc pe orbite circulare în jurul lui. Azi se cunoa=te =i mai
bine sistemul solor, decoperindu-se c[ sunt tot mai multe galaxii
=i disput[ în dezbaterile oamenilor de =tiin\[ este felul cum a fost
creat Universul. Nu cu mult timp înainte se credea c[ soarele este
nemi=cat din pozi\ia lui =i oamenii priveau ideea Scripturii despre
soare cu batjocur[. <+i soarele, ca un mire, care iese din odaia lui
de nunt[, se arunc[ în drumul lui cu bucuria unui viteaz> (Psalmul
19:5). Ast[zi se =tie c[ soarele cu to\i sateli\ii care se rotesc în
jurul lui sunt =i ei într-o mi=care pe orbit[, a c[rui rota\ie dureaz[
260 de milioane de ani. P[rerile oamenilor se tot schimb[ cu
privire la ceea ce Dumnezeu a creat, dar nu Cuvântul lui
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Dumnezeu care este încercat, de aceea te po\i rezema pe promisi-
unile Lui. 

El ne spune c[ fiin\a noastre pentru un scurt timp are un aspect
trupesc, dar suntem fiin\e spirituale care au nevoi spirituale ce vor
fi satisf[cute numai pe cale spiritual[. Nu suntem fiin\e fizice
trupe=ti care avem aici pe p[mânt o experien\a spiritual[, ci
suntem fiin\e spirituale care vom tr[i ve=nic =i care avem o expe-
rien\[ temporar[ în trup. Cei ce primesc sincer =i apreciaz[ invi-
ta\ia St[pânului la cina pe care a preg[tit-o nu mai alearg[ dup[
binecuvânt[rile p[mânte=ti pe care Dumnezeu le poate da =i de
care nu ne lipse=te, ci alearg[ dup[ prezen\a Lui. Un minut în
prezen\a Domnului, când Duhul Sfânt î\i aduce cerul în suflet, î\i
poate schimba via\a pentru totdeauna. O dat[ ce ai gustat =i te-ai
f[cut p[rta= Duhului Sfânt vei fi unul dintre cei ce cunosc calea
într-acolo, adic[ spre tronul harului lui Dumnezeu. Astfel de
suflete devin parte din Biserica adev[rat[, care în unitate are ca
atrac\ie principal[ nu programe sau ce =tie omul organiza, ci
prezen\a lui Dumnezeu care se coboar[ în mijlocul laudelor. 

Mul\i vor ceva nou =i proasp[t, vor biruin\e, dar Duhul Sfânt nu
vine numai la cei cu inima zdrobit[, care se simt f[r[ de merite,
fiindc[ ei =tiu c[ au fost chema\i de pe drumurile ml[=tinoase ale
p[catului. Sufletele care primesc invita\ia St[pânului las[
dorin\ele, cererile =i caut[ în primul rând fa\a lui Dumnezeu, care
vrea intimitate =i p[rt[=ie sfânt[, nu rug[ciuni sofisticate. Dac[
vrei credin\a apostolic[ a primilor sfin\i nu po\i folosi o re\et[
alterat[ sau modificat[, în care oamenii au schimbat ingredientele.
Se cere o inim[ zdrobit[, fl[mând[ dup[ Dumnezeu. To\i am fost
mu=ca\i de =arpe =i am avut sângele otr[vit de p[cat, iar solu\ia
este aceea=i pentru fiecare din noi, =i anume: de a privi cu credin\[
la Fiul lui Dumnezeu care a stat pe cruce =i dup[ ce a suferit chi-
nul =i batjocura a murit pentru noi. O dovad[ c[ ai înv[\[tura bun[
este faptul c[ te schimbi ]n a=a fel ]nc`t s[ nu mai cazi în mla=tina
p[catului =i ceea ce înve\i din Cuvântul Adev[rului la=i s[ duc[ în
via\a ta la ac\iune care s[-L glorifice pe Dumnezeu.
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Acceptarea invita\iei înseamn[ poc[in\[, adic[ s[ î\i întorci
fa\a de la lume spre Dumnezeu. <Poc[i\i-v[ dar, =i întoarce\i-v[ la
Dumnezeu, pentru ca s[ vi se =tearg[ p[catele, ca s[ vin[ de la
Domnul vremile de înviorare> (Fapte 3:19). Nu pu\ini sunt cei ce
se simt amenin\a\i de acest cuvânt <poc[in\[>, care a fost folosit
chiar de la început în predica Domnului Isus. Poc[in\[ înseamn[
mai mult decât a deveni religios, de a alege calea bun[ =i dreapt[;
]nseamn[ a primi darul lui Dumnezeu ca plat[ pentru vina ta, pen-
tru ca apoi prin Duhul Sfânt s[ po\i avea o rela\ie de prietenie cu
Dumnezeu. Dac[ dai la o parte prejudec[\ile pentru a putea gândi
clar =i a primi o convingere bazat[ pe adev[rul Scripturii vei
vedea c[ ai numai de câ=tigat când accep\i chemarea la mântuire. 

Scriptura este scrisoarea de dragoste a lui Dumnezeu adresat[
celui p[c[tos =i ne arat[ planul bun al lui Dumnezeu pentru om pe
p[mânt =i pentru via\a de dincolo de mormânt. Fiecare suflet lip-
sit de mântuire =i murd[rit de p[cat, fie c[ admite sau nu, simte
acel gol al lipsei prezen\ei lui Dumnezeu. Nu a fost vina lui
Dumnezeu c[ primii oameni în Eden au ales s[ nu asculte. Tat[l
fiului risipitor nu a avut vin[ pentru dorin\a fiului mai mic de a fi
departe de controlul =i sfatul s[u. Nu a fost vina Domnul Isus c[
Iuda s-a l[sat cucerit de gândurile =i influen\a celui r[u. Tot la fel,
orice p[c[tos nu-L poate învinui pe Dumnezeu de starea de p[cat
în care a ajuns, fiindc[ fiecare este liber s[ aleag[ între a asculta
=i a nu asculta. Via\a f[r[ Dumnezeu este un drum lung =i greu,
urmat de =i mai mult[ durere =i chin ve=nic. De ce ai alege
nenorocirea, când po\i fi primit =i iertat? Unii nu =tiu, al\ii nu vor,
]ns[ sunt =i din aceia care =tiu =i primesc mântuirea cu bucurie =i
recuno=tin\[. Din care categorie face parte sufletul t[u? 

Pentru orice în via\[ trebuie pl[tit un pre\, ]ns[ trebuie s[ vezi
dac[ pre\ul pe care îl pl[te=ti pentru ceea ce alergi merit[. Sunt
numai dou[ locuri unde sufletul omului poate merge dup[ moarte:
via\[ ve=nic[, ]mpreun[ cu Dumnezeu, sau chin ve=nic, departe de
fa\a lui Dumnezeu. Pe panoul cu anun\uri din fa\a unei biserici
scria: <Gratis. C[l[torie în Cer. Se fac rezerv[ri ast[zi.> Prin
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acceptarea invita\iei pe care Dumnezeu \i-o face prin galsul
Evangheliei po\i s[ intri în ascultare de El =i s[-\i confirmi o
rezervare în Împ[r[\ia lui Dumnezeu prin meritul Domnului Isus.
Dumnezeu a f[cut tot ce este necesar pentru a putea fi cu El, ]ns[
este o parte pe care El nu o face pentru om, =i aceasta este decizia
de predare în bra\ele Mântuitorului. Scriptura, a c[rei adev[ruri se
leag[ =i se completeaz[ printr-o logic[ simplist[ ca s[ fie accesi-
bil[ oric[rui om, ne înva\[ s[ alegem via\a ca s[ tr[im,
conving`ndu-ne s[ intr[m pe poarta strâmt[ a poc[in\ei. 

Amânarea de a accepta invita\ia ne pune într-o stare pericu-
loas[ de nechibzuin\[, asemenea celor cinci fecioare neîn\elepte
care au fost surprinse f[r[ ulei în candele când a venit Mirele.
P[catul costa mai mult decât vrei s[ pl[te=ti =i te duce unde nu
vrei. Un om din California a vrut s[ foloseasc[ principiul de ridi-
care a balonului cu aer pentru a putea vedea în curtea vecinilor
lui. Aumplut 40 de baloane folosite în domeniul meteorologiei cu
heliu =i le-a legat de un fotoliu. S-a a=ezat în fotoliu =i =i-a luat cu
el o mic[ pu=c[ cu aer comprimat cu care s[ sparg[ din baloane
când va vrea s[ coboare. Balonul nu l-a ridicat doar deasupra
casei lui, ci l-a ridicat la o în[l\ime de aproximativ 1000 m =i de
fric[, chiar de la început, a sc[pat pu=ca din mân[. Un pilot al
companiei aeriene Continental, care zbura cu avionul în acea
regiune, a raportat turnului de control c[ vede un om în aer \inân-
du-se cu înfrigurare de mânerele unui fotoliu. A trebuit s[ treac[
câteva ore ca s[ coboare =i speriat a spus c[ nu mai face a=a ceva
niciodat[. <Multe c[i i se par bune omului, dar la urm[ duc la
moarte> (Proverbe 16:25). 

Povestea lui Samson este o poveste tragic[, din care înv[\[m
ce se întâmpl[ când hr[nim firea noaptea, c[lcând porunca lui
Dumnezeu, =i vrem s[ lupt[m luptele Domnului ziua. Samson a
fost un om care ar[ta normal, încât a fost întrebat în ce îi consta
puterea, din cauz[ c[ se vedea c[ nu const[ în fizicul lui. Puterea
lui, ca =i a noastr[, era o putere care venea de la Dumnezeu. Omu-
lui îi place s[ fie în control, dar dac[ vei c[uta s[-\i p[strezi via\a
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\i-o vei pierde, dar dac[ alegi s[ I-o dai Lui, El o va p[stra =i \i-o
va da în via\[ ve=nic[ atunci când vei ajunge înaintea Lui. Când
St[pânul spune: <sile=te-i> nu este niciodat[ vorba de silire fizic[,
nici de o presiune psihic[ =i nici de o ]nfierbântare de emo\ii. În
urma c[ut[rii Adev[rului în Sfânta Scriptur[ sufletul omului are
capacitatea s[ se înal\e mai sus de ce poate ra\iunea =i s[ cread[
ce a spus Dumnezeu. Când ra\iunea a primit informa\ii specifice
pe care le în\elege =i le accept[ apare credin\a, care crede promi-
siunile lui Dumnezeu prin care to\i oamenii sunt invita\i ast[zi la
o judecat[ în mil[. <S[ se lase cel r[u de calea lui, =i omul
nelegiuit s[ se lase de gândurile lui, s[ se întoarc[ la Domnul care
va avea mil[ de el, la Dumnezeul nostru, care nu obose=te
iertând> (Isaia 55:7). 

Adev[rul Scripturii este acela care-l sile=te pe omul ce-=i
dore=te binele sufletului s[ aleag[ s[ treac[ de partea Luminii,
atunci când lumina îi expune starea dezn[d[jduit[ =i îi prezint[
oferta harului. Necredin\a pune circumstan\ele vie\ii între noi =i
Dumnezeu, pe când credin\a }l pune pe Dumnezeu între noi =i cir-
cumstan\ele vie\ii. Credin\a mântuitoare în Domnul Isus Hristos
ia otrava din durerea ce ne-o serve=te lumea =i stinge focul
încerc[rilor, dându-ne putere s[ r[bd[m nedrept[\ile lumii,
privind la ziua când va începe osp[\ul la care am fost invita\i.
St[pânul Universului, foarte gra\ios, \i-a trimis o invita\ie. Ce ai
f[cut cu ea? Mântuirea începe cu o decizie, dar disciplina con-
form[rii potrivit cu voia lui Dumnezeu va duce la îndeplinire
ascultarea de El. <Dumnezeu nu \ine seama de vremurile de
ne=tiin\[, =i porunce=te acum tuturor oamenilor de pretutindeni s[
se poc[iasc[; pentru c[ a rânduit o zi, în care va judeca lumea
dup[ dreptate...> (Fapte 17:30, 31). 

Nu trebuie s[ cau\i ce este u=or, ieftin sau popular, ci Adev[rul,
atâta timp cât mai po\i s[ alegi. <O dat[ ce St[pânul casei Se va
scula =i va încuia u=a, =i voi ve\i fi afar[, =i ve\i începe s[ bate\i
la u=[, =i s[ zice\i: «Doamne, Doamne, deschide-ne!» drept
r[spuns, El v[ va zice: «Nu =tiu de unde sunte\i»> (Luca 13:25).
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Refuzul invita\iei }l mânie pe St[pân =i când cineva alege s[ se
lipeasc[ de idoli Dumnezeu poate spune despre el a=a cum a spus
odat[ de Efraim: <Efraim s-a lipit de idoli: las[-l în pace!> (Osea
4:17). Po\i alege între succes sau ruin[ sufleteasc[, dar amândou[
sunt st[ri ve=nice. Succes înseamn[ s[ prime=ti mântuirea, s[
tr[ie=ti cu Dumnezeu pentru Dumnezeu, ca apoi s[ fii ve=nic cu
El în cer. 

Dac[ vrem s[ ne bucur[m de succes trebuie s[ pl[tim pre\ul
ascult[rii =i s[ r[spundem chem[rii la osp[\ul preg[tit în cer.
Mul\i depun efort =i totu=i vor fi lipsi\i de acest succes, pentru c[
se lupt[, dar nu dup[ rânduielile Scripturii. Degeaba cheltuie
cineva energie în ceva ce nu poate mântui. Degeaba }l caut[ cine-
va pe Cel Viu între cei mor\i. Mântuirea este numai în Numele
Domnului Isus Hristos, care prin Duhul Sfânt ne na=te din nou.
Vino la Isus Hristos! Prime=te invita\ia la cina preg[tit[ de
St[pânul Universului =i vei fi fericit nu numai pe p[mânt, dar mai
important este c[ atunci când vei trece din aceast[ via\[ vei fi dus
la masa Lui. <De aceea v[ preg[tesc Împ[r[\ia, dup[ cum Tat[l
Meu Mi-a preg[tit-o Mie, ca s[ mânca\i =i s[ be\i la masa Mea în
Împ[r[\ia Mea...> (Luca 22:29, 30). 

Amin
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29
SFÂRºITUL NUMIT MOARTE

<Isus i-a zis: «Eu sunt învierea =i via\a. Cine crede în
Mine, chiar dac[ ar fi murit, va tr[i. +i oricine
tr[ie=te, =i crede în Mine, nu va muri niciodat[. Crezi
lucrul acesta?»> Ioan 11:25-26

Unii oameni v[d în Biblie o carte istoric[, al\ii o carte de
reguli morale sau o carte filozofic[ despre via\a =i
natura omului. Al\ii citesc în ea ocazional, mai ales

când ceva zguduitor se întâmpl[ în lume, =tiind c[ este singura
Carte religioas[ care se încumet[ s[ spun[ ce se va întâmpla în
viitor. Biblia este o carte care ne relateaz[ cum Dumnezeu a creat
lumea, cum l-a pus pe om în aceast[ lume av`nd o rela\ie de prie-
tenie cu creatura mâinii Sale. Tot Cartea aceasta ne spune c[
aceast[ prietenie s-a întrerupt datorit[ neascult[rii omului, ca apoi
restul c[r\ii s[ se ocupe cu restaurarea =i vindecarea acestei rela\ii.
Pentru mine Biblia este cea mai valoroas[ Carte, pentru c[ are
via\[ =i prin ea Creatorul îmi vorbe=te =i m[ înva\[ tot ce este de
folos pentru via\a mea. <C[ci Cuvântul lui Dumnezeu, este viu =i
lucr[tor…> (Evrei 4:12). 

Cartea C[r\ilor, cum mai este numit[, ne înva\[ despre rela\ia
ce o are Dumnezeu cu omul, despre rela\ia pe care o are omul cu
Dumnezeu =i despre rela\ia care trebuie s[ o aib[ oamenii între ei.
Folosul incumensurabil de mare al acestei c[r\i sfinte este c[ prin
ascultare de voia bun[ a lui Dumnezeu, scris[ în aceast[ Carte,
putem privi spre sfâr=itul vie\ii noastre numit moarte, =tiind c[ în
acea clip[ intr[m într-o alt[ via\[, ve=nic[, fericit[, împreunã cu
Acela care este Autorul acestei C[r\i =i Autorul mântuirii noastre.
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Ceea ce oamenii numesc moarte, iar al\ii sper[ s[ fie sfâr=itul
existen\ei lor este doar începutul a ceva ce nu are sfâr=it, numit de
Sfânta Scriptur[ ve=nicie. Nu pu\ini sunt ast[zi cei care cer ca
dup[ moarte trupul s[ le fie ars, lucru care este un obicei ce a
început în p[gânism =i este o deviere de la Cuvântul lui
Dumnezeu care spune: <Pân[ nu se întoarce \[râna în p[mânt,
cum a fost…> (Eclesiastul 12:7). F[când o plimbare prin cimitir
po\i s[ vezi sfâr=itul vie\ii a diferite persoane sau cum nume=te
Scriptura via\a sfâr=itul pribegie, luptei sau alerg[rii pe p[mânt.
<Anii vie\ii noastre se ridic[ la =aptezeci de ani, iar, pentru cei mai
tari, la optzeci de ani; =i lucrul cu care se mândre=te omul în tim-
pul lor nu este decât trud[ =i durere, c[ci trece iute, =i noi zbur[m>
(Psalmul 90:10). 

Înc[ nu am întâlnit nici o persoan[ care s[ se apropie de vârs-
ta celor mai tari =i s[ nu spun[ ca acest psalm, c[ via\a <trece
iute>. În textul citat la început Domnul Isus îi spune Martei, sora
lui Laz[r, c[ pentru sufletul care crede în El moartea nu este un
sfâr=it al existen\ei, ci sfâr=itul numit de oameni moarte este o tre-
cere la un alt nivel de tr[ire, nivel la care nu mai murim niciodat[.
Dac[ vorbim de moartea unui animal putem vorbi de un sfâr=it,
dar în om Dumnezeu a suflat duh de via\[, de aceea sufletul omu-
lui va d[inui ve=nic. Marta a crezut într-un bine undeva în viitor
pentru fratele ei Laz[r care murise, dar nu mai vedea nici un bine
posibil pentru prezentul în care se afla. Cuvintele Domnului Isus
aveau scopul de a o mângâia pe Marta, dar ele ne mângâie =i pe
noi. Domnul Isus l-a înviat pe Laz[r =i acesta a stat la mas[ în
prezen\a Sa. Când vom ajunge =i noi la sfâr=itul numit moarte
vom intra în prezen\a Domnului ca suflete vii. 

Apostolul Pavel a numit aceast[ plecare de pe p[mânt un
câ=tig, =i ca unul care a v[zut ce-l a=teapt[ dincolo de acest sfâr=it
numit moarte nu numai c[ nu era însp[imântat de gândul plec[rii,
dar dorea s[ plece acolo. <Sunt strâns din dou[ p[r\i: a= dori s[ m[
mut =i s[ fiu împreun[ cu Hristos, c[ci ar fi cu mult mai bine>
(Filipeni 1:23). Dac[ Domnul Isus a mers la Laz[r, acesta, la
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Cuvântul Domnului Isus, a trebuit s[ tr[iasc[, =i dac[ noi alegem
s[ mergem la Isus vom tr[i, pentru c[ El este învierea =i via\a.
Pentru cel credincios moartea nu este o pedeaps[, ci doar o
chemare acas[. <…Bine, rob bun =i credincios; ai fost credincios
în pu\ine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intr[ în bucuria
st[pânului t[u> (Matei 25:21). Domnul Isus este via\a credincio-
sului pe p[mânt, dar dup[ ce plec[m de aici, trec`nd de momen-
tul numit moarte, El va continua s[ fie pentru noi via\a =i atunci
}l vom vedea a=a cum este. Conform promisiunii Lui f[cut[ celor
credincio=i, pe lâng[ darul mântuirii vom primi o mo=tenire
nestric[cioas[ dup[ ispr[vnicia dovedit[ pe p[mânt. 

<Preaiubi\ilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. +i ce vom
fi, nu s-a ar[tat înc[. Dar =tim c[ atunci când se va ar[ta El, vom
fi ca El; pentru c[ }l vom vedea a=a cum este> (1 Ioan 3:2). Aces-
te beneficii uria=e =i ve=nice sunt numai pentru cei care cred în El
ca Salvator. Chiar Domnul Isus a pus condi\ia aceasta când a
spus: <Cine crede în Mine…> (Ioan 11:25), ca apoi s[ pun[ o
întrebare care este potrivit[ pentru to\i oamenii, chiar în ziua de
ast[zi: <Crezi lucrul acesta?> Credin\a în Domnul Isus este veri-
ga ce ne leag[ de El, =i când vom ajunge la sfâr=itul numit moarte
Domnul Isus va onora aceast[ credin\[ în El =i ne va primi în
slava Sa. Credin\a în El, care \i-a adus iertare în suflet, credin\a
care te-a motivat s[ fii plin de zel =i s[ faci fapte vrednice de
poc[in\[, =i aceea=i credin\[ în El te calific[ s[ prive=ti f[r[ team[
la ultima ta zi pe p[mânt, =tiind c[ dup[ Cuvântul Lui chiar dac[
trupul va expira, vei tr[i =i nu vei mai muri niciodat[. 

Frica ne previne s[ ne asum[m anumite riscuri de a ne sacrifi-
ca cu tot ce avem pentru Împ[r[\ia cerurilor, dar când exist[
credin\[, =tiind ce r[spl[tire ne a=teapt[, nu ne mai este fric[ c[
vom pierde lucruri materiale sau c[ vom investi dragoste în unii
care nu o vor pre\ui. Aceast[ rodire a credin\ei care se cheltuie pe
sine pentru Împ[r[\ia lui Dumnezeu nu se teme de moarte; este
felul în care po\i tr[i via\a de copil al lui Dumnezeu într-un mod
ce ne face de temut pentru întuneric. Când în\elegi c[ via\a aceas-

297



ta este temporar[ =i-i doar o preg[tire pentru cea ve=nic[ =i tot ce
ai nu este de fapt al t[u, ci al Domnului, po\i s[ te bucuri de o
mare libertate. Evanghelia Satanei numit[ evolu\ionism, într-un
efort de a dezorienta omul, de a-l sc[pa temporar de sim\ul
r[spunderii fa\[ de Creator =i de a-l face s[ nu g[seasc[ drumul
spre via\[ ve=nic[, spune c[ omul a ap[rut pe p[mânt ca un acci-
dent, ca ceva care a evoluat la ce este ast[zi. <...fere=te-te de
flec[riile lume=ti =i de împotrivirile =tiin\ei, pe nedrept numite
astfel> (1 Timotei 6:20). Noi =tim c[ tot ce v[d ochii no=tri, inclu-
siv via\a =i orice form[ ar lua ea, a fost creat din lucruri ce nu se
v[d, printr-un act supranatural al voii bune a lui Dumnezeu, care
este Creatorul =i Tat[l nostru. <Prin credin\[ pricepem c[ lumea a
fost f[cut[ prin Cuvântul lui Dumnezeu, a=a c[ tot ce se vede n-a
fost f[cut din lucruri care se v[d> (Evrei 11:3) 

Cât prive=te partea v[zut[ de ochi =i sim\it[ prin atingere sun-
tem \[rân[, dar în[untrul nostru este ceva nemuritor. Un articol
dintr-o revist[ =tiin\ific[ scria c[ fiecare om spre deosebire de
animale, în momentul când moare, indiferent de vârst[ sau sex,
pierde 21 de grame din greutate. S[ aib[ sufletul aceast[ greutate?
Nu este important s[ =tim, dar sunt anumite lucruri tainice pe care
le vom cunoa=te pe deplin numai când vom ajunge la sfâr=itul
acestei vie\i numite moarte. Sfâr=itul vie\ii biologice, numit de
oameni moarte, este de fapt sfâr=itul reziden\ei sufletului în trup
sau cum îl nume=te apostolul Pavel cort, care la un moment
hot[rât de Dumnezeu se desface. Durata vie\ii sau a reziden\ei
noastre în trup este hot[rât[ de Dumnezeu care a creat sufletul
nostru, iar când sufletul p[r[se=te acest vas de lut el continu[ s[
tr[iasc[, s[ simt[ =i s[ gândeasc[ întrucât Dumnezeu, care este
Duh, nu este un Dumnezeu al mor\ilor, ci al celor vii. Acest fapt
este ilustrat foarte bine ]n ultima carte din Biblie. <+i am v[zut pe
mor\i, mari =i mici, stand ]n picioare înaintea scaunului de
domnie… > (Apocalipsa 20:12). 

Solul mor\ii este în prezent în slujba lui Dumnezeu =i acest
înger al mor\ii =i-a început slujirea mandatului dat de Dumnezeu
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atunci când omul a c[lcat porunca Lui =i a p[c[tuit. Ca =i copii ai
Domnului suntem nemuritori chiar =i aici, în acest trup, pân[ c`nd
El spune c[ este timpul ca sufletul nostru s[ p[r[seasc[ casa de lut
=i s[ se îndrepte spre casa care nu este f[cut[ de mâini omene=ti.
<+tim, în adev[r, c[, dac[ se desface casa p[mânteasc[ a cortului
nostru trupesc, avem o cl[dire în cer de la Dumnezeu, o cas[, care
nu este f[cut[ de mân[, ci este ve=nic[> (2 Corinteni 5:1). Când
omul p[r[se=te casa trupeasc[ pentru cea duhovniceasc[ este în-
tr-o stare de con=tiin\[ a tot ce a avut =i are loc în jurul s[u, a=a
cum avem dovada sufletelor de martiri =i a bogatului nemilostiv.
<Ei strigau cu glas tare, =i ziceau: «Pân[ când, St[pâne, Tu, care
e=ti sfânt =i adev[rat, z[bove=ti s[ judeci =i s[ r[zbuni sângele
nostru asupra locuitorilor p[mântului?»> (Apocalipsa 6:10). 

Mul\i sceptici =i pretin=i atei contest[ via\a de dup[ moarte dar,
fie c[ cineva crede sau nu, sfâr=itul numit moarte nu este un
sfâr=it printr-o anihilare total[, ci via\a se continu[ la un nivel
spiritual dup[ planul Creatorului. Chiar dac[ unii cer s[ le fie ars
trupul dup[ ce mor, pentru Dumnezeu nu va fi nici o problem[
s[-l reînvie ]n ziua r[spl[tirii celor drep\i =i a celor nedrep\i.
Spurgeon spunea c[ el ar vrea s[ moar[ înainte de R[pirea Bise-
ricii ca s[ aib[ parte de experien\a învierii. Aceasta, pentru cei
care au murit în Domnul, înseamn[ îmbr[carea sufletului =i a
duhului lor cu un trup de slav[ asemenea trupului Domnului Isus
dup[ înviere, trup care va fi autorizat s[ vin[ ]mpreun[ cu
Domnul Isus spre a colecta roada sfânt[ a p[mântului, numit[
Biserica lui Dumnezeu, care sunt sufletele credincio=ilor ce vor fi
vii pe p[mânt în acea clip[. <+i dup[ cum to\i mor în Adam, tot
a=a, to\i vor învia în Hristos; dar fiecare la rândul cetei lui…>
(1 Corinteni 15:22, 23). 

Un credincios muribund a fost întrebat dac[ =tie sigur c[ în
curând va fi în cer. Acesta a r[spuns c[ nu este bun[ întrebarea,
pentru c[ inima lui era deja în cer de peste 30 de ani. Mul\i
oameni sunt obseda\i de gândul mor\ii pentru c[ nu au siguran\a
vie\ii ve=nice, siguran\[ ce se bazeaz[ pe promisiunea unui
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Dumnezeu în care nu este umbr[ de mutare. Acest fel de fric[ este
d[un[toare pentru c[ omul nu se poate bucura de via\[. Frica
aceasta este nepotrivit[ pentru cei credincio=i, fiindc[ paralizeaz[
ac\iunile =i face uneori ca energia =i resursele s[ fie risipite în loc
de a fi folosite spre a aduce suflete la Hristos =i spre a se ]mbog[\i
fa\[ de Dumnezeu. Fiecare zi pe care o tr[im se prezint[ cu o
oportunitate de a face bine =i a ne îmbog[\i fa\[ de Dumnezeu,
pentru c[ o dat[ ce sufletul nostru p[r[se=te trupul purt[tor al
sufletului =i este chemat la Acela care l-a dat, orice activitate =i
orice planuri de bine, care afecteaz[ r[spl[tirile lui Dumnezeu,
vor înceta. <Suflarea lor trece, se întorc în p[mânt, =i în aceea=i zi
le pier =i planurile lor> (Psalmul 146:4). 

Trupul nostru func\ioneaz[, are via\[ pentru un num[r de zile
care sunt o m[sur[ pe care o \ine Dumnezeu, ca apoi s[ se
întoarc[ în \[rân[ =i s[ devin[ un putregai. R[mân în urm[ prie-
teni, familie, poate vr[jma=i, avere, proiecte terminate sau neter-
minate, =i când are loc sfâr=itul numit moarte sufletul se
înf[\i=eaz[ înaintea lui Dumnezeu spre a da o socoteal[ =i a fi
r[spl[tit dup[ binele sau r[ul pe care l-a f[cut cât timp era în via\[.
În cimitir împ[ratul, pantofarul sau cer=etorul sunt to\i egali, pen-
tru c[ viermii nu fac mofturi, dar cei care s-au împ[cat cu
Dumnezeu, chiar dac[ trupul va fi lipsit de via\[, sufletul lor va fi
viu =i mai fericit ca oricând în prezen\a Domnului. <+i m[rturi-
sirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat via\[ ve=nic[, =i aceast[
via\[ este în Fiul S[u. Cine are pe Fiul, are via\a; cine n-are pe
Fiul lui Dumnezeu, n-are via\a. V-am scris aceste lucruri ca s[
=ti\i c[ voi, care crede\i în Numele Fiului lui Dumnezeu, ave\i
via\[ ve=nic[> (1 Ioan 5:11-13). 

Credin\a islamic[ care domin[ în prezent în 22 de \[ri =i care
se laud[ c[ termin[ mai întâi cu închin[torii de sâmb[t[ ca apoi
s[-i termine pe cei de duminic[ spune c[ dac[ faptele lor bune trec
de 50 %, dep[=ind astfel pe cele rele vor ajunge în Paradis.
Sfânta Scriptur[ spune ]ns[ altceva: orice p[cat este aduc[tor de
moarte =i omul nu este mântuit prin fapte, ci prin credin\a în
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Numele Fiului lui Dumnezeu care S-a dat pe Sine ca jertf[ pentru
p[c[to=i. Cei mai de=tep\i oameni nu sunt filozofii =i nici cei ce
au dobândit averi sau prestigiu în societate, ci în\elep\i sunt cei
care s-au preg[tit pentru o moarte bun[. Am v[zut oameni bolnavi
despre care ai fi zis c[ mor curând, dar au dus via\a cu boal[ zeci
de ani, =i am v[zut oameni s[n[to=i =i tari de parc[ ziceai c[ sunt
din fier care au murit pe nea=teptate. Sfâr=itul numit moarte poate
avea loc în orice clip[ pe care o hot[re=te Dumnezeu. Noi nu =tim
dac[ apusul de soare pe care-l vedem ast[zi este ultimul pe
care-l vom privi cu ace=ti ochi de carne. În tot ce faci adu-\i
aminte c[ ai un sfâr=it =i gânde=te-te cum ai vrea s[ arate lucrarea
vie\ii tale când vei privi <urma pa=ilor t[i în vale>, atunci când vei
sta înaintea lui Dumnezeu. 

Omul în\elept este acela care mai ]nt`i de toate caut[ }mp[r[\ia
lui Dumnezeu =i neprih[nirea Lui, pentru ca dup[ sfâr=itul numit
moarte s[ fie printre cei c[rora li se va spune s[ treac[ la dreapta
St[pânului. Frica omului de moarte, a celui care este ne]mp[cat cu
Dumnezeu, este asociat[ cu ceea ce =tie despre locul numit iad,
cuvânt care la rândul lui este asociat cu gânduri despre un chin
ve=nic. Pilda bogatului nemilostiv ne d[ informa\ii specifice
despre lumea spiritual[ unde merg cei pe care Dumnezeu îi pune
în rândul celor nedrep\i =i care dup[ sfâr=itul numit moarte au
parte de o a doua moarte, care este iazul de foc. Iadul este
adev[ratul în\eles al expresiei <prea t`rziu>, pentru c[ o dat[ ajuns
acolo sufletul nu mai poate face nimic spre a sc[pa din acel loc. 

Omul, prin refuzul poc[in\ei =i mântuirii oferite de Dumnezeu
î=i face locuin\a în iad, dar acolo nu va avea odihn[ niciodat[, ci
se va sim\i ve=nic ca pe moarte, f[r[ s[ poat[ muri. S[ spui c[
crezi în rai dar nu în iad înseamn[ s[ spui c[ nu tot ce a spus
Domnul Isus este adev[rat. <…C[ci, în locuin\a mor\ilor, în care
mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuial[, nici =tiin\[, nici
în\elepciune!> (Eclesiastul 9:10). Pentru a avea siguran\a vie\ii
ve=nice, despre care Domnul Isus i-a spus Martei, trebuie s[ treci
prin ceea ce Domnul Isus nume=te în vorbirea Sa cu Nicodim
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experien\a na=terii din nou. Cine nu are aceast[ experien\[ sau
cine nu =tie ce este, nu ar trebuie s[ se am[geasc[ purtând numele
de cre=tin. A fi cre=tin este sinonim cu a fi o f[ptur[ care a fost
n[scut[ din nou; este ca =i cum ai spune c[ un b[rbat este de gen
masculin. Dac[ cineva crede c[ sufletul lui va merge în cer f[r[ s[
aib[ aceast[ experien\[ este din cauza ignoran\ei de a nu =ti c`t de
sfânt este Dumnezeu =i c`t de p[c[tos este omul. <…dac[ nu se
na=te cineva din ap[ =i din Duh, nu poate intra în Împ[r[\ia lui
Dumnezeu> (Ioan 3:5). 

Apa este Cuvântul lui Dumnezeu prin care ne sp[l[m de orice
murd[rie, iar na=terea din Duh o face Duhul Sfânt al lui
Dumnezeu ce ini\iaz[ via\[ în duhul nostru, care în clipa mor\ii va
merge spre a fi cu Hristos f[r[ s[ mai mearg[ la judecat[.
<Adev[rat, adev[rat v[ spun, c[ cine ascult[ cuvintele Mele, =i
crede în Cel ce M-a trimis, are via\a ve=nic[, =i nu vine la jude-
cat[, ci a trecut din moarte la via\[> (Ioan 5:24). Prin na=terea din
ap[ =i din duh, harul lui Dumnezeu ne d[ s[rutul împ[c[rii, iar
numele noastre sunt scrise în ceruri pentru via\[ ve=nic[. Când vei
muri numele t[u =i al meu va fi verificat dac[ a fost scris sus în
cer, ]ns[ nu trebuie s[ a=tep\i pân[ atunci ca s[ =tii al cui va fi
sufletul t[u, pentru c[ semnele na=terii din nou se pot vedea zi de
zi în via\a credinciosului. În cel n[scut din nou, prin actul
poc[in\ei, apar tr[s[turile care îl fac s[ se asemene cu Domnul
Isus Hristos. Dorin\e sfinte de a face bine =i de a aduce câ=tig
Împ[r[\iei Lui ve=nice îl c[l[uzesc =i chiar îi conduc via\a prin
sacrificiu =i dedicare pentru Împ[r[\ia lui Dumnezeu. 

Când primul pre=edinte al Americii a murit, la înmormântarea
lui s-a spus: <Afost primul la r[zboi, a fost primul la pace =i a fost
primul în inimile oamenilor.> Cam a=a trebuie s[ arate via\a noas-
tr[ când o vom privi la sfâr=it. S[ fim primii la r[zboi cu dorin\ele
firii care se r[zboiesc cu duhul =i înrobesc sufletele oamenilor,
primii la pace cu Dumnezeu =i cât depinde de noi, pace cu to\i
oamenii, dar primii =i în inimile oamenilor care ne-au cunoscut,
ca fiind plini de o dragoste care este gata de sacrificiu. Pentru a
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avea un astfel de sfâr=it se cere ascultare de îndemnurile Duhului
Sfânt care vrea s[ dezvolte în noi virtu\i ce ne fac potrivi\i pentru
cer. Experien\a tr[irii cu Dumnezeu Duhul Sfânt pe vreme bun[
=i vreme rea dezvolt[ în noi credin\a care ne face s[ privim f[r[
fric[ la sfâr=itul numit moarte. Credin\a lui Iov, ]n ciuda tuturor
]ncerc[rilor prin care a trecut, s-a dovedit a fi o credin\[ de neclin-
tit. Ra\iunea uneori vrea s[ ne în=ele printr-o tr[ire prin vedere =i
chiar o g[sim c[ se bag[ în lucruri ce-i dep[=esc competen\a, de
aceea este necesar s[ avem gândirea lui Hristos, care în dragoste
=i prin credin\[ poate totul. 

Nu este ceva natural sau ceva ce se întâmpl[ de la sine s[
ajungi la aceast[ stare de maturitate în credin\[, pentru c[ în lupta
dup[ suprema\ie între firea veche =i cea nou[ continu[ s[ se dea
o lupt[ ce \ine pân[ ]n ziua plec[rii de pe p[mânt. Trebuie ca tot
ce este bun s[ fie încurajat =i ce-i firesc s[ fie controlat =i st[pânit.
Pentru c[ nu se poate ajunge la un asemenea caracter nobil f[r[
suferin\[ =i fiindc[ nu este har f[r[ a purta o cruce, trebuie, la fel
ca =i în via\a unui copil aflat în cre=tere, s[ încuraj[m ce este bun
=i s[ descuraj[m tot este r[u. Esau a c[utat nu numai s[ se nasc[
înaintea fratelui s[u Iacov, dar o traducere spune c[ Iacov l-a prins
de c[lcâi pe Esau în mod de ap[rare, pentru ca acesta s[ nu-i
zdobeasc[ capul celui care avea s[ poarte s[mân\a Celui
Neprih[nit, adic[ al Mântuitorului lumii. 

Esau a fost cel care a introdus poligamia =i a am[rât inima
mamei sale Rebeca. El reprezint[ firea cea veche care vrea s[
zdrobeasc[ în noi s[mân\a neprih[nit[ pentru a nu cre=te la statu-
ra de om mare în Hristos. Fiecare dintre noi suntem mai aproape
ca oric`nd de sfâr=itul numit moarte, =i oricât de bine ne-am \inea,
oricâte vitamine am lua, oricât exerci\iu fizic am face pentru
men\inerea mu=chilor, oricât am fi de aten\i asupra dietei, vine o
zi când Cel care a spus m[rii: <Pân[ aici!>, va spune vie\ii tale =i
a mele: <Pân[ aici!>. E=ti tu gata s[-L întâlne=ti pe Dumnezeul t[u
care Te-a creat =i \i-a pus la îndemân[ mijlocul de-a fi mântuit?
Dac[ te robe=te vreo patim[ de care ai încercat, prin hot[râri, s[
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te scapi, dar nu ai putut, ia o lumânare =i pune\i degetul în foc.
Este dureros =i nu po\i s[-l la=i s[ ard[, dar dac[ nu e=ti mântuit
=i spui c[ nu po\i p[r[si p[catul, cum ai s[ po\i s[ rabzi s[ arzi nu
câteva sute de ani, ci în vecii vecilor? 

Domnul Isus a vorbit cu mult[ claritate despre iad ca fiind
locul unde focul nu se stinge, viermele nu moare, =i acest loc de
groaz[ poate fi evitat printr-o poc[in\[ sincer[ înaintea lui
Dumnezeu. <…Iat[ c[ acum este vremea potrivit[; iat[ acum este
ziua mântuirii> (2 Corinteni 6:2). Nu l[sa s[ mai treac[ o zi, nu te
mai culca în pat, pentru c[ nu =tii dac[ o s[ te mai scoli, pân[ ce
nu te împaci cu Dumnezeu printr-o rug[ciune sincer[ de felul
acesta: <Doamne, =tiu c[ sunt un p[c[tos =i c[ nu m[ pot salva sin-
gur. Cred c[ ai murit în locul meu pe cruce, de aceea te rog,
iart[-mi p[catul meu în meritul jertfei Tale =i f[-m[ un copil al
T[u. Te voi sluji numai pe Tine, voi scoate din via\a mea tot ce
nu-|i place |ie =i voi asculta de Cuvântul Scripturii, pentru ca Tu
s[ ai folos de via\a mea. Te rog Tat[ din Ceruri s[ m[ faci un copil
al T[u, în Numele Fiului T[u Isus Hristos pe care L-ai dat la
moarte în locul meu.> 

Amin
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30
PLANUL PENTRU ZIUA DE MÂINE

<Asculta\i, acum, voi care zice\i: «Ast[zi sau mâine
ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an,
vom face negustorie, =i vom câ=tiga!» +i nu =ti\i ce va
aduce ziua de mâine! C[ci ce este via\[ voastr[? Nu
sunte\i decât un abur, care se arat[ pu\intel, =i apoi
piere.> Iacov 4:13, 14

Pentru c[ virusul mândriei este bine ascuns în fiecare per-
soan[, omul este o fiin\[ c[reia îi place s[ se simt[
<st[pân[ pe soart[> în ceea ce prive=te planurile pentru

ziua de mâine. Numai atunci când tr[irea omului ia ca norm[ de
tr[ire exemplul Domnului Isus, care a venit pe p[mânt pentru a
face voia Tat[lui din Cer, omul poate privi spre ziua de mâine
dintr-o perspectiv[ corect[, în care recunoa=te c[ Dumnezeu este
Cel care îi poate aproba planurile pentru viitor =i dac[ vrea
îng[duie ca inima s[ mai bat[ =i în ziua urm[toare. <Voi, dim-
potriv[, ar trebui s[ zice\i: «Dac[ va vrea Domnul, vom tr[i =i
vom face cutare sau cutare lucru»> (Iacov 4:15). Omul ]=i face
planul pentru via\a lui ca =i cum ar privi o hart[ ce-i arat[ drumul
care-i st[ în fa\[ =i î=i planific[ lucrurile care crede c[ îi vor aduce
succes =i în acest fel va ajunge la fericire cu un sim\ de împlinire. 

Pasajul citat la început ne atrage aten\ia asupra acestei sl[bi-
ciuni a omului de a planifica f[r[ Dumnezeu. Este bine ca omul
s[ fie optimist, dar aceast[ stare trebuie s[ vin[ dintr-o încredere
în mâna lui Dumnezeu =i nu în propriile puteri, pentru c[ nu =tim
ce poate aduce o zi. <Nu te f[li cu ziua de mâine, c[ci nu =tii ce
poate aduce o zi> (Proverbe 27:1). Boala, accidentele =i chiar
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moartea sunt evenimente ce vin peste cei din jurul nostru cu toate
c[ ei nu le-au pl[nuit =i de cele mai multe ori nici nu s-au a=tep-
tat la ele. Acest fel de realit[\i m[ ajut[ s[-mi smeresc inima
înaintea Domnului, v[zând cât de trec[tor sunt =i m[ fac s[ m[
bucur de prietenia Celui c[ruia i-am predat via\a =i care este întot-
deauna în deplin control asupra tuturor evenimentelor ce pot
ap[rea în via\[. Cel care face planuri de unul singur, bizuindu-se
pe puterile lui, mai devreme sau mai târziu va fi sigur decep\ionat,
]ns[ cel care }l invit[ pe Dumnezeu în via\a sa în fiecare clip[ se
va bucura de planurile bune pe care Domnul le face spre binele
sufletului s[u. 

Când î\i încredin\ezi soarta în mâna Domnului, chiar dac[
necazurile îmbrac[ o hain[ ne]n\eleas[ de noi, putem fi siguri c[
planurile Lui sunt bune =i c[ au ca scop s[ creasc[ în noi virtu\i
care dau frumuse\e sufletului nostru. Succesul zilei de mâine =i al
planurilor noastre de viitor va fi o realitate atunci când la finalul
lucr[rii noastre Domnul Isus str[luce=te mai frumos între cei din
jurul nostru, în a=a fel ]nc`t El s[ creasc[, iar noi s[ ne mic=or[m.
Privim înspre ziua de mâine cu dorin\a de a fi pl[cu\i Domnului
=i de a fi o unealt[ de care El s[ se foloseasc[, ca prin noi El s[
mângâie, s[ ajute =i s[ vesteasc[ mesajul mântuirii. O astfel de
tr[ire îl face pe cel care poart[ numele de cre=tin vrednic de
crezut, pentru c[ prin tr[irea lui este un martor al Domnului Isus.
Este o mare diferen\[ în felul în care cei ce se încred în Domnul
privesc =i pl[nuiesc ziua de mâine în compara\ie cu cei care nu-=i
predau via\a în mâna Domnului. 

Acela care a f[cut din Dumnezeu turnul lui de sc[pare depinde
=i n[d[jduie=te în bun[tatea Lui. <…Domnul, Dumnezeu este un
Dumnezeu plin de îndurare =i milostiv, încet la mânie, plin de
bun[tate =i credincio=ie, care Î=i \ine dragostea pân[ în mii de nea-
muri de oameni, iart[ f[r[delegea, r[zvr[tirea =i p[catul, dar nu
socote=te pe cel vinovat drept nevinovat…> (Exodul 34:6, 7).
Acesta este Dumnezeul în care se ]ncrede cel credincios cu privire
la ziua de mâine, pe când cel necredincios are un altfel de turn de
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sc[pare, fiindc[ î=i caut[ un loc de siguran\[ ]n bun[starea lui sau
]n în\elepciunea care îngâmf[. Acest fel de ad[post este un
ad[post fals, pentru c[ vine o zi a nimicirii tuturor bog[\iilor de
pe p[mânt, =i omul nu are un viitor stabil în nimic din tot ceea ce
se afl[ sub soare. 

Din textul citat la început reiese c[ cel care face planuri f[r[ s[
spun[ c[ împlinirea lor depinde de Dumnezeu este un om f[r[
judecat[ =i chiar absurd, pentru c[ nu el este st[pân pe suflarea sa.
Îndemnul lui Iacov pentru om este s[ \in[ cont în mod serios de
faptul c[ exist[ un Creator care de\ine toat[ puterea =i de care
depinde împlinirea acestor planuri. <Omul face multe planuri în
inima lui, dar hot[rârea Domnului, aceea se împline=te>
(Proverbe 19:21). Oricât s-ar seme\ii omul, planurile lui se duc la
împlinire numai dac[ Dumnezeu îng[duie acest lucru. <Face\i la
planuri, cât voi\i, c[ci nu se va alege nimic de ele! Lua\i la
hot[râri cât voi\i, c[ci vor fi f[r[ urm[ri!…> (Isaia 8:10). Avem o
dovad[ foarte clar[ a acestui adev[r în via\[ lui Haman care a
pl[nuit lucruri rele pentru Mardoheu, dar Dumnezeu, care printre
alte nume bine meritate poart[ =i numele de <Vegheator>, a v[zut
aceasta =i i-a z[d[rnicit planul nimicitor. 

Omul se culc[ =i nu =tie dac[ se va mai trezi în trup sau dac[
va trece în ve=nicie, unde va trebui s[ dea socoteal[ de via\a pe
care a tr[it-o pe p[mânt. <Planurile pe care le face inima atârn[ de
om, dar r[spunsul pe care-l d[ gura vine de la Domnul> (Proverbe
16:1). Omul poate fi tân[r =i în plin[ putere, ]ns[ aceasta nu este
o garan\ie c[ va ajunge ziua de mâine. Domnul Isus în una din
pildele Sale a amintit despre un om bogat c[ruia îi rodise \arina
foarte mult =i care =i-a f[cut planuri mari pentru ziua lui de mâine,
adic[ pentru viitor, dar care a primit din partea lui Dumnezeu cali-
ficativul de nebun pentru c[ nu a \inut seama de El =i de ve=nicia
sufletului s[u. Funia de argint cu care aseam[n[ Solomon via\a
aceasta este în mâna lui Dumnezeu, =i El, ca =i Creator =i St[pân,
are tot dreptul s[ o întrerup[ când vrea. <Cu cât mai pu\in omul,
care nu este decât un vierme, fiul omului care nu este decât un

52 de mesaje pentru 52 de s[pt[m`ni

307



viermi=or!> (Iov 25:6). Atunci când omul are o izbând[ începe s[
se încread[ în puterea sa =i face planuri f[r[ s[ \in[ seama de
Dumnezeu, =i aceasta îi aduce pr[bu=irea. 

Pe vremea când imperiul lui Napoleon era în culmea puterii,
acesta a fost întrebat dac[ crede c[ Dumnezeu este de partea lui.
Napoleon a r[spuns plin de arogan\[ c[ Dumnezeu este de partea
celui care are artileria cea mai bun[. El s-a bazat pe abilitatea lui
de a fi un bun strateg =i nu =i-a închipuit c[ poate pierde totul
într-o zi. <Pe înserate vine o pr[p[denie nea=teptat[, =i pân[
diminea\a, nu mai sunt!…> (Isaia 17:14). Napoleon =i-a scos în
eviden\[ meritele sale =i bazându-se pe ele a ajuns s[ fie b[tut de
englezi ]n lupta de la Waterloo =i a=a =i-a pierdut împ[r[\ia. A
crede c[ po\i face ceva bun f[r[ ajutorul =i îng[duin\a lui
Dumnezeu înseamn[ r[zvr[tire, dar =i nebunie. Acela care
recunoa=te Suveranitatea lui Dumnezeu pentru planurile zilei de
mâine nu are nimic de pierdut. <Încredin\eaz[-\i soarta în mâna
Domnului, încrede-te în El =i El va lucra> (Psalmul 37:5). 

Este în\elept ca omul în umilin\[ s[ recunoasc[ c[ ziua de
mâine este în mâna lui Dumnezeu =i s[ depind[ de ajutorul S[u.
El merit[ încrederea noastr[, pentru c[ deja +i-a dovedit
dragostea fa\[ de noi prin aceea c[ a pl[tit pentru r[scump[rarea
noastr[, a oamenilor, a tuturor celor ce cred în jertfa Lui de
înlocuire pentru p[c[tos. Numai cei care se încred în El pentru
ziua de mâine au dreptul s[ se bucure de sfatul lui Dumnezeu care
spune: <Nu te teme!> A=a i-a spus lui Avraam de mai multe ori,
a=a le-a spus ucenicilor, a=a i-a spus apostolului Pavel =i a=a ne
spune =i nou[ atunci când ne încredin\[m planurile =i dorin\ele în
mâna Lui, în acest fel dovedind ascultare =i dependen\[ de El. O
astfel de stare ne ridic[ de la rangul de copii ai lui Dumnezeu la
acela de robi din dragoste pentru Dumnezeu. 

Un copil poate face mai pu\in fiindc[ =tie mai pu\in =i are mai
pu\in[ putere, pe când un rob care î=i iube=te St[pânul este întot-
deauna gata de slujire, ca un vas care se folose=te la o întrebuin\are
de cinste. Pe m[sur[ ce ne golim de noi, suntem umplu\i cu El prin
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puterea Duhul Sfânt care vrea s[ ne modeleze s[-I sem[n[m tot
mai mult printr-o via\[ de slujire, ce ne preg[te=te pentru cer. Ca
robi care-=i iubesc St[pânul în\elegem c[ =i atunci când nu ne d[
ceea ce }i cerem =i nu ne aprob[ planurile pentru ziua de mâine El
ne d[ ocazia s[ ne smerim sub mâna Lui tare, recunoscând c[ El
=tie mai bine ce este bun pentru noi. Purt[m înc[ în noi, chiar dac[
r[stignite, semnele c[derii din Eden, de aceea avem gânduri =i sen-
timente care tind spre egoism. Avem o fire veche care la succes are
tendin\a de a se încrede în propriile puteri =i aceasta ne face vul-
nerabili, punându-ne sufletul în pericol.

Firea cea veche este gata s[ se alieze cu vr[jma=ul sufletului
nostru =i s[ ne distrag[ aten\ia de la slujire =i de la a c[uta s[
men\inem o inim[ de rob. Când depindem de puterile noastre, la
un moment dat, slujirea devine o povar[, ]ns[ atunci când depin-
dem de Dumnezeu via\a de slujitor al Domnului este o desf[tare,
pentru c[ te =tii în voia Sa. S[ nu ne oprim când El nu se opre=te
=i s[ nu mergem atunci când El se opre=te, =i aceasta pentru ca
slujirea noastr[ s[ aib[ roade =i încurajarea noastr[, chiar în
necazuri, s[ vin[ din roadele slujirii sub cârmuirea Duhului Sfânt.
Scopul =i pasiunea Domnului Isus a fost =i este mântuirea
sufletelor dup[ planul Tat[lui. Planurile noastre de viitor trebuie
s[ se potriveasc[ în pasiune =i dorin\[ cu cele ale Mântuitorului,
pentru c[ pân[ c`nd nu facem a=a nu tr[im din plin. O dat[ ce
ochii ne-au fost lumina\i trebuie s[ veghem ca ei s[ nu-=i piard[
lumina =i s[ facem aceasta având în vedere via\a de dincolo de
mormânt, via\[ ce nu are sfâr=it. Dac[ =i firele de p[r de pe cap ne
sunt num[rate putem s[ avem încredere c[ Dumnezeu are toate
lucrurile sub control. 

David a avut un incident în via\a când a cerut s[ se fac[
num[r[toarea poporului f[r[ ca mai întâi s[ aduc[ jertfe
Domnului =i pentru aceasta a fost pedepsit[ toat[ \ara. Prin
num[rarea poporului, f[r[ învoirea lui Dumnezeu, David L-a
provocat la mânie, pentru c[ a ar[tat c[ vrea s[ =tie pe ce =i pe câ\i
se poate bizui cu privire la ziua de mâine, ]n ce prive=te num[rul
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oamenilor ap\i pentru r[zboi =i a dat dovad[ de o oarecare
încredere în sine, nu în Dumnezeu, care l-a ridicat de la oi =i l-a
f[cut împ[rat. +i noi suntem în pericol de a privi =i a ne baza pe
ce am realizat în trecut, s[ privim la ce avem sau la ce =tim s[
facem atunci când privim spre viitor. Dac[ facem planuri f[r[
Dumnezeu mai devreme sau mai târziu vor e=ua, pentru c[ via\a
este plin[ de neprev[zuturi =i necunoscute pentru noi, oamenii,
care suntem fiin\e imperfecte. 

Tr[im într-o lume în care Singurul absolut este Dumnezeu =i
voia Lui. Dac[ nu ar fi a=a omul ar avea tot motivul s[ dispere.
Dumnezeu a=teapt[ de la noi s[-L includem în toate planurile
noastre, s[-L întreb[m =i s[ ne supunem f[r[ cârtire voii Lui pen-
tru via\a noastr[, ca la sfâr=it de drum s[ ne poat[ da cununa vie\ii.
În ascultare de El vom primi c[l[uzirea spre ceea ce este bun în
ziua de mâine =i ]n restul vie\ii noastre. Nu vom gre=i niciodat[
dac[ în planul nostru de fiecare zi va fi faptul c[ vom cânta
Domnului =i }i vom mul\umi pentru mântuirea ce ne-a dat-o.
Misiunile pe care El ni le încredin\eaz[ pe p[mânt vor ajunge
într-o zi la cap[t, ]ns[ a prosl[vi Numele Lui este ceva ce vom
face ve=nic, de aceea se merit[ s[ investim în aceast[ direc\ie.
Este de datoria noastr[ s[ folosim ziua de ast[zi, pentru c[ cea de
mâine nu ne este garantat[. 

<Deci, cine =tie s[ fac[ bine =i nu face, s[vâr=e=te un p[cat!>
(Iacov 4:17). P[catele f[cute prin omitere sunt la fel de grave ca
=i cele de comitere. Ca slujitori ai Marelui St[pân ni s-au
încredin\at talan\i =i trebuie s[-i punem în nego\. Nu pu\ini sunt
cei care nu produc rodul dorit fiindc[ se las[ cople=i\i de îngri-
jor[rile zilei de mâine =i le este fric[ s[-=i pun[ talantul în nego\
din cauza fricii de insucces. <Nu v[ îngrijora\i de ziua de mâine;
c[ci ziua de mâine se va îngrijora de ea îns[=i. Ajunge zilei
necazul ei> (Matei 6:34). Confruntarea cu zbuciumul vie\ii ]l
poate fura pe credincios de pace =i chiar de fericire. Numai având
pacea pe care o d[ Domnul Isus nu ni se va tulbura inima, =tiind
c[ El este în deplin control. Îngrijorarea ne poate face nefolositori,
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pentru c[ face moara min\ii noastre s[ macine în gol =i f[r[ rost.
Lumea în care tr[im devine tot mai ostil[ pentru urma=ii
Domnului Isus, de aceea trebuie s[ ne lipim tare de bine. Bine este
tot ce vine din Dumnezeu. <V[ las pacea, v[ dau pacea Mea. Nu
v-o dau cum o d[ lumea. S[ nu vi se tulbure inima, nici s[ nu se
însp[imânte> (Ioan 14:27). În lume ni s-a spus c[ vom avea
necazuri pe care oamenii le numesc crize, dar ie=irea din criz[
este tot Domnul Isus. El are solu\ia =i te poate scoate din orice
încurc[tur[. Chiar dac[ avem pu\in[ putere, ca =i biserica
Filadelfia, putem lua hot[rârea de a \ine Cuvântul Lui, =i atunci El
va deschide pentru noi u=i. Ca s[ \ii Cuvântul =i s[-l po\i p[zi tre-
buie s[-l =tii. De aceea cel credincios strânge Cuvântul Domnului
ca pe o comoar[ în inima lui, pentru ca în ziua încerc[rii inima s[
nu-i sl[beasc[. 

Din perspectiva lui Dumnezeu nu exist[ nenorociri nea=tep-
tate, pentru c[ El are toate lucrurile sub control. Singura nenoro-
cire adev[rat[ pentru un suflet este aceea de a accepta s[
p[c[tuiasc[ sau, pentru acela care nu s-a întors la Dumnezeu, s[
refuze sau s[ amâie împ[carea cu El pe mâine. Ce planuri ai pen-
tru ziua de mâine =i pentru viitorul t[u? }l includ ele pe Dumnezeu
=i aduc ele câ=tig împ[r[\iei Sale? Dac[ nu, aceste planuri sunt
periculoase =i î\i pot aduce nenorocirea sufleteasc[. <De aceea nu
fi\i nepricepu\i, ci în\elege\i care este voia Domnului> (Efeseni
5:17). Pentru cel care î=i iube=te sufletul =i este p[truns în[untrul
lui de o dragoste pentru Domnul Isus, care l-a r[scump[rat, este
foarte important s[ în\eleag[ voia Domnului cu privire la via\a lui
=i s[ priveasc[ spre mâine depinzând de El. Vr[jma=ul a convins
primii oameni în Eden =i încearc[ =i ast[zi cu succes s[ conving[
pe mul\i c[ au drepturi, indiferent de ceea ce vrea Dumnezeu. 

Sufletul luminat de Duhul Domnului ajunge la maturitatea de a
în\elege c[ p[mântul nu este un loc de joac[, ci un loc unde se d[
o b[t[lie crâncen[ pentru sufletul lui. Acela care prin na=terea din
nou devine un copil al Domnului în\elege c[ nu este loc de mai
mare siguran\[ pentru ziua de mâine ca =i în voia lui Dumnezeu,
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care zi de zi ne poart[ povara. Firea veche a omului este ca un p[-
un care vrea s[-=i arate coloritul penelor. Ea trebuie r[stignit[,
pentru c[ aceast[ îngâmfare de a face planuri pentru mâine, f[r[
s[ depinzi de Dumnezeu, produce pagub[. Chiar dac[ ziua de mâi-
ne prezint[ un oarecare pericol sau pagub[, dac[ vei r[mâne
credincios lui Dumnezeu se merit[ s[ faci aceasta, pentru c[ El
este Acela care poate închide gura leului =i lega gura lupului.

<Dac[ am v[zut c[ nu-l putem îndupleca, n-am mai st[ruit, =i
am zis: «Fac[-se voia Domnului!»> (Fapte 21:14). Acest verset
ni-l prezint[ pe apostolul Pavel în clipele în care privea spre <un
mâine> ]n care via\a avea s[-i fie în pericol, dar a ales s[ p[=easc[
înainte, =tiind c[ numai ceea ce Dumnezeu va îng[dui aceea se va
întâmpla. El a fost omul care-L iubea pe Dumnezeu, =i hrana lui,
ca =i a Domnului Isus, era aceea de a face voia lui Dumnezeu,
chiar dac[ aceast[ dragoste îl f[cea vulnerabil în fa\a oamenilor.
Când alegi s[-\i încredin\ezi soarta în mâna lui Dumnezeu pentru
ziua de mâine =i alegi s[ nu te compromi\i cu lumea, aceasta î\i va
crea probleme, dar privind la cununa de înving[tor de dincolo de
mormânt po\i s[ biruie=ti, =tiind c[ Cel care vrea mântuirea noas-
tr[, mai mult ca noi, nu va îng[dui nimic peste puterile noastre. Pe
acela care are ochii duhovnice=ti deschi=i =i vede dincolo de mor-
mânt nici chiar moartea nu îl înfric[. 

Pe piatra de mormânt a unui copil al lui Dumnezeu este scris[
o scurt[ conversa\ie dintre el =i Dumnezeu: <-Filip!> <-Da,
Doamne!> <-Filip!!!>. Prima chemare pe nume reprezint[ înce-
tarea din via\[. A doua chemare urmat[ de punctele de exclamare
reprezint[ chemarea lui Dumnezeu ]n ziua învierii celor socoti\i
drep\i prin meritul Domnul Isus. Gândul ]nvierii =i al R[pirii
Bisericii este un g`nd care ne mângâie chiar =i în necazuri =i ne
ajut[ s[ facem planuri pentru viitorul nostru, viitor care-L include
pe Dumnezeu. Aceast[ stare de mul\umire =i încredere în mâna lui
Dumnezeu pentru ziua de mâine aduce adev[rata pace =i fericire.
<Doamne, Tu e=ti Dumnezeul meu; pe Tine Te voi în[l\a! Laud
Numele T[u, c[ci ai f[cut lucruri minunate, planurile Tale f[cute
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mai dinainte s-au împlinit cu credincio=ie> (Isaia 25:1). Planurile
lui Dumnezeu pentru om sunt acelea ca omul s[ ajung[ fericit =i
s[ tr[iasc[ ve=nic acolo unde este El. <C[ci Eu =tiu gândurile, pe
care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace =i nu
de nenorocire, ca s[ v[ dau un viitor =i o n[dejde> (Ieremia
29:11). Fericirea nu se g[se=te în urma unei c[ut[ri a pl[cerilor, ci
în planuri de slujire a lui Dumnezeu, pentru ca El s[ aib[ folos de
pe urma noastr[. 

Cuvântarea martirului +tefan, care este cea mai lung[
cuvântare a unui urma= al lui Hristos scris[ în Scriptur[, ne
prezint[ omul care a fost gata s[ pl[teasc[ pre\ul suprem f[r[ s[
ocroteasc[ ziua lui de mâine. Dumnezeu are planuri pentru ziua ta
de mâine, dar =i Satan are planuri pentru tine. Stalin, la vârsta de
14 ani, a primit o burs[ pentru a studia teologia, dar a refuzat
planul lui Dumnezeu =i a acceptat planul vr[jma=ului, =i anume de
a predica marxismul care a dus la r[t[cirea =i la moartea a mili-
oane de oameni. Omul trec[tor are de ales dac[ vrea s[ pl[nuiasc[
un <mâine> cu Dumnezeu sau f[r[ El. <Dar ei nu cunosc gân-
durile Domnului, nu-I în\eleg planurile, nu =tiu c[ i-a strâns ca pe
ni=te snopi în arie> (Mica 4:12). Stalin a avut dou[ oferte de la doi
St[pâni diferi\i =i a ales r[u, a=a c[ de=i pentru câteva clipe a avut
putere, pân[ la urm[ a trebuit s[ lase totul =i s[ plece la o pedeaps[
ve=nic[. Dac[ spui c[ Domnul Isus Hristos este Domn al vie\ii
tale atunci trebuie s[ o dovede=ti f[când planuri pentru un <mâi-
ne> care }l include pe El =i care s[ aduc[ câ=tig Împ[r[\iei Sale.

A fi <cre=tin> înseamn[ c[ <Isus este Domn>, adic[ Suveran
peste prezent =i viitor, pentru c[ prin r[scump[rarea pe care a
pl[tit-o pentru sufletul nostru El a devenit proprietar. Domnul Isus
nu este doar exemplul nostru pentru modul cum s[ pl[nuim =i s[
tr[im ziua de mâine, dar El este Salvatorul nostru care ne iube=te
=i a promis c[ este cu noi în toate zilele. Planul celui mântuit pen-
tru ziua de mâine este complet diferit de planul celui nemântuit
care nu a avut parte de experien\a na=terii din nou. <El nimice=te
planurile oamenilor vicleni, =i mâinile lor nu pot s[ le împli-
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neasc[> (Iov 5:12). Cel mântuit face planuri care au de-a face cu
via\a de dincolo de mormânt, pe când cel nemântuit se zbate s[
stoarc[ toat[ fericirea pe care i-o poate da o via\[ tr[it[ în p[cat =i
destr[b[lare. <Dar cel ales la suflet face planuri alese, =i st[ruie în
planurile lui alese> (Isaia 32:8). 

Mul\i au inten\ii bune pentru ziua de mâine =i o vorb[ bine
cunoscut[ spune c[ drumul spre iad este pavat cu inten\ii bune. A
face planuri bune nu este îndeajuns, ci a=a cum spune ultimul
verset citat, trebuie ca cel credincios s[ st[ruiasc[ în aceste
<planuri alese> f[cute cu Dumnezeu, chiar =i atunci când ducerea
la îndeplinire a acestor planuri înseamn[ timp cheltuit, efort =i
sacrificiu. Pl[tirea acestui pre\ al ascult[rii aduce împlinire =i
fericire. <Doamne, Dumnezeule, multe sunt minunile =i planurile
Tale pentru mine; nimeni nu se poate asem[na cu Tine. A= vrea s[
le vestesc =i s[ le trâmbi\ez, dar num[rul lor este prea mare ca s[
le povestesc> (Psalmul 40:5). Nu =tiu ce va aduce ziua de mâine,
dar =tiu c[ voi asculta de Dumnezeu =i voi c[uta s[ fac ceea ce-I
place Lui, pentru ca într-o zi s[ aud chemarea: <Vino, rob bun =i
credincios!>.

Amin
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31
UN NOU FEL DE PREOÞI

<Vor aduce pe to\i fra\ii vo=tri din mijlocul tuturor
neamurilor… +i voi lua =i dintre ei, pe unii ca preo\i
=i Levi\i, - zice Domnul. C[ci dup[ cum cerurile cele
noi, =i p[mântul cel nou, pe care le voi face, vor
d[inui înaintea Mea - zice Domnul - a=a va d[inui =i
s[mân\a voastr[ =i numele vostru.> Isaia 66:20-22

Când deschizi Sfânta Scriptur[ =i cau\i cu aten\ie ca s[
vezi care a fost atitudinea celor ce au scris Scriptura,
insufla\i de Duhul lui Dumnezeu, po\i s[ vezi c[ nici

unul dintre ace=ti scriitori nu filozofeaz[, ci scriu ]n a=a fel ]nc`t
cel care cite=te crede în Dumnezeu =i aceasta pentru c[ ei au
în\eles c[ este o nebunie s[ nu crezi în El. Dumnezeu a ales
oameni din diferite domenii ale vie\ii, care s[ scrie Cuvântul
inspirat, numit Sfânta Scriptur[, ca prin ea omul s[-L cunoasc[ pe
Dumnezeu, =i anume modul cum lucreaz[ El, ce dorin\e are El =i
cum poate cineva s[ ajung[ a-I fi pl[cut Lui, spre a fi mântuit.
<Ce era de la început, ce am auzit, ce am v[zut cu ochii no=tri, ce
am privit =i ce am pip[it cu mâinile noastre, cu privire la
Cuvântul vie\ii,-…aceea v[ vestim =i vou[, ca =i voi s[ ave\i
p[rt[=ie cu noi. +i p[rt[=ia noastr[ este cu Tat[l =i cu Fiul S[u,
Isus Hristos> (1 Ioan 1:1, 3). 

A fost o vreme când numai preo\ii aveau acces direct la Sfânta
Scriptur[, iar laicilor, maselor de credincio=i li se \inea o liturghie
care nu le f[cea nici un bine, fiindc[ era într-o limb[ pe care de
cele mai multe ori nu o în\elegeau. Preot înseamn[ mijlocitor între
om =i Dumnezeu =i când a=a numi\ii preo\i, fie din trecut sau din
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prezent, se ocup[ cu alte lucruri care nu aduc câ=tig duhovnicesc
Împ[r[\iei lui Dumnezeu, acel loc devine o pe=ter[ de tâlhari.
<…Este scris: «Casa Mea se va chema o cas[ de rug[ciune.» Dar
voi a\i f[cut din ea o pe=ter[ de tâlhari> (Matei 21:13). Preo\imea
din trecut a ajuns într-o stare jalnic[, fiindc[ au neglijat preten\iile
lui Dumnezeu =i au c[utat interesele lor, numindu-le a fi voia lui
Dumnezeu. Preten\ia lui Dumnezeu a fost ca ei s[ fie sfin\i =i pen-
tru aceast[ condi\ie nu a fost =i nu va fi substitu\ie. <Îmi ve\i fi o
împ[r[\ie de preo\i =i un neam sfânt…> (Exodul 19:6).

Cu timpul, preo\ia stabilit[ prin Moise =i Aaron a ajuns s[ fie
\inut[ în mod mecanic prin porunci omene=ti lipsite de orice
c[ldur[ =i dragoste pentru Dumnezeu. Au r[st[lm[cit poruncile
Lui, =i pe vremea fariseilor s-a ajuns la <înv[\[tura fariseilor> sau
la <aluatul fariseilor> cum o nume=te Domnul Isus. Aceast[
]nv[\[tur[ era un formalism care a denaturat sensul poruncilor
date de Dumnezeu =i astfel au ajuns orbi din punct de vedere
spiritual. Ca de exemplu, ei vedeau un mare r[u în a nu te sp[la
în mod ceremonial când vii acas[ de la pia\[, dar care, atunci când
ochii orbului din na=tere au fost deschi=i de puterea Domnului
Isus, nu L-au v[zut în aceasta pe Dumnezeu =i nu I-au dat slav[.
Preo\ii au avut un mandat, dar prin necredincio=ie l-au pierdut
ajungând ca sarea care ]=i pierde puterea de a s[ra. <…Dar dac[
sarea î=i pierde gustul, prin ce î=i va c[p[ta iar[=i puterea de a
s[ra? Atunci nu mai este bun[ la nimic decât s[ fie lep[dat[ afar[,
=i c[lcat[ în picioare de oameni> (Matei 5:13). 

Preo\imea levitic[ a fost dezmembrat[ =i slujbele în templul de
la Ierusalim, singurul loc unde aveau voie s[ aduc[ jertfe, au înce-
tat de tot în anul 70, când romanii au distrus templu, cetatea
Ierusalimului =i au pustiit-o. Dorin\a lui Dumnezeu de a avea un
popor pe care s[-l iubeasc[ =i care s[-L iubeasc[ s-a realizat în
Biserica pe care Domnul Isus a zidit-o =i a c[rui Mare Preot este
El. Dup[ ce Domnul Isus S-a dat pe Sine ca jertf[ pentru cei
p[c[to=i, o dat[ pentru totdeauna, nevoia pentru sistemul jertfelor
levitice a încetat, =i prin puterea Duhului Sfânt, care S-a rev[rsat
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peste ucenici ]n ziua de Rusalii, a ap[rut pe p[mânt un nou fel de
preo\i care-I aduc lui Dumnezeu un nou fel de jertfe, pe un altfel
de altar. <V[ îndemn dar, fra\ilor, pentru îndurarea lui Dumnezeu,
s[ aduce\i trupurile voastre ca o jertf[ vie, sfânt[, pl[cut[ lui
Dumnezeu: aceasta va fi din partea voastr[ o slujb[ duhovni-
ceasc[> (Romani 12:1). 

Dup[ încetarea prigoanelor cezarilor, o dat[ cu libertatea pen-
tru credin\a cre=tin[, a ap[rut =i apostazia de la adev[rul Scripturii
cu practici p[gâne. Acest întuneric, care a dat omenirii o expe-
rien\[ dureroas[ =i costisitoare, a domnit peste p[mânt multe sute
de ani. De la rug[ciunea în duh =i adev[r s-a ajuns la rug[ciuni
citite, la închin[ri la icoane =i statui, la indulgen\e =i la o sumede-
nie de alte lucr[ri idolatre, toate sub supravegherea =i conducerea
unor oameni care se numeau pe ei în=i=i preo\i ai lui Dumnezeu.
La timpul hot[rât, Dumnezeu a ridicat oameni ca Martin Luther,
John Knox, John Wesley =i al\ii ca ei, prin care Scriptura a fost
pus[ în mâna poporului =i prin care Dumnezeu a f[cut mi=c[ri de
trezire spiritual[, deschizând o u=[ de ie=ire de sub domina\ia
unor a=a-zi=i pastori care se p[=teau pe ei fiind interesa\i numai în
a domina peste mintea =i peste bunurile oamenilor. <Preo\ii n-au
întrebat: «Unde este Domnul?» P[zitorii Legii nu M-au cunoscut,
p[storii suflete=ti Mi-au fost necredincio=i…> (Ieremia 2:8). 

Tr[im ast[zi un timp când majoritatea avem acces liber la
Sfânt[ Scriptur[ scris[ într-o limb[ simpl[ =i clar[, astfel ]nc`t
atât cei c[rturari cât =i cei nec[rturari s[ poat[ în\elege care este
voia lui Dumnezeu pentru via\a lor. Concordan\e biblice, noi tra-
duceri ale Scripturii, dic\ionare biblice, comentarii biblice fac
posibil ca cel care dore=te s[ poat[ studia =i s[ se poat[ adânci în
cunoa=terea Scripturii =i a=a s[-=i însu=easc[ cuno=tin\e bogate în
visteria bun[ a inimii lui. Este posibil ca unii s[ fie intimida\i de
termenii folosi\i de exege\ii Scripturii în aceste resurse ajut[toare.
Termeni precum hermeneutic[, care înseamn[ cheia interpret[rii
corecte a Scripturii, escatologie, care se refer[ la vremea =i eveni-
mentele sfâr=itului, apologetic[, care se ocup[ cu ap[rarea =i
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demonstrarea adev[rurilor biblice, =i al\i termeni ca =i ace=tia,
sperie sau cel pu\in intimideaz[ pe unii. Aceste lucruri =i surse
ajut[toare, în care p[rerile exper\ilor se împart uneori, pot fi
benefice, dar nu sunt absolut necesare, Sfânta Scriptur[ fiind
îndeajuns pentru fiecare din noi ca s[ ajungem la cuno=tin\a mân-
tuirii în Numele scump al Domnului Isus Hristos. Sl[vit s[ fie
Dumnezeu c[ pentru a fi mântuit nu este nevoie s[ cuno=ti grea-
ca, latina sau teologia sistematic[ despre Hristologie, Pneuma-
tologie, Hamartiologie, Soteriologie, Eclesiologie. 

Când venim la Domnul Isus ca p[c[to=i, prin poc[in\[, suntem
schimba\i în f[pturi noi, care au ca destina\ie ve=nic[ cerul. Noi
ne alipim de Dumnezeu =i El se alipe=te de noi prin Duhul Sfânt.
Aceast[ alipire face din fiecare din noi preo\i ai lui Dumnezeu.
<Voi ]ns[ sunte\i o semin\ie aleas[, o preo\ie împ[r[teasc[, un
neam sfânt, un popor, pe care Dumnezeu =i L-a câ=tigat ca s[ fie
al Lui, ca s[ vesti\i puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din
întuneric la lumina Sa minunat[> (1 Petru 2:9). Acest nou fel de
preo\i nu au hainele =i nici podoabele care erau numite sfinte în
vechime =i care-i deosebeau între oameni, ci acest nou fel de
preo\i au o frumuse\e l[untric[, a omului nou de care Dumnezeu
se bucur[ mai mult decât de orice haine scumpe sau podoabe.
<Podoaba voastr[ s[ nu fie podoaba de afar[, care st[ în împleti-
tura p[rului, în purtarea de scule de aur sau în îmbr[carea
hainelor, ci s[ fie omul ascuns al inimii, în cur[\ia nepieritoare a
unui duh blând =i lini=tit, care este de mare pre\ înaintea lui
Dumnezeu> (1 Petru 3:3, 4). 

Domnul Isus a venit pe p[mânt ca s[ fac[ posibil[ trecerea
noastr[ de la Vechiul Leg[mânt, ]n care preo\ii ale=i dintre Levi\ii
ce se tr[geau din semin\ia lui Aaron erau intermediari între om =i
Dumnezeu, la Noul Leg[mânt, prin sângele Leg[mântului celui
nou, prin care fiecare credincios are intrare slobod[ în Locul
Preasfânt în calitate de copil =i preot al lui Dumnezeu. <...cei ce
primesc, în toat[ plin[tatea, harul =i darul neprih[nirii, vor domni
în via\[ prin acel unul singur, care este Isus Hristos!> (Romani
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5:17). Preten\ia lui Dumnezeu pentru noul fel de preo\i de a fi
sfin\i nu s-a schimbat, dar nou[, nefiind în stare de a ajunge la
aceast[ des[vâr=ire, Dumnezeu ne-a dat, prin credin\[, <darul
neprih[nirii> care ne calific[ s[ fim preo\i ai Celui Prea]nalt. <+i
voi, ca ni=te pietre vii, sunte\i zidi\i ca s[ fi\i o cas[
duhovniceasc[, o preo\ie sfânt[, =i s[ aduce\i jertfe duhovnice=ti,
pl[cute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos> (1 Petru 2:5). Cei care
au fost n[scu\i din nou =i L-au primit în[untrul inimii lor pe
Marele Preot Isus Hristos, a c[rui preo\ie este ve=nic[, devin prin
aceast[ alipire de Dumnezeu un nou fel de preo\i, care nu mai
aduc jertfe de animale pe un altar, cum a fost acela din Templul
din Ierusalim, ci aduc pe altarul sfin\it al inimii lor rug[ciuni,
cânt[ri de laud[, ca rod al buzelor lor, care-L onoreaz[ pe
Dumnezeu =i care sunt conduse nu numai de suflet, la nivelul
min\ii =i ra\iunii, ci aceste jertfe sunt sim\ite =i tr[ite din plin la
nivelul duhului care prin na=terea din nou a fost trezit la via\[. 

Ca preo\i L-avem ]ntotdeauna pe Domnul înaintea noastr[, în
gândirea noastr[, =i pentru c[ acum avem intrare slobod[ la Tat[l,
într-un  mod care este ]n beneficiul nostru, îi putem aduce jertfe
de prosl[vire =i mul\umire în orice moment dorim s[ facem aceas-
ta, atunci când focul dragostei este stârnit pe altarul min\ii noas-
tre de c[tre Duhul Sfânt. <+i voi n-a\i primit un duh de robie, ca
s[ mai ave\i fric[; ci a\i primit un duh de înfiere, care ne face s[
strig[m: «Ava!» adic[: «Tat[!»> (Romani 8:15). Nu este îndea-
juns s[ vezi experien\a unuia =i a altuia ca preot al lui Dumnezeu,
ci dac[ vrei s[ gu=ti din plin[tatea Duhului Sfânt =i s[ =tii ce
înseamn[ fericirea va trebui s[ experimentezi personal aceast[
putere a Duhului Sfânt. Suferin\ele =i moartea Domnului Isus sunt
temelia Împ[r[\iei lui Dumnezeu, în care cei r[scump[ra\i sunt o
preo\ie sfânt[ =i formeaz[ Biserica lui Dumnezeu pe care a
r[scump[rat-o cu Sângele Lui la Calvar. Cei r[scump[ra\i
primesc valoarea pre\ului cu care au fost pl[ti\i =i astfel, prin
S`ngele sfânt cu care le-a fost pl[tit[ datoria p[catelor, li se
atribuie valoare din Dumnezeu =i devin preo\i ai Lui. Mandatul în
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aceast[ preo\ie sfânt[ începe =i se p[streaz[ prin ascultare de
Dumnezeu. Exist[ o preo\ie în care preotul este condus din[untrul
lui de c[tre Duhul Sfânt prin a c[uta întâi de toate valorile
Împ[r[\ie lui Dumnezeu care vor r[mâne ve=nic. Este o preo\ie în
care f[ptura cea nou[ dore=te s[ fac[ voia lui Dumnezeu f[r[ s[ i
se par[ o povar[. 

Marele predicator Spurgeon, din dragoste pentru St[pân,
sim\ea durere în[untrul sufletului lui pentru sufletele pierdute =i a
spus c[ î=i ur[=te ochii pentru c[ nu plâng cum ar trebui s[ plâng[
pentru p[c[to=ii acestei lumi. Cine prime=te ungerea în aceast[
preo\ie sfânt[ prime=te în el dorin\ele St[pânului care vrea mân-
tuirea tuturor oamenilor, f[r[ s[ se uite la fa\a omului, la pozi\ia
social[, na\ionalitate, gen sau vârst[. <Cât despre voi, ungerea, pe
care a\i primit-o de la El, r[mâne în voi…> (1 Ioan 2:27). Acest
fel nou de preo\i este una din minunile lui Dumnezeu =i nu ai cum
s[ o în\elegi pe deplin pân[ c`nd tu însu\i nu devii o minune prin
na=terea din nou. Avem o na=tere biologic[ prin care am intrat în
lume, dar aceasta las[ de dorit fiindc[ ne atrage numai spre p[cat,
pe când na=terea din nou, despre care Domnul Isus i-a vorbit lui
Nicodim, ne atrage tot mai mult spre Dumnezeu prin a ne face s[
sem[n[m tot mai mult cu Fiul. Dumnezeu a f[cut o promisiune
prin prorocul Isaia, c[ va face ceva neobi=nuit pentru privirea
Israeli\ilor, =i anume c[ va lua fra\i din mijlocul tuturor nea-
murilor ca preo\i =i levi\i =i ei vor d[inui înaintea Domnului tot
a=a dup[ cum cerurile =i p[mântul nou pe care El le va face vor
d[inui ve=nic. Domnul Isus a f[cut în sufletul mântuit toate
lucrurile noi =i în El nu este nici iudeu, nici grec, nici t[iat împre-
jur sau net[iat împrejur. 

În timpul dispensa\iei harului, Dumnezeu a hot[rât s[ cheme la
slujba de preo\i =i levi\i ai lui Dumnezeu, ce vor d[inui înaintea
Lui, pe cei care nu ar fi avut dreptul înainte =i ace=tia suntem noi,
neamurile. Preo\ii =i levi\ii în general erau oameni privilegia\i,
pu=i deoparte pentru a fi în slujba lui Dumnezeu. Cei care doresc
s[ fie ast[zi preo\i ai lui Dumnezeu devin parte dintr-o preo\ie
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sfânt[, adic[ oameni care se separ[ =i se feresc de tot ce li se pare
r[u. Levi\ii, spre deosebire de restul Israelul, aveau ca prim
interes lucr[rile lui Dumnezeu fie la templu, fie în cet[\ile preo-
\e=ti unde locuiau. Preo\ii se bucurau de o apropiere de Domnul
de care cei de afar[ nu aveau parte. Lucrarea lor era pentru
Dumnezeu, dar =i pentru a sluji semenilor lor =i a=a trebuie s[ fie
=i lucrarea celor care formeaz[ ast[zi o preo\ie sfânt[ pentru El.
Textul citat la început ne spune c[ El va aduce =i va lua ca preo\i
=i levi\i pe unii. Privind la trecut po\i s[ vezi modul cum alege
Dumnezeu =i smerindu-\i inima înaintea Lui po\i s[ fii unul din
ale=ii S[i. Privind la oamenii pe care I-a ales, putem vedea c[ de
obicei El alege oamenii ce se v[d slabi =i uneori chiar sunt slabi
în multe privin\e, dar au o calitatea mult c[utat[ de Dumnezeu,
aceea de a vrea s[ asculte de El mai mult ca orice altceva. 

Dumnezeu a f[cut aceast[ chemare de preo\i =i levi\i dintre
neamuri în mod deosebit prin apostolul Pavel. <Da, mie, care sunt
cel mai ne]nsemnat dintre to\i sfin\ii, mi-a fost dat harul acesta s[
vestesc Neamurilor bog[\iile nep[trunse ale lui Hristos> (Efeseni
3:8). Prin faptul c[ ne-a ales pe noi, neamurile, Dumnezeu +i-a
ar[tat puterea de a-i salva pe cei f[r[ merite =i +i-a f[cut un Nume
de Slav[. <Dar El i-a sc[pat, din pricina Numelui S[u, ca s[-+i
arate puterea> (Psalmul 106:8). El a f[cut din noi, cei care nu
eram poporul Lui, un popor al S[u, de preo\i care vor d[inui
ve=nic. <+i propov[duitorul =i apostolul Lui am fost pus eu - spun
adev[rul în Hristos, nu mint - ca s[ înv[\ pe Neamuri credin\a =i
adev[rul> (1 Timotei 2:7). Acest gând c[ am fost pu=i în slujba de
preo\i ai lui Dumnezeu trebuie s[ trezeasc[ în noi izvorul laude-
lor =i al mul\umirilor c[tre Cel care S-a îndurat de noi, cei care nu
aveam nimic de oferit. <De aceea voi, care alt[dat[ era\i Neamuri
din na=tere, numi\i net[ia\i împrejur de c[tre cei care se cheam[
t[ia\i împrejur, =i care sunt t[ia\i împrejur în trup de mâna omu-
lui: aduce\i-v[ aminte c[ în vremea aceea era\i f[r[ Hristos, f[r[
drept de cet[\enie în Israel, str[ini de leg[mintele f[g[duin\ei, f[r[
n[dejde =i f[r[ Dumnezeu în lume. Dar acum, în Hristos Isus, voi,
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care odinioar[ era\i dep[rta\i, a\i fost apropia\i prin sângele lui
Hristos> (Efeseni 2:11-13). Dumnezeu a ales s[ primeasc[ =i înc[
mai prime=te mari p[c[to=i, a=a cum am fost =i eu, =i îi cheam[ s[
fie preo\i ai Lui pentru veci. 

Ori de câte ori Dumnezeu prime=te un p[c[tos, care în lacri-
mile poc[in\ei este n[scut din nou =i f[cut un preot sfânt, rug[ciu-
nile lui ajung`nd pe altarul lui Dumnezeu, Domnul îi d[
potrivnicului un sim\ de pierdere =i z[d[rnicire a planului s[u de
=arpe viclean, plan care a fost pus în mi=care împotriva prieteniei
dintre om =i Dumnezeu înc[ din Eden. Ori de câte ori un suflet
prime=te ungerea de preot al Celui Prea]nalt, tot cerul, cu
mul\imea îngerilor în s[rb[toare, se bucur[ =i dau slav[ lui
Dumnezeu pentru bun[tatea Lui. Ca unii care am devenit preo\i ai
lui Dumnezeu, având dorin\e sfinte de la El, dorim ca tot mai
mul\i s[ vin[ =i s[ primeasc[ ungerea =i s[ intre în rândul celor
care sunt preo\i =i levi\i pentru Domnul nu numai aici, dar =i în
cerurile =i p[mântul nou pe care Dumnezeu a promis c[ le va face.
Am dori a=a de mult ca dintre cei care sunt numi\i de c[tre oameni
preo\i, dar nu umbl[ în tot adev[rul Scripturii, bazându-se pe
tradi\ie =i obiceiuri omene=ti, s[ se poc[iasc[ =i duhul lor chemat
la via\[ s[ primeasc[ adev[rata ungere de preo\i ai Domnului. 

A fi îmbr[cat cu aceast[ preo\ie înseamn[ a fi îmbr[cat cu
Hristos =i a fi în Hristos a=a cum Noe a fost în corabia care i-a sal-
vat via\a. Când la=i planurile tale =i accep\i slujba în preo\ia Celui
care-\i va trasa alte planuri decât cele ale tale intri în categoria
celor pe care Domnul Isus îi nume=te ferici\i. <…Ferice de cei ce
n-au v[zut, =i au crezut> (Ioan 20:29). Chiar dac[ nu am v[zut, am
sim\it bucuria mântuirii =i Duhul Sfânt ne-a dat un sim\ al ungerii
de sus care este de net[g[duit, care rode=te în noi o road[ sfânt[
ce-L bucur[ pe Dumnezeu. Viitorul celor care accept[ s[ devin[
parte ]n împ[r[\ia de preo\i ai lui Dumnezeu este un viitor glorios
împreun[ cu El. <+i cântau o cântare nou[, =i ziceau: «Vrednic e=ti
tu s[ iei cartea =i s[-i rupi pece\ile: c[ci ai fost junghiat, =i ai
r[scump[rat pentru Dumnezeu, cu sângele T[u, oameni din orice
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semin\ie, de orice limb[, din orice norod, =i de orice neam. Ai f[cut
din ei o împ[r[\ie =i preo\i pentru Dumnezeul nostru, =i ei vor
împ[r[\i pe p[mânt!»> (Apocalipsa 5: 9, 10). Ei vor cânta o
cântarea nou[, c`ntarea celor r[scump[ra\i, în prezen\a Celui care
a f[cut cerul posibil pentru ei. Ei vor sta înaintea Tat[lui Ceresc,
fiind socoti\i neprih[ni\i de Cel care prin decretul de Lege numit
Har a f[cut din ei o împ[r[\ie de preo\i. Am devenit preo\i prin
alegere =i ungere divin[ =i vom fi pentru veci ca =i preo\i =i levi\i
într-o slujb[ care-L va onora pe Dumnezeu.

Textul citat la început ne spune c[ Dumnezeu va face un
p[mânt nou, iar textul din cartea Apocalipsei spune c[ noi vom
împ[r[\i sub suveranitatea lui Dumnezeu pe acest p[mânt nou.
Este Împ[r[\ia despre care ne rug[m ori de câte ori spunem
rug[ciunea <Tat[l nostru>, rug[ciune ]n care cerem s[ <vie
Împ[r[\ia Sa> unde noi vom fi preo\i ai lui Dumnezeu. Împ[r[\ia
Lui a venit deja =i este în inimile celor ce au devenit parte din
aceast[ preo\ie sfânt[, dar la sfâr=it Dumnezeu va finaliza
lucrurile lumii =i chiar ale Universului, aducând o pace =i o
odihn[ a Sa peste to\i cei ce au acceptat s[ devin[ preo\i ai lui
Dumnezeu. Privind la ce st[ în fa\a noastr[, în viitorul ve=nic al
sufletului nostru, ca suflete mântuite, putem fi îmb[rb[ta\i s[
mergem înainte, =i, în ascultare de Dumnezeu, s[ facem o slujb[
duhovniceasc[ pentru El acum, cât timp mai suntem pe p[mânt.
Faci tu parte din cei care formeaz[ o preo\ie sfânt[ =i un neam ales
pentru Dumnezeu? 

Ca preo\i ai lui Dumnezeu nu vorbim cuvintele noastre, ci
cuvintele Sale, =i îndeplinim nu voia noastr[, ci pe a Lui. Ca
preo\i ai Celui Prea]nalt suntem chema\i a fi oameni duhovnice=ti
=i nu fire=ti, astfel ]nc`t oamenii din jur s[ vad[ în noi bun[tatea
St[pânului =i dragostea Lui fa\[ de suflete. Ca preo\i ai Lui nu ne
strângem comori pe p[mânt, ci ne investim via\a spre a aduce
câ=tig de snopi lui Dumnezeu. Ca preo\i ai Lui am în\eles c[ ne
putem m[rturisi p[catele unii altora sau putem face ca vame=ul
din pilda Domnului Isus care =i-a m[rturisit p[catul lui
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Dumnezeu. <M[rturisi\i-v[ unii altora p[catele, =i ruga\i-v[ unii
pentru al\ii, ca s[ fi\i vindeca\i. Mare putere are rug[ciunea
fierbinte a celui neprih[nit> (Iacov 5:16). Ca preo\i ai lui
Dumnezeu =tim c[ vindecarea trupurilor bolnave nu a fost doar un
semn inaugural al Împ[r[\iei Sale pe vremea când Domnul era pe
p[mânt, ci atunci când este voia Domnului, =i ast[zi au loc vin-
dec[ri depline, acestea fiind unul din semnele despre care
Domnul Isus a spus c[ ]i vor înso\i pe cei ce vor crede în El. 

Dovezi de vindec[ri trupe=ti exist[ din abunden\[ în biserica
care are la temelie înv[\[tura apostolilor. Eu am în familia mea, în
prezent, dou[ persoane s[n[toase c[rora acum zece ani li s-a spus
c[ au cancer =i mai au doar c`teva luni de tr[it, dar prin rug[ciune
au fost vindecate. Ca preo\i ai lui Dumnezeu trebuie s[ mijlocim
în rug[ciuni pentru oameni =i pentru lucrarea lui Dumnezeu de pe
întreg p[mântul. Iov a mijlocit pentru prietenii lui =i a fost ascultat
=i a=a a f[cut =i apostolul Pavel. <Mul\umesc lui Dumnezeu, c[ruia
Îi slujesc cu un cuget curat, din mo=i str[mo=i, c[ ne]ntrerupt te
pomenesc în rug[ciunile mele, zi =i noapte> (2 Timotei 1:3).

Apostolul Pavel, ca preot al Celui Prea]nalt, a =tiut c[ izbânda
lui în vestirea Evangheliei depinde de puterea lui Dumnezeu
care-L înso\ea =i care era împrosp[tat[ în el prin rug[ciuni de
cereri, mijlocire =i mul\umire. <În toate rug[ciunile mele, m[ rog
pentru voi to\i, cu bucurie> (Filipeni 1:4). Acest nou fel de preo\i
}l cunoa=te pe Dumnezeu =i din acest motiv iube=te sufletele
oamenilor =i chiar =i pe cei care se poart[ ca vr[jma=i. <Cine nu
iube=te, n-a cunoscut pe Dumnezeu; pentru c[ Dumnezeu este
dragoste> (1 Ioan 4:8). Acest nou fel de preo\i a ap[rut pe p[mânt
]n ziua de Rusalii, =i unii dintre ei au ajuns la destina\ie prin poar-
ta mor\ii, iar ceilal\i a=teapt[ lucrând =i veghind venirea Celui
care a f[cut din ei o împ[r[\ie de preo\i pentru Dumnezeu. 

Amin
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32
MOºTENIREA

<El ne alege mo=tenirea, slava lui Iacov, pe care-l
iube=te.> Psalmul 47:4

Sfânta Scriptur[ este în întregime Cuvântul insuflat de
Dumnezeu prin Duhul Sfânt pentru noi, oamenii, =i
trateaz[ dou[ teme de baz[. Aceste dou[ teme sunt calea

c[tre Dumnezeu =i umblarea cu Dumnezeu. Nu este pova\[ mai
în\eleapt[ pentru muritor ca =i aceea a lui Dumnezeu, dat[ prin
Cuvântul Scripturii, care ne îndeamn[ s[ ne împ[c[m cu
Dumnezeu Tat[l prin jertfa Domnului Isus Hristos =i a=a s[
începem o umblare binecuvântat[, prin credin\[, ca =i copil al Lui.
<Dar tuturor celor ce L-au primit, adic[ celor ce cred în Numele
Lui, le-a dat dreptul s[ se fac[ copii ai lui Dumnezeu; n[scu\i nu
din sânge, nici din voia firii vreunui om, ci din Dumnezeu>
(Ioan 1:12, 13). 

Sufletul care devine un copil al lui Dumnezeu nu numai c[ }l
face pe Dumnezeu parte din via\a lui, dar }l invit[, }i cere sfatul =i
}l ascult[ în luarea deciziilor vie\ii, =tiind c[ numai El cunoa=te
viitorul =i modul ]n care inima noastr[ se va comporta o dat[ cu
scurgerea timpului. Împ[ratul Roboam s-a sf[tuit cu tinerii,
Absalom s-a sf[tuit cu Ahitofel, ]ns[ noi, dac[ avem dorin\e
în\elepte, putem alege s[ ne sf[tuim cu Dumnezeu =i s[ }l l[s[m
s[ aleag[ mo=tenirea noastr[. Domnul Isus, în care sunt ascunse
toate comorile în\elepciunii =i a ale =tiin\ei, este Acela care alege
=i ne d[ mo=tenirea noastr[. <C[ci Tu, Dumnezeule, ... îmi dai
mo=tenirea celor ce se tem de Numele T[u> (Psalmul 61:5).
Dumnezeu a f[cut un plan ce se va duce la îndeplinire =i în acest
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plan a predestinat ca Biserica, format[ din sufletele celor ce au
fost n[scu\i din nou, s[ ajung[ acolo unde este El. <Nu te teme,
turm[ mic[; pentru c[ Tat[l vostru v[ d[ cu pl[cere Împ[r[\ia>
(Luca 12:32).

Domnul Isus, care ]i nume=te pe cei ce ascult[ de glasul Lui
oile Lui, a preg[tit pentru ei un loc =i o mo=tenire nestric[cioas[.
<Binecuvântat s[ fie Dumnezeu, Tat[l Domnului nostru Isus
Hristos, care, dup[ îndurarea Sa cea mare, ne-a n[scut din nou
prin învierea lui Isus Hristos din mor\i, la o n[dejde vie, =i la o
mo=tenire nestric[cioas[, =i ne]ntinat[, =i care nu se poate ve=teji,
p[strat[ în ceruri pentru voi> (1 Petru 1:3, 4). Mo=tenirea aceasta
este p[strat[ în cea mai mare siguran\[ posibil[ de c[tre
Dumnezeu, =i El dore=te mult s[ ajungi acolo, pentru ca în fa\a
cerului s[ fii numit titularul acestei mo=teniri într-o Împ[r[\ie în
care Dumnezeu va fi totul în to\i. 

În lumea politic[ se spune c[ guvernul care gurverneaz[ cel
mai pu\in este cel mai bun, cu excep\ia c[ <e=ti> guvernul care
guverneaz[, pentru c[ fiecare când ajunge la putere vrea s[-=i fac[
parte. Împ[r[\ia lui Dumnezeu nu este democra\ie, ci El este un
Împ[rat Suveran care spre fericirea noastr[ guverneaz[ în
dragoste =i vrea ca =i noi s[ fim acolo unde este El. <Tat[, vreau
ca acolo unde sunt Eu, s[ fie împreun[ cu Mine =i aceia, pe care
Mi i-ai dat Tu, ca s[ vad[ slava Mea, slav[, pe care Mi-ai dat-o
Tu; fiindc[ Tu M-ai iubit înainte de întemeierea lumii> (Ioan
17:24). El vrea ca =i noi s[ ne bucur[m de Slava Sa într-o fericire
care va d[inui ve=nic în Împ[r[\ia Sa, dar gândul ce m[ cople=e=te
privind la bun[tatea Domnului este faptul c[ noi, care nu aveam
valoare, dar am fost înnobila\i prin har, suntem cheama\i la mân-
tuire nu doar pentru a ne sc[pa sufletul de sub pedeapsa ce o meri-
tam, ci suntem chema\i s[ domnim împreun[ cu El. <Dac[
r[bd[m, vom =i împ[r[\i împreun[ cu El. Dac[ ne lep[d[m de El,
=i El Se va lep[da de noi> (2 Timotei 2:12). 

Noi, to\i care am crezut în El, am fost ierta\i prin acela=i merit
de sânge nevinovat, devenind egali, adic[ fra\i ai Aceluia=i Tat[.
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<... Unul singur este }nv[\[torul vostru: Hristos, =i voi to\i sunte\i
fra\i> (Matei 23:8). Mul\i spun c[ au mo=tenit credin\a de la
str[mo=i ca de la Dumnezeu, dar este mare diferen\[ între a
mo=teni <ca de la Dumnezeu> sau a mo=teni <de la Dumnezeu> în
care nu este umbr[ de mutare. Acest <ca de la Dumnezeu> d[ voie
în crezul unora la idolatrie, ceremonii f[r[ nici o valoare înaintea
lui Dumnezeu =i la alte lucruri asem[n[toare, care nu sunt
men\ionate în Scriptur[. Sunt lucruri care l[rgesc calea, mut[
hotarul =i au ca rezultat descalificarea aceluia care nu alearg[
dup[ rânduieli. 

<C[ci =ti\i bine c[ nici un curvar, nici un stricat, nici un lacom
de avere, care este închin[tor la idoli n-are parte de mo=tenire în
Împ[r[\ia lui Hristos =i a lui Dumnezeu> (Efeseni 5:5). Sunt
oameni care pierd r[zboiul pentru sufletul lor fiindc[ nici nu au
ie=it pe câmpul de b[t[lie ca s[ lupte cu adev[ratul vr[jma=,
fiindc[ au luptat dup[ rânduieli omene=ti =i nu dup[ cele trasate
de Scriptur[. Mai exist[ =i oameni care aleg s[ conduc[ pe
mijlocul drumului =i acest lucru poate fi foarte periculos, fiindc[
nu sunt nici cu Dumnezeu, nici cu lumea. Principiile Scripturii
sunt ca ni=te unelte ce construiesc o cas[ =i aceast[ cas[ este
Biserica lui Dumnezeu construit[ din pietre vii, cioplite ca s[ se
potriveasc[. Sunt ast[zi oameni care vor ei s[ defineasc[ care este
<calea într-acolo> =i desconsider`nd anumite lucruri din cele
spuse ]n Scriptur[ spun, f[r[ cuvinte, c[ vor s[-=i aleag[ ei
mo=tenirea, nu Dumnezeu, cum spune psalmistul în textul citat.  

Când accept Cuvântul lui Dumnezeu f[r[ s[ adaug sau s[ scot
ceva spun c[ sunt de acord ca El s[-mi aleag[ mo=tenirea ve=nic[
=i ascultând de El las acest plan bun al Lui s[ fie pus în mi=care
în via\a mea, plan care va avea ca rezultat final faptul c[ voi
ajunge în mo=tenirea pe care a ales-o pentru mine. <Ca unii care
=ti\i c[ ve\i primi de la Domnul r[splata mo=tenirii. Voi sluji\i
Domnului Hristos> (Coloseni 3:24). El ne alege mo=tenirea, a=a
cum spune psalmistul, =i acesta nu este numai un adev[r posibil,
dar este =i un mare privilegiu de care Dumnezeu ne face parte.
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Purtarea de grij[ sau providen\a lui Dumnezeu face aceasta nu
numai pentru vremea ve=niciei, ci chiar =i în lucrurile cu care
avem de-a face cât suntem ]nc[ pe p[mânt. Providen\a lui
Dumnezeu înseamn[ c[ mâna Lui este în m[nu=a evenimentelor
din via\a noastr[, orchestrând fiecare lucru din via\a noastr[, pen-
tru a ne da ocazia s[ ascult[m =i îmbog[\im fa\[ de El. 

El este Acela care a ales când s[ venim în aceast[ lume, ca s[
fie cel mai prielnic timp pentru sufletulul nostru de a intra în pla-
nul de mântuire. El a ales evenimentele vie\ii, durata vie\ii
noastre =i tot El alege mo=tenirea noastr[ în Împ[r[\ia Lui. <Cel
ce va birui, va mo=teni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui, =i
el va fi fiul Meu> (Apocalipsa 21:7). Nu noi am ales când s[ ne
na=tem, cine s[ ne fie p[rin\i, nu ne este dat s[ alegem când
plec[m de pe p[mânt, dar prin a crede =i a ne încrede în Domnul
Isus Hristos ca Mântuitor al sufletului nostru putem alege s[-L
l[s[m s[ aleag[ mo=tenirea noastr[ =i s[ duc[ la bun sfâr=it
lucrarea pe care a început-o în via\a noastr[. <A=a dar, nu atârn[
nici de cine vrea, nici de cine alearg[, ci de Dumnezeu care are
mil[> (Romani 9:16). Mo=tenim de la p[rin\i codul genetic =i
lumea ne nume=te ferici\i sau noroco=i dac[ mo=tenim ceva avere,
dar toate acestea sunt trec[toare =i lipsite de valoare în fa\a
mo=tenirii care a fost f[g[duit[ prin leg[mântul cel nou f[cut în
sângele Mielului lui Dumnezeu. 

<+i tocmai de aceea este El mijlocitorul unui leg[mânt nou,
pentru c[, prin moartea Lui pentru r[scump[rarea din abaterile
f[ptuite sub leg[mântul dintâi, cei ce au fost chema\i, s[ capete
vecinica mo=tenire, care le-a fost f[g[duit[> (Evrei 9:15).
Mo=tenire înseamn[ transmiterea unei propriet[\i sau a unor
bunuri materiale, culturale sau artistice de la o persoan[ la alta,
din neam în neam, dar mo=tenirea pe care Dumnezeu a preg[tit-o
celor ce-L iubesc pe El este sigur[, nestric[cioas[ =i netrec[toare
de la unul la altul, fiindc[ acolo sus vom primi o pozi\ie ve=nic[
în ierarhia Împ[r[\iei lui Dumnezeu, dup[ felul cum am fost de
credincio=i în lucrurile mari sau m[runte aici pe p[mânt, locul de
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testare pentru noi oamenii. Dumnezeu a ales o mo=tenire ve=nic[,
adic[ f[r[ de sfâr=it, =i ea este f[g[duit[ tuturor celor ce vor
r[mâne credincio=i, r[bdând totul pân[ la sfâr=it. <Celui ce va
birui =i celui ce va p[zi pân[ la sfâr=it lucr[rile Mele, îi voi da
st[pânire peste Neamuri> (Apocalipsa 2:26). <Tu Doamne,
alege-mi mo=tenirea>, trebuie s[ fie rug[ciunea oric[rui copil al
lui Dumnezeu care se încrede în voia bun[ a St[pânului. Mân-
tuirea este darul lui Dumnezeu, dar r[spl[tirile vor fi diferite.
<Lucrarea fiec[ruia va fi dat[ pe fa\[: ziua Domnului o va face
cunoscut, c[ci se va descoperi în foc. +i focul va dovedi cum este
lucrarea fiec[ruia> (1 Corinteni 3:13).

Noi poate am vrea o via\[ u=oar[, plin[ de binecuvânt[ri
p[mânte=ti, dac[ se poate f[r[ de prigoan[, ]ns[ am vrea =i s[ fim
cunoscu\i în cer ca aceia care L-au iubit mult pe Domnul =i vor fi
bine r[spl[ti\i de Împ[rat. Dumnezeu, care ne iube=te =i ne alege
mo=tenirea, ne d[ crucea care este potrivit[ pentru umerii no=tri
ca s[ se potriveasc[ cu r[spl[tirea =i cununa pe care vrea s[ ne-o
dea. <Apoi a zis tuturor: «Dac[ voie=te cineva s[ vin[ dup[ Mine,
s[ se lepede de sine, s[-=i ia crucea în fiecare zi, =i s[ M[
urmeze»> (Luca 9:23). Noi tare am dori s[ ne alegem crucea,
fiindc[ ni se pare c[ a altuia este mai u=oar[, dar Cel ce o alege
=tie mai bine m[sura puterii care ni s-a încredin\at =i acesta este
Dumnezeu. Ca s[ po\i s[ spui cu încredere: <Doamne alege pen-
tru mine!>, trebuie s[ fi avut pu\in[ experin\[ cu Dumnezeu, care
are fa\[ de noi mil[, fiindc[ =tie din ce suntem f[cu\i. Aceste
experin\e cu Dumnezeu, care difer[ foarte mult de la om la om,
încep cu iertarea p[catelor noastre atunci când ne poc[im, ca apoi
s[-I d[m Lui controlul vie\ii noastre. 

Un vestitor al Evangheliei din ora=ul New York, care se ocupa
cu vestirea Cuvântului într-un cartier renumit pentru folosirea =i
cump[rarea drogurilor, a reu=it s[ strâng[ pe strad[ câ\iva oameni
murdari, cu p[rul lung =i urât mirositor, ca s[-l asculte pentru
câteva minute despre planul de salvare al lui Dumnezeu pentru ei.
Dup[ ce =i-a încheiat discursul, unul din ei a mers la predicator =i
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i-a spus c[ i-a pl[cut ce a auzit, dar ar dori s[-i dea lui acel Nou
Testament din care le-a citit. Predicatorul încurajat, dar =tiind cu
cine are de-a face, l-a întrebat de ce îl vrea. +ocat de întrebare,
dup[ pu\in[ ezitare, a spus c[ v[zând paginile sub\iri ale
Testamentului s-a gândit c[ ar fi tare bun[ hârtia ca s[-=i fac[
\ig[ri cu droguri din ea. Predicatorul a fost =ocat =i dezechilibrat
pe moment. Ce i-am fi spus noi acelui om? Dup[ ce =i-a revenit,
i-a spus acelui om drogat, care-i cerea Noul Testament, c[ i-l d[
cu condi\ia c[ cite=te fiecare pagin[ înainte de a o fuma. Omul a
spus c[ este de acord. Cam doi ani mai târziu, la o conven\ie
cre=tin[, predicatorul a fost acostat de un domn pedant =i curat
îmbr[cat, care l-a întrebat dac[-l recunoa=te. Când predicatorul a
spus c[ nu-l cunoa=te, acel om s-a recomandat ca fiind acela care
i-a cerut Noul Testament. La întrebarea: <Ce s-a întâmplat?>,
omul acela a spus c[ a citit =i fumat Matei, Marcu, Luca, dar când
a ajuns la Evanghelia dup[ Ioan a aprins-o =i a consumat-o,
f[cându-l s[-=i predea via\a Domnului Isus. 

Dumnezeu alege a=a de diferit de noi, dar alege bine întot-
deauna. Când David a spus: <El ne alege mo=tenirea>, avusese
experien\a biruin\ei asupra lui Goliat, a cunoscut biruin\a asupra
zecilor de mii de filisteni, a ajuns mai mare peste casa st[pânului
s[u =i a =tiut c[ poate avea încredere =i mai departe în felul cum
Dumnezeu alege =i preg[te=te lucrurile. O credin\[ dovedit[
s[n[toas[, ie=it[ din cuptorul încerc[rii l-a f[cut pe David =i ne
face =i pe noi s[ spunem: <El ne alege mo=tenirea!> O astfel de
alegere ne umple de lini=te =i pace în Acela care are gânduri =i
planuri bune pentru noi. Când m-am angajat la compania unde
lucrez mi s-a spus nu numai care vor fi îndatoririle mele, dar =i
beneficiile care au început din ziua angaj[rii, pe lâng[ plata
lunar[. Când am luat decizia de a intra în mântuirea care vine de
la Domnul prin poarta poc[in\ei nu numai c[ =tim c[ într-o zi vom
fi accepta\i în cer cu drept de reziden\[ permanent[, dar poc[in-
du-ne =i intrând în pozi\ia de copil al lui Dumnezeu, via\a întreag[
ne este afectat[ într-un chip minunat de prezen\a Domnului, care
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a promis c[ este cu noi în toate zilele. <Orice arm[ f[urit[ împotri-
va ta va fi f[r[ putere; =i pe orice limb[ care se va ridica la jude-
cat[ împotriva ta, o vei osândi. Aceasta este mo=tenirea robilor
Domnului, a=a este mântuirea care vine de la Mine, zice
Domnul> (Isaia 54:17). 

Acest pachet de beneficii numit binecuvântarea sau mo=tenirea
robilor Domnului include faptul c[ El face ca toate lucrurile s[
lucreze spre binele nostru sufletesc, în vederea mo=tenirii finale în
care vom intra la plecarea de pe p[mânt. Oricât de prosper[ sau
de grea ne-ar fi via\a, este important s[ nu uit[m c[ p[mântul pen-
tru copiii Domnului este ca un hotel =i numai cerul îl numim
adev[rata cas[. Cât suntem pe p[mânt, ca parte din acest pachet
al mo=tenirii, suntem p[zi\i =i p[stra\i de puterea lui Dumnezeu
care alege mo=tenirea noastr[. Orice arm[ f[urit[ împotriva noas-
tr[ nu va avea afect dec`t în m[sura permis[ de Dumnezeu cu
scopul de a ne valida credin\a care am spus c[ o avem =i de a o
face s[ creasc[. A=a cum Dumnezeu a nimicit planurile lui
Ahitofel la rug[ciunea lui David =i a întors planurile lui Haman
împotriva lui Mardoheu, împotriva casei lui Haman, când poporul
a postit =i s-a rugat, tot a=a Dumnezeu vegheaza asupra fiec[rui
copil al Lui ca s[-l scape, atunci când acesta strig[ dup[ ajutor. 

Oricât a încercat vr[jma=ul s[ nimiceasc[ Biserica prin valuri
de prigoane nu a reu=it s[ fac[ mai mult decât s[-i trimit[ pe cei
prigoni\i la o cunun[ glorioas[ de martir în mo=tenirea pe care
Dumnezeu a preg[tit-o acelora care nu se vor ru=ina de Numele
Lui. Faptele celor ce-L las[ pe Dumnezeu s[ le aleag[ mo=tenirea
sunt ca o hain[ de in sub\ire, adic[ faptele rodite de Duhul Sfânt
în noi, dar pentru a fi accepta\i în cer depindem nu de ce am f[cut
noi, ci de neprih[nirea lui Hristos care se cap[t[ prin credin\[.
Versetul citat mai sus spune: <a=a este mântuirea care vine de la
Mine>. Mântuirea, a=a cum a spus =i Iona în pântecele chitului,
<vine de la Domnul> care ne alege mo=tenirea fiec[ruia dintre noi,
cei ce credem în El. Ostenelile celor ce obosesc în via Lui nu vor
fi uitate =i chiar dac[ le este dat s[ treac[ prin poarta mor\ii,
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faptele lor îi urmeaz[ spre a fi r[spl[tite la vremea sfâr=itului,
unde Dumnezeu le va da partea lor de mo=tenire pe care El a
ales-o pentru ei. <Iar tu, du-te, pân[ va veni sfâr=itul; tu te vei
odihni, =i te vei scula iar[= odat[ în partea ta de mo=tenire, la
sfâr=itul zilelor> (Daniel 12:13). Biserica lui Dumnezeu, care-L
iube=te pe Domnul Isus, dore=te mult ca ziua aceea a sfâr=itului s[
vin[ mai curând, fiindc[ ei =tiu c[ este o zi a r[spl[tirilor pentru
to\i aceia care au r[mas credincio=i leg[mântului pe care l-au
f[cut cu Domnul prin botez. Este o zi a sfâr=itului pentru modul
vechi de a tr[i, sfâr=it care marcheaz[ pentru noi un început nou
ca mo=tenitori în Împ[r[\ia lui Dumnezeu, =i acest nou început nu
va avea sfâr=it. <Iat[, Eu vin curând; =i r[splata Mea este cu Mine,
ca s[ dau fiec[ruia dup[ fapta Lui> (Apocalipsa 22:12). 

Copiii Domnului, care cunosc Scriptura, =tiu c[ ziua aceea este
aproape, fiindc[ având Duhul Sfânt în ei cunosc mai mult despre
ce va avea loc în viitor dec`t toate organiza\iile de =tiri sau de
informa\ii secrete. A=tept[m ziua trâmbi\ei care este ziua ascun-
derii noastre în odaia de nunt[, unde va avea loc nunta Mielului.
Este ziua când cei mor\i în Domnul vor învia =i cei vii vor fi trans-
forma\i într-un trup de slav[ spre a fi pentru totdeauna cu
Domnul, fiindc[ ne-am întors de la idoli la Dumnezeul care ne
izb[ve=te de mânia viitoare. <... =i cum de la idoli v-a\i întors la
Dumnezeu, ca s[ sluji\i Dumnezeului celui viu =i adev[rat, =i s[
a=tepta\i din ceruri pe Fiul S[u, pe care L-a înviat din mor\i; pe
Isus, care ne izb[ve=te de mânia viitoare> (1 Tesaloniceni 1:9, 10).
Va fi o zi solemn[, care-i va desp[r\i pe mul\i. Unii vor r[mâne în
necazul de pe p[mânt, iar al\ii vor fi lua\i la cer, fiind astfel
sc[pa\i de mânia Mielului. 

Am fost la gar[ =i stând în a=teptarea trenului am avut ocazia
s[ v[d sosirea unui tren în gar[. Unii s-au dat jos =i s-au îmbr[\i=at
cu cei dragi pe care-i a=teptau, iar al\ii, care urcau în tren, spuneau
<La revedere> cu lacrimi în ochi celor ce r[mâneau. Un singur
tren a adus atâta bucurie pentru unii =i atât de mult[ triste\e =i
durere pentru al\ii. Asem[n[tor va fi =i evenimentul R[pirii
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Bisericii la cer, care va desp[r\i cele zece fecioare care ast[zi spun
c[-L a=teapt[ pe Mirele Isus. Domnul Isus a venit la timp ca s[
moar[, a murit la timpul hot[rât, a înviat =i S-a înal\at la cer la
timp, a trimis Duhul Sfânt la timp =i va reveni la timp. <Dar pen-
tru voi, care v[ teme\i de Numele Meu, va r[s[ri Soarele neprih[-
nirii, =i t[m[duirea va fi sub aripile Lui...> (Maleahi 4:2). Soarele
apare întotdeauna la timp. Domnul Isus, Soarele neprih[nirii, va
veni la timp, =i va fi timpul hot[rât de Dumnezeu, dup[ care u=a
harului se va închide. Vei fi tu gata pentru acea zi? Ce dorin\e ai?
<El ne alege mo=tenirea>, dar trebuie s[ accep\i acest lucru atât
prin m[rturisirea cu gura, cât =i cu tr[irea ta. Dac[ ai luat aceast[
decizie mai de mult, ai r[mas în El? O ml[di\[ care nu aduce
road[ este t[iat[ de la vi\[ =i ars[. Acest lucru ne spune înc[ o dat[
c[ mântuirea se poate pierde prin neascultare =i nerodire. 

Se spune despre Martin Luther c[ avea doar dou[ zile însem-
nate pe calendarul s[u. Cele dou[ zile erau: <Ziua curent[> =i
<Ziua aceea> care însemna ziua întâlnirii cu El, fie prin moarte,
fie prin evenimentul f[r[ precedent al R[pirii Bisericii la Cer.
<Domnul nu întârzie ]n împlinirea f[g[duin\ei Lui, cum cred unii;
ci are o îndelung[ r[bdare pentru voi, =i dore=te ca nici unul s[ nu
piar[, ci to\i s[ vin[ la poc[in\[> (2 Petru 3:9). Nu pu\ini sunt
aceia care batjocoresc aceast[ n[dejde a credincio=ilor cu care
Scriptura ne spune s[ ne mângâiem, =i chiar dac[ unii nu cred, a=a
cum nu l-au crezut nici pe Noe, ea va avea loc, dup[ planul lui
Dumnezeu. Unii merg pân[ acolo ]nc`t spun c[ nu cred în duhuri
sau ]n via\a de dup[ moartea, de aceea tr[iesc ca epicurienii,
încercând s[ stoarc[ din via\[ orice pl[cere pentru firea lor, care
are o inim[ cu ochii întuneca\i. Nici doctorii nu au crezut în bac-
terii =i microbi acum o sut[ =i ceva de ani, =i totu=i ei au existat =i
au secerat o sumedenie de vie\i. Satan a preg[tit slujitorilor lui un
num[r cu care s[-i controleze, dar Domnul Isus, care a ales
mo=tenirea noastr[, a preg[tit pentru noi un nume nou, pe care-l
vom primi când vom ajunge acas[ la mo=tenirea pe care El a
ales-o pentru noi. 
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Lumea în care tr[im a fost absorbit[ de o cultur[ înr[d[cinat[
în egoism, în care oamenii s-au l[sat programa\i cu dorin\e ca =i:
<S[ fie cum vreau eu, ce vreau eu, când vreau eu.> Un astfel de
om, care folose=te numele de cre=tin f[r[ s[ tr[iasc[ ca =i cre=tin,
este un om care ]ncontinuu vrea iertare duminica pentru ce a f[cut
sâmb[ta, ca apoi lunea s[ fac[ acela=i lucru din nou. Copilul lui
Dumnezeu, care a devenit o f[ptur[ nou[ în Domnul Isus Hristos,
când gre=e=te nu suport[ pata pe haina sufletului, ci cu lacrimi
cere =i prime=te iertarea, spre a nu pierde prietenia cu Dumnezeu.
Un astfel de suflet, care-L las[ pe Dumnezeu s[-i aleag[
mo=tenirea, a în\eles c[ dragostea este investi\ia cea mai impor-
tant[ pe care o poate face =i aceasta îl duce la o via\[ de sacrificiu
spre binele altora =i spre slava lui Dumnezeu. <Dragostea s[ fie
f[r[ pref[c[torie. Fie-v[ groaz[ de r[u, =i lipi\i-v[ tare de bine.
Iubi\i-v[ unii pe al\ii cu o dragoste fr[\easc[...> (Romani 12:9,
10). Astfel de suflete, care au în ei jarul Duhului Sfânt, a=teapt[
cu ner[bdare ziua întâlnirii cu Acela care le-a ales mo=tenirea,
pentru ca Dumnezeu s[ fie glorificat în ei.

Amin
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33
CREDINÞA DE PREÞ

<Simon Petru, rob =i apostol al lui Isus Hristos, c[tre
cei ce au c[p[tat o credin\[ de acela=i pre\ cu a noas-
tr[, prin dreptatea Dumnezeului =i Mântuitorului
nostru Isus Hristos.> 2 Petru 1:1

Din cuvintele apostolul Petru reiese c[ exist[ oameni cu
o credin\[ de acela=i pre\ cu a lui, c[rora li se adreseaz[
în acest text, dar se subîn\elege c[ exist[ =i oameni

care au o credin\[ diferit[ de a lui, care era credin\a Bisericii
zidit[ de Domnul Isus =i ini\iat[ în ziua de Rusalii <prin dreptatea
Dumnezeului =i Mântuitorului nostru Isus Hristos>. Aceast[
<dreptate> a pedepsit p[catul, dar în mil[ l-a pedepsit în trupul
nevinovat al Domnului Isus, fiindc[ p[c[tosul nu avea cu ce pl[ti
afar[ de chinul ve=nic al iadului. Este absolut esen\ial s[ fim
confirma\i de Scriptur[, de m[rturia Duhului Sfânt =i de faptele
noastre f[cute în lumin[, c[ =i noi avem o credin\[, de pre\, mân-
tuitoare, care-L glorific[ pe Dumnezeu. <Adev[rat, adev[rat v[
spun, c[ cine ascult[ cuvintele Mele, =i crede în Cel ce M-a
trimis, are via\a ve=nic[, =i nu vine la judecat[, ci a trecut din
moarte la via\[> (Ioan 5:24). Cuvintele Mântuitorului definesc cu
claritate credin\a de pre\, ca un certificat de na=tere scris prin
cuvinte =i fapte în via\a sufletului mântuit. 

Credin\a =i fapta, care împreun[ formeaz[ aceast[ credin\[ de
pre\ sunt unite de Dumnezeu, =i ceea ce El a unit este bine ca
omul s[ nu despart[. Acela care vrea s[ le despart[, c[utând o
credin\[ mai ieftin[, d[ dovad[ de a avea o inim[ rea, care se face
vinovat[ de infidelitate fa\[ de Împ[rat. <Lua\i seama dar, fra\ilor,
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ca niciunul din voi s[ n-aib[ o inim[ rea =i necredincioas[, care s[
v[ despart[ de Dumnezeul cel viu> (Evrei 3:12). Credin\a de pre\
este o credin\[ care chiar dac[ la început cunoa=te mai pu\in este
totu=i o credin\[ mântuitoare, pentru c[ se încrede în ceea ce a
f[cut Domnul Isus Hristos la Golgota pentru p[c[tos, ca apoi
aceast[ credin\[ s[ ajung[ la maturitate, când punându-=i talan\ii
încredin\a\i în nego\ aduce câ=tig }mp[r[\iei lui Dumnezeu. 

Putem dovedi c[ nu exist[ atei absolu\i, ar[tând cu ajutorul
Cuvântului Sf`nt c[ to\i oamenii, chiar dac[ o neag[, au o m[sur[
de credin\[ în Dumnezeu. To\i oamenii cred ceea ce i-a spus
Dumnezeu lui Noe dup[ potop. <Cât va fi p[mântul, nu va înceta
s[m[natul =i seceratul, frigul =i c[ldura, vara =i iarna, ziua =i
noaptea!> (Genesa 8:22). Omul nu este o fiin\[ care <s-a ridicat>
la statura de om din regnul animal cum sus\in evolu\ioni=tii, ci
este o <fiin\[ c[zut[>, care pe p[mânt este într-o stare pu\in mai
joas[ ca cea a îngerilor. Dac[ un om se proclam[ a fi ateu,
cunoa=te el toate lucrurile Universului pentru a putea nega
prezen\a lui Dumnezeu? Nimeni nu cred c[ este suficient de aro-
gant ]nc`t s[ spun[ c[ da. 

Un ateu cunoa=te jum[tate din toate lucrurile =i din =tiin\a lui
Dumnezeu care a creat totul? Nu! Orice om sincer va trebui s[
admit[ c[ are o cuno=tin\[ minuscul[ fa\[ de cuno=tin\a necesar[
pentru a în\elege tot ce exist[, tot ce s-a întâmplat =i ce se întâm-
pl[ în Univers. Mul\i oameni tr[iesc cu fric[ fa\[ de ce va aduce
viitorul în privin\a economiei, al\ii tr[iesc cu fric[ de ceea ce doc-
torul va descoperi ]n leg[tur[ cu s[n[tatea trupului lor când sunt
examina\i =i g[si\i c[ au colesterolul mare. Altora le este fric[
chiar de dentist sau de poli\istul care-i sanc\ioneaz[ dac[ conduc
cu vitez[ mare, dar nu le este fric[ s[ tr[iasc[ f[r[ credin\[ în
Dumnezeu =i a=a s[ treac[ în ve=nicie f[r[ a fi împ[ca\i cu
Dumnezeu. Darwin, care în mod speculativ a scris <originea
speciilor>, a spus c[ toate organismele au o origine comun[, dar
noi =tim c[ totul a fost creat la porunca Aceluia la a c[ruia glas
lucrurile ce nu sunt iau fiin\[. Numai un Creator poate justifica o
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crea\iune =i numai a=a se justific[ lucrurile minunate pe care le
vedem în natur[. Scriptura face lumin[ în aceast[ privin\[ =i ne
spune c[ speciile nu au derivat una din alta, ci Dumnezeu a creat
fiecare specie dup[ felul ei. <... «S[ dea p[mântul verdea\[, iarb[
cu s[mân\[, pomi roditori, care s[ fac[ rod dup[ soiul lor =i care
s[ aib[ în ei s[mân\a lor pe p[mânt.» +i a=a a fost. P[mântul a dat
verdea\[, iarb[ cu s[mân\[ dup[ soiul ei, =i pomi care fac rod =i
care î=i au s[mân\a în ei, dup[ soiul lor...> (Genesa 1:11, 12). Un
ateu sincer caut[ adev[rul =i nu r[mâne ateu, pe când un ateu
nesincer nu-l caut[, a=a cum un ho\ nu caut[ un poli\ist. 

To\i oamenii au fost expu=i la o oarecare lumin[ a cunoa=terii
lui Dumnezeu, pentru ca ei s[-L caute =i s[ cread[ în El, aici fiind
inclu=i chiar =i cei care niciodat[ nu au auzit glasul Evangheliei.
<Fiindc[ ce se poate cunoa=te despre Dumnezeu, le este descope-
rit în ei, c[ci le-a fost ar[tat de Dumnezeu. În adev[r, însu=irile
nev[zute ale Lui, puterea Lui vecinic[ =i dumnezeirea Lui, se v[d
l[murit, de la facerea lumii, când te ui\i cu b[gare de seam[ la ele
în lucrurile f[cute de El. A=a c[ nu se pot desvinov[\i> (Romani
1:19, 20). Crea\iunea este =i va fi un martor al lui Dumnezeu =i al
existen\ei Lui pentru orice om care alege s[-L caute sau s[ nu-L
caute prin a se uita cu b[gare de seam[ la lucrurile f[cute de El.
<Cerurile spun slava lui Dumnezeu, =i întinderea lor veste=te
lucrarea mâinilor Lui> (Psalmul 19:1). 

Lucrurile create de Dumnezeu =i v[zute de ochiul omului sunt
dovada de afar[ c[ exist[ un Creator, iar dovada din[untrul omu-
lui c[ El exist[ este con=tiin\a omului. <…lucrarea Legii este
scris[ în inimile lor; fiindc[ despre lucrarea aceasta m[rturise=te
cugetul lor =i gândurile lor, care sau se învinov[\esc sau se dezvi-
nov[\esc între ele> (Romani 2:15). Dovada de afar[ a crea\iunii =i
dovada con=tiin\ei din[untru vor fi martori prezen\i în ziua
judec[\ii. Spre deosebire de oamenii care poate nu au auzit de Isus
Hristos, to\i oamenii care au auzit despre mântuirea oferit[ de
Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos au fost expu=i la o lumin[
mult la puternic[, care îmbie ra\iunea sufletului s[rac al omului cu
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o credin\[ de pre\, =i atunci când credin\a este primit[ în inim[
poate cre=te =i continua în via\[ ve=nic[. <Lumina aceasta era
adev[rata Lumin[, care lumineaz[ pe orice om, venind în lume>
(Ioan 1:9). Cine refuz[ aceast[ Lumin[, adic[ pe Domnul Isus
Hristos, alege s[ se adânceasc[ =i mai adânc în întuneric =i
moarte. <Din aceast[ pricin[, Dumnezeu le trimite o lucrare de
r[t[cire, ca s[ cread[ o minciun[; pentru ca to\i cei ce n-au crezut
adev[rul, ci au g[sit pl[cere în nelegiuire, s[ fie osândi\i>
(2 Tesaloniceni 2:11, 12). Ca s[ fim mântui\i avem nevoie de
credin\[ =i =tim c[ f[r[ de ea nu putem fi pl[cu\i lui Dumnezeu. 

Enoh a umblat cu Dumnezeu =i a primit confirmarea c[-I este
pl[cut, la fel =i noi dac[ umbl[m prin credin\[ vom avea aceea=i
confirmare din partea lui Dumnezeu. Enoh a avut credin\[ pentru
c[ a auzit despre Dumnezeu =i a crezut. Adam a avut 622 de ani
când s-a n[scut Enoh =i =tim c[ Adam a tr[it 930 de ani, deci a
putut s[-i spun[ multe lucruri despre vremea când umbla în
r[coarea serii în prezen\a Celui Sfânt. Umblarea noastr[ cu
Dumnezeu poate fi tot a=a de real[ dac[ vom cerceta Scripturile
ca s[ afl[m despre Dumnezeu, iar apoi s[ ne învoim s[ umbl[m
cu El. <Merg oare doi oameni împreun[, f[r[ s[ fie învoi\i?>
(Amos 3:3). Putem alege =i ast[zi s[ umbl[m cu Dumnezeu prin
a face dreptate, a iubi mila =i a fi smeri\i, acestea fiind preten\iile
Lui de la noi. 

Dreptatea lui Dumnezeu amintit[ în versetul citat la început
L-a pedepsit pe Cel Nevinovat în locul meu, care am fost g[sit
vinovat. În acest fel eu am avut parte de mil[, pentru ca la rândul
meu =i eu s[ am mil[ fa\[ de cel pierdut, care nu cunoa=te oferta
de mântuire a lui Dumnezeu, =i apoi în smerenie s[ accepte voia
Lui pentru via\a sa. Atunci când umbli cu Dumnezeu p[mântul \i
se pare un loc tot mai str[in =i lucrurile materiale trag tot mai mult
spre a se asem[na cu ni=te gunoaie. Dumnezeu cheam[ =i ast[zi
suflete s[ umble cu El prin credin\[. O credin\[ încep[toare, dar
mântuitoare, se manifest[ prin aceea c[, în focul dragostei dintâi,
î=i schimb[ priorit[\ile vie\ii, pentru ca lucrurile duhovnice=ti s[
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aib[ prioritate fa\[ de dorin\ele p[mânte=ti. Un astfel de suflet se
folose=te de sita Scripturii ca s[ aprobe tot ce vrea s[ fac[ cu
privire la timp, bani, talent =i chiar cu privire la sim\[mintele
inimii. Astfel de suflete dovedesc c[ au trecut de la o credin\[ c[
El exist[, care poate fi superficial[ sau chiar supersti\ioas[, la o
credin\[ care tinde spre maturitate. Dac[ un suflet alege s[ umble
în toat[ lumina pe care a primit-o, adic[ în ascultare de voia lui
Dumnezeu, ajunge s[ primeasc[ tot mai mult[ lumin[ din izvorul
inepuizabil al harului lui Dumnezeu =i astfel credin\a lui s[
creasc[. <Trebuie s[ mul\umim totdeauna lui Dumnezeu pentru
voi, fra\ilor, cum se =i cuvine, pentru c[ credin\a voastr[ merge
mereu crescând...> (2 Tesaloniceni 1:3). 

Suta=ul Cornelie a umblat în lumina dat[ lui, rugându-se =i
f[când milostenii, =i atunci Dumnezeu a ales în bun[tatea Lui
s[-i dea mai mult[ lumin[, trimi\ând în casa lui pe Petru care i-a
vestit Evanghelia lui Isus Hristos. Când Cornelie =i casa lui au
crezut =i au primit aceast[ lumin[ a cuno=tin\ei lui Isus Hristos ca
Mântuitor al tuturor p[c[to=ilor, Dumnezeu i-a dat lui =i casei lui
mai mult[ lumin[, umplându-i cu puterea Duhului Sfânt. Credin\a
de pre\ este o credin\[ care caut[ =i împline=te voia suveran[ a lui
Dumnezeu. Dac[ facem parte dintre aceia care am crescut într-o
cas[ de cre=tini atunci de mici copii am îndr[git povestirile bibli-
ce în care eroii credin\ei L-au crezut pe Dumnezeu, s-au încrezut
în El =i a=a au biruit r[ul. A=a am înv[\at cu pl[cere despre David,
care l-a biruit pe Goliat; despre Daniel care a r[mas credincios lui
Dumnezeu =i nu a fost sfâ=iat de lei, pentru c[ Dumnezeu a trimis
un înger care a închis gura leilor. Ne place s[ auzim cum lan\urile
lui Petru au c[zut la p[mânt =i por\ile închisorii s-au deschis ca de
la sine atunci când îngerul l-a scos afar[. 

Mul\i dintre noi am v[zut vindec[ri miraculoase de boli
incurabile sau minuni prin care au fost schimbate unele circum-
stan\e grele din via\a noastr[ de toate zilele. Am v[zut darurile
Duhului Sfânt manifest`ndu-se în mijlocul copiilor lui Dumnezeu
care au o credin\[ asem[n[toare cu a celor din prima biseric[, dar
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Dumnezeu are =i cursuri superioare. Dumnezeu a ales astfel de
cursuri superioare pentru ucenicii Domnului Isus care au avut o
credin\[ de pre\, care le-a dat încredin\area c[ se merit[ s[ moar[
ca martiri pentru un Isus pe care ei L-au v[zut c[ a înviat dintre
cei mor\i. Nu exist[ alt[ explica\ie credibil[ pentru comporta-
mentul =i dedicarea lor pân[ la jertf[ afar[ de aceea c[ au v[zut
un Hristos înviat din mor\i, pentru care au spus c[ se merit[ s[
tr[ie=ti =i chiar s[ mori. Privind dincolo de aceast[ via\[ ei
socoteau credin\a lor în Domnul Isus Hristos de a=a mare pre\
încât orice li s-a cerut pentru a =i-o p[stra nu li s-a p[rut prea mult. 

Evrei capitolul 11 ne aminte=te despre sufletele care au suferit
=i îndurat pân[ la punctul unde au pl[tit cu pre\ul suprem al vie\ii
lor pentru credin\a ]n Domnul Isus =i aceasta nu a însemnat c[ nu
au avut biruin\[ =i nici nu înseamn[ c[ nu au avut credin\[. <Al\ii
au suferit batjocuri, b[t[i, lan\uri =i închisoare; au fost uci=i cu
pietre, t[ia\i în dou[ cu fer[str[ul, chinui\i; au murit uci=i de sabie,
au pribegit îmbr[ca\i cu cojoace =i ]n piei de capre, lipsi\i de toate,
prigoni\i, munci\i, - ei, de care lumea nu era vrednic[ - au r[t[cit
prin  pustiuri, prin mun\i, prin pe=teri =i prin cr[p[turile p[mântu-
lui> (Evrei 11:36-38). Dumnezeu de multe ori i-a sc[pat pe cei
credincio=i =i le-a dat o biruin\[ din necaz, dar uneori, în suverani-
tatea Sa, a ales =i alege s[ îng[duie ca unii s[ treac[ prin suferin\[
=i chiar moarte. 

Prorocul Zaharia la fel ca =i primul martir al Bisericii, +tefan,
au fost omorâ\i cu pietre. Pentru credin\a lor în Dumnezeu unii au
fost pu=i în trunchiuri de copaci care erau goi pe din[untru, =i apoi
t[ia\i în dou[ cu fer[str[ul. Unii au fost îmbr[ca\i cu piei de ani-
male, ca apoi câinii s[ fie l[sa\i asupra lor ca s[-i sfâ=ie. Al\ii au
fost pu=i =i cusu\i în saci împreun[ cu =erpi venino=i, iar al\ii au
fost condamna\i la o moarte înceat[ prin înec, folosind fluxul =i
refluxul apei. Nu numai la început, ci =i în ultimii ani, milioane de
cre=tini au pl[tit cu pre\ul vie\ii lor pentru credin\a în Domnul
Isus Hristos, dobândind printr-o credin\[ de mare pre\ cununa de
martir. Aceste suflete au dat dovad[ de o mare credin\[, care a
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ajuns la maturitate =i L-a onorat pe Dumnezeu. Biserica lui
Dumnezeu a fost o biseric[ care a suferit =i înc[ mai sufer[
prigoan[ =i moarte în diferite p[r\i ale lumii. Astfel de oameni
dovedesc c[ au o credin\[ matur[, care pune mare pre\ pe mân-
tuire, =i va fi r[spl[tit[ de Regele Isus Hristos. Astfel de oameni
au fost considera\i de du=manii lor a fi ni=te birui\i, fiindc[ i-a
m[cel[rit cu u=urin\[ =i chiar f[r[ împotrivire, ]ns[ ei au fost mai
mult decât biruitori =i în cer li s-a f[cut primire de înving[tori prin
credin\a lor în Dumnezeu. Ce pre\ suntem noi gata s[ pl[tim pen-
tru credin\a noastr[ care are acela=i pre\ ca a primilor cre=tini? 

Credin\a care ajunge la maturitate nu înseamn[ a=a de mult a
primi tot ce ceri, cum uneori ne-am obi=nuit s[ credem, cât
înseamn[ s[ accep\i ]n deplin[ pace ceea ce Dumnezeu î\i d[. De
o astfel de credin\[ au dat dovad[ cei trei tineri care au fost arun-
ca\i în cuptorul de foc. Credin\a lor a primit =i acceptat voia lui
Dumnezeu, fie c[ El a ales s[-i scape sau s[-i lase s[ fie mistui\i
de dogoarea cuptorului. Ce fel de credin\[ ai? Încep[toare, care
=tie pu\in =i poate pu\in, sau matur[, care-L glorific[ pe
Dumnezeu într-un mod deosebit. O credin\[ matur[, de <acela=i
pre\> cu a primilor cre=tini, spune: <C[ci chiar dac[ smochinul nu
va înflori, vi\a nu va da nici un rod, rodul m[slinului va lipsi, =i
câmpiile nu vor da hran[, oile vor pieri din staule, =i nu vor mai
fi boi în grajduri, eu tot m[ voi bucura în Domnul, m[ voi bucu-
ra ]n Dumnezeul mântuirii mele!> (Habacuc 3:17, 18). Credin\a
de acela=i pre\ cu cea a lui Petru =i a Bisericii de la Rusalii este o
credin\[ care crede în minuni =i se a=teapt[ la ele, dar }l las[ pe
Dumnezeu s[ fie Suveran, s[ aleag[ drumul pe care mergem =i
poarta prin care vom intra în ve=nicie. 

Noe, cuprins de o fric[ sfânt[, L-a crezut pe Dumnezeu =i a
construit corabia care i-a sc[pat via\a lui =i a familiei sale. Noi,
cuprin=i de o fric[ sfânt[, r[mânem în corabia mântuirii care este
Isus Hristos, stând departe de tot ce ni se pare r[u printr-o credin\[
de acela=i pre\ ca a primilor cre=tini, care nu au îng[duit nici unui
lucru s[-i despart[ de dragostea lui Dumnezeu. O astfel de
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credin\[ de mare pre\ st[ lini=tit[, baz`ndu-se pe promisiunile lui
Dumnezeu, care, ca =i soarele, niciodat[ nu poate fi gr[bit =i nici
f[cut s[ întârzie. Când un credincios este dezam[git =i nemul\umit
o perioad[ de timp îndelungat[ este dovad[ c[ vrea prea mult de
la via\a aceasta =i nu are o credin\a matur[, care s[-L onoreze pe
Dumnezeu. Cei cu credin\[ de acela=i pre\ ca a primilor cre=tini
sunt oameni care v[d în spatele circumstan\elor luptele
duhovnice=ti ce se dau pentru sufletul omului. Ei aud oameni
vorbind =i în spatele cuvintelor discern vocea lui Dumnezeu =i
uneori vocea potrivnicului, care uneori este mieroas[ =i îmbie-
toare la a fi îng[duitor cu firea. Sunt suflete care citesc Scriptura
=i citind aud în suflet voia lui Dumnezeu care vrea întâi binele
ve=nic al sufletului nostru. Astfel de oameni atunci când trec prin
noaptea grea a necazului au în\eles cât este de important s[ nu uite
=i s[ nu se îndoiasc[ de ce le-a spus Dumnezeu când erau în
lumin[, înainte de a intra în întunericul încerc[rii. 

Dac[ alegem s[ fim astfel de credincio=i, ce ne izol[m de a
sim\i din plin durerea sau pierderile, exist[ puterea Duhului Sfânt
care este în[untrul nostru, gata s[ \â=neasc[ ca o artezian[ în
bucuria ce o are sufletul care se =tie a fi în voia lui Dumnezeu. Ai
tu credin\[ mântuitoare? Ai tu o credin\[ de acela=i pre\ ca a pri-
milor sfin\i? Trebuie s[ fim aten\i, pentru c[ de multe ori credin-
cio=ii spun c[ vor voia lui Dumnezeu, dar pe undeva =i de multe
ori, în secret, doresc ca Dumnezeu s[ fac[ voia lor. Dumnezeu
este Acela care detecteaz[ credin\a =i =tie dac[ e la nivelul unde
este de pre\, trecând de ce m[rturise=te gura noastr[. Astfel de
oameni sunt gata s[ se lase de orice r[u, dar =i s[-I dea lui
Dumnezeu binecuvânt[rile dac[ El ar alege s[ le cear[, a=a cum a
f[cut Avraam cu Isaac. Vine o zi când cei ce au o credin\[ de
acela=i pre\ cu a primilor cre=tini vor fi recunoscu\i de Dumnezeu
ca fiind de pre\ pentru cer, =i într-o clip[, într-o clipeal[, vor fi
transforma\i într-un trup de slav[ =i vor fi ridica\i la cer spre a fi
pentru totdeauna cu Domnul. <V[ spun c[, în noaptea aceea, doi
in=i vor fi în acela=i pat, unul va fi luat =i altul va fi l[sat; dou[
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femei vor m[cina împreun[: una va fi luat[, =i alta va fi l[sat[.
Doi b[rba\i vor fi la câmp: unul va fi luat =i altul va fi l[sat>
(Luca 17:34-36). 

Domnul Isus descrie diferite situa\ii în care se vor afla cei ce
vor fi r[pi\i, =i prin faptul c[ spune c[ unii vor dormi =i al\ii vor fi
la lucru descrie fusul orar pe glob, spun`ndu-le oamenilor de
atunci c[ p[mântul este rotund. Va fi o zi când unii vor afla c[ au
avut o credin\[ ]n Dumnezeu pe care au tratat-o f[r[ valoare, în
timp ce al\ii, care vor fi r[pi\i, vor dovedi prin absen\a lor de pe
p[mânt c[ au avut o credin\[ de mare pre\ în Dumnezeu. Cei ce
vor fi r[pi\i sunt suflete care au trecut examenul credincio=iei fa\[
de Dumnezeu zi de zi, =tiind s[ deosebeasc[ între ce s[ iubeasc[
=i ce s[ nu iubeasc[. Sunt suflete care au =tiut s[ deosebeasc[ între
ce trebuie s[ iubeasc[ =i ce trebuie s[ iubeasc[ mai presus de tot
=i toate, adic[ pe Dumnezeu. Sunt suflete care nu =i-au pierdut
credin\a atunci când lucrurile au încetat s[ mai aib[ sens =i au
r[mas credincio=i lui Dumnezeu în orice împrejur[ri. Sunt suflete
care au avut a credin\[ ce s-a încrezut în dragostea =i purtarea de
grij[ a lui Dumnezeu ori pe unde i-ar fi dus aceasta. 

Ei sunt ca ni=te oameni care au gustat pâine bun[ =i proasp[t[
=i c[rora degeaba le-ai spune c[ nu exist[ ceva numit pâine care
s[ aib[ gust bun =i hr[nitor, pentru c[ ei au în ei deja aceast[
dovad[. Pentru ei Dumnezeu este real =i prezent în fiecare zi a
vie\ii lor. Ei sunt aceia care =tiu c[ Dumnezeu va duce la bun
sfâr=it lucrarea pe care a început-o în via\a lor =i nu pleac[ de la
El, a=a cum au f[cut unii din ucenicii Domnului Isus când nu
L-au în\eles cu privire la mesajul despre trupul =i sângele
Domnului (Ioan 6:66). Sufletele cu o credin\[ de acela=i pre\ ca a
primilor cre=tini sunt suflete care au în\eles c[ binecuvânt[rile
p[mânte=ti pot fi transformate în blestem dac[ îng[duie ca inima
s[ li se lege de ele. <… voi blestema binecuvânt[rile voastre; da,
le-am =i blestemat, pentru c[ n-ave\i pe inim[ porunca Mea>
(Maleahi 2:2). Sufletele cu o credin\[ de acela=i pre\ ca a primilor
cre=tini sunt suflete care-L onoreaz[ pe Domnul, numind ziua de
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întrunire a credincio=ilor în adunarea lui Dumnezeu <ziua
Domnului> =i nu week-end de distrac\ie pentru fire. Ei au în\eles
c[ doar o form[ de evlavie nu înseamn[ credin\[ de pre\, ci o
credin\[ de pre\ trece la fapte =i este gata de sacrificiu. Asemenea
unui car de biruin\[ a lui Dumnezeu, credin\a =i fapta, ca dou[
roate, duc sufletul credincios pân[ la destina\ia numit[ Cer. 

Sufletul care are credin\a de pre\ este acela care la fel ca =i
Petru, în textul citat la început, se recomand[ ca fiind un rob al lui
Isus Hristos. O astfel de credin\[ de pre\, cum ne spune apostolul
Petru în acela=i verset, se cap[t[, se prime=te în urma ascult[rii de
Dumnezeu în lucrurile mici, ca =i în cele pe care noi alegem s[ le
numim mari. Astfel de oameni care au credin\[ de mare pret nu se
despart de ea oric`t i-ar costa, pentru c[ o v[d mai de pre\ ca orice
pe p[mânt. Credin\a de pre\ este aceea care ne va face s[ ne
înf[\i=[m înaintea lui Dumnezeu dup[ o via\[ tr[it[ cu El pentru
El, în care Duhul Sfânt a rodit fructe care au r[mas pân[ la
coacere. Dac[ pân[ ast[zi nu ai avut o credin\[ mântuitoare, ast[zi
po\i s[-\i pui încrederea în Acela care a pl[tit cu }nsu=i sângele
Lui ca s[ ne r[scumpere din aceast[ lume ce zace în cel r[u.
Recunoa=te c[ p[catul t[u merit[ pedeapsa =i prin credin\a în Isus
Hristos cere =i prime=te mila Lui, care te face o f[ptur[ nou[, ce
poate =i vrea s[ umble cu Dumnezeu prin credin\[.

Amin
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34
NORII

<... Domnul umbl[ în furtun[ =i în vârtej, =i norii sunt
praful picioarelor Lui.> Naum 1:3

Chiar dac[ nu to\i oamenii au chemarea sau oportuni-
tatea de a studia la =coli înalte, to\i oamenii sunt
chema\i s[ fie studen\i ai Scripturii, a c[rei comori =i

taine sunt pentru noi în fiecare zi o hran[ proasp[t[ pentru suflet.
Înv[\[m de la p[rin\i =i profesori, înv[\[m de la natur[, înv[\[m
din experien\ele altora =i din ale noastre, dar nimic nu poate
înlocui înv[\[tura Scripturii, în care g[sim gândurile bune ale lui
Dumnezeu pentru noi, oamenii. Privind la ceruri, care spun slava
lui Dumnezeu, putem înv[\a c[ avem de-a face cu un Creator bun
=i în\elept, dincolo de puterea noastr[ de pricepere. Cartea
Genesei ne spune despre Isaac c[ avea obiceiul s[ ias[ seara pe
câmp ca s[ cugete de unul singur, privind natura =i cerul. Ast[zi
mul\i s-au obi=nuit doar s[ ias[ afar[ sau s[ stea, f[r[ s[ cugete la
Acela care a creat totul =i toate dup[ voia Lui, =i ne-a creat =i pe
noi o f[ptur[ minunat[ care are trup, suflet =i duh. Putem alege s[
lu[m un curs la =coala naturii create de Dumnezeu privind la norii
de pe cer pe care Dumnezeu îi folose=te la fel cum un gr[dinar
folose=te o stropitoare cu ap[. 

Norii sunt aceia care pot ascunde pentru un timp de privirea
ochilor no=tri soarele =i celelalte astre cere=ti, =i chiar dac[ nu le
vedem pentru o vreme, ele sunt tot acolo unde Dumnezeu le-a
a=ezat. Privind în Cuvântul Scripturii putem vedea mai multe
felul de nori, =i primul fel care ne vine în gând sunt norii pe ca-
re-i vedem cu ochii no=tri fiind purta\i de vânt în largul cerului.
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Norii sunt molecule de ap[ suspendate în atmosfer[ la diferite
altitudini, de diferite m[rimi =i forme, care se afl[ într-o stare
gazoas[. <C[ci El trage la El pic[turile de ap[, le preface în abur,
=i d[ ploaia> (Iov 36:27). Norii se formeaz[ din apa evaporat[ de
soare din apele m[rilor care acoper[ dou[ treimi din suprafa\a
p[mântului. Norii con\in o ap[ purificat[ =i curat[, care de=i au o
greutate imens[, plutesc în v[zduh pân[ când dup[ legea pus[ de
Dumnezeu în mi=care, numit[ legea circuitului apei, se ]ntorc
]napoi pe p[mânt sub form[ de ploaie, spre a face p[mântul s[
rodeasc[. De-a lungul anilor, nu numai prorocul Ilie, ci mul\i al\i
copii ai lui Dumnezeu I-au cerut Domnului în vreme de secet[ s[
trimit[ ploaie, =i El a trimis norii care au udat p[mântul pentru a
putea rodi. 

}n Scriptur[ este amintit =i despre un alt tip de nor, unul
deosebit, care este înso\it de manifestarea prezen\ei =i puterii lui
Dumnezeu. Pe Tabor, atunci c`nd a avut loc schimbarea la fa\[ a
Mântuitorului, a ap[rut un nor luminos din care s-a auzit glasul
Tat[lui. Când omul lui Dumnezeu, Moise, a terminat de construit
cortul întâlnirii =i toate lucrurile care i s-a spus s[ le fac[ slava lui
Dumnezeu a coborât peste cort într-un nor, care pe urm[ i-a
c[l[uzit prin pustie. <Atunci norul a acoperit cortul întâlnirii, =i
slava Domnului a umplut cortul. Moise nu putea s[ intre în cortul
întâlnirii, pentru c[ norul st[tea deasupra lui, =i slava Domnului
umplea cortul. Cât au \inut c[l[toriile lor, copiii lui Israel porneau
numai când se ridica norul deasupra cortului> (Exodul 40:34-36). 

Copiii lui Dumnezeu atunci când privesc la nori se g`ndesc =i
la faptul c[ Scriptura ne spune c[ venirea Domnului va fi pe norii
cerului. <Atunci se va ar[ta în cer semnul Fiului omului, toate
semin\iile p[mântului se vor boci, =i vor vedea pe Fiul omului
venind pe norii cerului cu putere =i cu o mare slav[> (Matei
24:30). Daniel într-o vedenie L-a v[zut pe Fiul omului venind pe
norii cerului =i cei doi îngeri care au fost prezen\i la în[l\area
Domnului Isus la cer, atunci când a fost înv[luit de un nor, au spus
c[ El va veni înapoi în acela=i fel. Apostolul Pavel spune c[ în
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momentul R[pirii Biserica se va întâlni cu Domnul pe nori =i
apostolul Ioan ne relateaz[ acela=i lucru. <Iat[ c[ El vine pe nori.
+i orice ochi Îl va vedea; =i cei ce L-au str[puns...> (Apocalipsa
1:7). Norii de pe cer ne aduc aminte de venirea Domnului Isus,
dar este bine s[ =tim c[ venirea Lui nu va depinde de norii pe care
ochii no=tri îi v[d atunci când este noros afar[. 

G[sim scris în cartea Apocalipsei despre fiin\e care sunt che-
mate s[ se ascund[ în nori, persoane care stau pe nori =i îngeri
care sunt înv[lui\i în nori. +tiind c[ Împ[r[\ia lui Dumnezeu nu
este de domeniul material, ci spiritual, în\elegem c[ acest fel de
nori, în care se manifest[ puterea lui Dumnezeu pe p[mânt =i în
ceruri, nu sunt forma\i din vapori de ap[ cum sunt norii pe care îi
v[d ochii no=tri pe cer. Acest fel de lucruri, specifice prezen\ei
slavei lui Dumnezeu, le l[s[m în grija lui Dumnezeu =i întreb[rile
noastre cu privire la acest fel de nori le punem deocamdat[ în ser-
tarul min\ii noastre, în dosarul: <A=teapt[ mai mult[ informa\ie>,
informa\ie pe care o vom avea când vom ajunge acas[. <Dar Tu
e=ti un Dumnezeu care Te ascunzi, Tu, Dumnezeul lui Israel,
Mântuitorule!> (Isaia 45:15). Acest fel de nori ac\ioneaz[ pentru
noi ca =i o cortin[ care ascunde cevapentru care înc[ nu suntem
gata, fiindc[ vrea s[ ne protejeze =i sunt parte din lucrarea tainic[
a lui Dumnezeu. 

Un astfel de nor care ac\ioneaz[ ca un v[l între lumea fizic[ =i
cea spiritual[ este amintit =i de apostolul Pavel în epistola c[tre
Evrei, unde dup[ ce a vorbit despre eroii credin\ei a amintit de un
nor care ascunde în el martori. <+i noi, dar, fiindc[ suntem încon-
jura\i cu un nor a=a de mare de martori, s[ d[m la o parte orice
piedic[, =i p[catul care ne înf[=oar[ a=a de lesne, =i s[ alerg[m cu
st[ruin\[ în alergarea care ne st[ înainte> (Evrei 12:1). Domnul
Isus va veni pe nori, unde va fi mul\imea sfin\ilor în s[rb[toare,
care sunt Biserica Domnului din cer, =i acel nor al slavei Sale va fi
locul unde Se va întâlni cu Biserica Lui de pe p[mânt, în clipa când
va suna trâmbi\a. <+i pentru ei a prorocit Enoh, al =aptelea patriarh
de la Adam, când a zis: «Iat[ c[ a venit Domnul cu zecile de mii
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de sfin\i ai S[i> (Iuda 1:14). }n momentul plec[rii Bisericii la cer,
trupul nostru plin de sl[biciuni =i supus putrezirii va fi înghi\it de
slav[ =i vom trece de la starea de a cunoa=te în parte la a fi cu
Domnul Isus, a-L vedea a=a cum este El în toat[ slava Sa. <C[ci
cunoa=tem în parte, =i prorocim în parte; dar când va veni ce este
des[vâr=it, acest <în parte>, se va sfâr=i> (1 Corinteni 13:9, 10).

Un alt fel de nori sunt cei aminiti\i în textul citat la început
prin cuvintele prorocului Naum într-un mod metaforic spre a
descrie felul tainic =i uneori ne]n\eles de noi, oamenii, a modului
în care lucreaz[ Dumnezeu. Nu de pu\ine ori c[ile Domnului sunt
nu numai diferite de ale noastre, dar sunt =i ascunse de ochii no=tri
=i scap[ priceperii noastre. <... Domnul umbl[ în furtun[ =i în
vârtej, =i norii sunt praful picioarelor Lui> (Naum 1:3). Cuvintele
prorocului Naum aseam[n[ m[re\ia =i m[sura lucr[rilor lui
Dumnezeu cu un vârtej =i o furtun[ a=a de mare, încât praful
picioarelor Domnului sunt de m[rimea gigantic[ a norilor. El,
care a promis c[ este cu noi în toate zilele, umbl[ =i ast[zi cu
poporul S[u. <Voi umbla în mijlocul vostru; Eu voi fi Dumnezeul
vostru, =i voi ve\i fi poporul Meu> (Leviticul 26:12). 

Uneori pa=ii Lui nu-i vedem, a=a cum nu putem vedea =i citi o
urm[ pe ap[, dar privind m[re\ia lucr[rii Lui, omul trebuie s[
admit[ de multe ori, ca în\elep\ii Egiptului, c[ degetul lui
Dumnezeu este la lucru. O astfel de lucrare este lucrarea de mân-
tuire a omului, lucrare pe care mul\i  au v[zut-o de departe f[r[ s[
o în\eleag[ pe deplin =i chiar =i atunci când s-a desf[=urat sub ochii
Israelului nu a fost recunoscut[ =i nici în\eleas[ de marea majori-
tate. Dumnezeu a spus c[ s[mân\a femeii va zdrobi capul =arpelui,
ca apoi s[ lase s[ treac[ patru mii de ani de a=teptare. Lucrurile
desf[=urate în acea perioad[ a a=tept[rii vorbeau despre venirea lui
Mesia ca Salvator pe p[mânt, ]ns[ când a venit nu a fost recunos-
cut, fiindc[ nu a venit cum =i-au închipuit ei c[ va veni.

C[rturarii, fariseii =i preo\imea au v[zut un vârtej de eveni-
mente miraculoase numite minuni, care, asemenea unui nor de
praf al picioarelor Lui sfinte, le-a afectat vederea s[n[toas[ din
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cauza invidiei =i a refuzului lor categoric de a recunoa=te în
Domnul Isus pe Mesia, trimisul Tat[lui din cer. Desf[=urarea
planului de mântuire în ziua r[stignirii a fost ca un vârtej =i ca o
furtun[, =i privind la modul ]n care au decurs evenimentele putem
spune c[ Dumnezeu, care a fost în controlul fiec[rei secunde, a
fost singurul care a =tiut pe deplin ce se întâmpl[. Nici poporul,
nici ucenicii c[rora li s-a spus ce avea s[ se întâmple, =i nici fami-
lia, nu au în\eles grandoarea planului lui Dumnezeu.  

Observ[m c[ nici chiar Satan nu =tia exact cum aveau s[
decurg[ lucrurile, =i cred c[ =i îngerii lui Dumnezeu priveau cu
interes desf[=urarea lucr[rii care a avut ca rezultat deschiderea
u=ii spre mântuire pentru omul c[zut în p[cat. Abia dup[ înviere,
dup[ rev[rsarea Duhului Sfânt, norii acelei furtuni aduc[toare de
mântuire s-au ridicat =i, at`t ucenicii c`t =i familia Domnului Isus,
au în\eles taina =i felul în care s-a desf[=urat lucrarea lui
Dumnezeu, care a avut loc chiar sub ochii lor, f[r[ ca ei s[ o
în\eleag[ la început. Apoi aceast[ tain[ avea s[ fie dest[inuit[ =i
transmis[ =i nou[, prin scrierile apostolilor. <Da, mie, care sunt
cel mai ne]nsemnat dintre to\i sfin\ii, mi-a fost dat harul s[ vestesc
Neamurilor bog[\iile nep[trunse ale lui Hristos, =i s[ pun în
lumin[ înaintea tuturor care este ispr[vnicia acestei taine,
ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a f[cut toate lucrurile>
(Efeseni 3:8, 9).

Domnul umbl[ în furtun[ =i vrea ca noi, chiar dac[ nu-L vedem
de nori, s[ ne încredem în El =i astfel credin\a s[ ne fie dovedit[
a fi de valoare. Dumnezeu umbl[ =i ast[zi în furtuni =i creaz[ ast-
fel de vârtejuri care, dup[ ce norii prafului picioarelor Lui dispar,
las[ s[ se vad[ lucr[ri minunate, prin care }=i arat[ slava. Tot
metaforic vorbind, mai exist[ un fel de nori care sunt cu totul
diferi\i de cei aminti\i pân[ acum. Sunt norii negri, ce se v[d la
orizont pentru to\i aceia care refuz[ s[ se împace cu Dumnezeu
prin jertfa Domnului Isus. Ace=ti nori negri ascund în ei moartea,
judecata =i pedeaspa ve=nic[ a iadului. To\i aceia care se închin[
la un alt altar afar[ de acela al Domnului Isus Hristos, dovedind
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în acest fel c[ nu doresc s[ fie robi ai lui Isus Hristos, au în
viitorul lor ace=ti nori aduc[tori de am[r[ciune. 

Unii aleg s[ se închine la altarul <Sofiei>, zei\a cunostin\ei, =i
din dorin\a de a fi mari pe p[mânt uit[ de suflet, care necesit[
hran[ =i îngrijire. Al\ii se închin[ la altarul <Mamonei>, dumnezeul
bun[st[rii, =i nu se mai satur[ s[ adune lucruri materiale, uneori
motivând lipsa lor de timp pentru suflet =i lucrarea Domnului cu
aceea c[ se îngrijesc de familie, ca s[ aib[ o via\[ mai bun[. Nici
cei lene=i =i nici cei avari nu L-au mul\umit niciodat[ pe
Dumnezeu =i conform legii sem[natului =i a seceratului fiecare va
strânge ce a sem[nat, de aceea ori de câte ori vedem nori s[ ne
aducem aminte c[ vine ziua r[spl[tirii, când Domnul va veni cu
r[splata. Va fi o zi foarte bun[ sau foarte rea pentru fiecare din noi
=i, ]n mod sigur, acea zi ne va schimba =i afecta pentru totdeauna.

Este de admirat lucrarea pe care o face Dumnezeu în via\a unor
oameni pe care-i binecuv`nteaz[ p[mânte=te, dar care las[ ca
aceste binecuvânt[ri s[ curg[ mai departe spre cei în nevoie =i
spre sprijinirea lucr[rii Domnului, ]ns[ a strânge ca un avar, negli-
jând a da lui Dumnezeu ce este a Lui, înseamn[ a-L fura pe
Domnul =i a-\i strangula via\a sufletului. Înseamn[ s[ strângi mai
mult decât po\i folosi din cauza lipsei de încredere în Dumnezeu,
din dorin\a de îmbog[\ire =i faim[ între oameni. Este foarte trist,
]ns[ dup[ unele statistici numai 20% din cre=tini dau Domnului
partea Lui din venitul lor. <C[uta\i mai întâi Împ[r[\ia lui
Dumnezeu =i neprih[nirea Lui, =i toate aceste lucruri vi se vor da
pe deasupra> (Matei 6:33). 

Al\ii aleg, la fel ca =i epicurienii, s[ jertfeasc[ pe altarul pl[ceri-
lor, iar la urm[ se afl[ tot goi în suflet =i de multe ori cu un trup
distrus de vicii. Este foarte trist s[ vedem c[ vr[jma=ul a luat un
cuvânt a=a de frumos cum este cuvântul <libertate> =i a f[cut din el
cuvântul <liberal>, care st[ ca un steag al r[zvr[ti\ilor, str`ng`n-
du-i sub flamurile lui pe aceia care, într-o extrem[ de stânga, vor
libertate =i independen\[ fa\[ de autoritatea lui Dumnezeu =i de
orice înv[\[tur[ =i lucru pe care li l-ar cere Domnul. Tr[im vremuri
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asem[n[toare cu vremea lui Noe, când oamenii se declarau
<liberi> de Dumnezeu, invitându-L afar[ din casele lor, din =coli =i
nu de pu\ine ori =i din casele lor de rug[ciune, prin aceea c[ tole-
rau ceea ce Dumnezeu nu tolereaz[. Aceast[ stare de a dori s[ fii
<liber> de Dumnezeu este ca o stare de deficien\[ mintal[, stare
care este întâlnit[ tot mai des între oamenii.

Tr[im vremuri când produsele cinematografiei p[trund în
casele oamenilor ca =i o conduct[ de canal care duce mizerii =i î=i
revars[ puhoaiele de murd[rii în min\ile oamenilor =i a copiilor
prin intermediul filmelor, =i a=a îi duce la un standard al întune-
ricului, ajung`nd nemul\umi\i cu ce au =i educa\i de acela care
este tat[l minciunii. Acela care glume=te cu p[catul =i neglijeaz[
leg[tura cu cerul se treze=te într-o zi legat, =i atunci degeaba mai
încerc[ s[ se zbat[ ca s[ rup[ funiile, cum poate a f[cut alt[dat[,
deoarece puterea care l-a f[cut deosebit l-a p[r[sit, fiindc[ lumi-
na nu st[ cu ]ntunericul la un loc. Este momentul ca cel ce st[ în
picioare s[ ia seama s[ nu cad[ prins de la\ul vân[torului =i s[ se
afle în=elat de am[girea oamenilor. Este greu s[ te împiedici =i s[
cazi când e=ti pe genunchi, de aceea Domnul ne-a recomandat s[
veghem în rug[ciune, singura care ne pote men\ine prin Duhul
Sfânt leg[tura cu cerul. 

Scriptura ne spune despre r[spl[tirea lui Dumnezeu care poate
fi bun[ sau rea. Fiecare suflet este a=teptat la cap[tul de drum al
vie\ii p[m`nte=ti de o comoar[ de mânie sau de o mo=tenire
nestric[cioas[ dac[ a ales s[-=i adune comori în cer, a=a cum
Domnul Isus ne-a înv[\at. În prezent, fiecare suflet are, undeva în
viitorul s[u, norii de slav[ ai revenirii Domnului Isus c`nd va
avea loc R[pirea, sau norii negri ai mâniei lui Dumnezeu. Când
vor trece norii de slav[ ai R[pirii, cei r[ma=i în urm[ se vor trezi
în=ela\i de inima lor de oamenii care le-au dat n[dejdi false, neîn-
temeiate pe înv[\[turile Scripturii. Dac[ cumva te g[se=ti a fi
nepreg[tit pentru venire Mirelui pe nori po\i schimba aceast[
stare prin o rug[ciune sincer[, în care s[ recuno=ti c[ e=ti p[c[tos
=i prin care s[-L invi\i pe Domnul Isus s[ fie noul St[pân al vie\ii
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tale. Nu spune: <Dac[ am gre=it, dac[ Te-am sup[rat, iart[-m[!>,
ci spune: <Iart[-m[ c[ am spus minciuni, c[ am furat, am vorbit
murdar, am urât, am pâng[rit trupul meu prin vicii>, adic[ fii spe-
cific în ceea ce =tii c[ ai f[cut, =i atunci Acela care este credincios
promisiunilor Lui te va sp[la cu sângele S[u de orice vin[ =i-\i va
ierta =i p[catele de care nu-\i mai aduci aminte. 

<Sem[na\i potrivit cu neprih[nirea =i ve\i secera potrivit cu
îndurarea. Des\eleni\i-v[ un ogor nou! Este vremea s[ c[uta\i pe
Domnul, ca s[ vin[ =i s[ v[ ploaie mântuire> (Osea 10:12).
Decizia determin[ destinul =i nici o alt[ decizie din via\a ta nu
este mai important[ ca aceea de a-L c[uta pe Dumnezeu =i a
deveni un ucenic al lui Isus. Dup[ ce devii un copil al Domnului,
o f[ptur[ nou[, prin poc[in\[ =i înnoirea f[cut[ de Duhul Sfânt, El
]\i va da de lucru în via Lui, r[spl[tindu-te la venirea Lui pentru
orice osteneal[ depus[ pentru ]naintarea Împ[r[\iei Sale. Privind
la modul cum Dumnezeu a lucrat în via\a unor oameni pentru a-i
chema la mântuire, am putea asem[na evenimentele acelea cu o
furtun[ stârnit[ de Dumnezeu, în care a umblat El, ca s[-l fac[ pe
om s[ alerge în bra\ele Lui. 

Atunci când norii lucr[rii lui Dumnezeu se ridic[ =i ne vedem
ierta\i, plini de pace =i cu o cântare de laud[ în gur[ =i în inim[,
începem s[ vedem imensitatea darului lui Dumnezeu. El ne
cur[\e=te =i ceea ce El cur[\e=te nu vrea ca nimeni s[ numeasc[
murdar. La fel cum o c[snicie fericit[ nu se datoreaz[ unui certi-
ficat de c[s[torie, ci unui leg[mânt în dragoste, cel ce ]ncheie un
leg[mânt cu Dumnezeu poate tr[i o via\[ fericit[, prin care, ca un
vas folosit de El, aduce foloase ve=nice în sufletele oamenilor.
Via\a ne-a fost dat[ nu numai ca s[ o consum[m, ci =i s[ produc[
road[. Având o linie direct[ de comunicare cu Creatorul prin
cuvânt =i rug[ciune =i lucrând ca un m[dular în Biseric[, împre-
un[ cu celelalte m[dulare, s[ c[ut[m s[-I facem voia, care
presupune sfin\irea noastr[ =i mântuirea oamenilor. Scopul turnu-
lui de veghere de la marginea m[rii este s[ trimit[ o lumin[ în
noapte înspre ape, pentru ca vasele v[z`nd acea lumin[ =i con-
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ducându-se dup[ ea s[ ajung[ cu bine în port. Un turn care nu-=i
reflect[ lumina înspre apele lumii nu este de nici un folos. Dac[
cei din turn las[ lumina din far s[ se sting[ =i au loc accidente
navale, cei care au l[sat lumina s[ se sting[ sunt r[spunz[tori pen-
tru accidentele petrecute. 

Uneori, cu scopul de a ne cre=te în credin\[, Dumnezeu
îng[duie în via\a noastr[ un alt fel de nori, a c[ror motiv uneori
nu-l în\elegem, care sunt nori de necaz sau chiar de nedreptate. O
cântare spune: <Când nori de nedreptate,/ Se-adun[-n jurul meu,/
Ce-ai face Tu Isuse?/ De-ai fi în locul meu?> =i, ]n versetul
urm[tor al acelei cânt[ri, Domnul Isus d[ r[spunsul =i spune c[ El
ar r[bda în t[cere, biruind ura prin iubire. Când acest fel de fur-
tun[ nu este una de corectare, atunci când se ridic[ norii vedem c[
am devenit o lucrare mai aproape de a fi terminat[ =i suntem mai
frumo=i în ochii Domnului, care privesc la sfin\enie ca la o
podoab[. Faptul c[ norii, care pot avea o m[rime gigantic[ pentru
noi, oamenii, sunt asem[na\i cu praful ridicat de picioarele
Domnului, care umbl[ în furtun[, ne spun c[ lucrurile care pentru
noi sunt mari pentru Domnul sunt lucruri mici =i u=oare. Chiar
dac[ norii necazurilor se întâlnesc =i creaz[ desc[rc[ri electrice,
pacea ne este asigurat[ de Acela care a spus c[ nu ne va p[r[si =i
cu nici un chip nu ne va uita. 

Când norul de necazuri a venit peste via\a lui Iov, nu i s-a spus
cine a fost instigatorul =i cum au decurs discu\iile în cer, dar el a
ales s[ r[mân[ credincios, privind dincolo de norii depresiei =i a
descuraj[rii, =tiind c[ ochii lui }l vor vedea pe R[scump[r[torul.
Vocea Domnului poate potoli =i ast[zi furtuna, a=a cum a f[cut pe
Marea Galileii, =i lucrurile care pe cei ce refuz[ s[ umble cu
Dumnezeu ]i îngrozesc pe copiii Domnului nu-i sperie, pentru c[
=i-au încredin\at via\a =i sufletul în mâna care nu d[ gre= niciodat[
=i via\a lor este ascuns[ cu Hristos în Dumnezeu. Exist[ companii
care vând bilete pentru a petrece concediul ]n diferite zone =i au
reclame prin care ]i ]ndeamn[ pe oameni s[ viziteze Israelul =i
spun: <Umbl[ pe unde a umblat Domnul Isus!> Fiecare suflet care
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a fost n[scut de sus =i a primit în inima lui dragostea lui
Dumnezeu poate =i trebuie s[ umble pe unde a umblat Domnul
Isus, =i aceasta f[r[ s[ mearg[ în Israel. Domnul Isus a umblat
printre cei nec[ji\i =i i-a mângâiat, dându-le o n[dejde. Domnul
Isus s-a atins de aceia pe care nimeni nu a vrut s[-i ating[ =i le-a
f[cut bine. Se a=teapt[ de la noi, ca ucenici ai Domnului, s[
atingem via\a unor astfel de oameni, pentru ca ei s[-L cunoasc[
pe Acela care le poate vindeca sufletul =i da înapoi nevinov[\ia. 

Firea noastr[ ar vrea s[ aib[ de-a face numai cu oameni impor-
tan\i =i cumsecade, dar cineva trebuie s[ le spun[ =i celor cu via\a
roas[ de vicii =i cuprins[ de dezn[dejde despre Domnul Isus
Hristos care d[ slobozire prin=ilor de r[zboi. Domnul Isus nu +i-a
folosit majoritatea timpului ca s[ \in[ =edin\e de comitet pentru a
decide pe cine =i cum s[ ajute. El +i-a cheltuit cel mai mult timp
luându-+i comitetul, format din ucenicii Lui, cu El =i petrecând
timp printre aceia care aveau nevoie de atingerea Lui aduc[toare
de vindecare. Dac[ prime=ti aceast[ dragoste a Lui în inima ta nu
înseamn[ c[ ai s[ po\i opri oamenii s[ nu mai moar[ fizic sau ai s[
le po\i lua toat[ suferin\a, ]ns[ având ]n inima ta acest râu de ap[
vie numit Duhul Sfânt vei putea s[ plângi cu cei ce plâng, s[ te
bucuri cu cei ce se bucur[, st`nd în a=teptarea fericitei noastre
n[deji, când Domnul Isus va ap[rea pe nori ca s[ ne ia acas[.

Dup[ cum conform legii circuitului apei ]n natur[ se evapor[
ap[ din oceanele s[rate, din mla=tini sau b[l\i cu ap[ infect[, luân-
du-se în atmosfer[ numai apa pur[, tot a=a, Domnul Isus va atrage
la Sine Mireasa Sa, curat[ =i f[r[ zbârcituri numite =i p[cate, ca s[
o a=eze în locurile Cere=ti, unde va fi pururea cu El. <Binecuvân-
tat s[ fie Dumnezeu, Tat[l Domnului nostru Isus Hristos, care
ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvânt[ri duhovnice=ti, în
locurile cere=ti, în Hristos> (Efeseni 1:3). Pentru fericirea ta
ve=nic[, asigur[-te c[ a=tep\i =i dore=ti s[ apar[ norii pe care va
veni Domnul Isus Hristos =i astfel s[ ajungi în cetatea Noului
Ierusalim, unde nu vor mai fi nori, ci va fi pace, neprih[nire =i
bucurie în Duhul Sfânt. Amin    
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35
MOMEALA ISPITITORULUI

<+i noi, dar, fiindc[ suntem înconjura\i cu un nor a=a
de mare de martori, s[ d[m la o parte orice piedic[,
=i p[catul care ne înf[=oar[ a=a de lesne, =i s[
alerg[m cu st[ruin\[ în alergarea care ne st[
înainte.> Evrei 12:1

Cuvântul momeal[ descrie ceva ademenitor, ce pare de
dorit, pus în calea cuiva, care ]ns[ ascunde un scop.
Momeala ofer[ ceva ce stârne=te interesul celui ce o

g[se=te într-un mod u=or de ob\inut, ca apoi s[ în=ele, a=a cum se
în=eal[ o pas[re care ciugule=te semin\ele din la\ul p[s[rarului. Cel
viclean =tie c[ dac[ i-ar spune unei persoane s[ comit[ un p[cat va
ajunge în iad, unde focul nu se stinge =i viermele nu moare, acea
persoan[ de cele mai multe ori s-ar îngrozi =i nu ar comite acel
p[cat. Pentru c[ momeala, care este prezentat[ ca fiind ceva bun =i
de dorit, pe moment ascunde adev[rata inten\ie cu care este ofe-
rit[, cel ce ispite=te merit[ numele de în=el[tor. <Ca pas[rea care
d[ buzna în la\, f[r[ s[ =tie c[ o va costa via\a, pâna ce s[geata îi
str[punge ficatul> (Proverbe 7:23). Dumnezeu Tat[l i-a îng[duit
ispititorului Satan s[-=i ofere momeala chiar =i Fiului lui
Dumnezeu, dup[ ce Acesta a fost botezat de Ioan în Iordan, pentru
ca Domnul Isus s[ fie declarat a fi încercat =i g[sit nevinovat din
punctul de vedere al slujbei pentru care a venit pe p[mânt.

}n mod sigur c[ =i în calea noastr[ vom întâlni momeala ispiti-
torului =i se a=teapt[ de la noi s[ o recunoa=tem =i s[ o refuz[m,
cu atât mai mult cu cât suntem înconjura\i de un mare nor de
martori. Este sigur c[ unii vor c[dea, iar al\ii, spre bucuria ceru-
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lui, vor trece acest examen al momelii aduc[toare de moarte.
<Mul\i se vor poticni, vor c[dea =i se vor sf[râma, vor da în la\ =i
vor fi prin=i> (Isaia 8:15). Momeala folosit[ de un vân[tor poate
varia de la semin\e pentru p[s[ri pân[ la mâncarea pus[ în cap-
can[ pentru urs, dar toate au în comun un scop ascuns, dar la=, au
un element surpriz[, care const[ în pierderea libert[\ii sau chiar în
moarte. Pescarii folosesc o râm[ sau chiar un metal sclipitor ca
momeal[ artificial[, despre care pe=tele crede c[ este ceva gustos,
dar când a s[rit la ea d[ de un ac de fier tare, ascu\it =i necru\[tor,
care-l duce acolo unde nu vrea s[ ajung[. Ispititorul =i agen\ii lui
folosesc metode asem[n[toare, având o vast[ experien\[, care a
început chiar în Eden. <... prinde\i sufletele ca p[s[rile ...>
(Ezechiel 13:20). 

Ca oameni, fiindc[ suntem aici pe p[mânt spre a fi încerca\i,
suntem l[sa\i s[ umbl[m pe drumul numit via\[, care este pres[rat
cu momeli a=ezate în mod dibaci de ispititor =i singura =ans[ a
noastr[ este o necurmat[ ascultare =i dependen\[ de Dumnezeu,
care vrea s[ ajungem cu bine la cap[tul drumului, mai mult decât
am =ti =i dori noi acest lucru. <Da, El te scap[ de la\ul vân[toru-
lui…> (Psalmul 91:3). În timp, cre=tinul poate ajunge s[ fie un om
de fier =i de catifea, a=a cum se spunea despre Lincoln. Un cre=tin
are discern[mântul s[ recunoasc[ =i s[ deosebeasc[ momeala
ispititorului de oportunitatea de a face ce este bine, având inima
în clocot, plin[ de jarul dragostei, dar având =i o voin\[ de fier,
care nu cedeaz[ în fa\a momelii, a=a cum nu a cedat =i nu s-a com-
promis Iosif. Biruin\a =i binecuvânt[rile au venit =i în via\a lui
Iosif, ]ns[ numai dup[ ce a fost încercat =i g[sit bun. 

C[ut`nd împlinirea în via\[, vei vedea c[ alergarea dup[ ceea
ce lumea nume=te fericire, oferindu-\i-o ca pe o momeal[, devii
prizonier unor circumstan\e trec[toare, depinzând de ceea ce fac
sau nu oamenii, ]ns[ dac[ vei alege s[ umbli dup[ bucurie, care
este ceva l[untric =i este o road[ a Duhului, nu vei depinde de cir-
cumstan\ele vie\ii, care se schimb[ tot timpul, ci vei depinde de
Dumnezeu în care nu este umbr[ de mutare. Dac[ noi ne facem
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partea noastr[, Dumnezeu va face ceea ce noi nu putem face în
luptele spirituale care se dau în v[zduh, unde se concep planuri
împotriva noastr[, de care nu =tim, =i unde se preg[tesc momeli =i
la\uri care s[ fie puse în calea noastr[. <Eu îmi întorc necurmat
ochii spre Domnul, c[ci El îmi va scoate picioarele din la\>
(Psalmul 25:15). Lui Daniel =i prietenilor lui oamenii împ[ratului
le-au schimbat numele, hainele, locul unde locuiau, dar nu le-au
putut schimba inima, care era întru totul =i cu orice pre\ pentru
Domnul. Modul ]n care ac\ionezi atunci c`nd e=ti ]n cuptor =i \i se
ofer[ momeala dovede=te nu numai ce fel de credin\[ ai, dar
determin[ =i perioada cât vei stai în cuptor. 

Succesul vasului de lut ars în cuptor depinde în mare parte de
c`t de uscat este vasul, fiindc[ dac[ are umezeal[ are =anse s[
crape, f[când astfel toat[ osteneala olarului de pân[ atunci zadar-
nic[. Ca s[ fim un vas reu=it va trebui s[ ne golim de apa murdar[
a lumii prin care ispititorul ne cheam[ la el, vrând s[ opreasc[
cursul lucr[rii bune începute de Dumnezeu în via\a noastr[. În
Scriptur[ suntem asem[na\i cu o oaie, =i o oaie care este departe
de turm[ =i p[stor nu este independent[, ci pierdut[, afl`ndu-se în
mare pericol. A ajuns pierdut[ \inând capul ]n jos =i uitându-se
dup[ urm[torul fir de iarb[, ca apoi s[ se g[seasc[ singur[ =i vul-
nerabil[. În mod asem[n[tor, Satan pune în fa\a omului ceea ce
pare a fi pentru o oaie fire de iarb[ gustoase, =i cine nu are privirea
a\intit[ spre C[petenia des[vâr=irii noastre, care este Domnul
Isus, ajunge s[ mu=te momeala preg[tit[ de ispititor. Au existat
spioni care atunci când au fost descoperi\i ca fiind tr[d[tori, din-
tr-un sim\ al vinov[\iei, au spus despre felul în care au fost recru-
ta\i. Un astfel de om, a c[rui tr[dare a costat multe vie\i, a spus c[
cineva i-a oferit un plic cu bani =i l-a întrebat dac[ poate avea
num[rul lui de telefon. Omul care lucra într-un serviciu în care
putea compromite secrete extrem de valoroase =i-a spus c[ nu este
mare lucru s[-i dea num[rul de telefon, fiindc[ este scris =i în
cartea de telefoane. A urmat un alt plic cu =i mai mul\i bani, =i a
fost întrebat dac[ poate s[ spun[ unde locuie=te. Din nou, la ve-
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derea banilor =i pentru c[ a fost ales ca \int[, av`nd ]n acea
perioad[ probleme financiare a cedat în fa\a momelii. Apoi au
urmat alte plicuri, =i informa\iile care i se cereau nu mai erau
nevinovate, ci compromi\[toare, ajung`nd ]n punctul unde i s-a
spus c[ este de-al lor =i c[ trebuie s[ joace rolul de spion. Totul a
început într-un mod ce p[rea nevinovat, i se p[rea c[ este în
deplin control, dar nu a trecut mult =i a pierdut controlul, fiindc[
a mu=cat momeala ispititorului. 

Textul citat la început ne spune c[ p[catul ne <înf[=oar[ a=a de
lesne> =i exemple ale acelora care au fost prin=i prin momeal[ de
ispititor sunt g[site din abunden\[ în Scriptur[. Pentru Acan, fiul
lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah din semin\ia lui Iuda,
momeala a fost o manta =inear, dou[ sute de sicli de argint =i o
plac[ de aur în greutate de cincizeci de sicli, pe care le-a poftit,
le-a luat =i le-a ascuns. Pentru Samson a fost pofta p[c[toas[ a
c[rnii, care a culminat cu experien\a Dalilei. Pentru Iuda Iscari-
oteanul momeala a fost dorin\a de îmbog[\ire =i slava de=art[ a
acestei lumi, =i astfel L-a vândut pe Domnul Vie\ii pentru 30 de
argin\i. Tamar i-a întins o curs[ lui Iuda, care s-a v[zut în=elat, dar
pân[ la urm[ a recunoscut c[ gre=eala lui era =i mai mare dec`t a
lui Tamar.  

Ispititorul nu =i-a încetat lucrarea în aceste vremuri de pe urm[,
ci este mai furios ca oricând, fiindc[ i se termin[ timpul de liber-
tate =i caut[ s[ doboare dac[ poate chiar =i pe cei ale=i. Ast[zi nu
va veni la tine cu un blid de ciorb[ ro=iatic[ de linte, ci te va stu-
dia =i m[ va studia cu r[bdare, ca s[ vad[ care ne este sl[biciunea
=i unde =i când am fi înclina\i s[-i cump[r[m marfa sub form[ de
momeal[. Momeala pus[ ast[zi în calea oamenilor ca o capcan[
poate fi de diferite feluri, dar are de-a face cu firea noastr[ cea
veche. Uneori momeala vine sub form[ de filme, care prezint[
sub titlu de aventur[ evenimente dure, brutalitate, violen\[,
pornografie, care trezesc poftele, ca apoi acele gânduri s[ z[mis-
leasc[, =i când omul are oportunitatea comite acele p[cate care
deja au fost comise în minte. La început, ispititorul se mul\ume=te
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doar s[ ne expun[ spre a ne face insensibili, ca s[ nu ne mai
speriem de p[cat, pentru ca apoi, cu timpul, s[-l toler[m, f[r[ s[
mai vedem c[ murd[re=te l[untrul templului nostru. Tr[im într-o
lume poluat[ de p[cat, care zace în cel r[u, =i tot mai mul\i
cre=tini sunt pipernici\i, pentru c[ sunt superficiali cu lucrurile
spirituale. Tot mai mul\i spun: <Hr[ne=te-m[! Ai grij[ de mine!
F[-m[ s[ m[ simt bine! Distreaz[-m[ duminica!>, pe când un
cre=tin care se dezvolt[ normal, într-un mediu s[n[tos, este gata
de lucru =i de lupt[ dup[ câteva luni petrecute studiind Cuvântul
lui Dumnezeu. 

Momeala devine tot mai periculoas[ =i mai camuflat[ când
îmbrac[ haine îngere=ti, dar scopul este acela=i, de a ucide sufle-
tul, =i chiar dac[ nu ne îmbie întotdeauna cu p[catele pe care ne
este ru=ine s[ le amintim, nu ezit[ s[ ne îmbie cu momeala mân-
driei spirituale, care judec[ =i condamn[ din cauza unei
neprih[niri ce se bazeaz[ pe merite personale. Lenea =i egocen-
trismul omului ]l prezint[ pe ispititor cu oportunit[\i pe care le
evalueaz[ spre a ne momi la început ]ntr-o stare neutr[, apoi s[ ne
izoleze, iar pe urm[ s[ ne g[sim reci, prin=i de dorin\ele firii
p[mânte=ti. P[catul este oferit ca o momeal[, dar mul\i nu-l
recunosc =i nu i se împotrivesc, fiindc[ sensibilitatea =i sim\urile
duhului lor sunt anulate din cauza atrofierii =i dac[ ochii inimii se
închid, omul nu mai vedea la\ul vân[torului de suflete. Exist[
ceva ]n natura noastr[ cea veche care este gata s[ se alieze cu
p[catul, =i fiecare din noi este predispus =i înclinat spre o alt[
momeal[. Ispititorul =tie care ne sunt sl[biciunile =i este bine s[ le
cunoa=tem =i noi, pentru a ne pune str[ji puternice acolo. 

Vr[jma=ului nu-i este ru=ine =i nici nu-=i ia concediu, ci vrea s[
ne acapareze din nou, la ]nceput mul\umindu-se, ca =i în cazul
agentului secret amintit mai sus, cu un loc cât de mic. P[catul sub
form[ de momeal[ are trecere =i acces la omul nostru vechi, dac[
acesta are dreptul de a lua decizii =i hot[râri necernute prin sita
Cuvântului Scripturii. Voin\a, sim\urile =i sentimentele noastre
sunt ca ni=te u=i la care ispititorul ]mpinge înceti=or, ca s[ nu ne
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sperie, pân[ g[se=te ceva deschis. <C[ci firea p[mânteasc[
pofte=te împotriva Duhului, =i Duhul ]mpotriva firii p[m`nte=ti:
sunt lucruri potrivnice unele altora, a=a c[ nu pute\i face tot ce
vroi\i> (Galateni 5:17). Ce =anse are ispititorul s[ te înf[=oare cu
p[catul pe care \i-l ofer[ ca momeal[? Cu cât e=ti mai aproape de
p[cat, cu atât are mai bune =anse s[ te înf[=oare, =i cu cât stai mai
departe de tot ce \i se pare r[u, are mai pu\ine =anse =i cu atât î\i
este mai u=or s[ i te împotrive=ti. <Inima este nespus de
în=el[toare =i dezn[d[jduit de rea; cine poate s-o cunoasc[?>
(Ieremia 17:10). 

O dat[ ce a g[sit o u=[ a oportunit[\ii ]n inima noastr[, infec\ia
introdus[ în suflet, prin consumul momelii, nu r[mâne într-un loc,
ci se extinde ca un cancer ie=it de sub orice control. Apoi, p[catul
anuleaz[ efectul rug[ciunii =i majoritatea bolnavilor de acest fel
dup[ un timp nu se mai roag[, pentru c[ =tiu c[ nu pot mul\umi doi
st[pâni. Momeala ispititorului apare de multe ori în scopurile
noastre, în planurile noastre, chiar bune uneori, de aceea unii s-au
c[lug[rit, ca s[ se izoleze, dar aceasta nu este calea trasat[ de
Dumnezeu pentru om. Dumnezeu vrea ca v[zând momeala s[ i te
împotrive=ti =i biruind astfel ispita s[ fii g[sit bun, ca s[ aib[ pen-
tru ce te r[spl[ti. Lumina care ne face martori ai învierii Lui se
observ[ în întuneric, nu la soare =i se vede prin curajul de a fi dife-
rit, stând în picioare pentru adev[r. <... s[ v[ dezbr[ca\i de omul cel
vechi care se stric[ dup[ poftele în=el[toare> (Efeseni 4:22).
Cuvântul citat la început ne spune <s[ l[s[m la o parte>, adic[ s[
alegem s[ evit[m locurile =i oamenii care pot fi pentru noi o
momeal[ de a ne atrage spre p[cat. <... s[ v[ feri\i de poftele firii
p[mânte=ti care se r[zboiesc cu sufletul> (1 Petru 2:11).

R[zboi înseamn[ pericol, împotrivire, strategie =i efort
deosebit. R[zboiul nu este o glum[, pentru c[ în el pot muri
oameni. La fel, în r[zboiul spiritual nu-\i pierzi tinere\ea, via\a
sau familia, ci ve=nicia, de aceea ni se spune: <Fere=te-te! Las[ la
o parte p[catul! Evit[! Fugi!>, dar nu mu=ca din momeala ispiti-
torului. Tr[ie=te ]n a=a fel ]nc`t s[ fii nelipsit de la Masa
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Domnului =i nu te scuza pentru absen\a de la casa de rug[ciune
f[r[ a avea mustr[ri de con=tiin\[, dac[-\i iube=ti sufletul. Cina
Domnului este un timp când Dumnezeu vrea s[ ne facem inven-
tar duhovnicesc, ca s[ vedem ce ne-a dat El =i ce am f[cut cu ceea
ce ni s-a încredin\at. Locul pe care l-am golit din noi prin alun-
garea p[catul afar[ trebuie umplut cu ceea ce este din Dumnezeu,
altfel casa curat[ risc[ s[ fie reocupat[ de vechii chiria=i. De
aceea p[catul trebuie urm[rit, vânat =i, atunci când îl g[sim în noi,
trebuie m[rturisit imediat Domnului. 

Cine-i în\elept nu face pe viteazul cu momeala ispititorului =i
nici nu subestimeaz[ puterea momelii care pretinde c[ ofer[ feri-
cire =i împlinire, ci accept[ voia Domnului =i refuz[ orice ofert[ a
întunericului, chiar dac[ l-ar costa via\a. <Jur, – =i m[ voi \inea de
jur[mânt, c[ voi p[zi legile Tale cele drepte> (Psalmul 119:106).
Cel mai u=or este s[ biruim oferta de momeal[ a ispititorului în
gând, acolo unde avem de-a face cu ea prima dat[, pentru c[ acolo
ea este cea mai slab[ =i pornirile firii nu au luat-o s[ o analizeze.
Iov a ]ncheiat leg[m`nt cu ochii lui, iar apostolul Pavel a spus c[
se poart[ aspru cu trupul lui, =tiind c[ cel ce st[ în picioare trebuie
s[ ia seama s[ nu cad[. Fiecare om trebuie s[ aleag[ între pl[cerea
promis[ de momeal[ =i a-L mul\umi pe Dumnezeu, care este
Sfânt. Reu=im s[ ]nvingem momeala atunci când strângem
Cuvântul Domnului în inima noastr[. <Legea Dumnezeului s[u
este în inima lui; =i nu i se clatin[ pa=ii. Cel r[u pânde=te pe cel
neprih[nit, =i caut[ s[-l omoare> (Psalmul 37:31, 32). 

Dac[ te sim\i vinovat, m[rturise=te-I Lui p[catul t[u în mod
specific, c[ie=te-te =i promite c[ vei fi numai al Lui. Scoate afar[
din casa =i din via\a ta tot ce ar prezenta o atrac\ie spre p[cat, pen-
tru ca în momente de cump[n[ s[ nu te g[se=ti c[ faci acelea=i
lucruri de care Domnul te-a iertat. Fii în\elept =i teme-te de
Domnul, care nu este obligat s[-\i mai dea o alt[ =ans[ dac[ dis-
pre\uie=ti harul S[u, care L-a costat enorm de mult pe Dumnezeu.
Vegherea const[ în rug[ciune, în care vorbe=ti sincer cu El =i
nu-I ascunzi nimic. Cuvântul lui Dumnezeu ne sf[tuie=te s[ ne
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purt[m poverile unii altora =i acest lucru ]l putem face g[sind per-
soane duhovnice=ti cu experin\a pe calea Domnului, cu care s[
putem vorbi despre luptele noastre l[untrice. În acest fel dezvol\i
o sensibilitate la nivelul duhului care, în lumina Duhului Sfânt,
ca un radar, detecteaz[ momelile ce apar înaintea ta. Uneori
momeala vine prin oameni de la care nu te-ai a=tepta, =i astfel
de persoane devin oameni capcan[ din cauza nevegherii.
Ieroboam s-a crezut foarte iste\ atunci când a pus cei doi vi\ei la
Betel =i la Dan, pentru ca poporul s[ nu mai mearg[ la Ierusalim,
singurul loc de închinare ]ng[duit de Dumnezeu, ]ns[ prin acel
lucru el a pus o curs[ înaintea poporului c[ruia nu i-a trebuit mult
s[ ajung[ la idolatrie. 

Femeile îmbr[cate provocator sunt o momeal[ pentru b[rba\ii
care nu au disciplin[ în gândire, =i atât ei cât =i acelea prin care
vine acel p[cat în gândirea oamenilor se fac vinova\i înaintea
Domnului =i îi a=teapt[ o plat[ care nu le va pl[cea. Am v[zut
tineri care au fost folosi\i pentru a oferi momeala ispititorului
altor tineri prin \igar[, alcool, furturi sau chiar prin cuvinte mur-
dare. Calea mântuirii nu este larg[, <dar este dreapt[ / =i e bun[ c[
duce în sus> spune o cântare =i fiecare trebuie s[ aleag[ c[ruia din
cei doi st[pâni vrea s[-i slujeasc[. Credin\ele false ale timpului
nostru invit[ omul s[ se simt[ bine, f[r[ a fi ]n rela\ie bun[ cu
Dumnezeu, de aceea suntem chema\i s[ rostim adev[rul în
dragoste celor ce sunt în pericol de a mu=ca din momeala ispiti-
torului, crezând c[ a dat de un mare bine. 

Fiecare om are locuri sensibile în inima lui, a=a cum avioanele
mari au pe arip[ un loc pe care scrie: <Nu c[lca!>, de aceea trebuie
ca înainte de a vorbi =i acuza ce este p[cat s[ îmbr[c[m haina
bun[t[\ii. Nu da voie altuia s[ m[r=[luiasc[ peste tainele =i m[rtu-
risirile tale, ca s[ nu fii dat pe mâna chinuitorilor. Cuvântul lui
Dumnezeu este expesia gândirii Lui, de aceea pentru copilul lui
Dumnezeu nici o carte nu este mai important[ ca Scriptura.
Formeaz[-\i p[reri nu doar pe baza a ceea ce sim\i, ci pe baza a
ceea ce spune Scriptura, ca s[ fii ferit de momeala ispititorului. Nu
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accepta prietenii care nu au ca standard al vie\ii lor Scriptura. A fi
cre=tin nu înseamn[ schimbare sau îmbun[t[\ire de caracter, ci
înseamn[ a fi o f[ptur[ nou[, pentru c[ numai cei ce ascult[
Dumnezeu sunt copii ai Lui, pentru c[ El va fi Domn, adic[ St[-
pân, peste tot sau peste nimic. <V[ îndemn dar, fra\ilor, pentru
îndurarea lui Dumnezeu, s[ aduce\i trupurile voastre ca o jertf[ vie,
sfânt[, pl[cut[ lui Dumnezeu...> (Romani 12:1). Jertfa fiind vie, va
vrea s[ se târasc[ jos de pe altar atunci când firii noastre vechi
nu-i va conveni ce se întâmpl[ =i prinde prilejul s[ fie l[sat[ liber[.

Lumea are un sistem de gândire urmat de un mod de tr[ire dic-
tat de cel viclean, care dilueaz[ adev[rul, polueaz[ mintea =i este
expert în falsuri, de aceea avem nevoie de umplerea cu Duhul
Sfânt, ca s[ nu mai fie loc pentru nimic altceva în noi. Este de
folos s[ ridic[m acest mesaj la o treapta =i mai înalt[ prin a privi
la unele lucruri ce vor p[rea a fi extreme, dar sunt numai pentru
aceia care vor s[ fie extrem de aproape de Domnul. Aceast[
treapt[ este pentru aceia care nu doar vor s[-L urmeze pe
Domnul, ci vor s[-L urmeze îndeaproape; pentru aceia care nu vor
doar s[-I spun[ ceva lui Dumnezeu în rug[ciune, ci vor s[ aud[
un r[spuns înapoi. 

Una din modalit[\ile prin care po\i urca aceast[ treapt[ este
f[c`nd o hârtie, ca o procur[, prin care dai tot ce e=ti =i tot ce ai
Domnului Isus, recunoscând c[ lucrurile pe care le ai \i s-au
încredin\at ca unui ispravnic pentru un timp. Pune aceast[ hârtie
undeva la îndem`n[ ca s[ o vezi ori de câte ori \i se ofer[
momeala ispititorului. Vei vedea o diferen\[ de atitudine fa\[ de
lucruri, de pierderi =i chiar fa\[ de câ=tig, atunci când accep\i c[
tot ce ai este de fapt al lui Dumnezeu. Aceast[ metod[ când este
practicat[ sincer =i tr[it[ ]l previne pe om de ulcer, de izbucniri
de mânie =i chiar de iu\ime. În acest fel, când cineva mi-a
zgâriat ma=ina, pot s[ spun: <Doamne! Cineva a zgâriat ma=ina
Ta!> Acest fel de umblare cu Dumnezeu ne duce la starea unde
toate r[spunsurile Lui pentru noi sunt acceptate, f[r[ vreo
nemul\umire sau cârtire. 
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Un alt caz ce poate provoca tribunalul gândirii noastre este
atunci când cineva atac[ reputa\ia noastr[ =i ne mânje=te pe
nedrept, dar dac[ suntem nevinova\i acesta nu face decât s[ ne
preg[teasc[ o r[spl[tire din partea Domnului care vrea s[ ne
asem[n[m cu El, care a luat chip de rob. <El, m[car c[ avea chi-
pul lui Dumnezeu, totu=i n-a crezut ca un lucru de apucat s[ fie
deopotriv[ cu Dumnezeu, ci S-a dezbr[cat pe Sine }nsu=i =i a luat
chip de rob, f[cându-Se asemenea oamenilor> (Filipeni 2:6, 7).
Oameni mari sunt aceia care au în\eles c[ ai de câ=tigat atunci
când suferi pentru credin\[, fiind nevinovat. <De aceea simt
pl[cere în sl[biciuni, în def[im[ri, în nevoi, în prigoniri, în strâm-
tor[ri, pentru Hristos…> (2 Corinteni 12:10). 

Dac[ suntem sinceri, vom recunoa=te c[ de multe ori suntem
înclina\i s[ judec[m anumite situa\ii în care ne afl[m, care ne
deranjeaz[ =i în care credem c[ suntem nedrept[\i\i. A avea gân-
duri care în esen\[ spun: <Dac[ ar avea loc acum o judecat[
dreapt[ între mine =i persoana cutare, eu a= câ=tiga.> Este
momeala ispititorului prezentat[ mai subtil ca oricând. Când cine-
va î\i taie calea ma=inii pe care o conduce într-un mod ilegal sau
se bag[ în fa\a ta atunci c`nd stai la rând ]ntr-un magazin, în loc
s[ stea la cap[tul r`ndului, e=ti gata s[ spui =i s[ spun c[ dac[ ar
avea loc o judecat[ în acel moment ai câ=tiga sau a= c`=tiga =i cel
ce te-a nedrept[\it ar fi vrednic de pedeaps[. Dac[ alegi s[ Îi dai
lui Dumnezeu tot ce ai, chiar orice situa\ie, spunând: <A=a ai g[sit
Tu cu cale! Vreau s[ Te onoreze purtarea =i chiar gândirea Mea,
Doamne!>, te vei bucura de biruin\[, fiindc[ ai evitat momeala
care te-ar fi tulburat =i ar fi început gânduri de ur[ sau r[zbunare.
Atunci nu vei mai avea suspec\i, vinova\i =i condamna\i în
temni\a inimii tale, ci vei fi slobod cu adev[rat, spre a fi folosit de
Dumnezeu ca un vas curat, care aduce câ=tig Împ[r[\iei Sale. 

Acela care trece la o astfel de gândire, având în el gândul
Domnului Isus Hristos, nu numai c[ nu mu=c[ momeala ispiti-
torului, dar ia note mari la cursurile unei =coli superioare, urmând
pilda Domnului ca un copil preaiubit. Nu numai Daniel, ci =i al\ii
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aleg s[ devin[ f[pturi preaiubite, care au vederea a\intit[ spre ziua
r[spl[tirilor. David nu a fost singurul om cu o inim[ dup[ inima
lui Dumnezeu, ci El are =i ast[zi mul\i care nu-=i pleac[ genunchii
înaintea baalilor =i nu mu=c[ momeala ispititorului. Enoh nu este
singurul om care a umblat cu Dumnezeu, ci mul\i au ales calea
smereniei =i ascult[rii, pentru a fi g[si\i cu o credin\[ care-i face
pl[cu\i ]naintea lui Dumnezeu, =i care, ca =i Enoh, vor fi lua\i
acas[ de Dumnezeu. <Ca unii care =ti\i c[ ve\i primi de la
Domnul r[splata mo=tenirii. Voi sluji\i Domnului Hristos>
(Coloseni 3:24). 

Amin
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36
MASA DOMNULUI

<Noi r[t[ceam cu to\ii ca ni=te oi, fiecare î=i vedea de
drumul lui; dar Domnul a f[cut s[ cad[ asupra Lui
nelegiuirea noastr[ a tuturor.> Isaia 53:6

Ooaie ce umbl[ departe de turm[ =i de p[stor nu este o
oaie independent[, ci una care s-a r[t[cit de la locul
unde era în siguran\[. Noi suntem compara\i cu ni=te

oi care am vrut independen\a de a face ce vrem =i când vrem. Prin
aceast[ rebeliune am ie=it de sub protec\ia lui Dumnezeu =i ne-am
îndreptat spre momeala din la\ul celui viclean. P[catul a ap[rut în
momentul când omul a f[cut ce a vrut El =i Dumnezeu ar fi fost
tot drept dac[, a=a cum spune textul citat, ne-a fi l[sat s[ ne vedem
fiecare <de drumul nostru> care duce la o judecat[, la o con-
damnare, =i apoi la locul acela despre care Domnul Isus spune c[
focul nu se stinge =i viermele nu moare. To\i oamenii sunt pu=i în
categoria oamenilor r[t[ci\i care, f[r[ o interven\ie din partea
unui binef[c[tor, ajung acolo unde nu doresc. Oaia, cu care
fiecare dintre noi este comparat aici, este lipsit[ de abilitatea de a
se ap[ra de col\ii lupului =i nu exist[ nici un animal în\elept care
s[ =tie s[ evite pericolul, de aceea dorin\a p[storului este de a-=i
=ti oaia ]n condi\ii bune. 

Dumnezeu Tat[l, Fiul =i Duhul Sfânt au pus împreun[ un plan
numit Har, prin care sufletul vinovat de c[lcarea voii lui
Dumnezeu, prin faptul c[ a apucat-o pe drumul iadului, este
readus în siguran\a prezen\ei Celui Sfânt în calitate de iertat, de
neprih[nit, cu drepturi depline de mo=tenire în Împ[r[\ia lui
Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu a cerut plat[ pentru
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nelegiuirea noastr[, a fiec[ruia, =i aceasta a fost fondat[ prin jert-
fa Domnului Isus pe Golgota, unde <Domnul a f[cut s[ cad[
asupra Lui nelegiuirea noastr[ a tuturor>. Domnul Isus a murit
atârnat pe o cruce între zid =i Ziditor, f[când astfel din cruce un
altar unde dreptatea =i dragostea s-au întâlnit cu scopul de a-l
mântui pe om. Pe bara din spate a unei ma=ini am v[zut lipit un
bilet pe care era scris: <I was dead once… I didn't like!> care
înseamn[: <Am fost mort odat[… Nu mi-a pl[cut!> 

Aceste cuvinte spun un adev[r, fiindc[ omul nen[scut din nou
are duhul mort. <Fiindc[ plata p[catului este moartea: dar darul
f[r[ plat[ al lui Dumnezeu este via\[ ve=nic[ în Isus Hristos,
Domnul nostru> (Romani 6:23). Noi, cei care am ales s[
facem voia noastr[, am ajuns la starea de a fi mor\i în gre=elile =i
]n p[catele noastre în care tr[iam (Efeseni 2:1). Aceast[ stare
am avut-o atunci când datorit[ con=tiin\ei p[tate sim\eam c[
suntem într-o mare primejdie, pentru c[ în subcon=tientul nostru
=tiam c[ vom da socoteal[ pentru c[lcarea legii sau nelegiuire.
<Darul lui Dumnezeu> const[ în faptul c[ Dumnezeu a îng[duit
ca prin înlocuire nelegiuirile noastre, a tuturor, s[ cad[ asupra
Domnului Isus. 

La fiecare s[rb[toare a Pa=telui în Israel erau jertfi\i peste
250.000 de miei, =i când to\i credeau c[ jertfirea a înc[ unui miel
nu-=i are rostul a fost prezentat lumii Mielul f[r[ de cusur al lui
Dumnezeu. Dac[ cu un miel se s[turau pân[ la zece oameni,
Mielul lui Dumnezeu a s[turat =i satur[ milioane =i milioane
de suflete, pentru c[ a creat un merit care niciodat[ nu va apune
ca valoare. De fiecare dat[ când ne împ[r\[=im cu trupul =i
sângele Domnului comemor[m cu un sim\ de adânc[ recuno=-
tin\[ faptul c[ nelegiuirea noastr[, a tuturor, a fost pedepsit[ în
trupul Domnului Isus. Participarea la Masa Domnului este o
porunc[ dat[ fiec[ruia din noi, de aceea ]i implic[ pe to\i aceia
care fac parte din familia lui Dumnezeu numit[ =i Biserica Lui.
Pentru a beneficia de participarea la aceast[ mas[ sfânt[ trebuie
s[ ne cercet[m, pentru a da acestui eveniment valoarea pe care
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o merit[. A nu te cerceta înseamn[ a te expune la pericolul de a
participa la aceast[ mas[ f[când parte din una din cele dou[
extreme periculoase.  

Prima extrem[ este aceea de a trata acest lucru cu u=urin\[ =i a
lua din pâine =i a bea din rodul vi\ei oricum =i oricând, chiar dac[
tr[ie=ti în p[cat. F[r[ a face un inventar al evenimentelor =i a
deosebi aceast[ mas[ de oricare alt[ mas[, în loc de binecuvântare
=i via\[ din Hristos omul se poate alege cu o vin[ vrednic[ de
osând[. Cealalt[ extrem[ este aceea a sufletelor care fac din
aceast[ s[rb[toare o zi a spaimelor =i a fricii, stare care de multe
ori îi fac s[ se lipseasc[ de aceast[ dulce =i binecuvântat[ p[rt[=ie
cu Domnul Isus. Este necesar ca fiecare s[ ne întreb[m ce
înseamn[ pentru noi a fi nevrednici sau nemerito=i de a sta la
Masa Domnului. Este necesar s[ putem vedea c[ în via\a noastr[
ne-am ferit de ceea ce Dumnezeu nume=te p[cat, nu numai ]n ce
privesc p[catele de moarte, ci =i acelea pe care unii le numesc
mici, cum ar fi vorbirea de r[u, îmbr[c[mintea provocatoare ce-l
poate face pe altul s[ p[c[tuiasc[, idoli de orice fel sau chiar gân-
duri rele, c[rora nu ne-am împotrivit, ci le-am dat loc s[ se
cuib[reasc[ în mintea noastr[. 

Este cu neputin\[ s[ nu gre=im, dar recunoscându-ne gre=eala
putem fi învrednici\i, de Acela care singur este vrednic, s[ st[m la
masa Lui. Scriptura ne înva\[ s[ ne cercet[m =i a=a s[ mânc[m,
nu s[ amân[m pe data viitoare. Dac[ g[sim în noi abateri =i ne
pare r[u, adic[ ne poc[im cu dorin\a de a nu mai gre=i, ne putem
apropia de masa Domnului. +tiind c[ nu ne-am propus s[ gre=im
cu voia, trebuie s[ ne cerem iertare, recunoscând c[ numai El ne
poate sfin\i =i învrednici. Este util s[ ne gândim cum ne-am sim\it
atunci c`nd am participat pentru prima dat[ la aceast[ mas[.
Atunci ne-am apropiat cu o sfial[ =i team[ sfânt[ de ea, sim\in-
du-ne deosebit de privilegia\i. Am sim\it recuno=tin\[ pentru fap-
tul c[ El s-a înc[rcat cu vina mea, sau, a=a cum spune prorocul
Isaia, nelegiuirea mea a c[zut asupra Lui. <Pe voi în=iv[, încer-
ca\i-v[ dac[ sunte\i în credin\[. Pe voi în=iv[ ]ncerca\i-v[. Nu
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recunoa=te\i voi c[ Isus Hristos este în voi? Afar[ numai dac[
sunte\i lep[da\i> (2 Corinteni 13:5). Ne putem apropia de masa
Domnului dac[ vedem c[ Domnul Isus =i felul Lui de a fi este =i
felul nostru de a fi =i de a ac\iona. 

Poate c[ au trecut câteva s[pt[mâni de când am stat la aceast[
mas[ =i dac[ ultima oar[ Gr[dinarul n-a g[sit road[ în noi este
bine s[ ne verific[m, ca s[ vedem dac[ de atunci am produs roada
de care El s[ se bucure. În livad[ sunt pomi ce rodesc, ]ns[ dac[
unii nu mai rodesc sunt sco=i afar[ pentru a nu \ine locul degea-
ba. Roada este posibil[ atunci când r[d[cinile sufletului nostru
sunt adânc înfipte în Cuvântul lui Dumnezeu =i ne l[s[m cârmui\i
de Duhul Sfânt, care vrea s[ ne conduc[ în tot adev[rul. Ca
m[dular s[n[tos, prin faptul c[ Evanghelia ne-a schimbat în urma
poc[in\ei, trebuie s[ observ[m, privind la trecut, contribu\ia pe
care am avut-o în a strânge împreun[ cu Domnul Isus, =i facem
aceasta dându-I Lui tot meritul. Când ne cercet[m trebuie s[ fim
sinceri cu noi =i s[ vedem care g`nduri =i planuri fr[mânt[ sufle-
tul nostru =i dac[ Dumnezeu este implicat în ele. 

Odat[ am fost mor\i =i neroditori, dar Domnul Isus a pl[tit pen-
tru readucerea noastr[ ]ntr-o rela\ie de pace cu Dumnezeu, iar
acum se a=teapt[ de la noi la o rodire pentru care tot El ne d[ pu-
tere at`ta timp cât r[mânem în El. Domnul Isus S-a dat pe Sine
pentru noi, f[r[ rezerve, =i inima p[truns[ de dragsotea Lui vrea
s[ fac[ la fel. <El S-a dat pe Sine }nsu=i pentru p[catele noastre,
ca s[ ne smulg[ din acest veac r[u, dup[ voia Dumnezeului nos-
tru =i Tat[l> (Galateni 1:4). Domnul Isus de bun[voie S-a dat =i a
acceptat ca nelegiuirile noastre s[ cad[ asupra Lui =i nu a trimis
un înger sau vreo influen\[ de vreun fel. <El S-a dat pe Sine }nsu=i
pentru noi, ca s[ ne r[scumpere din orice f[r[delege, =i s[-+i
cur[\easc[ un norod care s[ fie a Lui, plin de râvn[ pentru fapte
bune> (Tit 2:14). Aceast[ d[ruire a Lui a însemnat c[ a trebuit s[
Se întrupeze într-un trup ca al nostru, din care curgea sânge, cu
limit[ri umane, sim\ind foame, sete =i oboseal[, pentru a fi un
înlocuitor potrivit pentru cel p[c[tos. S-a mirat de necredin\[, a
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sim\it singur[tatea când Tat[l +i-a întors fa\[ de la El, când a luat
asupra Lui nelegiuirile noastre, a plâns la mormântul unui prieten,
a sim\it întristarea în Ghetsimani, a suspinat în[untru când a v[zut
necredin\[, =i în umilin\[ fa\[ de Tat[l a acceptat s[ fie ispitit de
ispititor pentru a putea fi declarat f[r[ vin[. 

Pe talpa Lui =i pe mâinile Lui, care au prelucrat lemnul atunci
c`nd a fost tâmplar, au fost b[t[turi cauzate de munc[, ca s[
devin[ frate cu noi. Prin aceast[ întrupare El a devenit frate cu
orice om de pe p[mânt ]n ce prive=te partea material[, dar ]n ce
prive=te partea imaterial[ pe care nu po\i s[ o pip[i a devenit frate
numai cu aceia care au fost n[scu\i din ap[ =i din duh =i ace=tia
abia a=teapt[ s[ stea la mas[ cu Fratele lor mai mare, care st[ la
dreapta Tat[lui ca Mijlocitor. <C[ci pe aceia, pe care i-a cunoscut
mai dinainte, i-a =i hot[rât mai dinainte s[ fie asemenea chipului
Fiului S[u, pentru ca El s[ fie cel întâi n[scut dintre mai mul\i
fra\i> (Romani 8:29). El a venit pe p[mânt spre a deveni Miel de
jertf[ în modelul edenic original, necorupt =i a fost ispitit ca noi,
dar a biruit totul ca s[ poat[ s[ ne aduc[ pe fiecare de pe drumul
pe care fiecare din noi r[t[cea, a=a cum scrie prorocul Isaia. 

Moartea Domnului Isus pe cruce, în urma faptului c[ a luat
asupra Lui nelegiuirile noastre, a r[mas nu doar un fapt imprimat
în istoria lumii, ci a fost o lucrare ce a r[mas vie pentru veci în
via\a aceluia care se încrede în meritul creat pe Golgota. Domnul
Isus a instituit s[rb[toarea sacr[ a Cinei ca un model care s[ trimi-
t[ mereu mesaje inimii de a se verifica, spre a fi gata în orice clip[
s[ se întâlneasc[ cu El. Este un act unde trebuie s[ participe nu
numai trupul =i sufletul, ci =i duhul nostru care o dat[ adus la
via\[, la fel ca un vas, are menirea de a p[stra ceea ce El a pus în
noi. Prin Adam fiecare din noi ne-am f[cut p[rta=i neascult[rii,
dar prin Domnul Isus ne facem p[rta=i iert[rii =i neprih[nirii.
<C[ci, dup[ cum prin neascultarea unui singur om, cei mul\i au
fost f[cu\i p[c[to=i, tot a=a, prin ascultarea unui singur om, cei
mul\i vor fi f[cu\i neprih[ni\i> (Romani 5:19). <Ascultarea unui
om> este ascultarea Domnului Isus de voia Tat[lui, l[s`nd ca
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nelegiuirile noastre s[ fie puse asupra Lui. O dat[ ce am devenit
f[pturi noi în Hristos =i am încheiat leg[mânt cu El prin botez
avem dreptul =i datoria de a participa la Masa Lui, care ne inte-
greaz[ în mod individual în jertfa Lui de înlocuire pentru noi. 

Fiecare ocazie de a sta la Masa Lui este o invita\ie de a fi mai
aproape de Dumnezeul nev[zut, care S-a întrupat de dragul nos-
tru ca s[ ia asupra Lui vina noastr[. Participarea la aceast[ mas[
ne împrosp[teaz[ memoria, pentru a-I putea da lui Dumnezeu
mul\umirea care I Se cuvine, reafirm`nd c[ deasupra noastr[ este
sângele cel sfânt care ne protejeaz[ de nimicitor. Participarea la
Masa Domnului une=te partea material[, care ajut[ credin\ei
noastre, cu cea duhovniceasc[ care este sim\it[ de suflet =i chiar,
mai adânc, de duhul nostru. Domnul Isus S-a umilit, l[sându-Se
pe mâna oamenilor s[-L batjocoreasc[ =i nu S-a ap[rat pentru a ne
putea ap[ra pe noi =i lucrând astfel, dup[ un plan divin, s[ poat[
pune pe altarul lui Dumnezeu plata pentru nelegiuirea noastr[, =i
astfel dreptatea Lui, care cere sânge nevinovat pentru p[cat, s[ fie
satisf[cut[. Atunci când a recunoscut c[ a sosit ceasul pentru care
a venit în lume n-a fugit de oamenii care L-au prins =i legat ca pe
un tâlhar, ci s-a prezentat ca fiind cel c[utat de ei, dorind doar ca
ucenicii s[ fie l[sa\i s[ plece. Ar fi putut avea 12 legiuni care
s[-l apere, dar a ales s[ sufere, pentru a ne putea ap[ra pe noi în
fa\a tribunalului neprimitor de mit[. 

Domnul Isus nu S-a mântuit pe Sine de chinurile de pe cruce,
cum }l provoca Ispititorul prin gurile oamenilor care priveau
r[stignirea, pentru a ne putea mântui pe noi. Glasul demonic Îi
spunea: <Ai de câ=tigat dac[ Te dai jos de pe cruce. Vom crede în
Tine!> Acela=i glas ne sugereaz[ =i nou[ de multe ori c[ avem de
câ=tigat dac[ ne compromitem numai pu\in, dar noi =tim c[
p[catul mic face loc p[catului mare =i toate p[c[tele, mari sau
mici, duc la moarte. Nimic nu L-a putut face s[ devieze de la ceea
ce întotdeauna a fost cel mai important pentru El =i anume: voia
Tat[lui. Nu a acceptat nici un compromis pentru ca noi s[ putem
fi salva\i =i de fiecare dat[ când st[m la Masa Domnului ne rea-
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mintim de credincio=ia Lui. El a fost credincios la Golgota, este
credincios =i ast[zi ca s[ primeasc[ =i s[ ierte pe oricine vine la
ad[postul jertfei Sale =i va fi în veci credincios, primindu-ne în
locul pe care El l-a preg[tit, pentru ca acolo unde este El s[ fim =i
noi. El a suferit totul, dovedindu-ne c[ ne iube=te =i c[ suntem de
mare pre\ în ochii Lui. 

Cina Domnului este momentul când în mod deosebit pre\uim
dragostea Domnului fa\[ de noi =i în ascultare de El întindem
mâna cu credin\[ =i lu[m din pâine =i din rodul vi\ei, care sim-
bolizeaz[ trupul =i sângele Domnului. Este timpul când ne
recunoa=tem nevrednicia =i dependen\a de ceea ce a f[cut
Domnul pentru noi. Aceste momente de cercetare sunt de o
deosebit[ pre\uire pentru Acela care a suferit consecin\ele faptu-
lui c[ a acceptat ca nelegiuirile noastre s[ fie puse asupra Lui,
pentru ca noi s[ fim mo=tenitori ]mpreun[ cu sfin\ii. A fost de
mare folos ca Unul, Cel Sfânt, s[ moar[ pentru noi, cei mul\i, =i
astfel dintr-o robie ve=nic[ s[ fim primi\i în Împ[r[\ia lui
Dumnezeu ca =i copii ai Lui. Domnul Isus a fost în[l\at pe lemn
luând asupra Lui nelegiuirile noastre, pentru ca pe baza acestei
în[l\[ri s[ fim atra=i din r[t[cirea noastr[ spre Tat[l =i str[muta\i
în Împ[r[\ia Lui. O dat[ ce am gustat iertarea =i sufletul ne-a fost
inundat de pace atrac\ia p[mântului cu lucrurile lui sl[be=te, iar
atrac\ia Cerului cre=te. 

Domnul dore=te s[ ne aducem aminte de jertfa Lui f[r[ înce-
tare, pentru c[ cercetându-ne vom putea r[mâne la loc de singu-
ran\[, =tiind c[ doar prin sângele Lui suntem f[cu\i acceptabili
înaintea ochilor sfin\i ai lui Dumnezeu, care nu pot privi
nelegiuirea. Participarea la Masa Domnului cu o atitudine de
recuno=tin\[ =i dragoste pentru Acela care a luat nelegiuirea noas-
tr[ asupra Lui este o dovad[ c[ suntem cuprin=i =i noi în Împ[r[\ia
lui Dumnezeu =i via\a noastr[ este ascuns[ în El. Domnul Isus nu
ne-a aruncat o hain[ ca lui Ilie, manta ca lui Elisei, ci pl[tind prin
suferin\ele de la Calvar ne-a dat haina neprih[nirii Lui, pentru ca
noi, în taina sufletului nostru, s[ fim ierta\i =i s[ avem clipe de
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întâlnire cu El. Prin elementele simbolice avem o întâlnire direct[
cu El =i confirm[m apartenen\a noastr[ ca m[dular în trupul lui
Hristos. Cine începe s[ în\eleag[ cât de mult L-a costat pe
Dumnezeu mântuirea noastr[ se fere=te de orice i-ar putea mânji
haina alb[ pe care a primit-o ca dar, =i nu une=te niciodat[
s[rb[toarea cu nelegiuirea în via\a lui. 

Înainte ca Iacov s[ mearg[ la întâlnirea cu Dumnezeu le-a
cerut tuturor s[-=i lepede idolii =i cerceii, pe care i-a îngropat.
Dup[ aceea au f[cut un altar înaintea lui Dumnezeu, care i-a f[cut
de temut pentru vr[jma=ii lor =i groaza Domnului a intrat în rân-
durile vr[jma=ilor lor. Dac[ ne vom apropia cu pre\uire =i cu o
total[ predare a voii noastre lui Dumnezeu, El ne va face biruitori
=i nu birui\i, ca s[ putem aduce mult[ road[. A sta la Masa
Domnului înseamn[ a sta înaintea Lui =i a cere Luminii s[ te
cerceteze, =i aceast[ lumin[ a Duhului Sfânt face s[ se vad[ orice
pat[, oricât de mic[ ar fi ea. A sta la Masa Domnului este un
moment prielnic s[ prime=ti în cuptorul sufletului din jarul cel
sfânt de pe altarul lui Dumnezeu. Participarea la Masa Domnului
este o închinare care ne poate ridica pe culmi de Tabor, ca s[-L
vedem pe Domnul =i s[ ne bucur[m de El. 

Prorocul Isaia spune c[ în anul mor\ii împ[ratului Ozia a v[zut
pe Domnul, a c[rui mantie umplea templu =i serafimii care erau
împrejurul Lui spuneau: <... «Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul o=ti-
rilor!...»> (Isaia 6:3). Privind la aceast[ experien\[ a lui Isaia
parc[ am spune c[ =i noi am vrea s[-L vedem pe Domnul, ]ns[
atunci când st[m la Masa Domnului momentul de cercetare poate
fi o asemenea experien\[, când frumuse\ea Domnului, începând
de la Crea\ie pân[ la Ghetsimani, trece prin fa\a noastr[. Oricine
a intrat în prezen\a Domnului a plecat un om schimbat. Ana, care
=i-a v[rsat inima plin[ de necaz înaintea Domnului, a avut o ast-
fel de întâlnire, pe urm[ Cuvântul spune c[ fa\a ei n-a mai fost
aceea=i. Dac[ avem o atitudine corect[ este posibil ca =i noi s[-L
vedem pe Domnul, s[ fim asculta\i =i fa\a noastr[ s[ se lumineze
de bucurie, ]ns[ aceasta depinde de dorin\a cu care mergem înain-
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tea Domnului s[ ne închin[m, fiindc[ dac[ nu ne a=tept[m la
nimic, probabil c[ nu se va întâmpla nimic. Dac[ Masa
Domnului este doar o tradi\ie, un obicei al bisericii din care faci
parte, se poate s[ nu te alegi cu nimic. 

Oamenii mari ai lui Dumnezeu s-au a=teptat s[ primeasc[ ceva
de la El. C`nd Avraam a mers spre Moria pentru a-L aduce pe
Isaac ca jertf[ =i le-a spus slugilor s[ se întoarc[ înapoi a crezut
c[ Dumnezeu va face o minune. Înainte ca prorocul Isaia s[ spun[
c[ L-a v[zut pe Domnul, g[sim scris c[ el a rostit o serie de
<vaiuri> la adresa unora pe care îi vedea f[când lucruri nepotri-
vite, ]ns[ atunci când L-a v[zut pe Domnul el spune un <Vai!> în
dreptul lui, pentru c[ a încetat s[ mai vad[ gre=elile altora =i =i-a
v[zut starea lui nepotrivit[ înaintea sfin\eniei lui Dumnezeu.
Dac[ vrei s[-L vezi pe Domnul trebuie s[ încetezi s[ vezi
sl[biciunile altora, ci s[ le vezi pe ale tale. Aceast[ stare se
nume=te poc[in\[ =i este necesar ca ea s[ existe din bel=ug în via\a
noastr[. Când Isaia s-a v[zut nepotrivit, unul din serafimi i-a atins
gura cu un c[rbune =i f[r[delegea lui a fost înl[turat[ de la el. 

La locul închin[rii, la Masa Domnului este iertare, bucurie =i
Dumnezeu poate alege s[ vindece trupuri bolnave =i s[ se reve-
leze într-un mod deosebit. }n starea aceasta, unde }l vezi pe
Domnul, prime=ti inima de rob din dragoste =i dore=ti s[ te sacri-
fici pentru Domnul. Chemarea la Masa Domnului este o chemare
la închinare, unde primim putere pentru a fi adev[ra\i martori ai
învierii, care aduc cinste =i folos Împ[r[\iei lui Dumnezeu. În ast-
fel de st[ri divine sim\i dac[ e=ti preg[tit pentru R[pire sau î\i vezi
inima legat[ de ceva p[mântesc, pentru c[ în dreptul fiec[ruia
dintre noi, în urma cercet[rii f[cute de Duhul Sfânt, apare diag-
nosticul: <a fi gata pentru R[pire> sau <respins de la R[pire>.

La început am men\ionat c[ p[catul apare în via\a noastr[ ca
urmare a faptului c[ vrem s[ facem ceea ce ne place =i s[ fim
independen\i. Aceia care au gustat ce bun este Domnul cu
adev[rat nu mai vor aceast[ independen\[, care de fapt nu exist[,
pentru c[ fiecare om este rob celui ce-l st[pâne=te. <Dac[ robul va
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zice: «Eu iubesc pe st[pânul meu, pe nevast[-mea =i pe copiii
mei, =i nu vreau s[ ies slobod»> (Exodul 21:5). 

Se întâmpla în Israel ca unii robi, care conform legii erau pu=i
în libertate, s[ doreasc[ s[ r[mân[ robi mai departe, pentru c[ î=i
iubeau st[pânul =i ca semn li se g[urea urechea, pentru ca to\i
care-i vedeau s[ =tie c[ ei slujesc din dragoste. Cei ce au avut parte
de iertarea Domnului Isus, care a luat asupra Lui nelegiuirile noas-
tre, a tuturor, doresc s[ fie robi din dragoste ai Domnului, pentru
c[ El este St[p`n peste via\a lor. S[ pre\uim Masa Domnului =i s[
tr[im în a=a fel ]nc`t ori de câte ori este oferit[ s[ fim nelipsi\i de
la ea, pentru a-L binecuvânta pe Acela care <a luat asupra Lui
nelegiuirea noastr[, a tuturor> =i pentru a fi binecuvânta\i.

Amin
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37
VOIA LUI DUMNEZEU ºI VOIA OMULUI

<C[ci El a zis lui Moise: «Voi avea mil[ de ori-
cine-Mi va pl[cea s[ am mil[; =i M[ voi îndura de
oricine-Mi va pl[cea s[ M[ îndur.» A=a dar, nu
atârn[ nici de cine vrea, nici de cine alearg[, ci de
Dumnezeu care are mil[> Romani 9:15, 16

Unul din subiectele care au creat discu\ii aprinse =i une-
ori chiar contraversate în rândul cre=tinilor de-a lungul
anilor a fost o în\elegere pe care ei au avut-o cu privire

la voia lui Dumnezeu de a alege pentru via\a omului. Calvinismul
=i arminianismul au fost curente care =i-au exprimat f[r[ sfial[
opiniile cu privire la voia lui Dumnezeu, dar chiar de la început
trebuie s[ =tim c[ voia Lui pentru om este bun[. Dovada c[ El este
adânc interesat de binele ve=nic al sufletului nostru este faptul c[
dup[ planul alc[tuit în cer, Dumnezeu a trimis pe Domnul Isus ca
s[ vin[ pe p[mânt =i s[ moar[ pentru cei p[c[to=i. Sfânta
Scriptur[ exprim[ cu claritate mila pe care o simte inima lui
Dumnezeu pentru om prin aceea c[ dup[ primele trei capitole ale
Genesei, Biblia este o Cartea care se ocup[ cu prezentarea misiu-
nii de salvare a omului de vina p[catului, care atrage dup[ sine
condamnarea. 

Dumnezeu are o singur[ dorin\[ pentru p[c[tos =i aceasta este
de a se împ[ca =i lega o prietenie cu el. El are o singur[ misiune
pentru Biserica Lui, aceea de a chema oamenii din ]ntreaga lume
la împ[care cu Dumnezeu. Privind natura =i chiar Universul
vedem c[ totul este programat de Dumnezeu, Creatorul a toate, cu
mare precizie. P[s[rile pleac[ toamna spre locuri calde, iarna
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vegeta\ia intr[ ca într-un somn adânc, dar fiecare prim[vara
revine la via\[, mi=carea corpurilor cere=ti numite planete se
desf[=oar[ cu precizia unui ceasornic, numai omul este l[sat liber,
neprogramat, am spune, iar dup[ ce are informa\ia =i dovezile
necesare s[ poat[ lua pentru sine decizii care apoi s[ aib[ con-
secin\e eterne. Privind la efectul ve=nic al deciziei omului de a
asculta sau a refuza oferta de împ[care cu Dumnezeu, am înv[\at
s[-i apreciez pe aceia care propov[duiesc cu claritate iadul =i
groz[via durerii de a fi ve=nic departe de Dumnezeu, dar în
acela=i timp prezint[ Raiul ca plan al lui Dumnezeu pentru omul
care alege s[ r[mân[ pe calea îngust[ a poc[in\ei pân[ la sfâr=itul
pribegiei lui pe p[mânt. 

Textul citat la început spune clar c[ Dumnezeu alege dup[ voia
Lui, dar uit`ndu-ne în Sfânta Scriptur[ =i chiar în vie\ile celor din
jurul nostru, peste care El este St[pân, observ[m c[ El ]i alege pe
cei ce se smeresc, m[rturisindu-=i p[catul =i poc[indu-se. În ziua
de ast[zi nu Israelul, nu preo\imea, nu boga\ii sau ]n\elep\ii sunt
clasa favorit[, ci oricine vrea s[ asculte =i s[ fac[ voia Lui intr[ ]n
categoria celor de care Dumnezeu are mil[ =i ]ndurare. A avea
mil[ fa\[ de cineva nu înseamn[ neaparat c[ acel suflet merit[
mil[. A=a a fost =i în cazul nostru, când Dumnezeu ne-a ar[tat
mil[ pe când înc[ îi eram vr[jma=i =i acest fel de mil[ înseamn[
Har. În repetate rânduri Scriptura ne spune c[ Dumnezeu nu vrea
moartea p[c[tosului, ci întoarcerea lui, totu=i El nu alege s[ dea
tuturor oamenilor iertarea =i mântuirea, ci doar celor ce recunosc
c[ sunt p[c[to=i =i care c[indu-se de p[cat se întorc de la o tr[ire
în p[cat, pentru firea p[mânteasc[, la o via\[ tr[it[ pentru
Dumnezeu =i folosul Împ[r[\iei Sale. 

A=a dup[ cum un om se preg[te=te ]n via\[ academic pentru a
fi ales =i angajat de o companie bun[, tot a=a sufletul omului poate
alege, folosindu-se de ceea ce Dumnezeu i-a pus la ]ndem`n[, s[
devin[ sufletul peste care Dumnezeu alege s[-+i reverse
îndurarea. Omul poate alege s[ se smereasc[ =i prin poarta
poc[in\ei s[ fie n[scut din nou sau poate alege s[ refuze s[
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depind[ de meritul jertfei Domnului Isus =i într-o total[ ignoran\[
fa\[ de rela\ia lui cu Dumnezeu s[ se ]ndrepte spre o zi
înfrico=[toare a judec[\ii Lui într-un mod nepreg[tit. Oricine ai fi,
Cuvântul lui Dumnezeu =i deciziile pe care le-ai luat pân[ acum
te pun în una dintre cele dou[ categorii: <mântuit sau nemântuit>.
Faptul c[ omul prin ascultare poate alege s[ intre în categoria
celor <drep\i> a fost decizia lui Dumnezeu =i f[r[ aceast[ hotârâre,
prin care a fost g[sit, a fost dat =i a fost acceptat ca înlocuitor un
Miel de jertf[, omul nu ar fi putut fi mântuit. 

A=a cum textul citat la început ne spune c[ mântuirea nu
depinde de cine vrea sau cine alearg[, ci de Dumnezeu care a avut
mil[, dând pe Fiul S[u la moarte. Dumnezeu alege ca în mil[, în
mod individual, s[ dea sufletului p[c[tos starea de neprih[nire în
schimbul unei poc[in\e sincere, pentru c[ mântuirea vine de la
Dumnezeu. Faptul c[ omul ajunge un suflet mântuit este meritul
bun[t[\ii lui Dumnezeu care-l cheam[ pe om la oferta vie\ii
ve=nice. <... «+i celui ce îi este sete, s[ vin[; cine vrea, s[ ia apa
vie\ii f[r[ plat[!»> (Apocalipsa 22:17). În Dumnezeu nu exist[
nedreptate ]nc`t s[ exclud[ pe cineva, ci El, care nu prive=te la
fa\a omului, vrea mult ca omul s[ fie mântuit. <... pe cel ce vine
la Mine, nu-l voi izgoni afar[> (Ioan 6:37). Pentru ca un suflet s[
fie mântuit trebuie ca voia bun[ a lui Dumnezeu s[ se întâlneasc[
cu voia omului de a alege s[ se poc[iasc[. 

Luther spunea c[ Dumnezeu creaz[ din nimic =i pân[ c`nd
omul nu se vede nimic Dumnezeu nu face nimic pentru el.
Succesul de a deveni un <ales> începe cu o rug[ciune ]n care
î\i recuno=ti nimicnicia =i neputin\a de a te salva singur atunci
când te vezi vinovat de p[cat. Când un astfel de suflet cheam[
Numele Domnului prime=te îndurare =i prin sp[larea f[cut[ de
na=terea din nou devine un <ales>, un copil al Domnului. Un
predicator se ruga =i-I spunea Domnului s[ aleag[ suflete =i dup[
aceea s[ aleag[ =i mai multe suflete. Fiecare suflet trebuie s[
aleag[ între via\[ =i moarte ve=nic[, între cer =i iad =i o dat[ ce
=i-a ales st[pânul s[-i slujeasc[ cu toat[ inima, pentru c[ acolo
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unde va fi st[pânul lui va fi =i sufletul lui. Reu=itele în via\[ vin
în urma faptului c[ ai încercat s[ faci ceva, iar reu=ita sufleteasc[
vine în urma efortului de a c[uta Adev[rul =i o dat[ ce L-ai aflat
s[ I te predai. 

Pentru a atinge succesul de a deveni un copil al Domnului nu
trebuie s[ faci ceea ce vezi bun în ochii t[i =i nici m[car ce au
f[cut cei din jurul t[u, ci trebuie s[ faci ceea ce Dumnezeu spune
c[ este bine. Dumnezeu nu vrea s[-\i cheltui energia acoperind =i
justificând gre=eli, ci admi\ându-\i vina =i acceptând ceea ce a
f[cut El pentru tine s[-I ceri iertare. Chiar de la început pe p[mânt
a existat credin\a de tip Cain =i credin\a de tip Abel. Jertfa lui Cain
reprezint[ încercarea omului de a se mântui prin fapte, pentru c[
a adus pe altar ceva din truda lui, pe când Abel a adus o jertf[ de
sânge care reprezenta prin credin\[ jertfa Domnului Isus pe
Calvar. <Prin credin\[ a adus Abel lui Dumnezeu o jertf[ mai bun[
decât Cain...> (Evrei 11:4). Domnul Isus îl pune pe Abel în rândul
prorocilor, pentru c[ sângele mielului v[rsat era parte din umbra
lucrurilor viitoare, adic[ simboliza meritul sângelui v[rsat de
Mielul lui Dumnezeu pe dealul Golgotei. <Ca s[ se cear[ de la
acest neam sângele tuturor prorocilor, care a fost v[rsat de la înte-
meierea lumii: de la sângele lui Abel…> (Luca 11:50, 51). 

Abel a devenit primul martir care înseamn[ martor, =i Abel a
fost un martor pentru adev[r. Voia lui Dumnezeu pentru orice
suflet este bun[, dar omul este l[sat s[ aleag[ dac[ vrea s[ asculte
=i s[ devin[ un copil al lui Dumnezeu. Cu toat[ inten\ia bun[ a lui
Dumnezeu omul poate z[d[rnici planul Lui bun cu privire la
sufletul lor, asemenea fariseilor. <Dar fariseii =i înv[\[torii Legii
au z[d[rnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul
lui> (Luca 7:30). Voia Domnului este ca omul s[ se poc[iasc[ =i
când un suflet ia decizia de a-L urma pe Domnul Isus în cer este
s[rb[toare. <Tot a=a, v[ spun c[ va fi mai mult[ bucurie în cer
pentru un singur p[c[tos care se poc[ie=te, decât pentru nou[zeci
=i nou[ de oameni neprih[ni\i care n-au nevoie de poc[in\[>
(Luca 15:7). Voia bun[ a lui Dumnezeu pentru noi, cei care
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aducem lumin[ în via\a noastr[, este numai prin Domnul Isus
Hristos, care a creat un merit prin care s[ putem fi mântui\i. <În
El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca s[ fim
sfin\i =i f[r[ prihan[ înaintea Lui, dup[ ce, în dragostea Lui, ne-a
rânduit mai dinainte s[ fim înfia\i prin Isus Hristos, dup[ buna
pl[cere a voiei Sale> (Efeseni 1:4, 5). 

Voia bun[ a lui Dumnezeu se duce la îndeplinire în via\a sufle-
tului care alege s[ primeasc[ darul mântuirii =i s[ devin[ socotit
neprih[nit prin jertfa Domnului Isus Hristos. <Dar tuturor celor ce
L-au primit, adic[ celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul s[
se fac[ copii ai lui Dumnezeu; n[scu\i nu din sânge, nici din voia
firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu> (Ioan 1:12,
13). Tot ce este bun în via\a noastr[ este datorit[ voii bune a lui
Dumnezeu. <Orice ni se d[ bun =i orice dar des[vâr=it este de sus,
pogorându-se de la Tat[l luminilor, în care nu este nici schimbare,
nici umbr[ de mutare. El, de bun[ voia Lui, ne-a n[scut prin
Cuvântul adev[rului, ca s[ fim un fel de pârg[ a f[pturilor Lui>
(Iacov 1:17, 18). Transformarea pe care Dumnezeu o face prin
Duhul Sfânt în fiin\a omului face posibil ca el s[ tr[iasc[ o via\[
de sfin\enie roditoare, în preg[tire pentru cer. 

Mul\i au o imagine gre=it[ despre Dumnezeu, care cuprinde
doar asprime, judecat[ =i pedeaps[, dar El vrea s[ fie cunoscut în
primul rând ca un Tat[ iubitor, care-+i a=teapt[ copilul care s-a
r[zvr[tit împotriva Lui s[ se întoarc[ acas[, pentru a-l putea ierta
=i restaura cu drepturi depline în casa Lui. <«Este Domnul atât de
grabnic la mânie, casa lui Iacov? Acesta este felul Lui de a
lucra?» «Da, cuvintele Mele sunt prielnice celui ce umbl[ cu
neprih[nire!»> (Mica 2:7). Dumnezeu este mânios pe p[cat =i la
pedepsit grozav în trupul sfânt al Domnului Isus Hristos, dar prin
poc[in\[ a ales s[ ne dea fiec[ruia din noi prilejul unui nou
început. Fa\[ de omul care vine la Domnul ca p[c[tos El mani-
fest[ mil[ =i îndurare. Dovada acestui lucru se observ[ ori de câte
ori vedem o inim[ de piatr[ schimbat[ de Duhul Sfânt într-o
inim[ sim\itoare, care-L iube=te pe Domnul =i de dragul Lui se
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fere=te de orice este p[cat. <V[ voi da o inim[ nou[, =i voi pune
în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatr[, =i
v[ voi da o inim[ de carne> (Ezechiel 36:26). Acesta este modul
în care Dumnezeu alege s[ aib[ mil[ de omul p[c[tos, a=a cum
am fost eu =i milioane =i milioane de suflete care la rândul nostru
am ales s[ ne folosim de cuvintele Lui prielnice, care ne-au
chemat de la p[c[t spre a ne face f[pturi noi în Hristos Isus
Domnul nostru. 

Dumnezeu care este Suveran a ales ca prin mil[ =i îndurare
s[-i deschid[ omului un drum nou c[tre pomul vie\ii. <C[ci Eu
sunt Domnul, Eu nu m[ schimb; de aceea, voi, copii ai lui Iacov,
n-a\i fost nimici\i> (Maleahi 3:6). Dac[ Dumnezeu ar fi ales s[
aib[ de-a face cu noi la nivelul Legii noi am fi fost nimici\i =i El
tot drept =i sfânt ar fi r[mas, dar a ales ca în mil[ =i îndurare s[
aib[ de-a face cu noi ast[zi prin Har, dovedind c[ El nu este
numai drept, ci =i milos =i ]ndur[tor. Dumnezeu +i-a facut parte
Sa, dar sf[tuindu-l pe om cu un sens al urgen\ei l-a l[sat s[ aleag[
dac[ vrea s[-=i fac[ partea lui în a alege, de aceea nu to\i cei
chema\i ajung s[ fie ale=i. <Cineva I-a zis: «Doamne, oare pu\ini
sunt cei ce sunt pe calea mântuirii?» El le-a r[spuns: «Nevoi\i-v[
s[ intrati pe u=a cea strâmt[. C[ci v[ spun, c[ mul\i vor c[uta s[
intre, =i nu vor putea»> (Luca 13:23). 

Cine vrea oferta mântuirii trebuie s[ dea n[vala =i s[ pun[
mâna pe ea, pentru c[ dup[ ce moare sau dup[ ce inima i se împie-
tre=te prin refuz se poate s[ nu mai poat[ intra. Scriptura ne
dovede=te c[ Dumnezeu nu a predestinat omul s[ fie sau s[ nu fie
ales =i mântuit, dar El a predestinat Biserica Sa s[ ajung[ sus în
cer. Predestinarea sau anticiparea nu const[ în faptul c[
Dumnezeu a ales s[ aib[ mil[ de unii =i de al\ii, întrucât nici un
om nu are merit înaintea lui Dumnezeu de a fi ales, dar El, care
este Atotcunosc[tor al viitorului, =tie cine va alege s[ accepte
oferta Lui de împ[care. To\i oamenii în mod egal au o stare
dec[zut[ în p[cat =i sunt incapabili s[ fac[ o mi=care pentru a se
împ[ca cu Dumnezeu pân[ ce Domnul Isus nu bate la u=a inimii
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lor. <Iat[ Eu stau la u=[, =i bat. Dac[ aude cineva glasul Meu =i
deschide u=a, voi intra la el, voi cina cu el, =i el cu Mine>
(Apocalipsa 3:20). 

Prin favoarea nemeritat[ a harului, Duhul Sfânt face omul
doritor de a fi ]n rela\ie bun[ cu Dumnezeu =i liber de vinov[\ia
p[catului. Dac[ unii ar fi predestina\i pierz[rii, El nu ar mai bate
la u=a inimii lor =i dac[ omul nu ar avea voin\[ liber[ ca s[
p[r[seasc[ calea Domnului nu ar fi men\ionat faptul c[ celor ce
vor birui nu le va =terge numele din cartea vie\ii. <Cel ce va birui,
va fi îmbr[cat astfel în haine albe. Nu-i voi =terge nicidecum
numele din cartea vie\ii, =i voi m[rturisi numele lui înaintea
Tat[lui Meu =i înaintea îngerilor Lui> (Apocalipsa 3:5). Mul\i
oameni dup[ ce au încercat tot ce au putut ca s[-=i fac[ via\a
fericit[ se v[d singuri, ne]mplini\i =i uneori p[r[si\i, crezând min-
ciuna diavolului c[ ei nu sunt ale=i pentru a fi mântui\i. <Sem[n
cu pelicanul din pustie, sunt ca o cucuvaie din d[râm[turi; nu mai
pot dormi, =i sunt ca pas[rea singuratic[ pe un acoperi=> (Psalmul
102:6, 7). Pelicanul tr[ie=te lâng[ ape, cucuveaua ]n p[dure, de
aceea sim\indu-se cuprins de singur[tate psalmistul se compar[
cu aceste p[s[ri. 

Singur[tatea este un sim\ de triste\e =i izolare care poate duce
la ac\iuni de disperare =i Domnul Isus, care a fost p[r[sit de
oameni, vrea s[ vin[ în ajutorul celor ce simt r[ceala singur[t[\ii.
Oameni s[raci, boga\i, uneori faimo=i au fost devasta\i de acest
sim\ de singur[tate, pentru c[ =i-au c[utat r[spunsurile la
întreb[rile vie\ii în lucruri sau în oameni. Nu este vorba de o sin-
gur[tate pe care o sim\i atunci când c[l[tore=ti =i \ie dor de cas[,
ci de un sim\ de pustiu în[untru sufletului ce nu te las[ s[ te bucuri
de nimic. Nevoile omului sunt acelea de a iubi =i a fi iubit, dar =i
de a fi în\eles =i de-a avea un rost în via\[ ca cineva s[ aib[ nevoie
de tine. Mila =i îndurarea lui Dumnezeu se adreseaz[ fiec[rei
nevoi a omului. 

Zacheu a fost un om singuratic, izolat de pozi\ia lui social[, de
ura semenilor s[i =i de vinova\ia p[catului cel rodea în[untru, dar
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când Domnul Isus a intrat în casa lui, atunci =i bucuria mântuirii
a intrat în casa lui =i toate aceste st[ri s-au schimbat. Dumnezeu
nu numai c[ nu vrea ca omul s[ se simt[ singur =i p[r[sit, prad[
u=oar[ vr[jma=ului, dar El vrea prietenia omului, vrea s[ umble cu
omul, s[ vorbeasc[ =i s[ lucreze împreun[ cu el, ca apoi, când
trece din aceast[ via\[, s[ nu se mai despart[ niciodat[ de el. O
dat[ n[scut din nou, sufletul începe s[ tr[iasc[ în dou[ lumi =i pe
m[sur[ ce omul nou cre=te la statura de om mare în Hristos
tr[ie=te tot mai mult în cer, unde îi este inima, comoara =i Acela
care-i va da cununa vie\ii. <Tat[, vreau ca acolo unde sunt Eu, s[
fie împreun[ cu Mine =i aceia, pe care Mi i-ai dat Tu, ca s[ vad[
slava Mea, slav[, pe care Mi-ai dat-o Tu; fiindc[ Tu M-ai iubit
înainte de întemeierea lumii> (Ioan 17:24). 

Când voia lui Dumnezeu pentru om =i voia omului de a ascul-
ta de Dumnezeu ajung s[ se întâlneasc[, rezultatul este via\a
ve=nic[ în locul pe care El l-a preg[tit pentru noi. Dumnezeu nu
duce pe nimeni cu for\a în cer, ci i-a l[sat omului voin\[ liber[ s[
primeasc[ sau s[ refuze mântuirea. <Cine are pe Fiul, are via\a;
cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are via\a> (1 Ioan 5:12). Dup[
ce Dumnezeu prin Fiul S[u a ales s[ fac[ tot ce este necesar pen-
tru ca omul s[ fie mântuit, îi pune înainte cele dou[ variante posi-
bile ca s[-=i aleag[. <Iau azi cerul =i p[mântul martori împotriva
voastr[ c[ \i-am pus înainte via\a =i moartea, binecuvântarea =i
blestemul. Alege via\a, ca s[ tr[ie=ti, tu =i s[mân\a ta> (Deute-
ronom 30:19). Se cere ploaie =i uneori furtun[ ca apoi s[ apar[
soarele =i curcubeul cel frumos. Se cere lacrimi de poc[in\[ =i o
schimbare din temelie a vie\ii care face ca firea s[ doar[ =i duhul
s[ se bucure, ca apoi s[ apar[ bucuria =i singuran\a mântuirii în
Hristos Isus, care ne-a promis c[ va fi cu noi în toate zilele. 

<Cine crede în Fiul are via\a ve=nic[; dar cine nu crede în Fiul,
nu va vedea via\a, ci mânia lui Dumnezeu r[mâne peste el> (Ioan
3:36). Nu conteaz[ în ce împrejur[ri disperate sau prospere este
via\a ta, pentru c[ El este gata s[ te primeasc[ în familia Sa.
Împ[ratul Asa a crescut într-un haos spiritual, cu p[rin\i idolatri,
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care se închinau Baalilor, Astarteelor =i chiar aduceau jertfe
umane lui Moloh. Când Asa a ajuns împ[rat a pornit s[-L caute pe
Domnul =i a înl[turat altarele str[ine. Nu a mai vrut s[ aib[ de-a
face cu dumnezeii canaani\i =i Dumnezeu S-a l[sat g[sit de Asa.
Dac[ pân[ acum nu ai fost în rândul celor mântui\i nu trebuie s[
r[mâni a=a, ci po\i lua o hot[râre care s[ te smulg[ din aceast[
situa\ie periculoas[, întucât nu =tii cât mai ai de tr[it =i s[ te predai
în bra\ele Domnului Isus care este gata s[-\i dea o inim[ nou[, cu
dorin\e noi, care te va ajuta s[ r[mâi pe calea Lui. 

Poate c[ te-ai gândit c[ vrei s[-i schimbi pe prietenii t[i sau
chiar pe membrii familiei, dar te-ai gândit vreodat[ s[ te schimbi
tu dup[ cum vrea Domnul Isus? Amazonul este cel mai mare flu-
viu ca debit de ap[ din lume =i produce în ocean când se vars[ în
el un curent care se simte pân[ la peste dou[ sute de kilometri. Nu
la mult dup[ ce continentul Americii a fost descoperit o corabie a
ajuns f[r[ ap[ =i era în pericol ca marinarii s[ moar[ de sete. Au
observat în larg o alt[ corabie =i în disperare au cerut prin semnale
s[ le dea ap[. Cor[bierii din cealalt[ corabie le-a r[spuns cu
mesajul: <Coboar[ g[leata în ap[>. Chiar dac[ la început nu a
g[sit sens ]n cele afirmate, dup[ ce în repetate rânduri au primit
acela=i r[spuns, s-au hot[rât s[ coboare g[leata în ap[ =i spre
marea lor suprindere, pentru c[ erau în acel curent al
Amazonului apa nu era s[rat[, ci dulce. 

Mul\i cred c[ mântuirea este ceva a=a de complicat =i
nep[truns încât omul nu poate decât s[ spere, f[când ceea ce este
bine, dar a=a cum spune Sfânta Scriptur[ mântuirea este chiar
lâng[ tine dac[ vrei s[ o ceri prin credin\[ ]n Domnul Isus. <Drept
r[spuns, Isus i-a zis: «Dac[ ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu,
=i Cine este Cel ce-\i zice: ,D[-Mi s[ beau!' tu singur[ ai fi cerut
s[ bei, =i El \i-ar fi dat ap[ vie»> (Ioan 4:10). Ca s[ prime=ti darul
Lui trebuie doar s[-L recuno=ti pe Domnul Isus Salvatorul =i
înlocuitorul t[u pe cruce. Dac[ îi ceri, El î\i d[ mântuirea în dar =i
o via\[ în care s[ sim\i fericirea =i împlinirea indiferent de cir-
cumstan\ele vie\ii. <Dar oricui va bea din apa, pe care i-o voi da
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Eu, în veac nu-i va fi sete; ba înc[ apa, pe care i-o voi da Eu, se
va preface în el într-un izvor de ap[, care va \â=ni în via\a
ve=nic[> (Ioan 4:14). Toat[ aceast[ transformare începe cu o
rug[ciune sincer[ ]n[l\at[ c[tre El. Nu =tim întru totul ce fel de
pârghii se declan=eaz[ în cer când ne rug[m, dar =tim c[ aceasta
este calea prielnic[ nou[ pe care El a ales-o ca s[ comunice cu
noi. +tim c[ este calea aleas[ de El, întrucât vedem rezultatele de
pace =i bucurie a mântuirii care se v[d c[ se coboar[ peste cel ce
cheam[ Numele Domnului. 

Rug[ciunea face s[ se coboare în om puterile tainice =i minu-
nate ale Duhului Sfânt, care-i deschid ochii spirituali, =i prin
meritul jertfei Domnului Isus îi ia condamnarea pe care o simte
din partea p[catelor =i îi deschide tezaurul harului lui Dumnezeu,
umplându-l cu o pace pe care nu a mai sim\it niciodat[. Spune-i
Lui: <Doamne ajut[-m[! Toat[ via\a mea am fost un p[c[tos!> El
abia a=teapt[ s[ te primeasc[. Ai avut tu aceast[ experien\[? Dac[
nu, folose=te-te de prilejul pe care mila =i îndurarea lui Dumnezeu
l-a pus în cale ta =i alege s[ faci aceast[ rug[ciune de predare
Domnului ca s[ fii un suflet mântuit. Alege via\a!

Amin
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38
INEPUIZABIL

<F[ina din oal[ n-a sc[zut, =i untdelemnul din ulcior
nu s-a împu\inat, dup[ cuvântul pe care-l rostise
Domnul prin Ilie.> 1 Împ[ra\i 17:16

Pentru oameni, dac[ nu vrem s[ mergem în lumea bas-
melor, cuvântul inepuizabil descrie ceva ce este în a=a de
mare abunden\[ încât pare a fi neterminabil. O femeie

credincioas[, care toat[ via\a a trebuit s[ se mul\umeasc[ cu
foarte pu\in, a ajuns prin mari sacrificii s[-=i petreac[ un concediu
la mare =i când a v[zut cât de imens[ este marea, a spus:
<Doamne, }\i mul\umesc c[ este îndeajuns!> Omul are în el
dorin\a nu numai de a avea de toate, dar dac[ se poate s[ le aib[
într-o m[sur[ inepuizabil[. }ns[ la sf`r=itul timpului de testare de
pe acest p[m`nt, trebuie s[ ne desp[r\im de lucruri ca s[n[tatea,
banii, prietenii sau orice alt lucru care pe moment ne d[ un lic[r
de împlinire. Dac[ vrem s[ vorbim despre lucruri cu adev[rat
inepuizabile, ce trec de legea chimiei care spune c[ nimic nu se
pierde ci doar se transform[ dintr-o stare în alta, va trebui s[ pri-
vim spre Dumnezeu, Creatorul a toate, spre Dumnezeul
minunilor, care cheam[ lucruri ce nu sunt în existen\[. <... El,
adic[, este tat[l nostru înaintea lui Dumnezeu, în care a crezut,
care înviaz[ mor\ii, =i care cheam[ lucrurile care nu sunt, ca =i
cum ar fi> (Romani 4:17). 

Oricât am încerca noi, p[mântenii, s[ p[trundem mai
îndeaproape =i s[ în\elegem adâncul bog[\iei în\elepciunii lui
Dumnezeu care creeaz[ tot ce dore=te prin Cuvântul S[u, se va
dovedi a fi un efort zadarnic pentru mintea noastr[ limitat[. Va
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trebui s[ privim spre aceast[ tain[ sfânt[ a puterii Lui de Creator,
admirând puterea Sa, ca apoi s[ spunem: <Doamne, cât de mare
e=ti!> <Mâna Mea a întemeiat p[mântul, =i dreapta Mea a întins
cerurile: cum le-am chemat, s-au =i înf[\i=at îndat[> (Isaia 48:13).
Tr[im într-o lume a crizelor =i de-a lungul anilor cred c[ mul\i
oameni care au citit despre oala cu f[in[ =i ulciorul cu untdelemn
al v[duvei din Sarepta s-au gândit sau chiar au dorit s[ aib[ =i ei
o astfel de resurs[ inepuizabil[. Minunea f[cut[ de prorocul Ilie
la Cuvântul Domnului este una din minunile de înmul\ire a hranei
în chip miraculos, minuni pe care le g[sim în Scriptur[. Este o
minune care a ajuns bine cunoscut[ de-a lungul anilor =i chiar
Domnul Isus, care a înmul\it hrana pentru popor, a men\ionat-o
(vezi Luca 4:25). 

Ilie Ti=bitul din Galaad, care a fost chemat la slujba de proroc,
a tr[it cu 2800 de ani în urm[, pe vremea lui Ahab, al =aptelea
împ[rat al lui Israel. |ara l-a urmat pe Ahab =i pe so\ia lui,
Izabela, în idolatrie, iar mâna Domnului a ap[sat asupra lor cu
secet[, urmat[ de o perioad[ de foamete. În timpul secetei
Dumnezeu a ales s[-i poarte de grij[ lui Ilie la râul Cherit =i apoi
printr-o v[duv[ din Sarepta Sidonului, unde Dumnezeu l-a trimis
s[ stea pân[ când avea s[ cad[ din nou ploaie pe p[mânt. Dac[
toate râurile seac[ =i tot grâul dispare din depozite, Dumnezeu
totu=i are metode de a se îngriji de cei care Îi sunt credincio=i,
pentru c[ tot ce se întâmpl[ în via\a unui copil al Lui este trasat
de El. Primul lucru pe care-l remarc[m în aceast[ întâmplare
adev[rat[ este alegerea suveran[ f[cut[ de Dumnezeu. Erau multe
v[duve în \ara lui Israel =i chiar în \inutul Sidonului, dar
Dumnezeu a ales o cas[ specific[, unde l-a trimis pe Ilie, ca s[
stea pân[ avea s[ se sfâr=easc[ vremea foametei. În aceast[
alegere se vede suveranitatea, dar =i dragostea lui Dumnezeu care
se îndur[ de cine vrea. 

Unii poate s-ar a=tepta ca Dumnezeu s[ aib[ de-a face cu
p[tura de sus a societ[\ii sau cu cei care s-au dovedit a avea o
inteligen\[ deosebit[, ]ns[ El a ales s[-+i arate îndurarea în mod
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deosebit asupra unora ca mine sau ca acea v[duv[ care nu avea
nimic de oferit, =i dup[ ce Dumnezeu face din noi un instrument
de care se poate folosi, toat[ slava s[ fie a Lui. <Dar Dumnezeu a
ales lucrurile nebune ale lumii, ca s[ fac[ de ru=ine pe cele
în\elepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca s[ fac[ de
ru=ine pe cele tari> (1 Corinteni 1:27). Dumnezeu a hot[rât s[-+i
fac[ o comoar[ pentru cerul S[u din sufletele celor care,
recunoscând c[ nu au merite, sunt îmbr[ca\i cu meritul Domnului
Isus Hristos, =i aceast[ comoar[ este Biserica lui Dumnezeu.
Când astfel de suflete primesc prin har darul lui Dumnezeu, îl
pre\uiesc, pre\uire care const[ în ascultare =i dragoste fa\[ de
Domnul. Sunt suflete care au în\eles c[ Domnul Isus este înainte
de familie, înainte de serviciu sau de orice dorin\[ personal[,
fiindc[ au în\eles c[ o dragoste fa\[ de Dumnezeu care nu-i cost[
nimic, valoreaz[ nimic. 

De ce a ales Dumnezeu s[-+i reverse îndurarea peste v[duva
din Sarepta la care s-a g[sit credin\[ este o tain[ pe care nu o
în\elegem pe deplin, pentru c[ gândurile =i planurile noastre sunt
mult diferite de gândurile =i planurile lui Dumnezeu. Cineva a
întrebat-o pe so\ia doctorului Einstein dac[ în\elege teoria relati-
vit[\ii descoperit[ de so\ul ei. Ea a spus c[ nu o în\elege, dar c[ ]l
în\elege =i ]l cunoa=te pe doctorul Einstein. De multe ori noi nu
în\elegem planurile =i judec[\ile suverane ale lui Dumnezeu care
se duc la îndeplinire pe tot p[mântul, dar putem începe s[-L
în\elegem =i s[-L cunoa=tem prin modul cum a lucrat =i lucreaz[
cu noi atunci când dragostea Sa este turnat[ în inimile noastre prin
Duhul Sfânt. Chiar dac[ nu întotdeauna vedem mâna Lui la lucru
a=a cum ne-am a=tepta =i uneori nu în\elegem de ce trecem prin
]ncerc[ri, putem avea întotdeauna încredere în inima Lui care are
gânduri bune pentru noi, vr`nd s[ ne dea un viitor =i o n[dejde. 

În ziua necazului }l chem[m s[ ne izb[veasc[, apoi noi }l
prosl[vim, dar izb[virea va veni în modul în care va g[si El cu
cale. V[duva din Sarepta nu a avut merite deosebite pe care s[ le
putem scoate în eviden\[, a=a cum am putea spune despre Ana,
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so\ia lui Elcana sau despre Rut, ci dimpotriv[, fiindc[ a tr[it între
oameni idolatri, este posibil ca =i ea s[ fii participat la acele obi-
ceiuri idolatre. Acest mod de alegere al lui Dumnezeu are menirea
de-a încuraja pe orice p[c[tos care ast[zi este chemat la poc[in\[
=i împ[care cu Dumnezeu, oricât de departe s-ar vedea fa\[ de El.
Când Ilie a întâlnit-o, v[duva din Sarepta strângea surcele, lucru
care indic[ cât de s[rac[ era neavând avere sau slugi. Starea acelei
v[duve descrie starea în care ne g[se=te pe noi harul lui
Dumnezeu =i ne invit[ la un bel=ug inepuizabil în Domnul Isus
Hristos. Pân[ c`nd mai ai oale în care \ii =i depinzi de meritele
tale, harul, care cheam[ oamenii la un osp[\ îmbel=ugat, te
ocole=te. Pân[ ce omul sper[ s[ se salveze singur, prin a fi moral
sau a face fapte bune cu care s[-L impresioneze pe Dumnezeu, nu
poate avea parte de harul inepuizabil al lui Dumnezeu, pentru c[
El nu ne umple pân[ nu ne golim de ceea ce =tim =i putem face
noi. <Nimeni nu coase un petec de postav nou la o hain[ veche;
altfel, petecul de postav nou rupe o parte din cel vechi, =i mai rea
ruptur[ se face> (Marcu 2:21). 

V[duva din Sarepta a trebuit s[ cread[ cuvântul prorocului =i
s[-i dea acel pu\in pe care-l mai avea, ca apoi s[ se bucure de
promisiunea unui bel=ug neterminabil de f[in[ =i untdelemn. <Ilie
i-a zis: «Nu te teme, întoarce-te =i f[ cum ai zis. Numai,
preg[te=te-mi întâi mie cu untdelemnul =i f[ina aceea o mic[
turt[, =i adu-mi-o; pe urm[ s[ faci =i pentru tine =i pentru fiul t[u.
C[ci a=a vorbe=te Domnul, Dumnezeul lui Israel: 'F[ina din oal[
nu va sc[dea =i untdelemnul din ulcior nu se va împu\ina, pân[ în
ziua când va da Domnul ploaie pe fa\a p[mântului.'» Ea s-a dus,
=i a f[cut dup[ cuvântul lui Ilie. +i mult[ vreme a avut ce s[
m[nânce, ea =i familia ei, =i Ilie> (1 Împ[ra\i 17:13-15). A=a cum
Dumnezeu l-a trimis pe Ilie la v[duva din Sarepta, El le-a trimis
oamenilor Vestea Bun[, adic[ Evanghelia Domnului Isus Hristos,
prin care sufletul s[r[cit din cauza p[catului =i bolnav de lepr[ s[
poat[ fi transformat într-o f[ptur[ nou[ prin lucrarea ce o face
Duhul Sfânt =i s[ se poat[ bucura de bel=ugul prezen\ei lui
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Dumnezeu pentru tot restul vie\ii, cât mai are de tr[it în aceast[
lume chinuit[ de foamea dup[ fericire. 

Aceast[ stare binecuvântat[ se continu[ apoi cu via\a ve=nic[
]mpreun[ cu Acela pe care L-am slujit. Poate spui c[ nu este nor-
mal pentru tine s[ frecventezi casa de rug[ciune cu regularitate,
s[ te rogi în fiecare zi, s[ cite=ti zilnic Scriptura sau s[ te implici
pân[ la sacrificiu în lucrarea de zidirea a Bisericii, ci este
supranatural. A=a cum via\a v[duvei =i a fiului ei a fost sc[pat[
într-un mod supranatural, în cel ce se poc[ie=te are loc o minune
care ]l schimb[ într-o f[ptur[ nou[, cu dorin\e =i idealuri noi.
Acest supranatural apare în via\a noastr[ atunci când are loc
minunea na=terii din nou, când prin meritul Sângelui Domnului
Isus suntem cur[\i\i de vechile noastre p[cate, =i Duhul Sfânt
planteaz[ putere de Sus, care ne face s[ dorim =i s[ g[sim normal
a face aceste lucruri amintite, care nu vin în mod natural =i u=or
în via\a omului nen[scut din nou. 

A=a cum Ilie a depus un efort deosebit ca s[ ajung[ în casa unei
femei înfometate, de care nim[nui nu-i p[sa =i s[ o salveze,
Dumnezeu a depus un efort deosebit ca s[ ne trimit[ mântuirea
prin Fiul S[u =i s[ ne fac[ cunoscut modul ]n care putem s[ ne
împ[c[m cu El, ascultând de glasul Evangheliei. F[g[duin\a mân-
tuirii este înc[ o ofert[ deschis[ =i ast[zi, care prime=te pe oricine
recunoa=te c[ este p[c[tos, în oricât de mare num[r ar fi cei ce vor
veni la El. <C[ci f[g[duin\a aceasta este pentru voi, pentru copiii
vo=tri, =i pentru to\i cei ce sunt departe acum, în oricât de mare
num[r îi va chema Domnul, Dumnezeul nostru> (Fapte 2:39).
Primul cuvântul pe care acea v[duv[ l-a primit de la Domnul, prin
gura prorocului Ilie, a fost s[-I dea Lui ceea ce are, lucru ce a
reprezentat un act de încredere în Cuvântul care a venit de la
Dumnezeu. Pentru ca un suflet s[ primeasc[ darul mântuirii i se
cere în primul rând s[ fac[ el ceva, =i anume s[ se poc[iasc[,
adic[ s[ admit[ c[ nu a tr[it la standardul lui Dumnezeu =i nici nu
poate face aceasta vreodat[. <... «Crede în Domnul Isus, =i vei fi
mântuit tu =i casa ta»> (Fapte 16:31). A=a cum v[duva a ac\ionat
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prin credin\[ =i a dat ultimul pumn de f[in[ ca s[ primeasc[ o
surs[ inepuizabil[ de hran[, omul care vrea mântuirea trebuie s[
se dezbrace de orice merit personal =i s[ se încread[ în ceea ce a
f[cut Hristos pentru El, pentru a putea îmbr[ca haina mântuirii. 

<«Poc[i\i-v[», le-a zis Petru, «=i fiecare din voi s[ fie botezat în
Numele lui Isus Hristos, spre iertarea p[catelor voastre; apoi ve\i
primi darul Sfântului Duh»> (Fapte 2:38). Intrarea în har se face
printr-un act al ascult[rii de Dumnezeu prin care în mod necon-
di\ionat accept[m voia Lui pentru via\a noastr[, =i voia Lui pentru
noi o g[sim în Cuvântul Scripturii. A cunoa=te Scriptura este bine,
dar nu este îndeajuns fiindc[ trebuie s[ accept[m s[ intr[m pe
calea îngust[ care duce la cunun[. Când vei alege s[ ascul\i a=a
cum a ascultat v[duva din Sarepta, vei primi harul de a fi iertat =i
înnoit, iar hrana sufletului nu-\i va mai lipsi. Acest fel de tr[ire
dreapt[, într-o lume strâmb[, te va face un martor al lui Isus
Hristos =i disciplina duhovniceasc[ te va p[zi de pierderi. Aseme-
nea unui p[rinte care-=i las[ copilul afar[, în curtea îngr[dit[, =i îi
spune s[ nu ias[ din curte, Dumnezeu, care ne iube=te ca un
p[rinte, ne spune c[ odat[ ajun=i mântui\i suntem slobozi, dar spre
binele nostru ne spune s[ nu trecem gardul, adic[ Cuvântul S[u.

Dincolo de gard este un câine fioros care este gata s[ ne sfâ=ie,
dar cât timp r[mânem în curte, adic[ în Cuvânt, câinele nu ne
poate atinge. R[mânerea în aceast[ curte este o tr[ire
duhovniceasc[, dar c`nd trecem gardul, adic[ trecem de ceea ce
este scris, este o tr[ire lumeasc[. Lumescul din om începe mai
întâi ]n motiv =i nu în lucruri. Motivul pentru care cheltuim tim-
pul sau orice alt[ resurs[ ce ne-a fost dat[ ca ispravnici, trebuie s[
aib[ undeva în ecua\ie inclus pe Dumnezeu, ori ne vom trezi c[
lucr[m în afara gardului unde ne poate sfâ=ia câinele. V[duva din
Sarepta a fost g[sit[ la starea în care credea c[ va mânca ultima
mâncare =i apoi va muri, dar acea stare jalnic[ a fost înlocuit[ de
credin\[, crez`nd c[ dac[ ]i va da ce are prorocului, ea =i fiul ei
vor avea mâncare din bel=ug. O logic[ simpl[ a ajutat-o s[ vad[
c[ se merit[ s[ dea pu\inul ei, care avea s[ fie urmat de un sfâr=it
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trist, =i s[ primeasc[ o surs[ inepuizabil[ de hran[, a=a cum s-a
întâmplat conform cuvântului prorocului Ilie. Printre altele, o
logic[ simpl[ ar trebui s[ ne conving[ =i pe noi c[ se merit[ s[
primim darul mântuirii =i s[ tr[im via\a ferindu-ne de orice ni se
pare r[u. Pentru fiecare suflet exist[ un viitor inepuizabil în ani
sau în orice alt[ unitate de m[sur[ am m[sura timpul. 

Acest viitor ve=nic numit ve=nicie sau eternitate va fi tr[it la
nivelul sufletului =i al duhului de fiecare din noi în locul numit rai
sau în locul numit iad. Raiul este locul unde se afl[ Dumnezeu, =i
unde vor s[ ajung[ to\i cei care la fel ca v[duva din Sarepta au
ales s[ cread[ Cuvântul Domnului =i s[ asculte de El, intrând pe
poarta poc[in\ei în mântuire. În\elepciunea lui Dumnezeu se vede
=i din faptul c[ El nu i-a dat v[duvei un hambar plin de grâne, care
ar fi putut fi furat de ho\i sau confiscat de guvern, ci i-a dat ]ndea-
juns pentru fiecare zi. Cel care alege Via\a, adic[ pe Domnul Isus
Hristos, va primi putere pentru fiecare zi, ca s[ tr[iasc[ sfânt
într-o lume murdar[ =i s[ fie astfel o lumin[ care arat[ drumul
c[tre Dumnezeu pentru cei din jur care vor dori via\a ve=nic[. 

Primirea darului mântuirii înseamn[ a alege s[ ascul\i =i s[
accep\i s[-\i schimbi valorile =i standardul bazat pe valorile
Scripturii. Apoi dezvol\i obiceiul de a înv[\a =i studia Scriptura,
spre a cunoa=te pozi\ia la care e=ti chemat în trupul lui Hristos cu
care s[ conlucrezi, fiindc[ în colaborare este o multiplicare de
putere =i de rezultate bune. Oamenii te vor eticheta dup[ ce te vor
vedea ca fiind coleg de lucru în via Domnului, cu care este o
pl[cere s[ lucrezi sau poate ca pe o persoan[ competitiv[ care nu
a în\eles c[ suntem în aceea=i echip[ =i avem aceea=i \int[. Când
\i-ai în\eles chemarea nu mai spui: <ce va face lucrul acesta pentru
mine personal>, ci te vei întreba ce po\i s[ faci ca echipa cu care
lucrezi s[ aib[ rezultatul dorit de Dumnezeu. Este mult mai u=or s[
lucrezi cu cineva care vrea acela=i lucru ca =i tine, =i noi to\i, tre-
buie s[ avem dorin\a de a m[ri grani\ele Împ[r[\iei lui Dumnezeu.

Aristotel spunea c[ tot ce facem, facem cu ochii la altceva,
vrând s[ spun[ c[ nu po\i avea încredere în motivele nim[nui,
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]ns[ în Biserica Domnului nu trebuie s[ fie a=a. Când devenim
parte din trupul lui Hristos ne l[s[m planurile =i agenda noastr[,
pentru ca voia lui Dumnezeu s[ ne conduc[ via\a, altfel nu
suntem un m[dular s[n[tos în trupul Lui. Dumnezeu ne d[ îndea-
juns har pentru a face fa\[ nevoilor zilei, dar nu ne d[ mai mult
decât suntem în stare, ca s[ nu devin[ o curs[ spre mândrie.
Cuvântul Lui are hran[ pentru sufletul nostru sub form[ de
mesaje, asemenea unei fântâni din care cu cât sco\i mai mult[ ap[
cu at`t devine tot mai proasp[t[. Sfânta Scriptur[ este o surs[
inepuizabil[ de hran[ pentru sufletul nostru care ne hr[ne=te pe
fiecare în mod individual, ca apoi s[ putem da hrana potrivit[ =i
la timp celor din jurul nostru. 

Se poate c[ citind acest mesaj s[ recuno=ti c[ faci parte dintre
cei care simt în suflet o foame =i un gol sufletesc care niciodat[
nu a fost satisf[cut. Poate, ca v[duva din Sarepta, vezi c[ nu ai
încotro decât s[ accep\i dezn[dejdea, pentru c[ tot ce ai încercat
te-a l[sat dezam[git =i ne]mplinit. Chiar dac[ ai tot ce-\i dore=ti
din punct de vedere material sau tr[ie=ti de pe o zi pe alta, sufle-
tul t[u are nevoie de o hran[ deosebit[ =i exist[ un loc unde po\i
s[ g[se=ti aceast[ hran[ din bel=ug. <+i-a venit ]n fire, =i a zis:
«Câ\i arga\i ai tat[lui meu au bel=ug de pâine, iar eu mor de foame
aici!»> (Luca 15:17). Aceast[ venire în fire nu este altceva decât
interven\ia Duhului Sfânt care deschide ochii p[c[tosului, a=a
cum am fost =i eu, ca s[ vad[ realitatea faptului c[ hainele sufle-
tului îi sunt murdare, apoi ]i arat[ Golgota, locul unde poate fi
sp[lat de orice vin[. Aceast[ venire în fire înseamn[ a lua o
decizie de a nu mai r[mâne ]n locul acela murdar, ci de a veni în
casa Tat[lui care este gata s[ te primeasc[ cu bra\ele deschise. 

A=a dup[ cum durerea din trup ne spune c[ ceva nu este în
regul[ cu m[dularele noastre, sim\ul nelini=tii =i chiar al fricii de
ziua întâlnirii cu Dumnezeu ]i spun omului c[ starea sufletului s[u
nu este potrivit[ pentru a sta în fa\a Celui ai c[rui ochii sunt a=a de
cura\i încât nu pot privi nelegiuirea. Omul caut[ s[ ]nl[ture durerea
cu medicamente =i calmante. Caut[ s[ g[seasc[ fericirea în lume
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prin tot felul de destr[b[l[ri, dar nelini=tea =i foamea sufletului
persist[. La crucea Domnului Isus, care este Pâinea vie\ii, este
Pâine din bel=ug. Este o Pâine deosebit[, care atunci când atinge
gura celui mort în p[cate =i gre=eli îi aduce duhul la via\[. În
aceast[ via\[ duhovniceasc[, Duhul Sfânt începe s[ rodeasc[ roada
Duhului care ne modeleaz[ dup[ chipul Fiului. Roada Duhului ne
aduce la caracterul Domnului Isus, iar caracterul este ceea ce sun-
tem. Roada se dezvolt[ încet spre deosebire de darurile Duhului
care sunt date în mod selectiv de Dumnezeu spre folosul =i zidirea
Bisericii. R[mânerea în Hristos garanteaz[ roada pe care
Dumnezeu o a=teapt[ de la fiecare din noi =i dac[ nu o avem ne
asem[n[m cu pomul neroditor care \ine locul în gr[din[ degeaba.

Suntem înconjura\i de mul\i oameni de=tep\i, dar foarte pu\ini
au în\elepciune s[ se îngrijeasc[ de suflet. Este plin p[mântul de
oameni de =tiin\[, dar pu\ini sunt cei care pot fi numi\i ca Ilie
oameni ai lui Dumnezeu. Dac[ vrei s[ devii un om al lui
Dumnezeu acest lucru nu va avea loc la întâmplare, ci va fi o con-
secin\[ a faptului c[ vrei s[ ascul\i de El =i s[ te pui la dispozi\ia
Lui a=a cum a f[cut =i Ilie. Tr[im vremuri când nu mai trebuie s[
c[ut[m sau s[ cerem semne de la Dumnezeu, pentru c[ le avem
din abunden\[, ci este timpul când a=tept[m s[ se aud[ trâmbi\a
lui Dumnezeu la al c[rei semnal credincio=ii Domnului vor fi
lua\i de pe p[mânt. E=ti tu gata s[-L întâlne=ti pe Dumnezeul t[u?
Mul\i oameni spun c[ Dumnezeu este dragoste =i-i adev[rat, dar
dac[ ei spun c[ El este numai dragoste =i las[ afar[ faptul c[ El
este =i neprih[nire, care cere de la om s[ fie asemenea lui, atunci
acea înv[\[tur[ duce la r[t[cire. Unii, ca s[ scape de sim\ul vinei,
î=i stabilesc un standard al lor despre Dumnezeu =i despre ce cred
ei c[ ar accepta El, în loc s[ se conformeze cerin\elor Lui care
spun: <recunoa=te-\i vina, prime=te ceea ce am f[cut Eu pentru
tine =i tr[ie=te pentru Mine>. 

Meritul din Golgota a creat un fond de dragoste inepuizabil,
dar timpul ]m care aceast[ ofert[ este valabil[ este limitat de dura-
ta vie\ii omului, de R[pirea Bisericii la cer, care poate avea loc în
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orice moment, sau de ]mpietrirea inimii celui care se tot
împotrive=te voii bune a lui Dumnezeu, ce-l cheam[ la împ[care
prin poc[in\[. Vr[jma=ul =tie c[ poate folosi sim\ul vinov[\iei ca
s[ ne paralizeze de la a face pa=i spre Dumnezeu, dar putem sc[pa
de orice vin[ prin meritul S`ngelui Domnului Isus Hristos. Tre-
buie s[ avem mare aten\ie la prietenii =i la înv[\[turile care arat[
mai mult interes pentru binele firii noastre decât pentru caracterul
nostru duhovnicesc. Dumnezeu a îmbr[cat trup de om ca s[ poat[
face leg[mânt prin sânge astfel ]nc`t fiin\a uman[ s[ poat[ ajunge
s[-=i petreac[ ve=nicia ]mpreun[ cu El.  

Ve=nicia este o m[sur[ inepuizabil[ de timp =i dac[ alegi bine
ve=nicia ta va fi una fericit[ acolo unde este locuin\a fericirii,
adic[ în cer. Dup[ cum David n-a acceptat arm[tura lui Saul ca s[
mearg[ la lupt[, nici noi nu putem birui prin arm[tura sau credin\a
p[rin\ilor sau a copiilor no=tri, ci trebuie s[ avem o credin\[ per-
sonal[ în Domnul Isus, care în mod individual ne cheam[ la mân-
tuire. Trebuie s[ fim siguri c[ nu suntem doar influen\a\i de ceea
ce am auzit, ci o dat[ ce am auzit chemarea la mântuire suntem
gata a pl[tit pre\ul ascult[rii, ]ncheind leg[mânt cu Domnul, ca
astfel s[ putem spune c[ suntem mântui\i prin Isus Hristos care a
murit în locul nostru. 

Amin
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39
CUM ÎL AJUTÃ OAMENII PE INAMIC

<Cerceta\i ce este pl[cut înaintea Domnului, =i nu
lua\i deloc parte la lucr[rile neroditoare ale întuneri-
cului, ba înc[ mai de grab[ osândi\i-le.> 

Efeseni 5:10, 11

Nu este de dorit s[ afli într-o zi c[ e=ti un vr[jma= al lui
Dumnezeu, pentru c[ a=a cum a spus apostolul Pavel:
<Grozav lucru este s[ cazi în mâinile Dumnezeului

celui viu!> (Evrei 10:31). Chiar =i p[c[tosul care-=i men\ine starea
de rebeliune fa\[ de Dumnezeu sau cel care merge pân[ acolo c[
}i neag[ existen\a simte aceast[ stare nepl[cut[ de a nu fi ]n rela\ie
bun[ cu Dumnezeu, chiar dac[ refuz[ s[ dea glas con=tiin\ei. Ast-
fel de suflete caut[ s[-=i îndrept[\easc[ purtarea temporar, prin
ceea ce Scriptura nume=te un ad[post al minciunii. <Voi face din
neprih[nire o lege, =i din dreptate o cump[n[; =i grindina va surpa
locul de sc[pare al neadev[rului, =i apele vor îneca ad[postul min-
ciunii> (Isaia 28:18). Unii aleg s[ motiveze r[mânerea lor în p[cat
prin a ar[ta cu degetul spre oameni care se folosesc de numele de
cre=tini f[r[ s[ tr[iasc[ ca =i cre=tini. <Tu care zici: «S[ nu
preacurve=ti,» preacurve=ti? Tu, c[ruia \i-e scârb[ de idoli, le
jefuie=ti templele?> (Romani 2:22). Acest fel de ipocrizism este o
tr[ire care poate aduce pagube cu urm[ri ve=nice =i ]i strânge celui
ce tr[ie=te astfel o comoar[ de mânie din partea lui Dumnezeu. 

Acest fel de scuze nu sunt =i nu vor fi nici în ziua judec[\ii o
ap[rare pentru cei care au ales s[ nu se împace cu Dumnezeu Tat[l
prin Domnul Isus Hristos, Fiul S[u. Astfel de oameni, care spun
c[ ei cred în Scriptur[ =i într-un Dumnezeu care r[spl[te=te dar
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tr[iesc ca =i cum Scriptura ar fi o minciun[, sunt oameni care-l
ajut[ pe inamicul sufletului nostru, adic[ pe Satan. Un credincios
integru este o lumin[ care-i provoac[ pe cei ce tr[iesc în faptele
întunericului, dar cei care doar poart[ numele de cre=tin devin
folositori inten\iilor uciga=e ale vr[jma=ului ce vrea s[-i dezori-
enteze pe cei ce caut[ calea spre via\[. Oamenii care-l ajut[ pe
inamic sunt asem[na\i cu ni=te fântâni f[r[ ap[ în care cel însetat
nu poate g[si ap[ ca s[-=i stâmpere setea sufletului. <Oamenii
ace=tia sunt ni=te fântâni f[r[ ap[, ni=te nori, alunga\i de furtun[:
lor le este p[strat[ negura întunericului> (2 Petru 2:17). 

Aceste ajutoare ale inamicului erau la lucru =i în timpul primei
ere cre=tine =i Iuda a spus c[ s-a v[zut silit s[ scrie despre acest
tip de pericol. <C[ci s-au strecurat printre voi unii oameni, scri=i
de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavio=i, care schimb[
în desfrânare harul Dumnezeului nostru…> (Iuda versetul 4).
Oamenii de acest fel sunt o piatr[ de poticnire în calea sufletelor
s[rmane care caut[ s[ scape de urm[ritor în cetatea de sc[pare
care este Domnul Isus Hristos. Când cei care refuz[ oferta de
împ[care a lui Dumnezeu, atunci când nu g[sesc ipocri\i, inven-
teaz[ diferite ]nvinuiri la adresa copiilor lui Dumnezeu, a=a cum
Satan l-a învinuit pe Iov a fi comerciant, unul care-L sluje=te pe
Dumnezeu în schimbul marilor bog[\ii primite de la El. <Ferice
va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii v[ vor oc[rî, v[ vor
prigoni, =i vor spune tot felul de lucruri rele =i neadev[rate
împotriva voastr[!> (Matei 5:11). 

Este trist c[ uneori învinuirile f[cute la adresa cre=tinilor sunt
adev[rate =i în acest fel ei ]l ajut[ pe inamic. <Vai de lume, din
pricina prilejurilor de p[c[tuire! Fiindc[ nu se poate s[ nu vin[
prilejuri de p[c[tuire; dar vai de omul acela prin care vine prile-
jul de p[c[tuire!> (Matei 18:7). Subiectul acesta este melancolic
=i nu gâdil[ deloc urechea, dar este necesar s[ fim aten\iona\i ca
nu cumva alergarea s[ ne fie în zadar, prin a face parte dintre cei
care ]l ajut[ pe inamic. P[catele descoperite ale celor care spun c[
sunt poc[i\i dau o oarecare scuz[ temporar[ celor care pe fa\[ se
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împotrivesc voii bune a lui Dumnezeu. Majoritatea dintre noi am
auzit cuvinte de felul: <Apoi, nici voi nu sunte\i mai buni ca noi!>
Când vina adus[ credinciosului este justificat[ vom g[si c[ s-a
ajuns la aceast[ stare trist[ din cauza unei lipse de statornicie în
tr[irea vie\ii de cre=tin. Când ne lu[m privirea de la \int[, care este
cerul, =i de la C[petenia credin\ei noastre privim la lucrurile lumii
=i ]ncepem s[ le dorim atunci c`nd cetatea inimii nu este p[zit[ ]n
timpul perioadei de asediu. 

Un astfel de om, care se joac[ cu mântuirea, spune: <Comoara
mea este sus>, dar oamenii spun despre el c[ este în stare s[ calce
peste to\i =i toate numai s[-=i ating[ scopul de îmbog[\ire sau de
pozi\ie. Comportarea unui astfel de om nu trece neobservat[ =i
încet devine unul care-l ajut[ pe inamic, deoarece calea
Domnului este vorbit[ de r[u. <Mul\i îi vor urma în destr[b[l[rile
lor. +i, din pricina lor, calea adev[rului va fi vorbit[ de r[u>
(2 Petru 2:2). Domnul Isus nu las[ loc de mijloc, ci spune c[ cine
nu str`nge cu el, ]mpr[=tie. Este necesar s[ ne cercet[m =i s[
vedem dac[ prin ceea ce am f[cut ]n luna trecut[ am strâns ]mpre-
un[ cu El, fiindc[ dac[ nu am f[cut nimic pentru împ[r[\ia Lui El
ne spune c[ am împr[=tiat. <Cine nu este cu Mine, este împotriva
Mea, =i cine nu strânge cu Mine, risipe=te> (Matei 12:30). La
prima vedere, când ne examin[m =i vedem c[ nu facem r[u
nim[nui am fi tenta\i s[ spunem c[ suntem ]n rela\ie bun[ cu
Dumnezeu =i consider[m ceva de neconceput ca noi s[ fim dintre
aceia care-l ajut[ pe inamic, dar Domnul Isus ridic[ standardul
mai sus de atât =i spune c[ prin faptul c[ nu strângi, adic[ nu faci
ceva, de fapt risipe=ti timp =i resurse asemenea omului care a
]ngropat talantul. 

Prin a fi lume=ti, adic[ printr-o potrivire cu chipul veacului
acesta, oamenii care poart[ numele de cre=tini ]l ajut[ pe inamic.
Cei trei tineri care au fost arunca\i în cuptorul lui Nebucadne\ar
au avut curajul s[ fie deosebi\i =i s[ nu se lase purta\i de valul
lumii care le cerea s[ calce în picioare fidelitatea lor fa\[ de
Dumnezeu. Îmbr[c[mintea noastr[, felul de vorbire, locurile
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frecventate, muzica ce o ascult[m, prietenii =i chiar priorit[\ile
vie\ii în ceea ce prive=te timpul =i resursele noastre, pot spune cu
claritate celor din jur =i chiar cerului c[ nu ne al[tur[m lucrurilor
neroditoare ale întunericului =i c[ nu vrem s[ fim dintre aceia
care-l ajut[ pe inamic. Pentru ca str[lucirea acestei lumi s[ nu te
poat[ cuceri trebuie s[ ai o credin\[ s[n[toas[ cu privirea la lumea
=i la timpul ve=niciei care vine, crez`nd în r[spl[tirile lui
Dumnezeu pentru cei care aleg s[ mearg[ împotriva curentului
lumii. Atunci când în\elegi c[ a-\i purta crucea nu înseamn[ a
avea o cruce de aur sau dintr-un alt material legat[ de gât, ci
înseamn[ a c[uta s[ ac\ionezi ca St[pânul Isus Hristos, dovede=ti
c[ ai ales s[ nu participi la lucr[rile neroditoare ale întunericului,
pentru a nu-\i strica sufletul =i a nu-l ajuta pe inamic. Când vei
alege aceast[ atitudine, vr[jma=ul te va ]mbia cu o por\ie
s[n[toas[ de mândrie, care s[ anuleze tot binele pe care te-ai gân-
dit c[ l-ai f[cut. 

Este p[rerea mea c[ singurii oameni f[r[ mândrie sunt cei care
au murit =i mândria face parte din caracterul omului vechi. Ea tre-
buie \inut[ r[stignit[ =i f[r[ drepturi de cârmuire. Niciodat[ nu ne
asem[n[m mai bine cu inamicul ca atunci când ne mândrim cu ce
avem, cu ce am f[cut sau facem, cu ce =tim sau chiar cu cât de
sfin\i ni se pare c[ suntem. Niciodat[ nu ne asem[n[m mai bine
cu St[pânul Isus Hristos, care a sp[lat picioarele ucenicilor S[i, ca
atunci când ne vedem lispi\i de merit, recunoscând c[ nu avem
nimic bun care s[ nu fie primit =i dac[ suntem roditori totul se
datoreaz[ Duhului Sfânt, nu nou[. Un alt mod prin care oamenii
]l ajut[ pe inamic este prin a nu se iubi ca fra\i. Iubirea este una
din tr[s[turile care-i caracterizeaz[ pe ucenicii Domnului Isus.
Lipsa de dragoste a celor care poart[ numele de cre=tini face s[
dispar[ unitatea =i în acest fel vr[jma=ul opre=te activitatea
Bisericii, ca apoi s[ o divizeze =i s[ o cucereasc[ mult mai u=or.
Din dorin\a de m[rire, înainte de patimile Domnului, ucenicii Lui
doreau s[ =tie care avea s[ fie mai mare. Domnul Isus le-a dat un
r[spuns la care nu s-au a=teptat =i care nu cred c[ le-a convenit în
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acea vreme. <…«Dac[ vrea cineva s[ fie cel dintâi, trebuie s[ fie
cel mai de pe urm[ din to\i =i slujitorul tuturor!»> (Marcu 9:35). 

Chiar dac[ un om firesc, nen[scut de sus, ar încerca s[
îndeplineasc[ aceast[ condi\ie de a se umili =i a sluji nevoilor
altora, nu va putea face acest lucru pentru mult timp, fiindc[ este
nevoie de o putere mai mare ca cea omeneasc[, =i aceasta este
puterea Duhului Sfânt pe care Dumnezeu }l d[ celor pe care-i
prime=te în familia Sa. Am citit despre ni=te femei care au dresat
doi câini ca s[ trag[ dup[ ei o mic[ tr[suric[ =i a=a s[ transporte
laptele dintr-un sat ]n altul f[r[ supraveghere. La început se p[rea
c[ experimentul va fi un succes, dar într-o zi câinii au z[rit un
iepure =i au p[r[sit drumul pe care au fost înv[\a\i s[-l urmeze
lu`nd-o la goan[ spre p[dure dup[ iepure, distrug`nd tr[sura =i
transportul de sticle cu lapte. 

Omul firesc face la fel atunci când i se pare c[ vede ceva
sclipire de fericire în lumea despre care crede c[-i va aduce
împlinire. Ca s[ ne împotrivim lucr[rilor neroditoare ale întuneri-
cului avem nevoie de puterea Duhului Sfânt în noi =i apoi trebuie
s[ ascult[m de El, de Cel care vrea s[ ne conduc[ în tot Adev[rul.
Lipindu-ne tare de bine putem deveni statornici, depinzând de
promisiunile Cuvântului lui Dumnezeu =i nu de oameni, de
împrejur[ri sau de sentimente care sunt schimb[toare. Veghind în
rug[ciune putem \ine jarul dragostei din cuptorul sufletului
arzând =i atunci Duhul Sfânt nu ne va l[sa nici lene=i, nici nerodi-
tori. Atunci vom r[mâne în El =i vom fi p[zi\i de la a c[dea în la\ul
f[\[rniciei care foarte u=or ne poate pune în starea periculoas[ de
a-l ajuta pe inamic. <Cine zice c[ r[mâne în El, trebuie s[ tr[iasc[
=i el cum a tr[it Isus> (1 Ioan 2:6). 

Un alt mod prin care omul ]l ajut[ pe inamic este atunci când
spune c[ a fost iertat de Dumnezeu, care i-a dat mântuirea, dar el
nu vrea sau spune c[ nu-i poate ierta pe cei care i-au pricinuit
necaz sau pagub[. Acest fel de infec\ie duhovniceasc[ poate
determina st[ri de boal[ grav[, pân[ acolo c[ am auzit o persoan[
care a spus c[ dac[ cutare om este în cer, ea nu vrea s[ mearg[
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acolo. Acest fel de simptome de nebunie apar din cauza faptului
c[ nu au luat în serios sfatul Scripturii cu privire la p[zirea inimii,
unde u=or se pot cuib[ri astfel de gânduri care se transform[ în
balauri. <P[ze=te-\i inima mai mult dec`t orice, c[ci din ea ies
izvoarele vie\ii> (Proverbe 4:23). Dac[ izvorul este otr[vit, el nu
mai stâmp[r[ setea celor din jur, ci le pricinuie=te durere. Diferen-
\a dintre fiii luminii =i fiii întunericului se vede la vremea
încerc[rii, când fiecare dintre noi avem ocazia s[ r[bd[m ispita
sau putem alege s[ ne facem dreptate prin cuvinte, prin fapte sau
cel pu\in în gândirea noastr[. Sunt momente când prin ceea ce
facem spunem c[ suntem de partea Domnului Isus sau prin par-
ticiparea la lucr[rile întunericului suntem de partea inamicului. 

Satan este nu numai vr[jma=ul sufletului omului, ci =i
împotrivitorul planului bun al lui Dumnezeu pentru om, =i de
aceea oricine tr[ie=te ajutându-l pe inamic se face vr[jma= cu
Dumnezeu. <C[ci v-am spus de multe ori, =i v[ mai spun =i acum,
plângând: sunt mul\i, care se poart[ ca vr[jma=i ai crucii lui
Hristos> ( Filipeni 3:18). Domnul Isus a f[cut clar[ aceast[ idee
c[ omul trebuie s[ aleag[ c[ruia dintre cei doi st[pâni vrea s[-i
slujeasc[. <Cine nu este cu Mine este împotriva Mea; =i cine nu
adun[ cu Mine, risipe=te> (Luca 11:23). Acest fel de risip[ ajut[
=i chiar ]l bucur[ pe inamicul care =tie c[ atunci când un suflet zis
<poc[it> îi cump[r[ marfa este ]n=elat =i devine vr[jma= cu
Dumnezeu, ca apoi s[ îl poat[ folosi spre a-i poticni =i pe al\ii.
<Suflete preacurvare! Nu =ti\i c[ prietenia lumii este vr[jm[=ie cu
Dumnezeu? A=a c[ cine vrea s[ fie prieten cu lumea se face
vr[jma= cu Dumnezeu> (Iacov 4:4). Iacov folose=te cuvântul tare
de <preacurvie> care înseamn[ rela\ia sexual[ a unei persoane
c[s[torite cu cineva diferit de so\ul sau so\ia sa. 

Rela\ia noastr[ cu Dumnezeu, ca suflete mântuite, este
asem[nat[ de Scriptur[ cu o Mireas[ care deja este logodit[ prin
leg[mânt cu Mirele Isus Hristos. Gluma cu p[catul a sufletului
mântuit înseamn[ lips[ de fidelitate fa\[ de Domnul Isus care S-a
dat pe Sine ca jertf[ pentru noi, de aceea Scriptura folose=te ter-
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meni tari ca =i cuvântul <curvie>. Astfel de termeni sunt folosi\i =i
în cazul Israelului care a p[c[tuit cu idolii neamurilor dimprejur.
Scriptura ne înva\[ ce urm[ri tragice are faptul c[ cineva alege
calea cea larg[, pierzând astfel cununa =i în acela=i timp
ajutându-l pe inamic. Ca exemplu practic, am v[zut tineri care
beau =i-i cheam[ =i pe al\ii la b[utur[; fumeaz[ spurcând astfel
trupul care ar trebui s[ fie templul Duhului Sfânt =i ]i d[ =i altuia
o \igar[ spun`nd c[: <doar nu-i a=a de mare lucru>. Merg la filme
nepermise, intr[ în localuri unde Domnul Isus nu intr[, pentru a
ar[ta cât de viteji sunt ei ]n confruntarea cu p[catul =i ]i invit[ =i
pe al\ii. Unii ajung s[ comit[ p[cate mai mari ca apoi s[ devin[ o
curs[ pentru ceilal\i tineri sau tinere, punându-le în pericol fecio-
ria. O astfel de via\[ dubl[, de a frecventa casa de rug[ciune
duminica =i a face =i astfel de lucruri nepermise, se nume=te
<preacurvie sufleteasc[>. O astfel de via\[ ]l ajut[ pe inamic. 

Dumnezeu nu face concesii atunci când este vorba de
sfin\enie, fiindc[ El vrea toat[ inima sau nimic. Inamicul
recruteaz[ agen\i secre\i pentru întuneric =i este timpul s[ ne
întreb[m dac[ i-am întâlnit pe ace=ti agen\i, dac[ i-am recunoscut
=i am osândit p[catul sau dac[ nu cumva am acceptat chiar noi
în=ine vreo slujb[ din partea inamicului. Cuvântul Domnului ne
îndeamn[ s[ c[ut[m ce este pl[cut Domnului, deosebind lucrurile
pl[cute Lui de faptele întunericului, s[ le putem identifica ca pe
ni=te mine explozive, aduc[toare de moarte sufleteasc[, puse în
calea noastr[. Astfel de suflete, care tr[iesc o via\[ dubl[, pot fi ca
un virus care dac[ nu este interceptat poate p[trunde =i infecta
tineri sau oameni de orice vârst[ în Biseric[, derutând pe mul\i de
la scopul bun, inten\ionat de Dumnezeu pentru ei. 

Iuda, vânz[torul, a devenit un tr[d[tor care l-a ajutat pe inamic,
fiindc[ Dumnezeu nu a lucrat cum a crezut el c[ ar trebui s[
lucreze. Prin neveghere a participat din plin la lucr[rile întuneri-
cului =i Domnul Isus ne spune c[ ar fi fost mai bine pentru el s[
nu se fi n[scut. La fel am putea spune =i despre cei care ast[zi se
poart[ ca vr[jma=i ai crucii lui Hristos, care ]l ajut[ pe inamic pro-
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movând atitudinea =i marfa întunericului. Dup[ ce am privit la
modul ]n care oamenii ]l pot ajuta pe inamic este de folos a lua ]n
considerare p[rerea inamicul despre noi. Cazul lui Iov ne spune
c[ Satan este foarte arogant =i se crede a fi în stare de a dobor] pe
oricine, dar a=a dup[ cum =tim, Dumnezeu a dovedit în cazul lui
Iov c[ omul poate alege s[ se împotriveasc[ =i s[ nu se lase
însp[imântat de r[cnetele lui. Chiar dac[ a pierdut toate posesiile,
Iov a r[mas credincios, în inima lui, Creatorului s[u, iar
]n=el[torul nu a avut câ=tig =i nici ajutor de la Iov. Dependen\a
noastr[ de meritul Domnului Isus =i de purtarea Lui de grij[ ne va
face =i pe noi de nebiruit. Vr[jma=ul crede c[ dac[ el, care a avut
a=a de mult de la Dumnezeu, a ajuns un tr[d[tor, este de a=teptat
ca oamenii, care =tiu atât de pu\in despre ceruri =i au mult mai
pu\in decât i se încredin\ase lui, pot ajunge tr[d[tori prin a se
al[tura lucr[rilor întunericului. 

Din nefericire sunt mul\i care-i dovedesc teoria ca fiind
adev[rat[, deoarece pentru pu\in[ pl[cere pe p[mânt unii devin
ajutoare ale inamicului =i tr[d[tori fa\[ de Dumnezeu. Dar sl[vit
s[ fie Dumnezeu c[ sunt mul\i =i dintre cei care aleg s[ spun[,
indiferent de pre\, cu vorba =i cu fapta c[ numai Domnul Isus
Hristos este Domnul. Cum va fi în cazul t[u? Vei alege s[ te
al[turi lucr[rilor neroditoare ale întunericului sau e=ti hot[rât s[
pl[te=ti pre\ul ascult[rii de Dumnezeu oricât de mare ar fi acesta?
Vr[jma=ul nu ezit[ s[-=i ofere marfa nici chiar celor ale=i, care
alc[tuiesc Biserica lui Dumnezeu, ]ns[ ace=tia au o arm[ în
Sângele Domnului Isus cu care pot birui. <…V[ scriu, tinerilor,
fiindc[ a\i biruit pe cel r[u. V-am scris, copila=ilor, fiindc[ a\i
cunoscut pe Tat[l. V-am scris, p[rin\ilor, fiindc[ a\i cunoscut pe
Cel ce este de la început. V-am scris, tinerilor, fiindc[ sunte\i tari,
=i Cuvântul lui Dumnezeu r[mâne în voi, =i a\i biruit pe cel r[u>
(1 Ioan 2:13, 14). 

Condi\ia biruin\ei noastre const[ în a strânge Cuvântul lui
Dumnezeu în noi, r[mânând fideli Celui care ne-a iubit at`t de
mult c[ +i-a dat via\a pentru noi. Biruin\a aceasta de a nu-l ajuta
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pe inamic const[ nu în a fi tari în pumni sau buni de gur[, ci în a
fi tari în Cuvântul lui Dumnezeu, care ne ajut[ s[ deosebim ce
este sfânt de ce nu este sfânt, pentru ca astfel cârmuirea Duhului
Sfânt s[ ne modeleze tot mai mult în a ne asem[na cu St[pânul
care a pl[tit pentru Biserica Sa cu }nsu=i Sângele S[u. Pe de alt[
parte dac[ alegem s[ ne al[tur[m lucr[rilor neroditoare ale
întunericului, p[catul va p[trunde în cetatea inimii noastre ca
apoi, de acolo, s[ strige c[tre cel care a fost de la început uciga=
=i tat[ al minciunii: <T[ticu\ule! Uite unde am ajuns! Ce vrei s[
fac aici?> Dac[ nu ne poate face s[ p[c[tuim, vr[jma=ul va fi
mul\umit s[ ne vad[ c[ nu facem nimic pentru Împ[r[\ia lui
Dumnezeu. El =tie c[ este o stare de dec[dere =i dac[ nu e=ti
entuziasmat de ce faci probabil c[ nu faci mare lucru. Dorin\a lui
este s[ fim egoi=ti cu tot ce avem, dar un egoist se în=al[ mai întâi
pe sine de oportunit[\i care pot s[-l îmbog[\easc[ fa\[ de
Dumnezeu, care va r[spl[ti fiec[ruia dup[ faptele lui. 

Se poate s[ te întrebi c[ dac[ vr[jma=ul face atâta pagub[ în
sufletele oamenilor, de ce i se permite lucrul acesta? Dumnezeu,
care este Suveran, alege s[-l lase pe vr[jma= liber pentru un timp,
ca prin ofertele lui s[ se deosebeasc[ =i s[ se separe cei care vor
s[ asculte de Dumnezeu de cei care nu vor s[-L asculte.
Necazurile prin care suntem încerca\i, pe care le trecem ca pe
ni=te examene cu bine, ne dau o str[lucire pe care o vede =i de
care se bucur[ Dumnezeu. Dup[ cum un copil nu caut[ s[ se
smulg[ din mâna tat[lui atunci când un dul[u r[u latr[ la el, tot
a=a ]n necaz nu facem decât s[ ne apropiem =i mai mult de
Domnul, care este Ad[postul nostru în vreme rea =i pricina laude-
lor noastre în vreme bun[. Vr[jma=ul, spre deosebire de
Dumnezeu, nu =tie gândurile noastre, dar =tie c[ dac[ suntem
lipsi\i de Cuvânt =i de uleiul Duhului Sfânt, f[r[ un plan de
lucrare, suntem ca un vas cu pu\in[ ap[ pe care-l aduci foarte
repede la clocot. Prin neveghere oamenii ]l pot ajuta pe inamic
atunci când temperamentul lor este unul de iu\ime, f[c`nd r[ni
celor din jur prin cuvinte ce nu mai pot fi luate înapoi. <Orice
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am[r[ciune, orice iu\ime, orice mânie, orice strigare, orice cleve-
tire =i orice fel de r[utate s[ piar[ din mijlocul vostru> (Efeseni
4:31). Vr[jma=ul =tie c[ dac[ alegem s[ ne separ[m de ceilal\i
credincio=i devenim mai vulnerabili, de aceea caut[ s[ scoat[ în
fa\a noastr[ vina =i sc[z[mintele altor credincio=i ca s[ ne
provoace la a face slujba de judec[tori, slujb[ la care nici unul din
noi nu am fost chema\i. 

Remediul =i prescrip\ia spre vindecare pentru oricare din
sl[biciunile amintite mai sus este poc[in\a. Este indicat s[ ne
examin[m spre a vedea dac[ nu cumva ceea ce facem ]l ajut[ pe
inamic, fiindc[ este sigur c[ Dumnezeu ne va examina. Putem
alege s[ nu lu[m parte la lucr[rile neroditoare ale întunericului de
frica judec[\ii =i a pedepsei iadului, dar putem alege s[ ne ferim
de orice lucru care l-ar putea ajuta pe inamic mult mai u=or
atunci când cercet[m ce este pl[cut Domnului =i facem acele
lucruri de dragul Domnului Isus, pe care nu vrem s[-L
dezam[gim în vreun fel, a=a cum o logodnic[ care-=i iube=te
mirele caut[ s[ cunoasc[ =i s[ fac[ ce-i place, p[strându-se numai
pentru iubitul ei. Ferirea de lucr[rile întunericului se nume=te
sfin\enie =i aceasta este frumuse\ea Miresii Domnului Isus pe care
El o va chema în curând în odaia de nunt[. <Prea iubitul meu
vorbe=te =i-mi zice: «Scoal[-te, iubito, =i vino, frumoaso!»>
(Cântarea C`nt[rilor 2:10).  

Amin
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40
OILE PÃSTORULUI ISUS

<Dar voi nu crede\i, pentru c[, dup[ cum v-am spus,
nu sunte\i din oile Mele. Oile Mele ascult[ glasul
Meu; Eu le cunosc, =i ele vin dup[ Mine>.  

Ioan 10:26-27

Cuvintele acestui text ni-L prezint[ pe Domnul Isus
într-o împrejurare de confruntare cu mai marii timpului
]n care El a fost pe p[m`nt, adic[ cu fariseii =i

preo\imea care L-au g[sit pe Domnul Isus în Templu, în pridvorul
lui Solomon. Ace=ti oameni se vedeau pe ei în=i=i ca fiind cei mai
aproape de Dumnezeu, av`nd dreptul absolut de a fi singurii con-
duc[tori spirituali ai Israelului. Ei s-au v[zut confrunta\i cu
înv[\[tura =i minunile f[cute de Domnul Isus =i =tiind c[ trebuie
fie s[ i se al[ture, fie s[ lupte împotriva Lui, cuprin=i de invidie =i
mândrie, au ales s[ lupte împotriva Luminii. Acestor oameni
Domnul Isus le spune clar: <Voi nu sunte\i din oile Mele!> Chiar
de la început reiese clar faptul c[ unii sunt =i al\ii nu sunt oi ale
P[storului Isus Hristos. Pentru ace=ti oameni pentru care iubirea
semenilor era un sentiment str[in inimii lor aceste cuvinte au
provocat în ei o ur[ necru\[toare care vroia s[-L termine o dat[
pentru totdeauna pe Nazarineanul milos. 

Fariseii =i c[rturarii îngâmfa\i de cuno=tiin\ele lor despre
Scriptur[ =i orbi\i de mândria de a fi descenden\i ai lui Avraam,
L-au urât pe Domnul Isus pentru c[ El le-a dat masca jos
v[z`ndu-li-se astfel chipul hidos de ipocri\i, condu=i fiind de o
inim[ de piatr[. Ace=ti înv[\[tori ai Legii purtau uniforma lui
Dumnezeu, dar prin faptele =i gândirea lor bolnav[ f[ceau faptele
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diavolului. <P[zi\i-v[ de c[rturari, c[rora le place s[ se plimbe în
haine lungi, =i s[ le fac[ lumea plec[ciuni prin pie\e; ei umbl[
dup[ scaunele dintâi în sinagogi, =i dup[ locurile dintâi la ospe\e;
=i casele v[duvelor le m[nânc[, în timp ce, de ochii lumii, fac
rug[ciuni lungi. De aceea vor lua o mai mare osând[> (Luca
20:46, 47). Violen\a a fost =i este refugiul incompeten\ei =i, în
mintea lor, ace=ti oameni care \ineau cheile cuno=tin\ei în mân[,
f[r[ s[ intre =i f[r[ s[ ]i lase pe al\ii s[ intre, o dat[ demasca\i de
Domnul Isus, au planificat s[-L omoare. Ei nu =tiau c[ în per-
soana vizibil[ a Domnului Isus era imaginea =i chipul
Dumnezeului ce nu poate fi v[zut de ochi omene=ti. 

Cei care-l au ca tat[ pe diavolul, cum a spus Înv[\[torul ]ntr-o
alt[ împrejurare, au o religie a urii, religie ce g[se=te =i ast[zi
adep\i. Ace=ti înv[\[tori ai Legii ar[tau pe dinafar[ o cuvio=enie
artificial[, ]ns[ Domnul Isus i-a numit printre altele morminte
v[ruite, pentru c[ în[untrul lor nu era decât putreziciune.
Motivele pentru care ei f[ceau bine erau acelea de a fi v[zu\i de
oameni spre a fi l[uda\i, c[utând astfel slava pe care o dau
oamenii, nu aceea pe care o d[ Dumnezeu. Ei erau foarte invidio=i
pe Domnul Isus din cauz[ c[ noroadele plecau de la ei ca s[-L
asculte pe Acela care a vorbit cum nimeni altul nu a vorbit. Ei
c[utau o cale de a-L înl[tura =i în acela=i timp de a se r[zbuna
pentru mustr[rile cu care Domnul Isus li s-a adresat. 

Un pictor a ilustrat un om care se r[zbuna pictându-l cum
lovea cu pumnul într-un arici, =i a=a au f[cut =i ace=ti oameni care
prin împietrirea inimii lor =i-au adunat o comoar[ de mânie pen-
tru ziua r[spl[tirilor. Ace=ti înv[\[tori ai Legii cuno=teau c[ patru
din cele zece porunci prezentau obliga\iile omului fa\[ de
Dumnezeu, iar celelalte =ase obliga\ii ale omului fa\[ de semenii
lui, dar ei se comportau de parc[ Dumnezeu le-ar fi dat zece
sugestii =i nu zece porunci, atunci când era vorba de a avea mil[,
lucru care i-a dus la starea de a fi departe de a fi pl[cu\i lui
Dumnezeu. Într-o alt[ împrejurare, când a fost provocat de fari-
sei, Domnul Isus le-a dat esen\a celor zece porunci în dou[
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porunci care cuprindeau Legea =i Prorocii: <… «S[ iube=ti pe
Domnul, Dumnezeul t[u, cu toat[ inima ta, cu tot sufletul t[u, =i
cu tot cugetul t[u»... Iar a doua, asemenea ei, este: «S[ iube=ti pe
aproapele t[u ca pe tine însu\i»> (Matei 22:37, 39). Aici este
men\ionat[ iubirea =i mila care caracterizeaz[ oile Domnului,
deosebindu-le de cele care nu sunt ale Lui. <Prin aceasta se
cunosc copiii lui Dumnezeu =i copiii diavolului. Oricine nu
tr[ie=te în neprih[nire, nu este de la Dumnezeu; nici cine nu
iube=te pe fratele s[u> (1 Ioan 3:10). 

În pilda bogatului nemilostiv ne este descris un suflet care a
ajuns în chinurile iadului =i singura vin[ ce i se poate g[si din cele
scrise a fost aceea c[ nu a avut mil[ de un s[rman cu numele de
Laz[r. Prin faptul c[ nu a avut mil[, a spus <NU> lui Dumnezeu,
cu toate c[ se prea poate s[ nu fii lipsit de la sinagog[. Copiii
Domnului, oile P[storului Isus, sunt acelea care au mil[ =i arat[
dragoste fa\[ de semenii lor, lucru pe care fariseii nu l-au f[cut.
Din cuvintele Mântuitorului reiese c[ noi suntem compara\i cu
ni=te oi. Acest fapt nu este un lucru de care s[ te mândre=ti, pen-
tru c[ oile nu sunt cunoscute a fi în\elepte. O oaie are multe nevoi
precum: p[=une, ap[, ocrotire, =i a=a e =i cu sufletul credinciosu-
lui care este p[zit de puterea lui Dumnezeu, prin credin\[, de
mul\imea duhurilor ce bântuie c[ile aerului, c[utând s[ aduc[
pierdere Împ[r[\iei Sale. Noi, care odat[ nu eram poporul Lui, am
devenit poporul =i oile Sale prin faptul c[ El a pl[tit pentru fiecare
dintre noi o r[scump[rare. Noi ne-am dat pe lucruri de nimic
libertatea, ]ns[ El ne-a r[scump[rat pl[tind pentru noi nu cu
lucruri pieritoare ca aur sau argint, ci cu }nsu=i Sângele S[u. 

Domnul Isus este P[storul cel Bun, care a promis =i +i-a dat
via\a pentru oile Sale ca ele s[ aib[ via\[ din bel=ug. Prin na=terea
din nou am devenit fiin\e noi, f[pturi noi în Hristos Isus, care pot
=i doresc s[ fac[ lucruri bune pe care înainte nu le puteau face.
Oile P[storului Isus ascult[ glasul Lui =i sunt cunoscute de El în
mod individual. Domnul Isus spune mai marilor Legii c[ ei nu fac
parte dintre oile Lui, pentru c[ ei nu au crezut în El. Este timpul
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s[ te întrebi dac[ faci parte dintre oile P[storului Isus. Crezi c[ El
este Fiul lui Dumnezeu care a murit pentru a te r[scump[ra?
Cuno=ti =i ascul\i glasul Lui? Mergi dup[ El? <+i porunca Lui este
s[ credem în Numele Fiului S[u Isus Hristos, =i s[ ne iubim unii
pe al\ii, cum ne-a poruncit El> (1 Ioan 3:23). Primul pas în a
deveni una dintre oile P[storului Isus este s[ crezi în El, lucru f[r[
de care nu putem fi pl[cu\i lui Dumnezeu. Credin\a vede imposi-
bilul posibil =i a=a a fost =i în cazul unui om cu numele de Walt
Disney care a pl[nuit s[ fac[ în California un parc de distrac\ie =i
de relaxare pentru copii, dar a murit înainte ca acesta s[ fie dat în
folosin\[. La inaugurarea parcului, omul care a f[cut prezent[rile
a spus c[ îi pare r[u c[ Walt Disney nu a apucat s[ vad[ parcul ter-
minat, dar când la podium a urmat cea care a fost so\ia lui Walt
Disney l-a corectat, spunând c[ so\ul ei a v[zut parcul terminat de
ani de zile. 

Credin\a este cea care vede dincolo de ce pot s[ vad[ ochii
trupe=ti =i este cea care ridic[ mâini lipsite de merite personale ca
s[ primeasc[ darul mântuirii. Ra\iunea noastr[ este pres[rat[ cu
informa\ii =i apoi credin\a preia conducerea, =i prin trezirea ce o
face Duhul Sfânt spune: <Cred c[ Isus Hristos este Fiul lui
Dumnezeu, R[scump[r[torul meu!> Credin\a are la baz[ ceva
solid, care nu se clatin[ =i acesta este Adev[rul care este chiar mai
chipe= dec`t dreptatea. Dac[ vrem s[ fim o oaie a Domnului Isus
trebuie s[ avem la baz[ Adev[rul Scripturii care în întregime este
insuflat[ de Duhul lui Dumnezeu =i prin el cunoa=tem vocea
P[storului. Credin\a este cea care =i ast[zi }l mi=c[ pe Dumnezeu,
care, cu bucuria unui Tat[ ce-=i reg[se=te fiul pierdut, ofer[ cu
bucurie gra\ierea atunci când mâinile credin\ei se ridic[ spre El ca
s[ primeasc[ darul mântuirii. 

În pasajul citat la început, Domnul Isus le spune fariseilor c[ ei
nu sunt dintre oile Lui, deoarece nu cred în El, ]ns[ în alte împre-
jur[ri ]n care a întâlnit persoane cu credin\[ în El S-a bucurat =i
le-a dat ceea ce au cerut, a=a cum a fost în cazul femeii siro-feni-
ciene, care cerea vindecarea fiicei ei. <…«O, femeie, mare este
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credin\[ ta; fac[-\i-se cum voie=ti.» +i fiica ei s-a t[m[duit chiar
în ceasul acela> (Matei 15:28). Ca s[ devii o oaie a P[storului Isus
Hristos trebuie s[ faci un pas prin credin\[. Credin\a este mult
superioar[ ra\iunii de la care porne=te =i chiar logicii omene=ti,
pentru c[ prin ea po\i primi iertarea =i mântuirea. Credin\a are
de-a face ]n totul cu ceea ce spune Scriptura =i anume: cel p[c[tos
poate fi iertat =i primit ca oaie în turma P[storului Isus Hristos.
Totul este posibil cu Dumnezeu. El a f[cut dintr-un lup ca Saul,
care ]i vâna pe copiii Domnului =i-i arunca în temni\[, o oaie a Sa,
care a adus mult câ=tig Împ[r[\iei lui Dumnezeu.

Taina fericirii const[ în a iubi =i a fi iubit. Cel care devine prin
credin\a în Domnul Isus un copil al lui Dumnezeu, eliberat din
robia celui r[u, g[se=te aceast[ împlinire numit[ fericire.
Rug[ciunea celui eliberat de sub puterea întunericului a fost =i
este aceea de a vrea s[-L urmeze pe P[storul Isus Hristos cu o
inim[ plin[ de recuno=tin\[. Aceast[ credin\[ pe care Domnul Isus
o identific[ în oile Sale const[ într-o dependen\[ de Cuvântul lui
Dumnezeu, ale c[rui Adev[ruri le primesc ca realit[\i revelate de
Duhul Domnului. De-a lungul anilor lumea a eviden\iat 54 de per-
soane cu numele de filozofi renumi\i pe care i-a numit oameni
<mari>, de rangul lui Socrate, Platon =i Aristotel. 40 dintre ace=ti
oameni <mari> au crezut la timpul lor sau cred în Dumnezeu,
=tiind c[ exist[ o Mân[ Creatoare care a f[cut tot ce vedem =i ce
nu vedem. 90% dintre astronomii renumi\i cred ast[zi în
Dumnezeu, pentru c[ privind în Univers v[d o ordine a astrelor
cere=ti, ordine ce dovede=te c[ exist[ un Creator. 

Domnul Isus }=i identific[ oile ca fiind cei care cred în El, }i
recunosc vocea =i ascult[ de El urmându-L. Fiecare mergem în
timpul s[pt[mânii la serviciile noastre =i lucr[m cu diferi\i
oameni, dar în ziua Domnului vocea Lui ne strânge împreun[ în
casele de rug[ciune ca s[ ne hr[neasc[, s[ ne bucur[m de El =i El
de noi. Nici o alt[ voce nu stâmp[r[ =i nu satur[ sufletul nostru ca
=i hrana care vine din Cuvântul S[u =i nic[ieri nu se simte o oaie
a Lui mai bine ca în p[rt[=ia celorlalte oi ale Domnului Isus. <Eu
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sunt P[storul cel bun. Eu îmi cunosc oile Mele, =i ele M[ cunosc
pe Mine> (Ioan 10:14). C`nd e=ti o oaie a Domnului ai privilegiul
c[ El te cunoa=te =i te p[ze=te astfel încât nimeni s[ nu te poat[
smulge din mâna Lui. <Tat[l Meu, care Mi le-a dat, este mai mare
decât to\i; =i nimeni nu le poate smulge din mâna Tat[lui Meu>
(Ioan 10:29). Vine o zi când cei care au crezut c[ sunt ]n rela\ie
bun[ cu Dumnezeu urmând standardul lor =i nu pe cel al lui
Dumnezeu, a=a cum au fost acei înv[\[tori ai Legii, vor auzi
cuvintele St[pânului care le va spune s[ se dep[rteze de la El,
pentru c[ de fapt niciodat[ nu i-a cunoscut. El }=i cunoa=te oile =i
=tie toate necazurile, dorin\ele =i nevoile lor. Când cineva cere =i
devine o oaie a Domnului Isus, Duhul Sfânt începe ]n via\a lui o
lucrare care-l face s[ se asemene tot mai mult cu P[storul. 

Noi suntem foarte lega\i de lucrurile din afar[, cum ar fi de
exemplu bun[starea =i s[n[tatea trupeasc[, dar Dumnezeu vrea ca
întâi de toate s[ ne fac[ frumo=i pe din[utru. <Iar a Celui ce, prin
puterea care lucreaz[ în noi, poate s[ fac[ nespus mai mult decât
cerem sau gândim noi, a Lui s[ fie slava în Biseric[…> (Efeseni
3:20-21). El <lucreaz[ în noi> spre a ne face frumo=i în interior,
pentru a fi potrivi\i pentru cer. }ntr-o zi Domnul Isus a vrut s[ fac[
Templul, Casa Tat[lui S[u, frumos, =i nu a f[cut aceasta prin a
aduce marmur[ de Italia, m[tase din Damasc, covoare din Persia
sau prin a face un mobilier nou, ci a f[cut Templul frumos sco\`nd
ce era r[u afar[, adic[ pe vânz[tori =i pe schimb[torii de bani care
nu aveau ce c[uta acolo. Dumnezeu vrea s[ fac[ interiorul
templului nostru frumos =i curat de orice lucru care l-ar putea
împiedica pe Duhul Sfânt s[ locuiasc[ în noi. Oile Domnului Isus
au acest scop comun de a se sfin\i pentru Dumnezeu. Aceast[
cauz[ comun[ creeaz[ unitatea care aduce beneficii pentru
Împ[r[\ia lui Dumnezeu. 

Aceast[ lucrare de modelare în via\a noastr[ uneori este
nepl[cut[, pentru c[ firii noastre vechi nu-i place s[ dea controlul
duhului nostru care a fost trezit din le=inul de moarte =i care
urm[re=te =i dore=te sfin\enia. Domnul Isus a spus c[ oile Sale
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ascult[ glasul Lui =i nu merg dup[ un str[in. Cât prive=te
ascultarea, Domnul Isus este pilda noastr[. El ne arat[ cum tre-
buie s[ ascult[m pentru c[ =i El a ascultat de Tat[l. <…ca o oaie
mut[ înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura> (Isaia 53:7). În
turma Domnului este unitate chiar dac[ nu este uniformitate, pen-
tru c[ dup[ cum m[dularele trupului sunt multe =i cu slujbe
diferite, tot a=a darurile =i slujbele copiilor lui Dumnezeu nu sunt
identice. Cei mai înal\i =i cunoscu\i pomi din lume sunt Sequoia
din California care au peste 4.000 de ani. S-a descoperit c[ ceea
ce i-a f[cut s[ reziste la furtuni a fost faptul c[ r[d[cinile lor se
întâlnesc sub p[mânt =i legându-se unele de altele pomii se sus\in
unii pe al\ii. Copiii Domnului care au ca tr[s[tur[ de caracter fap-
tul c[ se iubesc =i se sprijin[ reciproc r[mân în picioare pe vreme
cu furtun[. 

Oile Domnului au dorin\a de a r[mâne în staulul P[storului
Isus, pe când unui lup oricât i-ai da de mâncare el tot se va uita
spre p[dure. A=a este =i cu cei nen[scu\i din nou a c[ror fire
înseteaz[ dup[ p[cat. Oile Domnului =tiu c[ atunci când vor s[
fac[ voia St[pânului, ceva va ap[rea între ei =i realizarea acestei
dorin\e de bine. Copiii Domnului =tiu c[ sunt într-o lupt[ spiritu-
al[ care ia aparen\e fizice, de aceea ei depind de ajutorul care vine
de sus =i de cârmuirea Duhului Sfânt. Copiii Domnului =tiu c[
ho\ul nu vine decât s[ fure =i s[ omoare, de aceea se lipesc tare de
Bine. Binele acesta este Dumnezeu. Chiar =i dup[ ce am devenit
copii ai Domnului, El ne las[ libertatea de a alege. Aceast[ liber-
tate =i atitudine de a alege s[ fii bun =i supus Lui nu \i-o poate lua
nimeni. Nimeni nu ne poate smulge din mâna Domnului, dar pen-
tru c[ ne-a l[sat cu o voin\[ liber[ unii, din nes[buire, aleg s[ ias[
din staulul P[storului Isus fiind atra=i de curiozitatea dup[ p[cat.
Astfel de oi, care prin comportarea lor pleac[ de la P[storul Isus
dorind independen\a, trebuie recuperate pân[ c`nd nu cad în
gheara lupului care le poate sfâ=ia. 

<Care om dintre voi, dac[ are o sut[ de oi, =i pierde pe una din
ele, nu las[ pe celelalte nou[zeci =i nou[ pe islaz, =i se duce dup[
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cea pierdut[, pân[ c`nd o g[se=te?> (Luca 15:4). Domnul Isus a
c[utat oaia pierdut[ chiar =i în rândul vame=ilor =i al p[c[to=ilor
a=a c[ pân[ la urm[ fariseii nu i-au mai spus fiul lui Iosif, ci i-au
dat numele de <…prieten al vame=ilor =i al p[c[to=ilor> (Luca
7:34). Domnul Isus este =i ast[zi prietenul p[c[to=ilor, pentru c[
El a venit s[ caute ce era pierdut. <Noi r[t[ceam cu to\ii ca ni=te
oi, fiecare î=i vedea de drumul lui; dar Domnul a f[cut s[ cad[
asupra Lui nelegiuirea noastr[ a tuturor> (Isaia 53:6). Este mare
bucurie în cer pentru fiecare oaie reg[sit[ =i adus[ în staulul
P[storului Isus. Na=terea =i moartea sunt evenimente pe care nu
avem cum s[ le evit[m, dar undeva între acestea dou[ putem
alege s[ devenim oile p[=unii Lui =i s[ primim în dar nemurirea.
<Eu le dau via\[ ve=nic[, în veac nu vor pieri, =i nimeni nu le va
smulge din mâna Mea> (Ioan 10:28). Zilele pe p[mânt ne-au fost
num[rate, ]ns[ dup[ aceast[ via\[ urmeaz[ adev[rata via\[ cu
P[storul Isus Hristos, o via\[ care nu va avea sfâr=it.

<C[ci Mielul, care st[ în mijlocul scaunului de domnie, va fi
P[storul lor, îi va duce la izvoarele apelor vie\ii, =i Dumnezeu va
=terge orice lacrim[ din ochii lor> (Apocalipsa 7:17). Aceasta este
fericirea ve=nic[ care ]l a=teapt[ pe cel ce este recunoscut de
Domnul Isus ca fiind o oaie a Lui. Moartea nu este decât o schim-
bare ve=nic[ de la o stare temporar[ la una permanent[, deoarece
pentru Dumnezeu toate sufletele sunt vii. Celor ce aleg s[ devin[
oi ale P[storului Isus li se va spune s[ treac[ la dreapta =i ei vor
intra în bucuria St[pânului lor. Cei care devin copii ai Domnului
au dorin\ele pe care le are El =i între acestea cea mai nobil[ este
aceea ca tot mai mul\i s[ vin[ la mântuire =i s[ devin[ oi ale
P[storului Isus, oi care cred în El =i }l urmeaz[ având în acela=i
timp grij[ s[ nu fie atrase afar[ din turma Domnului Isus. 

Dac[ îl g[sim pe omul lui Dumnezeu Moise c[ a mijlocit cu
ardoare pentru popor, etica cre=tin[ nu este cu nimic mai prejos,
ci ea arat[ compasiune pentru orice suflet cuprins de orbire de a
tr[i pentru aceast[ lume. Un om care a fost v[zut zilnic stând în
fa\a unei crâ=me cu o plancard[ prin care spunea c[ p[c[to=ii vor
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merge în iad, a fost întrebat de un trec[tor de ce face acest lucru
pentru c[ =i a=a nu se poc[ie=te niciunul din cei ce intr[ în crâ=m[.
Omul cu plancarda care chema la poc[in\[ a spus c[ f[cea aceas-
ta atât pentru cei p[c[to=i cât =i pentru el însu=i. Cea mai bun[
ap[rare împotriva p[catului este aceea de a ataca lumea întune-
ricului cu scopul de a smulge suflete din gheara celui viclean spre
a le aduce la Acela care le poate face oi ale Marelui P[stor. Sun-
tem chema\i spre a fi martori =i suntem martori când îi trat[m pe
cei îngloda\i în p[cat cu mil[, f[r[ a ne compromite haina alb[
chiar dac[ uneori ne alegem cu cicatrice sfinte. Trebuie s[-i
trat[m pe oameni a=a cum ne-a tratat pe noi Domnul Isus pe când
înc[ îi eram vr[jma=i. 

A=a dup[ cum pe Domnul Isus lumea nu L-a iubit, =i dup[ cum
ucenicul nu este mai mare ca înv[\[torul s[u, este de a=teptat ca
lumea, care refuz[ lumina ce vine de sus, s[ ne urasc[ =i chiar s[
ne prigoneasc[ =i pe noi. Suntem chema\i s[ înec[m insultele =i
nedrept[\ile de care avem parte în râul dragostei din inim[ care
este apa vie a Duhului Sfânt. Ne apar de multe ori ocazii de a fi
viteji, adic[ de a ne st[pânii =i birui pe noi =i chiar de a ne face din
vr[jma=i prieteni. Este de datoria noastr[ ca =i copii ai lui
Dumnezeu s[ facem cunoscut[ calea mântuirii celor care sunt pe
calea pierz[rii chiar dac[ ne vor critica =i ne vor refuza, deoarece
din umbr[ vor continua s[ urm[reasc[ tr[irea noastr[, ac\iunile
noaste, felul nostru de a fi, tr[ire ce va m[rturisi pe Isus Hristos
în via\a noastr[ mai bine ca orice cuvinte pe care le-am putea
rosti. E=ti tu o oaie a P[storului Isus Hristos? 

Lucurile pe care le nume=ti importante în via\a ta, la ce râzi, la
ce plângi vor spune într-un mod practic a cui oaie e=ti =i a cui oaie
sunt. Omul vrea s[ aib[ o condi\ie fizic[ bun[ =i face tot ce poate
ca s[ redobândeasc[ s[n[tatea atunci când o pierde, dar s[n[tatea
spiritual[ este de mult mai mare importan\[ pentru c[ are urm[ri
ve=nice. A fi s[n[tos spiritual înseamn[ a vedea bine =i a alege
bine. A vedea bine însemn[ a numi r[u ceea ce El nume=te r[u =i
bun ceea ce El nume=te bun =i aceasta începe chiar de la nivelul
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gândirii. Gândurile pe care le între\inem ne pot face bine sau r[u
s[n[t[\ii suflete=ti =i la nivelul lor câ=tig[m sau începem s[ pier-
dem b[t[lia spiritual[. Cine-=i st[pâne=te gândurile =i le \ine
curate este mai viteaz dec`t un om ce cucere=te o cetate. Trebuie
s[ =tim c[ ]ncontinuu se d[ o lupt[ pentru mintea noastr[, =i ca
fiin\e care murim pu\in în fiecare zi, apropiindu-ne de destina\ia
ve=nic[, suntem în\elep\i dac[ ne p[str[m cura\i pentru
Dumnezeu, încetând s[ privim la ce nu putem face, ci prin
credin\[ s[ privim la ceea ce Domnul Isus a spus c[ va face pen-
tru oile Sale. Atunci când con=tiin\a =i voin\a noastr[ }l dore=te pe
Dumnezeu =i vrea ca voia Lui s[ fie f[cut[ în via\a noastr[ d[m
dovad[ c[ suntem oile iubite ale Domnului Isus.

Amin

52 de mesaje pentru 52 de s[pt[m`ni

415



41
DOMNUL A FOST CU IOSIF

<Domnul a fost cu Iosif, a=a c[ toate îi mergeau
bine…> Genesa 39:2

Când studiem via\a lui Iosif, fiul lui Iacov =i al Rahelei,
înv[\[m din experien\a vie\ii unuia dintre cei mai
puternici oameni care au tr[it vreodat[ pe p[mânt.

T[ria lui a constat nu în puterea fizic[, ci în t[ria unui caracter
care L-a crezut pe Dumnezeu, a depins de El =i a r[mas integru în
hot[rârea lui de a fi credincios Domnului indiferent de obsta-
colele care au ap[rut în via\a lui. Dup[ cum un diamant este
=lefuit ca s[ i se dea valoare, a=a a fost Iosif =lefuit prin încerc[rile
vie\ii care l-au f[cut mai tare =i mai frumos înaintea lui
Dumnezeu. Spre deosebire de al\i oameni puternici ai Bibliei pre-
cum: Avraam, Isaac, Iacov, Moise, apostolul Petru, via\a lui Iosif,
descris[ în cartea Genesei, nu ni-l prezint[ pe acesta cu nici un
p[cat pe care s[-l fi s[vâr=it =i aceasta nu pentru c[ nu ar fi avut
=i sl[biciuni, ci pentru c[ via\a lui Iosif ne este prezentat[ în
nara\iunea c[r\ii Genesei ca un prototip al vie\ii Domnului Isus
Hristos. Dup[ cum Domnul Isus este Preaiubitul Tat[lui, a=a cum
a spus la Iordan, tot astfel Iosif era iubit în mod deosebit de tat[l
s[u Iacov. Iosif, care înseamn[ abunden\[, înmul\itor sau via\[ din
bel=ug, a salvat omenirea din timpul lui. El se aseam[n[ cu
Domnul Isus al c[rui nume înseamn[ Salvator, pentru c[ El
salveaz[ sufletul omului =i îi d[ pace din bel=ug. 

Iosif ]i spunea tat[lui s[u lucrurile rele pe care fra\ii lui le
f[ceau, de aceea ace=tia l-au urât a=a cum =i oamenii care nu do-
reau s[ se îndrepte L-au urât pe Domnul Isus. <Pe voi lumea nu
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v[ poate urî; pe Mine M[ ur[=te, pentru c[ m[rturisesc despre ea
c[ lucrurile ei sunt rele> (Ioan 7:7). Lumea iube=te =i ast[zi un
Isus în iesle, un Isus care d[ =i vindec[, dar ur[=te un Isus care
m[rturise=te despre adev[r =i expune p[catul. Iosif a fost trimis de
tat[l s[u la Sihem, la fra\ii lui care p[=teau oile =i Iosif s-a supus:
<«…Vino, c[ci vreau s[ te trimit la ei.» «Iat[-m[, sunt gata,» a
r[spuns el> (Genesa 37:13). Iacov ]i iubea =i pe ceilal\i copii ai
lui, a=a cum Dumnezeu Tat[l ne-a iubit îndeajuns, ]nc`t s[ trimit[
la noi pe Cel care acum este Fratele nostru mai mare, care a dove-
dit c[ }l iube=te nu numai pe Tat[l, ci =i pe noi acceptând cea mai
grea misiune care s-a desf[=urat vreodat[ pe p[mânt. <Atunci am
zis: «Iat[-M[ (în sulul c[r\ii este scris despre Mine), vin s[ fac
voia Ta, Dumnezeule!»> (Evrei 10:7). 

Fra\ii lui Iosif îl urau deoarece vedeau c[ tat[l lor \ine mai mult
la el =i acesta chiar îi f[cuse o hain[ pestri\[ care-l deosebea de
ceilal\i. Ei îl urau pe Iosif pentru visele pe care le avusese =i le
dest[inuise familiei sale, de aceea când l-au v[zut c[ se apropie
de locul unde p[=teau turma au socotit c[ au oportunitatea de a
termina cu el =i s-au hot[rât s[-l omoare. Într-un mod asem[n[tor
Domnul Isus a venit la ai S[i =i nu L-au primit, ci atunci când au
avut ocazia L-au dat pe mâna celor care L-au dezbr[cat de haina
Lui, L-au batjocorit, L-au b[tut =i apoi L-au omorât. <L-au
dezbr[cat de hainele Lui, =i L-au îmbr[cat cu o hain[ stacojie>
(Matei 27:28). Fra\ii lui Iosif, st[pâni\i de o mânie rea, pornit[ din
gelozie, l-au prins pe <f[uritorul de vise> cum îl numeau ei =i,
dup[ ce l-au dezbr[cat de haina care-l scotea în eviden\[ ca favorit
al tat[lui lor, l-au aruncat într-o groap[ cu gândul s[-l omoare.
Putem vedea clar în fra\ii lui Iosif efectul geloziei care a dus la
mânie, mânie ce se poate cuib[ri în inima omului =i în zilele de
ast[zi. 

Împ[ratul Saul a avut o gelozie care l-a adus la starea de a-l per-
secutat pe David. Fratele mai mare din pilda fiului risipitor a avut
o mânie rea, care i-a furat bucuria =i pacea. E=ti tu o persoan[
geloas[ pe binele altuia? Aceasta va duce la mânie, iar mânia nu
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este doar o sl[biciune cum încearc[ unii s[ o scuze, ci este p[cat ce
duce la gânduri =i ac\iuni p[gubitoare. A venit o vreme când fra\ii
lui Iosif, ro=ii de vinov[\ie, au regretat ce i-au f[cut acestuia mai
ales când au v[zut durerea tat[lui lor care a primit de la ei haina
pestri\[ mânjit[ cu sângele unui animal, ]ns[ regretul lor nu a
schimbat nimic din ce înf[ptuiser[ cu atâta r[ceal[ =i silnicie. Cine
face loc geloziei =i mâniei deschide u=a celui r[u, care nu ezit[ s[
intre =i s[ înceap[ s[ spurce altarul min\ii =i s[ distrug[ în noi tot
ceea ce Duhul Sfânt a zidit cu mult[ grij[. Motivul acestui fel de
am[r[ciune, care-l fur[ pe om de bucurie, este lipsa de dragoste.
<Lua\i seama bine ca nimeni s[ nu se abat[ de la harul lui
Dumnezeu, pentru ca nu cumva s[ dea l[stari vreo r[d[cin[ de
am[r[ciune, s[ v[ aduc[ tulburare, =i mul\i s[ fie întina\i de ea>
(Evrei 12:15). Aceast[ stare poate fi biruit[ atunci când, dup[ ce o
descoperi, o condamni în tine cu toat[ asprimea, cu ajutorul Duhu-
lui Sfânt, =tiind c[ Domnul nu va da nimic din ce este al t[u altuia.

Vr[jma=ul nostru caut[ butoanele emo\iilor noastre pentru a ne
face s[ p[c[tuim =i dac[ alegem s[ tot întoarcem în mintea noas-
tr[ lucruri cu care nu suntem de acord sau lucruri care ni s-au
întâmplat pe drept sau pe nedrept, natura veche va fi reînsufle\it[
=i va reveni la cârma vie\ii noastre, ca apoi s[ vireze spre prima
pr[pastie din calea noastr[. Dumnezeu vrea s[ ne scuteasc[ de
aceast[ am[r[ciune p[gubitoare a st[rii de gelozie =i mânie care
ne poate am[r] mai întâi pe noi =i apoi pe cei din jur. Dac[ nu con-
trol[m mânia sau nervii cum spunem uneori, ei ne vor controla =i
dirija. De aceea, prin împuternicirea dat[ de Duhul Sfânt, facem
gândurile noastre roabe ascult[rii de Hristos. Când aceste st[ri bat
la u=a ta trebuie s[ spui: <Nu-mi pot permite s[ nu iert, pentru c[
dac[ nu iert m[ ruinez pe mine.> Când un vas se r[stoarn[ curge
din el ceea ce con\ine. Tot a=a fiecare d[ ce are. Ce curge din via\a
ta atunci când turbulen\ele vie\ii =i nedrept[\ile ei dau în tine?
Când apare primul semn de nemul\umire s[ alerg[m la rug[ciune
=i s[ nu ne l[s[m de Domnul pân[ c`nd nu putem spune din
inim[: <Doamne, iube=te-i pe to\i prin mine!> 
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Fra\ii lui Iosif, instiga\i de Iuda, l-au vândut pe Iosif cu 20 de
argin\i unei cete de ismaeli\i care se îndrepta cu marf[ spre Egipt.
Vedem din nou o asem[nare în faptul c[ Iuda, ucenicul Domnului
Isus, L-a vândut pe Acesta preo\ilor pentru 30 de argin\i. <Atunci
unul din cei doisprezece, numit Iuda Iscarioteanul, s-a dus la
preo\ii cei mai de seam[ =i le-a zis: «Ce vre\i s[-mi da\i, =i-L voi
da în mâinile voastre?» Ei i-au cânt[rit treizeci de argin\i> (Matei
26:14, 15). Iosif a fost vândut în Egipt lui Potifar care era
dreg[torul =i c[petenia str[jerilor lui Faraon. Dumnezeu era cu
Iosif =i binecuvântarea a venit peste casa lui Potifar, a=a c[ aces-
ta i-a încredin\at lui Iosif toate averile lui. Iosif a fost omul care
ne-a dat o dovad[ clar[ a ceea ce înseamn[ s[ practici prezen\a
Domnului, adic[ s[ =tii c[ Dumnezeu este cu noi oriunde =i nu
putem ascunde de El nici m[car gândurile noastre. 

Nevasta lui Potifar l-a provocat pe Iosif s[ p[c[tuiasc[ cu ea,
dar el a refuzat-o, având ca cel mai de seam[ motiv prezen\a lui
Dumnezeu cu el. <…Cum a= putea s[ fac eu un r[u atât de mare
=i s[ p[c[tuiesc împotriva lui Dumnezeu?> (Genesa 39:9).
Adev[ra\ii copii ai lui Dumnezeu spun =i ast[zi c[ a p[c[tui este
un mare r[u împotriva lui Dumnezeu. Înfuriat[ de refuzul lui
Iosif, nevasta lui Potifar l-a acuzat pe nedrept, =i Iosif a ajuns s[
fie aruncat în temni\[. El a continuat s[ practice prezen\a lui
Dumnezeu chiar =i atunci când nimic parc[ nu mai avea sens. La
17 ani fusese smuls din sânul familiei lui pe care o iubea,
ajung`nd s[ fie aruncat pe nedrept în temni\[ =i totu=i a continuat
s[ se încread[ în Dumnezeu. Pentru c[ Dumnezeu era cu Iosif în
închisoare, el a c[p[tat trecere, a=a c[ a ajuns privegheator peste
to\i întemni\a\ii =i nimic nu se f[cea acolo decât prin el. <…pen-
tru c[ Domnul era cu el. +i Domnul îi d[dea izbând[ în tot ce
f[cea> (Genesa 39:23). 

Trecem =i noi uneori prin încerc[ri ce ni se pare c[ ne dep[=esc,
pe care nu le în\elegem =i nici nu este bine s[ pretindem c[ întot-
deauna le în\elegem, =i totu=i trebuie s[ urm[m acest exemplu al
lui Iosif de a ne încrede în Dumnezeu. <Cine dintre voi se teme de
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Domnul, s[ asculte glasul Robului S[u! Cine umbl[ în întuneric =i
n-are lumin[, s[ se încread[ în Numele Domnului, =i s[ se bizuie
pe Dumnezeul lui!> (Isaia 50:10). Trebuie s[ fim siguri c[ atunci
când avem de suferit Scriptura nu ne învinov[\e=te, iar când ne
rug[m, Duhul Sfânt nu ne osânde=te de vreo vin[ fa\[ de St[pânul
nostru =i nici fa\[ de semenii no=tri. Ca parte din cursul vie\ii de
cre=tin menite s[ ne dezvolte credin\a =i dependen\a de Dumnezeu
vom avea parte de încerc[ri care vor zdrobi eul nostru, dar ceea ce
alegem s[ facem cu o astfel de experien\[, care uneori este
dureroas[, va determina succesul sau falimentul nostru. Încercarea
ne va trage în jos sau ne va face s[ excel[m ca Iosif, l[sând necazul
s[ ne împing[ înainte prin a înv[\a din el.

În via\a de credincios vom avea lec\ii de înv[\at, =i dovada c[
le-am înv[\at va fi c[ ne vom schimba spre bine f[r[ s[ ne
r[zvr[tim împotriva voii lui Dumnezeu. Mul\i se întreab[ cum de
unii reu=esc s[ fac[ a=a de mult ]n via\a lor. R[spunsul este
prezen\a lui Dumnezeu în via\a lor, a=a cum a fost în via\a lui
Iosif. <Domnul a fost cu Iosif> în groapa unde l-au aruncat fra\ii
lui, în casa lui Potifar, în temni\[, dar a fost cu el =i atunci când a
ajuns s[ fie prim ministru al Egiptului. Iosif cu toat[ supunerea a
practicat prezen\a lui Dumnezeu =i acela=i lucru va aduce succes
=i în via\a noastr[ ca s[ nu o tr[im f[r[ a aduce road[ =i câ=tig
St[pânului nostru. 

Iosif a avut un vis ca un plan pentru via\a lui, pe baza
descoperirilor lui Dumnezeu, înc[ de pe vremea când era acas[ la
tat[l s[u =i nu a continuat s[ cread[ c[ Dumnezeu va duce la bun
sfâr=it, ci El i-a ar[tat =i ce a început în via\a lui. Iosif nu a uitat
visul =i nici Dumnezeu nu l-a uitat. Ascultarea lui Iosif a f[cut ca
voia bun[ a lui Dumnezeu pentru via\a lui s[ se duc[ la
îndeplinire, spre deosebire de fariseii din timpul când Mântuitorul
era pe p[mânt, farisei care au z[d[rnicit voia bun[ a lui
Dumnezeu pentru via\a lor. Reu=ita dorin\ei de bine a lui
Dumnezeu pentru via\a noastr[, cum a fost =i pentru via\a lui
Iosif, va depinde de credincio=ia noastr[ fa\[ de El, care ne las[ s[
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alegem între ascultare =i neascultare. În temni\[ Iosif a t[lm[cit
visul paharnicului =i al pitarului, =i întocmai dup[ t[lm[cirea lui
Iosif paharnicul împ[ratului a ajuns gra\iat, ca apoi s[-=i
primeasc[ slujba înapoi lâng[ Faraon. Paharnicul a uitat de Iosif
pân[ c`nd Faraon a avut un vis pe care nimeni nu l-a putut
t[lm[ci. Atunci paharnicul =i-a adus aminte de Iosif =i de promi-
siunea lui fa\[ de Iosif. Când paharnicul i-a spus lui Faraon despre
Iosif, acesta a fost adus s[ t[lm[ceasc[ visul Faraonului. Iosif a
t[lm[cit visul cu vacile frumoase =i grase =i cu vacile sfrijte. I-a
spus lui Faraon c[ vor urma =apte ani de bel=ug care vor fi urma\i
de =apte ani de secet[ =i foamete. Faraon a fost uimit de în\elep-
ciunea lui Iosif, dar acesta I-a dat tot creditul lui Dumnezeu. 

<Iosif a r[spuns lui Faraon: «Nu eu! Dumnezeu este Acela care
va da un r[spuns prielnic lui Faraon!»> (Genesa 41:16). Faraon
l-a ridicat pe Iosif la mare slav[, a=a c[ a ajuns s[ fie primul dup[
împ[rat. <Faraon =i-a scos inelul din deget, =i l-a pus pe degetul
lui Iosif; l-a îmbr[cat cu haine de in sub\ire, =i i-a pus un lan\ de
aur la gât. L-a suit în carul care venea dup[ el =i strigau înaintea
lui: «În genunchi!» Astfel i-a dat Faraon st[pânire peste toat[ \ara
Egiptului> (Genesa 41:42, 43). Prin Iosif =i planurile pe care el
le-a pus în mi=care, de a strânge provizii, Dumnezeu a salvat
lumea din acel timp. Iosif avea inelul împ[r[tesc care însemna
autoritate total[ de a scrie =i sigila acte în numele împ[ratului =i
de a avea resursele lumii la picioarele lui. Domnul era cu Iosif =i
mul\i oameni ar fi gata s[ recunoasc[ aceasta în via\a lui Iosif ]n
stadiul când acesta a ajuns la putere, dar nu mul\i sunt cei ce v[d
c[ Dumnezeu a fost cu Iosif =i este cu noi atunci când suntem în
furtuna nedrept[\ilor =i a necazurilor. Lui Iosif i s-a dat de so\ie pe
Asnat, fata preotului On, care era o tân[r[ ce nu era din Israel.
Domnul Isus are ca Mireas[, tot dintre neamuri, pe to\i cei care
L-au primit ca Mântuitor =i formeaz[ Biserica lui Dumnezeu.
Dup[ cum Asnat s-a bucurat de slava, puterea =i în\elepciunea lui
Iosif, tot a=a Mireasa Domnului se va bucura de Slava Domnului
Isus =i de }mp[r[\ia Lui ve=nic[. 
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Dup[ cum Iosif a fost în acea vreme de foamete singura
speran\[ a oamenilor de a supravie\ui, tot a=a Domnul Isus este
Singura speran\[ a sufletului p[c[tos aflat în nevoie de iertare =i
de mântuire. <În nimeni altul nu este mântuire: c[ci nu este sub
cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie s[ fim mân-
tui\i> (Fapte 4:12). Dup[ trecerea anilor de bel=ug Iosif a deschis
magaziile de grâu în care adunase bel=ug de grâne =i a salvat de
la moarte pe cei ce veneau s[ cumpere de la el. Domnul Isus a
deschis magaziile harului lui Dumnezeu fondat în meritul jertfei
Sale din Golgota, =i pune la dispozi\ia oric[rei persoane care cere
Darul mântuirii, dar care se prime=te f[r[ plat[. Acest dar este
via\a ve=nic[ în Domnul Isus Hristos. Dup[ anii de bel=ug au
urmat anii de secet[, =i foametea s-a întins pe tot p[mântul,
ajungând =i în Canaan unde era familia lui Iosif. Fra\ii lui Iosif au
fost trimi=i în Egipt la el ca s[ cumpere grâne, f[r[ s[ =tie cine era
acel om puternic. 

Iosif avea peste 30 de ani, vorbea o alt[ limb[, era îmbr[cat
deosebit =i ei nu l-au recunoscut, dar acesta i-a cunoscut. Iosif,
dup[ ce s-a dovedit credincios lui Dumnezeu =i a suferit toat[
nedreptatea, a ajuns la mare slav[ în Egipt. Domnul Isus, dup[ ce
a înviat, a proclamat victoria =i a spus c[ I S-a dat toat[ puterea în
cer =i pe p[mânt. Ca =i Iosif în Egipt, Domnul Isus are puterea
vie\ii =i a mor\ii. Ceea ce ar[ta ca o tragedie s-a transformat în tri-
umf. Modul ]n care Iosif a ajuns la putere =i a sc[pat familia =i
omenirea în timpul foametei este un portret al Domnului Isus care
cheam[ la El pe to\i cei trudi\i =i împov[ra\i ca s[-I sature cu
Pâinea Vie\ii. Iosif s-a f[cut cunoscut fra\ilor s[i care s-au
însp[imântat, =i Domnul Isus se va face cunoscut Israelului care
în cea mai mare parte L-a respins pân[ acum. <…î=i vor întoarce
privirile spre Mine, pe care L-au str[puns. Îl vor plânge cum
plânge cineva pe singurul lui fiu, =i-L vor plânge amarnic, cum
plânge cineva pe un întâi n[scut> (Zaharia 12:10). Iosif a dat
dovad[ de o m[rinimie deosebit[ =i =i-a iertat fra\ii care au vrut
odat[ s[-l omoare =i care l-au vândut la ismaeli\i ca rob. 
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<În\elepciunea face pe om r[bd[tor, =i este o cinste pentru el s[
uite gre=elile> (Proverbe 19:11). Iosif nu numai c[ i-a iertat, dar
i-a înc[rcat cu bun[t[\i pe care le-a trimis tat[lui s[u, Iacov, =i a
hot[rât s[-i aduc[ =i pe ei în Egipt ca s[ le poarte de grij[. La
început Iacov nu a vrut s[ cread[ c[ Iosif mai tr[ie=te, dar când a
v[zut schimbarea, =i anume c[ fiii lui au plecat s[raci =i au venit
boga\i, a crezut =i a acceptat s[ mearg[ în Egipt. Fiecare credin-
cios este chemat s[ fie un martor al învierii prin tr[irea lui în
mijlocul oamenilor care nu-L cunosc pe Domnul Vie\ii. Pacea de
care d[m dovad[ când trecem prin necazuri =i o continu[ stare de
a fi mul\umi\i cu voia lui Dumnezeu pentru via\a noastr[ sunt
st[ri privite ca valori de c[tre oamenii care v[d în noi ceva
deosebit. Acest fapt îi face s[ doreasc[ =i ei aceast[ stare de
mul\umire =i pace. 

Succesul lui Iosif i-a afectat pe cei din jur, =i succesul umbl[rii
noastre cu Dumnezeu ]i va afecta pe cei din jurul nostru =i le va
face bine sau lipsa noastr[ de succes în a fi ca St[pânul îi va potic-
ni =i îi va trage înapoi. Ca s[ fii tare ca Iosif trebuie s[ te
desc[tu=ezi de trecut, s[ încetezi s[ cau\i scuze, s[ încetezi s[ pui
vina pe altul =i s[ treci la ac\iune în a face ce po\i cu puterea pe
care o ai pentru a \i se putea încredin\a mai mult. Iosif =i-a iertat
fra\ii =i =i-a adus toat[ familia la el în Egipt, în \inutul Gosen, ca
s[ aib[ grij[ de ei. Iacov a mai tr[it 17 ani în Egipt =i s-a bucurat
de fiul s[u Iosif =i de copiii acestuia. Fra\ii lui Iosif =i familiile lor
au mers la totul gata, ca =i noi care am fost invita\i la masa Fiului
de Împ[rat. Ca suflete mântuite, am primit mandatul de a-L face
cunoscut pe Domnul Isus lumii întregi =i de a le spune c[ Isus este
viu. În spatele poruncii de a-L face cunoscut este autoritatea,
puterea =i r[spl[tirea Împ[ratului Isus Hristos. 

Dumnezeu a fost cu Iosif, care a plecat de pe p[mânt dup[ o
via\[ tr[it[ din plin, fiind binecuvântat de Domnul =i ajungând
s[-i vad[ pe fiii lui Efraim pân[ la al treilea neam. Prin credin\[,
bazat pe promisiunile lui Dumnezeu, a =tiut c[ Acesta va continua
s[ poarte de grij[ familiei sale. Iosif a tr[it 110 ani, dar a =tiut c[
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va veni o zi când poporul lui se va duce în Canaan. <Prin credin\[
a pomenit Iosif, când i s-a apropiat sfâr=itul, de ie=irea fiilor lui
Israel din Egipt, =i a dat porunci cu privire la oasele sale> (Evrei
11:22). Iosif a =tiut de promisiunea f[cut de Dumnezeu lui
Avraam =i a crezut c[ poporul va ie=i într-o zi din Egipt cu bog[\ii.
<+i Domnul a zis lui Avraam: «S[ =tii hot[rât c[ s[mân\a ta va fi
str[in[ într-o \ar[, care nu va fi a ei; acolo va fi robit[, =i o vor
ap[sa greu, timp de patru sute de ani. Dar pe neamul c[ruia îi va
fi roab[, îl voi judeca Eu; =i pe urm[ va ie=i de acolo cu mari
bog[\ii»> (Genesa 15:13, 14). 

Omul este singura fiin\[ care =tie c[ va muri =i caut[ s[ uite
acest adev[r. Frica de acea clip[ ]l poate face pe om un prizonier
al ei. Omul nu se poate bucura de via\[ pân[ c`nd nu trece de
aceast[ fric[ prin a-L primi pe Domul Isus ca Mântuitor. Când El
î\i devine St[pân prive=ti cu credin\[ la Cel care te a=teapt[ din-
colo de Iordanul mor\ii cu o cunun[ care nu se va ve=teji. Prezen\a
Domnului Isus aduce pace deplin[ în via\a credinciosului, chiar =i
în clipa plec[rii de pe p[mânt. Aceast[ pace are la baz[ promisi-
unile lui Dumnezeu. <Adev[rat, adev[rat, v[ spun, c[ cine crede
în Mine, are via\a ve=nic[> (Ioan 6:47). Noi vom ie=i de aici =i
vom pleca spre Canaanul Ceresc îmbog[\i\i de virtu\iile crescute
în noi de Duhul Sfânt prin încerc[rile pe care le-am numit adese-
ori necazuri. 

Iosif a crezut promisiunea lui Dumnezeu fa\[ de Avraam, de
aceea a spus: <…Când v[ va cerceta Dumnezeu s[ lua\i =i oasele
mele de aici> (Genesa 50:25). El nu =i-a f[cut o piramid[ sau un
monument, ci trupul lui îmb[ls[mat a fost pus într-un sicriu care,
la ie=irea poporului Israel din Egipt, dup[ cuvântul Domnului dat
lui Avraam, a fost luat =i dus în Canaan. În loc de un monument
impun[tor de piatr[ Iosif a f[cut un monument al credin\ei care a
r[mas în picioare =i ast[zi. Din acest motiv Iosif este trecut pe
lista eroilor credin\ei aflat[ ]n cartea Evrei capitolul 11, eroi care
au umblat cu Dumnezeu. Dac[ vrei s[ prosperi =i s[ nu tr[ie=ti
via\a f[r[ rost trebuie s[ înve\i de la Iosif ce înseamn[ ca în
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ascultare s[ practici prezen\a lui Dumnezeu astfel ]nc`t El s[ vad[
credin\a ta, =i prin a-L reprezenta ca =i copil al Lui s[-I aduci
cinste. Are Dumnezeu folos în urma a ceea ce faci acum? Dac[
continui s[ faci ce faci acum vei avea acela=i rezultat ca =i pân[
acum. Dac[ vezi c[ ]n acest moment nu aduci câ=tig duhovnicesc
vei continua s[ nu aduci lui Dumnezeu câ=tig pân[ c`nd vei alege
s[ schimbi ce faci =i ce nu faci, altfel rezultatul va fi acela=i. Cu
siguran\[ vom afecta pe al\ii când ne vom schimba spre bine. Po\i
fugi de responsabilitatea de a rodi ca un pom în gr[dina lui
Dumnezeu, dar nu po\i fugi de consecin\ele acestui lucru. Succes
înseamn[ c[ dup[ ce ai primit darul mântuirii s[ afli ceea ce
Dumnezeu \i-a încredin\at s[ faci, pentru ca al\ii s[ beneficieze. 

Suntem chema\i s[ nu ne potrivim chipului veacului acestuia.
Via\a lui Iosif r[mâne un exemplu a ceea ce înseamn[ s[ nu
cedezi în fa\a presiunilor lumii de a te compromite. Dac[ suntem
dintre aceia care ne-am n[scut de dou[ ori, este sigur c[ vom avea
de mers împotriva curentului. Vom atrage aten\ia =i împotrivirea
atunci când vom sta în picioare pentru neprih[nire, dar dac[
Dumnezeu va fi cu noi, a=a cum a fost =i cu Iosif, toate vor merge
bine pentru sufletul nostru. Urmeaz[-\i visul pe care-l ai de a face
ceva pentru slava lui Dumnezeu, iar dac[ nu ai un astfel de vis
cere-I Lui s[-\i dea unul =i s[-\i arate care este planul S[u pentru
via\a ta. D[-I voie Domnului s[ aleag[ planul pentru via\a ta, pen-
tru meseria pe care o alegi, dac[ e=ti la început de via\[, pentru
c[s[toria ta =i pentru activitatea ta în via Domnului. Nu urma
ambi\ii carnale =i fantezii imposibile, gâdilate de mândrie, ci în
rug[ciune caut[ voia St[pânului. 

Mul\i î=i irosesc via\a urmând visele lor =i nu dorin\a lui
Dumnezeu pentru via\a lor, de aceea sunt neferici\i =i ne]mplini\i.
Îndur[ dificult[\ile ca un osta= loial, =tiind c[ în toate Dumnezeu
vrea mai întâi binele ve=nic al sufletului t[u. Iosif s-a uitat la
încerc[rile adverse din via\a lui =i a recunoscut c[ Dumnezeu
le-a folosit spre binele s[u. <Voi, negre=it, v-a\i gândit s[-mi face\i
r[u; dar Dumnezeu a schimbat r[ul în bine, ca s[ împlineasc[ ceea
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ce se vede azi, =i anume, s[ scape via\a unui popor în mare
num[r> (Genesa 50:20). Suntem chema\i s[ evangheliz[m lumea
prin a duce Vestea Bun[, =i anume c[ Dumnezeu iart[ pe p[c[tos
=i succesul fiec[ruia dintre noi va depinde de faptul c[ vom tr[i în
a=a fel ca Dumnezeu s[ fie cu noi. Adev[rul =i pasiunea sunt
ingredientele de succes în aceast[ misiune de a prezenta Adev[rul
Scripturii nealterat, clar, dar cu pasiunea =i ardoarea unui suflet
care a gustat din bun[tatea lui Dumnezeu. Cel mai important
lucru nu este locul unde te afli, nici ce ai, nici ce =ti sau ce po\i tu,
ci mai important ca acestea este s[ r[mâi în ascultare de
Dumnezeu, ca El s[ fie cu tine, astfel ]nc`t la sfâr=it de alergare
via\a ta s[ fie un monument al credin\ei care-L glorific[ pe
Dumnezeu.

Amin
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42
OMUL NUMIT CREªTIN

<... Pentru întâia= dat[, ucenicilor li s-a dat numele
de cre=tini în Antiohia.> Fapte 11:26

Când cineva spune ast[zi c[ este cre=tin, practic afirm[
c[ este adept al religiei monoteist[ iudaic[ care
cuprinde o mare parte a globului =i are la baz[ înv[\[-

tura Sfintei Scripturi cunoscut[ =i cu numele de Biblie. Numele de
cre=tin deriv[ de la personajul principal al Scripturii care este Fiul
lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos. Ucenicii Domnului Isus prin
asem[narea =i asocierea lor cu Domnul Isus Hristos =i înv[\[turile
Lui au primit numele de cre=tini pentru prima dat[ în Antiohia.
Apoi acest nume a continuat s[-i reprezinte pe cei care au avut
aceast[ credin\[ în Domnul Isus Hristos ca R[scump[r[tor al lor
=i în Galatia, Corint, Roma, Efes, Filipi, Tesalonic, Colos =i ori-
unde oameni numi\i cre=tini au dus lumina Evangheliei. Satan,
potrivnicul lui Dumnezeu =i al nostru, autorul confuziei =i al
în=el[ciunii, a dus o lupt[ continu[ ca s[-i divizeze pe cei ce au
purtat numele de cre=tin într-o sumedenie de denomina\iuni, a=a
c[ termenul de cre=tin a devenit ceva generic. 

Fiecare denomina\iune cre=tin[ se pretinde c[ ascult[ <Vox
Domini>, adic[ Vocea Domnului, c[ o deslu=e=te =i o urmeaz[,
totu=i El nu este împ[r\it =i nu d[ înv[\[turi diferite la diferi\i
oameni. Rezultatul final al omului numit cre=tin, care nu adaug[
=i nu scoate din ceea ce Marele P[stor Isus Hristos ne-a poruncit,
este via\a ve=nic[ ]mpreun[ cu Domnul Isus la sfâr=itul vie\ii
noastre biologice. <+i via\a ve=nic[ este aceasta: s[ Te cunoasc[
pe Tine, singurul Dumnezeu adev[rat, =i pe Isus Hristos, pe care

427



L-ai trimis Tu> (Ioan 17:3). Dac[ la început cre=tinii erau în
obscuritate =i urâ\i de ceilal\i oameni, ast[zi, dup[ dou[ mii de
ani, când lumea continu[ s[-i urasc[ pe adev[ra\ii cre=tini, Satan
a reu=it s[ schimbe un cre=tinism care reprezenta ce era un alb
împotriva p[catului negru într-un gri, formând un amalgam pestri\
de oameni ce se numesc cre=tini, dar care variaz[ în crezuri de la
extrema de stânga a liberalismului, în care între omul numit
cre=tin =i lume nu este nici o diferen\[, la o extrem[ de dreapta a
legalismului, în care omul numit cre=tin pune presiuni de
preferin\e personale asupra altora, ca =i cum ar fi de la Dumnezeu. 

S[mân\a bun[ a fost sem[nat[, dar pe când dormeau oamenii
un vr[jma= a sem[nat =i neghin[, care va r[mâne împreun[ cu
grâul pân[ la seceri= când se vor desp[r\i pentru totdeauna.
P[rerile oamenilor care se numesc cre=tini difer[ în ceea ce
prive=te înv[\[tura despre lucrurile absolut necesare pentru a fi
mântuit o dat[ ce omul trece de faza final[ =i ve=nic[ a sufletului,
adic[ dincolo de mormânt. Ceea ce-i identifica în mod deosebit pe
oamenii care purtau numele de cre=tini în prima er[ cre=tin[ a fost
faptul c[ se iubeau unii pe al\ii, c[utau foloasele altora =i f[ceau
bine chiar =i celor ce le erau vr[jma=i, lucru care a r[scolit lumea.
Pentru mine a fi om numit cre=tin înseamn[ a fi un om care crede
c[ Domnul Isus n[scut în Betleemul din Iudea, dup[ prorociile
care I-au prevestit venirea pe p[mânt din fecioara Maria, adic[ ]n
Hristos - Fiul lui Dumnezeu care a murit o moarte înlocuitoare
pentru mine cel p[c[tos, ca astfel crezând în El eu s[ fiu iertat
dup[ un plan al îndur[rii lui Dumnezeu numit har. 

Cre=tin înseamn[ a-\i ]nsu=i înv[\[turile Domnului Isus, care
sunt înv[\[turile Tat[lui, ]n a=a fel încât s[ devii un mic Hristos,
pentru ca în timp s[ ajungi s[ ac\ionezi, s[ vorbe=ti =i s[ iube=ti la
fel ca Domnul Isus Hristos. <C[ci pe aceia, pe care i-a cunoscut
mai dinainte, i-a =i hot[rât mai dinainte s[ fie asemenea chipului
Fiului S[u...> (Romani 8:29). Un om care se nume=te cre=tin este
un om care f[r[ rezerve se dedic[ în toate aspectele fiin\ei sale
ascult[rii de Hristos, fiind legat ca =i cu o ancor[, prin credin\[, de
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promisiunile Aceluia care nu poate s[ mint[. <Dumnezeul p[cii s[
v[ sfin\easc[ El }nsu=i pe deplin; =i: duhul vostru, sufletul vostru
=i trupul vostru, s[ fie p[zite întregi, f[r[ prihan[ la venirea
Domnului nostru Isus Hristos> (1 Tesaloniceni 5:23). Prin Sfânta
Scriptur[, care mai este numit[ =i Cartea C[r\ilor, Dumnezeu ne d[
înv[\[tura care face ca via\a noastr[ s[ fie tr[it[ cu folos =i tot prin
ea ne-a mai dat porunci pe care atunci când le p[zim ne men\inem
s[n[tatea sufletului =i prietenia cu El. Dumnezeu se bucur[ de noi
în mod deosebit atunci când c[ut[m s[ în\elegem principiile de
sfin\enie =i bun[tate care }l caracterizeaz[, ca în\elegând acestea s[
le l[s[m s[ modeleze frumuse\ea sufletului nostru.

Ascultarea de poruncile Lui, care nu sunt grele, cere doar
supunere, dar s[ tr[ie=ti dup[ principiile care au condus via\a
Domnului Isus pe p[mânt înseamn[ s[-\i la=i inima s[ simt[
dragoste fa\[ de Tat[l =i bun[tate fa\[ de semenii no=tri. Omul
numit cre=tin poate alege s[ fie mânat de la spate de porunci ori
se poate l[sa condus de principiile de bun[tate =i neprih[nire ale
lui Dumnezeu. Miile de religii care au ap[rut în lume au creat un
labirint de propor\ii gigantice de porunci =i reguli omene=ti =i cine
intr[ în acest labirint f[r[ s[ aib[ candela Cuvântului =i c[l[uzirea
Duhului Sfânt nu numai c[ î=i irose=te timpul =i energia, dar poate
ajunge la o destina\ie ve=nic[ nedorit[. Iacov, în epistola sa, scrie
ce înseamn[ s[ fii mânat de principiile unui om care a avut o întâl-
nire cu Dumnezeu =i a fost schimbat pentru totdeauna.
<Religiunea curat[ =i ne]ntinat[, înaintea lui Dumnezeu, Tat[l
nostru, este s[ cercet[m pe orfani =i pe v[duve în necazurile lor,
=i s[ ne p[zim ne]ntina\i de lume> (Iacov 1:27). 

Diferen\a dintre diferitele interpret[ri ale Scripturii =i ceea ce
înseamn[ s[ fii cu adev[rat un cre=tin a dezvoltat studiul =i prac-
tica apologeticii care se ocup[ cu ap[rarea crezurilor cre=tine.
<...Fi\i totdeauna gata s[ r[spunde\i oricui v[ cere socoteal[ de
n[dejdea care este în voi; dar cu blânde\e =i team[> (1 Petru 3:15).
Un apologet este un om care practic[ apologetica, ap[rând crezuri
cre=tine cu scopul de a pune în lumin[ un adev[r sau pentru a
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ap[ra o doctrin[ neglijat[ sau abuzat[. Fiecare ramur[ a cre=tinis-
mului caut[ s[-=i justifice doctrina pe care pretinde c[ o practic[
ca fiind original[ primilor oameni c[rora li s-a dat numele de
cre=tini, care au fost ucenicii Domnului Isus =i au f[cut parte din
Biserica lui Dumnezeu ini\iat[ la Cincizecime. Ucenicii au primit
porunca de la St[pân s[-i înve\e pe cei ce vor crede =i se vor
boteza spre a fi mântui\i tot ce i-a înv[\at El =i astfel s-a format o
înv[\[tur[ apostolic[ a c[rei dovad[ scris[ o avem pe paginile
Sfintelor Scripturi. 

Dup[ învierea Mântuitorului, minune care st[ la baza cre=tinis-
mului, ca Manager al planului bun al lui Dumnezeu a fost trimis
pe p[mânt Dumnezeu-Duhul Sfânt care cu autoritate =i putere ]i
cârmuie=te pe cei pe care-i schimb[ în f[pturi noi prin experien\a
na=terii din nou, despre care Domnul Isus a vorbit cu un înv[\[tor
al Legii cu numele de Nicodim. <... «Adev[rat, adev[rat î\i spun,
c[, dac[ nu se na=te cineva din ap[ =i din Duh, nu poate s[ intre
în Împ[r[\ia lui Dumnezeu> (Ioan 3:5). Dac[ ar fi s[ alegem un
text care s[ cuprind[ înv[\[tura care îi unea pe primii cre=tini am
putea alege cuvintele apostolului Pavel: <Este un singur trup, un
singur Duh, dup[ cum =i voi a\i fost chema\i la o singur[ n[dejde
a chem[rii voastre. Este un singur Domn, o singur[ credin\[, un
singur botez. Este un singur Dumnezeu =i Tat[ al tuturor, care este
mai pe sus de to\i, care lucreaz[ prin to\i =i care este în to\i>
(Efeseni 4:4-6). Diavolul este mare teolog, dar este tot diavol, =i
se bucur[ de o biseric[ care se dezbin[ din cauza p[rerilor diferite
mai mult decât se bucur[ de toate cazinourile din Las Vegas, pen-
tru c[ în dezbinarea produs[ de erezii se sfâ=ie trupul lui Hristos
care este Biserica. 

Cre=tinii adev[ra\i nu sunt neaparat cei ce au Biblia f[cut[
ferfeli\e sau toat[ colorat[, ca o carte de desenat pentru copii,  în
n[dejdea c[ cineva o va observa ca s[-i admire. Cre=tinii sunt
împlinitori care ascult[ =i apoi împlinesc, chiar cu sacrificiu dac[
este necesar, voia St[pânului Isus Hristos. Oamenii numi\i
cre=tini sunt oameni care au în\eles c[ nu ajunge s[ fii de acord
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sau s[ vrei schimbare, ci trebuie s[ te schimbi ca s[ te asemeni cu
St[pânul, pentru c[ firea cea veche se r[zboie=te cu dorin\ele
duhului. Un cre=tin este un om care =tie c[ nu poate p[c[tui f[r[
s[ aib[ de suferit, pentru c[ are în el un sim\ al triste\ii =i chiar al
unei dureri l[untrice, atunci când Duhul Domnului este întristat.
A=a cum exist[ bani sau picturi false exist[ =i cre=tini fal=i, dar s[
nu uit[m c[ nu exist[ ceva fals f[r[ ca mai întâi s[ fii existat un
original. Pe moment, la prima vedere, cre=tinii fal=i se pare c[
sunt identici cu adev[ra\ii cre=tini care sunt recunoscu\i în cer ca
fiind copii ai lui Dumnezeu, dar ca =i florile artificale atunci când
le studiezi îndeaproape po\i s[ vezi diferen\a. Domnul Isus
Hristos ne-a prevenit c[ vor veni mul\i în Numele Lui =i scopul
acestor oameni, în spatele c[rora este Satan, este acela de a duce
în eroare =i a face oamenii s[ stea la un ad[post fals. 

<... «B[ga\i de seam[ s[ nu v[ în=ele cineva. Fiindc[ vor veni
mul\i în Numele Meu, =i vor zice: «Eu sunt Hristosul!» +i vor
în=ela pe mul\i> (Matei 24:4, 5). Cine vrea s[ fie un cre=tin auten-
tic, urmeaz[ originalul înv[\[turilor lui Hristos g[site în
Evanghelie =i nu n[scocirile oamenilor, tradi\ia sau datina
str[mo=easc[. Înv[\[turile Mântuitorului au la baz[ ascultarea de
Dumnezeu =i intrarea în aceast[ ascultare este prin poc[in\[, care
duce la na=terea din nou. <De atunci încolo, Isus a început s[
propov[duiasc[, =i s[ zic[: «Poc[i\i-v[, c[ci Împ[r[\ia cerurilor
este aproape»> (Matei 4:17). Domnul Isus a chemat =i înc[ mai
cheam[ la o schimbare de la tr[irea pentru via\a aceasta la o tr[ire
pentru via\a ve=nic[, schimbare comemorat[ prin leg[mântul
f[cut prin botezul în ap[, care a fost o ceremonie pe care a
îndeplinit-o =i Domnul Isus ca s[ ne dea un exemplu. Condi\ia pe
care le-a pus-o Domnul Isus oamenilor ca s[ primesc[ via\a
ve=nic[ a fost aceea de a crede ]n El =i ]n Cel ce L-a trimis ca s[
vin[ pe p[m`nt =i s[ moar[ pentru p[c[to=i. <Adev[rat, adev[rat,
v[ spun, c[ cine crede în Mine, are via\[ ve=nic[> (Ioan 6:4). 

Domnul Isus i-a înv[\at pe ucenicii S[i c[ lep[darea de sine,
adic[ a voii noastre, este necesar[ ca s[ po\i fi un ucenic al Lui.
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Pentru trei ani =i jum[tate Domnul Isus i-a înv[\at pe ucenicii S[i
ce înseamn[ iubirea semenilor, via\a de veghere în rug[ciune =i
via\a de rodire care-L glorific[ pe Dumnezeu. Domnul Isus a
accentuat importan\a cur[\eniei pe din[utru =i p[strarea inimii
curate, pentru c[ din ea pot ie=i gândurile =i înf[ptuirile care
întineaz[. Con=tiin\a care simte =i deosebe=te r[ul de bine
lucreaz[ =i în credincio=i =i în necredincio=i ca un martor al lui
Dumnezeu la ce omul gânde=te =i face. Domnul Isus ca s[-i ajute
pe ucenici =i pe aceia care mai târziu aveau s[ poarte numele de
cre=tini a concentrat toat[ Legea în a-L iubi pe Dumnezeu =i pe
semeni. Aceast[ iubire înseamn[ ascultare prin fapte =i nu doar
sentimente =i vorbe ca =i <Doamne! Doamne!> 

Dac[ cuno=ti =i împline=ti aceste lucruri care stau la baza
înv[\[turii Domnului Isus po\i s[ spui c[ faci parte din oamenii
numi\i cre=tini ai lui Hristos, care vor petrece ve=nicia ]mpreun[
cu El în locul pe care a promis c[ se duce s[ ni-l preg[teasc[. Pe
p[m`nt, la doar câteva genera\ii dup[ ce primul om a fost creat
erau în jur de 25.000 de oameni descenden\i ai celor trei fii ai lui
Noe. Ei s-au adunat într-o câmpie în \ara +inear =i s-au hot[rât s[
fac[ un turn care s[ ating[ cerul. Turnul Babel nu a mai fost ter-
minat pentru c[ Dumnezeu a încurcat limbile oamenilor, a=a c[
s-au împr[=tiat pe toat[ suprafa\a p[mântului, dar aceast[ întâm-
plare adev[rat[ ne serve=te ca pild[ a ceea ce se întâmpl[ când
omul devine arhitectul unei c[i spre a ajunge la Dumnezeu. 

Turnul Babel, cum a fost numit mai târziu, reprezint[ încer-
carea inteligen\ei omului de a ajunge acolo unde este Dumnezeu,
prin meritele lui =i depinzând de capacit[\ile sale. <Lua\i seama ca
nimeni s[ nu v[ fure cu filosofia =i cu o am[gire de=art[, dup[
datina oamenilor, dup[ înv[\[turile încep[toare ale lumii, =i nu
dup[ Hristos> (Coloseni 2:8). Ast[zi, când vedem cl[diri ce se
înal\[ spre cer cu peste 100 de etaje, ne d[m seama cât de imposi-
bil[ era realizarea planului lor în acel timp de a ridica un turn
cl[dit cu c[r[mizi =i smoal[ care s[ ating[ cerul. Când omul alege
mândria de a se pretinde c[ î=i poate croi destinul ve=nic singur,
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}l provoac[ pe Dumnezeu care nu umbl[ cu cei mândri, ci le
încurc[ limbile religioase de nu se mai în\eleg unul cu altul. <C[ci
este scris: «Voi pr[p[di în\elepciunea celor în\elep\i, =i voi nimi-
ci priceperea celor pricepu\i.»> (1 Corinteni 1:19). Natura c[zut[
a omului, infectat[ de p[catul mândriei vrea s[ fie st[pân[ pe
soarta sa =i caut[ s[ fac[ imposibilul în a se restaura la o pozi\ie
de merit înaintea lui Dumnezeu. <... «Adev[rat v[ spun c[, dac[
nu v[ ve\i întoarce la Dumnezeu =i nu v[ ve\i face ca ni=te copi-
la=i, cu nici un chip nu ve\i intra în Împ[r[\ia cerurilor. De aceea,
oricine se va smeri ca acest copila=, va fi cel mai mare în
Împ[r[\ia cerurilor> (Matei 18:3, 4). 

Turnul Babel ne înva\[ c[ omul nu poate ajunge ]n cer cu
faptele =i cuno=tin\a lui, ci numai prin ceea ce Dumnezeu a f[cut
pentru noi prin Domnul Isus Hristos. <În norod s-au ridicat =i pro-
roci mincino=i, cum =i între voi vor fi înv[\[tori mincino=i, care
vor strecura pe furi= erezii nimicitoare, se vor lep[da de St[pânul,
care i-a r[scump[rat, =i vor face s[ cad[ asupra lor o pierzare
n[prasnic[. Mul\i îi vor urma în destr[b[l[rile lor. +i, din pricina
lor, calea adev[rului va fi vorbit[ de r[u> (2 Petru 2:1, 2). Apos-
tolul Petru vorbe=te în acest text foarte clar despre oameni care au
fost r[scump[ra\i dar care s-au lep[dat =i aceasta înc[ o dat[ con-
firm[ c[ numele acelora care nu vor s[ r[mân[ pe calea îngust[
poate fi =ters din cartea vie\ii (Apocalipsa 3:5). Paguba cea mai
mare este c[ astfel de oameni nu numai c[ se nenorocesc pe ei, dar
atrag =i pe al\ii care sunt doritori de o mântuire ieftin[ ce nu-i
cost[. Suntem aten\iona\i în Scriptur[, în repetate rânduri, s[
veghem ca s[ nu fim în=ela\i de înv[\[tori fal=i, de oameni ce au
scopuri de îmbog[\ire p[mânteasc[ sau care sunt fl[mânzi dup[ o
slav[ personal[ de=art[. 

Lupii r[pitori îmbr[ca\i în piei de oi sunt deosebit de periculo=i
pentru c[ se pretind c[ vor binele turmei, dar urmeaz[ agenda lor
nu a St[pânului care +i-a dat via\a pentru Biseric[. În ierarhia
Împ[r[\iei lui Dumnezeu sunt chema\i la slujba de pastori oameni
duhovnice=ti care trebuie s[ pasc[ turma, s[ o adape, pentru ca ea
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s[ fie s[n[toas[ =i s[ se înmul\easc[, dar trebuie =i s[ o p[zeasc[
de ereziile nimicitoare (Efeseni 4:11). Un pastor este în acela=i
timp =i un consilier, care-L cunoa=te =i iube=te pe Dumnezeu, care
cunoa=te =i iube=te sufletele oamenilor =i caut[ s[-i aduc[ pe cei
doi împreun[. Oamenii care ]i înva\[ pe al\ii Cuvântul lui
Dumnezeu, dar care stric[ Cuvântul devin o frân[ a binelui pen-
tru mul\i, pe care-i poticne=te în încercarea lor de a ajunge în
cetatea de sc[pare care este Domnul Isus Hristos. Astfel de
oameni care se laud[ cu abilit[\ile lor =i nu cu crucea lui Hristos
vor s[ impresioneze cu ceea ce au în partea din afar[, pentru c[ nu
au ce trebuie în[untrul lor. 

Când astfel de oameni sunt descoperi\i ca fiind în=el[tori
creeaz[ o atmosfer[ în care cei nemântui\i nu mai au încredere în
nici o conducere spiritual[, spunând c[ to\i sunt la fel, iar când
aude c[ unul a c[zut unii chiar se bucur[. Acesta este planul lui
Satan prin care dezorienteaz[ =i buim[ce=te o lume care se
îndreapt[ spre pierzare. Biserica a supravie\uit celor 12 secole ale
epocii întunecate din evului mediu =i a ie=it din acea întunecime
prin reforme =i martiraj, dar =i cu o amestec[tur[ de p[gânism =i
religie, dar pân[ la urm[ lumina a biruit. Nici chiar temuta
inchizi\ie nu a putut opri lumina Evangheliei s[ p[trund[ în inimi-
le oamenilor doritori de adev[r, dar diavolul a înv[\at c[ are mai
mult de câ=tigat promovând calea larg[ decât prin omorârea
oamenilor care se numesc cre=tini. 

Diavolul, care reinventeaz[ metode noi, a ajuns s[ se instaleze
la unele amvoane de unde ]i cheam[ pe cei lesne crez[tori spre
a-i distra cu spectacole =i spre a le da libert[\i nepermise de
Dumnezeu. Oamenii care sunt cre=tini cu adev[rat au înv[\at c[
dragostea de Dumnezeu =i de oameni este valoarea care exceleaz[
înaintea oratoriei =i chiar a minunilor. Afost o vreme în Israel când
fiecare f[cea ce credea c[ este bine în ochii lui. <În vremea aceea,
nu era împ[rat în Israel. Fiecare f[cea ce-i pl[cea> (Judec[tori
17:6). Azi diavolul, prin înv[\[turi stricate, încurajeaz[ omul la a
face ce-i bun în ochii lui =i injecteaz[ cu succes acest fel de doc-
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trine, =tiind c[ poate conta pe firea veche a omului ca pe un aliat.
Dac[ spui c[ e=ti cre=tin trebuie s[ =tii c[ ai un Împ[rat =i nu mai
faci ce vrei =i ce-i bine în ochii t[i, fiindc[ dac[ Duhul Sfânt te-a
n[scut din nou nu mai e=ti al t[u, deoarece ai fost r[scump[rat cu
un pre\ de Sânge sfânt. Când ridici =i dai la o parte o piatr[ mare
ce a stat pe p[mânt mai mult timp de obicei g[se=ti sub ea tot felul
de gâng[nii =i larve ce caut[ în mare grab[ s[ fug[ de lumina la
care le-ai expus. Sunt multe grup[ri religioase în spatele c[rora se
încoloneaz[ milioane de suflete, dar când încerci s[ îi expui la
lumina Evangheliei sunt grozav deranja\i =i unii fug, iar al\ii strig[
=i fac urât ca duhurile necurate. <+i iat[ c[ au început s[ strige: «Ce
leg[tur[ este între noi =i Tine, Isuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit
aici s[ ne chinuie=ti înainte de vreme?»> (Matei 8:29).

Ocult înseamn[ ascuns, =i din ascuns potrivnicul unelte=te =i
caut[ u=i deschise prin toleran\a p[catului în inimile oamenilor
spre a le insufla ne]ncredere în dorin\a de bine a lui Dumnezeu =i
face tot posibilul de a-i folosi pe cei ce-i cump[r[ marfa ca s[
duc[ =i mai mul\i oameni în r[t[cire sau cel pu\in s[-i fac[ s[-L
priveasc[ pe Dumnezeu =i cuvintele Lui cu scepticism. Este ceva
dovedit c[ omul devine tot mai mult ca oamenii în jurul c[rora
tr[ie=te, de aceea dac[ î\i petreci timpul într-o a=a-zis[ biseric[
care refuz[ întreaga lumin[ a Evangheliei =i doar alege ce le con-
vine, caut[ s[-\i scapi via\a. Singurul timp pe care po\i conta este
ziua de ast[zi =i ceea ce faci ast[zi ca s[ te preg[te=te pentru locul
unde ]\i vei petrece ziua de mâine. Folose=te ziua de ast[zi =i fii
sigur c[ dac[ e=ti un om care se nume=te cre=tin tr[ie=ti dup[
înv[\[tura Domnului Isus Hristos. Numai Duhul Sfânt te poate
convinge de p[cat, dar tot El te convinge =i de iertarea ce o
prime=ti când accep\i solu\ia lui Dumnezeu pentru p[catul t[u. 

Acela care este lipsit de confiden\a =i bucuria de a fi o f[ptur[
nou[ în Domnul Isus Hristos, condi\ia absolut necesar[ ca un om
s[ fie cu adev[rat cre=tin, de multe ori se ascunde dup[ ziduri pe
care le ridic[ spre a \ine oamenii departe de el sau uneori face
chiar inversul prin a-=i pune o masc[ de fericit, dar în[untrul lui

52 de mesaje pentru 52 de s[pt[m`ni

435



este un gol =i o nesiguran\[ care-l roade. Primul lucru necesar ca
s[ devii un om care nu numai c[ se nume=te cre=tin, dar este cu
adev[rat cre=tin este o rug[ciune sincer[ în care-i spui lui
Dumnezeu c[-L vei asculta. El vrea s[-\i recuno=ti p[catul =i s[-\i
ceri s[ ierte vina ta în meritul jertfei Domnului Isus. Dup[ ce ai
aceast[ experien\[ a pred[rii în mâna lui Dumnezeu cite=ti,
studiezi =i meditezi Scriptura =i cau\i o cas[ de rug[ciune unde se
veste=te o Evanghelie întreag[. Graba poate omorî nu numai ros-
tul rug[ciunii, dar poate omorî =i rostul studiului =i medita\iei
asupra Cuvântului lui Dumnezeu prin care omul care se nume=te
cre=tin poate primi lumina de la Tat[l Luminilor. 

Casa de rug[ciune unde oamenii cu numele de cre=tini se
adun[ =i despre care apostolul Pavel spune s[ nu o p[r[sim nu e
un loc unde s[ fii distrat, ci este un loc în care Dumnezeu prime=te
închinarea în adunarea =i unitatea credincio=ilor, în rug[ciune =i
cântare, iar cuvântul vestit face cunoscut[ voia lui Dumnezeu
pentru via\a noastr[. Nu num[rul mare sau num[rul mic al celor
aduna\i va conta =i nici frumuse\ea sau simplitatea loca=ulul de
închin[ciune, ci prezen\a Duhului Sfânt care dup[ ce te na=te din
nou te poate c[l[uzi în tot adev[rul. Adev[ra\ii cre=tini chema\i la
a face o slujb[ pentru Dumnezeu fac oamenii s[ priveasc[ spre
Dumnezeu =i niciodat[ spre ei, dându-I astfel tot meritul Lui.
Atunci nu vei fi doar un om numit cre=tin, ci =i în cer vei fi
recunoscut ca unul care apar\ine cerului, pentru c[ ai urmat exem-
plul de tr[ire a Domnului Isus Hristos. <+i când toate lucrurile îi
vor fi supuse, atunci chiar =i Fiul Se va supune Celui ce I-a supus
toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu s[ fie totul în to\i>
(1 Corinteni 15:28). 

Amin
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43
ADUNAREA

<S[ veghem unii asupra altora, ca s[ ne îndemn[m la
dragoste =i la fapte bune. S[ nu p[r[sim adunarea
noastr[, cum au unii obicei; ci s[ ne îndemn[m unii
pe al\ii, =i cu atât mai mult, cu cât vede\i c[ ziua se
apropie.> Evrei 10:24, 25

Dorin\a omului de a se =ti ]n rela\ie bun[ cu Dumnezeu
îl face s[ caute adev[rul despre suflet =i despre
nemurirea sufletului lui. Scopul nostru pe acest

p[mânt este acela de a-L c[uta, a-L g[si =i de a ne bucura de
Dumnezeu, care este credincios Cuvântului S[u care ne spune c[
se las[ g[sit de aceia care }l caut[ cu toat[ inima. Cunoa=tem
multe cazuri în care oameni doritori de mântuire au fost c[l[uzi\i
înspre biserica lui Dumnezeu unde s[ aud[ mesajul Evangheliei.
Dumnezeu a vorbit în trecut =i unor oameni care nu f[ceau parte
din poporul lui Dumnezeu, cum au fost Ietro sau Abimelec, =i
ast[zi ]i atrage la El, prin diferite metode, pe aceea a c[ror suflet
tânje=te dup[ mântuire. Mul\i oameni s-au obi=nuit s[ spun[ c[
merg la biseric[, dar biserica de fapt nu este o cl[dire, ci doar
locul unde se adun[ Biserica care este alc[tuit[ din sufletele
acelora care au crezut în Domnul Isus Hristos ca Mântuitor =i prin
na=terea din nou au început o via\[ nou[. <C[ci acolo unde sunt
doi sau trei aduna\i în Numele Meu, sunt =i Eu în mijlocul lor>
(Matei 18:20). 

În prima er[ cre=tin[ credincio=ii nu aveau o cas[ de rug[ciune,
ci îi g[sim c[ se adunau prin diferite locuri pân[ ce num[rul lor a
crescut. }i g[sim pe primii cre=tini ]n sinagog[, în casele acelora
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care =i-au deschis inima la vestea bun[ a Evanghelie, de-a lungul
râurilor, retra=i în mun\i ca Domnului Isus sau chiar la marginea
m[rii. Ast[zi avem case de rug[ciune care sunt foarte utile, dar ele
sunt de o întrebuin\are temporar[ pentru c[ apostolul Petru ne
spune clar c[ p[mântul cu tot ce este pe el va arde. Apostolul
Pavel ne spune în cuvântarea de la Atena c[ Dumnezeu nu
locuie=te în temple f[cute de mâini. <Nu sti\i c[ voi sunte\i
Templu lui Dumnezeu, =i c[ Duhul Domnului locuie=te în voi?>
(1 Corinteni 3:16). Avem în cartea profetic[ a Apocalipsei
mesajul Domnului Isus trimis celor =apte biserici din care
în\elegem c[ aceste mesaje nu au fost pentru cl[dirile unde ace=ti
oameni se strângeau, ci erau îndreptate spre sufletele acelor
oameni care alc[tuiau bisericile locale =i ale c[ror stare
sufleteasc[ oscila între a fi reci =i a fi în clocot pentru Dumnezeu. 

<Nu =ti\i c[ trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care
locuie=te în voi, =i pe care L-a\i primit de la Dumnezeu? +i c[ voi
nu sunte\i ai vo=tri?> (1 Corinteni 6:19, 20). Acest adev[r desparte
lumea care se nume=te cre=tin[ =i îi arat[ pe unii ca fiind oameni
ce practic[ o religie a formelor, iar pe al\ii ca având o credin\[
duhovniceasc[ într-o leg[tur[ cu cerul, pentru c[ trupul lor este
Templul Duhului Sfânt. Aceast[ adunare numit[ Eclesia, care este
strângerea la un loc a acelora care au în comun faptul c[-I
slujesc lui Dumnezeu dup[ înv[\[tura nou-testamental[, este
locul unde Dumnezeu Se coboar[ =i d[ binecuvântarea.
<Dumnezeu st[ în adunarea lui Dumnezeu...> (Psalmul 82:1).
Locul unde credincio=ii se adun[, numit chiar de Domnul Isus a
fi o cas[ de rug[ciune, este locul unde cei credincio=i au p[rt[=ie
cu Dumnezeu, dar =i unii cu al\ii, pentru c[ noi suntem m[dulare
ale trupul lui Hristos care lucreaz[ împreun[ spre binele
trupului. Locul unde cei credincio=i se adun[ este locul unde
ei se roag[ împreun[, primesc înv[\[tur[, îmb[rb[tare din
Cuvântul lui Dumnezeu =i înal\[ cânt[ri de laud[ spre slava
Aceluia care le-a r[scump[rat sufletele din moarte ve=nic[ la
via\[ ve=nic[. 
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<L[uda\i pe Domnul! Cânta\i Domnului o cântare nou[, cânta\i
laudele Lui în adunarea credincio=ilor Lui!> (Psalmul 149:1)
Ceea ce este deosebit de important este faptul c[ tot ce se face
într-un asemenea loca= de rug[ciune se face spre slava lui
Dumnezeu =i în folosul Împ[r[\iei Sale, care deja este în inimile
noastre. }n ziua Cincizecimii, Duhul Sfânt a zidit primele pietre
vii ale Templului lui Dumnezeu format din suflete care s-au
poc[it =i au fost umplute de puterea Duhului Sfânt. Oamenii au
etichetat în zilele de ast[zi aceste confesiune care se folosesc de
Sfânta Scriptur[ cu diferite nume, dar dreptarul înv[\[turii s[n[-
toase ne înva\[ c[ trebuie s[ veghem la a nu compromite adev[rul
despre na=terea din nou =i via\a sfânt[ tr[it[ sub cârmuirea
Duhului Sfânt care-+i preg[te=te Biserica ca pe o Mireas[ pentru
Mirele ei. 

Nu neaparat cei ce num[r[ cei mai mul\i membri, nu cei ce
sunt mai boga\i sau cei mai s[raci, nu cei care sunt mai buni de
gur[, ci aceia care nu compromit înv[\[turile Domnului Isus =i Îi
aduc o închinare în duh =i adev[r sunt aceia care formeaz[
Biserica lui Dumnezeu care va fi r[pit[ la Cer. Rug[ciunile aces-
tor suflete mântuite sunt ca un foc mare care d[ o c[ldur[ mai
mare decât o bucat[ de lemn care arde singur[. Rug[ciunea poate
fi individual[ sau, conform Scripturii, poate fi în comun. <Când
au auzit ei aceste lucruri, =i-au ridicat glasul to\i împreun[ c[tre
Dumnezeu...> (Fapte 4:24). Dumnezeu nu are dificultate în a
asculta rug[ciunea individual[ a fiec[rui suflet sincer, oricâ\i s-ar
ruga pe p[mânt în acela=i timp. <Dup[ ce s-au rugat ei, s-a
cutremurat locul unde erau aduna\i; to\i s-au umplut de Duhul
Sfânt, =i vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndr[zneal[> (Fapte
4:31). Este foarte important ca un suflet o dat[ mântuit s[ nu
p[r[seasc[ adunarea, pentru a putea cre=te =i a fi folositor. 

Exist[ un institut în California ca \ine eviden\a tuturor religiile
de pe p[mânt =i ultimele date arat[ c[ sunt peste 9.900 de religii
la ora actual[ pe p[mânt. Timpul nu face ca un neadev[r practicat
s[ devin[ adev[r, de aceea este nevoie de o constant[ verificare a
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tot ce facem în casele de rug[ciune cu Scriptura, pentru c[ prin
nevegherea =i viclenia vr[jma=ului, care uneori se preface în înger
de lumin[, se ajunge la p[cat. Cu timpul inima ce se compromite
se împietre=te =i o inim[ de piatr[ nu mai simte nimic. Sunt multe
biserici pline de ritualuri =i forme reci, care reduc participarea
celui ce merge acolo la ac\iunea unui consumator. Exist[ =i ast[zi
oameni care practic[ ritualuri uneori costisitoare, care nu aduc
nici un folos, ci doar umplu buzunarul altuia. Amintim în acest fel
câteva obiceiuri p[gâne care nu-=i au originea în Scripturi ca =i:
parastasele, coliva, mijlocirea preo\ilor pentru mor\i, darea de
bani =i lucruri în numele mortului, lumân[ri aprinse ca s[ vad[
mortul, g[leata la fântân[, t[ierea funiei de la picioarele mortului
în semn de dezlegare, pomeni =i rug[ciuni pentru cel mort. Aces-
te lucruri sunt un ad[post fals, care sugereaz[ ideea c[ omul poate
tr[i cum vrea, pentru c[ proetul cu destui bani =i cu destule
rug[ciuni îl poate trimite în sânul lui Avraam, lucru care este o
complet[ r[t[cire de la adev[rul Scripturii. 

Cuvintele Mântuitorului din pilda bogatului nemilostiv
dovedesc c[ toate aceste lucruri nu au nici un folos, ci doar dau o
n[dejde fals[ omului, pentru c[ omul o dat[ ajuns în iad r[mâne
acolo. Aceste înv[\[turi p[gubitoare dau oamenilor o oarecare
îng[duin\[ =i toleran\[ fa\[ de p[cat prin n[dejdea c[ vor avea
sc[pare prin mijlocirea f[cute de al\ii pentru ei. Biserica catolic[,
care num[r[ azi peste un miliard de suflete, ]i am[ge=te pe oameni
cu speran\a purgatorului, unde spune c[ sufletul este purificat =i
împreun[ cu ajutorul milosteniilor =i a rug[ciunilor f[cute de
preo\i sufletele pot trece în cer. Conduc[torul lor despre care ei
spun c[ este infailibil, adic[ nu poate gre=i, în persoana Papei
Urban al VIII-lea a spus c[ soarele se învârte în jurul p[mântului.
Galileo Galilei a dovedit falsitatea acestei dogme, dar a trebuit s[
tac[ pentru a-=i sc[pa via\a. 

Nu trebuie s[ accept[m obiceiuri =i convingeri omene=ti care
nu sunt bazate pe Sfânta Scriptur[. Nu te po\i boteza =i crede pen-
tru altul, la fel cum nu po\i s[ m[nânci pentru altul, fiindc[ mân-
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tuirea este personal[, prin credin\a în jertfa Domnului Isus. Unii
caut[ o biseric[ unde vor doar s[ se simt[ bine, fiindc[ =i-au f[cut
datoria ca s[ le tac[ con=tiin\a, indiferent de adev[r. Al\ii doresc
s[ g[seasc[ prietenie sau în\elegere =i când li se pare c[ ceva nu
le convine pleac[. Unii caut[ biserici unde s[ fie distra\i =i vor s[
aud[ tot timpul lucruri noi, fiind plictisi\i de adev[rul
Evangheliei, pentru c[ inima nu le-a fost înnoit[. Sunt =i dintre
aceia care spun c[ vor s[ \in[ legea cea veche =i Sabatul. Cei ce
zic c[ \in Sabatul practic nu-l \in, pentru c[ atunci când este =ef
face pe altul s[ lucreze la uzina electric[ de unde vine curent pen-
tru semafoare, pentru iluminatul în case =i altele ca acestea. Dac[
cumva ace=tia fac un accident sau se ]mboln[vesc ]i fac pe cei de
la ambulan\[ s[ lucreze ]n zi de Sabat. 

Domnul Isus a venit s[ moar[ ca Miel al lui Dumnezeu, pentru
c[ omul nu a putut \ine Legea =i cine calc[ o lege este la fel de
vinovat ca =i cel care le calc[ pe toate. Prin Leg[mântul cel nou
f[cut în sângele scump al Domnului Isus cel credincios, care
în\elege dragostea lui Dumnezeu, }l iube=te pe El =i toate sufletele
oamenilor, lucru care include toat[ Legea. În matematic[ exist[
adev[ruri numite postulate care nu trebuie demonstrate, ca de
exemplu faptul c[ dou[ drepte paralele nu se unesc niciodat[ sau
faptul c[ un p[trat are patru laturi egale. Un astfel de adev[r care
se în\elege de la sine este faptul c[ Dumnezeu, care este Bun,
iube=te sufletul omului =i a=tept[rile Lui de la om sunt acelea de
a-L asculta, de a-L iubi pe Dumnezeu =i pe semenii s[i. Acest fel
de tr[ire înseamn[ a tr[i la dispozi\ia Domnului Isus, ducând o
cruce zi de zi, rezistând la atacurile compromi\[toare, la atacul
batjocorilor =i uneori chiar la atacul nedrept[\ii. 

<+i înv[\a\i-i s[ p[zeasc[ tot ce v-am poruncit. +i iat[ c[ Eu
sunt cu voi în toate zilele, pân[ la sfâr=itul veacului. Amin> (Matei
28:20). G[sim dovada acestei promisiuni în via\a apostolului
Pavel chiar atunci când a trecut prin prigoan[. <... «Nu te teme; ci
vorbe=te =i nu t[cea, c[ci Eu sunt cu tine; =i nimeni nu va pune
mâna pe tine, ca s[-\i fac[ r[u...»> (Fapte 18:9.10). Evanghelia
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care se veste=te în adunarea lui Dumnezeu nu este de natur[ ome-
neasc[ =i nu caut[ interese p[mânte=ti, ci duhovnice=ti. <Fra\ilor,
v[ m[rturisesc c[ Evanghelia propov[duit[ de mine, nu este de
obâr=ie omeneasc[; pentru c[, n-am primit-o, nici n-am înv[\[t-o
de la vreun om, ci prin descoperirea lui Isus Hristos> (Galateni
1:11, 12). Adev[ra\ii slujitori ai Cuvântului lui Dumnezeu se
cunosc prin aceea c[ printr-o via\[ de slujire =i d[ruire nu
îndreapt[ aten\ia oamenilor spre ei, ci spre Domnul Isus în lumi-
na Evangheliei. <Pentru ca to\i împreun[, cu o inim[ =i cu o gur[,
s[ sl[vi\i pe Dumnezeu, Tat[l Domnului nostru Isus Hristos>
(Romani 15:6, 7). 

Dumnezeu, care este un Dumnezeu al rânduielii, a ales s[ aib[
în adunare oameni care se numesc robi ai Lui =i care se îngrijesc
ca cei ce vin la aceste strângeri s[ primeasc[ a=a cum scrie în tex-
tul citat la început îndemnuri pentru o tr[ire în dragoste =i fapte
bune. <Pavel =i Timotei, robi ai lui Isus Hristos, c[tre to\i sfin\ii
în Hristos Isus, care sunt în Filipi, împreun[ cu episcopii =i dia-
conii> (Filipeni 1:1). Fiecare credincios este un preot al
Dumnezeului care arat[ drumul spre Dumnezeu. <C[ci
Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al p[cii, ca
în toate Bisericile sfin\ilor> (1 Corinteni 14:33). Cuvântul preot,
care vine de la cuvântul pontif, înseamn[ un om care cl[de=te un
pod =i acela care a cunoscut dragostea lui Dumnezeu caut[ s[ fac[
leg[tura vestindu-L pe Mântuitor, pentru ca =i ei s[ fie salva\i. În
Domnul Isus Hristos to\i suntem egali, de aceea ne numim fra\i
a=a cum Domnul Isus i-a numit pe ucenicii Lui dup[ înviere =i
este nebiblic s[ numim pe cineva în adunare ceva ce Scriptura nu
spune, cum ar fi numele de <p[rinte>. <+i «Tat[» s[ nu numi\i pe
nimeni pe p[mânt; pentru c[ Unul singur este Tat[l vostru: Acela
care este în ceruri> (Matei 23:9). 

Nu suntem chema\i la a face cruciade împotriva unei religii cu
care nu suntem de acord, pentru c[ Domnul Isus a spus c[ neghi-
na trebuie l[sat[ cu grâul pân[ la seceri=, dar putem s[ ne rug[m
pentru ei Aceluia care face minuni =i transform[ neghina în grâu
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=i lupul în miel. Domnul Isus nu I-a cerut Tat[lui s[-i ia pe uce-
nici din lume =i nici nu le-a cerut acestora s[ se izoleze de restul
oamenilor, ci le-a cerut s[ propov[duiasc[ Evanghelia poc[in\ei
între cei nemântui\i. <C[ci tu e=ti un popor sfânt pentru Domnul,
Dumnezeul t[u; Domnul Dumnezeul t[u te-a ales, ca s[ fii un
popor al Lui dintre toate celelate popoarele de pe fa\a p[mântu-
lui> (Deuteronom 7:6). Dumnezeu a hot[rât ca spre cre=terea
spiritual[ a bisericii s[ dea slujbe acelora a c[ror inim[ a
mi=cat-o, chemându-i la a lucra în via Lui. <+i El a dat pe unii
apostoli; pe al\ii, proroci; pe al\ii, evangheli=ti; pe al\ii, p[stori =i
înv[\[tori, pentru des[vâr=irea sfin\ilor, în vederea lucr[rii de
sluijire, pentru zidirea trupului lui Hristos> (Efeseni 4:11). 

Aceste case de rug[ciune numite =i adun[ri, unde este vestit
Cuvântul Vie\ii, nu sunt izolate de societate, ci sunt la îndemâna
acelora a c[ror pa=i Dumnezeu îi îndreapt[ spre a intra =i a g[si
via\[ ve=nic[ prin Domnul Isus Hristos. C[lug[ria este un obicei
omenesc nebiblic =i chiar dac[ ace=tia se retrag în afara societ[\ii
tot pot p[c[tui. O m[n[stire de c[lug[ri avea obiceiul ca atunci
când unul din c[lug[ri se sim\ea ispitit de pofte s[ mearg[ s[ se
t[v[leasc[ printre spini ca s[-i treac[ poftele, dar biruin\a vine de
la nivelul gândirii, care recurge la Cuvântul lui Dumnezeu =i la
Sângele cel Sfânt. Îndiferent ce biseric[ sau adunare ar alege cine-
va, el este tot nemântuit pân[ ce nu leap[d[ p[catul =i se
poc[ie=te. Adev[rata biseric[ a lui Dumnezeu are ceva unic, care
o face s[ se asemene cu Domnul Isus =i aceasta datorit[ faptului
c[ iube=te sufletele tuturor oamenilor, inclusiv a acelora care se
poart[ ca vr[jma=i. Unul din semnele na=terii din nou, f[r[ de care
nimeni nu poate fi mântuit conform celor spuse de Domnul Isus
lui Nicodim, este acela c[ cel ce este cu adev[rat mântuit iube=te
f[r[ a face dinstinc\ie între persoane, =tiind c[ =i el la rândul lui a
fost iubit de Dumnezeu pe când înc[ se purta ca vr[jma= al Lui. 

În timpul Vechiului Testament întâlnirile dintre om =i
Dumnezeu erau mai rare =i de scurt[ durat[, dar ast[zi prin pute-
rea Duhului Sf`nt, cu care am fost sigila\i =i care este în noi,
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putem avea cât vrem din Dumnezeu în m[sura în care ne sfin\im
via\a =i ne-o punem în folosul Împ[r[\iei lui Dumnezeu.
Dumnezeu r[mâne cu noi sau cu o adunare at`ta timp c`t
r[mânem în Adev[r =i nu mut[m hotarul, trecând peste ce este
scris. <Sunt unii care mut[ hotarele...> (Iov 24:2). Nu pu\ine sunt
adun[rile care compromit adev[rul ca s[ nu piard[ membri =i s[
nu se supere cineva luând astfel t[i=ul Cuvântului lui Dumnezeu
ca s[ nu mai poat[ t[ia l[starii de am[r[ciune. <Nu muta hotarul
cel vechi, pe care l-au a=ezat p[rin\ii t[i> (Proverbe 22:28). Ace=ti
p[rin\i nu înseamn[ datina str[mo=easc[, ci înv[\[tura Apostolilor
dat[ o dat[ pentru totdeauna sfin\ilor. Adev[rul Scripturii care tre-
buie vestit în adunarea lui Dumnezeu este destul de simplu ca s[
fie în\eles de oricine, dar destul de p[trunz[tor, ca o sabie cu dou[
t[i=uri, ]nc`t s[ intre în orice inim[ =i s[ o aprind[. 

Un om s-a dus la o biseric[ =i a spus c[ a în\eles fiecare cuvânt,
dar nu a în\eles nici o propozi\ie pentru c[ mesajul a fost transmis
la un nivel care era dincolo de puterea lui de pricepere. Cuvântul
Domnului rostit de la amvon poate fi simplu, dar el nu las[ pe
nimeni s[-=i pun[ sim\[mintele undeva ascunse, spre a nu fi vul-
nerabile, ci le cheam[ la cercetare =i schimbare spre a se asem[na
mai mult cu Domnul Isus. Mul\i vor s[ evanghelizeze lumea, dar
nici vecinii =i nici colegii lor nu =tiu c[ ei sunt cre=tini n[scu\i din
nou. Exist[ un num[r foarte mare de c[r\i tip[rite =i unele pot fi
folositoare, dar nici una nu trebuie s[ înlocuiasc[ Sfânta Scriptur[
care a fost în întregime scris[ prin inspira\ia Duhului Sfânt. Când
Cuvântul Domnului este vestit prin Duhul Sfânt ochii inimii se
lumineaz[ =i sufletul este hr[nit. 

<Ionatan… a întins vârful toiagului, pe care-l avea în mân[, l-a
vârât într-un fagure de miere, =i a dus mâna la gur[; =i ochii i s-au
luminat> (1 Samuel 14:27). Dup[ cum ochii lui Ionatan s-au lumi-
nat gustând din miere, ochii duhovnice=ti ai credinciosului se
lumineaz[ atunci când se hr[nesc din Cuvântul lui Dumnezeu. Cine
nu m[nânc[ se îmboln[ve=te =i moare, tot a=a este =i cu sufletul care
nu se hr[ne=te. Când Iacov a fugit de Esau a avut o vedenie de
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noapte ]n care a recunoscut prezen\a lui Dumnezeu, =i i-a pus acelui
loc numele Betel. Fiecare adunare trebuie s[ fie un Betel, unde
Dumnezeu s[ comunice cu copiii Lui. Mul\i ani mai târziu, când
Iacov s-a întors de la Sihem la Betel ca s[ se închine Domnului a
f[cut o lucrare important[, care avea ca scop s[ îl preg[teasc[ pen-
tru a intra în prezen\a Domnului. <Iacov a zis casei lui =i tuturor
celor ce erau cu el: «Scoate\i dumnezeii str[ini care sunt ]n mijlocul
vostru, cur[\i\i-v[, =i schimba\i-v[ hainele, ca s[ ne scul[m, =i s[ ne
suim la Betel; c[ci acolo voi ridica un altar Dumnezeului, care m-a
ascultat în ziua necazului meu...»> (Genesa 35:2, 3). Betel
înseamn[ casa lui Dumnezeu =i ca s[ fie un Betel în locul de
adunare a credincio=ilor trebuie ca idolii s[ dispar[, fiindc[
Dumnezeu este =i un Dumnezeu gelos, care nu-+i împarte slava nici
cu predicatorii =i nici cu idolii purta\i sau cu cei din inim[.

Casa lui Iacov a ascultat =i =i-a îngropat terafimii, cerceii de la
urechi, =i al\i idoli pe care-i aveau, ca apoi Dumnezeu s[ se pre-
zinte =i s[-i binecuvânteze. Când dispare compromisul cu p[catul
din via\a celor credincio=i Dumnezeu Se coboar[ prin Duhul
Sf`nt în adunare =i mai întâi se face o unitate a inimilor, ca apoi
s[ se reverse Duhul Sfânt prin Cuvânt, cântare =i rug[ciune. Când
credincio=ii cuprin=i de o team[ sfânt[ î=i schimb[ via\a ca s[
plac[ Celui a c[rui Nume îl poart[, adic[ Hristos, atunci Duhul
Sfânt este prezent în adunare, sufletele sunt s[turate =i cei care
nu-L cunosc pe Domnul vie\ii î=i deschid inima =i primesc mân-
tuirea. Apostolul Ioan a folosit expresia: <ucenicul pe care-l iubea
Isus> =i vorbea chiar despre el însu=i. Acest apostol al iubirii
sim\ea dragostea Mântuitorului =i se încredea în ea, dar trebuie s[
=tim c[ =i pe noi ne iube=te Domnul. +i noi la rândul nostru tre-
buie s[ ne încredem în iubirea Lui, chiar =i atunci când trecem
prin încerc[ri. Domnul Isus }=i iube=te to\i ucenicii, chiar =i
vr[jma=ii, dar mul\i nu recunosc acest lucru. 

<A trimis poporului S[u izb[virea, a a=ezat leg[mântul S[u în
veci; Numele Lui este sfânt =i înfrico=at> (Psalmul 11:9).
Adev[ratul credincios în adunarea lui Dumnezeu este caracterizat
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printr-o via\[ de smerenie, în care d[ altuia întâietate. }ntr-o bise-
ric[ s-a f[cut anun\ c[ se caut[ <chair person> =i unii s-au gr[bit
s[-=i arate interesul, crezând c[ aceast[ persoan[ <de scaun> avea
s[ conduc[ vreun comitet, dar când s-a anun\at c[ poate începe s[
strâng[ scaunele nu au mai fost voluntari. Copilul lui Dumnezeu
în\elege c[ r[spl[tirea îi vine de la Dumnezeu =i se simte oarecum
furat când oamenii îl laud[. Cineva spunea c[ cei din biseric[
arunc[ pe noi ap[ când ne botez[m, arunc[ orez când ne
c[s[torim =i apoi p[mânt când ne îngroap[. Noi trebuie s[ lucr[m,
s[ obosim =i s[ sacrific[m, având în vedere via\a =i r[spl[tirea de
dincolo de mormânt. 

Locul pe care îl frecventezi =i îl nume=ti biseric[ te înva\[
despre na=terea din nou, despre leg[mântul botezului în ap[,
atunci când crezi =i ceri acest lucru, despre umplerea cu Duhul
Sfânt, despre împ[rt[=irea cu trupul =i sângele Domnului la Cina
Lui =i despre o tr[ire în sfin\enie în a=teptarea venirii Domnului
Isus? În toate aceste înv[\[turi Sfânta Scriptur[ este autoritatea
suprem[ =i are primul =i ultimul cuvânt. Dac[ nu faci parte din
biserica lui Dumnezeu alc[tuit[ din sufletele celor ce sp[la\i prin
na=terea din nou =i înnoirea f[cut[ de Duhul Sfânt, te sf[tuiesc ca
prin poc[in\[ sincer[ s[-\i predai via\[ Domnului Isus pân[ nu
este prea târziu =i s[ cau\i un astfel de loc de închinare pân[ se
mai poate. <...o parte din Israel a c[zut într-o împietrire, care va
\inea pâna va intra num[rul deplin al Neamurilor> (Romani
11:25). Vine o zi când va fi prea târziu =i o dat[ ce biserica lui
Dumnezeu va fi luat[ la cer promisiunile =i lacrimile nu vor mai
ajuta la nimic. Dac[ ai g[sit biserica unde se veste=te o
Evanghelie întreag[, sprijine=te-o cu rug[ciune, cu prezen\a regu-
lat[ =i chiar financiar, pentru c[ vestea bun[ a mântuirii s[ se
poat[ r[spândi la to\i oamenii =i astfel într-o zi s[ fii numit rob
bun =i credincios chiar de Domnul Isus Hristos.

Amin
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44
GRÂU ÎN HAMBAR

<L[sa\i-le s[ creasc[ amândou[ împreun[ pân[ la
seceri=; =i, la vremea seceri=ului, voi spune
secer[torilor: «Smulge\i întâi neghina, =i lega\i-o în
snopi, ca s-o ardem, iar grâul strânge\i-l în grânarul
Meu.»> Matei 13:30

Oricât de bine s-ar \ine omul, mai devreme sau mai târ-
ziu moare, adic[ p[r[se=te trupul care i-a fost un loc de
formare a caracterului =i ad[post temporar pentru

sufletul s[u, ca apoi s[ fie inclus ]n una din cele dou[ categorii
men\ionate de Domnul Isus în pasajul de mai sus. Fiecare om de
pe p[mânt este privit din prespectiva cerului ca neghin[ care va
ajunge în foc, sau ca grâu care va ajunge în hambarul Marelui
St[pân. Prin îndurarea lui Dumnezeu oferta harului d[ fiec[rui
suflet care vine în contact cu glasul Evangheliei posibilitatea de a
fi grâu, pentru ca la sfâr=itul c[l[toriei pe p[mânt s[ fie dus ca
suflet mântuit în hambarul lui Dumnezeu ca ceva de mare va-
loare. Fiecare om a mo=tenit de la primii oameni din Eden o zestre
genetic[ p[c[toas[ care duce la moarte. Fiecare om simte cum
via\a i se scurge =i f[r[ a se putea împotrivi ajunge la un sfâr=it
când va trebui s[ de-a drumul la tot ce are aici, dar acela care prin
na=terea din nou devine grâu prive=te trecerea la cele ve=nice ca o
trecere într-o lume a fericirii, unde ve=nic va fi în prezen\a
Aceluia care a depus efortul necesar ca s[ devenim grâu. 

Domnul Isus a sem[nat s[mân\a cea bun[ =i }=i va vedea dorin-
\a împlinit[ atunci când toat[ recolta va fi în hambarul Lui, adic[
în Cer. <Va vedea rodul muncii sufletului Lui =i se va înviora>
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(Isaia 53:11). Cuvintele St[pânului de <stânge\i-l în grânarul Meu>
înseamn[ plecarea sufletului mântuit din vasul de lut al trupului.
Aceast[ strângere o va face îngerii lui Dumnezeu fie în mod indi-
vidul, când trecem prin poarta mor\ii în ve=nicie, ori prin eveni-
mentul cunoscut cu numele de <R[pirea Bisericii>. <C[ci }nsu=i
Domnul, cu un strig[t, cu glasul unui arhanghel =i cu trâmbi\a lui
Dumnezeu, Se va pogor] din cer, =i întâi vor învia cei mor\i în
Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi r[mas, vom fi r[pi\i to\i
împreun[ cu ei, în nori, ca s[ întâmpin[m pe Domnul în v[zduh; =i
astfel vom fi totdeauna cu Domnul> (1 Tesaloniceni 4:16, 17).

Dumnezeu are grâu în hambarul S[u, dar mai are grâu care este
înc[ în procesul de coacere pe p[mânt. În acest fel El are grâu în
România, în China, în America =i pe întreaga suprafa\[ a p[mân-
tului, unde a fost sem[nat[ s[mân\a cea bun[, ]ns[ într-o zi, care
nu este prea departe, va da porunc[ îngerilor, care sunt duhuri slu-
jitoare, s[ strâng[ recolta. <Strânge\i-Mi pe credincio=ii Mei, care
au f[cut leg[mânt cu Mine prin jertf[!> (Psalmul 50:5). La fel cum
plugarul dore=te s[ vad[ grâul în hambar ca rezultat final al muncii
lui, tot a=a Dumnezeu vrea s[ vad[ sufletele celor mântui\i sus în
cer, în prezen\a Lui, în locul pe care l-a preg[tit pentru ei. <+i un
alt înger a ie=it din Templu, =i striga cu glas tare Celui ce =edea pe
nor: «Pune secerea Ta =i secer[; pentru c[ a venit ceasul s[ seceri,
=i seceri=ul p[mântului este copt»> (Apocalipsa 14:15).

Pentru c[ nu-i este dat omului s[ cunoasc[ când va avea loc
acest seceri= final, este necesar s[ fim întotdeauna preg[ti\i pen-
tru c[ dac[ acest eveniment nu are loc în timpul vie\ii noastre, cu
siguran\[ ne va fi dat s[ trecem prin poarta mor\ii în ve=nicie.
Important este faptul c[ exist[ posibilitatea ca s[ te preg[te=ti pen-
tru întâlnirea cu Dumnezeu astfel ]nc`t s[ fii g[sit a fi grâu.
Moartea fizic[ nu a fost parte din planul ini\ial, ci a ap[rut pe
p[m`nt ca o pedeaps[ datorit[ neascult[rii primilor oameni din
Eden. <...din pomul cuno=tin\ei binelui =i r[ului s[ nu m[nânci,
c[ci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negre=it> (Genesa
2:17). Când omul a trecut de limita pus[ de Dumnezeu a murit
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spiritual, care înseamn[ o desp[r\ire de Dumnezeu, dar a ajuns s[
moar[ =i fizic în aceea=i zi, pentru c[ la Dumnezeu o zi este ca o
mie de ani. 

Moartea fizic[ înseamn[ desp[r\irea sufletului de trup, ca apoi
sufletul s[ se întoarc[ la Acela care l-a dat, adic[ la Dumnezeu,
pentru a fi judecat dup[ binele sau r[ul pe care l-a f[cut cât a fost
în via\[. <…adu-\i aminte de F[c[torul t[u... pân[ nu se întoarce
\[râna în p[mânt, cum a fost, =i pân[ nu se întoarce duhul la
Dumnezeu, care l-a dat> (Eclesiastul 12:1, 7). Doctorii confirm[
decesul unui om =i semneaz[ un certificat de moarte ]n care se
specific[ cauza mor\ii, ]ns[ adev[rul e c[ moartea este o con-
secin\[ a p[c[tului, care a intrat în lume prin neascultare. Pentru
aceia care prin poc[in\[ au devenit f[pturi noi în Hristos Isus
moartea nu înseamn[ solul groazei, a disper[rii =i a neputin\ei. Ei
trec prin moarte =tiind c[ acesta este destinul trupului, dar sufle-
tul le este eliberat ca dintr-o închisoare, pentru a tr[i mai puternic
ca oricând, într-o stare de slav[ =i fericire. 

Pentru cei necredincio=i moartea este un început al pedepselor,
dar pentru cei mântui\i este doar o trecere la adev[rata via\[. Abia
atunci când trecem din aceast[ via\[ ca suflete mântuite suntem
uni\i întru totul cu Hristos =i-L vedem a=a cum este El. <Acum,
vedem ca într-o oglind[, în chip întunecos; dar atunci, vom vedea
fa\[ în fa\[. Acum, cunosc în parte; dar atunci, voi cunoa=te pe
deplin...> (1 Corinteni 13:12). Cei care au credin\[ mare spun ca
=i apostolul Pavel: <…ne place mult mai mult s[ p[r[sim trupul
acesta, ca s[ fim acas[ la Domnul> (2 Corinteni 5:8). Sufletele
celor mântui\i care mor în Domnul sunt într-o stare de deplin[
con=tiin\[ =i r[mân în a=teptarea zilei când grâul de pe p[mânt
=i grâul care a ajuns deja în cer se vor uni la un loc în hambarul
lui Dumnezeu. 

În vechime, în Orient, era un obicei ca atunci când cineva
b[tea la u=[ s[ r[spund[ cineva din cas[, ]n func\ie de cât de
important[ era persoana care b[tea la u=[. Domnul Isus ne arat[
cât de mare pre\ avem noi, de aceea pe cei mântui\i Domnul Isus
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alege ca El }nsu=i s[-i întâmpine cu cuvintele: <... «Veni\i binecu-
vânta\ii Tat[lui Meu de mo=teni\i Împ[r[\ia, care v-a fost
preg[tit[ de la întemeierea lumii»> (Matei 25:34). Grâul
reprezint[ sufletele care s-au lipit de D[t[tor, nu de darurile pe
care El le-a dat, a=a cum au f[cut oamenii mari ai Scripturii: Iov
=i Avraam. Dac[ prin neveghere ne lipim de darurile care ne pot
lega de p[mânt ne pierdem dragostea fa\[ de D[t[tor =i calitatea
de grâu bun. Grâul reprezint[ acele suflete care, în lumina primi-
t[ de sus, privesc la lucruri ]n func\ie de ce produc în timp, în
raport cu dorin\ele St[pânului, nu dup[ ce aduc aceste lucruri pe
moment. Grâul reprezint[ sufletele care f[r[ s[ se r[zvr[teasc[
în\eleg c[ înainte de a fi du=i în hambar, în slav[, vor trece prin
suferin\e, la fel cum a trecut =i St[pânul. <Nu trebuia s[ sufere
Hristosul aceste lucruri, =i s[ intre în slava Sa?> (Luca 24:26). 

Grâul reprezint[ sufletele care au în\eles c[ via\a lor nu mai
este a lor, ci a lui Hristos, de aceea când li se cer jertfe nu se
r[zvr[tesc. <C[ci eu sunt gata s[ fiu turnat ca o jertf[ de b[utur[
=i clipa plec[rii mele este aproape. M-am luptat lupta cea bun[,
mi-am ispr[vit alergarea, am p[zit credin\a> (2 Timotei 4:6, 7).
Apostolul Pavel aseam[n[ plecarea lui de pe p[mânt spre ham-
barul lui Dumnezeu cu o jertf[ care ]n vechime era turnat[ înain-
tea Domnului de c[tre preo\i f[r[ ca ceva s[ mai poat[ fi folosit
din ea. Grâu sunt acele suflete care au în\eles c[ =i dac[ trebuie s[
intre în cuptorul încerc[rilor nu vor arde decât leg[turile care-i \in
lega\i de lucruri p[mânte=ti =i ei =tiu c[ acolo, în cuptor, }l vor
întâlni mai mult ca oriunde pe Acela a c[rui fa\[ se aseam[n[ cu
fa\a unui Fiu de Dumnezeu. Grâul reprezint[ acele suflete care au
în\eles c[ atunci c`nd o duc bine cunosc despre Dumnezeu, dar în
încerc[ri ajung s[-L cunoasc[ pe Dumnezeu. 

E=ti tu grâu care se apropie pe zi ce trece tot mai mult de clipa
când va fi dus în grânarul St[pânului? Cât e=ti dispus s[ pl[te=ti
pentru credin\a ta în Dumnezeu =i p[strarea curat[ a hainei albe?
Când e=ti gata de o jertf[ suprem[ apare bucuria =i o t[rie
l[untric[ de neclintit. <Ori de câte ori m[ tem, eu m[ încred în
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Tine> (Psalmul 56:3). O privire spre u=a mor\ii înfric[ omul de
rând, dar acela care este grâu format din s[mân\a care nu poate
putrezi se reaz[m[ cu toat[ încrederea pe promisiunile Aceluia
care nu poate s[ mint[ =i care ne-a spus c[ la sfâr=it de alergare ne
va prezenta înaintea Tat[lui =i a sfin\ilor îngeri. Aceste st[ri de
coacere =i treierare prin care trece grâul, pe care noi le numim
necazuri, au menirea de a separa grâul de pleav[ a=a cum spune
Psalmul 1. Aceste furtuni au de asemenea menirea de a ne
des[vâr=i în a deveni tot ce putem fi în Hristos Isus. Când ne
dovedim a fi grâu =i nu neghin[ sau pleav[, El este glorificat în
noi =i devenim o lucrare a harului S[u felurit. 

Când Domnul Isus umbla cu ucenicii, ei nu au în\eles c[ El a
venit ca s[ ia robia roab[, pentru ca la sfâr=it de misiune s[
înving[ prin moarte. Abia dup[ rev[rsarea Duhului Sfânt au
în\eles c[ drumul suferin\ei, slujirii =i a d[ruirii este drumul pe
care a mers St[pânul =i pe care trebuie s[ mearg[ =i ei. Pe acela=i
drum, credin\a dat[ o dat[ pentru totdeauna sfin\ilor, trebuie s[
mergem =i noi. Ucenicii au în\eles c[ au de dus o lupt[
duhovniceasc[ =i prin moarte intr[ în r[spl[tirile lui Dumnezeu
asemenea grâului în hambar. Lupta aceasta pe care o ducem =i noi
este o lupt[ în care a-\i p[stra via\a biologic[ nu înseamn[ nea-
parat c[ ai =i câ=tigat-o, sau a \i-o pierde nu înseamn[ neaparat c[
ai pierdut-o. Biruin\a const[ în a r[mâne credincios lui Dumnezeu
pân[ la moarte, ca s[ prime=ti promisiunea f[cut[ celui biruitor.
<... Fii credincios pân[ la moarte, =i-\i voi da cununa vie\ii>
(Apocalipsa 2:10). 

Ast[zi se face o cernere chiar în rândul celor ce poart[ numele
de cre=tini, care aleg sau refuz[ s[ participe la în=el[ciunile p[catu-
lui expuse în vitrina lumii ca ceva de dorit. Prin aceast[ cernere
boabele de grâu care au greutate r[mân în ciur, iar pleava este spul-
berat[ în vânt. Oamenii nu se decid într-o zi s[-=i piard[ sufletul,
ci încep prin a-=i pune cortul mai aproape de Sodoma, ca apoi s[
locuiasc[ acolo. Acest lucru se face prin relaxarea disciplinei
duhovnice=ti =i prin toleran\a fa\[ de p[cat. Cine vrea s[ fie g[sit

451

52 de mesaje pentru 52 de s[pt[m`ni



grâu r[mâne pe calea îngust[ =i se anevoie=te ca s[ intre pe poarta
cea îngust[, ceea ce înseamn[ s[ nu accep\i bagajele lumii de
p[cate =i îngrijor[ri cu care lumea vrea s[ te încarce. Chiar când
este greu, aceia care sunt grâu a=teapt[ în t[cere ajutorul
Domnului. A a=tepta acest ajutor nu înseamn[ a face nimic, ci
înseamn[ s[ continui s[ crezi, s[ cau\i voia Lui, s[ fii senzitiv la
glasul Duhului Sfânt =i s[ continui s[ faci ce este bine. Când r[mâi
credincios în acest fel, acceptând c[ tot ce exist[ este pentru El =i
slava Lui, nu a noastr[, Dumnezeu alege s[ se lase cunoscut
îndeaproape, =i ca o cortin[ ce se d[ la o parte vezi prin revela\ie
divin[ planul Lui bun =i te bucuri de frumuse\ea Domnului.

Dac[ pân[ aici am men\ionat mai mult pozi\ia grâului, este
necesar s[ amintim =i pozi\ia sufletelor care nu vor fi g[site ca
fiind grâu de c[tre Dumnezeu. Este mare deosebire între destin ]n
ce prive=te ve=nica desp[r\ire dintre cei credincio=i =i cei necre-
dincio=i. Pilda bogatului nemilostiv ne face cunoscut faptul c[
sufletul acestui bogat lipsit de mil[ când era pe p[mânt a ajuns în
chinuri în locuin\a mor\ilor, unde a fi sincer =i a te poc[i nu mai
are nici o valoare. Pentru aceia care au refuzat împ[carea cu
Dumnezeu =i au r[mas neghin[, slujind vr[jma=ului =i f[când voia
lui, moartea este plata pentru p[cat =i poarta prin care intr[ în
chinuri ve=nice, fiindc[ nu au cerut ca meritul jertfei Domnului
Isus s[ pl[teasc[ vina lor. Prin moarte Dumnezeu pune limit[
tr[irii lor în p[cat =i le cere sufletul, pentru a da o socoteal[ înain-
tea Marelui Judec[tor. Psalmul 14:1 spune c[: <Nebunul zice în
inima lui: «Nu este Dumnezeu!»>, dar o traducere mai corect[
spune c[: <Nebunul spune NU lui Dumnezeu>. 

Este o nebunie s[ te la=i fascinat de pl[ceri nepermise numite
p[cate ca pe urm[ s[ ajungi s[ pl[te=ti pentru ele în chinurile iadu-
lui. Scriptura ne spune: <fere=te-te de nebunie> =i nu este nebunie
mai mare decât s[ te îngrije=ti de tot felul de lucruri p[mânte=ti
trec[toare =i s[ spui NU chem[rii lui Dumnezeu. O dat[ ce mintea
omului este tulburat[ de p[cat, omul î=i pierde discern[mântul =i
nu =tie s[ deosebeasc[ ce e valoros de ceea ce e gunoi, din punct
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de vedere al ve=niciei. Fiecare om are un record al istoriei sale pe
p[mânt =i undeva pe traseu i se d[ ocazia s[ fac[ o cotitur[ de la
a merge spre iad la a merge spre cer prin împ[care cu Dumnezeu.
Tr[im într-o societate care vrea s[ protejeze pomi, p[sari, animale
=i le pune pe lista celor pe cale de dispari\ie, dar omoar[ copii
chiar ]n pântecle mamei lor f[r[ nici o mustrare de cuget. La
fiecare 21 de secunde un astfel de copil este omorât, adic[ execu-
tat în America prin procesul de avort. Tr[im într-o societate ce nu
vrea s[ dea voie copiilor s[ se roage în =coal[, dar îi înva\[
educa\ie sexual[, pentru a le stârni poftele =i curiozitatea dup[
p[cat. Astfel de oameni tr[iesc ca =i cum nu vor da socoteal[, dar
c[r\ile lui Dumnezeu ]nregistreaz[ gândul, fapta =i inten\ia
fiec[rui om. 

Omul a ajuns a=a de în\elept încât a creat o tehnologie prin care
eu =i oricine dore=te poate ca acas[ la el, prin internet, s[ vad[
prin intermediul camerelor de luat vederi ce se întâmpl[ în
Ierusalim, în Bucure=ti, California =i multe alte locuri din lume,
dar ei nu se gândesc c[ Dumnezeu vede mult mai clar =i ]nre-
gistreaz[ purtarea lor care-i calific[ ca neghin[ pentru foc. Pân[ =i
demonii au c[utat întotdeauna s[ evite iadul, =i au dat dovad[ c[
se =tiu ruga când sunt la primejdie de a fi trimi=i acolo, a=a cum a
fost cazul din Gadara, numai omul st[ de cele mai multe ori
nep[s[tor =i las[ ocazia mântuirii =i fericirii s[ treac[ pe lâng[ el,
f[r[ s[ se apuce de ea. 

Un om a dat anun\ în ziar c[ vrea s[ vând[ o enciclopedie.
Anun\ul spunea: <Niciodat[ folosit[. So\ia mea =tie totul.> A=a se
comport[ mul\i ast[zi când încerci s[ le spui despre Dumnezeu,
despre ve=nicie =i despre urm[rile p[catului. Ei =tiu totul, dar când
vor sta fa\[-n fa\[ cu St[pânul vor amu\i, pentru c[ nu vor avea
haina de nunt[. Glasul Evangheliei ]i cheam[ =i ast[zi pe cei
p[c[to=i la mântuire prin legâmânt. Fiecare p[c[tos trebuie s[ =tie
c[ exist[ la Dumnezeu mai mult har pentru el decât tot p[catul lui
din trecut. John Wesley a fost un om al lui Dumnezeu care a tr[it
acum 250 de ani. A fost un om prin care Dumnezeu a adus mari
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treziri la mântuire în Sco\ia. Lipsit de mijloace moderne, ca de
exemplu ma=in[ sau sta\ii de amplificare, a \inut peste 40.000 de
predici, iar specific predicilor lui =i nou pentru acea perioad[ a
fost faptul c[ mântuirea se poate primi într-o clip[, ca dar a lui
Dumnezeu. Atunci când un suflet crede, se c[ie=te =i se hot[r[=te
s[ se predea întru totul lui Dumnezeu, f[c`nd voia Lui, ajunge în
posesia mântuirii. Acela=i mesaj îl vestim =i ast[zi, =i anume c[
cel care atunci când este cercetat de Duhul lui Dumnezeu afl[ c[
nu este grâu, ci neghin[, pe care o a=teapt[ un foc înfrico=[tor,
prin poc[in\[ poate s[ fie mântuit, n[scut din nou, pentru a deveni
grâu destinat pentru hambarul lui Dumnezeu. Tot în pericol de
foc, pe lâng[ cei care niciodat[ nu s-au predat Domnului, mai sunt
aceia care tr[iesc o via\[ dubl[. 

Cei mai mari actori nu sunt la Hollywood, ci sunt chiar în bise-
rici, sunt oamenii care se dau drept credincio=i, drept grâu, dar
tr[irea lor =i lipsa experien\ei na=terii din nou îi prezint[ înaintea
ochilor lui Dumnezeu ca fiind altceva decât grâu. Mul\i nu se
poc[iesc cu adev[rat pentru c[ se uit[ la cât îi cost[, în loc s[ se
uite cât de mult L-a costat pe Dumnezeu ca s[ ne poat[ oferi o
mântuire a=a de mare prin jertfa Fiului S[u, fa\[ de care mul\i
r[mân nep[s[tori. Benjamin Franklin spunea c[ nemul\umirile
trebuie s[ le scrii în praf =i aprecierile s[ le scrii în marmur[. Ceea
ce Dumnezeu ]i ofer[ omului este mult mai mult decât ceea ce El
cere de la om. <Ce este omul, ca s[-|i pese atât de mult de el, ca
s[ iei seama la el> (Iov 7:17). Oameni care au o vedere
duhovniceasc[ clar[ se v[d pe ei mici =i pe Dumnezeu mare. Au
v[zut un Dumnezeu care alege s[ ia seama la necazul =i s[r[cia
spiritual[ a omului, pentru a-i oferi via\a ve=nic[. 

Când omul accept[ voia Domnului pentru via\a sa, nu cu sil[
=i nu ca ceva ce =tie c[ trebuie s[ o tolereze cu mare stânjeneal[,
atunci ca urmare a ascult[rii apare bucuria mântuirii cu care trece
u=or prin via\[ =i chiar prin moarte. Dac[ ai trece ast[zi la cele
ve=nice, unde ai fi dus? În hambarul lui Dumnezeu sau în focul
cel ve=nic preg[tit pentru Satan =i îngerii lui? Dumnezeu i-a l[sat
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omului libertatea de a alege c[ruia din cei doi st[pâni vrea s[ slu-
jeasc[, dar nimeni nu poate sluji la doi st[pâni. Tr[im vremuri
când lumea orbit[ de cel r[u trece de la o credin\[ în Dumnezeu
la o credin\[ în mai mul\i dumnezei fal=i ]n care se spune c[ toate
religiile trebuie s[ se uneasc[ =i toate sunt bune, c[utând astfel s[
amestece neghina, paiele =i grâul. Se veste=te un mesaj în care
lumina este invitat[ s[ se amestece cu întunericul =i numind tole-
ran\a fa\[ de p[cat dragoste, s[ se amestece ce este sfânt cu ce nu
este sfânt. Azi se r[spânde=te un mesaj al accept[rii tuturor celor
ce cred ceva, unde se spune c[ toate drumurile duc la Dumnezeu.  

Când te ui\i la drojdie pare a fi doar o materie lipsit[ de putere,
]ns[ are ]n ea puterea de germinare care face aluatul s[ creasc[.
A=a este =i cu p[catul, oric`t de mic ar fi, dac[ este tolerat
dospe=te toat[ pl[m[deala =i murd[re=te haina sufletului. Este
nevoie de cârmuirea Duhului, de o dependen\[ =i nu independen\[
de Dumnezeu ca s[ po\i r[mâne în picioare. Moartea pune cap[t
c[l[toriei pe p[mânt =i apoi urmeaz[ judecata lui Dumnezeu. <+i,
dup[ cum oamenilor le este rânduit s[ moar[ o singur[ dat[, iar
dup[ aceea vine judecata> (Evrei 9:27). Aceast[ chemare la cele
ve=nice poate avea loc în orice clip[ =i cel g[sit nepreg[tit va
regreta o ve=nicie c[ ar fi putut alege via\a, dar prin refuzul de a
se poc[i a ales moartea. <… colibele îmi sunt pustiite deodat[, =i
corturile într-o clip[!> (Ieremia 4:20). Milioane de oameni, de
diferite vârste, care au început anul prin veselie =i chefuri nu vor
ajunge s[ s[rb[toreasc[ intrarea în anul urm[tor, pentru c[
moartea îi va surprinde =i cortul trupului lor se va desface, iar
sufletul va pleca s[ se întâlneasc[ cu Dumnezeu. Dac[ vei fi unul
din acele suflete, e=ti gata s[ stai înaintea lui Dumnezeu? 

Singurii care sunt gata pentru a sta ]naintea lui Dumnezeu sunt
aceia care prin legâmntul cel nou f[cut în sângele Mielului S[u au
fost sp[la\i de orice p[cat =i tr[iesc pentru Domnul. Cunoa=terea
lui Dumnezeu vine la început printr-o cunoa=tere general[, când
vezi flori, stele, mun\i =i tot ce El a creat, dar mai este o
cunoa=tere a lui Dumnezeu printr-o revela\ie special[ prin
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Cuvântul Scripturii =i manifestarea prezen\ei Duhului Sfânt.
Dumnezeu vrea s[ fie cunoscut în intimitate ca prieten, înv[\[tor
=i iubit al inimii noastre, care o dat[ ce am sim\it dragostea Lui s[
r[spundem acestei dragoste prin a-L iubi pe Acela care ne-a dat
dreptul de a ne numi fii ai Lui. Omul are tendin\a s[ numeasc[
fericire ceva ce nu are, dar cel ce prime=te mântuirea cunoa=te =i
simte fericirea împ[c[rii cu Dumnezeu, care este mai tare dec`t
frica de moarte. Firea nu vrea s[ se supun[ f[r[ cârtire, dar acela
care î=i iube=te sufletul ia dreptul firii de a conduce =i îi d[ acest
drept duhului, care are dorin\e ce ne apropie de Dumnezeu. Dac[
te g[se=ti c[ nu e=ti grâu, Dumnezeu, Singurul care face minuni,
dac[-I ceri, î\i va da o inim[ noua, care s[ iubeasc[ ce este bine =i
bun înaintea lui Dumnezeu. 

Omul are tendin\a s[ numeasc[ p[catul altceva decât p[cat =i s[
pun[ vina pe altcineva, dar acela care se recunoa=te =i se smere=te
sub mâna tare a lui Dumnezeu prime=te harul poc[in\ei =i iertarea
lui Dumnezeu. Partea din noi c[reia nu-i place ceea ce ne cere
Dumnezeu este partea cea veche, care înc[ nu s-a schimbat. Tre-
buie s[ avem grij[ s[ nu-L ispitim pe Dumnezeu, cerând ceva ce
=tim c[ nu este voie s[ avem, lucru care totu=i încerc[m s[-l jus-
tific[m. O inim[ zdrobit[ nu pune vina pe nimeni =i nimic, ci vine
la Domnul Isus f[r[ nici o preten\ie afar[ de dorin\a de a fi cur[\at
de p[cat. O inima zdrobit[ nu anticipeaz[ favoruri, ci în umilin\[
î=i recunoa=te vina =i lipsa de merit, =i atunci minunea na=terii din
nou are loc, iar sufletul devine grâu destinat pentru hambarul lui
Dumnezeu. Atunci finalitatea mor\ii nu te mai însp[imânt[, ci
privind la destinul grâului de a fi în hambarul lui Dumnezeu
prive=ti dincolo de aceast[ via\[ unde ne a=teapt[ Acela care ne-a
iubit a=a de mult c[ +i-a dat via\a pentru noi. 

Amin
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45
O MIREASMÃ, DOUÃ EFECTE

<Mul\umiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poart[
totdeauna în carul Lui de biruin\[ în Hristos, =i care
r[spânde=te prin noi, în orice loc, mireasma
cuno=tin\ei Lui. În adev[r, noi suntem, înaintea lui
Dumnezeu, o mireasm[ a lui Hristos printre cei ce
sunt pe calea mântuirii =i printre cei ce sunt pe calea
pierz[rii: pentru ace=tia, o mireasm[ de la moarte
spre moarte; pentru aceia, o mireasm[ de la via\[ la
via\[...> 2 Corinteni 2:14, 16

Cuvântul mireasm[ înseamn[ un miros pl[cut, pe care
printr-un sim\ al organismului de a percepe anumite
propriet[\i ale unei substan\e îl distingem, de obicei, cu

pl[cere, a=a ca parfumul florilor într-o gr[din[ frumoas[ sau ca
parfumul care plute=te în aer într-o p[dure cu tei înflori\i. Biseri-
ca lui Hristos, pentru care El +i-a dat via\a ca s[ o r[scumpere,
este asem[nat[ cu o gr[din[ înmiresmat[. <Iubitul meu s-a
pogorât la gr[dina lui, la stratul de miresme, ... ca s[-=i pasc[
turma între crini> (Cântarea C`nt[rilor 6:2, 3). Mireasa Domnului
este ca o gr[din[ a c[rei parfum =i frumuse\e }l bucur[ pe Împ[rat,
care-I dore=te frumuse\ea ce const[ în neprih[nire =i fapte bune.
<Eu intru în gr[dina mea, soro, mireaso, îmi culeg smirna cu
miresmele mele...> (Cântarea C`nt[rilor 5:1). Înv[\[tura Cuvân-
tului lui Dumnezeu este ca o mireasm[ aduc[toare de via\[, =i cei
credincio=i r[spândesc aceast[ mireasm[ prin cuvinte =i felul lor
de tr[ire. Prin puterea exemplului de tr[ire în lumin[ =i al\ii sunt
atra=i de aceast[ mireasm[, trec`nd astfel de la moarte la via\[. 
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<Mul\umiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poart[ totdeauna
în carul Lui de biruin\[..., =i care r[spânde=te prin noi ]n orice loc
mireasma cuno=tin\ei Lui...> (2 Corinteni 2:14). În acest verset
apostolul Pavel vorbe=te despre el =i despre to\i aceia pe care
Dumnezeu i-a ales c[ r[spândeasc[ mireasma înv[\[turii lui
Hristos prin Evanghelie. Acest om care a fost b[tut, întemni\at =i
a suferit tot felul de prigoane =i lipsuri a spus c[ }i mul\ume=te lui
Dumnezeu fiindc[ îl poart[ pe el =i pe aceia ca el într-un car de
biruin\[. Pu\ini oameni mai numesc evenimentele asem[n[toare
cu cele prin care a trecut apostolul Pavel ca fiind lucruri din via\a
unui biruitor. Biruin\a lui =i a acelora de ast[zi care aleg s[ lupte
r[zboaiele Domnului împotriva puterii întunericului const[ în
faptul c[ ei câ=tig[ snopi de suflete pentru Dumnezeu, fiindc[ nu
se uit[ la pre\ul ce trebuie s[-l pl[teasc[ ca fiind prea mare, ci se
uit[ la efectul r[spândirii miresmei cuno=tin\ei despre Dumnezeu. 

<Când str[bat ace=tia Valea Plângerii, o prefac într-un loc plin
de izvoare, =i ploaia timpurie o acoper[ cu binecuvânt[ri> (Psalmul
84:6). Aceea=i mireasm[ a Evangheliei este primit[ în diferite
feluri de c[tre oameni. Aceea=i mireasm[ a adev[rului Scripturii
dezvolt[ în unii ce-i bun =i frumos, iar în al\ii, care se împotrivesc
voii bune a lui Dumnezeu, provoac[ ce-i mai r[u. Pentru unii
mireasma cuno=tin\ei lui Dumnezeu este ca o melodie care-i face
s[ spun[ ceea ce a spus David despre sabia lui Goliat: <... «Nu-I
alta ca ea; d[-mi-o!»> (1 Samuel 21:9). Al\ii când aud glasul
Evangheliei spun ca =i dreg[torul roman Felix: <... «De ast[dat[,
du-te; când voi mai avea prilej, te voi chema»> (Fapte 24:25). Al\ii
ac\ioneaz[ =i mai r[u, =i se declar[ pe fa\[ vr[jma=i ai Evangheliei
lui Hristos atunci când v[d c[ sabia Cuvântului lui Dumnezeu vrea
s[-i despart[ de p[catul pe care-l îndr[gesc, dar care ]n mod sigur
]i duce spre un loc de chin ve=nic. <Lua\i =i coiful mântuirii =i sabia
Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu> (Efeseni 6:17).

În primul rând am vrea s[ privim la aceia pentru care mireas-
ma cuno=tin\ei lui Dumnezeu are un efect de la moarte la moarte
cu scopul de a evita s[ faci parte din aceast[ grupare periculoas[.
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Nu pu\ini sunt aceia care caut[ s[ evite sau s[ scoat[ înv[\[tura
Scripturii din via\a lor, =i ac\ioneaz[ ca un om care în timp ce
c[l[tore=te cu avionul arunc[ pilotul afar[, pentru c[ vrea s[ fie
liber =i s[ aib[ controlul asupra destinului vie\ii lui. Aceia pentru
care mireasma cuno=tin\ei lui Dumnezeu este o mireasm[ de
moarte sunt sufletele ce sunt pe calea pierz[rii, despre care
Scriptura spune c[ sunt mor\i în p[catele =i în gre=elile lor =i
atunci când aud vestea bun[ a Evangheliei o refuz[ =i r[mân în
moarte, decizie care-i va duce la o judecat[ =i o condamnare
numit[ de Scriptur[ moartea a doua. 

Asemenea soarelui care înmoaie ceara dar înt[re=te p[mântul,
vestea Evangheliei are efecte diferite în via\a aceluia care este
chemat de la moarte spiritual[ la via\[ duhovniceasc[ din bel=ug,
dat[ de Domnul Isus Hristos celor ce devin oile Sale. <Nu este
Cuvântul meu ca un foc, zice Domnul, =i ca un ciocan care
sf[râm[ stânca?> (Ieremia 23:29). Unii iau acest ciocan al Cuvân-
tului =i î=i zidesc cu El casa sufletului, dar al\ii aleg s[ bat[ cu El
în cei din jur, folosind astfel spre distrugerea lor ceea ce le-ar fi
putut construi prin credin\[ corabia de salvare. Acela=i Cuvânt al
mântuirii, prin credin\[ =i harul lui Dumnezeu, vedem c[ poate
avea dou[ efecte complet diferite la diferi\i oameni. Alegerea cu
privire la care din cele dou[ categorii vrea s[ fac[ parte o face
fiecare suflet pentru el în=u=i, pentru c[ Dumenzeu i-a l[sat omu-
lui voin\a liber[ ca s[ aleag[, dar alegerea poate fi v[zut[ nu
numai de Dumnezeu, ci =i de cei din jur. <+tim c[ oricine este
n[scut din Dumnezeu, nu p[c[tuie=te, ci Cel n[scut din
Dumnezeu îl p[ze=te, =i cel r[u nu se atinge de el> (1 Ioan 5:18). 

În unii oameni mireasma cuno=tin\ei lui Dumnezeu aduce un
sim\ =i mai adânc de vinov[\ie =i totu=i, c[utând motive ce nu vor
sta în picioare în ziua judec[\ii, refuz[ împ[carea cu Dumnezeu.
Al\ii aleg calea ipocriziei, spunând c[ accept[ s[ p[=easc[ pe
calea Domnului =i se recomand[ a fi ai Lui, dar via\a lor este o
via\[ dubl[, fiindc[ caut[ s[ slujeasc[ la doi stapâni. Astfel de
oameni pot aduce daune serioase cauzei Evangheliei, deoarece
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reprezint[ gre=it ce înseamn[ a fi cre=tin. Oamenii care se dau
drept al\ii decât ceea ce sunt în realitate se în=al[ în primul rând
pe ei. Astfel de oameni vor c[uta s[ l[rgeasc[ calea c[tre Cer prin
libert[\i ne]ng[duite =i s[ atrag[ =i pe a\ii în aceea=i r[t[cire. 

Domnul Isus ne previne =i ne spune c[ privind la roadele lor,
s[ ne p[zim de oameni. <P[zi\i-v[ de oameni...> (Matei 10:17).
P[zirea aceasta const[ în a ne feri de aluatul lor dospit, adic[ de
înv[\[tura celor ce sunt adep\i ai teoriilor libertine de dreapta,
în care aproape nimic nu este p[cat, sau a celor legalistice de
stânga, care nu îng[duie omului nici o bucurie. Omul este nu
numai schimb[tor, dar =i în=el[tor, de aceea trebuie s[ ne p[zim
ca mireasma noastr[ s[ nu fie compromis[, pentru c[ =tim din
experien\[ c[ mul\i oameni nu sunt ceea ce spun c[ sunt sau ce se
pretind c[ sunt. Un om care c[l[torea cu avionul a g[sit în
mâncarea ce i-a fost servit[ o gâz[ destul de mare, dar moart[,
care a fost împachetat[ steril împreun[ cu mâncarea. Plin de
indignare =i scârb[, a reclamat celor ce i-au servit acea mâncare,
=i dup[ ce a ajuns acas[ a scris o scrisoare pre=edintelui acelei
companii aeriene. 

Nu a trecut mult timp pân[ când a primit r[spuns chiar de la
pre=edintele companiei, o scrisoare plin[ de scuze =i promisiuni
cu privire la verificarea avionului repectiv =i a tuturor oamenilor
care au venit în contact cu preg[tirea mânc[rii, împreun[ cu
promisiunea c[ a=a ceva nu se va mai întâmpla. Reclamantul
foarte satisf[cut, abia terminase de citit scrisoare când a observat
c[ de spatele scrisorii era ata=at un mic bilet pe care era scris de
mân[: <Trimite-i acestui domn scrisoarea standard cu privire la
gâze.> Era biletul scris de pre=edinte =i înmânat secretarei lui, care
din neglijen\[ nu a observat când biletul mic, ce avea lipici la
col\uri, se ata=ase de spatele scrisori. Acesta este doar un exem-
plu de c`t este omul de în=el[tor. Dac[ citeai scrisoarea de r[spuns
ai fi avut impresia c[ ar[t`nd r[ul descoperit vor avea loc
schimb[ri înspre bine în acea companie, dar biletul cel mic ar[ta
de fapt c[ pe nimeni nu-l interesa reclama\ia f[cut[. 
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Aceia care vestesc Cuvântul lui Dumnezeu sunt doar slugi ale
Marelui St[pân ce fac cunoscut[ mireasma cunoa=terii lui
Hristos. Aceste slugi uneori pot fi în=elate, dar pe Marele St[pân,
care va verifica haina de nunt[ a celor ce au intrat la osp[\, nu-L
poate în=ela nimeni. Suntem înconjura\i de diferi\i oameni =i une-
ori oamenii aleg s[ ne fac[ complimente nemeritate de exemplu
cum ar[t[m, fie pentru c[ nu vor s[ ne supere sau vor ceva de la
noi, ]ns[ oglinda este cea care nu ne minte, ci ne arat[ a=a cum
suntem. Oglinda sufletului nostru care nu minte niciodat[ este
Sfânta Scriptur[ =i atunci când ea spune c[ ceea ce am f[cut sau
g`ndit m[ pune în rândul celor p[c[to=i =i c[ haina sufletului îmi
este mânjit[ va trebui s[ m[ schimb ori s[ ignor realitatea st[rii pe
care mi-o arat[. Aceia pentru care mireasma cuno=tin\ei lui
Dumnezeu este o mireasm[ dinspre moarte spre moarte sunt =i
sufletele care nu se las[ shimbate dup[ cerin\ele lui Dumnezeu,
dorind s[-=i p[streze identitatea de oameni vechi, cu dorin\e
vechi, =i cu felul lor de a aprecia =i vedea lucrurile care sunt cu
totul diferit de f[ptura cea nou[, care ia fiin\[ în cel n[scut din
Dumnezeu. 

Aceia pentru care mireasma cuno=tin\ei lui Dumnezeu este o
mireasm[ de la moarte la moarte sunt =i cei care nu vor s[ fie nici
reci, pentru c[ îi sperie gândul de iad, dar nu vor nici s[ se lase
adu=i la starea de clocot de c[tre Duhul Sf`nt, ascultare toatal[,
pentru c[ înc[ mai vor s[ \in[ un picior în lume. Acest fel de
oameni care refuz[ mireasma cuno=tin\ei lui Dumnezeu merg prin
deciziile =i faptele lor împotriva luminii =i p[c[tuiesc împotriva
ei. <C[ci roada luminii st[ în orice bun[tate, în neprih[nire =i în
adev[r> (Efeseni 5:9). Domnul Isus spune Bisericii din Laodicea:
<+tiu faptele tale: c[ nu e=ti nici rece, nici în clocot. O, dac[ ai fi
rece sau în clocot! Dar, fiindc[ e=ti c[ldicel, nici rece, nici în clo-
cot, am s[ te v[rs din gura Mea> (Apocalipsa 3:15, 16). Noi =tim
c[ atunci când cineva m[nânc[ ceva ce nu poate fi digerat de
sucurile gastrice ajunge s[ dea afar[ acel lucru. Dac[ vrem ca
mireasma cuno=tin\ei lui Dumnezeu s[ fie în noi o mireasm[ de
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la via\[ la via\[ trebuie s[ l[s[m voia =i personalitatea noastr[
s[ fie descompus[ de prezen\a Duhului Sfânt, =i noul fel de a fi,
care este chipul lui Hristos, s[ ia chip în noi =i s[ vie v[zut în
vorbe =i în fapte. 

Un b[iat =i-a chemat tata într-o sal[ de gimnastic[ ca s[-i arate
cum poate s[ri la co=ul de baschet =i pune mingea în co=, ]ns[ tata
b[iatului a observat c[ în[l\imea co=ului de baschet care era
ajustabil[ fusese coborât[ substan\ial. Oricine poate coborî stan-
dardul ca apoi s[ spun[ c[ a ajuns la acel standard, dar noi
suntem chema\i s[ urc[m la standardul Domnului, adic[ la
standardul Scripturii, singurul care are valoare înaintea lui
Dumnezeu =i dup[ care oamenii vor fi judeca\i. De multe ori un
adev[r este mai u=or în\eles atunci când este îmbr[cat în haina
pildei sau a fabulei. Adev[rul c[ trebuie s[ fii ceea ce spui c[ e=ti
poate fi ilustrat prin fabula iepurelui despre care se spune c[ din
umbr[ a asistat la discu\ia dintre un leu =i o pas[re de prad[. 

Când leul a fost întrebat de pas[re de ce r[cne=te a=a de
cumplit, a spus c[ acel strig[t îi d[ încredere =i autoritate ca s[ fie
rege al animalelor. Iepurele s-a dus acas[ gândindu-se c[ a=a de
simplu ar putea deveni =i el cu influen\[ =i chiar respectat de cei
din jur dac[ ar scoate sunete puternice, de aceea c[utând s[-l imite
pe leu a scos un sunet cu toat[ puterea de care era el în stare.
Sunetul acela ciudat a atras un vulpoi care l-a avut pe iepure la
mas[. Morala fabulei este c[ dac[ faci reclam[ c[ e=ti ceea ce nu
e=ti ajungi s[ ai probleme. Dac[ spunem c[ suntem cre=tini, adic[
suflete în care mireasma cuno=tin\ei lui Dumnezeu face o lucrare
de la via\[ înspre via\[, felul nostru de tr[ire va atrage aten\ia =i
chiar examinarea celor din jur asupra noastr[, =i aceasta mai ales
în momentele de criz[ pe care via\a ni le serve=te destul de des. 

Cei =apte feciori ai preotului Iudeu Sceva, c[utând putere =i
faim[ între oameni, au c[utat s[ scoat[ duhuri afar[ din cei ap[sa\i
de diavolul f[r[ s[ aib[ autoritatea ce o are un copil al lui
Dumnezeu n[scut din nou în care este jarul Duhului Sfânt, de
aceea au fost învin=i de acele duhuri care s-au n[pustit asupra lor.
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A dou[ categorie de oameni ]n care puterea Evangheliei lui
Hristos ac\ioneaz[ ca o mireasm[ de la via\[ înspre via\[ sunt
aceia care se poc[iesc cu sinceritate. <Ci î=i g[se=te pl[cerea în
Legea Domnului, =i zi =i noapte cuget[ la Legea Lui!> (Psalmul
1:2). Este sufletul care prime=te darul vie\ii ve=nice atunci când
Duhul Sfânt îi deschide ochii =i treze=te mintea s[n[toas[, ca s[
vad[ =i s[ în\eleag[ realitatea disperat[ în care se afl[. <Cine are
pe Fiul, are via\a; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are via\a>
(1 Ioan 5:12). 

Primind pe Domnul Isus =i duhul fiind trezit la via\[, sufletul
care se poc[ie=te are experien\a de a fi n[scut înc[ o dat[, adic[
de sus din s[mân\a Cuvântului lui Dumnezeu care nu poate
putrezi. Aceast[ via\[ a sufletului =i duhului, în clipa când trecem
din acest trup, continu[ într-o via\[ ve=nic[ în prezen\a lui
Dumnezeu. <Fiindc[ a\i fost n[scu\i din nou nu dintr-o s[mân\[,
care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin
Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu =i care r[mâne în veac>
(1 Petru 1:23). Aceia pentru care mireasma cuno=tin\ei lui
Dumnezeu este o mireasm[ de la via\[ la via\[, sunt aceia care
lupt[ lupta cea bun[ a credin\ei, f[r[ s[ cârteasc[ în încerc[ri,
=tiind c[ ele sunt necesare, fiindc[ nu te po\i încrede sau baza pe
o credin\[ neîncercat[. 

Când trecem la starea de suflete mântuite care au pe Fiul =i
astfel au via\a, suntem condu=i de Acela ce vede solu\ii pe care
noi nici nu putem începe s[ le vedem. Suntem iubi\i de Acela care
poate merge unde noi nu putem, =i poate face ceea ce noi credem
a fi imposibil, deoarece credin\a în Dumnezeu te poate duce acolo
unde banii =i cuno=tin\ele nu te pot duce. Acela în care mireasma
cuno=tin\ei Lui are efectul dorit de Dumnezeu, înva\[ s[ tr[iasc[
prin credin\[ =i Îi d[ lui Dumnezeu îngrijor[rile lui. <+i arunca\i
asupra Lui toate îngrijor[rile voastre, c[ci El }nsu=i îngrije=te de
voi> (1 Petru 5:7). Se pare c[ majoritatea oamenilor au o list[ cu
lucruri care-i îngrijoreaz[. Pe listele cu îngrijor[ri ale oamenilor
sunt lucruri diferite, dar toate listele au acela=i efect =i anume de
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a r[pi bucuria vie\ii. <+i pacea lui Dumnezeu, care întrece orice
pricepere, v[ va p[zi inimile =i gândurile în Hristos Isus> (Filipeni
4:7). Îngrijorarea este o stare nepotrivit[ pentru cel credincios,
pentru c[ este o ne]ncredere în Dumnezeu care ac\ioneaz[ ca =i o
cea\[ care îi scade vizibilitatea. O revist[ de =tiin\[ spunea c[ un
pahar cu ap[ este suficient ca s[ acopere str[zi ]ntregi cu case în
cea\[, =i îngrijor[rile vie\ii pot face la fel. 

Câmpul de b[taie este în primul rând în mintea noastr[, unde
putem lupta =i men\ine bucuria mântuirii ori este locul unde
putem c[dea ataca\i de îngrijor[ri. <A=a c[ putem zice plini de
încredere: «Domnul este ajutorul meu, nu m[ voi teme: ce mi-ar
putea face omul?»> (Evrei 13:6). Chiar =i atunci când vezi
nedreptate în jurul t[u trebuie s[ =tii c[ este un lucru temporar,
pentru c[ binele sau r[ul înf[ptuit de cineva va fi examinat într-o
zi în detaliu de c[tre Dumnezeu. Este timpul s[ te întrebi din care
dintre cele dou[ categorii faci parte. În prezent, mireasma
cuno=tin\ei lui Dumnezeu pe care ai primit-o sau ai refuzat-o te
pune în rândul celor vii sau a celor mor\i spiritual. La fiecare trei
secunde cineva moare =i trece în ve=nicie. Este o statistic[ din
care vom fi parte =i noi mai devreme sau mai târziu dac[ Domnul
nu vine. E=ti gata? 

Cei mai mul\i oameni fac risip[ de timp când le merge bine, de
aceea uneori, ca s[ ne trezeasc[, El îng[duie cutremure în via\a
noastr[, cutremure pe care noi oamenii le numim necazuri sau
chiar nenorociri, spre a ne trezi înainte de a fi prea târziu. Titani-
cul a fost prevenit de alte vase de existen\a ghe\arilor care-i
st[teau în drum =i ar fi putut evita nenorocirea, dar nu a luat
m[suri preventive la timp. Doreau s[ ajung[ în timp record la des-
tina\ie =i c[pitanul a ignorat avertiz[rile prin radio, aproape
crezând c[ vaporul este de nescufundat. Via\a aceasta este nu
numai trec[toare, dar =i plin[ de neprev[zute care o poate între-
rupe pe nea=teptate, de aceea Cuvântul lui Dumnezeu, care în
bun[tatea Lui le arat[ p[c[to=ilor calea, ne îndeamn[ s[ ne
preg[tim pentru a ne întâlni cu Dumnezeu prin a l[sa mireasma
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cuno=tin\ei Lui s[ aduc[ în noi via\[ din El, via\[ care va continua
în via\a ve=nic[. Cau\i =tiind c[ nu ai g[sit, ba\i =tiind c[ e=ti înc[
afar[ =i ceri =tiind c[ înc[ nu ai, dar dac[ alegi s[-L cau\i El Se va
l[sa g[sit. Dac[ ba\i î\i va deschide u=a =i-\i va da darul vie\ii
ve=nice. Gone=te frica care asemenea un cal troian vrea s[
p[trund[ în[untrul inimii =i prime=te-L pe Domnul Isus care este
Calea, Adev[rul =i Via\a. 

Istoria spune despre faimosul pre=endinte Abraham Lincoln c[
pe vremea când era mai tân[r, într-o zi, mergea pe strad[ ]mpre-
un[ cu cei doi copii ai lui. Fiindc[ copiii plângeau, cineva l-a
întrebat care-i problema. Lincoln a spus c[ problema copiilor este
aceea=i problem[ ca =i a lumii: <Am trei nuci =i fiecare vrea s[-i
dau lui dou[.> Ce s[-I d[m, cât s[-I d[m lui Dumnezeu, sunt
întreb[ri ce ne pot \ine neferici\i, în cump[na deciziilor =i sim\ul
ne]mplinirii pân[ când ne decidem a ne da în întregime lui
Dumnezeu. Tr[im într-o lume care spune: <F[ tot ce po\i, ca s[ ai
pu\in mai mult ca cel de lâng[ tine.> Mireasma cuno=tin\ei
Evangheliei ne înva\[ s[ ne d[ruim =i sacrific[m pentru binele
altuia =i tot ce punem în mâna Domnului vom avea într-o zi, pe
când tot ce cheltuim sau \inem pentru noi vom pierde, pentru c[
va trebui s[ ne desp[r\im de ele pentru totdeauna. 

Ca vestitori ai Evangheliei care ducem mireasma cuno=tin\ei
lui Dumnezeu între oameni, spre a fi acceptat[ sau respins[, avem
r[spunderea de a împ[r\i drept Cuvântul, dar nu este meritul nos-
tru dac[ cineva }l va accepta =i nici vina noastr[ dac[ cineva }l va
refuza. Suntem doar slugi ale Marelui St[pân care facem ceea ce
suntem datori =i spunem ca =i apostolul Pavel: <Dac[ vestesc
Evanghelia, nu este pentru mine o pricin[ de laud[, c[ci trebuie
s-o vestesc; =i vai de mine dac[ nu vestesc Evanghelia!>
(1 Corinteni 9:16). Aceia care r[spândim mireasma cuno=tin\ei lui
Dumnezeu suntem trimi=i împuternici\i sau în termeni noi,
ambasadori ai |[rii de Sus, care chem[m sufletele la osp[\ul =i
lucr[rile minunate preg[tite de Dumnezeu în cer pentru aceia care
}l iubesc pe El. Aceia care am acceptat marea trimitere în lume,
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cu mireasma cunoa=terii lui Dumnezeu suntem suflete a c[ror
inimi au fost cucerite de aceast[ mireasm[ =i am în\eles c[ nu tre-
buie s[ ne l[s[m descuraja\i nici de batjocurile oamenilor =i nici
s[ devenim îngâmfa\i de laude =i aprecieri, pentru c[ noi suntem
doar robi din dragoste, care am primit în inim[ din dragoste lui
Dumnezeu, care vrea mântuirea tuturor. Suntem ca cei care
sam[n[ =i ud[, dar Dumnezeu este Acela care face s[ creasc[. <A
lui Dumnezeu, care singur este în\elept, s[ fie slava, prin Isus
Hristos, în vecii vecilor! Amin> (Romani 16:27).

Amin
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FAPTELE

<El S-a dat pe Sine }nsu=i pentru noi, ca s[ ne
r[scumpere din orice f[r[delege, =i s[-+i cur[\easc[
un norod care s[ fie al Lui, plin de râvn[ pentru fapte
bune.> Tit 2:14

Majoritatea credincio=ilor care tr[iesc astfel ]nc`t au
nevoie s[ li se de-a imbold pentru a face fapte bune
sunt gata s[ spun[ imediat c[ ei nu sunt mântui\i prin

fapte, ci prin har, prin credin\[ =i unii sunt bine versa\i în texte
biblice cu care se ap[r[ de parc[ cineva ar vrea s[ le fac[ r[u.
<C[ci prin har a\i fost mântui\i, prin credin\[. +i aceasta nu vine
de la voi; ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca s[ nu se
laude nimeni> (Efeseni 2:8, 9). Este foarte adev[rat c[ cel
neprih[nit tr[ie=te prin credin\[, dar credin\a se m[soar[ în
ascultare. <Dar va zice cineva: «Tu ai credin\a, =i eu am faptele.»
«Arat[-mi credin\a ta f[r[ fapte, =i eu î\i voi ar[ta credin\a mea
din faptele mele»> (Iacov 2:18). Apostolul Pavel pune accent pe
îndrept[\irea prin credin\[, f[r[ s[ nesocoteasc[ nevoia de a fi
plini de râvn[, pe când Iacov scrie pun`nd accentul pe lucruri
privitoare la fapte, dar amândoi au scris într-un mod care nu a fost
contradictoriu unul celuilalt. O dat[ mântuit, credin\a celui care a
devenit o f[ptur[ nou[ are ca produs fapte pe care Domnul Isus
le-a numit roade =i care-i indentific[ pe cei cu adev[rat n[scu\i
din nou. 

Credin\a mântuitoare face posibil ca faptele s[ fie ceva u=or de
f[cut =i chiar determin[ ca sufletul s[ g[seasc[ pl[cere =i
împlinire în a face fapte bune, =tiind c[ le face ca =i cum le-ar face
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Domnului Isus. <Atunci Împ[ratul va zice celor de la dreapta Lui:
«Veni\i binecuvânta\ii Tat[lui Meu de mo=teni\i Împ[r[\ia, care
v-a fost preg[tit[ de la întemeierea lumii. C[ci am fost fl[mând,
=i Mi-a\i dat de mâncat; Mi-a fost sete, =i Mi-a\i dat de b[ut; am
fost str[in, =i M-a\i primit; am fost gol, =i M-a\i îmbr[cat; am fost
bolnav, =i a\i venit s[ M[ vede\i; am fost în temni\[, =i a\i venit pe
la Mine»> (Matei 25:34-36). Toate aceste binefaceri amintite de
Domnul Isus numesc cu claritate faptele f[cute de cei credincio=i,
care într-o zi vor auzi cuvintele: <Veni\i!>  <…Adev[rat v[ spun
c[, ori de câte ori a\i f[cut aceste lucruri unuia dintre ace=ti foarte
ne]nsemna\i fra\i ai Mei, Mie mi le-a\i f[cut> (Matei 25:40).
Domnul Isus a specificat clar faptul c[ nu ajunge a spune:
<Doamne, Doamne>, ci este de a=teptat de la noi s[ facem voia
Tat[lui din ceruri (vezi Matei 7:21). 

Doi oameni st[teau de vorb[ =i unul a spus c[ ar vrea, dac[ ar
avea ocazia, s[-L întrebe pe Dumnezeu de ce a l[sat în jurul lui
atâ\ia care tr[iesc în lipsuri, =i chiar pe unii care uneori suf[r de
foame. Cel[lalt a spus c[ lui îi este fric[ c[ Dumnezeu îl va între-
ba pe el, acela=i lucru. Cre=tinii, ca m[dulare unii altora în trupul
lui Hristos, simt cu cel în lips[, =i ca agen\i ai lui Dumnezeu, care
d[ din ce a primit de la Domnul d[ tot Celui care se identific[ a fi
în cei care au nevoie s[ fie ajuta\i. <Copila=ilor, s[ nu iubim cu
vorba, nici cu limba, ci cu fapta =i cu adev[rul> (1 Ioan 3:18). Este
important s[ spui ce trebuie =i s[-L m[rturise=ti pe Domnul Isus
ca Domn al vie\ii tale, dar este important =i s[ faci ce trebuie ca
astfel ceea ce spui cu gura s[ fie crezut. Avem în canonul c[r\ilor
Noului Testament o carte numit[ Faptele Apostolilor care de fapt
sunt faptele =i rodirea Duhului Sfânt în apostoli =i în sfin\ii primei
ere cre=tine. Faptele lor au constat în aceea c[ L-au m[rturisit cu
gura lor pe Isus Hristos cel înviat din mor\i ca Singurul Domn. Ei
au f[cut aceast[ lucrare c[l[torind de multe ori la mari distan\e =i
expunându-se primejdiilor din acele vremuri. 

Faptele lor au constat nu numai în ce au spus cu gura, ci =i în
aceea c[ au f[cut bine altora, a=a cum a fost Tabita care s-a îngri-
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jit de s[raci. Acela=i Duh Sfânt vrea s[ rodeasc[ în fiecare din noi
un bel=ug de fapte bune care s[-L prosl[veasc[ pe Dumnezeu,
fiindc[ El a preg[tit aceste fapte pentru noi, ca s[ umbl[m în ele
înainte de întemeierea lumii. <C[ci noi suntem lucrarea Lui, =i am
fost zidi\i în Hristos Isus pentru faptele bune, pe care le-a preg[tit
Dumnezeu mai dinainte, ca s[ umbl[m în ele> (Efeseni 2:10). Este
o carte numit[ cartea faptelor tale care, atunci când vei sta înaintea
scaunului de judecat[ a Domnului Isus Hristos, va fi deschis[ =i
lucrarea vie\ii tale va fi evaluat[ prin încercarea focului. <Iar dac[
cl[de=te cineva pe aceast[ temelie, aur, argint, pietre scumpe,
lemn, fân, trestie, lucrarea fiec[ruia va fi dat[ pe fa\[: ziua
Domnului o va face cunoscut, c[ci se va descoperi în foc. +i focul
va dovedi cum este lucrarea fiec[ruia> (1 Corinteni 3:12, 13).

În repetate rânduri, când Domnul Isus se adreseaz[ bisericilor
din cartea Apocalipsei spune c[ =tie faptele lor, a=a cum a fost =i
în cazul bisericii din Sardes. <…+tiu faptele tale: c[ î\i merge
numele c[ tr[ie=ti, dar e=ti mort> (Apocalipsa 3:1). Faptele noas-
tre bune sunt o dovad[ c[ Îi sem[n[m, c[ vrem s[ ascult[m. Acest
lucru }l bucur[ pe Dumnezeu, fiindc[ are pentru ce s[ ne
r[spl[teasc[. <…Cum ai f[cut a=a \i se va face; faptele tale se vor
întoarce asupra capului t[u> (Obadia 1:15). Domnul Isus se
bucur[ dac[ noi, ca unii care am avut parte de mil[, avem mil[ de
cei care au nevoie de ajutorul nostru =i facem aceste fapte nu ca
s[ ne afi=[m sau pentru a primi admira\ia oamenilor, lucru care
este f[\[rnicie, ci facem aceste fapte deoarece la fel ca un pom
bun rodim roade bune. <Pomul bun nu poate face roade rele, nici
pomul r[u nu poate face roade bune. Orice pom, care nu face
roade bune este t[iat =i aruncat în foc. A=a c[ dup[ roadele lor îi
ve\i cunoa=te> (Matei 7:18-20). Mai exist[ un mod de a face
fapte, mod ]n care, în loc de o r[spl[tire de dorit, adun[ o comoar[
de mânie la Dumnezeu, atunci când omul pretinde c[-I d[ Lui, dar
de fapt d[ spre a fi v[zut =i l[udat de oameni. 

<Lua\i seama s[ nu v[ îndeplini\i neprih[nirea voastr[ înaintea
oamenilor, ca s[ fi\i v[zu\i de ei; altminteri, nu ve\i avea r[splat[
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de la Tat[l vostru care este în ceruri. Tu, dar, când faci milostenie,
nu suna cu trâmbi\a înaintea ta, cum fac f[\arnicii, în sinagogi =i
în uli\e, pentru ca s[ fie sl[vi\i de oameni. Adev[rat v[ spun, c[
=i-au luat r[splata. Ci tu, când faci milostenie, s[ nu =tie stânga ta
ce face dreapta, pentru ca milostenia ta s[ fie f[cut[ în ascuns; =i
Tat[l t[u, care vede în ascuns, î\i va r[spl[ti> (Matei 6:1-4).
Domnul Isus a fost provocat de comportamentul fariseilor care
f[ceau bine de ochii lumii, dar dac[ faptele lor bune nu le aducea
aplauzele oamenilor considerau c[ nu merit[ s[ fac[ bine, chiar
dac[ cei afla\i în nevoie erau din casa lor. Un lup se poate strecu-
ra în turm[ fiind acoperit cu o blan[ de oaie pe el, dar nu se poate
\ine prea mult ascuns =i blana de oaie cade de pe el când i se cere
s[ jertfeasc[ ceva pentru lucrarea lui Dumnezeu. Domnul Isus,
care nu poate fi comparat cu nimeni ]n modul ]n care a f[cut bine
oamenilor, a fost adânc provocat de sistemul fariseilor care f[ceau
fapte bune, ]ns[ de cele mai multe ori av`nd o motiva\ie gre=it[. 

Dumnezeu vrea ca faptele bune s[ fie motivate din mil[ =i în
smerenie fa\[ de Cel care ne-a ales s[ fim cei care s[ putem face
aceste fapte. <|i s-a ar[tat, omule, ce este bine, =i ce alta cere
Domnul de la tine, decât s[ faci dreptate, s[ iube=ti mila, =i s[
umbli smerit cu Dumnezeul t[u?> (Mica 6:8). Fiecare zi se
prezint[ cu noi oportunit[\i de a face bine =i de multe ori nu ne
cost[ nimic, iar cel care poart[ =i numele de <Vegheator> \ine
seama de tot ce facem =i chiar de inten\iile cu care le facem. El
\ine seama nu a=a de mult de cât d[m, ci de cât ne r[m`ne, pentru
c[ r[spl[tirile se vor face dup[ sacrificiu =i dup[ inten\ia cu care
au fost f[cute aceste fapte bune. <C[ci Dumnezeu va aduce orice
fapt[ la judecat[, =i judecata aceasta se va face cu privire la tot ce
este ascuns, fie bine, fie r[u> (Eclesiastul 12:14). Lui Dumnezeu
nu-I trebuie banul nostru, dar când =tim s[ facem fapte potrivite
cu umblarea în lumin[, aceasta dovede=te adev[ratele sim\[minte
ale inimii noastre fa\[ de semeni =i fa\[ de Dumnezeu. <Cine are
mil[ de s[rac, împrumut[ pe Domnul, =i El ]i va r[spl[ti binefa-
cerea> (Proverbe 19:17). 
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Când ni se ofer[ ocazia s[ facem fapte bune avem o oportuni-
tate uria=[ de a-L împrumuta pe Dumnezeu care de fapt este
St[pân peste toate, dar care \ine seama de tot =i într-o zi promite
c[ va r[spl[ti binefacerea f[cut[ din dragoste =i cu credin\[. <Iat[
postul pl[cut Mie: desleag[ lan\urile r[ut[\ii, desnoad[ leg[turile
robiei, d[ drumul celor asupri\i, =i rupe orice fel de jug; îm-
parte-\i pâinea cu cel fl[mând =i adu în casa ta pe nenoroci\ii f[r[
ad[post; dac[ vezi pe un om gol, acopere-l, =i nu întoarce spatele
semenului t[u> (Isaia 58:6, 7). Fiec[rui credincios i s-a dat talan\i
cu care s[ lucreze, =i Domnul Isus nu S-a sfiit deloc s[ ne spun[
c[ ni se va cere socoteal[ de ace=ti talan\i cu care se a=teapt[ de
la noi s[ aducem câ=tig Împ[r[\iei lui Dumnezeu. Când
îmb[rb[tezi un suflet cuprins de dezn[dejde =i-l aduci la Cel care
îi poate da nevinov[\ia =i când Domnul îl mântuie=te =i îi pune o
cântare de biruin\[ în gur[, ai lucrat cu talantul =i ai adus câ=tig
lui Dumnezeu, care vrea ca to\i oamenii s[ vin[ la mântuire. 

Când î\i împar\i pâinea cu cel fl[mând, îi potole=ti nu numai
foamea trupului, ci =i foamea de a =ti c[ este cineva c[ruia îi pas[
=i are mil[ de el. Atunci când aju\i la r[spândirea Evangheliei,
când tai lemne pentru iarn[ unor b[trâni care nu mai pot face acest
lucru, când ai un zâmbet =i un cuvânt de încurajare pentru cel de
lâng[ tine, când alegi s[ transmi\i ceva veste bun[ despre cineva
=i s[ îngropi tot ce auzi r[u despre acea persoan[, faci fapte de
care Dumnezeu se bucur[. Singurul lucru negativ pe care-l g[sim
în via\a bogatului nemilostiv ajuns în iad a fost acela c[ nu a avut
mil[ de s[rac =i =i-a legat inima de bog[\iile trec[toare ale acestui
p[mânt, lucru care l-a calificat s[ primeasc[ din partea lui
Dumnezeu numele de <nebun>. Exist[ capcane ce prind animalul
viu, altele îl aduc la starea de arest prinzându-i laba în capcan[,
iar altele ]l omoar[ pe loc. Bogatul nemilostiv a fost prins în cap-
cana bog[\iilor care nu l-a omorât pe loc, dar nu i-a mai dat dru-
mul pân[ când acesta murind s-a trezit în iad, unde dorea mult ca
cineva s[ aib[ mil[ de el =i s[-i dea un strop de ap[. Dac[ nu po\i
s[ dai =i nu po\i s[ te jertfe=ti în folosul semenilor =i în primul

52 de mesaje pentru 52 de s[pt[m`ni

471



rând al copiilor lui Dumnezeu, probabil c[ ai c[zut într-o capcan[
de acest fel. 

<A=a dar, cât avem prilej, s[ facem bine la to\i, =i mai ales
fra\ilor în credin\[> (Galateni 6:10). Dac[ cau\i versete =i u=i de
sc[pare ca s[ nu te coste nimic credin\a ta, probabil c[ e=ti prins
în la\ul vân[torului de suflete. Sc[parea =i vindecarea vine numai
prin a ac\iona =i a da împotriva voin\ei firii, care vrea s[ \inem
totul pentru noi =i ai no=tri. Dac[ te g[se=ti într-o astfel de situa\ie
este bine s[ urmezi sfatul lui Daniel, sfat pe care i l-a dat împ[ra-
tului Bel=a\ar. <De aceea, împ[rate, plac[-\i sfatul meu! Pune
cap[t p[catelor tale, =i tr[ie=te în neprih[nire, rupe-o cu nelegiui-
rile tale, =i ai mil[ de cei nenoroci\i, =i poate c[ \i se va prelungi
fericirea!> (Daniel 4:27). Trebuie s[ ne purt[m într-un chip
vrednic de chemarea ce ne-a fost f[cut[, ca astfel bun[tatea =i
credincio=ia lui Dumnezeu s[ nu fie o risip[ în via\a noastr[, ci ea
s[ curg[ mai departe peste cei din jurul nostru, prin fapte bune. 

În textul citat la început apostolul Pavel ne spune c[ dorin\a
Domnului Isus, dup[ ce ne-a cur[\at de vechile noastre p[cate,
este s[ fim plini de râvn[ pentru fapte bune. Faptele bune în cel
credincios este o împlinire a dorin\elor omului nou c[ruia îi place
Legea lui Dumnezeu =i vrea s[ urmeze pilda Lui ca un copil
preaiubit. Dup[ cum nimeni nu poate fi bun dac[ Dumnezeu nu-l
nume=te bun în meritul jertfei din Golgota, tot a=a, pentru ca o
fapt[ s[ fie socotit[ bun[ ea trebuie s[ fie izvorât[ din Dumnezeu
care d[ =i voin\a =i înf[ptuirea. <C[ci Dumnezeu este Acela care
lucreaz[ în voi, =i v[ d[, dup[ pl[cerea Lui, =i voin\a =i
înf[ptuirea> (Filipeni 2:13). O fapt[ bun[ este o fapt[ f[cut[ cu un
motiv bun izvorât din Duhul Domnului care este în noi ca într-un
templu sfin\it de Sângele Mielului lui Dumnezeu. Cel care face
fapte bune ca s[ se mântuiasc[, ]n ochii lui Dumnezeu acele fapte
nu sunt bune, deoarece mântuirea nu se prime=te prin fapte, ]ns[
cel care face fapte bune la îndemnul Duhului Sfânt le face avân-
du-L ca ini\iator tot pe Dumnezeu. Ele sunt f[cute din pl[cerea
omului nou de a face bine, a=a cum lui Dumnezeu I-a pl[cut =i a
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ales s[ ne fac[ nou[. Faptele bune sunt izvorâte dintr-o credin\[
care vede dincolo de aceast[ via\[ =i nu este gre=it s[ credem c[
ele vor fi r[spl[tite de Dumnezeu începând chiar de la un pahar de
ap[ rece dat în Numele Lui. 

<+i f[r[ credin\[ este cu neputin\[ s[ fim pl[cu\i Lui! C[ci cine
se apropie de Dumnezeu, trebuie s[ cread[ c[ El este, =i c[
r[spl[te=te pe cei ce-L caut[> (Evrei 11:6). Multe fapte ce pot fi
numite bune au loc în lume, dar pentru a fi v[zute ca fapte bune
sus în ceruri trebuie s[ fi izvorât din credin\a în Dumnezeu. Cain
a f[cut un altar, ]ns[ numai jertfa lui Abel a fost primit[ cu pl[cere
de Dumnezeu, pentru c[ a fost f[cut[ cu credin\[ în lucrurile ce
aveau s[ urmeze =i anume jertfa Domnului Isus care avea s[
aduc[ din nou libertate omului c[zut în la\ul =arpelui. Dac[ vrem
s[ fim plini de râvn[ pentru fapte bune care s[ conteze sus în cer
va trebui s[ recunoa=tem c[ ele sunt ini\iate de Duhul Sfânt
atunci când credin\a noastr[ este s[n[toas[. Duhul Sfânt este ca
un izvor de ap[ artezian[ care rode=te roada Duhului Sfânt =i
roada facerii de bine se eviden\iaz[ folosindu-se de noi =i
câ=tigând slav[ =i glorie lui Dumnezeu. 

<S[ ave\i o purtare bun[ în mijlocul Neamurilor, pentru ca în
ceea ce v[ vorbesc de r[u ca pe ni=te f[c[tori de rele, prin faptele
voastre bune, pe care le v[d, s[ sl[veasc[ pe Dumnezeu în ziua
cercet[rii> (1 Petru 2:12). Rodirea natural[ a faptelor bune în
via\a credinciosului este una din metodele pe care Dumnezeu le
folose=te s[ se fac[ cunoscut celor care înc[ nu-L cunosc. <Tot a=a
s[ lumineze =i lumina voastr[ înaintea oamenilor, ca ei s[ vad[
faptele voastre bune, =i s[ sl[veasc[ pe Tat[l vostru, care este în
ceruri> (Matei 5:16). Faptele bune devin o dovad[ de net[g[duit
c[ via\a noastr[ a fost schimbat[ de Duhul Sfânt, fiindc[ prin
înfiere am fost altoi\i în Butucul sfânt =i ne tragem seva =i
s[n[tatea sufletului din Dumnezeu. <Voi dar, înt[ri\i-v[, =i nu
l[sa\i s[ v[ sl[beasc[ mâinile, c[ci faptele voastre vor avea o
r[splat[> (2 Cronici 15:7). Pe lâng[ confirmarea ce o face Duhul
Sfânt în[untrul nostru, faptele bune care le-au înlocuit pe cele
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rele, sunt înc[ o dovad[ a împ[c[rii noastre cu Dumnezeu. <+i pe
voi, care odinioar[ era\i str[ini =i vr[jma=i prin gândurile =i prin
faptele voastre rele, El v-a împ[cat acum> (Coloseni 1:21). 

Faptele bune sunt o expresie a dragostei noastre pentru fra\ii
no=tri care au nevoie de ceea ce Dumnezeu ne-a dat nou[ =i toto-
dat[ sunt o dovad[ c[ prin har am trecut de la moarte la via\[ în
Domnul Isus Hristos. <Noi =tim c[ am trecut din moarte la via\[,
pentru c[ iubim pe fra\i. Cine nu iube=te pe fratele s[u, r[mâne în
moarte> (1 Ioan 3:14). Pentru a fi feri\i de mândria cu care ne
îmbie vr[jma=ul când facem fapte bune trebuie s[ nu uit[m c[
desp[r\i\i de Domnul Isus nu putem face nimic, de aceea dac[
suntem plini de râvn[ pentru fapte bune s[ nu d[m uit[rii faptul
c[ nu noi, ci harul lui Dumnezeu a lucrat ]n noi acest rod care ne
identific[ ca ucenici ai Lui, prin care Dumnezeu este prosl[vit.
<Dac[ aduce\i mult[ road[, prin aceasta Tat[l Meu va fi prosl[vit;
=i voi ve\i fi astfel ucenicii Mei> (Ioan 15:8).  

Avem de-a face cu un Dumnezeu care cunoa=te motivul pentru
care facem sau nu facem anumite fapte, de aceea este bine s[ ne
verific[m roada fiindc[ este sigur c[ noi, ca =i un pom ce ocup[
loc în gr[dina Lui, vom fi verifica\i dac[ aducem sau nu road[.
<Locuin\a mor\ilor =i Adâncul sunt cunoscute Domnului, cu cât
mai mult inimile oamenilor!> (Proverbe 15:11). Mesajul
Domnului c[tre îngerul bisericii Filadelfia am vrea s[ fie mesajul
care s[ ni se potriveasc[ =i ni se va potrivi dac[ vom umbla în
ascultare de cârmuirea Duhului Sfânt. <+tiu faptele tale: iat[ \i-am
pus înainte o u=[ deschis[, pe care nimeni n-o poate închide, c[ci
ai pu\in[ putere, =i ai p[zit Cuvântul Meu, =i n-ai t[g[duit Numele
Meu> (Apocalipsa 3:8). Nu este vorba de o biseric[ mare, ci de
una ascult[toare. Nu avea putere mare, dar avea credin\[ =i p[zea
Cuvântul, de=i nu era o biseric[ ca cea din Corint în care erau
mul\i înv[\[tori. Chiar dac[ avem pu\in[ putere, Dumnezeu este
mul\umit de noi dac[ avem o dragoste ce vine dintr-o credin\[
mare =i care se vede printr-o râvn[ deosebit[ pentru fapte bune.
Starea acelei biserici care a p[zit Cuvântul =i nu a t[g[duit
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Numele Lui este o stare de care Domnul Isus S-a bucurat =i de
aceea îi face promisiunea de care am vrea s[ ne bucur[m =i noi:
<Fiindc[ ai p[zit cuvântul r[bd[rii Mele, te voi p[zi =i Eu de cea-
sul încerc[rii, care are s[ vin[ peste lumea întreag[, ca s[ încerce
pe locuitorii p[mântului!> (Apocalipsa 3:10). 

Biserica =i credinciosul de tip Filadelfia reprezint[ omul care
dup[ ce aude Cuvântul lui Dumnezeu trece la împlinirea Lui f[r[
s[ aleag[ ceea ce îi convine de ceea ce nu îi convine firii sale
vechi. <De aceea, pe ori=icine aude aceste cuvinte ale Mele, =i le
face, îl voi asem[na cu un om cu judecat[, care =i-a zidit casa pe
stânc[> (Matei 7:24). Ori=icine <face> voia Domnului =i o dat[ ce
a primit iertare nu tr[ie=te în egoism este un om cu judecat[, care
a în\eles c[ suntem m[dulare unii altora =i solda\i care lupt[
împotriva întunericului sub acela=i steag. Dumnezeu pune mereu
=i în fa\a noastr[ u=i deschise =i nu este îndeajuns s[ credem c[
sunt deschise sau s[ recunoa=tem c[ sunt oportunit[\i de a face
ceva ce El nume=te bun, ci trebuie s[ intr[m pe aceste u=i =i s[
facem lucrarea Lui, a=a cum samariteanul milos a f[cut lucrarea
lui Dumnezeu când a v[zut u=a oportunit[\ii de a face bine
deschis[ înaintea sa. Pentru o astfel de purtare Biserica Filadelfia,
care înseamn[ dragoste de fra\i, a fost încurajat[ =i mult pre\uit[
de Domnul Isus. 

Noi putem urma pilda acestei biserici îmbog[\indu-ne astfel
fa\[ de Dumnezeu. <Îndeamn[-i s[ fac[ bine, s[ fie boga\i în fapte
bune, s[ fie darnici, gata s[ simt[ împreun[ cu al\ii, a=a ca s[-=i
strâng[ pentru vremea viitoare drept comoar[ o bun[ temelie pen-
tru ca s[ apuce adev[rata via\[> (1 Timotei 6:18, 19). Când
Domnul Isus a spus c[ cei din Filadelfia au \inut Cuvântul,
înseamn[ c[ L-au primit, adic[ L-au crezut, nu s-au ru=inat de El,
ci strângându-L în mintea lor ca pe o comoar[ au trecut la
împlinirea Lui. Mul\i oameni credincio=i au f[cut de-a lungul
anilor lucruri mari cu Dumnezeu =i pentru slava Sa, dar ca s[ li se
încredin\eze lucrurile mari mai întâi au trebuit s[ fie credincio=i
în lucrurile mici, la fel cum la o universitate nu po\i s[ te înscrii
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la cursuri avansate pân[ ce nu te dovede=ti capabil a trece cu bine
cursurile încep[toare. 

Oamenii mari ai lui Dumnezeu înainte de a vorbi la zeci de mii
de oameni au trebui s[ fie credincio=i în a vorbi colegului de
banc[ =i vecinului. Ca =i credincios a face fapte bune înseamn[ a
fi angajatul =i reprezentantul lui Dumnezeu pe p[mânt. Celui
credincios, care p[ze=te Cuvântul, Dumnezeu îi deschide u=i pen-
tru c[ ascultarea îl calific[ în a fi folosit de Dumnezeu, ca prin el
Domnul s[ îmb[rb[teze, s[ mângâie, s[ sature pe fl[mânzi, s[
îmbrace pe cei goi =i s[ vesteasc[ Vestea Bun[ a mântuirii prin
credin\a în Domnul Isus Hristos. <Orice face\i, s[ face\i din toat[
inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care =ti\i
c[ ve\i primi de la Domnul r[splata mo=tenirii. Voi sluji\i
Domnului Hristos> (Coloseni 3:23-24). Mântuirea este darul lui
Dumnezeu primit prin credin\[, dar faptul c[ avem credin\[ ne va
duce la fapte care vor fi o dovad[ c[ suntem mântui\i =i c[
apar\inem nu acestei lumi, care va trece, ci Împ[r[\iei lui
Dumnezeu care va d[inui ve=nic. <Iat[, Eu vin curând; =i r[splata
Mea este cu Mine, ca s[ dau fiec[ruia dup[ fapta lui>
(Apocalipsa 22:12).

Amin
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47
SUCCES ÎN CÃSÃTORIE

<Dac[ nu zide=te Domnul o cas[, degeaba lucreaz[
cei ce o zidesc...> Psalmul 127:1

Ceea ce majoritatea oamenilor numesc ast[zi succes în
c[s[torie este diferit de ceea ce oamenii mari ai
credin\ei numeau în trecut o c[s[torie de succes. Aceia

care-L cuno=teau pe Dumnezeu nu puteau concepe ideea c[ ar
putea avea succes f[r[ a umbla cu El, ca de exemplu Enoh =i Noe
sau ca Zaharia cu so\ia lui, Elisabeta, despre care Scriptura spune
c[ erau neprih[ni\i înaintea lui Dumnezeu =i p[zeau f[r[ pat[
toate poruncile Domnului. Ideea a ce înseamn[ succes în c[s[torie
s-a schimbat în mintea oamenilor de-a lungul anilor, ]ns[
Dumnezeu, preten\iile Lui =i condi\iile în care El binecuv`nteaz[
o c[snicie nu s-au schimbat. Omul datorit[ p[catului caut[ inde-
penden\[ de Dumnezeu =i a denaturat aceast[ institu\ie înfiin\at[
de Domnul numit[ c[s[torie, în care El ar trebui s[ aib[ dreptul
de conduc[tor, f[c`nd din ea o conven\ie p[mânteasc[. 

C[s[toria nu este doar un contract, ci un leg[mânt divin înain-
tea lui Dumnezeu. Într-un contract fiecare urm[re=te interesul =i
drepturile lui, pe când o c[s[torie în Domnul este o promisiune
înaintea Lui de a tr[i împreun[ ca ajutor reciproc, cu drepturi =i
responsabilit[\i în limitele îng[duite de Dumnezeu. Cine iube=te
via\a =i vrea zile fericite în c[snicie tr[ie=te o via\[ de pre\uire
unul pentru cel[lalt, men\in`nd focul dragostei =i chiar al
roman\ei aprins. Dumnezeu r[spunde =i ast[zi rug[ciunilor =i d[
celui ce cere de la El un so\ sau o so\ie potrivit[. Formula pentru
succes, care înseamn[ ascultare de Dumnezeu cu orice pre\, nu
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s-a schimbat deloc. Tr[im ast[zi într-o genera\ie care se conduce
în cea mai mare parte dup[ un standard fals. Este o genera\ie care
încearc[ s[ spun[ c[ b[rbatul =i femeia au roluri egale în
c[s[torie, dar Cuvântul lui Dumnezeu ne înva\[ c[ un b[rbat este
superior femeii în a fi b[rbat =i o femeie este superioar[ b[rbatu-
lui în a fi femeie. 

Dup[ ce Dumnezeu a creat p[mântul cu tot ce este pe el a spus
dup[ fiecare lucrare terminat[ c[ sunt lucruri bune, ]ns[ când a
ajuns la Adam a spus c[ ceva nu este bine =i anume ca acesta s[
fie singur. Dumnezeu a pus o dorin\[ în Adam de a avea pe cine-
va cu care s[-=i împ[rt[=easc[ via\a, =i pentru a-i ]ndeplini dorin\a
Dumnezeu a trimis peste Adam un somn adânc. Omul care a
descoperit cloroformul, care adoarme omul =i-l pune într-o stare
de incon=tien\[ pentru a putea fi operat, a spus c[ a fost inspirat
ca s[ descopere aceast[ substan\[ din acest text care descrie
opera\ia ce i-a f[cut-o Dumnezeu lui Adam. Din coasta lui Adam
Dumnezeu a creat femeia care s[-i întregeasc[ via\a =i când a
v[zut-o i-a pl[cut de ea, pentru c[ era ca el =i totu=i diferit[ în
acela=i timp. Când Adam a v[zut-o, a recunoscut în ea persoana
care-i lipsea. 

Adam a recunoscut în Eva un ajutor potrivit =i femeia care nu
vrea s[ fie ajutor potrivit înseamn[ c[ nu-i place locul unde a
pus-o Dumnezeu. O astfel de r[zvr[tire cost[ foarte mult, a=a cum
putem înv[\a din exemplu lui Lucifer care nu a fost mul\umit cu
locul =i starea în care l-a pus Dumnezeu. Dup[ cum Hristos este
capul Bisericii, tot a=a b[rbatul este capul femei =i un trup nu
poate avea decât un singur cap. Un trup far[ cap este un trup mort
=i un trup cu dou[ capuri este un monstru. Un om a spus c[ a
min\it atunci când a semnat actele de verificare de taxe anuale din
cauz[ c[ a semnat acolo unde a spus capul casei. El recuno=tea de
fapt c[ lucrurile se desf[=oar[ în a=a fel în casa lui ]nc`t nu el este
capul casei. Un so\ care-=i cunoa=te rolul de conduc[tor =i protec-
tor conduce nu ca un dictator, ci în dragoste, a=a cum Hristos con-
duce Biserica. Domnul Isus nu a for\at pe nimeni nici s[ se
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poc[iasc[, nici s[ tr[iasc[ sfânt, ci fiecare alege s[ fac[ aceasta o
dat[ ce a cunoscut iertarea Lui =i dragostea lui Dumnezeu. 

Nimeni nu poate avea succesul unei c[s[torii cre=tine f[r[ s[
fie cre=tin cu adev[rat. Într-o c[snicie de succes b[rbatul =i femeia
sunt ca doi muzicieni care cânt[ o pies[ muzical[ într-o armonie
pl[cut[, dar fiecare are p[r\i diferite pe care le execut[. C[s[toria,
dup[ modul cum cei doi î=i accept[ rolurile date Dumnezeu, poate
fi ca un duet melodios care aduce fericire =i împlinire, sau dac[ se
r[zvr[tesc, trecând peste ce este scris, în loc de duet au un duel
continuu. A fi supus nu înseamn[ inferior, =i Domnul Isus a
dovedit aceasta când S-a supus Marelui Judec[tor =i a venit pe
p[mânt unde a luat haina de rob. O =urubelni\[ nu este mai bun[
dec`t un ciocan =i un ciocan nu este mai bun dec`t o =urubelni\[,
dar fiecare din ele sunt cele mai bune pentru o lucrare specific[.
Împreun[ pot duce la îndeplinire o lucrare mai complex[ =i mai
de valoare. Cu oricine venim în contact putem alege a fi în com-
peti\ie sau putem alege s[ fim o persoan[ care-l întrege=te în bine
=i care pune ce lipse=te în acea rela\ie. 

Oamenii de obicei fug de persoane care tr[iesc în competi\ie =i
sunt atra=i de aceia care caut[ s[ fie ceea ce-i lipse=te celuilalt în
bun[tate. Succesul în c[snicie depinde mult de aceast[ condi\ie,
fiindc[ cei doi pot fi într-o competi\ie care macin[ energia =i
nervii, ori pot fi împreun[ un întreg, în\elegând c[ fiecare are
puncte slabe =i puncte tari. Vechii greci, despre care se spune c[
erau în\elep\i, nu erau chiar a=a atunci când erau pu=i în fa\[ cu
în\elepciunea Scripturii. Ei spuneau c[ un sclav este doar o
unealt[ care are via\[ =i c[ cel mai mare compliment f[cut unei
femei este s[ nu se poat[ spune nimic despre ea, pentru c[ nu avea
dreptul s[ spun[ nimic. Înaintea lui Dumnezeu, ca suflet mântuit,
femeia =i b[rbatul au aceea=i valoare. 

Ast[zi moralitatea omului dec[zut se bazeaz[ nu pe ceea ce d[
Dumnezeu, ci pe ceea ce ei numesc bun =i ca precau\ie, sugerat[
din fundul iadului, ei locuiesc împreun[ ca s[ vad[ dac[ se
potrivesc, trecând hotarul îng[duin\ei lui Dumnezeu =i prin p[cat
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ei ies de sub umbrela binecuvânt[rii. Din aceast[ cauz[ mul\i
încep cu roman\[, ca apoi s[ nu se poat[ suferi a fi în aceea=i
înc[pere. Acela care vrea succes în c[snicie trebuie s[ fie mai
întâi interesat de caracter =i virtu\i duhovnice=ti, pentru c[ cele-
lalte lucruri, cum sunt averea, frumuse\ea =i s[n[tatea, se pot
pierde. Având Scriptura ca =i o candel[ care lumineaz[ calea
vie\ii, cei ce se c[s[toresc în Domnul chiar dac[ nu =tiu cum va fi
drumul =i pe unde îi va duce, ei =tiu c[ cea mai înalt[ \int[ este
aceea de a fi un m[dular s[n[tos în trupul lui Hristos. Aceia care
tr[iesc în toat[ lumina de sus =tiu c[ în\elepciunea =i iscusin\a lor
trebuie întotdeauna s[ fie subordonat[ ascult[rii de Dumnezeu. 

Lipsa de succes în c[snicie poate fi atribuit[ de multe ori unor
jocuri periculoase =i costisitoare pe care cei doi pot alege s[ le
joace. Sunt roluri periculoase îndrept[\ite de un egoism personal
care pot distruge un c[min. Rolul de critic spune: <De ce nu e=ti
ca =i cutare?> Rolul de predicator spune: <A=a trebuie s[ fii!>
Rolul de psiholog zice: <+tii tu de spui a=a?> Rolul de istoric \ine
minte cu lux de am[nunt toate gre=elile celuilalt =i a neamului ei
sau a lui. Rolul de dictator se r[ste=te: <S[ nu mai faci asta cât
tr[ie=ti!> Un rol foarte obi=nuit este acela de judec[tor: <Tu nicio-
dat[, tu totdeauna, \i-am spus de-atâtea ori, e=ti ca mama ta, e=ti
ca tat[l t[u.> Rolul de profesor se simte superior =i poate face r[ni
ce greu se vindec[, spunând lucruri ca: <|i-am spus de atâtea ori!
Dac[ ai avea minte.> Toate acestea ]i spun celuilalt: <Eu sunt mai
important dec`t tine.> Jucarea unor asemenea roluri duce la
pr[bu=irea c[sniciei. 

O companie în care nu exist[ comunicare se va destr[ma =i o
c[snicie f[r[ comunicare face din cei doi, doi str[ini. Una din
probleme în comunicare este mândria, atunci când fiecare î=i
ascunde partea slab[ =i vrea s[ expun[ sl[biciunea celuilalt. O ast-
fel de pereche uit[ c[ sunt chema\i s[ fie una prin a se întregi unul
pe cel[lalt =i nu prin a fi în competi\ie unul cu cel[lalt. O regul[
bun[ este aceea de a nu l[sa s[ apun[ soarele peste mânia ta, adic[
s[ nu mergi la culcare sup[rat. Când cineva la mânie scoate
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cuvinte nes[buite din gur[ este ca =i un om care arunc[ cu o
piatr[ într-un cuib de viespi. Un b[rbat care se vede f[r[ gre=eal[
are de so\ie o femeie care a f[cut o gre=eal[, =i anume aceea c[
s-a c[s[torit cu el. Mul\i b[rba\i ]=i trateaz[ so\ia ca pe o posesie,
nu ca fiind parte din ei. Unii din lips[ de dragoste o trateaz[ ca
fiind o ma=in[ care atunci când e nou[ o scoate la parad[, iar apoi,
când se înveche=te, o \in acas[. Fiecare trebuie s[ fie sensibil la
nevoile celuilalt. 

O ma=in[ are ceasuri la bord care trebuiesc urm[rite, fiindc[
indic[ starea =i nevoile ma=inii. Sunt semnale la care trebuie s[
fim receptivi, ascultând bine =i \inând limba înfrânat[ pân[ ce
trece mânia =i momentul de criz[. Cei care au studiat aceste st[ri
spun c[ noi din ceea ce auzim ]nregistr[m mai pu\in de 25 la sut[
=i multe certuri izbucnesc din cauza lipsei clare a în\elegerii. Ca
s[ ascul\i trebuie s[ înve\i s[ ascul\i =i aceasta cere concentrare.
Aproape 90 la sut[ din argumente izbucnesc înainte de a servi
masa, când nivelul zah[rului în trup este sc[zut, de aceea trebuie
s[ fim con=tien\i c[ este un timp =i un loc potrivit în care se pot
discuta p[rerile diferite, ]nc`t s[ nu se aleag[ nici unul din cei doi
cu r[ni suflete=ti. 

Un punct potrivit pentru a începe o astfel de discu\ie este acela
c[ nici unul nu este perfect. Un perfec\ionist este o persoan[ care
vrea s[ dea din durerea lui =i altora. Cineva spunea despre
c[s[torie c[ este ca un vechi disc de pick-up pe care-l cumperi
pentru o melodie ]nregistrat[ pe o parte, dar în mod automat
prime=ti =i o melodie pe care nu neaparat ai vrut-o =i care este
]nregistrat[ pe cealalt[ parte. Tot a=a c[s[toria are drepturi, dar =i
îndatoriri. Dragostea descris[ la Corinteni 13 are o parte complet
opus[ dragostei, =i acela care vrea succes în c[snicie nu trebuie s[
treac[ la acea parte. De exemplu ]n Corinteni 13 ni se spune c[
dragostea este îndelung r[bd[toare, dar cel lipsit de dragoste nu
rabd[ nimic. Dragostea este plin[ de bun[tate, dar cel lipsit de
dragoste nu are bun[tate =i lipsa bun[t[\ii este r[utatea. Ca o veri-
ficare putem studia întreg capitolul ca s[ vedem dac[ avem
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dragoste sau opusul acestor calit[\i ale dragostei. B[rbatul =i
femeia au fost crea\i diferit, au roluri diferite =i sunt diferi\i. 

B[rbatul are un sim\ practic mai dezvoltat, pe când o femeie
are un sim\ emo\ional mai dezvoltat. Când unui b[rbat i se pare
c[ în\elege o femei, este pentru c[ are iluzia c[ ea este ca =i el.
B[rbatul care spune c[ în\elege pe deplin o femeie trebuie
urm[rit, pentru c[ el va min\i =i cu privire la alte lucruri. Pentru
succes în c[snicie este nevoie ca cei doi s[ în\eleag[ c[ nu numai
trupul lor, ci =i sufletul =i duhul lor vor convie\ui împreun[. Este
nevoie de o unire =i potrivire a emo\iilor =i dorin\elor. Mul\i se
uit[ doar la partea fizic[, ca apoi s[ descopere c[ s-au înjugat la
un jug nepotrivit, având diferen\e care fac via\a grea. Farmecul
unui b[rbat este =i ast[zi bun[tatea, iar duhul blând =i lini=tit al
unei femei este =i ast[zi de mare valoare. La o c[s[torie, tata fetei
i-a dat ginerelui cadou un ceas de aur pe care era inscrip\ionat:
<Spune ceva frumos so\iei tale>. 

Pentru ca amândoi s[ se comporte frumos unul cu cel[lalt este
nevoie de bun[tate =i chiar de mil[. În loc de mânie este bine s[
cultivi un sim\ al umorului, care te face s[ treci peste greut[\ile
vie\ii mai u=or. Un zâmbet cost[ a=a pu\in, dar face a=a de mult.
Blânde\ea celui credincios trebuie s[ fie cunoscut[ de to\i oamenii,
dar mai întâi de cei din casa lui, =tiind c[ un r[spuns poate potoli
sau poate aprinde un foc în c[snicie. O condi\ie pentru ca o c[sni-
cie s[ aib[ succes este ca cei doi s[ fie doi iert[tori buni, fiecare
admi\ând c[ nu este des[vâr=it. Succesul în c[snicie, a=a cum
men\ioneaz[ textul de la început, trebuie s[-L includ[ pe
Dumnezeu în tot =i în toate. Scriptura spune c[ omul va p[r[si pe
mama sa =i se va lipi de nevasta sa. F[r[ de acest <va p[r[si> =i <se
va lipi> nu exist[ succes în c[snicie. Este o prioritate a p[r[si =i
este o permanen\[ în a se lipi, ca apoi aceast[ <p[r[sire> =i <ali-
pire> s[ fie o motivare pentru care cei doi s[ devin[ un singur trup.

O alt[ piedic[ în calea fericirii în c[snicie este neseriozitatea
spiritual[. Fiecare b[rbat are chemarea de fi preot în casa lui,
iubind, protejând =i purtând de grij[ so\iei =i copiilor lui. De-a
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lungul anilor s-a ajuns în multe case la ideea c[ femeia e cu reli-
gia. Un b[rbat care =tia c[ suntem chema\i la a ne ruga =i a veghea
a spus c[ nevasta lui se roag[, iar el vegheaz[ asupra ei ca s[ vad[
ce face ea. Mesajul abstinen\ei pân[ la c[s[torie, care aduce
binecuvântare peste c[snicia a doi ce se c[s[toresc în Domnul este
un fenomen tot mai str[in. Sunt mul\i care imediat cum apare fur-
tuna recurg la divor\, care este un p[cat înaintea lui Dumnezeu.
Al\ii chiar dac[ din fric[ sau interese diferite nu recurg la
desp[r\ire, tr[iesc într-un divor\ emo\ional când fiecare î=i vede
de treaba lui =i cei doi nu mai sunt una. 

}n c[snicie, increderea unuia fa\[ de cel[lalt are la baz[ nu doar
sim\uri, ci o experien\[ solid[ de credincio=ie unul fa\[ de cel[lalt.
Când unul din cei doi nu se p[streaz[ curat, ci î=i permite gânduri
=i apoi fapte nepermise trece de limita pus[ de Dumnezeu =i aduce
pr[bu=irea acelei case. Diavolul este specialist în a ]mpacheta
gunoi numit dorin\e p[c[toase în cutii sclipitoare legate cu funde
pe care le pune în calea omului u=uratic. Samson a dispre\ui
chemarea deosebit[ pe care a avut-o de la Dumnezeu de a tr[i
ne]ntinat =i a pierdut totul. +i-a dezonorat p[rin\ii, a p[r[sit planul
lui Dumnezeu =i a ajuns orb chiar înainte de a i se scoate ochii
prin faptul c[ a numit r[ul bine =i a umblat dup[ femei care nu
erau din Israel. A pl[tit un pre\ scump pentru comportarea lui
ieftin[, =i via\a lui L-a dezonorat pe Dumnezeu. 

Tr[im vremuri când un tân[r sau o tân[r[ sunt privi\i ca o rari-
tate =i chiar ca o ciud[\enie dac[ î=i p[streaz[ fecioria pân[ dup[
actul sfânt al c[s[toriei. Astfel de tineri care se p[streaz[ cura\i
pentru Domnul poate s[ spun[ celorlal\i tineri, care uneori vor
râde de lipsa lor de experien\[, c[ ei pot deveni oricând ca =i cei
cu experien\[, dar cei care au c[lcat porunca lui Dumnezeu nu
mai pot fi niciodat[ ca ei. Pofta rea =i nepermis[ este ca un urs
s[lbatic cu care cineva alege s[ se joace intrând în cu=ca lui pen-
tru a-l hr[ni. Atunci când gândurile de a nu fi credincios leg[mân-
tului c[s[toriei sunt încurajate, omul =i c[s[toria ajunge s[ fie
sfâ=iate de acest urs numit poft[ rea. Orice gând de necur[\ie
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sexual[ trebuie s[ dea o alarm[ duhovniceasc[ în via\a
aceluia care a promis credincio=ie so\ul sau so\iei =i în acela=i
timp lui Dumnezeu. Domnul Isus a accentuat acest pericol
când a spus c[ cine pofte=te în inima lui se face vinovat de
înf[ptuirea acelui p[cat. 

O alt[ condi\ie care poate face ca o c[snicie s[ fie un succes sau
s[ fie lipsit[ de succes sunt copiii. Se spune c[ copiii atunci când
sunt mici te calc[ pe picioare, dar când sunt mari te poate c[lca pe
inim[. Dac[ nu îi cre=tem în înv[\[tura Domnului, buruienile lumii
vor cre=te în inima lor =i ca p[rin\i vom fi str[pun=i de s[ge\ile
obr[zniciei =i a nerecuno=tin\ei. Polite\ea =i respectul trebuiesc
înv[\ate în primii =apte ani de acas[ =i este datoria p[rin\ilor s[
fac[ din aceasta o prioritate. Trebuie s[ le ar[t[m dragoste, dar
numai în limitele în\elepciunii care vine de sus, dându-ne pe noi ca
exemplu. Un râu de ap[ este o binecuvântare, fiindc[ face via\a
posibil[, dar dac[ acest râu iese din albie poate produce pagube =i
chiar moarte. Tot a=a dragostea pe care o ar[t[m copiilor dându-le
ce vor trebuie s[ aib[ o latur[ a disciplinei.

Un tat[ a fost chemat la =coal[ de profesori pentru c[ copilul
lui fura. I s-a spus c[ fur[ creioane, pixuri =i tot ce are ocazia. Tata
copilului a spus c[ nu poate s[ în\eleag[ de ce copilul face a=a
ceva întrucât el îi aduce acas[ de la birou tot felul de creioane =i
pixuri. Dup[ ce a spus aceste cuvinte =i-a dat seama ce a spus =i
de faptul c[ copilul îl copia pe el în a fura. La un examen, profe-
sorii au fost întreba\i dac[ pot înv[\a pe cineva ceva ce ei nu =tiu.
Cineva a r[spuns la aceast[ întrebare cu un NU categoric =i a mai
spus c[ a înv[\a pe cineva ce nu =tii este ca =i cum ai veni de unde
nu te-au dus. Trebuie s[-i înv[\[m pe copii calea Domnului, dar
nu putem face aceasta dac[ nici noi nu o =tim. S-a f[cut un studiu
prin care s-a aflat c[ atunci când tata =i mama frecventeaz[ cu
regularitate casa de rug[ciune, în 72 la sut[ din cazuri =i copiii lor
au continuat s[ frecventeze casa de rug[ciune când au ajuns la
maturitate. Acela=i sondaj ar[ta c[ în cazurile când numai tata
frecventa adunarea, 55 la sut[ din copii r[mân credincio=i, =i
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atunci când numai mama frecventeaz[ adunarea numai 15 la sut[
din copii r[mân credincio=i. 

Copiii no=tri =tiu c[ noi nu suntem des[vâr=i\i, dar ei =tiu cu
siguran\[, f[r[ s[ le spunem noi, dac[ Dumnezeu este sau nu este
o prioritate în via\a noastr[. Ca =i p[rin\i avem o \int[ foarte înalt[
=i anume de a cre=te copii care s[ iubeasc[ pe altcineva mai mult
decât pe noi, adic[ pe Dumnezeu. Ca p[rin\i avem slujba de a
cre=te un copil spre a fi în stare de a func\iona în societate nede-
pinzând de nimeni =i de a fi un m[dular s[n[tos în trupul lui
Hristos. Când copiii se c[s[toresc nu întrerupem rela\ia de priete-
nie, dar ei nu mai sunt sarcina noastr[, ci trebuie s[ se alipeasc[
de so\ul sau so\ia care a cerut-o de la Domnul. 

Se spune c[ un copil de la vârsta de 13 ani pân[ la vârsta de 19
ani î=i vede p[rin\ii îmb[trânind 20 de ani. Prima slujb[ a unui
credincios nu este adunarea, ci este casa lui peste care Dumnezeu
l-a pus preot. Dumnezeu nu este impresionat dac[ eu vreau s[ fiu
un mare lucr[tor în Biserica Lui atâta timp cât eu nu m[ ocup de
familia mea. Neascultarea de p[rin\i este pe lista =i în catalogul
p[catelor zilelor de pe urm[, de aceea este nevoie de mult[
rug[ciune, pentru ca în r[bdare s[ putem s[ cre=tem copii pentru
cer =i nu pentru iad. Copiii trebuie s[ asculte de p[rin\i, dar numai
în Domnul =i dac[ ace=tia le cer lucruri pe care Scriptura le
nume=te p[cat sunt dezlega\i de a nu asculta. Fiecare copil care a
crescut trebuie s[ în\eleag[ c[ nu poate fi ]n rela\ie bun[ cu
Dumnezeu =i în acela=i timp în rela\ii rele cu p[rin\ii. 

P[rin\ii sunt primii oameni cu care copiii au de-a face =i dac[
nu ascult[ de ei în Domnul, probabil c[ nu vor asculta nici de
Dumnezeu. În acela=i timp numai copiii perfec\i pot avea pre-
ten\ia la p[rin\i perfec\i, de aceea trebuie s[ fie o îng[duin\[ în
bun[tate. Copiii sunt chema\i s[-=i onoreze =i s[-=i pre\uiasc[
p[rin\ii, aceasta fiind înso\it[ de promisiunea de a tr[i mult =i feri-
ci\i. Un copil ]=i onoreaz[ p[rin\ii dup[ felul cum tr[ie=te, dup[
poverile pe care este în stare s[ le poarte în via\[ =i chiar pentru
Dumnezeu. Prin dragostea pe care un copil ajuns la maturitate o
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r[sfrânge peste p[rin\ii lui atrage binecuvântarea lui Dumnezeu.
Succes înseamn[ s[ ceri Domnului s[-\i zideasc[ c[snicia ta, iar
tu s[ ascul\i de El cu orice pre\. O c[snicie cu succes este o c[sni-
cie unde so\ul =i so\ia tr[iesc într-o bun[ în\elegere, ca m[dulare
în trupul lui Hristos, crescându-=i copiii în fric[ =i temere de
Domnul, pentru ca într-o zi s[ se prezinte to\i înaintea lui
Dumnezeu ca suflete mântuite care au lucrat în via Lui =i s[ intre
în r[spl[tirile lui Dumnezeu.

Amin
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48
AMÃGIREA BÃUTURII

<Nu v[ îmb[ta\i de vin, aceasta este o destr[b[lare.
Dimpotriv[, fi\i plini de Duh.> Efeseni 5:18

La =coala prorocilor condus[ de prorocul Elisei s-a
descoperit c[ mâncarea era otr[vit[ de plante toxice
culese din neb[gare de seam[ =i studen\ii au spus:

<…«moartea este în oal[!»> (2 Împ[ra\i 4:40). Ar fi potrivit s[
spunem =i noi c[ moartea este în pahar sau în sticl[, atunci când
vorbim de licoarea care ia min\ile oamenilor, adic[ de alcool, sub
orice form[ ar fi aceasta. Lumea spune: <Tr[ie=te pentru acum,
m[nânc[ =i bea, profit[ de ziua de azi> =i parte din îndeplinirea
acestor dorin\e ale firii este =i am[girea, care fur[ omului reali-
tatea, pe moment, prin folosirea b[uturilor ame\itoare, care au
urm[ri ce duc sufletul la moarte =i uneori chiar =i trupul. <Nu te
uita la vin când curge ro= =i face m[rg[ritare în pahar; el alunec[
u=or, dar pe urm[ ca un =arpe mu=c[ =i în\eap[ ca un basilic>
(Proverbe 23:31, 32). Tr[im într-o lume ce merge înspre declin
moral numit calea cea larg[, unde destr[b[larea cu b[uturi
ame\itoare a jucat =i joac[ un rol important în arsenalul puterii
iadului. A am[gi înseamn[ a ademeni =i a da speran\e nereale, iar
cei ce recurg la folosirea b[uturii ame\itoare cump[r[ am[girea
aceluia care are numele de tat[ al minciunii, cel care i-a am[git =i
pe primii oameni din Eden. 

Când am vizitat-o pe m[tu=a mea care locuie=te la \ar[ am
v[zut cum punea într-o cutie de conserv[ goal[ câteva gr[un\e de
porumb ca apoi scuturând cutia cu boabe s[ fac[ o g[l[gie spe-
cific[ care determina animalele s[ mearg[ unde dorea ea. Satan
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folose=te am[girea de=art[ a b[uturii ca s[ cheme oamenii s[ le
dea puteri mincinoase determin`ndu-i s[ bea, iar cei ne]n\elep\i
care ascult[ g[l[gia reclamelor lui îl urmeaz[. <Ar[tarea lui se va
face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne =i pu-
teri mincinoase, =i cu toate am[girile nelegiuirii pentru cei ce sunt
pe calea pierz[rii, pentru c[ n-au primit dragostea adev[rului ca
s[ fie mântui\i> (2 Tesaloniceni 2:9, 10). B[uturile ame\itoare au
fost folosite din vremuri str[vechi, =i niciodat[ nu au avut un
rezultat pozitiv. 

Vechiul Testament ni-l prezint[ pe Noe ca fiind primul om care
a s[dit o vie =i a produs aceast[ licoare ame\itoare cu care s-a
îmb[tat =i care l-a determinat la o purtare ru=inoas[ =i nedemn[
pentru un om chemat s[ fie sfânt. Egiptenii se închinau zeului
Osiris pe care-l considerau zeul planta\iilor de vie, c[ruia i se
rugau pentru a le asigura vinul =i berea pe care o produceau din
cereale. Grecii aveau ca zeu al vi\ei de vie pe Dionysios c[ruia îi
aduceau jertfe =i cu toate c[ filozofii lor, Aristotel =i Platon, reco-
mandau cump[tarea, abuzul de alcool era ceva la ordinea zilei.
Be\ia pe scar[ larg[ în timpul unor petreceri destr[b[late a dus în
anul 593 î.Hr. la c[derea =i cucerirea cet[\ii Babilonului de c[tre
per=i, lucru ce p[rea imposibil datorit[ zidurilor ce o încercuiau.
Romanii care i-au cucerit pe greci au luat de la ei =i pe Dionysios
=i l-au numit Bachus, în numele c[ruia organizau be\ii, ritualuri =i
îi aduceau chiar =i jertfe. Cuno=tin\a despre b[uturile ame\itoare
s-a extins =i transmis de la un popor la altul, b[uturile fiind trans-
formate în func\ie de fructele sau cerealele existente =i dup[ gus-
turile specifice ale oamenilor, ajung`nd pân[ la noi, oriunde în
lume am locui. 

Prin Sfânta Scriptur[ Dumnezeu vrea s[ ne fereasc[ pe fiecare
din noi de a deveni înc[ o victim[ a b[uturilor ame\itoare, care cu
afec\iunea ei creeaz[ o dependen\[. <Nu se cade împ[ra\ilor,
Lemuele, nu se cade împ[ra\ilor s[ bea vin, nici voievozilor s[
umble dup[ b[uturi tari; ca nu cumva, bând, s[ uite legea, =i s[
calce drepturile tuturor celor nenoroci\i> (Proverbe 31:4, 5). Fiind
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n[scu\i din nou, duhul nostru este ridicat la rang de voievod care
conduce via\a spre folosul ve=nic al sufletului, iar trupul care este
doar temporar casa sufletului este \inut la rang de slug[. Prin
folosirea b[uturii ame\itoare rolul este inversat =i duhul r[mâne
f[r[ nici un drept care s[ protejeze interesul ve=nic al sufletului
prin a deosebi ce este sfânt de ce nu este sfânt. Din acest motiv
preo\ilor din Vechiul Testament nu li se d[dea voie s[ foloseasca
b[uturi ame\itoare. <Tu =i fiii t[i împreun[ cu tine, s[ nu be\i vin,
nici b[utur[ ame\itoare, când ve\i intra în cortul întâlnirii, ca s[ nu
muri\i; aceasta va fi o lege ve=nic[ printre urma=ii vo=tri, ca s[
pute\i deosebi ce este sfânt de ce nu este sfânt, ce este necurat de
ce este curat> (Leviticul 10:9, 10). 

Fiecare copil al lui Dumnezeu este un preot al Domnului =i nu
exist[ nici o zi în via\a lui când s[-=i poat[ permite s[ lase aceast[
gard[ jos =i s[ bea din ceea ce apostolul Pavel nume=te paharul
dracilor. <Nu pute\i bea paharul Domnului =i paharul dracilor; nu
pute\i lua parte la masa Domnului =i la masa dracilor>
(1 Corinteni 10:21). Ferirea de tot ce ni se pare r[u pentru a p[stra
sfin\enia templul trupului nostru =i a sufletului include ferirea de
orice b[uturi ame\itoare care încurajeaz[ poftele lume=ti. <C[ci
harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toti oamenii, a
fost ar[tat, =i ne înva\[ s-o rupem cu p[gân[tatea =i cu poftele
lume=ti, =i s[ tr[im în veacul de acum cu cump[tare dreptate =i
evlavie> (Tit 2:11, 12). Cine folose=te b[uturi ame\itoare a termi-
nat-o cu cump[tarea =i prin introducerea în trupul lor a licoarei
ce-i sl[be=te judecata d[ controlul unor duhuri necurate, care abia
a=teapt[ s[-l duc[ spre pr[pastie. <Ochii \i se vor uita dup[
femeile altora, =i inima î\i va vorbi prostii> (Proverbe 23:33).  

Be\ia este o forma de nebunie temporar[, dar voluntar[, în care
omul se las[ f[r[ de ap[rare ]mpotriva vr[jma=ului sufletelor
noastre. <Vinul este batjocoritor, b[uturile tari sunt g[l[gioase;
oricine se îmbat[ cu ele nu este în\elept> (Proverbe 20:1). Majori-
tatea dintre noi suntem gata s[-i d[m dreptate acestui verset care
spune c[ b[utura este g[l[gioas[, fiindc[ am avut parte de vecini
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care la ocazii speciale au horit toat[ noaptea sau am avut ocazia
s[ trecem pe lâng[ vreo teras[ de noapte =i am auzit felul în care
Satan î=i bate joc de aceia care-i cump[r[ marfa. Alcoolul
afecteaz[ creierul, afectând activitatea centrilor care coordoneaz[
echilibru, percep\ia, vorbirea =i gândirea. Alcoolul care a
destr[mat multe c[s[torii, =i care trece u=or de la a fi un obicei r[u
la a fi o patim[, înlocuie=te timiditatea cu p[catul =i omul care de
obicei se ferea de a spune sau de a face anumite lucruri, când are
mintea înfierbântat[ de alcool procedeaz[ în mod compromi\[tor
atât pentru suflet, pentru binele celor din jur, cât =i pentru
s[n[tatea trupului. 

Sunt oameni care se laud[ cu t[ria lor de a r[mâne treji chiar =i
atunci c`nd beau mult, dar Scriptura care nu d[ gre= are pentru ei
un <Vai!> undeva în viitorul lor. <Vai de cei tari când este vorba
de b[ut vin, =i viteji când este vorba de amestecat b[uturi tari>
(Isaia 5:22). B[uturile ame\itoare promit mult, dar dau pu\in, =i
omul din dorin\a de a fi liber de probleme în urma consumului de
b[uturi ame\itoare ajunge ]n final sclav a unei patimi ce-i gole=te
buzunarele =i-i distruge s[n[tatea. Reclamele încearc[ s[ asocieze
alcoolul cu ceva ce este bun, ca de exemplu cu bucurie, pl[cere,
dar oricât de atr[g[toare ar fi aceste reclame nu sunt decât ade-
meniri mincinoase, care în=eal[. B[utura începe multe lucruri
care de cele mai multe ori se termin[ cu spitalizare, s[r[cie,
divor\, închisoare sau chiar moarte. Pozi\ia Scripturii este clar[ =i
se nume=te abstinen\[ cu privire la b[uturile ame\itoare =i ne
înva\[ nici s[ nu ne uit[m la ele. <Ale cui sunt vaietele? Ale cui
sunt sunt oft[rile? Ale cui sunt ne]n\elegerile? Ale cui sunt plân-
gerile? Ale cui sunt r[nile f[r[ pricin[? Ai cui sunt ochii ro=i? Ale
celor ce întârzie la vin, =i se duc s[ goleasc[ paharul cu vin
amestecat> (Proverbe 23:29-31). 

Alcoolul creeaz[ ast[zi mari probleme la nivelul tuturor
p[turilor sociale ale omenirii =i prin dovezi de net[g[duit se poate
urm[ri modul în care afecteaz[ nu numai aspectele spirituale, dar
=i cele sociale. Mul\i tineri se confrunt[ cu presiunea colegilor de
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=coal[ de a încerca aceste b[uturi ame\itoare =i pu\ini au puterea
de a refuza categoric otrava alcoolului. Li se spune: <E=ti b[rbat
acum, to\i beau, nu e r[u s[ bei cu m[sur[>, dar ferice de cel care
recunoa=te glasul =arpelui =i st[ departe de a bea cu be\ivii. Se
spune despre cârciumari c[ îi sunt dragi be\ivii, dar nu i-ar vrea
de gineri, pentru c[ =tie c[ via\[ lor este distrus[. Mul\i î=i scuz[
obiceiul de a bea legându-se de faptul c[ Domnul Isus a transfor-
mat apa în vin, f[r[ s[ =tie ce fel de vin a fost acela sau folose=te
cazul bolii de stomac a lui Timotei, f[r[ s[ doreasc[ s[ aib[ boala
de stomac. Dac[ cineva argumenteaz[ folosirea b[uturii
ame\itoare pe motive medicale, trebuie s[ =tie c[ trupul omului
=tie s[ produc[ singur, din mâncarea obi=nuit[, alcoolul necesar,
prin programarea f[cut[ de Dumnezeu. 

Problema cu folosirea b[uturilor ame\itoare ocazional sau cu
m[sura este ceva ce de multe ori dep[=e=te voin\a omului, fiindc[
omului i se dezvolt[ un gust =i la mare necaz, la mare bucurie sau
la evenimente sociale trece de la a folosi în mod moderat la a
folosi în mod excesiv =i pe aceasta conteaz[ Satan. El este
mul\umit s[ aib[ controlul vie\ii noastre cât de pu\in =i s[
foloseasc[ aceste ocazii la maximum spre a aduce nenorocire
sufletului =i chiar trupului. B[utura ame\itoare duce numai la r[u
=i omul care bea la evenimente fericite sau de necaz în mod
inevitabil va asculta de glasul =arpelui. A=a se întâmpl[ c[ la
înmormântarea unui om care a condus beat =i a murit într-un acci-
dent oamenii beau =i petrec, implinind mai departe voia lui Satan.
<Nimeni, dup[ ce a auzit cuvintele leg[mântului acestuia încheiat
cu jur[mânt, s[ nu se laude în inima lui =i s[ zic[: «Voi avea
pacea, chiar dac[ a= urma dup[ pornirile inimii mele, =i chiar dac[
a= ad[uga be\ia la sete»> (Deuteronom 29:19). B[utura ame\itoare
în=eal[ temporar sim\urile, ca apoi omul s[ se trezeasc[ la reali-
tate =i uneori s[ fie surprins de pagubele ce le-a creat în timpul
când prin alcool a dat controlul celui r[u. 

Inchizi\ia =i tiranii politici au folosit uneori b[uturile
ame\itoare ca s[ afle informa\ii care altfel oamenii nu le-ar fi
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divulgat. Alcoolul care are un efect depresiv, încetine=te activi-
tatea creierului =i cauzeaz[ o treime din accidentele de circula\ie,
poate duce la violen\[ =i chiar la crime. Mul\i oameni tr[iesc o
via\[ de regret cu o con=tiin\[ mânjit[ =i ve=nic îndurerat[ c[ au
condus be\i =i în accidente, pierzând controlul automobilului, au
curmat vie\i nevinovate, dar p[rerea lor de r[u nu-i poate aduce
înapoi pe cei care poate au plecat în direc\ia iadului, neavând o
alt[ =ansa de poc[in\[. Num[rul celor ce caut[ s[ fug[ de realitate
ascunzându-=i necazul în alcool cre=te mereu =i acest monstru
cauzeaz[ tot mai multe victime, nefiindu-i ru=ine s[-i provoace =i
pe aceia care poart[ numele de cre=tini. 

Oricine nu vegheaz[ poate intra prin folosirea b[uturilor
ame\itoare într-o categorie de oameni despre care Domnul Isus
spune c[ vor ajunge acolo unde va fi plânsul =i scrâ=nirea din\ilor.
<Dac[ va începe s[ bat[ pe tovar[=ii lui de slujb[, =i s[ mân[nce
=i s[ bea cu be\ivii, st[pânul robului aceluia va veni în ziua în care
el nu se a=teapt[, =i în ceasul pe care nu-l =tie, îl va t[ia în dou[,
=i soarta lui va fi soarta f[\arnicilor; acolo va fi plânsul =i
scâr=nirea din\ilor> (Matei 24:49-51). Majoritatea consumatorilor
de b[uturi ame\itoare, alcool sau spirtoase cum mai sunt numite,
nu cunosc problemele pe care acestea le genereaz[ în om =i une-
ori nici nu-i intereseaz[ pân[ ce ajung la durere. Alcoolul, care nu
este un aliment, afecteaz[ sistemul imunitar f[cându-l mai vul-
nerabil la boli =i produce o b[trânire timpurie. 

Pentru un timp organismul celui ce bea se adapteaz[ ca s[
mascheze efectele negative ale alcoolului în organism, ]ns[ dup[
un timp pierde lupta de a men\ine echilibru =i apar urm[ri dezas-
truoase. Alcoolul intr[ în contact cu sim\urile trupului =i dup[ ce
are o ac\iune iritant[ =i anestezic[ în gur[, esofag =i stomac este
absorbit de pere\ii intestinali ajungând astfel în sânge =i apoi la
toate celulele corpului, încetinindu-le activitatea =i eficien\a.
Dac[ se consum[ suficient alcool persoana adoarme sau chiar
poate intra în com[, ducând astfel la degradarea organismului =i
la o posibil[ ruin[ total[. Oamenii ar vrea s[ slujeasc[ unui dum-
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nezeu care pune =tampila aprob[rii pe tot ce zic =i fac ei, ]ns[
Dumnezeul în fa\a c[ruia vom sta fiecare din noi ca s[ d[m
socoteal[ de ce am f[cut cu via\a noastr[ nu este a=a. El este
St[pân =i nu slug[, de aceea porunce=te oamenilor de pretutindeni
s[ se poc[iasc[, =i aceast[ poc[in\[ include =i desp[r\irea de
b[uturile ame\itoare. În bun[tatea Lui, El le arat[ p[c[to=ilor
calea =i le spune s[ mearg[ pe ea. <Urechile tale vor auzi dup[ tine
glasul care va zice: «Iat[ drumul, merge\i pe el!»...> (Isaia 30:21). 

O minte tulburat[ de alcool, oricât de bine ar fi mascat[ =i
oricât de pu\in i se pare cuiva c[ a b[ut, nu mai are logica a ce este
drept =i bine =i nu mai poate s[ fac[ voia sfânt[ a Domnului.
B[utura ame\itoare este un lux servit omului nechibzuit, care apoi
devine ceva foarte costisitor pentru suflet. <Împ[ratul Bel=a\ar a
f[cut un mare osp[\ celor o mie de mai mari ai lui, =i a b[ut vin
]naintea lor. +i în cheful vinului, a poruncit s[ aduc[ vasele de aur
=i de argint, pe care le luase tat[l s[u Nebucadne\ar din Templu de
la Ierusalim, ca s[ bea cu ele împ[ratul =i mai marii lui, nevestele
=i \iitoarele lui> (Daniel 5:1-2). Avem în exemplul lui Nabal, la fel
ca =i în cazul lui Bel=a\ar, ce fel de om este cel care se ded[
b[uturii =i ospe\elor. <Abigail a ajuns la Nabal. +i tocmai el d[dea
în casa lui un osp[\ ca un osp[\ împ[r[tesc; inima îi era vesel[, =i
era beat mort...> (1 Samuel 25:36). Atât Bel=a\ar ca împ[rat cât =i
Nabal ca om din popor au ajuns s[ moar[ prematur, dar mai trist
este c[ au murit sfidându-L pe Dumnezeu, f[când ce este r[u
înaintea Lui. 

Avem tot în Scriptur[ un exemplu pozitiv în cazul Recabi\ilor
de care chiar Dumnezeu se bucur[ =i pe care îi d[ ca =i exemplu
de ce înseamn[ s[ ascul\i. <Am pus înaintea fiilor casei lui
Recabi\ilor ni=te vase pline de vin =i pahare, =i le-am zis: «Be\i
vin!» Dar ei au r[spuns: «Noi nu bem vin! C[ci Ionadab, fiul lui
Recab, tat[l nostru, ne-a dat urm[toarea porunc[: ,S[ nu be\i
niciodat[ vin, nici voi, nici fiii vo=tri;'»> (Ieremia 35:5, 6).
Acultarea Recabi\ilor a fost un exemplu pentru Israeli\i, dar este
un exemplu =i pentru noi, cei de ast[zi, a ce înseamn[ s[ spui NU
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la ceea ce Dumnezeu spune NU. Scriptura ne spune c[ be\ia este
un p[cat ce duce la imoralitate, de aceea voi sta departe de orice
ar încerca s[ m[ atrag[ în acea direc\ie. Sunt multe motivele pen-
tru care a= spune nu b[uturilor ame\itoare, dar cea mai important[
este aceea de a-L l[sa pe Duhul Sfânt s[ râmân[ în templul trupu-
lui meu =i astfel prietenia =i c[l[uzirea Lui s[ continue ]n via\a
mea. <Bine este s[ nu m[nânci carne =i s[ nu bei vin =i s[ te fere=ti
de orice lucru, care poate fi pentru fratele t[u un prilej de c[dere,
de p[c[tuire sau de sl[bire> (Romani 14:21). Atunci c`nd ni se
ofer[ b[utur[ s[ spunem c[ deja suntem ferici\i =i nu avem nevoie
de ceva artificial =i trec[tor ca s[ ne fac[ s[ ne sim\im bine. <Nu
v[ îmb[ta\i de vin, aceasta este o destr[b[lare. Dimpotriv[, fi\i
plini de Duh> (Efeseni 5:18). 

Cine nu bea b[uturi ame\itoare nu se otr[ve=te =i nu poate
deveni un alcoolic, de aceea abstinen\a este calea cea sigur[ de a
sta departe de destr[b[larea cu b[uturi ame\itoare. Pilda fiului
risipitor ne spune c[ fiul care =i-a cerut partea de mo=tenire nu a
fost oprit de la a pleca de acas[, lucru care ne spune clar c[
Dumnezeu }=i \ine limitele =i nu for\eaz[ omul ca s[ fie mântuit,
dar El, care este D[t[torul a tot ce este bun, dore=te mult s[ ne fe-
reasc[ de pierderile ce le aduce p[catul =i de riscul de a nu mai
g[si drumul spre casa p[rinteasc[ sau de a nu mai putea reveni la
casa p[rinteasc[ spre a fi restaurat. Alcoolul este ast[zi un drog
prea u=or de ob\inut, pentru c[ potrivnicul prin reclame cheam[
oamenii ca s[ le dea la început ce are el mai bun de oferit, ca apoi
s[ le dea ce are el mai r[u, boal[, probleme =i iad. În fiecare an în
America se cheltuie 600 de milioane de dolari pe reclame pentru
b[uturi ame\itoare =i oamenilor li se spune s[ bea fiindc[ este bun
pentru ei. Mul\i duc acest gust =i sete dup[ b[utur[ cu ei în iad,
dar acolo setea aceasta nu le va fi stâmp[rat[ niciodat[. 

Azi mul\i numesc b[utura prietenul lor =i prin dependen\a de ea
se închin[ acestui dumnezeu care mai devreme sau mai târziu le va
ar[ta fa\a-i hidoas[ de vr[jma=. Be\ivii sunt pe lista alc[tuit[ de
apostolul Pavel ca fiind aceia care nu vor mo=teni Împ[r[\ia lui
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Dumnezeu. <... Nu v[ în=ela\i în privin\a aceasta: nici curvarii, nici
închin[torii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomi\ii,
nici ho\ii, nici cei lacomi, NICI BE|IVII, nici def[im[torii, nici
r[p[re\ii nu vor mo=teni Împ[r[\ia lui Dumnezeu. +i a=a era\i unii
dintre voi! Dar a\i fost sp[la\i, a\i fost sfin\i\i…> (1 Corinteni 6:9-
11). A=a dup[ cum am v[zut în multe situa\ii =i cum apostolul
Pavel men\ioneaz[ în acest verset, exist[ sc[pare din gheara aces-
tui viciu la Dumnezeu, care are mil[. A=a am fost, spune apostolul
Pavel, dar am fost sp[la\i =i sfin\i\i, =i dac[ cumva e=ti printre cei
prin=i de acest viciu po\i s[ fii sp[lat, sfin\it =i eliberat prin sângele
Domnului Isus Hristos care a murit =i pentru cei ce s-au destr[b[lat
cu b[uturi ame\itoare. Cel ce cârmuie=te oile cuvânt[toare poate =i
=tie lega r[nile f[cute de b[uturile ame\itoare dac[ nu vii la El prea
târziu. Suntem chema\i la sfin\enie =i tr[ire în lumin[, ]n vederea
preg[tirii de a fi ve=nic în prezen\a Acelui pururi Sfânt. <Dac[ ne
m[rturisim p[catele, El este credincios =i drept, ca s[ ne ierte
p[catele =i s[ ne cur[\easc[ de orice nelegiuire> (1 Ioan 1:9 ).

Poate c[ te întrebi care sunt motivele pentru care cineva face
cunoscut planul de mântuire al lui Dumnezeu prin Domnul Isus
Hristos. De ce =i-ar dedica cineva energia =i banii s[ predice, s[
scrie c[r\i pentru ca oamenii s[ fie chema\i la Dumnezeul care nu
obose=te iertând? Dac[ prin anumite împrejur[ri extraordinare ai
deveni inventatorul unei pirule care s[ vindece orice fel de can-
cer, oare nu ar fi complet gre=it s[ \ii acea informa\ie numai pen-
tru tine, dup[ ce ai v[zut c[ te-a vindecat pe tine? Cu cât mai mult
ar fi gre=it pentru mine, care am fost iertat =i mântuit, s[ \in numai
pentru mine faptul c[ Domnul Isus ]i iube=te =i cheam[ pe
p[c[to=i la El ca s[-i ierte =i s[-i fac[ fapturi noi, cu dorin\e noi =i
sfinte. Tot ce se cere este s[ admi\i c[ nu te po\i salva singur =i s[
accep\i ceea ce a f[cut Domnul Isus pentru noi, cei p[c[to=i, la
Golgota, unde S-a dat pe Sine s[ fie adus ca jertf[ de isp[=ire.
Dac[ Îi ceri, Fiul te va face slobod de orice viciu =i vei fi slobod
cu adev[rat, apoi î\i va da apa vie care va fi în tine un izvor al
bucuriei ce va continua în via\a ve=nic[. Amin.
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49
CINE CAUTÃ PE DOMNUL, ÎL GÃSEºTE!

<+i tu, fiule Solomoane, cunoa=te pe Dumnezeul
tat[lui t[u, =i sluje=te-L cu toat[ inima =i cu un suflet
binevoitor; c[ci Domnul cerceteaz[ toate inimile =i
p[trunde toate închipuirile =i toate gândurile. Da-
c[-L vei c[uta, Se va l[sa g[sit de tine; dar dac[-L vei
p[r[si, te va lep[da =i El pe vecie.> 1 Cronici 28:9

Omul este o fiin\[ doritoare de a tr[i într-o stare de bine,
de împlinire =i fericire, dar realizarea acestei dorin\e
devine o realitate numai atunci când omul caut[ aces-

te lucruri acolo unde ele pot fi g[site. Nu pu\ini sunt cei care
depun un efort exagerat s[-=i men\in[ trupul în condi\ie excelent[,
crezând c[ vor tr[i mai mult =i mai ferici\i, dar aceast[ zbatere de
a g[si împlinirea duce întotdeauna la dezam[gire. Oricât de bine
am c[uta s[ ne men\inem acest trup, el este trec[tor =i pe m[sur[
ce îmb[trânim, cu toate c[ mereu c[ut[m s[-l repar[m ca pe un
cort sfâ=iat de vremea rea, el ne dezam[ge=te pentru c[ a fost creat
cu scopul de a fi un vehicol temporar pentru sufletul =i duhul nos-
tru. Un purt[tor de cuvânt de la NASA, care se ocup[ cu zborurile
navelor spa\iale, a spus în Ianuarie 2004 c[ NASA trebuie s[ aib[
un \el, =i acesta trebuie s[ fie acela de a trimite oameni pe plane-
ta Marte. Cu toate c[ este un \el înalt =i foarte îndr[zne\, nu este
de nici un folos pentru sufletul omului care va tr[i ve=nic fie cu
Dumnezeu, fie departe de fa\a Lui, în chinul ve=nic. 

Pe panoul din fa\a unei biserici scria: <Eternitate! Vei fi la
fum[tori sau la nefum[tori?> Omul are ocazia în timpul pribegiei
lui pe p[mânt s[ aleag[ unde vrea s[-=i petreac[ ve=nicia. Cel mai

496



important \el al omului trebuie s[ fie acela de a se împ[ca cu
Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos. Din momentul ]n care este
mântuit el are datoria de a face tot posibilul ca =i al\ii s[ vin[ la
mântuire. Fericirea pe care omul o caut[ nu se poate g[si în
lucrurile materiale, ci numai într-o rela\ie de prietenie cu
Dumnezeu, rela\ie ce ]ncepe pe acest p[m`nt =i va continua în
ve=nicie. Omul are nevoi spirituale, iar acestea nu pot fi
satisf[cute prin acumulare de lucruri materiale. Ca urma= al lui
Adam, omul se na=te cu un duh r[zvr[tit fa\[ de Dumnezeu =i de
aceea evit[ de cele mai multe ori s[ vin[ la El. Mul\i spun c[ ar fi
ferici\i dac[ anumite lucruri s-ar întâmpla în via\[ lor, cum ar fi de
exemplu: <Dac[ a= avea o cas[ mare, o ma=in[ nou[, bani mul\i
în banc[> =i alte lucruri ca =i acestea, ]ns[ sunt atâ\ia oameni care
ajung s[-=i ating[ aceste scopuri materiale =i sunt tot neferici\i. 

Nu pu\ini cump[r[ minciuna Satanei c[ fericirea const[ în a
mânca bine, a bea, a te distra, a te destr[b[la, a strânge avere sau
a ajunge în pozi\ii înalte, primind astfel cinstea oamenilor. Un om
care se îngrije=te de toate lucrurile, dar nu =i de sufletul s[u, se
aseam[n[ cu o persoan[ dezechilibrat[ mintal a c[rui cas[ este
cuprins[ de fl[c[rile unui incendiu =i caut[ s[ scoat[ ni=te umera=e
goale din cas[ în timp ce leag[nul în care era copilul este cuprins
de fl[c[ri. Unii oameni când î=i ating \elul material sunt a=a de
decep\iona\i încât ajung s[-=i curme via\a, pentru c[ sunt tot
neferici\i deoarece nu s-au îngrijit de suflet, care este ca acel copil
din leag[n. Fericirea trebuie c[utat[ acolo unde poate fi g[sit[,
adic[ într-o rela\ie cu Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
care a f[cut tot posibilul ca omul s[ poat[ ajunge fericit nu tem-
porar, ci ve=nic. Noi nu am evoluat la aceast[ stare în care suntem
=i nici nu am ap[rut din întâmplare ca ni=te accidente cosmice, ci
am fost crea\i de un Creator care a pus în noi =i dorin\a de a-L
c[uta. El a pus ]n noi capacitatea de a deosebi ce este bun de ceea
ce este r[u =i de a face planuri =i a lua hot[râri spre deosebire de
celelalte viet[\i de pe p[mânt. Ie=irea din acest impas al c[ut[rii
fericirii se face cu ajutorul Cuvântului Adev[rului, adic[ Sfânta
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Scriptur[, care ne poate duce la un punct de întâlnire cu Domnul
Isus Hristos, persoan[ real[ dar =i Dumnezeu.

În urma întâlnirii cu Domnul Isus ]n sufletul omulului se dez-
volt[ un gust =i o pl[cere pentru Adev[rul Scripturii care stâmp[r[
foamea l[untric[ a duhului chemat la via\[ prin na=terea din nou.
Pasajul biblic citat la început ni-l prezint[ pe împ[ratul David
aflat la adânci b[trâne\i în momentele când îi preda fiului s[u,
Solomon, conducerea \[rii. Solomon, cel de-al zecelea fiu al lui
David, a fost ales de Dumnezeu ca s[-l urmeze pe tat[l s[u la
tronul \[rii ca cel de-al treilea împ[rat al lui Israel. <…Fiul t[u
Solomon Îmi va zidi casa =i cur\ile; c[ci l-am ales ca fiu al Meu;
=i-i voi fi Tat[> (1 Cronici 28:6). În acest pasaj David împ[rt[=e=te
cu Solomon din experien\ele lui cu Dumnezeu =i îi spune: <Dac[
}l vei c[uta, Se va l[sa g[sit de tine!> David =tia c[ succesul fiu-
lui s[u ca =i conduc[tor =i chiar fericirea lui personal[ va depinde
de rela\ia pe care acesta o va avea cu Dumnezeu. 

Sfânta Scriptur[, atât Vechiul cât =i Noul Testament ni-L
prezint[ pe Dumnezeu ca fiind un Dumnezeu care dore=te s[ fie
c[utat =i Se las[ g[sit atunci când este c[utat de om cu sinceritate.
Acest adev[r comunicat lui Solomon, =i anume c[ Dumnezeu Se
las[ g[sit, este un adev[r care se îndreapt[ în mod individual
înspre fiecare dintre noi, oamenii, pentru c[ Dumnezeu ]i iube=te
pe to\i =i le dore=te tuturor, f[r[ excep\ie, mântuirea. Orice om
care-=i poate birui mândria =i poate accepta c[ este un p[c[tos
care nu se poate mântui singur }l poate c[uta pe Dumnezeu =i }l
va g[si ca pe un Tat[ cu bra\ele deschise, care abia a=teapt[ ca fiul
risipitor s[ se întoarc[ acas[. Mântuirea =i fericirea este la un pas
de om, ]ns[ de multe ori omul se împiedic[ chiar de aceast[ sim-
plitate, ca =i Naaman care aproape c[ a pierdut =ansa de a fi vin-
decat de lepr[, pentru c[ prorocul Elisei i-a cerut un lucru prea
simplu, cum a fost acela de a se sc[lda într-o anumit[ ap[.
<Dac[-L vei c[uta, Se va l[sa g[sit de tine!> 

În zadar ar cheltui cineva sume mari de bani =i ar cump[ra
mormane de c[r\i, pentru c[ tot nu ar fi în posesia cuno=tin\elor
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aflate ]n c[r\ile respective. Trebuie s[ depun[ un efort de a citi =i
studia acele c[r\i pentru a putea avea vreun beneficiu intelectual.
Dumnezeu a hot[rât s[ Se lase g[sit de cel care depune efortul de
a-L c[uta cu dorin\a de a asculta de El. Cine vrea cu adev[rat
mântuirea nu se bazeaz[ pe meritele p[rin\ilor, pe obiceiurile
str[mo=ilor sau pe merite personale, ci caut[ o rela\ie personal[ cu
Dumnezeu Tat[l prin Domnul Isus Hristos, Singurul Mijlocitor
între om =i Dumnezeu. Niciodat[ nu a existat pe p[mânt mai
mult[ religie ca ast[zi =i totu=i calea c[tre Dumnezeu =i spre feri-
cirea ve=nic[ este una =i aceea=i ca =i în Ziua de Rusalii, pentru c[
de atunci nu s-a schimbat nimic în felul cum Dumnezeu are de-a
face cu omul. 

Dac[ cineva }l caut[ pe Dumnezeu pe o alt[ cale afar[ de calea
poc[in\ei caut[ în zadar, pentru c[ harul, adic[ îndurarea =i
iertarea lui Dumnezeu, nu vine decât peste cel care se vede
p[c[tos av`nd nevoie de Salvator. Se cere o întoarcere la
Dumnezeu =i mul\i se întorc, dar nu la El. <Se întorc, dar nu la Cel
Prea]nalt…> (Osea 7:16). Este foarte bine c[ unii se hot[r[sc s[
nu mai bea, s[ nu mai fumeze, s[ nu mai foloseasc[ cuvinte mur-
dare, s[ nu se mai destr[b[leze, s[ nu mai fure, dar nu este îndea-
juns, ci este nevoie ca aceast[ ac\iune s[ continue printr-o
întoarcere la altceva, adic[ la calea credin\ei pe care se p[=e=te
prin poc[in\[. <Sfâ=ia\i-v[ inimile nu hainele, =i întoarce\i-v[ la
Domnul, Dumnezeul vostru…> (Ioel 2:13). Sunt oameni care
iubesc cinstea =i tr[iesc o via\[ moral[ pentru c[ socotesc c[
aceasta înseamn[ o politic[ bun[ prin care este v[zut bine =i prin
acest fel de a tr[i are mai mult succes în afaceri, dar nu fac aces-
te schimb[ri de dragul Domnului Isus, din dorin\a de a-I fi pe
plac. Semnul c[ cineva s-a întors la Dumnezeu de la o via\[ tr[it[
f[r[ folos, în p[cat, este c[ îi place Cuvântul lui Dumnezeu =i
caut[ s[ tr[iasc[ în a=a fel ]nc`t s[ se asemene tot mai mult în
tr[ire cu Domnul Isus care este exemplul nostru. 

Aceast[ via\[ nou[ este posibil[ prin modelarea =i cârmuirea
Duhului Sfânt în via\a celui care caut[ mântuirea. Duhul Sf`nt
poate fi primit de cei care }l cer cu st[ruin\[ =i  sinceritate. Acest
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fel de via\[ nou[ nu trece neobservat[ de cei din jur. <Noi =tim c[
am trecut din moarte la via\[, pentru c[ iubim pe fra\i. Cine nu
iube=te pe fratele s[u, r[mâne în moarte> (1 Ioan 3:14). Odat[
întors la Dumnezeu, =i nu doar întors de la lucrurile rele, cugetul
s[n[tos =i curat este ca un ochi s[n[tos care nu suport[ nici un fel
de impuritate, adic[ cel credincios nu suport[ =i nu tolereaz[
p[catul care este o abatere de la voia lui Dumnezeu fie prin gând,
prin cuvânt sau prin fapt[. Un astfel de suflet tr[ie=te cu evlavie,
pentru c[ tr[ie=te cu Dumnezeu =i nu la distan\[ de El spre a fi
nevoit s[ parcurg[ o distan\[ ca s[ intre în prezen\a Lui. 

Prin c[derea omului în p[cat el s-a pierdut de Dumnezeu, dar
El este Cel care a f[cut promisiunea nu numai lui Solomon, ci =i
nou[, =i anume c[ Se las[ g[sit. <Cere\i, =i vi se va da; c[uta\i =i
ve\i g[si; bate\i, =i vi se va deschide> (Matei 7:7). Este timpul s[
te întrebi dac[ L-ai c[utat pe Dumnezeu =i dac[ L-ai c[utat, L-ai
g[sit? Dac[ nu e=ti fericit =i plin de pace la gândul plec[rii la cele
ve=nice, aceast[ stare poate fi un semn c[ nu L-ai g[sit înc[. <M[
ve\i c[uta, =i M[ ve\i g[si, dac[ m[ ve\i c[uta cu toat[ inima>
(Ieremia 29:13). Condi\ia pentru a-L g[si pe Dumnezeu este
aceea de a-L c[uta cu toat[ inima, f[când din aceast[ c[utare cea
mai înalt[ prioritate. Am ap[rut la =coala vie\ii având în ghiozdan
un cuget corupt =i o fire setoas[ dup[ p[cat, de aceea a fost nevoie
ca Fiul lui Dumnezeu s[ vin[ pe p[mânt =i s[ moar[ o moarte de
înlocuire pentru cel p[c[tos, ca astfel s[ putem primi din nou
nevinov[\ia cu care s[ st[m f[r[ fric[ înaintea lui Dumnezeu. 

Cine }l caut[ pe Dumnezeu, m[rturisindu-=i aceast[ stare
deplorabil[ de a fi p[c[tos, nu numai c[ }l g[se=te, dar este iertat,
iar prin sp[larea na=terii din nou este înnoit =i transformat într-o
f[ptur[ nou[ care ur[=te p[catul =i dore=te s[ tr[iasc[ pentru
Dumnezeu în cur[\ie. Prin aceast[ ]nfiere devenim copii ai lui
Dumnezeu =i apoi, când laptele duhovnicesc ne-a crescut îndea-
juns, devenim robi din dragoste care abia a=teapt[ s[ îndeplineasc[
dorin\ele noului St[pân. Ca =i copiii ne bucur[m de Dumnezeu =i
El se bucur[ de noi, dar un copil este limitat în lucrurile pe care le
poate face, pe când un slujitor al lui Dumnezeu este gata de slujire.
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Pe m[sur[ ce tr[im tot mai mult în aceast[ stare de robi din
dragoste, iubindu-L pe Dumnezeu care ne-a dat nevinov[\ia prin
meritul Sângelui Mielului S[u cunoa=tem tot mai multe despre cer
=i despre umblarea cu Dumnezeu în tot Adev[rul. Cu o astfel de
credin\[ vie }l purt[m pe Dumnezeu cu noi oriunde mergem =i
orice facem, pentru c[ darul Duhul Sfânt promis este în[untrul
nostru ca o flac[r[ vie ce între\ine adev[rata fericire pe care atâ\ia
oameni o caut[, cu toate c[ ea nu este departe de nimeni.

Cel care nu poate s[ mint[ a promis c[ oricine vine la El nu va
fi scos afar[. <…Pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afar[>
(Ioan 6:35). El nu numai c[ ]i prime=te pe cei ce-L caut[, dar
dore=te mult acest lucru, =i prin glasul Scripturii =i a celor care
vestesc Evanghelia ]i cheam[ pe cei ce doresc mântuirea s[ vin[
la El. <Veni\i la Mine, to\i cei trudi\i =i împov[ra\i, =i Eu v[ voi
da odihn[> (Matei 11:28). Dumnezeu vrea a=a de mult acest lucru
c[ trimite mesaje în calea celui ce nu este mântuit =i observ[ cu
aten\ia dac[ cumva va schi\a cel mai mic gest =i va ar[ta cea mai
mic[ înclina\ie de a c[uta =i cere ajutorul Domnului. <Fiindc[
oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit> (Romani
10:13). A-L c[uta pe Dumnezeu înseamn[ a crede c[ Domnul Isus
Hristos este Fiul lui Dumnezeu care a murit în locul t[u pe lem-
nul crucii acum dou[ mii de ani când marii preo\i L-au dat în
m`inile lui Pilat ca s[-L r[stigneasc[. A-L c[uta pe Dumnezeu
înseamn[ a citi =i a crede c[ Sfânta Scriptur[ este Cuvântul inspi-
rat de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. 

A-L c[uta =i a-L crede pe Dumnezeu înseamn[ a-\i pune toat[
încrederea în meritul jertfei Sale prin care =i numai prin care omul
poate fi împ[cat cu Dumnezeu Tat[l. A-L c[uta pe Dumnezeu
înseamn[ a te ruga Lui =i a-I cere iertare cu o hot[râre de predare
deplin[ al oric[rui aspect al vie\ii tale. A-L c[uta pe Dumnezeu
înseamn[ a ]ncheia leg[mânt cu Domnul Isus prin botez =i a cere
umplerea cu Duhul Sfânt. Nimeni nu este prea r[u ca s[ nu-L
poat[ g[si pe Dumnezeu, primind astfel iertarea =i mântuirea.
Nimeni nu este îndeajuns de bun ]nc`t s[ nu aib[ nevoie de
iertarea lui Dumnezeu. A crede c[ po\i fi mântuit prin merite per-

52 de mesaje pentru 52 de s[pt[m`ni

501



soanale este ca =i cum ai crede c[ po\i trece oceanul înot`nd. Cine
}l caut[ pe Dumnezeu }l va g[si la distan\a unei rug[ciuni sincere,
de predare în bra\ele Domnului. Predare înseamn[ c[ din acea
clip[ nu mai fac ce vreau eu, ci ceea ce vrea El. Cine accept[
aceasta g[se=te bucurie =i împlinire în slujire, pentru c[ via\a de
cre=tin este o via\[ de slujire lui Dumnezeu =i semenilor no=tri. 

Când Israel a intrat în |ara Promis[ i s-a spus c[ |ara
Canaanului este deosebit[ de |ara Egiptului cu care erau ei
obi=nui\i, prin aceea c[ ea se adap[ nu din apele Nilului, prin
iriga\ie, ci din ploaia cerului. <|ara pe care o ve\i st[pâni este o
\ar[ cu mun\i =i v[i, care se adap[ din ploaia cerului; este o \ar[
de care se îngrije=te Domnul, Dumnezeu t[u, =i asupra c[reia
Domnul, Dumnezeul t[u, are ne]ncetat ochii, de la începutul pân[
la sfâr=itul anului> (Deuteronom 11:11, 12). G[sirea lui
Dumnezeu =i intrarea în împ[r[\ia Lui, care este în inima noastr[
din momentul ]n care devenim ai Lui, este o intrare într-un mod
de via\[ în care binecuvânt[rile =i biruin\ele noastre depind întru
totul de Dumnezeu. O dat[ intra\i în împ[r[\ia lui Dumnezeu
depindem de ploaia cerului =i nu de metodele artificiale ale lumii
de a crea condi\ii =i st[ri de bun[starea =i împlinire. În aceast[
Împ[r[\ie, neascultarea de Dumnezeu face cerul de aram[ =i
p[mântul de fier, dar ascultarea de Dumnezeu face din via\a noas-
tr[ un succes de care se bucur[ Domnul, =i care în ziua de apoi va
avea o r[spl[tire din partea Marelui Împ[rat.

Cei care L-au c[utat =i L-au g[sit pe Dumnezeu au în suflet un
ve=nic sim\ de îndatorare fa\[ de Acela care +i-a dat via\a pentru
ca s[ fim r[scump[ra\i. O dat[ ce L-am g[sit pe Dumnezeu, pri-
mind iertarea =i haina curat[ a mântuirii, trebuie s[-I d[m cinstea
de Tat[ prin ascultare, respingând orice gând de a ne mai întoarce
la mocirla p[catului. Ultima parte a versetului citat ne pune în
gard[ cu un avertisment de veghere. <…Dac[-L vei p[r[si, te va
lep[da =i El pe veci> (1 Cronici 28:9). Solomon a ascultat sfatul
tat[lui s[u David, c[utându-L pe Dumnezeu =i =tim c[ L-a g[sit.
Solomon a construit Casa Domnului numit[ =i Templul
Domnului, dar dup[ ce zidirea a fost terminat[ nu a r[mas ocupat

M{RG{RITARUL DE MARE PRE|

502



cu lucrurile Domnului =i atunci Satan i-a oferit de lucru prin
femeile idolatre care l-au târât spre idolatrie. Înv[\[m din aceast[
experien\[ trist[ a lui Solomon c[ lenea vine uneori sub form[ de
odihn[, ca o necesitate, dar atunci când nu ne purt[m aspru cu noi
=i nu r[mânem într-o stare de veghere, aceast[ stare de odihn[ =i
prosperitate înmoaie =i sleie=te rezisten\a sufletului de a se
împotrivi la ceea ce este r[u. 

Uleiul trebuie turnat în lamp[ la intervale de timp potrivite, alt-
fel lampa se stinge =i în zadar mai ad[ug[m ulei. Solomon a avut
aceast[ dec[dere pentru c[ a suferit de o boal[ de care sufer[
mul\i =i ast[zi, =i anume c[ a vrut întotdeauna ceea ce nu a avut =i
nu s-a mul\umit doar cu voia lui Dumnezeu pentru via\a lui. Un
om privea spre înaltul cerului =i a v[zut un vultur care se în[l\a
c[tre vârful mun\ilor din apropiere. La un moment dat a observat
c[ mi=c[rile vulturului nu mai erau sigure =i apoi a v[zut cum a
început s[ coboare într-un mod neobi=nuit unei asemenea p[s[ri
de prad[. Acest observator a v[zut c[ atunci când vulturul s-a
apropiat de p[mânt nu a mai planat, ci s-a pr[bu=it. Curios, s-a
dus s[ caute locul unde a c[zut pas[rea =i a g[sit-o moart[, dar a
g[sit =i motivul pentru care s-a pr[bu=it. Lâng[ frumoasa pas[re
era un mic animal care fiind prins de vultur =i ridicat înspre cer, a
reu=it s[-l în\epe =i s[ sug[ sângele acestei p[s[ri de prad[ pân[
când a f[cut-o s[ se pr[bu=easc[. Asocierea cu p[catul prin neve-
ghere =tranguleaz[ via\a duhovniceasc[, luând tot elanul =i râvna
pentru lucrarea lui Dumnezeu. Starea unui astfel de om poate
ajunge mai rea ca cea pe care o avea înainte de a-L c[uta =i de
a-L g[si pe Dumnezeu. <…Dac[-L vei p[r[si, te va lep[da =i El
pe veci> (1 Cronici 28:9). Cele mai multe dezert[ri din armata
Domnului au loc la bine, când vr[jma=ul întinde momeala pl[ce-
rilor înaintea celui care nu st[ ocupat cu lucrul Domnului. Aceast[
momeal[ luat[ din depozitul de minciuni al lumii este la fel ca =i
acul =i undi\a pescarului care ofer[ în mod foarte convenabil
pe=telui hran[, dar apoi acesta î=i pierde via\a. 

Acest fel de a-L uita pe Dumnezeu îl g[sim =i în purtarea
Israelului. <Au ajuns st[pâni pe cet[\i înt[rite =i pe p[mânturi
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roditoare; au st[pânit case pline de tot felul de bun[t[\i, pu\uri
s[pate, vii, m[slini =i pomi roditori din bel=ug; au mâncat, s-au
s[turat, s-au îngr[=at, =i au tr[it în desf[t[ri, prin bun[tatea Ta cea
mare. Totu=i, ei s-au r[sculat =i s-au r[zvr[tit împotriva Ta…>
(Neemia 9:25, 26). Spre binele nostru de multe ori Dumnezeu
îng[duie s[ ar[m cu plugul suferin\ei ca roada sfin\eniei s[
creasc[ =i s[ ne p[streze în siguran\[ printr-o dependen\[ total[ de
El. Când omul las[ moale disciplina duhovniceasc[ este ca o
pas[re c[reia îi tai din aripi =i care, cu toate c[ nu o doare aceast[
t[iere, nu mai poate zbura. P[catul aduce judecata =i pedeapsa lui
Dumnezeu, pe când poc[in\a aduce mila =i iertarea Lui în via\a
noastr[. Fiecare om alege pentru el ce vrea. O dat[ ce L-am g[sit
pe Dumnezeu, =i în ascultare de Cuvântul S[u am încheiat
leg[mânt cu El în apa botezului, trebuie s[ l[s[m s[ domneasc[ El
=i felul Lui în via\a noastr[. 

<Am fost r[stignit împreun[ cu Hristos, =i tr[iesc… dar nu mai
tr[iesc eu, ci Hristos tr[ie=te în mine. +i via\a, pe care o tr[iesc
acum în trup, o tr[iesc în credin\a în Fiul lui Dumnezeu, care
m-a iubit =i S-a dat pe Sine }nsu=i pentru mine> (Galateni 2:20).
Acest fel de tr[ire nu este lipsit de necazuri, dar este o umblare cu
Dumnezeu care a f[cut promisiunea c[ este cu noi în toate zilele.
<Ci sfin\i\i în inimile voastre pe Hristos ca Domn…> (1 Petru
3:15). Acest fel de slujire =i d[ruire ne va \ine ocupa\i în slujba
Lui, îndeplinind dorin\a bunului St[pân =i anume: mântuirea
oamenilor. <De aceea, prea iubi\ilor, fiindc[ a=tepta\i aceste
lucruri, sili\i-v[ s[ fi\i g[si\i înaintea Lui f[r[ prihan[, f[r[ vin[,
=i în pace> (2 Petru 3:14). Sfâr=itul vie\ii va fi doar începutul unei
vie\ii care nu are sfâr=it, tr[it[ cu Dumnezeu într-un trup de slav[,
purtând cununa vie\ii pe care El o va da tuturor celor care L-au
c[utat =i care dup[ ce L-au g[sit, L-au urmat îndeaproape. 

Amin
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50
SFINÞENIA

<Urm[ri\i pacea cu to\i =i sfin\irea, f[r[ care nimeni
nu va vedea pe Domnul.> Evrei 12:14

Dac[ am vrea s[ folosim un singur cuvânt ca s[-L
descriem pe Dumnezeu ar fi potrivit ca înainte de toate
s[ spunem c[ El este <Sfânt>. To\i oamenii mari ai

Scripturii au recunoscut suprema\ia acestui atribut al lui
Dumnezeu, =i aceia care devin copii ai Lui în\eleg c[ a se separa
de orice lucru numit de Dumnezeu r[u trebuie s[ fie prioritate a
vie\ii lor. Moise, c[ruia i s-a spus s[-=i dea înc[l\[mintele jos pen-
tru c[ st[ pe un loc sfânt, în prezen\a Celui Sfânt, a v[zut în
Dumnezeu care i-a trecut prin Marea Ro=ie ca pe uscat, în primul
rând, un Dumnezeu Sfânt, care izb[ve=te pe cel prigonit. <…Cine
este ca Tine minunat în sfin\enie, bogat în fapte de laud[, =i
f[c[tor de minuni?> (Exodul 15:11). Prorocul Isaia când L-a v[zut
pe Domnul a auzit serafimii care spuneau: <… «Sfânt, sfânt, sfânt
este Domnul o=tirilor!…»> (Isaia 6:3). Tot Isaia a fost acela care
a auzit cuvântul Domnului cu privire la numele =i locuin\a Lui
care sunt sfinte. <C[ci a=a vorbe=te Cel Prea]nalt, a c[rui locuin\[
este ve=nic[ =i al c[rui Nume este sfânt. «Eu locuiesc în locuri
înalte =i în sfin\enie…»> (Isaia 57:15). 

Moto-ul citat la început ne spune c[ dac[ vrem s[ fim acolo
unde este Domnul, =i cred c[ to\i vrem, trebuie s[ c[ut[m sfin\irea
care place omului nostru nou, dar se opune dorin\elor firii
p[mânte=ti. Odat[ n[scut din nou po\i s[ alegi pe care din cele
dou[ firi s[ le hr[ne=ti =i aceea va cre=te, pe când firea ce alegi s[
o fl[mânze=ti va muri. Suntem în\elep\i dac[ alegem s[ fl[mân-
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zim frica, dorin\ele firii =i ne]ncrederea în voia bun[ a lui
Dumnezeu =i alegem s[ hr[nim credin\a într-un Dumnezeu bun.
Fl[mânzind firescul =i lumescul se poate dezvolta în noi ce este
duhovnicesc =i sfânt, asemenea unei podoabe de mare pre\ care nu
trece neobservat[ de ochii Aceluia care nu poate privi
f[r[delegea. Dup[ cum este frumos a fi cunoscut ca un om moral
în societate este frumos =i absolut necesar ca Dumnezeu s[ vad[
sfin\enia ca pe o frumuse\e a interiorului nostru, uneori ascuns[
de oameni, dar bine v[zut[ de Dumnezeu. 

Afi sfânt sau a sta departe de ce El nume=te întinat, este o con-
cep\ie din afara lumii noastre de ast[zi, dar este o condi\ie în noi
afectat[ de lumea material[ cu care avem de-a face zi de zi.
Sfin\enia ]l define=te cel mai bine pe Unicul Dumnezeu Adev[rat
care este în cer =i ea devine o realitate =i pe p[mânt în aceia care
sunt sfin\i\i de Sângele Domnului, Cuvântul lui Dumnezeu =i de
Duhul Sfânt, întrucât noi suntem neputincio=i ]n a ajunge la
aceast[ stare pân[ când nu venim la poc[in\[. <Prin aceast[
«voie» am fost sfin\i\i noi, =i anume prin jertfirea trupului lui Isus
Hristos, odat[ pentru totdeauna> (Evrei 10:10). Când venim la
Domnul, El înl[tur[ vina noastr[ ca =i cum cineva ar face schimb
cu noi =i ]n locul hainei noastre murdare ne-ar da una de un alb
imaculat. <+i voi, prin El, sunte\i în Hristos Isus. El a fost f[cut
de Dumnezeu pentru noi în\elepciune, neprih[nire, sfin\ire =i
r[scump[rare> (1 Corinteni 1:30). 

Dumnezeu ne d[ aceast[ stare de sfin\enie care ne permite s[
intr[m în prezen\a Lui =i ne face s[ ne asem[n[m cu El, dar pen-
tru a p[stra aceast[ stare se cere o asprime a noastr[ cu noi în=ine.
Aceast[ asprime numit[ =i înfrânare este ca z[bala pus[ în gura
unui cal spre a-i folosi puterea la ceva bun =i util. <C[ci Cel ce
sfin\e=te =i cei ce sunt sfin\i\i, sunt dintr-unul…> (Evrei 2:11).
Sfin\enia, ferirea noastr[ de a face, spune sau gândi r[u afecteaz[
într-un mod direct capacitatea sufletului nostru de a se ruga cu
duhul =i de a sim\i prezen\a lui Dumnezeu. Cât timp pot s[ am o
s[rb[toare a Cincizecimii o dat[ ce am fost umplut de Duhul
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Sfânt? R[spunsul este cât timp vrei, dup[ cum cre=ti în harul S[u
=i dup[ cum te sfin\e=ti ca s[ ai acces la tronul harului. Cortul
întâlnirii avea în el multe unelte care erau consacrate Domnului =i
lucr[rii Lui. Noi putem fi unelte =i vase de cinste pe care
Dumnezeu le folose=te dac[ ne p[str[m pentru El. <Într-o cas[
mare nu sunt numai vase de aur =i de argint, ci =i de lemn =i de
p[mânt. …dac[ cineva se cur[\e=te de acestea, va fi un vas de
cinste, sfin\it, folositor st[pânului s[u, destoinic pentru orice
lucrare bun[> (2 Timotei 2:20, 21). Cuvintele: <dac[ cineva se
cur[\e=te> arat[ clar c[ omul are o parte a lui, pe care poate alege
s[ o fac[ sau s[ nu o fac[, aceasta ]nsemn`nd a se dedica
cur[\eniei spirituale, spre a fi unealta pe care Dumnezeu vrea s[ o
foloseasc[ în lucrul Lui pe p[mânt =i în acest fel a fi ceva ce El
vrea s[ aib[ în cer. 

Mul\i oameni =i chiar biserici ce num[r[ milioane de membri
tr[iesc cu gândul c[ sfin\ii sunt sufletele ce au ajuns în cer, care
s-au eviden\iat într-un mod deosebit pe p[mânt, sau ]ngerii. În
anul 1951, Papa Pius al XII-lea l-a numit pe arhanghelul Gavril
patronul telecomunica\iilor, în anul 1955 l-a numit pe sfântul
Bernandin din Siena patronul celor ce lucreaz[ în telecomunica\ii,
iar în anul 1958 a numit-o pe sfânta Clara de Assisi patroana tele-
viziunii. Sfin\i nu sunt cei picta\i pe pere\ii bisericilor, cei numi\i
de oameni =i nici cei ce se ascund prin m[n[stiri, ci fiecare dintre
noi, prin ferirea de r[u, suntem chema\i s[ fim =i putem fi sfin\i
pentru Dumnezeu. <De aceea, fra\i sfin\i, care ave\i parte de
chemarea cereasc[, a\inti\i-v[ privirile la Apostolul =i Marele
Preot al m[rturisirii noastre, adic[ Isus> (Evrei 3:1). 

Nic[ieri în Sfânta Scriptur[ nu ni se spune c[ este treaba noas-
tr[ s[ avem de-a face în vreun fel cu aceia care =i-au sfâr=it
alergarea pe p[mânt, ci Dumnezeu ne cere fiec[ruia din noi, în
calitate de copii ai Lui, s[-i sem[n[m prin a fi sfin\i în purtarea
noastr[. <Ci, dup[ cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fi\i =i voi
sfin\i în toat[ purtarea voastr[> (1 Petru 1:15). Leg[tura noastr[
cu Dumnezeu este numai prin Fiul S[u Isus Hristos, Singurul
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Mijlocitor între om =i Dumnezeu =i pe care }l sfin\im ca Domn în
inimile noastre. <Ci sfin\i\i în inimile voastre pe Hristos ca
Domn…> (1 Petru 3:15). Când venim la mântuire începem cu
înv[\[turile pe care Scriptura le nume=te încep[toare, despre
credin\[, poc[in\[, botez =i înviere, dar sfin\enia r[mâne un curs
permanent zi de zi în via\a credinciosului, pentru c[ de ea depinde
leg[tura noastr[ cu cerul =i rodirea noastr[. 

Când un tân[r merge în armat[ se separ[ de restul oamenilor
pentru a fi instruit =i format ca o persoan[ ce poate duce la
îndeplinire misiuni dificile. Este instruit cu privire la cine este,
cum lucreaz[ inamicul =i ce arme are el. Nimeni nu-l întreab[ ce
haine vrea s[ poarte, ce i-ar place s[ m[nânce, ce vrea s[ fac[
într-o anumit[ zi sau la ce or[ vrea s[ se trezeasc[, pentru c[ toate
acestea sunt hot[râte pentru el. Când intr[m în armata Domnului,
prin credin\[, primim haina curat[ a neprih[nirii, armele luminii
=i suntem condu=i de <C[petenia =i Des[vâr=irea credin\ei noas-
tre, adic[ de Isus>, ducem o lupt[ împotriva firii noastre, împotri-
va potrivnicului =i chiar împotriva r[ut[\ii lumii, ca astfel
Dumnezeu s[ fie glorificat prin via\a noastr[. Vr[jma=ul nostru
=tie c[ Dumnezeu nu se folose=te de vase murdare, de aceea tre-
buie s[ r[mânem vigilen\i, într-o continu[ stare de veghere pe
care o putem numi disciplin[ duhovniceasc[, pentru a nu fi
mânji\i de p[cat =i în loc de sfin\i s[ fim compromi=i =i s[ aducem
ru=ine sau chiar pierderi Aceluia care ne-a angajat la oaste. 

Se spune c[ dac[ trebuie s[ spui cuiva c[ ai fost bine crescut =i
c[ ai maniere sofisticate probabil c[ nu ai fost =i nu le ai. Dac[
spunem cuiva despre aceast[ stare de sfin\enie a noastr[ sau chiar
dac[ numai în gând ne vedem sfin\i, probabil c[ nu suntem. O
biografie a primului pre=edinte al Americii, George Washington,
spune despre el c[ a fost printre pu\inii oameni mari ai lumii care
a în\eles c[ gloria cea mai mare o va primi nu cât timp tr[ie=te, ci
în viitor, prin modul cum oamenii din genera\iile ce-i vor urma
vor cânt[ri =i judeca via\a lui. Foarte asem[n[tor acestui fel de
gândire, cre=tinul care caut[ sfin\irea în tot ce face =tie c[ medali-
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ile pentru eroism în lupt[ nu le dau oamenii, ci Dumnezeu care a
promis o mo=tenire nestric[cioas[ acelora care luptând dup[ rân-
duieli }l reprezint[ bine =i face cuceriri de suflete din lumea
întunericului. <Ca ni=te copii ascult[tori, nu v[ l[sa\i târâ\i în
poftele, pe care le avea\i alt[dat[, când era\i în ne=tiin\[. Ci dup[
cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fi\i =i voi sfin\i în toat[ purtarea
voastr[. C[ci este scris: «Fi\i sfin\i, c[ci Eu sunt Sfânt!»> (1 Petru
1:14-16). Cultura epicurian[ practicat[ de atenieni în timpurile
str[vechi care sus\ine c[ trebuie s[ tr[ie=ti pentru toate pl[cerile
ce le po\i stoarce din via\a aceasta, la fel cum storci o l[mâie, a
ajuns =i la noi =i-l provoac[ nu numai pe omul beat din crâ=m[, ci
caut[ s[ se strecoare subtil în biserici =i în via\a fiec[rui credin-
cios indulgent cu marfa potrivnicului. 

A=a cum Balaam a trecut de la strategia de a blestema pe
poporul Domnului la a-l înv[\a pe vr[jma= s[-i seduc[ la acte
p[c[toase, tot a=a potrivnicul nostru a înv[\at c[ nu are a=a de
mult de câ=tigat prin persecu\ia Bisericii cât are de câ=tigat dac[
poate face sufletul omului s[ nu mai caute <sfin\irea f[r[ care
nimeni nu-L va vedea pe Domnul>. Potrivnicul =tie c[ cel care
urc[ mai sus poate c[dea cel mai r[u =i poate în acest fel face cea
mai mare dezordine în oastea Domnului, de aceea nu se descura-
jeaz[ =i nu disper[ când omul în dragostea dintâi scoate afar[ din
casa lui tot ce l-ar putea provoca la p[cat. În mândria lui de dis-
trug[tor de suflete, vr[jma=ul a=teapt[ momentul potrivit ca
str[jile aspre ale ochilor, ale gurii =i ale urechilor s[ fie relaxate =i
astfel s[-=i strecoare marfa în cetatea inimii. Se spune c[ suntem
ce facem în mod repetat, de aceea trebuie s[ ne examin[m obi-
ceiurile bune sau slabe, pentru c[ este sigur c[ potrivnicul le va
examina spre a g[si o porti\[ pe unde s[-=i introduc[ marfa. 

Un doctor s-a dus la un predicator =i dup[ ce i-a spus s[ nu ia
lucrurile ]n mod chiar a=a de serios i-a înmânat dou[ tichete la un
spectacol compromi\[tor. Predicatorul l-a întrebat dac[ face vreo-
dat[ opera\ii f[r[ s[ aib[ mâinile curate, =i doctorul, provocat
parc[, a spus c[ niciodat[. Predicatorul a refuzat biletele politicos,
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spunând c[ el lucreaz[ cu inimile oamenilor =i spre binele lui =i al
celor ce-l ascult[ trebuie s[-=i p[streze cugetul curat. Vom fi
provoca\i =i va trebui s[ m[sur[m fiecare situa\ie în mod indivi-
dual prin Cuvântul Scripturii, pentru ca astfel, de dragul Aceluia
care +i-a dat via\a pentru noi, s[ ne putem feri de tot ce ni se pare
r[u =i nu vine din încredin\are. Avem un stoc de putere =i acesta
trebuie s[ fie mereu reîmprosp[tat prin rug[ciune, altfel, mai
devreme sau mai târziu, discern[mântul spiritual se va înce\o=a,
iar rug[ciunea =i frecventarea casei de rug[ciune va deveni la un
moment dat o inconvenien\[. 

Dac[ ne izol[m de ceilal\i credincio=i, la fel ca un soldat care
nu vrea s[ lupte al[turi de al\ii, devenim prad[ u=oar[ pentru
inamic. Rug[ciunea nu este ca o para=ut[ care =tii c[ e bun[ dac[
ar trebui s[ o folose=ti într-o urgen\[, dar speri s[ nu ai nevoie de
ea, ci prin rug[ciune primim putere =i putem observa c[ldura =i
jarul Duhului Sfânt care este în noi. Tr[iesc într-o \ar[ care are
zeci de mii de case de rug[ciune numite biserici cre=tine, dar cele
care au inclus în program o or[ de rug[ciune sunt o minoritate.
Buruienile nu întârzie s[ apar[ în sufletul negr[pat de rug[ciune,
de aceea mul\i ajung s[ numeasc[ bun =i acceptabil ceea ce
Dumnezeu nume=te întinat =i în acest fel f[r[ de sfin\enie devin
nepotrivi\i pentru a-L vedea pe Dumnezeu. Nelegiuirea omului
vechi, cu care ne-am n[scut, ne d[ f[r[ sfial[ principii dup[ care
s[ tr[im, dar o dat[ ce Domnul Isus, Cuvântul Întrupat, devine
St[pânul nostru, dac[ ne pre\uim sufletul c[ut[m sfin\irea zi de zi
prin ascultare de îndemnurile Duhului Sfânt. 

Tr[im într-o lume în care cei mai mul\i oameni î=i pre\uiesc
trupul, dar nu sufletul. Dac[ înainte unii =i-au vândut sufletul pen-
tru un fruct oprit, pentru o mâncare de linte sau pentru 30 de
argin\i, ast[zi omul continu[ s[ =i-l expun[ pentru vânzare prin
gluma cu p[catul. Dac[ unui animal de povar[ i s-ar da posibili-
tatea s[ vorbeasc[ =i i-am propune s[-i d[m câte gr[un\e vrea, ca
apoi s[ vin[ s[-i t[iem capul, ne-ar spune c[ nu vrea a=a un târg.
Omul de multe ori alege diferit, =i când i se promite pu\in[ pl[cere
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prin compromisul p[catului alege s[ se lase în be\ia unor gânduri
=i porniri dezastruoase, aleg`nd de fapt s[-=i p[r[seasc[ starea de
sfin\enie =i s[ se îndrepte c[tre o moarte spiritual[. Ac\ion`nd în
acest fel omul spune c[ gr[un\ele vr[jma=ului puse în capcan[
sunt mai de valoare dec`t sufletul lui. <C[ci Dumnezeu, nu ne-a
chemat la necur[\ie, ci la sfin\ire> (1 Tesaloniceni 4:7). Este
important s[ trâmbi\[m vestea bun[ a mântuirii f[cut[ posibil[
prin dragostea =i sacrificiul lui Dumnezeu, dar important este =i s[
facem cunoscute preten\iile lui Dumnezeu de la om, adic[ de a se
p[stra sfânt, pentru ca nimeni s[ nu se trezeasc[ într-o zi c[ aler-
garea i-a fost zadarnic[. <Fra\ilor, voi a\i fost chema\i la sloboze-
nie. Numai, nu face\i din slobozenie o pricin[ ca s[ tr[i\i pentru
firea p[mânteasc[…> (Galateni 5:13). 

Ca =i copil al p[rin\ilor mei pot s[ descop[r în mine felul lor,
dar ca =i f[ptur[ nou[ în Hristos Isus =i copil al lui Dumnezeu tre-
buie s[ se vad[ în mine dorin\a dup[ sfin\enie =i s[ simt o con-
tinu[ nemul\umire atunci când cobor sub standardul Scripturii.
Mul\i poart[ numele de cre=tini =i chiar vorbesc despre na=terea
din nou, dar pân[ nu caut[ sfin\enia f[r[ care nimeni nu-L va
vedea pe Domnul nu exist[ dovada c[ ar fi fost n[scu\i din nou.
Este =i o sfin\enie fals[ ca =i cum a fost a fariseilor, care f[ceau
lucruri religioase, dar din motive gre=ite, pentru c[ ei cu faptele
lor bune î=i ar[tau neprih[nirea înaintea oamenilor =i acestea nu
erau rodul unei inimi bolnave de dragoste dup[ Dumnezeu. Din
aceast[ cauz[ Domnul Isus a spus c[ neprih[nirea noastr[ trebuie
s[ o întreac[ pe cea a fariseilor, care era motivat[ doar de opiniile
oamenilor. Când cu adev[rat în\elegi dragostea lui Dumnezeu
care a g[sit o cale pentru a te ierta, tr[ind ]n prezen\a Lui =i de
dragul Lui, alegi c[ile luminii indiferent c[ vreun om te vede sau
te apreciaz[. 

Sfin\enia include faptul de a fi un om moral, dar asta nu
înseamn[ neaparat a fi sfânt, pentru c[ sfin\enia are de-a face cu
gândurile =i inten\iile noastre, prin care într-o stare smerit[ avem
pe Domnul necurmat înaintea noastr[. Iuda scrie un cuvânt încu-

52 de mesaje pentru 52 de s[pt[m`ni

511



rajator în ultimul verset al epistolei lui pentru aceia care se
str[duiesc s[ se p[streze cura\i =i la care totu=i le este fric[ s[ nu
cad[: <Iar a Aceluia, care poate s[ v[ p[zeasc[ de orice c[dere, =i
s[ v[ fac[ s[ v[ înf[\i=a\i f[r[ prihan[ =i plini de bucurie înaintea
slavei Sale, singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Isus
Hristos, Domnul nostru, s[ fie slav[, m[re\ie, putere =i st[pânire,
mai înainte de to\i vecii, =i acum =i în veci. Amin> (Iuda 24, 25).
Doi oameni nu pot umbla împreun[ dac[ nu se învoiesc, la fel
Domnul Isus nu se învoie=te s[ umble cu cine continu[ s[ tr[iasc[
în p[cat. Dac[ alegem s[ nu tr[im în p[cat El poate =i ne va p[zi
de orice c[dere atunci când vom avea de trecut obstacole grele. 

Nu neg[m realitatea ispitelor =i nici nu spunem c[ firea noas-
tr[ nu ar fi tentat[ de poleiala ademenitoare a lor, dar =tiind care
este rezultatul p[r[sirii st[rii de sfin\enie st[m departe de ele,
recurgem =i depindem de puterea Duhului Sfânt f[r[ de care nu
avem nici o =ans[ de a r[mâne neîntina\i. Dac[ vrem s[-L vedem
pe Domnul va trebui s[ alegem calea îngust[ pe care merg pu\ini
=i în acest fel s[ fim g[si\i nevinova\i nu din ignoran\[ fa\[ de
p[cat, ci din cauz[ c[ am ales s[ ne p[str[m cura\i ca o logodnic[
pentru mirele ei. A putea deosebi binele =i r[ul face parte din
strategia necesar[ pentru a tr[i o via\[ sfânt[, închinat[ lui
Dumnezeu. Prea mul\i cre=tini se m[soar[ cu standardul lor sau
cu a celor din jur în loc s[ se uite la cerin\ele lui Dumnezeu pen-
tru om g[site în Scriptur[. 

Domnul Isus, vorbind despre felul cum trebuie s[ iubim, i-a
întrebat odat[ pe cei ce-L ascultau: <...ce lucru neobi=nuit
face\i?…> (Matei 5:47). Credinciosul care caut[ sfin\irea face
acel lucru neobi=nuit oamenilor. Aceast[ preten\ie a lui
Dumnezeu pentru noi este o preten\ie pe bun[ dreptate, întrucât
duhul nostru a fost trezit la via\[ =i a devenit capabil de a face
aceasta. De la cel credincios se a=teapt[ aceast[ purtare
neobi=nuit[ de a c[uta sfin\irea, pentru c[ are n[dejdea vie\ii
ve=nice care-l motiveaz[ la a tr[i sfânt. Sfin\enia aduce roade ]n
urma c[rora suntem privi\i ca fiind neobi=nui\i între oameni =i tot
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dup[ ele suntem recunoscu\i în cer ca fiind cei care-L vor vedea
pe Domnul. Una din cele mai mari piedici în calea oamenilor care
sunt chema\i la mântuire este c[ ei aud a=a de mult despre trans-
formarea supranatural[, dumnezeiasc[, într-o f[ptur[ nou[, care
este minunea minunilor, =i totu=i ei v[d a=a de pu\in[ schimbare.
Ceea ce nu v[d ace=ti oameni este sfin\enia f[r[ de care nimeni
nu-L va vedea pe Domnul. 

Tr[im timpurile de pe urm[, când tot mai mul\i oameni care ar
trebui s[ fie oameni ai lui Dumnezeu =i s[ vesteasc[ Cuvântul
Adev[rului nealterat vestesc o Evanghelie diluat[, pentru a-i fi
u=or firii vechi ce se r[zboie=te cu duhul. Un b[trân bine cunos-
cut din India cu numele de Gandi a spus c[ lui îi place de Hristos,
dar nu-i plac cre=tinii lui Hristos, motivul fiind c[ ei nu tr[iesc a=a
cum a tr[it Hristos. Credin\a f[cut[ u=oar[ prin înlesniri neper-
mise de Scriptur[ înseamn[ o via\[ de credin\[ din care lipse=te
sfin\enia f[r[ de care nimeni nu-L va vedea pe Domnul. Trebuie
s[ existe o diferen\[ care s[ eviden\ieze sfin\enia în felul cum un
copil al Domnului se îmbrac[, cum î=i poart[ p[rul, cum î=i
irose=te timpul, cum î=i alege prietenii =i î=i cheltuie banii, cum se
relaxeaz[, cum vorbe=te =i gânde=te, cum î=i achit[ responsa-
bilit[\ile fa\[ de familie =i societate, cum î=i \ine cuvântul, cum î=i
controleaz[ emo\iile, cum pl[nuie=te pentru viitor, cum iart[, cum
alege ce cite=te =i ce muzic[ ascult[, ce programe vizioneaz[ =i
chiar =i ce m[nânc[ =i ce bea. 

Un om neobi=nuit cu calea Domnului privind la aceste lucruri
ar spune c[ tare chinuit =i nefericit mai trebuie s[ fie un credin-
cios, dar nimic nu este mai departe de adev[r. Aceste lucruri se
desf[=oar[ în mod natural prin a st[vili pornirile firii vechi =i prin
a l[sa firea nou[, dumnezeiasc[, s[-=i ia cursul în tot ce face. Este
o rodire natural[ a firii noi, de aceea nu este ceva greu, dup[ cum
pentru un pom bun nu este greu s[ produc[ un fruct bun. Aceasta
aduce în noi tot mai mult din Dumnezeu prin Duhul Sfânt care
este cu noi =i în noi =i face din noi nu cei mai chinui\i, ci cei mai
ferici\i oameni de pe p[mânt. Felul cum procedeaz[ sufletul mân-
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tuit în aceste st[ri îl deosebe=te de ceilal\i oameni, deoarece a
în\eles c[ a fost cump[rat cu un pre\ =i nu mai poate face tot ce
vrea firea s[ fac[. Oamenii vor o teologie nou[ care s[ le dea voie
s[ fac[ ce vor =i la sfâr=it s[ aib[ via\[ ve=nic[ ]mpreun[ cu
Dumnezeu care este Sfânt, ]ns[ a=a ceva nu exist[. 

Pe un tablou ce }l prezenta pe Domnul Isus r[stignit pe cruce
pentru cei p[c[to=i scria: <Iat[ ce am f[cut pentru tine. Tu ce faci
pentru Mine?> Înainte de a evangheliza lumea sau de a ne sacrifi-
ca sub orice form[ pentru El, Dumnezeu vrea s[ fim sfin\i, adic[
s[ tr[im departe de ceea ce El nume=te p[cat. Dac[ vrem o trezire
spiritual[ =i o via\[ cu un sim\ proasp[t al prezen\ei sfinte a lui
Dumnezeu în via\a noastr[ va trebui s[ c[ut[m sfin\enia, anali-
zând tot ce facem zi de zi. Dac[ odat[ am fost plini de entuziasm
pentru lucrarea Domnului, gata de a ne sacrifica cu bucurie pen-
tru lucrarea Lui, ner[bd[tori de a fi în prezen\a copiilor lui
Dumnezeu, iar acum vedem c[ lucrurile s-au schimbat în noi, va
trebui, ca un bun detectiv, s[ urm[rim =i s[ afl[m unde s-a pierdut
puterea Untdelemnului Sfânt. Care ac\iune, care obicei, care prie-
ten a intervenit de s-a schimbat nivelul bucuriei noastre. 

Dac[ vom c[uta sfin\enia în acest fel, noi =i chiar cei din jur se
vor trezi, =i din c[ldicei vom deveni în clocot. Din nemul\umi\i
vom deveni mul\umi\i cu voia Lui pentru via\a noastr[ =i din
deprima\i vom avea o bucurie =i o fericire contagioas[. Dac[ vom
c[uta sfin\irea f[r[ de care nimeni nu-L va vedea pe Domnul
rug[ciunile nu vor mai fi plictisitoare =i obositoare, ci vor fi o
convorbire cu Acela care este iubit al inimii noastre. Caut[
sfin\irea f[r[ de care nimeni nu-L va vedea pe Domnul =i vei avea
pace =i bucurie în suflet, =i vei a=tepta întâlnirea cu Dumnezeu,
=tiind c[ e=ti preg[tit în orice clip[ ar suna trâmbi\a care-i va
aduna pe credincio=ii Domnului de pe p[mânt. Se merit[.

Amin 
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51
UN SCHIMB AVANTAJOS

<S[ dau celor întrista\i din Sion, s[ le dau o cunun[
împ[r[teasc[ în loc de cenu=[, un untdelemn de
bucurie în locul plânsului, o hain[ de laud[ în locul
unui duh mâhnit, ca s[ fie numi\i «terebin\i ai
neprih[nirii»,… ca s[ slujeasc[ spre slava Lui.>  

Isaia 61:3

Înc[ din cele mai vechi timpuri omul a realizat c[ nego\ul
cu bunuri materiale poate aduce un avantaj reciproc celor
ce se ocup[ de negustorie =i afaceri. Nu la mult timp dup[

ce omul a ap[rut pe p[mânt a realizat c[ nego\ul cu ajutorul cara-
vanelor de c[mile ce cutreierau de=erturile înc[rcate cu lucruri ce
se g[seau din abunden\[ într-o parte a lumii, dar erau greu de g[sit
în altele, avea un mare poten\ial de a-i îmbog[\i pe oameni. La
poarta cet[\ilor aveau loc tranzac\ii pe baza cuvântului rostit în
fa\a b[trânilor =i uneori sigilat prin ceremonii, ca acela al schim-
bului de sandale, f[r[ s[ fie nevoie de avoca\i =i semn[turi. În
zilele noastre \[rile lumii, folosind termeni ca import =i export,
continu[ s[ fac[ tranzac\ii care le pot îmbog[\i =i pot crea un trai
mai bun pentru cet[\eni. 

Textul citat la început ne prezint[ o propunere de schimb pe
plan spiritual între om =i Dumnezeu. Este vorba de un schimb
deosebit de avantajos pentru om, pentru c[ Dumnezeu, mânat de
dragostea Lui pentru sufletul omului, a acceptat s[ fac[ o tran-
zac\ie în care omul s[ câ=tige o valoare pe care el nici m[car nu
este în stare s[ o valorifice la adev[rata ei valoare, datorit[
cuno=tin\elor limitate în ce prive=te ve=nicia. Numai când vom fi
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în prezen\a Lui ne vom putea da seama mai bine de m[sura de
dragoste pe care El a rev[rsat-o peste noi prin oferta harului =i tot
atunci ne vom da seama mai bine de enormitatea p[catului nostru
=i a lipsei noastre de merit. În via\a noastr[ de zi cu zi întâlnim tot
felul de oferte =i se spune c[ dac[ una pare a fi prea bun[ nu este
real[, ci poate fi o în=el[torie.  

Oferta din acest text este f[cut[ chiar de <Unsul>, adic[ de Fiul
lui Dumnezeu care nu poate min\i. Nu demult, c`nd vizitam un
ora= din Romania, am v[zut pe un bloc o reclam[ mare a unui
candidat la alegerile politice locale care spunea: <To\i promit, eu
pot!> Privind la acea reclam[ m-am gândit c[ nim[nui nu i se
potrivesc acele cuvinte mai bine dec`t Domnului Isus care a
promis via\[ ve=nic[, a dat-o =i o d[ =i ast[zi acelora care cred în
El. Este o tranzac\ie în urma c[reia ne trezim cu o comoar[
nemeritat[ în sac, la fel ca =i fra\ii lui Iosif, dar numai dac[
accept[m oferta =i nu refuz[m sau amân[m s[ o primim prin
poc[in\[. În urma poc[in\ei El îndep[rteaz[ vina noastr[ la o dis-
tan\[ cum este r[s[ritul de apus, o distan\[ ce nu poate fi
m[surat[. Asemenea fiului din Pilda fiului risipitor, fiecare dintre
noi ne-am pierdut nevinov[\ia plecând într-o \ar[ îndep[rtat[ a
inimii care vrea independen\[ fa\[ de Dumnezeu, unde am f[cut
ce am vrut noi, bucurându-ne pe moment c[ am sc[pat de autori-
tatea =i sfaturile bune ale Tat[lui. 

Resursele, adic[ nevinov[\ia, le-am pierdut repede =i ne-am
g[sit în starea de robi ai p[catului, care odat[ credeam c[ ne va
face ferici\i. Fiecare suflet p[c[tos, dac[ st[ sincer de vorb[ cu el
însu=i, î=i dore=te eliberarea de vina c[lc[rii voii P[rintelui din
Cer. Prin diferite metode, cum este =i acest mesaj, glasul dragostei
de Tat[ strig[ sufletul s[ se trezeasc[ pentru ca într-un moment de
luciditate s[-=i vin[ în fire. Apoi, o dat[ ce vede realitatea, c[ este
s[rac, gol =i orb, s[ accepte oferta de iertare prin jertfa Domnului
Isus ca s[ se întoarc[ la Dumnezeu, care nu obose=te iertând.
Schimbarea acestei gândiri =i venirea în fire numit[ poc[in\[ este
ceea ce Dumnezeu vrea în schimbul iert[rii pe care o ofer[.
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Poc[in\a unit[ cu credin\a înceteaz[ s[ mai fac[ voia vechiului
st[pân, ci se scoal[ ca s[ umble pe c[ile Domnului, adic[ în
ascultare de Cuvântul lui Dumnezeu. 

Când accept[m oferta Lui =i sim\im iertarea în suflet ne d[m
seama c[ purtarea pe care Dumnezeu o a=teapt[ de la noi este nu
ca s[ ne nec[jeasc[, ci ca s[ ne protejeze sufletul de a nu fi r[nit
de vân[torul de suflete. O astfel de inim[ care accept[ acest
schimb avantajos }l ador[ pe Dumnezeu =i trece de la a face fapte
=i ac\iuni religioase la o umblare de prietenie, în lumin[, cu
Dumnezeu. Fariseii din timpul Mântuitorului f[ceau foarte multe
fapte bune =i erau foarte stric\i cu ei ]n=i=i în multe privin\e =i
totu=i ei nu au fost pe placul Domnului Isus, pentru c[ nu aveau
mil[ =i bun[tate fa\[ de semenii lor. Fariseii }l c[utau pe
Dumnezeu cu o neprih[nire formal[ =i mecanic[, f[r[ a-L c[uta
cu inima. Când sim\i =i recuno=ti s[r[cia în care te-a adus neas-
cultarea de Dumnezeu po\i, cu o inim[ zdrobit[, s[-L cau\i, =i El
cu bucurie Se las[ g[sit. Sunt =i ast[zi a=a zis biserici care te fac
s[ te sim\i bine f[r[ poc[in\[ =i cur[\ire f[cut[ de sângele
Domnului Isus. Astfel de biserici î=i fac membrii s[ se simt[ bine
p`n[ ce ajung în iad, pentru c[ fac ceea ce ei v[d c[ este bun în
ochii lor =i nu ceea este bun în ochii lui Dumnezeu. 

Cuvântul rostit de prorocul Isaia =i insuflat de Duhul lui
Dumnezeu prezint[ vestirea mântuirii =i oferta Lui pentru omul
c[zut prin neascultare în robia p[catului, care l-a dezbr[cat de
binecuvântare =i i-a golit sufletul de ultima pic[tur[ de fericire.
Dumnezeu care mai poart[ =i numele <Mil[> propune o tranzac\ie
în care omul renun\[ la cenu=[, plâns =i mâhnire, ca s[ primeasc[
în locul lor o cunun[ împ[r[teasc[, untdelemnul bucuriei =i o
hain[ de laud[. Sunt multe adev[ruri, dar unele sunt fundamen-
tale, ca =i acelea c[ mântuirea este primit[ de c[tre cel p[c[tos
numai în Numele Domnului Isus Hristos. Acest adev[r nu se
rezum[ la o doctrin[, la un crez teoretic sau la vreo ceremonie
religioas[, ci are o parte practic[, care demonstreaz[ tr[irea dup[
Cuvântul lui Dumnezeu. Voia Lui este =i va fi planul care va fi dus
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la îndeplinire f[r[ s[-i poat[ sta cineva împotriv[, fie c[ omul
accept[ voia Lui bun[ =i prime=te mântuirea ca DAR, fie c[
refuz[ =i ajunge s[ fie condamnat. 

Am fost binecuvânta\i în trupul acesta cu cinci sim\uri, dar cel
de-al =aselea, care este credin\a, ]l primim tot ca dar de la
Dumnezeu =i ne ajut[ s[ vedem clar c[ noi suntem cei r[i, iar El
este Cel bun =i are dreptate în tot ce face. Acela care propune acest
schimb avantajos prin chemarea la poc[in\[ este Acela care poate
totul =i care nu poate s[ mint[. Aceste dou[ lucruri fac aceast[
ofert[ nu numai serioas[, dar =i stabil[ pentru om. Domnul Isus a
fost uns de Tat[l =i trimis ca un misionar s[ duc[ vestea cea bun[
a mântuirii omului corupt de p[cat =i furat de cel r[u, de orice va-
loare pe care ar fi avut-o vreodat[ prin ascultare. <Duhul
Domnului este peste Mine, pentru c[ M-a uns s[ vestesc s[racilor
Evanghelia; M-a trimis s[ t[m[duiesc pe cei cu inima zdrobit[, s[
propov[duiesc robilor de r[zboi slobozirea, =i orbilor c[p[tarea
vederii; s[ dau drumul celor ap[sa\i, =i s[ vestesc anul de îndurare
al Domnului> (Luca 4:18, 19). El este Acela care vindec[ trupul
=i sufletul aceluia care prime=te oferta de a veni la El, trudit =i
împov[rat, ca s[ primeasc[ odihn[. 

Oferta este deschis[ =i ast[zi, =i fiecare, în mod personal, tre-
buie s[ asculte vocea Lui sau s[ continue s[ asculte vocea p[catu-
lui din interiorul lui. Omul alege de fapt ca mintea lui s[ fie tot
timpul un iad sau un Rai, dup[ cum r[spunde acestei chem[ri la
împ[carea f[cut[ de Dumnezeu. Dumnezeu este gelos =i nu
accept[ s[ g[seasc[ rivali în inima noastr[, El vrea toat[ inima sau
nimic. Acela care accept[ acest schimb avantajos de a se l[sa de
p[cat, care este o necinstire a lui Dumnezeu, prime=te o inim[
nou[, care }l iube=te pe Dumnezeu, c[ile Lui neprih[nite =i intr[
în st[pânirea Lui. <...iart[-ne f[r[delegile =i p[catele noastre, =i
ia-ne în st[pânirea Ta!> (Exodul 34:9). Când El intr[ sub
st[pânirea lui Dumnezeu obiceiurile rele sunt înlocuite de
Mâng`ietorul, Duhul Sfânt, cu calit[\i numite virtu\i. Aceste
virtu\i crescute în noi de c[tre Duhul Sf`nt se cunosc =i se
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deosebesc de alte calit[\i prin aceea c[ ele caut[ interesele lui
Dumnezeu =i se dedic[ cu totul în aceast[ direc\ie, f[r[ s[ i se par[
o povar[. Dragostea pentru lucrarea lui Dumnezeu =i pentru
sufletele oamenilor îi d[ de gol pe aceia care, cu adev[rat, au
acceptat acest schimb avantajos =i au devenit f[pturi noi în Isus
Hristos. Astfel de suflete nu numai c[ spun c[ sunt ale lui Hristos,
cum spuneau primii cre=tini <Cristianusum>, dar faptele lor
dovedesc aceasta, pentru c[ fiind m[dulare ale Lui ac\ioneaz[ în
folosul trupului lui Hristos. 

Cei care accept[ oferta harului au în\eles c[ sunt chema\i s[-=i
dea via\a Celui care +i-a dat via\a pentru ei. Acest fel de a-\i da
via\a const[ ]n a-\i cheltui via\a pentru El =i cu El în fiecare zi,
lucru care nu este o povar[, ci o stare în care sim\i în[untrul t[u
un izvor de pace =i bucurie, stare pe care lumea nu poate s[ o
în\eleag[. Aceast[ bucurie care se vede în afar[ este una din cele
mai bune reclame pentru Dumnezeu pe care cre=tinul le poate
face ]n vederea l[rgirii hotarelor Împ[r[\iei Lui. Un om care s-a
poc[it =i a sim\it c[ a sc[pat de povara p[catului, fiind umplut de
bucuria mântuirii, a spus c[ de când L-a primit pe Domnul Isus se
simte ca =i cum ar fi înghi\it un soare. În via\a unui astfel de suflet
care simte schimbarea f[cut[ de Duhul Sfânt voia lui Dumnezeu
precede orice alt plan sau considera\ie, deoarece pentru el este
mai important s[ fie pl[cut Domnului, care are ca scop fericirea
noastr[ etern[. 

Domnul Isus a f[cut posibil[ aceast[ ofert[ prin care noi s[ fim
împ[ca\i cu Tat[l, =i acum lucrarea Lui pe p[mânt s-a încheiat. El
S-a în[l\at la cer, unde st[ la dreapta Tat[lui =i faptul c[ st[ ne
spune c[ =i-a terminat lucrarea, acum fiind Mijlocitor pentru orice
suflet care vine la El =i spune c[ vrea acest schimb profitabil prin
care, ]n meritul sângelui Mielului, este cur[\at de p[cat =i înfiat în
familia Împ[ratului. Domnul Isus st[ la dreapta Tat[lui =i a r[mas
ca omul s[ accepte sau s[ refuze ceea ce El a f[cut pentru p[c[tos,
atâta timp cât nu vine prea t`rziu la El. Casa de oper[ din Sydney,
Australia, este foarte faimoas[ pentru arhitectura unic[ =i pentru
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rezonan\a deosebit de bun[ a s[lii de concert. Oricine ]nt`rzie la
concert trebuie s[ r[mân[ afar[, pentru c[ nu i se permite s[ intre
târziu. Premierul Australiei a întârziat =i nici lui nu i s-a permis s[
intre, ci a r[mas s[ asculte pe coridor. O dat[ ce odaia de nunt[ se
va închide orice suflet care va veni la Dumnezeu, spunând c[ se
poc[ie=te, va realiza c[ e prea târziu. <S[ lu[m dar bine seama, ca
atâta vreme cât r[mâne în picioare f[g[duin\a intr[rii în odihna
Lui, niciunul din voi s[ nu se pomeneasc[ venit prea târziu>
(Evrei 4:1). 

Vine o zi când lacrimile nu vor mai avea rost =i în zadar vor
spune cei veni\i prea târziu c[ vor =i ei oferta aceea despre care au
auzit odat[ dar au fost prea ocupa\i atunci ca s[ o accepte.
Dumnezeu a l[sat omul cu voin\[ liber[ ca s[ aleag[ între a se
poc[i =i a intra în aceast[ odihn[ înc[ de pe p[mânt sau a r[mâne
legat de idoli. Idol este orice obiect sau persoan[ care ia locul lui
Dumnezeu sau din ceea ce este a lui Dumnezeu. Refuzul
Israelului de a-L primi pe Domnul Isus ca Mesia, pentru c[ nu
puteau în\elege ideea c[ Dumnezeu a luat trup omenesc pentru ca
s[ sufere =i s[ moar[ pentru p[c[to=i este avantajul nostru, al nea-
murilor, care am fost chema\i de la marginile drumurilor =i
îmbr[ca\i în haina neprih[nirii lui Hristos ca s[ putem intra la
nunta Fiului de Împ[rat.

<Du-te, poporul meu, intr[ în odaia ta, =i încuie u=a dup[ tine;
ascunde-te câteva clipe, pân[ va trece mânia!> (Isaia 26:20).
Acela care accept[ schimbul avantajos oferit de Dumnezeu
devine parte din familia care mo=tene=te o împ[r[\ie care nu trece
de la unul la altul, ci r[mâne în veci. Dac[ înainte de a-=i da via\a
pentru noi Domnul Isus ne-a numit ucenici =i prieteni, dup[ ce a
pl[tit pre\ul r[scump[r[rii sufletului nostru El ne-a numit fra\i,
pentru c[ ne-a str[mutat în Împ[r[\ia slavei Sale. <Dup[ aceea
m-am uitat, =i iat[ c[ era o mare gloat[, pe care nu putea s-o
numere nimeni, din orice neam, din orice semin\ie, din orice
norod =i de orice limb[, care st[tea în picioare înaintea scaunului
de domnie =i înaintea Mielului, îmbr[ca\i în haine albe, cu ramuri
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de finic în mâini; =i strigau cu glas tare, =i ziceau: «Mântuirea este
a Dumnezeului nostru, care =ade pe scaunul de domnie, =i a
Mielului!»> (Apocalipsa 7:9, 10). 

Aceia care accept[ oferta de mil[ a lui Dumnezeu vor cânta
aceast[ cântare =i împreun[ cu îngerii se vor pro=terne înaintea
Lui, singurul care are nemurirea =i o d[ cui vrea El. Noi vom
cânta pentru c[ am primit mântuirea =i vom fi ve=nic acolo unde
este El, Cel care +i-a dat via\a ca s[ ne r[scumpere. Vom cânta
pentru c[ în bun[tatea Lui ne-a luat cenu=a, plânsul, mâhnirea,
ne-a dat o cunun[ împ[r[teasc[ =i ne-a numit terebin\i ai
neprih[nirii, care s[ slujeasc[ spre slava Lui pentru totdeauna.
Israelului i s-a oferit o mântuire prin Leg[mânt pe Sinai, iar cât
timp ei =i-au \inut partea lor de leg[mânt =i Dumnezeu =i-a \inut
partea Sa. În momentul ]n care ei s-au lipit de idoli Dumnezeu a
fost dezlegat de partea Lui de Leg[mânt =i poporul a ie=it de sub
protec\ia Leg[mântului. Oferta noastr[ de mântuire ast[zi este
prin leg[mântul încheiat prin jertfa Domnului Isus Hristos prin
care noi suntem ierta\i, =i devenind proprietatea Lui ascult[m de
El =i facem voia Lui. Numai r[mânând în aceast[ ascultare putem
aduce roada pe care El o a=teapt[ de la noi. 

<Eu sunt Vi\a, voi sunte\i ml[di\ele. Cine r[mâne în Mine, =i în
cine r[mân Eu, aduce mult[ road[; c[ci desp[r\i\i de Mine, nu
pute\i face nimic. Dac[ nu r[mâne cineva în Mine, este aruncat
afar[, ca ml[di\a neroditoare, =i se usuc[; apoi ml[di\ele uscate
sunt strânse, aruncate în foc, =i ard> (Ioan 15:5, 6). Acest schimb
avantajos de a primi iertarea =i nemurirea este oferit acelora care
se recunosc c[ sunt nenoroci\i =i au inima zdrobit[. Cu toate c[
oferta este a=a de bun[, sunt mul\i care o refuz[ deoarece nu se
v[d nenoroci\i =i f[r[ nici o =ans[ de a se salva singuri. Prin
aceast[ stare în care se v[d buni sau nu îndeajuns de r[i oamenii
se descalific[ pentru a beneficia de har. Harul, care înseamn[ mil[
pentru acela care nu merit[ mil[, nu-i poate ajuta dec`t pe aceia
care se v[d p[c[to=i, în nevoie de Salvator. Acela care se vede f[r[
de merite cere =i prime=te iertarea lui Dumnezeu, ca apoi duhul
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lor trezit din somnul de moarte al p[catului s[-I cânte lui
Dumnezeu. <M[ bucur în Domnul, =i sufletul Meu este plin de
veselie în Dumnezeul Meu; c[ci M-a îmbr[cat în hainele mân-
tuirii; M-a acoperit cu mantaua izb[virii, ca pe un mire împodobit
cu o cunun[ împ[r[teasc[, =i ca o mireas[, împodobit[ cu sculele
ei> (Isaia 61:10). 

Oferta de mântuire a lui Dumnezeu este nu doar o sc[pare de
la iad, ci este =i o chemare la slava lui Dumnezeu. Când Moise a
stat de vorb[ cu Dumnezeu slava Lui s-a transmis pe fa\a lui, care
îi str[lucea a=a ]nc`t a trebuit s[ =i-o acopere când a venit înapoi
la popor. Este o slav[ a lumii care trece =i una care r[mâne ve=nic.
<Se cuvenea, ]n adev[r, ca Acela pentru care =i prin care sunt
toate, =i care voia s[ duc[ pe mul\i fii la slav[, s[ des[vâr=easc[,
prin suferin\e, pe C[petenia mântuirii lor> (Evrei 2:10). Slava la
care este chemat omul include =i o cunun[ care nu se va ve=teji
niciodat[. Iosif =i-a chemat fra\ii ca s[ le arate slava ce o avea în
Egipt, dar slava p[mânteasc[ trece mai devreme sau mai târziu, pe
când aceia care fac ca prin poc[in\[ slava lui Dumnezeu s[ se
reverse peste ei continu[ în aceast[ stare dac[ r[mân în ascultare
de Dumnezeu. <M[ vei c[l[uzi cu sfatul T[u, apoi m[ vei primi în
slav[> (Psalmii 73:24). El ia urâ\enia noastr[ cu care ne-a schi-
monosit p[catul =i ne d[ o frumuse\e a neprih[nirii Lui, ca astfel
ochii sfin\i ai Tat[lui din Cer s[ poat[ privi la noi binevoitori. Este
cel mai avantajos schimb ce-l putem face vreodat[, deoarece chel-
tuiala acestei r[scump[r[ri a fost absorbit[ prin suferin\a =i
moartea Fiului lui Dumnezeu. 

Pare chiar ciudat la un moment dat, dar sunt oameni care
amân[ sau refuz[ oferta lui Dumnezeu. În anul 1863 când s-a dat
Proclama\ia de emancipare a sclavilor din America au fost mul\i
sclavi care totu=i au mai r[mas pe planta\ia vechilor st[pâni. Au
fost =i din aceia care pentru mul\i ani au preferat siguran\a
sclaviei în loc s[ accepte riscul libert[\ii. St[pânul cel vechi,
c[ruia omul p[c[tos îi sluje=te prin comiterea p[catului, prefer[ s[
\in[ sufletul omului departe de vestea bun[ a Evangheliei care }l
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prezint[ pe eliberatorul Isus Hristos vestind robilor slobozenia =i
prin=ilor de r[zboi izb[virea. Acela care prime=te oferta generoas[
a lui Dumnezeu =i î=i pred[ via\a Domnului are promisiunea c[ va
fi uns cu untdelemnul bucuriei. Untdelemnul reprezint[ Duhul
Sfânt care a fost promis =i trimis în ziua Cincizecimii peste
ucenicii aduna\i în camera de sus. Aceia care se fac p[rta=i firii
dumnezeie=ti prin înnoirea f[cut[ de Duhul Sfânt =i na=terea din
nou primesc acest untdelemn al bucuriei cu care sunt pecetlui\i
pentru ziua r[scump[r[rii. Ai primit tu acest untdelemn al
bucuriei? Este via\a ta plin[ de bucuria mântuirii sau este voia Lui
în via\a ta o povar[? 

Uleiul sfânt care era folosit în slujbele preo\e=ti era f[cut din
patru mirodenii =i acest ulei nu se g[sea nic[ieri decât la cortul lui
Dumnezeu. Uleiul Sfânt al Duhului lui Dumnezeu este turnat
peste via\a omului prin cele patru evanghelii care }l prezint[ pe
Domnul Isus ca Miel al lui Dumnezeu =i ca fiind Acela care
boteaz[ cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt în via\a credinciosului nu
numai c[ aduce bucurie =i un permanent sim\ al prezen\ei lui
Dumnezeu, dar d[ =i o confirmare a voii Lui în tot ce faci, atâta
timp cât ascul\i de aceast[ cârmuire =i nu o dispre\uie=ti prin neas-
cultare. Numai ascultând de aceast[ c[l[uzire te po\i baza pe aju-
torul lui Dumnezeu în tot ceea ce faci. 

Un bun violonist a dat un spectacol =i dup[ ce s-a retras de pe
scen[ aplauzele au continuat timp îndelungat. I s-a spus s[ ias[
din nou pe scen[ ca s[ primeasc[ acea cinste deosebit[ pe care cei
din sal[ i-o ofereau prin aplauze, dar el nu a vrut. Din spatele
cortinei a ar[tat spre un om din sala de spectacol care nu b[tea din
palme, ci st[tea jos. Violonistul a spus c[ acel om este profesorul
lui =i dac[ el nu este mul\umit degeaba sunt to\i ceilal\i, fiindc[
pentru el nu are valoare. A=a este =i cu cel care este cârmuit de
Duhul Sfânt, pentru c[ el =tie c[ trebuie s[ mul\umeasc[ o singur[
persoan[ =i acela este Domnul Isus Hristos care a pl[tit pentru
r[scump[rarea sufletului lui =i a f[cut posibil s[ primeasc[ în tem-
plul trupului s[u puterea Duhului Sfânt. 
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Degeaba i-am mul\umi pe to\i oamenii, dac[ Domnul Isus nu
este mul\umit de noi înseamn[ c[ am falimentat spiritual. Dac[
a-L mul\umi pe El este o prioritate în via\a noastr[, El continu[ s[
ne ude ca pe o gr[din[ =i s[ ne p[zeasc[, pentru ca cel r[u s[ nu
ne strice. <Eu, Domnul, sunt P[zitorul ei, Eu o ud în fiecare clip[;
Eu o p[zesc zi =i noapte ca s[ n-o vat[me nimeni> (Isaia 27:3).
Fericirea noastr[ depinde de cum ne ud[ El =i siguran\a noastr[
depinde de cum ne p[ze=te El. Dac[ înc[ nu ai acceptat acest
schimb avantajos ca în urma c[in\ei =i poc[in\ei tale s[ prime=ti
iertarea =i mântuirea, te îndemn s[ faci acest lucru chiar ast[zi,
pân[ când u=a harului nu se închide =i pân[ celor ce vin la El nu
li se spune: <Prea târziu!> 

Amin
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52
PORUNCA DE A CREDE

<+i porunca Lui este s[ credem în Numele Fiului S[u
Isus Hristos, =i s[ ne iubim unii pe al\ii, cum ne-a
poruncit El.> 1 Ioan 3:23

Cele zece porunci date lui Moise pe muntele Sinai ne-au
f[cut cunoscute preten\iile pe care le are Dumnezeu de
la om, dar în acela=i timp ne-au spus multe despre ca-

racterul sfin\eniei Sale. Omul care dorea s[ fie ]n rela\ie bun[ cu
Dumnezeu s-a dovedit neputincios în a duce acest jug al Legii =i
în acela=i timp a trage brazde drepte cu via\a lui. Legea, ca un
medic cardiolog, m-a consultat =i mi-a dat un diagnostic trist.
Mi-a spus c[ sunt grav bolnav =i c[ am s[ mor. Dumnezeu nu
m-a l[sat nici pe mine =i nici pe cei care privesc la El dup[ ajutor,
s[ ne scufund[m în dezn[dejdea neputin\ei de a \ine Legea care,
pe fiecare din noi, unul câte unul, ne-a pus în rândul celor vino-
va\i. În acea stare grav[ mi-a fost recomandat un alt doctor care
m-a consulat =i care de asemenea mi-a spus c[ nu se mai poate
face nimic cu inima mea pentru a fi salvat[. Când m[ vedeam mai
neputincios ]n a m[ salva din acea stare, acest doctor, numit Har,
m-a încurajat =i m-a lini=tit cu privire la teama mea c[ nu voi avea
cu ce pl[ti tratamentul, spunându-mi despre un fond creat la
Golgota, datorit[ c[ruia pot fi sc[pat de la moarte sigur[ printr-un
transplant de inim[ gratuit. 

Bun[tatea lui Dumnezeu a deschis o u=[ acolo unde nu era,
prin jertfa Fiului S[u Preaiubit =i aceast[ u=[ se nume=te Har,
adic[ mil[ pentru cineva care nu o merit[. Dumnezeu a privit la
haosul creat de om pe p[mânt, în dorin\a lui de a fi =i de a avea,
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=i S-a adresat celei mai acute nevoi a omenirii =i anume nevoia
omului de a fi mântuit. <Pentru c[ Fiul omului a venit s[ caute =i
s[ mântuiasc[ ce era pierdut> (Luca 19:10). Prin har, prin credin\a
în Numele Fiului S[u Isus Hristos, eu =i milioane de suflete am
primit, prin na=terea din nou, o inim[ nou[ care-L iube=te pe
Dumnezeu =i pe to\i copiii Lui a=a cum ne-a poruncit El. <C[ci
prin credin\a din inim[ se cap[t[ neprih[nirea, =i prin m[rturisirea
cu gura se ajunge la mântuire> (Romani 10:10). 

Privind la stilul de via\[ =i la confortul temporar oferit de
pozi\ia material[, unii aleg s[ mearg[ spre iad c[l[torind la clasa
întâi, al\ii la clasa a treia sau chiar în vagonul de marf[. Indiferent
de felul în care c[l[tore=te, omul ajunge la destina\ia numit[ iad
pentru care s-a calificat prin p[cat. Banii =i succesul nu-l fac pe
om fericit în[untrul lui, ci doar îl fac s[ fie =i mai mult ceea ce a
fost înainte de a avea o situa\ie prosper[. Dac[ ]nainte era un
p[c[tos, când are bani poate p[c[tui =i mai mult. Dac[ era mânat
de ur[ =i dispre\ fa\[ de semenii s[i ]n momentul ]n care va avea
bani va face aceasta =i mai mult, dispre\uind =i sim\indu-se mult
superior celor ce nu au ce are el. Un copil a fost întrebat la =coal[
ce vrea s[ devin[ =i a spus c[ gunoier. Când a fost întrebat de ce,
a spus c[ lui îi place s[ umble murdar =i numai a=a î=i va realiza
dorin\a. Sunt suflete care vor s[ r[mân[ p[c[toase fiindc[ le place
p[catul =i =tiu c[ dac[ ar asculta porunca lui Dumnezeu de a crede
în Numele Fiului S[u Isus Hristos ar trebui s[ umble în
neprih[nire. 

Când un om, care nu vrea s[ se despart[ de murd[riile p[catu-
lui, cere ajutor, el, de fapt, nu vrea ajutor, ci doar s[-=i justifice
pozi\ia de a r[mâne cum este, adic[ înglodat în p[cat. Ceea ce ast-
fel de oameni neglijeaz[ este faptul c[ Dumnezeu, prin transplan-
tul de inim[, schimb[ gusturile =i dorin\ele celui care prime=te
darul Regelui inimilor. Solomon a vrut s[ ne cru\e de infec\ia:
<dac[ a= avea cutarea a= fi fericit>, pentru c[ el le-a încercat pe
toate =i, dezam[git, le-a numit o de=ert[ciune a de=ert[ciunilor.
Solomon, care a avut tot ce =i-a dorit, referindu-se aici la lucrurile
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p[mânte=ti,  a spus c[: <ce este strâmb>, adic[ caracterul omului,
<nu se poate îndrepta, =i ce lipse=te>, adic[ împlinirea =i pacea
l[untric[, <nu poate fi trecut la num[r> (Eclesiastul 1:15). Cine
caut[ pl[cerile lumii p[c[toase, iubind întunericul, dovede=te c[
sluje=te împotrivitorului lui Dumnezeu =i de aceea are aceea=i
destina\ie ve=nic[ ca diavolul. Oricine vrea s[ scape de
potrivnicul urm[ritor, în cetatea de sc[pare, trebuie s[ intre pe
aceast[ u=[ prin ascultare de porunca lui Dumnezeu. <+i porunca
Lui este s[ credem în Numele Fiului S[u Isus Hristos…> (1 Ioan
3:23). Este o porunc[ dat[ în dragoste, prin care Celui nevinovat
îi este îng[duit s[ pl[teasc[ pentru cel vinovat cu scopul de a
sc[pa sufletul ce merit[ pedeapsa ve=nic[, =i anume desp[r\irea
ve=nic[ de Dumnezeu. 

Omul totu=i poate alege s[ refuze aceast[ porunc[ a Tat[lui
nostru care este în cer. Aceast[ porunc[ <de a crede> ne invit[ s[
trecem pragul =i s[ intr[m pe u=a harului, ea m[rturisind înc[ o
dat[ despre dragostea lui Dumnezeu care a depus un efort maxim
de a sc[pa sufletul prins în la\ul vân[torului de suflete. A crede în
Fiul este responsabilitatea noastr[ =i aceasta nu înseamn[ a ne
arunca în necunoscut, ci înseamn[ c[ din moment ce ra\iunea
noastr[ se afl[ în posesia cuno=tin\elor cu privire la cine este
Domnul Isus Hristos =i felul cum a pl[tit pentru r[scump[rarea
sufletelor noastre, alegem s[ credem în Numele Fiului Isus
Hristos. Se spune c[ odat[ diavolul =i-a f[cut apara\ia înaintea
reformatorului Luther =i ca s[-l dezechilibreze spiritual l-a între-
bat dac[ se simte iertat de p[catele lui. Luther a spus c[ nu con-
teaz[ cum se simte el, ci conteaz[ ce a spus Dumnezeu =i a citit
de la Ioan 6:47: <Adev[rat, adev[rat, v[ spun, c[ cine crede în
Mine, are via\a ve=nic[.> 

S[ crezi în Numele lui Isus Hristos nu înseamn[ s[ ai o gândire
pozitiv[, ci înseamn[ s[ prime=ti un cuvânt de la Dumnezeu =i   s[-
l crezi. O astfel de credin\[ în Numele lui Isus Hristos te face s[
po\i zâmbi chiar =i în fa\a mor\ii, atunci când crezi promisiunile
Celui care nu poate s[ mint[ =i care a spus c[ la sfâr=it de drum ne
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a=teapt[ cununa vie\ii. Mersul unui om normal pe jos, de-a lungul
vie\ii, ar fi îndeajuns ca distan\[ s[ înconjoare p[mântul mai bine
de dou[ ori, dar umblarea prin credin\[ a unui suflet, o dat[ ce a
ascultat porunca Tat[lui de a crede <în Numele Fiului S[u Isus
Hristos> îi d[ posibilitatea de îmbog[\ire fa\[ de Dumnezeu, care
a preg[tit pentru cei ce-L iubesc o mo=tenire nestric[cioas[.

Un suflet care crede în Numele lui Isus Hristos vorbe=te despre
ve=nicie, prin credin\[, ca fiind locuri =i lucruri reale, av`nd sigu-
ran\a dat[ de Cuvântul Scripturii =i datorit[ confirm[rii f[cute de
Duhul Sfânt în inim[. Cine nu crede c[ oferta de gra\iere a lui
Dumnezeu prin Fiul S[u Isus Hristos este real[, }l face mincinos.
<Cine crede în Fiul lui Dumnezeu, are m[rturisirea aceasta în el;
cine nu crede pe Dumnezeu, }l face mincinos, fiindc[ nu crede
m[rturisirea, pe care a f[cut-o Dumnezeu despre Fiul S[u>
(1 Ioan 5:10). Din momentul ]n care un suflet aude despre mân-
tuirea în Numele Fiului lui Dumnezeu =i alege s[ nu cread[, alege
în acest fel s[-L insulte pe Dumnezeu insinuând c[ ceea ce El a
spus în Scriptur[ nu este adev[rat. <...este cu neputin\[ ca
Dumnezeu s[ mint[…> (Evrei 6:18). 

Unii vor merge în iad pentru c[ au fost criminali =i ho\i, iar al\ii
vor merge acolo chiar dac[ nu au ajuns în aceste st[ri deplorabile.
Astfel de oameni, care nu au ajuns a=a de jos, de multe ori refuz[
s[ cread[ în Numele lui Isus Hristos =i s[ se încread[ în meritul
Lui pentru a primi darul mântuirii, =i aceasta pentru c[ nu se v[d
chiar at`t de r[i. Mântuirea este darul lui Dumnezeu, prin Isus
Hristos, pentru cel care se încrede în promisiunile Sale a=a cum te
încrezi ]n faptul c[ scaunul pe care te a=ezi va sus\ine f[r[ nici o
dificultate greutatea corpului t[u. Prin faptul c[ Domnul Isus a
murit în locul t[u, El a spus =i a dovedit c[ tu e=ti important pen-
tru El. Ca urmare a faptului c[ ai ajuns s[ cuno=ti despre
Domnului Isus =i despre jertfa Lui mântuitoare =i ai ascultat
porunca lui Dumnezeu de a crede în Numele Fiului S[u Isus
Hristos, Îi spui Lui =i celor din jur, c[ Domnul Isus este important
pentru tine. Sunt mul\i oameni în lume care au credin\[ =i totu=i
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nu au mântuire. Pot s[ urc într-un tren, s[ am încredere în abili-
tatea conductorului =i chiar în frânele cu care acesta poate opri
trenul, dar dac[ urc într-un tren gre=it, toat[ încrederea mea în
aceste lucruri nu ajut[ cu nimic scopului meu de a ajunge unde
doresc. Porunca Tat[lui este s[ cred în Numele Fiului S[u Isus
Hristos, pentru c[ numai a=a pot ajunge la destina\ia pe care mi-o
doresc =i anume Cerul. 

<S[ ne uit[m \int[ la C[petenia =i Des[vâr=irea credin\ei noas-
tre, adic[ la Isus, care, pentru bucuria care-I era pus[ înainte, a
suferit crucea, a dispre\uit ru=inea, =i =ade la dreapta scaunului de
domnie al lui Dumnezeu> (Evrei 12:2). Potrivnicul nostru nu vrea
s[ privim la Domnul Isus, pentru c[ privind la El privim la
Dumnezeu care ne d[ darul =i puterea de a crede. <Cei ce cunosc
Numele T[u, se încred în Tine, c[ci Tu nu p[r[se=ti pe cei ce Te
caut[, Doamne!> (Psalmul 9:10). Potrivnicul nostru, care vrea s[
fie slujit, r[cne=te ca un leu =i face g[l[gie ca s[ însp[imânte =i s[
intimideze prin a spune c[ dac[ te poc[ie=ti pierzi diferite lucruri
care pentru tine au valoare. El face acest lucru pentru a-i determi-
na pe oameni s[ nu m[rturiseasc[ prin leg[mânt credin\a lor în
Domnul Isus =i s[ nu ajung[ la mântuire. <Dac[ m[rturise=ti deci
cu gura ta pe Isus ca Domn, =i dac[ crezi în inima ta c[ Dumnezeu
L-a înviat din mor\i, vei fi mântuit> (Romani 10:9). 

Unii aleg s[ spun[ c[ ei nu cred ]n Isus Hristos ca fiind
Dumnezeu =i merg chiar mai departe prin a afirma c[ nu cred în
iad, dar iadul tot exist[, pentru c[ Dumnezeu a spus c[ exist[.
Al\ii nu vor s[ se despart[ de p[cat =i sus\in c[ Dumnezeu nu este
at`t de r[u ]nc`t s[ trimit[ sufletul omului în iad. }n prima parte a
argumentului lor ace=tia au dreptate =i anume c[ Dumnezeu nu
este r[u. Niciunul dintre noi, care suntem p[rin\i, nu ne-am da
copilul la moarte pentru un tâlhar =i totu=i, Dumnezeu, care este
dragoste, +i-a dat Fiul la moarte pentru p[c[to=i, deschizând ast-
fel u=a de sc[pare a harului pentru oricine crede în Numele
Fiului S[u Isus Hristos. <…Dumnezeu este dragoste; =i cine
r[mâne în dragoste, r[mâne în Dumnezeu, =i Dumnezeu r[mâne
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în el> (1 Ioan 4:16). El este nu numai dragoste, ci =i lumin[.
<…Dumnezeu este lumin[, =i în El nu este întuneric> (1 Ioan 1:5).
El este dragoste, dar pe lâng[ multe alte atribute bine meritate
Dumnezeu este =i neprih[nire. <Dac[ =ti\i c[ El este neprih[nit, s[
=ti\i =i c[ oricine tr[ie=te în neprih[nire este n[scut din El> (1 Ioan
2:29). El este dragoste, dar este =i un Dumnezeu gelos care nu se
las[ batjocorit de cei ce refuz[ s[ cread[ în Numele Fiului S[u
Isus Hristos, <fiindc[ Dumnezeul nostru este «un foc mistuitor»>
(Evrei 12:29). 

Dumnezeu, care a zdrobit mândria lui Napoleon =i chiar pe a
lui Hitler, folosindu-se de fulgul de z[pad[, =i pe a lui Sisera,
folosindu-se de stropul de ploaie, împotmolindu-i carele de lupt[,
va zdrobi mândria omului care nu vrea s[ se smereasc[ în
poc[in\[ =i va cere într-o zi socoteal[ oric[rui suflet care a ales s[
refuze împ[carea cu Dumnezeu prin a crede în Numele Fiului S[u
Isus Hristos. Dumnezeu care este Dragoste nu st[ în Cer ca s[
cheme omul s[ fac[ un târg cu El cu privire la un anume p[cat pe
care omul s[-l p[r[seasc[, ci El vrea toat[ inima sau nimic. Dac[
omul vrea mântuire o va primi la nivelul cerin\elor Lui de Creator,
care face totul dup[ sfatul voii Sale. El este Suveran =i de aceea
Adam nu a fost întrebat dac[ vrea s[ apar[ pe p[mânt sau nu. Nici
noi nu am fost întreba\i dac[ vrem s[ ne na=tem pe p[mânt, dar
ast[zi fiecare dintre noi este întrebat dac[ vrea s[ se nasc[ din
nou, ascultând porunca lui Dumnezeu de a <crede în Numele
Fiului S[u Isus Hristos>.

A crede în Numele Fiului S[u Isus Hristos înseamn[ nu numai
a te încrede în ce a f[cut El pentru noi, dar înseamn[ =i a asculta
de El. Înseamn[ a m[rturisi c[ El este Domnul t[u, c[ este St[pân
=i poate hot[r] toate direc\iile vie\ii tale. Aceasta înseamn[ c[ Eul
a fost detronat =i Domnul Isus este împ[rat al inimii pe care Duhul
Sfânt a transplantat-o în sufletul t[u. El va schimba felul cum
tr[ie=ti, cum alegi =i ce iube=ti. Când crezi cu adev[rat în Numele
Fiului lui Dumnezeu ca Mântuitor al t[u nu numai c[ nu te
ru=inezi de Numele Lui, ci puterea Duhului Sfânt face din tine un
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martor al învierii Sale. <Dar acei din popor, care vor cunoa=te pe
Dumnezeul lor, vor r[mâne tari, =i vor face mari ispr[vi> (Daniel
11:32). Dou[ persoane care <cred în Numele Fiului S[u Isus
Hristos> =i se unesc ]n cererea pe care o aduc ]naintea lui
Dumnezeu fac mai mult dec`t dou[ mii de oameni care se roag[
împreun[, dar nu pentru acela=i lucru. 

Credin\a în Numele Lui ne face s[ ne preg[tim pentru întâl-
nirea cu El, ]nt`lnire care poate avea loc în orice clip[, printr-o
via\[ de ascultare ce aduce road[ spre Slava lui Dumnezeu. |inta
credin\ei noastre în Domnul Isus Hristos nu este aceea de a face
voia noastr[, ci de a face El voia Lui, pe p[mânt, prin noi.
Credin\a mântuitoare lucreaz[ în ascultare de Dumnezeu. Chiar
dac[ la început este mai slab[, ea este mai bun[ dec`t o credin\[
mare în ceva ce nu este biblic sau real. Credin\a în Numele Lui
crede c[ Celui prin care =i pentru care a fost creat totul, toate
lucrurile }i sunt posibile chiar dac[ va trebui ca uneori s[ spun[ ce
a spus un om Domnului Isus când i-a cerut s[-i vindece copilul:
<…Cred, Doamne! Ajut[ necredin\ei mele!> (Marcu 9:24). 

Rug[ciunea f[cut[ cu credin\[ în Numele Domnului Isus aduce
=i ast[zi biruin\a =i creeaz[ confuzie în tab[ra inamicului. Numele
celor ce se roag[ cu credin\[ sunt cunoscute în cer =i sunt de temut
în iad. Duhurile rele au m[rturisit c[ }l cunosc nu numai pe
Domnul Isus, ci =i pe apostolul Pavel. <…C[ci cine se apropie de
Dumnezeu, trebuie s[ cread[ c[ El este, =i c[ r[spl[te=te pe cei
ce-L caut[> (Evrei 11:6). A nu participa la lucrul Domnului,
mânat de credin\a în r[spl[tirile lui Dumnezeu =i dintr-o dragoste
pentru semenii no=tri care sunt nemântui\i, înseamn[ a ne face
vinova\i înaintea lui Dumnezeu, pentru c[ <…cine =tie s[ fac[
bine =i nu face, s[v`r=e=te un p[cat!> (Iacov 4:17). Meroza din
Vechiul Testament, Levitul =i Preotul din Pilda samariteanului
milos =i bogatul nemilostiv s-au f[cut vinova\i înaintea lui
Dumnezeu fiindc[ nu f[ceau nimic. 

Spurgeon a mers pân[ acolo c[ a spus c[ dac[ nu ai dorin\a ca
altul s[ fie mântuit po\i fi sigur c[ nici tu nu e=ti mântuit. Dac[ un
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p[c[tos L-ar întâlni ast[zi pe Hristos =i L-ar cunoa=te personal, nu
cred c[ nu L-ar primi ca Mântuitor, dar p[c[to=ii de multe ori
întâlnesc oameni care se folosesc de numele de cre=tin, oameni în
care nu este Hristos, =i r[mân dezam[gi\i asemenea unui om setos
care g[se=te o fântân[ f[r[ ap[. Uneori este mai u=or s[ cumperi
o carte decât s[ o cite=ti. Este mai u=or s[ o cite=ti decât s[ te
str[duie=ti s[ o în\elegi. De asemenea este mai u=or s[ în\elegi
Scriptura decât s[ o împline=ti, dar tot efortul este în zadar dac[
nu ajungem la aceast[ ultim[ parte de a avea o credin\[ vie care
tr[ie=te conform Scripturii. <De aceea, da\i-v[ =i voi toate silin\ele
ca s[ uni\i cu credin\a voastr[ fapta; cu fapta, cuno=tin\a; cu
cuno=tin\a, înfrânarea; cu înfrânarea, r[bdarea; cu r[bdarea,
evlavia; cu evlavia, dragostea de fra\i; cu dragostea de fra\i,
iubirea de oameni> (2 Petru 1:5-7). 

Cine crede în Numele Fiului lui Dumnezeu, din momentul ]n
care a primit transplantul inimii noi este înc[l\at cu râvna
Evangheliei =i cu curajul pe care-L d[ Duhul Sfânt poate aduce
câ=tig Împ[r[\iei lui Dumnezeu. Ghedeon a l[sat frico=ii s[ plece
acas[ =i a r[mas cu zece mii de oameni. Apoi i-a l[sat s[ plece pe
cei care limp[iau apa, fiind astfel într-o pozi\ie vulnerabil[ fa\[ de
vr[jma=, =i a r[mas cu 300 de oameni prin care Dumnezeu le-a dat
biruin\[. Biruin\a nu este neaparat de partea celor mul\i, ci este de
partea celor care }l au pe Dumnezeu de partea lor. Dumnezeu ne
vrea curajo=i în lupta spiritual[, dar în siguran\a limitelor
Scripturii. S[ nu abuz[m de har deschiz`nd u=i spre p[cat, luând
=i dând libert[\i nepermise, dar în acela=i timp s[ nu omorâm
harul prin a fi legali=ti, bolnavi de duhul de judecat[ care s[ pun[
obstacole în calea celui care vrea s[ fug[ în cetatea de sc[pare. Un
suflet care abuzeaz[ de har, trecând peste ce este scris, este un
suflet care de fapt nu crede în Numele Fiului lui Dumnezeu în
lumina Scripturii =i se dovede=te a avea o inim[ necredincioas[. 

<Lua\i seama dar, fra\ilor, ca niciunul dintre voi s[ n-aib[ o
inim[ rea =i necredincioas[, care s[ v[ despart[ de Dumnezeul cel
viu> (Evrei 3:12). Acest <despart[> ne spune c[ cineva a fost cu
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Dumnezeu, dar a urmat o cale pe care Hristos nu a mers cu el =i a
ajuns s[ se despart[ de El. Acest <despart[> ne aten\ioneaz[ c[
mântuirea este un dar care trebuie p[strat, fiindc[ se poate pierde
prin desp[r\irea de Hristos atunci când ai o inim[ necredincioas[.
A crede în Numele Fiului S[u Isus Hristos înseamn[ a crede c[
Domnul Isus nu a fost doar un personaj istoric, ci înseamn[ a
crede c[ pe p[mânt El a fost Dumnezeu Fiul, care S-a întrupat.
Porunca de a crede ]n Isus înseamn[ a crede c[ El este
Mântuitorul, Unsul =i Trimisul Tat[lui pe p[mânt într-un ultim
efort de a împ[ca omul cu Dumnezeu înainte de judecata final[. 

A crede în Numele Domnului înseamn[ a m[ vedea p[c[tos =i
vrednic de pedeaps[, iar în aceast[ stare, cer, primesc =i m[ încred
în ce a f[cut El pentru mine. A crede în El înseamn[ a crede c[
neprih[nirea Lui mi-a fost dat[ în dar, ca astfel ochii Tat[lui s[
poat[ privi la mine =i s[ fiu acceptat a intra pentru totdeauna în
prezen\a Lui. Dup[ înviere, Domnul Isus i-a mustrat pe ucenici
pentru necredin\a lor. <În sfâr=it, S-a ar[tat celor unsprezece, când
=edeau la mas[; =i i-a mustrat pentru necredin\a =i împietrirea
inimii lor, pentru c[ nu crezuser[ pe cei ce-L v[zuser[ înviat>
(Marcu 16:14). Ast[zi, Fiul lui Dumnezeu =i mesajul mântuirii
este f[cut cunoscut omenirii prin Scriptur[, prin vestitorii
Evangheliei care transmit mesajul poruncii lui Dumnezeu de a
<crede în Numele Fiului S[u Isus Hristos> de la amvoanele
caselor de rug[ciune, pe c[ile aerului, prin c[r\i, casete, bro=uri
sau alte modalit[\i. 

Cu toate acestea sunt dintre aceia care amân[ întoarcerea lor la
Dumnezeu sau pur =i simplu spun c[ nu cred în astfel de lucruri.
S[ nu privim la aceast[ necredin\[ de a nu crede ca fiind doar o
sl[biciune, ci ca la un p[cat mare, pentru c[ a=a îl vede
Dumnezeu. <Oricine crede în El, nu este judecat; dar cine nu
crede, a =i fost judecat, pentru c[ n-a crezut în Numele singurului
Fiu al lui Dumnezeu> (Ioan 3:18). Dumnezeu nu ne-a dat nici un
motiv s[ ne îndoim de inten\iile Lui bune pentru noi, de aceea a
nu asculta aceast[ porunc[ de a crede în Numele Fiului S[u Isus
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Hristos este un p[cat care atrage dup[ sine o osând[. <Cine va
crede =i se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va crede, va fi
osândit> (Marcu 16:16). 

Scriptura, care este o carte nu numai la zi, ci =i înaintea zilelor
noastre, spre deosebire de c[r\ile oric[rei alte religii vorbe=te
despre o zi a socotelilor, când, indiferent la ce clas[ ai c[l[torit pe
drumul vie\ii, vei ajunge înaintea lui Dumnezeu ca s[ r[spunzi la
o întrebare: Ce ai f[cut cu darul lui Dumnezeu, cu Isus Hristos?
Numai unul din dou[ lucruri vor fi dovedite de eviden\a care va
fi pus[ în fa\a ta. Prin tr[irea ta se va dovedi c[ ai crezut în
Numele Fiului S[u Isus Hristos sau c[ nu ai crezut în El.
<Fiindc[ atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, c[ a dat pe singu-
rul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, s[ nu piar[, ci s[ aib[
via\[ ve=nic[.> (Ioan 3:16). Crede în <Numele Fiului S[u Isus
Hristos>, prime=te iubirea Lui =i d[-I iubirea ta ca s[ fii pentru
veci fericit =i mântuit.

Amin
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AFIRMA|II BIBLICE REFERITOARE LA

NECESITATEA MÂNTUIRII

1. To\i oamenii sunt p[c[to=i, f[r[ nici o excep\ie
<Nu este nici un om neprih[nit, nici unul m[car... Nu este nici

unul care s[ fac[ binele, nici unul m[car... C[ci to\i au p[c[tuit, =i
sunt lipsi\i de slava lui Dumnezeu> (Romani 3:10, 12, 23). <Iat[ c[
sunt n[scut ]n nelegiuire, =i ]n p[cat m-a z[mislit mama mea>
(Psalmul 51:5). Pentru c[ to\i ne-am n[scut cu o natur[ p[c[-
toas[, to\i suntem p[c[to=i, indiferent c`te p[cate am comis.

2. Consecin\ele p[catului sunt nefaste =i ve=nice
<...plata p[catului este moartea> (Romani 6:23). Nu doar

moartea fizic[, ci moartea a doua, adic[ iadul. <Iazul de foc este
moartea a doua. Oricine n-a fost g[sit scris ]n cartea vie\ii, a fost
aruncat ]n iazul de foc> (Apocalipsa 20:14-15). Este o imagine
sumbr[ =i ]nfior[toare, dar afirmat[ cu t[rie de Dumnezeu ]n
Cuv`ntul S[u.

3. Exist[, ]ns[, o speran\[ vie pentru orice p[c[tos, ]n
meritele jertfei Domnului Isus Hristos

<Dumnezeu }=i arat[ dragostea fa\[ de noi prin faptul c[, pe
c`nd eram noi ]nc[ p[c[to=i, Hristos a murit pentru noi> (Romani
5:8). <Fiindc[ at`t de mult a iubit Dumnezeu lumea, c[ a dat pe
singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede ]n El, s[ nu piar[, ci s[
aib[ via\a ve=nic[... Cine crede ]n Fiul, are via\[ ve=nic[; dar cine
nu crede ]n Fiul, nu va vedea via\a, ci m`nia lui Dumnezeu
r[m`ne peste el> (Ioan 3:16, 36). Aceasta este =ansa uria=[,
oferta harului lui Dumnezeu adresat[ fiec[rui om, oric`t de
p[c[tos ar fi el.

4. Orice om prime=te m`ntuirea prin credin\a ]n Isus
Hristos

<Dumnezeu ne-a dat via\a ve=nic[, =i aceasta este ]n Fiul S[u.
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Cine are pe Fiul, are via\[; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are
via\[. V-am scris aceste lucruri ca s[ =ti\i c[ voi, care crede\i ]n
Numele Fiului lui Dumnezeu, ave\i via\a ve=nic[> (1 Ioan 5:11-
13). <C[ci tuturor celor ce L-au primit, adic[ celor ce cred ]n
Numele Lui, le-a dat dreptul s[ se fac[ copii ai lui Dumnezeu>
(Ioan 1:12). <Dac[ m[rturise=ti deci cu gura ta pe Isus ca Domn,
=i dac[ crezi ]n inima ta c[ Dumnezeu L-a ]nviat din mor\i, vei fi
m`ntuit> (Romani 10:9). Po\i fi iertat de toate p[catele tale =i
m`ntuit, chiar acum, chem`ndu-Lpe Domnul Isus ]n inima ta
cu credin\[, prin rug[ciune:

Doamne, Dumnezeule, recunosc ]naintea Ta c[
sunt p[c[tos, c[ Te-am ]ntristat mult cu p[catele
mele =i eram condamnat la os`nda ve=nic[. }\i
mul\umesc, Doamne, pentru c[ m-ai iubit a=a de
mult, ]nc`t ai dat pe Fiul T[u s[ moar[ ]n locul meu,
pentru a-mi oferi iertarea de p[cate =i via\a ve=nic[.
M[ poc[iesc de toate p[catele mele =i ]mi exprim
decizia de a m[ ]ntoarce cu adev[rat la Tine. 

M[rturisesc deschis credin\a mea deplin[ ]n jert-
fa Ta sf`nt[, Doamne Isuse, =i decizia mea ferm[ de
a Te primi chiar acum ]n inima mea ca M`ntuitorul
meu personal =i Domnul vie\ii mele. Doamne Isuse,
intr[ ]n inima mea, iart[-mi toate p[catele =i
schimb[-mi via\a.

}ncep`nd de ast[zi doresc s[-mi subordonez via\a
voii Tale sfinte =i s[ tr[iesc ]n ascultare deplin[ de
Tine, Domnul =i M`ntuitorul meu. }\i mul\umesc
Isuse c[ m-ai m`ntuit! Amin.
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Confirm hot[r`rea mea prin semn[tur[:

Numele ___________________

Data _____________________

Dac[ ai f[cut rug[ciunea cu sinceritate =i credin\[ deplin[
]n jertfa Domnului Isus, acum tu e=ti m`ntuit. Dumnezeu te
asigur[ c[:

1. P[catele tale sunt iertate (1 Ioan 1:8-9);
2. Tu ai acum via\[ ve=nic[ (1 Ioan 5:11-13);
3. Acum e=ti un copil al lui Dumnezeu ]n familia Sa (Ioan

1:12);
4. E=ti mo=tenitor al slavei Sale eterne (Romani 8:17);
5. El ]\i garanteaz[ siguran\a m`ntuirii tale (Ioan 10:28).
Pentru ]ntre\inerea p[rt[=iei tale cu Dumnezeu:
- Cite=te Cuv`ntul S[u ]n fiecare zi =i mediteaz[ la el;
- Dezvolt[ zilnic o via\[ de p[rt[=ie cu Dumnezeu prin

rug[ciune;
- Caut[ p[rt[=ia copiilor lui Dumnezeu ]ntr-o biseric[ unde se

practic[ rug[ciunea =i predicarea Evangheliei, pentru a putea
cre=te ]n credin\[ =i a dezvolta p[rt[=ia cu Dumnezeu =i biserica
Sa.

Acum, dac[ ai primit iertarea lui Dumnezeu =i m`ntuirea, vei
dori ca =i altul s[ fie m`ntuit.

Dup[ ce ai citit aceast[ carte d[-o =i altuia, care nu a g[sit ]nc[
m`ntuirea ]n Domnul Isus Hristos, s[ o citeasc[ =i s[ ajung[ la
cuno=tin\a ofertei de iertare a lui Dumnezeu prin Domnul Isus.

52 de mesaje pentru 52 de s[pt[m`ni
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Ne bucur[m c[ ai ajuns la finalul acestei c[r\i.
Dac[ ]n urma citirii celor 52 de mesaje dore=ti s[ cuno=ti mai

multe despre umblarea cu Domnul, s[ te apropii mai mult de
Dumnezeu sau s[-\i ]nchini via\a =i inima lui Hristos, s[ ]ncepi s[
}l urmezi pe Domnul, scrie-ne pe adresa de mai jos. Vom fi
bucuro=i s[ te sus\inem ]n rug[ciune =i s[ te ajut[m ]n dezvoltarea
rela\iei tale cu Hristos.

Societatea Penticostal[ de Misiune Cre=tin[ din Rom`nia
C.P. 264

410610 Oradea
Tel: 0259-436 841
Fax: 0259-432 778

E-mail: spmcr@rdslink.ro
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