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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

Octombrie 2004
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CUV~NT ÎNAINTE

Din tronul lui Dumnezeu izvor[=te un râu care ud[
cetatea Lui. Savureaz[ pic[tur[ cu pic[tur[, pân[ vei
bea tot râul turnat în aceast[ carte de Dumnezeu prin

pastorul Marius Tripon, iar apoi din inima ta s[ curg[ râuri de ap[
vie a=a cum a spus Domnul Isus. 

Paginile care urmeaz[ sunt un râu lini=tit cu înv[\[tur[ pentru
via\[, cincizeci =i dou[ de mesaje de la inim[ c[tre inima ta.
Paginile acestea trebuie citite cu mult[ aten\ie, nu în grab[. Apa
spal[, cur[\[, purific[. Citind cartea Levitic nu se poate s[ nu
observi cât de mult[ ap[ era folosit[ la Templu. Biblia ne
relateaz[ cum din coasta lui Isus, atunci când a fost str[puns pe
cruce, a curs sânge =i ap[. Unul dintre subiectele frecvent întâlnite
în Sfânta Scriptur[ este apa. Cartea de fa\[ invit[ sufletul însetat
s[ se adape din apa vie\ii.

Textul abund[ de substan\[ biblic[. Citind vom parcurge un
limbaj frumos, clar, pentru inim[. Pornind de la textul biblic,
autorul ne duce s[ vedem scena de acolo, apoi ne face s[ ne g[sim
locul în acel tablou, pentru ca în final s[ ne conving[ c[ dac[ vrem
s[ r[mânem în acel cadru trebuie s[ ne l[s[m schimba\i de
Dumnezeu. Cartea aduce în lumin[ situa\ii evidente din via\[,
explicând prin ele similarit[\i spirituale. Ve\i întâlni din bel=ug
informa\ii interesante din diverse domenii ale =tiin\ei, ilustra\ii
captivante atât din domeniul clasic cât =i din lumea modern[. Cu
toate c[ atinge inima, cartea de fa\[ nu este o carte sentimenta-
list[, dimpotriv[, logica =i ra\ionalul sunt construite cu mult[
m[iestrie. Iat[ dou[ exemple:

<Dup[ cum apa, cu propriet[\ile ei de dizolvant, elimin[ pro-
dusele toxice din corp, tot a=a Duhul Sfânt dizolv[ firea noastr[
cea veche, pentru ca omul cel nou s[ poat[ tr[i s[n[tos.>

<Rug[ciunea este ca o funie care face leg[tura dintre barca
vie\ii noastre =i \[rmul la care dorim s[ ajungem. C`nd tragem de
funie, nu tragem malul spre barc[, ci tragem barca spre \[rmul
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dorit. Când ne rug[m trebuie s[ ne tragem voia noastr[ spre voia
lui Dumnezeu =i s[ nu încerc[m s[ tragem voia lui Dumnezeu în
voia noastr[.>

Dup[ cum am perceput eu cartea, autorul se adreseaz[ în
primul rând c[ut[torului dup[ Dumnezeu. Acesta poate s[ fie
c[rturar, muncitor, casnic, student, pensionar. Cartea ar trebui
citit[ neaparat de predicatori, fie c[ sunt pastori sau prezbiteri, fie
oameni care slujesc prin predicare. Aceast[ lucrare este o surs[
extraordinar[ de umplere cu Cuvânt. A=a cum un ziarist cite=te
lucr[ri scrise de al\i colegi =i î=i îmbun[t[\e=te în felul acesta
practica, asem[n[tor ar trebui s[ procedeze =i predicatorii.

Pastorul Marius Tripon, sluje=te în Biserica Penticostal[ din
Nampa Idaho, SUA. Aproape în fiecare an viziteaz[ România,
participând activ la lucrarea lui Dumnezeu din \ara în care s-a
n[scut. Aceasta este a patra carte publicat[, dar mai are înc[ multe
c[r\i care a=teapt[ s[ fie scrise.

}n 2003 am primit de la cineva 4 casete cu predici ale fratelui
Marius. Am ascultat acele predici =i mi-au pl[cut foarte mult.
Domnul mi-a vorbit personal prin acele mesaje. M-am gândit, ce
bine ar fi ca acest predicator s[ vorbeasc[ la mai mul\i oameni. Ast-
fel am scris fratelui Marius, invitându-l s[ devin[ partener cu noi în
lucrarea de la Radio Vocea Evangheliei Oradea. Dumnealui a
r[spuns pozitiv acestei chem[ri =i de atunci transmitem un program
s[pt[mânal realizat împreun[ cu pastorul Marius Tripon. }n 2004
am avut ocazia s[-l întâlnesc personal pe autorul lucr[rii de fa\[. În
aceast[ întâlnire am descoperit =i mai mult bun[tatea, c[ldura,
dragostea, credin\a pe care Dumnezeu le-a rev[rsat în inima aces-
tui om.  Îi mul\umesc =i pe aceast[ cale pentru colaborarea pe care
o avem, pentru toat[ munca pe care o face pe ogorul Evangheliei.

Iubite cititor, de aici te las în compania fratelui Marius, rugân-
du-m[ ca filele acestei c[r\i s[ fie ca frunzele din pomul vie\ii, s[
slujeasc[ la vindecarea neamului nostru românesc.

Oradea, Director RVE Oradea
07. 10. 2004 pastor Daniel Burtic
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1
RÂURI DE APÃ VIE

<Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de
ap[ vie, cum zice Scriptura.> Ioan 7:38

Ovorb[ veche spune c[ acolo unde este ap[ este via\[ =i
chiar din cele mai vechi timpuri omul s-a a=ezat în
jurul apelor, având în vedere necesitatea ei pentru exis-

ten\[. Dup[ cum via\a biologic[ este imposibil[ f[r[ ap[, care
constituie cea mai mare parte a trupului nostru fizic, tot a=a via\a
duhovniceasc[ este dependent[ vital de apa vie, care este puterea
Duhului Sfânt. Apa este singura form[ de hidrogen care nu este
d[un[toare trupului nostru =i nimeni nu concepe ideea c[ ar putea
tr[i f[r[ s[ bea ap[; dar mult mai binef[c[toare, cu urm[ri
ve=nice, este Apa Vie pe care o d[ Domnul Isus Hristos. Domnul
Isus a asem[nat Duhul Sfânt =i bel=ugul darurilor pe care El le
aduce în via\a oamenilor cu ni=te râuri de ap[ ce d[ruiesc via\[
spiritual[ din abunden\[, pentru c[ face leg[tur[ între om =i
bog[\iile ce se coboar[ din tezaurul harului lui Dumnezeu. <Este
un râu, ale c[rui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu…>
(Psalmul 46:4). 

Dup[ cum apa, cu propriet[\ile ei de dizolvant, elimin[ pro-
dusele toxice din corp, tot a=a Duhul Sfânt dizolv[ firea noastr[
cea veche, pentru ca omul cel nou s[ poat[ tr[i s[n[tos. Faptul de
a avea sau nu acest râu de ap[ vie în inim[ ]mparte oamenii de pe
p[mânt în ferici\i =i neferici\i. Adev[rul cu privire la multe din
tainele cere=ti este c[ exist[ o mul\ime de lucruri pe care nu le
=tim, deoarece cunoa=tem în parte, Dumnezeu fiind Singurul care
cunoa=te tot. Noi cunoa=tem doar starea când suntem ferici\i sau
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neferici\i. Sufletele care au avut experien\a umplerii cu Duhul
Sfânt =tiu ce înseamn[ fericirea. Pentru a explica unei persoane
care nu a avut experien\a umplerii cu acest r`u al Duhului Sf`nt
]n via\a lui ce ]nseamn[ fericirea este ca =i cum cineva ar spune
unei broscu\e care a tr[it numai într-un pu\ de ap[ despre imensi-
tatea oceanului. Acest râu al harului lui Dumnezeu, d[t[tor de
via\[ =i fericire, aduce în sufletul care crede în Domnul Isus pe
}nsu=i Dumnezeu, izvorul acestui râu. <…M-au p[r[sit pe Mine,
izvorul apelor vii…> (Ieremia 2:13).  

Domnul Isus a recunoscut nevoile fizice ale oamenilor în
mijlocul c[rora vestea Împ[r[\ia Cerurilor =i a petrecut mult timp
slujind nevoilor lor trupe=ti, dar adev[ratul scop pentru care a
venit în lumea noastr[ a fost acela de a salva sufletele oamenilor,
=i prin jertfa Lui s[-i califice pentru a deveni de\in[torii celei mai
mari bog[\ii, care este Duhul Sfânt. Interesul oamenilor din acea
vreme, la fel ca =i în zilele de ast[zi, a fost mai întâi legat de
nevoile trupe=ti, v[zute cu ochii p[mânte=ti. Prin minunile pe care
Domnul Isus le-a f[cut a dovedit c[ El este Fiul lui Dumnezeu,
care are competen\a =i autoritatea s[ rezolve orice problem[
p[mânteasc[ sau sufleteasc[. Poporul c[ruia Domnul Isus s-a
adresat ar fi vrut un împ[rat care s[ le dea libertate social[, s[-i
hr[neasc[ în chip miraculos =i s[ le vindece trupurile bolnave, dar
Domnul Isus a promis, în textul citat, cu mult mai mult decât atât,
pentru c[ ceea ce El ofer[ r[mâne ve=nic cu noi =i în noi. 

Cuvintele textului citat au fost rostite de Domnul Isus cu
ocazia Praznicului Corturilor, prin care se comemora c[l[toria
poporului Israel prin pustie dup[ ie=irea din robia egiptean[.
Aceste cuvinte arat[ nevoia l[untric[ a sufletului, asem[nat[ cu
un p[mânt uscat =i setos de ap[, f[r[ de care nu poate rodi. Textul
ne arat[ setea l[untric[, v[zut[ de Dumnezeu, a omului care do-
re=te s[-L cunoasc[ pe Creator printr-o rela\ie de prietenie =i inti-
mitate ca aceea dintre Tat[l =i Fiul, dar ne spune =i modul în care
aceast[ nevoie de împlinire spiritual[ poate fi satisf[cut[. <C[ci
voi turna ape peste p[mântul însetat =i râuri peste p[mântul uscat;

R~URI DE AP{ VIE
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voi turna Duhul Meu peste s[mân\a ta, =i binecuvântarea Mea
peste odraslele tale> (Isaia 44:3). Cuvintele rostite de M`ntuitor ]n
mesajul S[u sunt un balsam vindec[tor ce curge de la Dumnezeu
în sufletul care vine la Domnul =i crede în El, pentru ca apoi
aceast[ binecuvântare s[ curg[ mai departe din inima celui ce a
crezut, f[cându-l o binecuvântare pentru cei din jurul s[u. 

}n Marea Galileii se vars[ trei r`uri =i ea, la rândul ei, printr-un
r`u, curge ]n Marea Moart[. Acest râu, care curge din Marea
Galileii sau Marea Tiberiadei cum mai este numit[, se nume=te
Iordanul =i pe unde trece el este via\[, pentru c[ face posibil[
cre=terea vegeta\iei. Omul care prime=te în el acest râu de ap[ vie
trebuie s[-l lase s[ curg[ mai departe, altfel devine ca Marea
Moart[, în care nu este via\[. Cel mântuit are dorin\a s[ spun[ =i
altora despre Domnul, pentru ca =i al\ii s[ fie mântui\i. Domnul
Isus d[ =i ast[zi aceast[ ap[ care înseamn[ via\[ spiritual[, ce
pulseaz[ dup[ inima lui Dumnezeu. Sunt multe religii =i crezuri
în lume, dar prezen\a acestui râu al Duhului de via\[ în suflet ]i
separ[ pe oameni într-o grupare a acelora mângâia\i =i cârmui\i de
Duhul Sfânt, care au =i men\in o leg[tur[ direct[ cu Cerul, adic[
cu Dumnezeu, în fiecare clip[ a vie\ii. 

Religiile p[mântului caut[ s[ constrâng[ oamenii în domina-
\iuni cu legi =i ritualuri omene=ti, dar aceia în a c[ror inim[ curge
acest râu formeaz[ o grupare de oameni numit[ Biserica lui
Dumnezeu. Biserica nu este o cl[dire, ci este format[ din oameni
din toate treptele societ[\ii, care au r[spuns chem[rii Evangheliei
=i au devenit suflete mântuite prin na=terea din nou =i înnoirea
f[cut[ de Duhul Sfânt. A bea =i a avea acest râu de ap[ vie în
inim[ este un act progresiv =i repetat printr-o comuniune ne]ntre-
rupt[ cu Domnul Isus Hristos. <Dar oricui va bea din apa, pe care
i-o voi da 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\[ ve=nic[> (Ioan 4:14). Acest fel de comunicare cu Dumnezeu
ne ajut[ s[ ne cunoa=tem întotdeauna starea prezent[ în care sun-
tem înaintea Lui, prin aceea c[ Duhul Sfânt ne mângâie, ne
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îmb[rb[teaz[, ne preg[te=te pentru a fi folosi\i într-o lucrare sau
ne mustr[, dup[ cum este nevoie pentru sufletul nostru.
Dumnezeu d[ aceast[ ap[ vie oricui o cere =i este timpul s[ te
întrebi dac[ faci parte din grupul celor ce au în inima lor acest râu
de ap[. <…Dac[ înseteaz[ cineva s[ vin[ la Mine, =i s[ bea> (Ioan
7:37). Acela care prin poc[in\[ de tot trecutul, care a provocat
mânia lui Dumnezeu, î=i pred[ via\a Domnului Isus =i }l prime=te
ca Domn =i M`ntuitor, cere =i prime=te aceast[ ap[ vie a Duhului
Sfânt. <…marea de nisip se va preface în iaz =i p[mântul uscat în
izvoare de ape> (Isaia 35:7). 

Apa vie se prime=te numai printr-o rela\ie direct[ cu
Dumnezeu, =i alt[ surs[ nu exist[. Acest râu de ap[ vie, promis de
Mântuitorul nostru =i primit de cei ce l-au cerut, a f[cut din aces-
te suflete binecuvântate o grupare ce formeaz[ Biserica lui
Dumnezeu. Acest râu de ap[ vie face posibil[ închinarea în duh =i
în adev[r, care este închinarea cerut[ de Dumnezeu. <Dar vine
ceasul, =i acum a =i venit, când închin[torii adev[ra\i se vor închi-
na Tat[lui în duh =i în adev[r; fiindc[ astfel de închin[tori dore=te
Tat[l. Dumnezeu este Duh; =i cine se închin[ Lui, trebuie s[ I se
închine în duh =i adev[r> (Ioan 4:23, 24 ). Acest fel de închinare,
care ]l zide=te pe credincios, capteaz[ aten\ia Cerului =i rug[ciu-
nile ajung pe altarul Dumnezeului Celui viu, despre care psalmis-
tul spune c[ este un Dumnezeu care ascult[ rug[ciunea. <Dar voi,
prea iubi\ilor, zidi\i-v[ suflete=te pe credin\a voastr[ prea sfânt[,
ruga\i-v[ prin Duhul Sfânt> (Iuda 1:20). 

Poate este timpul s[ te întrebi dac[ te rogi în a=a fel ]nc`t
rug[ciunea ta s[ ajung[ la tronul lui Dumnezeu. Acela care
prime=te acest râu de ap[ vie în inima lui are consim\[mântul c[
este ascultat atunci când î=i înal\[ rug[ciunea c[tre Cer. Pentru ca
Dumnezeu s[ dea acest dar omului, a pl[tit prin jertfa Fiului S[u
Preaiubit a=a de mult, ]nc`t omul nu ar fi vreodat[ în stare s[-I
r[spl[teasc[ îndeajuns, de aceea Dumnezeu d[ omului darul
Duhului Sfânt. <Voi to\i cei înseta\i, veni\i la ape, chiar =i cel ce
n-are bani!…> (Isaia 55:1). Când Duhul Domnului lipse=te din
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via\a unui om, el se aseam[n[ cu o fântân[ lipsit[ de ap[.
<Oamenii ace=tia sunt ni=te fântâni f[r[ ap[…> (2 Petru 2:17). Ca
=i un om setos care se duce la o fântân[ s[-=i astâmpere setea =i o
g[se=te lipsit[ de ap[, a=a sunt bisericile în care nu curge acest râu
de ap[ vie al Duhului Sfânt, pentru c[ au stins Duhul cu legi =i
judec[\i omene=ti sau fiindc[ Duhul Sfânt nu a fost niciodat[ bine
venit în acel loc. 

Milioane de oameni au religia ceremoniilor =i a slujbelor cu
ritualuri care de multe ori le golesc buzunarele, le risipesc timpul,
dar =i mai grav este c[ d[ omului o n[dejde fals[, cum c[ sufletul
le-ar fi la ad[post. Lipsa acestui râu de ap[ vie produce pagub[ în
afara bisericii, dar =i în[untru ei. <Ei sunt aceia care dau na=tere
la dezbin[ri, oameni supu=i poftelor firii, care n-au Duhul> (Iuda
1:19). Este necesar s[ ne cercet[m, s[ vedem dac[ în noi este
acest râu de ap[ vie care curge de la Dumnezeu. <Voi îns[ nu mai
sunte\i p[mânte=ti, ci duhovnice=ti, dac[ Duhul lui Dumnezeu
locuie=te în adev[r în voi. Dac[ n-are cineva Duhul lui Hristos, nu
este a Lui> (Romani 8:9). Acest verset spune c[ omul în care
locuie=te Duhul lui Dumnezeu este duhovnicesc, asemenea unui
râu ce curge. Unele întreb[ri nu sunt pl[cute uneori, dar sunt
importante, ca de exemplu: Ai tu în tine Duhul Sfânt? Ai fost
n[scut din nou? Ai doar o religie în via\a ta sau ai o rela\ie de prie-
tenie cu Domnul Isus prin acest râu care este Duhul Sfânt? +tii
sigur c[ dac[ ai trece în ve=nicie în urm[toarele 24 de ore e=ti
mântuit? Dac[ nu =tii =i dac[ din[untrul t[u nu \â=ne=te f[r[
preget un r[spuns sigur la aceste întreb[ri, probabil c[ ve=nicia
sufletului t[u este în pericol. 

Inima în care curge aceast[ ap[ vie promis[ de Domnul Isus
abia a=teapt[ s[ aib[ ocazia s[ spun[ cuiva despre prietenia cu
Domnul Isus, s[ spun[ cum Domnul i-a schimbat via\a =i s[ vor-
beasc[ despre marea întâlnire care va avea loc, în curând, în ziua
când vom sta înaintea Domnului Isus. <+i Duhul =i Mireasa zic:
«Vino!» =i cine aude, s[ zic[: «Vino!» +i celui ce îi este sete, s[
vin[; cine vrea, s[ ia apa vie\ii f[r[ plat[!> (Apocalipsa 22:17).

52 de mesaje pentru 52 de s[pt[m`ni
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Apa vie a Duhului Sfânt din[untrul credinciosului îl face s[
doreasc[ =i chiar s[ tânjeasc[ dup[ ziua Domnului, de aceea el
spune: <Vino, Doamne Isuse!> Sufletul în care curge aceast[ ap[
este gata nu numai s[ r[spândeasc[ Vestea Bun[ a mântuirii prin
râul care curge din inima lui, dar este gata s[ sar[ în ap[rarea
Evangheliei =i a Numelui Domnului Isus. A=a cum o tân[r[ logo-
dit[ nu accept[ ca cineva s[ vorbeasc[ de r[u pe iubitul ei pentru
c[ o doare, a=a =i sufletul care iube=te pe Domnul Isus este gata
s[ apere =i s[ dea socoteal[ de credin\a pe care o poart[ în inim[.
Un astfel de suflet nu se ru=ineaz[ c`nd este numit cre=tin sau
poc[it. Aceia care m[nânc[ =i beau din meritele Domnului Isus
ori de câte ori se împ[rt[=esc din El î=i însu=esc personalitatea
Domnului Isus, =i Cel ce face aceast[ modelare este Duhul Sfânt. 

Prin înfiere în familia Regelui, Domnul Isus ne nume=te fra\ii
Lui, poporul Lui =i chiar neamul Lui, pentru c[ prin primirea
acestui râu de via\[ în noi suntem n[scu\i din Dumnezeu. <Ia
aminte spre Mine, dar, poporul Meu, pleac[ urechea spre Mine,
neamul Meu!>.(Isaia 51:4). Dac[ nu ai ajuns la aceast[ stare, nu
tr[i în trecut, ci folose=te-te de salvarea pe care Dumnezeu \i-o
ofer[ prin credin\a în jertfa Domnului Isus. Un om foarte bine
preg[tit în =colile înalte ale vremii, cu numele de Saul din Tars, o
dat[ ce a fost convins c[ Domnul Isus este Hristosul lui
Dumnezeu, dat ca Miel de r[scump[rare pentru omenire, nu a mai
tr[it în trecut, ci le-a socotit pe toate ca pe o pierdere ]n com-
para\ie cu pre\ul nespus de mare al cunoa=terii lui Hristos. Acest
om, numit mai târziu Pavel, a ajuns un apostol al neamurilor, care
prin cuvintele râului de via\[ ce curgea din inima lui a îndemnat
=i mai îndeamn[ ]nc[ milioane de suflete c[tre Dumnezeu. 

S[ nu folosim trecutul nostru ca pe un pat pe care s[ ne odih-
nim în meritele noastre, ci s[ punem tot ce avem la dispozi\ia lui
Dumnezeu, pentru ca El s[ se poat[ folosi de via\a noastr[ ca =i
al\ii s[ bea din izvorul mântuirii. <Ve\i scoate ap[ cu bucurie din
izvoarele mântuirii> (Isaia 12:3). Psalmul 23 spune c[ o umblare
cu <P[storul cel bun>, care este Domnul Isus, este o umblare
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printre p[=uni verzi =i ape de odihn[. <El m[ pa=te în p[=uni verzi,
=i m[ duce la ape de odihn[; îmi învioreaz[ sufletul…> (Psalmul
23:2-3). Nu este nici o umbr[ de îndoial[ în aceast[ afirma\ie o
dat[ ce un suflet devine oaia Domnului Isus prin r[scump[rarea
pl[tit[ de El, lucru care-L face proprietar. Sunt numite ape de
odihn[ pentru c[ Duhul Sfânt este aduc[tor de pace, odihn[
sufleteasc[ =i înviorare. Cu cât un râu este mai adânc, cu atât mai
mult curge f[r[ g[l[gie. Aceia în a c[ror inim[ curge apa adânc[
a Duhului Sfânt nu scot un sunet strident, ca al unui instrument
g[l[gios, =i acest lucru arat[ c[ este lini=te sufleteasc[ ]n inima
celui ce se face p[rta= puterii Duhului Sfânt. Astfel de oameni nu
se ceart[ =i nu-=i caut[ dreptatea cu gura, chiar atunci când sunt
respin=i de cei din jur. 

Porumbelul simbolizeaz[ Duhul Sfânt =i este o pas[re ce
reprezint[ pacea. Versetul acesta spune c[ El, P[storul cel bun, ne
duce la ape de odihn[, pentru c[ singuri noi niciodat[ nu le-am
g[si. Dac[ legea dat[ prin Moise a mânat poporul de la spate,
legea leg[mântului celui nou, prin har, are ca =i conduc[tor pe
Domnul Isus care merge înaintea noastr[, ar[tându-ne drumul =i
ceea ce cere Dumnezeu de la noi prin exemplul Lui personal. A
ajuns sufletul t[u la aceste ape de odihn[ sau trebuie s[ recuno=ti
c[ niciodat[ nu ai avut experin\a unei asemenea fericiri? P[=unea
oilor Domnului Isus este Sfânta Scriptur[, care arat[ omului calea
spre Dumnezeu =i felul în care poate primi darul Duhului Sfânt ca
pe o ap[ vie în inima lui. <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). Cel ce vrea aceast[
bog[\ie a apei vii trebuie s[ o cear[ cu st[ruin\[ de la Dumnezeu,
în rug[ciune acas[ sau în cercurile de rug[ciune. <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). 

Dumnezeu în bun[tatea Sa a ales s[ pun[ în noi, cei care sun-
tem din lut, acest râu dumnezeiesc. <Tu cercetezi p[mântul =i-i
dai bel=ug, îl umpli de bog[\ii, =i de râuri dumnezeie=ti, pline cu
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ap[…> (Psalmul 65:9). Într-o zi, într-un fel sau altul, acest trup de
lut va r[mâne în urm[, dar duhul =i sufletul nostru, în care
Dumnezeu a pus acest râu de ap[ vie, se va în[l\a spre Casa ce-
reasc[ =i ve=nic[, pentru a fi totdeauna cu Dumnezeu. Acest râu
dumnezeiesc este ca o f`nt`n[ artezian[ în inima credinciosului,
ca-re-l face pl[cut celor din jur pentru c[ este o binecuvântare
pentru ei. Dup[ cum omul nu poate planta în p[mânt sursa unui
izvor de ap[ mineral[, ci el este pus acolo de Dumnezeu spre a fi
o binecuvântare în calea omului, tot a=a acest izvor despre care
Domnul Isus vorbe=te nu este p[mântesc, ci dumnezeiesc, =i este
pus în inima omului care crede în Domnul de c[tre Dumnezeu. 

Tr[im ast[zi vremea harului, înainte de R[pirea Bisericii la
Cer, când Dumnezeu, care d[ omului poc[in\a, mai toarn[ acest
râu de ap[ vie ]n inimile oamenilor fl[mânzi dup[ neprih[nire.
<Dup[ aceea, voi turna Duhul Meu peste orice f[ptur[; fiii =i fii-
cele voastre vor prorocii, b[trânii vo=tri vor visa visuri, =i tinerii
vo=tri vor avea vedenii. Chiar =i peste robi =i peste roabe, voi
turna Duhul meu, în zilele acelea> (Ioel 2:28, 29). Zilele <acelea>
le tr[im noi, când Dumnezeu d[ celui care cere cu st[ruin\[ din
bog[\ia Cerului apa vie a Duhului Sfânt care face s[ rodeasc[ în
noi roada Duhului Sfânt, care }l bucur[ pe Dumnezeu. Acest râu
de ap[ vie s-a rev[rsat pe p[mânt la cincizeci de zile dup[ învierea
Domnului Isus din mor\i, în ziua de Rusalii, când se s[rb[torea
Praznicul Primelor Roade =i Praznicul Seceri=ului. Acest râu de
ap[ vie continu[ s[ fie rev[rsat peste cei dornici dup[ Dumnezeu,
pân[ la ziua R[pirii Bisericii la Cer. <C[ci voi turna ape peste
p[mântul însetat =i râuri pe p[mântul uscat; voi turna Duhul Meu
peste s[mân\a ta, =i binecuvântarea Mea peste odraslele tale, =i
vor r[s[ri ca firele de iarb[ între ape, ca s[lciile lâng[ pâraiele de
ap[> (Isaia 44:3, 4). 

În textul citat la început Domnul Isus pune o condi\ie pentru
acela care vrea acest râu de ap[ vie, atunci când spune: <Cine
crede în Mine…> Ca s[ ai acest râu în tine, care nu te las[ setos
dup[ Dumnezeu fiindc[ \i-L aduce în suflet, trebuie s[ crezi în El.
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<…cine crede în Mine, nu va înseta niciodat[> (Ioan 6:35).
Domnul Isus Hristos nu este doar un om bun, cu înv[\[turi de la
Dumnezeu, ci El este, a=a cum L-a v[zut Ioan Botez[torul, Mielul
lui Dumnezeu care a ridicat p[catele omenirii. Domnul Isus este
Dumnezeul ce prime=te închinarea lui Toma care-L nume=te:
<Domnul meu =i Dumnezeul meu!>. El este Acela care prime=te
închinarea apostolului Ioan în insula Patmos, dar prime=te =i
închinarea noastr[ ast[zi, a acelora care credem în El ca Domn =i
Mântuitor. Cine crede în El =i a fost cu adev[rat n[scut din nou
este plin de râvn[ pentru fapte bune, dar =tie c[ nu este mântuit
prin ele, ci este socotit neprih[nit prin har. 

Cei ce cred în El formeaz[ un popor aparte, separat de restul
oamenilor nu prin grani\e p[mânte=ti sau prin aceea c[ vorbesc o
limb[ aparte de ei, ci au în comun faptul c[ au primit în inima lor
acest râu de ap[ vie al Duhului Sfânt. Cei ce cred în El ascult[ =i
p[zesc cu scump[tate poruncile Domnului Isus scrise în Sfintele
Scripturi, care sunt dreptarul înv[\[turii s[n[toase. Cei ce cred în
El fac parte din trupul Lui, frecventând cu statornicie strângerea
laolalt[ a credincio=ilor în casele de rug[ciune unde este vestit
Cuvântul nealterat al Scripturii. Pentru acela care crede în
Domnul Isus Hristos cel înviat din mor\i a treia zi dup[ Scripturi,
frecventarea casei de rug[ciune, unde Biserica se adun[, este un
pre\ios act de închinare, pentru c[ ceea ce îi determin[ s[ mearg[
la casa de rug[ciune este dorin\a de a se închina lui Dumnezeu.
Acela care crede în El face leg[mânt cu Dumnezeu prin scufun-
dare în apa botezului =i nu lipse=te niciodat[ de la împ[rt[=irea cu
trupul =i sângele Domnului, tr[ind o via\[ sfânt[, separat[ de tot
ceea ce Scriptura nume=te p[cat. 

Cei ce cred în El duc o via\[ de slujire, ajutând pe cei în nevoie
=i îmb[rb[tând pe cei ce trec prin necazuri. Omul care crede în El
=i a primit acest râu de ap[ vie în inim[ spune =i altuia despre
minunea pe care Dumnezeu a f[cut-o în via\a lui. <Cuvintele gurii
unui om sunt ca ni=te ape adânci; izvorul în\elepciunii este ca un
=uvoi care curge într-una> (Proverbe 18:4). Psalmistul spune c[
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Dumnezeu Se coboar[ în adunarea Lui, în mijlocul laudelor care
ies din inimile unite a celor în care curge acest râu de ap[ vie al
Duhului Sfânt. Acela care crede în El cânt[ cânt[ri de laud[ lui
Dumnezeu, pentru bun[tatea pe care +i-a ar[tat-o fa\[ de el. Crezi
tu în Domnul Isus ca s[ ai parte de aceast[ ap[ vie ce ferice=te?
Se merit[ s[ o cau\i pân[ o g[se=ti, =i s[ o ceri pân[ ce o prime=ti.
Dac[ crezi în El =i vei face lucrurile amintite mai sus, lucruri ca-
re-\i stau în putin\[ =i care dovedesc c[ crezi în El, vei cere =i vei
primi aceast[ bog[\ie a Duhului Sfânt, care te va face un suflet
fericit aici pe p[mânt =i ve=nic sus în Cer cu Dumnezeu =i cu to\i
aceia care au primit acest râu aduc[tor de fericire.

Amin
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2
CREDINÞA

<+i f[r[ credin\[ este cu neputin\[ s[ fim pl[cu\i
Lui!> Evrei 11:6

Mul\i oameni atunci când ajung s[ aib[ dezam[giri în
via\[ sau când î=i ating \elurile p[mânte=ti =i, totu=i,
se simt tot ne]mplini\i se fr[mânt[ s[ descopere care

este destinul lor pentru scurta vreme pe care o tr[iesc pe p[mânt.
R[spunsul este c[ Dumnezeu, care a îng[duit s[ ne na=tem pe
acest p[mânt, vrea s[ ajungem la starea de a tr[i în a=a fel ]nc`t
s[-I fim pl[cu\i Lui, ca apoi s[ ne primeasc[ în Sala Sa. Cele 40
de versete din cartea Evrei capitolul 11 enumer[ =i prezint[, ca un
panou de onoare, sufletele acelora care s-au eviden\iat înaintea lui
Dumnezeu, prin aceea c[ au dovedit c[ au credin\[. Încrederea lor
nezguduit[ în lucrurile promise de Dumnezeu le-a dobândit cel
mai înalt calificativ de a fi: <Pl[cu\i lui Dumnezeu>. Orice lucru
bun ar face omul pe p[mânt, dac[ nu este împletit cu credin\a în
Dumnezeu nu poate fi pl[cut Domnului. Omul nu poate ajunge la
aceast[ stare f[r[ s[ aib[ în acela=i timp =i el parte de fericire,
chiar de la începutul umbl[rii cu Dumnezeu, când este înfiat în
familia Sa. Aceast[ lege, care este o cerin\[ a lui Dumnezeu de la
om, este ceva tot a=a de vechi ca =i omul, pentru c[ g[sim la
început c[ Abel a fost pl[cut lui Dumnezeu prin faptul c[ a adus
o jertf[ prin care ar[ta c[ are credin\[ în Acela care urma s[ se
nasc[ din femeie, ca s[ zdrobeasc[ capul =arpelui dup[ promisi-
unea f[cut[ în Eden. Aceast[ preten\ie a lui Dumnezeu de a primi
jertfa numai când este adus[ cu credin\[ a r[mas =i va r[mâne în
picioare pân[ la sfâr=it, pentru c[ f[r[ de credin\[ este cu
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neputin\[ s[ fim pl[cu\i Lui. 
Credin\a este o tr[s[tur[ cu care Dumnezeu a înzestrat omul ca

s[ poat[ crede lucrurile pe care nu le-a v[zut, dar pe care le
accept[ ca adev[ruri. Întrebarea mare este: Ce credem? Un om
care folosea numele de cre=tin, când a fost întrebat ce crede a spus
c[ el nu poate da un r[spuns, pentru c[ nu =tie multe lucruri în
leg[tur[ cu acest domeniu, dar a spus c[ el crede ce crede biseri-
ca. Conteaz[ dac[ crezi =i ce crezi, pentru c[ dac[ crezi iluzii =i
opinii omene=ti este posibil s[ crezi în zadar. <V[ fac cunoscut,
fra\ilor Evanghelia, pe care am propov[duit-o, pe care a\i primi-
t-o, în care a\i r[mas, =i prin care sunte\i mântui\i, dac[ o \ine\i a=a
dup[ cum v-am propov[duit-o; altfel, degeaba a\i crezut> (1 Co-
rinteni 15:1, 2). Cuvântul apostolului Pavel <degeaba> arat[ c[ tot
efortul, oricât de mare =i sincer ar fi, este zadarnic dac[ trece peste
ceea ce este scris în Sfânta Scriptur[. 

Una din doctrinele reformatorului Luther a fost aceea c[ omul
de rând are dreptul la interpretarea Scripturii, =i aceasta a dat
omului libertatea gândirii. Acest lucru poate deveni ceva pericu-
los când scoatem sau ad[ug[m la Cuvântul Bibliei, =i astfel
ajungem la o credin\[ care s[ se potriveasc[ cu interesele persona-
le ce trec limitele îng[duin\ei lui Dumnezeu. Nazi=tii au îndr[znit
s[ spun[ nu numai c[ ei cred în Dumnezeu, dar =i c[ Dumnezeu
este cu ei. Conduc[torul lor afirma în cartea pe care a scris-o c[
el lupt[ pentru Dumnezeu. Faptele sau roadele din credin\a aces-
tor oameni, cum le nume=te Scriptura, nu i-au f[cut pl[cu\i nici
înaintea lui Dumnezeu =i nici înaintea oamenilor, pentru c[ au
adus omenirii numai suferin\[ =i moarte. Este foarte de dorit s[
facem parte dintre acei oameni pl[cu\i lui Dumnezeu, ca s[-L
avem de partea noastr[ ca ajutor. Cei pl[cu\i lui Dumnezeu, care
umbl[ în neprih[nire =i spun adev[rul din inim[, vor avea ca
sfâr=it al pribegiei pe p[mânt faptul c[ vor fi primi\i s[ locuiasc[
în cortul lui Dumnezeu, adic[ în Ceruri, cum spune psalmistul. 

Ca s[ putem ajunge la aceast[ încredere nezguduit[ despre
lucrurile care nu se v[d este mai întâi nevoie s[ cunoa=tem voia
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Lui despre lucrurile n[d[jduite de pe paginile Scripturii. }n al
doilea rând este necesar s[ ne d[m consim\[mântul, deci s[ fim de
acord cu aceast[ cuno=tin\[ la care am ajuns prin intermediul
Scripturii. Cea de a treia =i ultim[ treapt[, care dureaz[ tot restul
vie\ii, este s[ facem acele lucruri cu care am fost de acord cu
Dumnezeu dup[ ce le-am aflat. Este nevoie ca mai întâi <s[
cunoa=tem>, pentru c[ nu avem cum s[ credem ceea ce nu =tim.
<…Dar o n[dejde care se vede, nu mai este n[dejde: pentru c[ ce
se vede, se mai poate n[d[jdui?> (Romani 8:24). Omul despre
care am amintit adineaori, care a spus c[ el crede ce crede biseri-
ca, avea convingerea c[ biserica lui crede ceva ce este bine =i el
agrea acele lucruri. Este nevoie ca omul s[ cerceteze Scriptura,
prin care i se veste=te via\a ve=nic[, ca astfel, av`nd cuno=tin\[, s[
poat[ alege ce s[ cread[ =i a=a s[ ajung[ la credin\a care duce la
mântuire. <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). 

Nu este îndeajuns s[ =tim lucrurile din Sfânta Scriptur[, ci tre-
buie s[ credem c[ ele sunt adev[rul. Este nevoie s[ în\elegem ce
citim sau auzim, ca apoi s[ le putem accepta ca fiind adev[rul lui
Dumnezeu. Dumnezeu a rânduit =i a înzestrat pe unii oameni
mântui\i din Biserica Sa cu pricepere de sus, ca s[ explice
Scriptura prin lumina primit[ de la Duhul Sfânt =i astfel s[
zideasc[ aceast[ credin\[ în inima omului. <+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 slu-
jire, pentru zidirea trupului lui Hristos> (Efeseni 4:11, 12). 

Prin credin\[ privim în Scriptur[ ca pe o fereastr[ c[tre reali-
tatea lumii Tat[lui nostru care este în ceruri, dincolo de limitele
timpului =i a spa\iului cu care noi suntem obi=nui\i. Credin\a
accept[ c[ vom muri, cu toate c[ niciodat[ nu am mai murit.
În[untrul nostru intuim c[ lucrurile nu se termin[ la mormânt.
Este credin\a care accept[ ca realitate lucrurile pe care le-am auzit
=i citit despre via\a de dup[ moarte. Omul nu poate dovedi c[ este
iad =i Rai, dar credin\a este aceea care accept[ ca reale aceste
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lucruri, pentru c[ Scriptura vorbe=te despre o înviere a celor
drep\i =i a celor nedrep\i. Cu toate c[ nu am v[zut pe nimeni
venind de la cimitir dup[ ce a fost înmormântat, totu=i credin\a
crede în aceast[ via\[ ve=nic[ de dincolo de moarte. Credin\a
mântuitoare se bazeaz[ pe autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu =i
spune c[ aceste lucruri, de dincolo de aceast[ lume v[zut[ de
ochii trupului, sunt lucruri reale. Prin credin\[ =tim c[ urmeaz[ o
lume mai bun[, unde nu ne va mai fi ]ncercat[ credin\a, ci ne vom
bucura de mo=tenirea noastr[ în }mp[r[\ia Tat[lui nostru,
Creatorul Universului. Credin\a accept[ în noi ca cel mai mare
adev[r învierea Domnului Isus din mor\i, =tiind c[ =i noi, la rân-
dul nostru, vom învia sau vom fi schimba\i într-un trup de slav[
la ar[tarea Domnului Isus, St[pânul nostru.  

Dup[ ce am <cuno=tin\[> =i <am acceptat> c[ Scriptura este
Cuvântul lui Dumnezeu, trebuie s[ <m[ încred> în promisiunile
Lui, începând de la darul iert[rii =i înnoirea f[cut[ de Duhul Sfânt
pân[ la r[spl[tirea ce va avea loc în Cer, pentru tot ce am f[cut ca
suflet mântuit, lu`nd ]n considerare paharul de ap[ rece pe care
l-am dat în Numele Domnului Isus. Nu ajunge dac[ spun c[
Domnul Isus este un Mântuitor, ci trebuie s[ spun =i s[ cred c[ El
este Mântuitorul meu, care a murit pentru mine. Adev[rata
credin\[ schimb[ via\a omului dup[ planul lui Dumnezeu, care
are preg[tit pentru fiecare credincios fapte în care s[ umble, prin
care s[-=i dovedeasc[ credin\a =i s[ se înt[reasc[. Credin\a
adev[rat[ are fapte, f[r[ de care este moart[. <Tot a=a =i credin\a:
dac[ n-are fapte, este moart[ în ea îns[=i> (Iacov 2:17). 

Adev[rata credin\[ în Dumnezeu nu te las[ s[ furi, s[
nedrept[\e=ti pe aproapele t[u, s[ ur[=ti, s[ spui minciuni sau alte
lucruri de acest fel. Dup[ ce am cunoscut voia lui Dumnezeu din
Sfânta Scriptur[, am crezut-o =i mi-am însu=it-o ca fiind pentru
mine, apoi m-am conformat voii noului St[pân. Credin\a nu se
limiteaz[ doar la faptul c[ aude, crede =i duce prin predare sufle-
tul la lacrimile poc[in\ei, ci ea ]l determin[ pe om s[-=i cerceteze
orice aspect al vie\ii, cu tot ce face =i tot ce are, ca s[ poat[ deveni
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=i r[mâne o fiin\[ pl[cut[ lui Dumnezeu. Sufletul mântuit, care
apar\ine lui Dumnezeu, este o f[ptur[ nou[ în care Duhul Sfânt,
prin Cuvântul Scripturii, sculpteaz[ caracterul Domnului Isus
Hristos. <Cei ce sunt ai lui Hristos Isus, =i-au r[stignit firea
p[mânteasc[ împreun[ cu patimile =i poftele ei> (Galateni 5:24). 

Credin\a accept[ c[ sunt p[c[tos =i c[ Domnul Isus a murit în
locul meu, dar m[ =i schimb[ ca s[ fiu pl[cut lui Dumnezeu,
fiindc[ Lui nu-I place nimic p[c[tos. Credin\a m[ face s[ m[
cercetez =i s[ scot afar[ orice p[cat din via\a mea pe care înainte
l-am iubit, fiindc[ v[d ]n el un r[u de care acum mi-e ru=ine =i
groaz[, pentru c[ =tiu ce pagub[ îmi poate aduce. Lucrul care nu
se bazeaz[ pe autoritatea Scripturii nu are valoare, ci poten\ialul
de a-mi pierde timpul, risipi resursele pe care mi le-a dat
Dumnezeu =i chiar de a m[ r[t[ci de la calea Domnului. <…V[
r[t[ci\i! Pentru c[ nu cunoa=te\i nici Scripturile, nici puterea lui
Dumnezeu> (Matei 22:29). 

O dat[ ce te r[t[ce=ti de la direc\ia bun[ oricât efort depui în
direc\ia gre=it[ este un efort risipit. Este bine s[ fii sincer, dar tre-
buie s[ fii =i corect în ceea ce crezi. Dumnezeu face ceea ce noi
nu putem face, adic[ ne d[ puterea de discern[mânt corect asupra
Scripturii prin Duhul Sfânt, care este cu noi în toate zilele ca =i
Mângâietor =i Cârmuitor. Dac[ Biblia spune un lucru, iar tradi\ia
sau datina str[mo=easc[ spune altceva, trebuie s[ renun\i la acel
altceva. Un lucru, chiar dac[ ar p[rea a fi bun, poate fi r[u dac[ te
\ine departe de ceea ce este cel mai bun. Cel mai mare Bun din
Univers este Dumnezeu, care vrea s[ tr[im ]n a=a fel ]nc`t s[
dovedim c[ noi credem în El =i a=a s[-I fim pl[cu\i Lui. Po\i
merge în Cer f[r[ prieteni, f[r[ bog[\ii, f[r[ diplome, dar nu f[r[
a crede =i a-L cunoa=te pe Domnul Isus. 

Neprih[nirea ob\inut[ prin \inerea unor reguli morale este
bun[ =i este în stare s[ \in[ omul afar[ din închisoare, dar nu este
îndeajuns s[ \in[ omul afar[ din iad, pentru c[ faptele bune nu au
cum înl[tura nici cel mai mic p[cat pe care îl avem la activ, =i
acest lucru ne face nepotrivi\i pentru Cer. Oricât ai obosi =i ai
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sacrifica, dac[ faci aceste lucruri f[r[ de Domnul Isus Hristos este
totul în zadar, pentru c[ prin har, adic[ prin mil[ nemeritat[, =i
prin credin\[ suntem mântui\i =i acesta este darul lui Dumnezeu
pentru noi, creatura mâinilor Lui. Acela care are cu adev[rat
credin\[ se smere=te înaintea lui Dumnezeu =i accept[ cuvintele
Scripturii ca fiind calea de a-L cunoa=te pe Dumnezeu. Cel ce se
smere=te golindu-se de orice merit personal prime=te harul de a
crede când se c[ie=te înaintea Celui Preaînalt. Pe u=a Cerului nu
po\i intra decât umilindu-te, prin a fi de acord cu Dumnezeu c[
e=ti p[c[tosul care a crezut în jertfa de înlocuire a Domnului Isus
=i a=a s[ fii acceptat înaintea Tat[lui. 

Mul\i cred c[ Domnul Isus e necesar, dar nu cred c[ este îndea-
juns =i încearc[ s[ adauge merite omene=ti care sunt o insult[ la
adresa lui Dumnezeu. }l crezi =i cuno=ti tu pe Dumnezeu? Eu ]l
cunosc pe po=ta=ul meu; =tiu cum este îmbr[cat, îi =tiu tr[s[turile
fe\ei, =tiu ce ma=in[ conduce, îi cunosc numele =i =tiu =i la ce or[
trece pe la casa mea, dar totu=i eu nu îl cunosc chiar dac[ ne
salut[m reciproc. Domnul Isus vrea ca noi, prin credin\[, s[ avem
o altfel de rela\ie cu El. El vrea s[ cunoa=tem voia Lui =i s[ facem
ceea ce-I place Lui. El vrea s[ umble cu noi în toate zilele =i în
orice loc, dar vrea =i s[ participe la toate bucuriile =i problemele
noastre at`ta timp c`t pribegim pe p[mânt. El vrea s[ ne încredem
în El =i se bucur[ dac[-L iubim. <…cine crede în El, nu va fi dat
de ru=ine> (Romani 9:33). Pentru a fi pl[cu\i lui Dumnezeu tre-
buie s[ avem credin\a care vine din cuno=tin\a Cuvântului lui
Dumnezeu. <Astfel, credin\a vine în urma auzirii; iar auzirea vine
prin Cuvântul lui Hristos> (Romani 10:17). 

Dup[ ce am auzit =i am ajuns la cuno=tin\a Cuvântului este
necesar nu numai s[-l credem, dar s[ ni-l însu=im ca fiind pentru
noi personal, ca apoi s[ ne cheltuim restul vie\ii f[când tot posi-
bilul de-a ne conforma acestui Cuvânt viu, rostit de Dumnezeu,
care nu se întoarce la El f[r[ de rod. Unii spun c[ ar veni la mân-
tuire, dar spun c[ nu =tiu dac[ pot \ine calea credin\ei. Scriptura
nu cheam[ s[ vin[ la mântuire pe cine poate, ci-i cheam[ pe aceia
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care vor s[ vin[ s[ bea din apa vie\ii în dar =i f[r[ plat[. Este
adev[rat c[ noi nu putem multe, dar El poate totul. Dup[ ce am
venit la El suntem p[zi\i de puterea Lui prin credin\[. <Voi sunte\i
p[zi\i de puterea lui Dumnezeu, prin credin\[, pentru mântuirea
gata s[ fie descoperit[ în vremurile de apoi!> (1 Petru1:5).
Domnul Isus este vrednic de încrederea noastr[, pentru c[ +i-a
dovedit deja dragostea murind la Golgota pentru cei p[c[to=i. 

Când înaintea Domnului a fost adus un om bolnav, Domnul
I-a spus: <Iertate î\i sunt p[catele!> Pentru ca acel om bolnav =i
cei din jur s[ aib[ încredere c[ El are putere s[ ierte p[catele
fiindc[ este Dumnezeu, a ales s[ fac[ ceea ce Isus numea un lucru
mai u=or, adic[ s[-l vindece complet de neputin\a trupului în care
z[cea. Am aflat în Sfânta Scriptur[ c[ Dumnezeu nu se gr[be=te
decât atunci când alearg[ în calea fiului risipitor care vine acas[.
Îl vede obosit de lume =i abia a=teapt[ s[-l ierte =i s[-l îmbrace în
haina cea alb[ a neprih[nirii care se cap[t[ prin credin\[. Nu
preo\ii te dezleag[ de p[cat, ci prin credin\[ Fiul ]l face slobod cu
adev[rat pe acela care crede în El. Se cere credin\[ =i suntem
pl[cu\i Lui prin credin\[, pentru c[ faptele niciodat[ nu ne d[
neprih[nirea cerut[ de Dumnezeu. Acela care crede în El are
promisiunea Domnului Isus c[ din inima lui vor curge râuri de
ap[ vie. Este timpul s[ ne întreb[m dac[ avem credin\a care s[ ne
fac[ pl[cu\i lui Dumnezeu =i care vine cu o pace l[untric[, care ne
spune c[ suntem împ[ca\i cu Dumnezeu. Credin\a sufletului care
a renun\at la neprih[nirea proprie =i a acceptat-o pe a Domnului
Isus Hristos are ca dovad[ faptul c[ acel suflet face fapte vrednice
de poc[in\[. 

Adev[rata credin\[ te face s[-L iube=ti pe Domnul Isus =i pe
to\i copiii Lui. Aceast[ credin\[ în Domnul Isus, aduc[toare de
râuri de fericire în inima celui ce crede în El, te face s[ vrei ca =i
al\ii s[ afle despre mântuire =i iertare, ca s[ fie cât mai mul\i mân-
tui\i. Aceast[ dragoste pe care o ai pentru c[ crezi în Isus te
împinge s[-L serve=ti cu toat[ via\a =i chiar s[-\i dai via\a pentru
El dac[ este necesar. Omul care are credin\[ cu adev[rat va ascul-
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ta întru totul de Cuvântul Scripturii f[r[ mofturi =i f[r[ condi\ii.
E=ti tu pl[cut lui Dumnezeu? Acest mesaj nu este scris numai pen-
tru ca ceva s[ fie scris, ci este scris dintr-o dorin\[ sincer[ ca ceva
s[ se întâmple =i acel ceva este ca sufletele s[ vin[ la fericire prin
credin\a în Domnul Isus Hristos. Este sufletul t[u pl[cut lui
Dumnezeu? Este sufletul t[u mântuit? Am v[zut de multe ori c[
este un lucru dificil pentru om s[ în\eleag[ c[ mântuirea nu se
ob\ine în urma unor fapte pe care le-a f[cut =i c[ mântuirea se
prime=te printr-un act al credin\ei, care se încrede în meritul jert-
fei Domnului Isus Hristos. <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 2:89). 

Mul\i oameni doresc s[ afle cum s[ ajung[ în posesia credin\ei
mântuitoare, care este o lucrarea f[cut[ prin Duhul lui Dumnezeu
ce <opereaz[> la partea l[untric[ a omului. Dac[ îmi este sete, tot
ce am nevoie este s[-mi spun[ cineva unde este un izvor sau o alt[
surs[ de ap[, pentru c[ o dat[ ajuns lâng[ ap[ eu =tiu c[ doresc s[
beau din ea =i voi bea din ea. Când Scriptura spune:<Credin\a vine
în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos>, celui
care dore=te s[ aib[ aceast[ credin\[ mântuitoare i se spune unde
este sursa de credin\[, la fel cum i se spune unui însetat unde
g[se=te ap[. Aceast[ credin\[ nu se mo=tene=te =i nu se ob\ine prin
botez sau p[rt[=ie cu simbolul trupului =i sângelui Domnului Isus.
Credin\a nu se prime=te prin metode misterioase =i dificile =i nici
prin ritualuri, ci prin Cuvântul lui Hristos. 

Copiii cre=tinilor o dat[ ajun=i la anii când deosebesc binele de
r[u trebuie ca în mod individual s[ ajung[ la aceast[ credin\[ care
îi face pl[cu\i lui Dumnezeu. Credin\a nu vine în urma unui sim\
ciudat sau mistic, ci vine prin Cuvântul lui Hristos, adic[ prin
cuno=tin\a voii lui Dumnezeu aflat[ în Sfânta Scriptur[. O dat[ ce
memoria noastr[ intr[ în posesia cuno=tin\ei Scripturii =i ajunge
la aceast[ credin\[ are sim\ul convingerii, pe care-l d[ Duhul
Sfânt, c[ este mântuit. Adev[rul Scripturii este simplu =i u=or de
în\eles, a=a c[ omul poate ajunge la credin\[ nu prin filozofii
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încâlcite, care s[ fie p[trunse numai de cele mai ascu\ite min\i, ci
prin lucruri u=or de în\eles. Este important[ inten\ia cu care cine-
va cite=te Scriptura, pentru c[ a=a se explic[ faptul c[ unii dintre
cei care citesc Cuvântul ajung la aceast[ credin\[, iar al\ii nu. La
fel cum un fluture =i o albin[ g[sesc miere în floare, dar numai
albina o colecteaz[, tot a=a numai sufletul care cite=te cu inten\ia
de a asculta =i de a colecta Cuvântul în inima lui, ca fiind pentru
el, poate ajunge posesorul credin\ei mântuitoare. Omul care
cite=te cu prejudec[\i înc[p[\ânate nu se va alege cu nimic în
urma citirii Cuvântului, dar acela care se apropie deschis, ca =i un
pacient bolnav care se las[ pe mâna unui doctor priceput, va g[si
ceea ce caut[. 

Dac[ un pacient are o gangren[ la picior =i nu accept[ ca doc-
torul s[-i amputeze piciorul tot corpul îi va fi cuprins de infec\ie
=i va muri. Sufletul care dore=te credin\a ce îl poate face pl[cut ]n
fa\a lui Dumnezeu trebuie s[ lase Cuvântul Scripturii s[ taie afar[
faptele firii p[mânte=ti, pentru ca sufletul lui s[ poat[ tr[i. Aseme-
nea s[mân\ei aruncate în p[mânt bun, sufletul care prime=te cu
bucurie Cuvântul =i se las[ schimbat de El va ajunge s[ fie pl[cut
lui Dumnezeu. Prin aceast[ lucrare a credin\ei mântuitoare omul
ajunge s[ guste fericirea chiar de pe p[mânt, atunci când se
ostene=te în dragoste tr[ind f[r[ fric[ zi de zi în a=teptarea întâl-
nirii cu Domnul Isus Hristos. Un suflet care tr[ie=te cu credin\[
este un suflet care vede minunile =i puterea lui Dumnezeu. Numai
o astfel de credin\[ poate face minuni, la fel cum un fariseu, Saul
din Tars, ]l putea numi pe un om dintre neamuri frate =i un
mo=tenitor egal al Împ[r[\iei lui Dumnezeu. Aceast[ credin\[
une=te în scop =i destina\ie final[ milioane de suflete, care vor
petrece ve=nicia cu Dumnezeu în prezen\a c[ruia sunt nesfâr=ite
desf[t[ri. Pe amvonul unei biserici scria: <Crede =i a=teapt[-te la
o minune>. Iair a crezut =i a v[zut o minune în casa lui. Dar tu,
crezi? <…crede în Domnul Isus, =i vei fi mântuit tu =i casa ta>
(Fapte 16:31). 

Amin
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3
RUGÃCIUNEA

<Iubesc pe Domnul, c[ci El aude glasul meu, cererile
mele. Da, El +i-a plecat urechea spre mine, de
aceea-L voi chema toat[ via\a mea.> 

Psalmul 116:1, 2

Un copil se preg[tea s[ mearg[ în camera lui la culcare,
=i înainte de a se desp[r\i de cei din cas[ a spus: <M[
duc s[ m[ culc. Vrea cineva ceva?> Copilul avea bunul

obicei de a se ruga înainte de a se culca, dar avea =i confiden\a c[
poate cere =i primi ceea ce cere de la Dumnezeu prin rug[ciune.
Rug[ciunea este o conversa\ie simpl[, dar sincer[ cu Dumnezeu.
În anul 1963, când pre=edintele Kenedy a fost ucis a trebuit s[
treac[ dou[ ore pentru ca s[ se =tie în toat[ lumea. Când Kenedy
junior a murit ]n anul 1999, într-un accident cu avionul lui per-
sonal, a trebuit s[ treac[ o jum[tate de or[ ca s[ se =tie în toat[
lumea. Pentru a se cunoa=te în Cer care este dorin\a ta, care este
durerea, necazul sau bucuria ta, trebuie doar s[ cheltuie=ti câteva
secunde, =i prin intermediul rug[ciunii realizezi acest lucru. 

Psalmistul a avut aceast[ experien\[ binecuvântat[ de a avea
rug[ciunea ascultat[ de Cel Prea]nalt, =i acest lucru a stârnit în
inima lui o iubire sfânt[ pentru Domnul, despre care spune c[
+i-a plecat urechea la glasul =i cererile lui. Necazurile lui l-au dus
prin rug[ciune în audien\[ la Împ[ratul, care =tie totul =i poate
totul. Dumnezeu i-a ascultat rug[ciunea =i acest lucru a stârnit un
val de dragoste pentru Domnul în inima psalmistului. Pe vremuri
unii credeau c[ p[mântul este centrul Universului, dar acum
=tiin\a ne spune c[ p[mântul este într-o galaxie a c[rui diametru
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este de 180.000.000.000.000.000 ani lumin[ =i totu=i Dumnezeu
este aproape de noi, gata s[-=i aplece urechea =i s[ asculte glasul
t[u =i al meu. El este Acela care a pus astrele cere=ti dup[ pl[cerea
voii Lui =i le-a dat nume la fiecare, =i totu=i este gata =i chiar abia
a=teapt[ s[ asculte o rug[ciune ca cea a Anei, a c[rui duh zdrobit
era cuprins de întristare. <Ridica\i-v[ ochii în sus, =i privi\i! Cine
a f[cut aceste lucruri? Cine a f[cut s[ mearg[ dup[ num[r, în =ir,
o=tirea lor? El le cheam[ pe toate pe nume; a=a de mare e puterea,
=i t[ria Lui, c[ una nu lipse=te> (Isaia 40:26). 

Rug[ciunea este o convorbire intergalactic[ ale c[rei mesaje
sunt transmise instantaneu, pentru c[ Duhul Domnului care
cerceteaz[ întreg p[mântul este =i în[untrul nostru. <C[ci nu-mi
ajunge cuvântul pe limb[, =i Tu, Doamne, îl =i cuno=ti în totul>
(Psalmul 139:4). Dumnezeu dore=te mult s[ comunice cu noi, dar
uneori la noi sun[ ocupat, pentru c[ alte lucruri par a fi impor-
tante =i uneori avem alte priorit[\i. Faptul c[ acest Creator
m[re\ ascult[ ce avem de spus este un lucru extraordinar în sine
însu=i. Când rug[ciunea nu este doar un cli=eu învechit, ci are în
ea ceea ce grecii numeau <energaia>, cu o pasiune sfânt[ =i
dinamic[ primim un sim\ de siguran\[ c[ suntem asculta\i.
<Îndr[zneala, pe care o avem la El, este c[, dac[ cerem ceva dup[
voia Lui, ne ascult[. +i dac[ =tim c[ ne ascult[, orice I-am cere,
=tim c[ suntem st[pâni pe lucrurile pe care I le-am cerut> (1 Ioan
5:14, 15). 

Rug[ciunea este ca o funie care face leg[tura dintre barca vie\ii
noastre =i \[rmul la care dorim s[ ajungem. Când tragem de funie
nu tragem malul spre barc[, ci tragem barca spre \[rmul care este
imutabil. Când ne rug[m trebuie s[ ne tragem voia noastr[ spre
voia lui Dumnezeu =i s[ nu încerc[m s[ tragem voia lui
Dumnezeu în voia noastr[. Majoritatea nu se roag[, pentru c[ ei
cred c[ nu are rost =i simt c[ nu primesc ceea ce cer. Biserica
n[scut[ la Rusalii s-a dezvoltat într-un trup s[n[tos al lui Hristos
=i a rezistat la furtunile care s-au stârnit împotriva ei prin puterea
pe care a primit-o prin rug[ciune. Ea a cunoscut puterea rug[ciu-
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nii autorizate =i stârnite de Duhul Sfânt, =i au depins de rug[ciune
ca fiind sursa prin care ]i erau reîmprosp[tate puterile. În rela\ia
noastr[ de copii ai lui Dumnezeu, El alege s[ fac[ unele lucruri nu
în mod automat, ci numai atunci când noi le cerem. Unul din
secretele rug[ciunii ascultate este o potrivire =i o sincronizare cu
voia lui Dumnezeu. 

Dumnezeu nu este un Mo= Cr[ciun cosmic care ne d[ ce
cerem, fie biblic sau nebiblic. Cei ce vor ca rug[ciunea lor s[ fie
ascultat[ de urechea lui Dumnezeu, cum a spus psalmistul în tex-
tul citat la început, trebuie s[ cunoasc[ faptul c[ Dumnezeu
ascult[ rug[ciunea f[cut[ dup[ voia Lui. Unii interpreteaz[ textul
de la Matei 7, care trateaz[ aspectul rug[ciunii ca fiind un lucru
rezonabil s[ ceri orice-\i trece prin cap, dar Dumnezeu nu d[ decât
daruri bune conform voii Sale, pe care o g[sim în Sfânta
Scriptur[. Pentru a avea rug[ciunea ascultat[ trebuie s[ =tii s[ te
rogi conform voii Sale, deci trebuie s[ cuno=ti Cuvântul lui
Dumnezeu. Rug[ciunea are putere atunci când în spatele ei este
voia lui Dumnezeu =i nu egoismul nostru. 

Cu cât =tii mai bine voia Lui =i vrei s[ o ascul\i, cu atât rug[ciu-
nea are mai mare trecere la tronul lui Dumnezeu. Un om s-a dus la
p[stor cu un caiet în care =i-a scris rug[ciunile. Pe ici pe colo se
vedeau pe paginile caietului cuvinte t[iate, iar altele se vedea c[ au
fost =terse =i înlocuite cu cuvinte noi, pe care le-a g[sit c[ se
potrivesc mai bine. Erau doar cuvinte f[r[ de <energaia>, adic[
f[r[ de energie, ]ns[ Dumnezeu nu dore=te astfel de rug[ciuni de
la noi. Noi suntem copii ai lui Dumnezeu =i copiii =tiu s[ strige, s[
cear[ specific dorin\ei pe care o au, f[r[ s[ se foloseasc[ de un
cli=eu, sau s[ fac[ din aceasta un adev[rat protocol. Este adev[rat
c[ Dumnezeu nu are preten\ii de la persoanele care abia =i-au pre-
dat via\a Domnului s[ =tie s[ se roage, ci le prime=te sinceritatea.
Dumnezeu cite=te mai întâi inima unui astfel de om, dar pentru
lupta în rug[ciune se cere s[ cuno=ti voia Lui =i dintr-o spontanei-
tate aprins[ de Duhul Sfânt s[ ceri cu credin\[ vie lucruri folosi-
toare, care vor cl[di Împ[r[\ia lui Dumnezeu.
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Un om care abia se hot[râse s[-=i predea via\a Domnului Isus
s-a trezit într-un loc unde oamenii cu care era s-au plecat pe
genuchi =i au ]nceput s[ se roage pe rând. I-a venit =i lui rândul =i
fiindc[ nu =tia înc[ s[ se roage a spus: <Dumnezeule, aici este
Jim. Nu =tiu ce s[ spun, dar sunt aici ca s[ vorbesc cu Tine.>
Aceast[ sinceritate =i prospe\ime a adus o rev[rsare de Duh Sfânt
peste to\i cei pleca\i pe genunchi, care erau obi=nui\i cu cuvinte
bine =lefuite, ca s[ se potriveasc[ la rug[ciune. Un nou credincios
este ca un copila= care înva\[ s[ umble, dar prin perseveren\[
reu=e=te nu numai s[ umble, ci =i s[ alerge f[r[ s[ se poticneasc[.
Dup[ cum mu=chii copilului se dezvolt[ pentru a fi în stare s[
sus\in[ greutatea trupului, ca s[ se acomodeze cu dorin\ele trans-
mise de creier pentru mi=carea trupului, tot a=a rug[ciunea dez-
volt[ puterea duhovniceasc[ a omului nou. 

Iacov, fratele Domnului Isus, care a scris despre importan\a
moralit[\ii credinciosului, era =i un om al rug[ciunii. Unele scrieri
vechi amintesc c[ el era poreclit <Iacov, genunchi de c[mil[>,
pentru c[ din cauza timpului mult petrecut pe genunchi în
rug[ciune, genunchii lui s-au adaptat =i s-au l[\it. Rug[ciunea cu
efect este aceea care \ine seama de voia lui Dumnezeu f[r[ de care
ar fi doar o iluzie, pentru c[ nu are suport biblic. Unul din peri-
colele la care suntem expu=i noi credincio=ii este imagina\ia. Unii
î=i imagineaz[ c[ sunt oamenii care cred în rug[ciune, dar nu sunt.
Astfel de oameni î=i imagineaz[ c[ sunt ascult[tori evitând s[ se
gândeasc[ asupra lucrurilor pe care =i le permit, de=i =tiu c[ nu
sunt dup[ voia lui Dumnezeu. 

În timpul celui de-al doilea r[zboi mondial s-a =tan\at în
America expresia: <There is a war on>, adic[ <suntem la r[zboi>.
În acea vreme unele lucruri nu puteau fi cump[rate la liber, ci erau
pe cartel[ =i ori de câte ori cineva î=i permitea vreo extravagan\[
i se spunea aceste cuvinte: <Suntem la r[zboi! Unde te g[se=ti?
Cum î\i permi\i?> Copiii lui Dumnezeu sunt la r[zboi =i într-o
continu[ criz[ care necesit[ energia, puterea =i cârmuirea ce vine
de la Dumnezeu în urma rug[ciunii. Criza este c[ peste 30 de
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milioane de oameni mor în fiecare an =i marea majoritate mor
nepreg[ti\i pentru a se întâlni cu Dumnezeu. Înaintarea eficient[
a Evangheliei este o stare de continu[ criz[ pentru credincios,
care trebuie s[ dezvolte aceast[ putere de a mijloci în rug[ciune,
pentru a câ=tiga suflete pentru Dumnezeu. La Cr[ciun, dac[ se
]ntâmpl[ s[ primim mai mult decât un dar acestea vor fi fiecare
diferite, în felul lor. Credincio=ii primesc daruri de la Dumnezeu,
dar nu to\i primim acelea=i daruri =i acela=i num[r de talan\i, dar
to\i primim acest dar al oportunit[\ii de a deveni r[zboinici ai
rug[ciunii. 

De-a lungul anilor s-au dat lupte cr`ncene =i sângeroase pentru
ocuparea unor locuri pe p[mânt, numite locuri sfinte, dar
sufletele oamenilor sunt mult mai de valoare ca o bucat[ de
p[mânt =i se merit[ ca cei ce alc[tuiesc Biserica lui Dumnezeu s[
lupte în rug[ciune, ac\ion`nd astfel ca o armat[ bine coordonat[
spre a l[rgi grani\ele Împ[r[\iei lui Dumnezeu în inimile oame-
nilor. Uneori bisericile caut[ noi metode de a face lucrurile în casa
de rug[ciune, ca s[ mul\umeasc[ oamenii =i uneori chiar pe
Dumnezeu, dar Dumnezeu caut[ mereu nu metode mai bune, ci
oameni mai buni, care s[ mijloceasc[ în rug[ciune. Duhul Sfânt
nu folose=te ma=in[rii, ci oameni pe care vrea s[-i binecuv`nteze
=i s[-i fac[ o binecuvântare pentru al\ii. Când ]n timpul rug[ciu-
nii cuget[m lucruri cu privire la binele spiritual al sufletelor
oamenilor, Duhul Sfânt este gata s[-=i înfl[c[reze lucrarea în noi
=i s[ fac[ din sufletul nostru un vas de aur, în care Untdelemnul
Sfânt s[ curg[ peste via\a semenilor no=tri. 

Rug[ciunea împrosp[teaz[ zelul, râvna noastr[, =i ne \ine
voin\a sensibil[ =i acordat[ cu voia Domnului. Rug[ciunea tre-
buie s[ fie specific[. Dac[ m[ duc la un restaurant ca s[ m[nânc
nu spun celui ce serve=te c[ am o nevoie general[ de mâncare, ci
sunt specific cu privire la ceea ce doresc s[ m[n`nc. Rug[ciunile
noastre au mai mult[ for\[ =i pasiune atunci când con\in infor-
ma\ii specifice cu privire la nevoia sau durerea cuiva. Nu doar îi
d[m Domnului informa\ii pe care de fapt El deja le are, ci focul
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cu care spunem acele cuvinte este ceea ce atrage aten\ia lui
Dumnezeu în mod deosebit. Rug[ciunea f[cut[ dup[ voia
Domnului con\ine promisiunile f[cute de El. Sfânta Scriptur[
con\ine mii de promisiuni cu care ne putem pleda cazul nostru sau
al altcuiva înaintea Cerului. 

Cu mul\i ani în urm[, când compania de c[i ferate din
America a construit o cale ferat[ pe un teritoriu indian a dat =efu-
lui de trib, cu numele de Black Foot, un bilet gratuit de c[l[torie
nelimitat[ cu trenul, care era valabil cât timp tr[ia. +eful de trib a
luat permisul de c[l[torie =i în loc s[-l foloseasc[ l-a pus într-o
pung[ pe care o purta la gât =i l-a purtat acolo pân[ c`nd a murit,
f[r[ s[ aib[ vreun folos de pe urma lui. Noi avem promisiunile lui
Dumnezeu =i prin intermediul rug[ciunii avem permisiunea =i
libertatea s[ vizit[m \[ri, s[ mergem ca evangheli=ti, s[ st[m
al[turi de misionarii ce merg la triburile din jungl[, s[ p[trundem
]n penitenciare la cei în=ela\i de diavolul, s[ p[trundem în cabi-
netele pre=edin\ilor, în s[li de opera\ie =i de judecat[, ducând cu
noi dorin\a de bine pe care Duhul Sfânt vrea s[ o înfl[c[reze în
noi. Dac[ nu ai alte posibilit[\i ca s[ te implici în lucrarea de
evanghelizare, po\i excela în domeniul rug[ciunii c[l[torind ]n
lume, în lung =i în lat, stând pe genunchi în c[m[ru\a ta. Astfel
faci o slujb[ important[ pentru slava lui Dumnezeu, care nu-=i va
pierde r[splata. 

Unul dintre cele mai triste lucruri cunoscute despre tragedia
scufund[rii Titanicului în apele reci ale Atlanticului, în prima
atentare de traversare a oceanului a fost faptul c[ multe din b[rcile
de salvare erau pe jum[tate goale. Dup[ ce uria=ul vas s-a scu-
fundat, ]nc[ dou[ ore au continuat s[ se aud[ în noapte, deasupra
apelor, strig[tele dup[ ajutor ale oamenilor care erau în ap[
ag[\a\i de diferite obiecte. Ace=ti oameni cu timpul au intrat în =oc
din cauz[ c[ apa era prea rece, =i apoi au murit. B[rcile, pe
jum[tate goale, s-au dep[rtat de acea zon[ ca nu cumva s[ fie
r[sturnate de oamenii dispera\i. Mult mai trist este faptul c[ mul\i
se scufund[ în lumea p[catelor =i mor nemântui\i, cu toate c[ este
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loc îndeajuns în ceruri =i pentru ei, dar nu mul\i cre=tin aleg s[
fac[ mijlocire în rug[ciune pentru sufletele pierdute =i astfel s[
asigure înaintarea cu succes a Evangheliei. Am citit despre un fel
de rechini care atunci când sunt crescu\i în acvarii cresc în func\ie
de m[rimea acvariului. Acest fel de rechini care în ocean ar atinge
o lungime de aproape trei metri, cre=te într-un acvariu mic doar la
dimensiunea de câ\iva zeci de centimetri. Ca =i credincio=i trebuie
s[ ie=im prin rug[ciune în oceanele lumii, unde oamenii strig[
dup[ ajutor pentru c[ se scufund[ ca Petru pe ape, =i pe m[sur[ ce
lumea rug[ciunii noastre este tot mai mare =i noi cre=tem tot mai
mult în putere duhovniceasc[ f[când o slujb[ =i o jertf[ care este
primit[ de Dumnezeu. 

<Domnul a mirosit un miros pl[cut; =i Domnul a zis în inima
Lui: «Nu voi mai blestema p[mântul, din pricina omului…»>
(Genesa 8:21). Noe a adus o jertf[ Domnului =i noi am primit în
urma acestei jertfe o mare promisiune. Noi putem aduce astfel de
jertfe de bun miros înaintea Domnului prin rug[ciunile de
mijlocire pentru cei nemântui\i =i pentru cei ce vestesc
Evanghelia p[cii. Dumnezeu se uit[ la inima ta =i dac[ vede în ea
durere pentru cel nemântuit pe care-l aduci înaintea Lui, El se las[
înduplecat la bine. <…Omul se uit[ la ceea ce izbe=te ochii, dar
Domnul se uit[ la inim[> (1 Samuel 16:7). 

Prin rug[ciune, înarmat cu promisiunile Domnului =i puterea
Sângelui Mielului, po\i învinge for\ele întunericului. Un avion
Boing 747 înainte de decolare, când rezervoarele de benzin[ sunt
pline =i este gata de a trece oceanul, are o greutate ce urc[ la
1.000.000 de pounds (1 pound este egal cu 434 grame). For\a
gravita\iei spune c[ este cu neputin\[ ca acest aparat de zbor,
extrem de greu, s[ zboare ca o pas[re prin aer. For\a gravita\iei
este învins[ îns[ de for\a de propulsa\ie =i de for\a dinamic[ a
aerului asupra aripilor =i avionul se înal\[ spre cer, duc`nd cargoul
=i c[l[torii spre destina\ia dorit[. De multe ori ne g[sim ]n situa\ii
în care aceast[ gravita\ie, care, f[c`ndu-ne s[ privim la povar[,
spune c[ nu se poate, este imposibil, dar intervine for\a =i puterea
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rug[ciunii fierbin\i, care face mâna lui Dumnezeu s[ ac\ioneze în
folosul spiritual al copilului S[u. Rug[ciunea f[cut[ cu credin\[
devine o lucrare ce este mai mult duhovniceasc[ decât ra\ional[,
pentru c[ ra\iunea omului, uneori, spune c[ nu se poate, dar la
Dumnezeu toate sunt cu putin\[. 

Daniel avea un duh de rug[ciune, pentru c[ =i-a impus în via\[
lui o disciplin[ de a se ruga cu regularitate. El avea grij[ de
treburile împ[r[\iei =i era loial guvernatorului, dar succesul lui cu
oamenii =i cu Dumnezeu se datora faptului c[ Daniel, smerin-
du-se în rug[ciune, petrecea timp cu Dumnezeu. Rug[ciunea este
una din metodele prin care lumina de sus p[trunde în via\a credin-
ciosului. Dac[ un om ne-ar da lumin[, am fi în pericol ca atunci
când se sup[r[ s[-=i ia lampa =i s[ ne lase în întuneric, dar noi
depindem de lumina care vine de sus. Nu a=tepta s[ te bucure sau
s[ te lumineze oamenii, ci înva\[ s[ depinzi de lumina de Sus,
care vine de la Acela care d[ orice dar bun =i des[vâr=it. Stând în
aceast[ lumin[ de sus po\i fi împrosp[tat cu putere =i hr[nit.
Iertarea pe care o dai aceluia care \i-a gre=it te face eficient în
rug[ciune. S[ ier\i pe altul este o bun[ oportunitate de a face voia
lui Dumnezeu =i este un dar care cost[ pu\in, dar care atunci când
îl dai te face bogat, deschizându-\i c[ile aerului c[tre tronul Celui
Prea]nalt. 

Rug[ciunea schimb[ lucrurile, dar ea te schimb[ =i pe tine
c`nd te rogi. Când ier\i dai dovad[ de umilin\[, =tiind =i acceptând
c[ ai nevoie la rândul t[u de iertarea lui Dumnezeu, care face ca
rug[ciunea ta s[ aib[ trecere. Atunci po\i s[ umbli cu Dumnezeu
=i s[ ai o conversa\ie cu El, pentru c[ rug[ciunea ta a primit tre-
cere înaintea Lui. <…Voi face =i ceea ce-mi ceri acum, c[ci ai
c[p[tat trecere înaintea Mea, =i te cunosc pe nume!> (Exodul
33:17). Asociaz[-te cu oamenii care nu lipsesc de la rug[ciune.
Dac[ te asociezi cu g[ini ai s[ cuno=ti felul lor foarte bine, dar
idealul lor se limiteaz[ în a se urca pe o gr[mad[ mare =i a scur-
ma cu piciorul. Dac[ te asociezi cu vulturii cei m[re\i, care sunt
oamenii rug[ciunii, vei înv[\a s[ te înal\i sus, spre Dumnezeu,
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deasupra furtunii de pe p[mânt, la locul acela plin de pace =i feri-
cire, unde este Dumnezeu. O cântare spune: <Te du mereu mai
sus,/ Spre z[rile senine,/ Acolo-i fericire,/ Pentru tine!> Rug[ciu-
nea este ca un fir electric izolat, care face o conec\iune sus în Cer
=i una în inim[. Prin acest fir se transmit informa\ii pre\ioase =i
puterea necesar[ de a ie=i înving[tori ]n lupta cu puterile întuneri-
cului. Noi suntem o persoan[ cunoscut[ de cei din jur într-un anu-
mit fel, dar este aproape trist s[ ne gândim c[ am putea fi altfel
dac[ am cunoa=te taina rug[ciunii =i dulcea\a ei, atunci când
reu=im s[ ne în[l\[m destul de aproape de cer. Cei ce folosesc
aceast[ unealt[ a rug[ciunii cu eficien\[ ajung s[ cunoasc[ mai
îndeaproape tainele lui Dumnezeu, pentru c[ sunt mai aproape de
Cer =i aud mai bine voia lui Dumnezeu, =tiind astfel când =i ce tre-
buie s[ fac[. <Din fiii lui Isahar, care se pricepeau ]n în\elegerea
vremurilor =i =tiau ce trebuia s[ fac[ Israel…> (1 Cronici 12:32). 

Tr[im vremurile de pe urm[, când vr[jma=ul, care =tie c[ mai
are foarte pu\in timp p`n[ ]=i va pierde libertatea, se lupt[
împotriva copiilor lui Dumnezeu mai aprig ca oricând. Putem ie=i
înving[tori numai atunci când prin rug[ciune suntem îmbr[ca\i cu
puterea care vine de sus. În textul citat psalmistul spune c[ îl va
chema pe Domnul toat[ via\a, =i la fel trebuie s[ fac[ =i cei care
vor s[ aib[ biruin\[. Unii =tiu s[ se roage când vin la mântuire,
al\ii =tiu s[ se roage când au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu,
fiind ]n mare necaz, dar nu mul\i aleg aceast[ slujb[ înalt[ de a se
ruga la timp =i ne la timp pentru lucrarea lui Dumnezeu în inimi-
le oamenilor. <Isaac a s[pat din nou fântânile de ap[, pe care le
s[paser[ robii tat[lui s[u Avraam, =i pe care le astupaser[ filis-
tenii, dup[ moartea lui Avraam; =i le-a pus iar[=i acelea=i nume,
pe care le pusese tat[l s[u> (Genesa 26:18). 

Lumea religioas[ cu ceremoniile ei, lipsite de participarea
Duhului Sfânt, a reu=it în mare m[sur[ s[ îngroape fântâna
rug[ciunii în duh =i în adev[r. Tradi\ia, teologia liberalilor =i
înv[\[turile false au f[cut ca oamenii s[ nu mai alerge la fântâna
rug[ciunii ca s[-=i stâmpere setea sufletului lor. Avraam a fost
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omul credin\ei care a zidit altare înaintea Domnului, care erau un
simbol al dreptului lui asupra \[rii. Altarele exprimau în mod
vizibil hot[rârea lui Avraam de a primi =i a tr[i dup[ înv[\[tura
primit[ de la Dumnezeu. Altarul rug[ciunii noastre va confirma
drepturile noastre de copii ai lui Dumnezeu la tronul harului.
Altarul rug[ciunii va confirma rela\ia noastr[ cu Acela care ne
iube=te =i a primit prima noastr[ rug[ciune de poc[in\[, prin care
am fost ierta\i =i schimba\i în f[pturi noi. Noi nu avem de c[l[torit
500 de km ca =i Avraam de la Haran în Canaanul promis, dar
avem o via\[ cât un lat de palm[, de câ\iva ani, în care putem s[
alegem s[ umbl[m cu Dumnezeu prin credin\[. 

Prin rug[ciune facem altare sfinte ori de câte ori ne plec[m
genunchii în semn de supunere =i umilin\[ =i ne în[l\[m glasul
c[tre Dumnezeu Tat[l în Numele scump al Domnului Isus
Hristos, Mântuitorul nostru. Practicarea rug[ciunii este o dovad[
a credin\ei =i un semn c[ Domnul Isus este scump în ochii t[i.
Atunci El te las[ s[ sim\i faptul c[ =i tu e=ti de mare pre\ în ochii
Lui =i te po\i bucura de prezen\a Lui =i de siguran\a ce o ai sub
ocrotirea Sa, de odihna pe care o g[se=ti la umbra Celui Prea]nalt.
<…c[ci cel ce se atinge de voi se atinge de lumina ochilor Lui>
(Zaharia 2:8).

Amin
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4
DAGON

<Dup[ ce au pus mâna pe chivotul lui Dumnezeu,
Filistenii l-au dus în casa lui Dagon (Zeul pe=te) =i
l-au a=ezat lâng[ Dagon. A doua zi, Asdodenii, care
se sculaser[ dis de diminea\[, au g[sit pe Dagon
întins cu fa\a la p[mânt, înaintea chivotului
Domnului…> 1 Samuel 5:2-3

Chivotul era o cutie din lemn de salcâm poleit[ cu aur în
care erau \inute t[bliile Legii, un vas cu man[ =i toiagul
lui Aaron. Acest chivot a fost construit la porunca lui

Dumnezeu, dup[ dimensiuni date de El, atunci când Moise a scos
pe Israel din Egipt. Cu trecerea anilor, chivotul a r[mas în Israel
un simbol al prezen\ei lui Dumnezeu, cu care la un moment dat
Israel a dezvoltat o rela\ie nepotrivit[, crezând c[ doar simpla
prezen\[ a acestei cutii le-ar putea p[stra favoarea lui Dumnezeu
chiar dac[ ascultarea de El ar lipsi. Israel a luptat împotriva filis-
tenilor, care i-au b[tut =i au luat ca prad[ de r[zboi Chivotul lui
Dumnezeu. Aceast[ trist[ =i gre=it[ concep\ie se repet[ =i în zilele
de ast[zi în vie\ile oamenilor care cred c[ doar prin ceremonii
religioase, prin milostenii =i sacrificii materiale au de partea lor pe
Dumnezeu, ]ns[ El este mai întâi interesat s[ vad[ dac[ tr[im o
via\[ separat[ de p[cat =i de tot ce este r[u. 

Textul citat ne prezint[ un chivot care era p[zit de oameni înar-
ma\i =i nu de o ceat[ de preo\i inofensivi cum se obi=nuia mai
înainte, =i totu=i pentru prima dat[ în istorie a fost capturat de
vr[jma=. Era o vreme când starea spiritual[ a Israelului era
supravegheat[ de o familie levitic[ corupt[, sub cârmuirea
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b[trânului preot =i judec[tor Eli, care atunci când a auzit despre
capturarea chivotului de c[tre vr[jma= a c[zut pe spate =i a murit.
Când Filistenii s-au v[zut în posesia cutiei sfinte numite Chivotul
lui Dumnezeu s-au bucurat de parc[ ei l-ar fi biruit pe Dumnezeul
lui Israel. Filistenii au privit la cutia poleit[ cu aur ca la un trofeu
=i l-au pus în casa dumnezeului lor care purta numele de Dagon,
implicând astfel ideea c[ dumnezeul lor ar fi mai tare. 

Dagon era dumnezeul =ef al filistenilor =i era împrumutat de la
canani\ii care chiar din timpul lui Iosua se închinau acestui
Dagon, dar a ajuns =i la babilonieni, care îl aveau pe pere\ii
palatelor sub forma de pe=te =i om. Atitudinea filistenilor era
aceea c[ Dumnezeul Iehova n-a fost în stare s[ scape pe Israel în
fa\a puterii lui Dagon. Aceast[ arogan\[ =i provocare a filistenilor
a provocat gelozia Dumnezeului Celui Adev[rat, care a lovit pe
filisteni cu bube pân[ c`nd au recunoscut c[ mâna Lui ap[sa
asupra lor. Nu a trecut mult =i au ajuns filistenii s[ nu mai suporte
prezen\a chivotului între ei =i s-au umplut de groaz[. Chivotul a
r[mas la filisteni =apte luni, =i apoi filistenii, îngrozi\i de bolile
tumoroase cu care Dumnezeu i-a lovit, l-au dus la Bet-+eme= =i
apoi la Chiriat-Iearim, unde a r[mas 20 de ani, dar la +ilo, de unde
a fost luat, nu a mai ajuns niciodat[. 

Copiii Domnului care folosesc numele de cre=tin =i pierd
luptele spirituale îngenunchind în fa\a ispitelor ajung s[ aduc[
ru=ine în acest fel onorii =i frumuse\ii Numelui Domnului Isus
Hristos. Pân[ nu este poc[in\[ în via\a ta =i nu ascul\i de Domnul
Isus s[ nu spui nim[nui c[ e=ti cre=tin, pentru c[ aduci ru=ine
Împ[r[\iei lui Dumnezeu. Filistenii au avut de-a face cu lucrurile
sfinte, f[r[ inten\ia de a le onora, =i aceasta i-a costat. Sunt
oameni care =i azi procedeaz[ la fel, chiar atunci când citesc
Sfânta Scriptur[ cu scopul de a g[si argumente sau scuze pentru
p[cat. Acela care cite=te Biblia f[r[ a avea inten\ia de a o asculta
se afl[ în fa\a unei c[r\i sigilate pe care nu o pricepe. Cel ce se
apropie de lucrurile sfinte f[r[ sinceritate =i dorin\a de a asculta
de Dumnezeu se afl[ la urm[ cu inima împietrit[, =i a=a se explic[
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faptul c[ mul\i nu g[sesc nici o pl[cere în citirea Scripturii. A=a
se explic[ faptul c[ mul\i vin în contact cu calea Domnului f[r[ a
fi deschi=i ideii de a înv[\a =i de a asculta =i ajung împietri\i. Nu
este suficient s[ mergi la casa de rug[ciune =i s[ ascul\i un mesaj
dinamic, ci este nevoie de o decizie pentru a fi al Domnului =i a
tr[i pentru Dumnezeu în fiecare zi, oricât ar costa. Atunci po\i s[
mergi la lupt[ =i s[ te a=tep\i s[ ai de partea ta pe Dumnezeu care
î\i poate da biruin\a. 

Dac[ Israel ar fi fost în rela\ie bun[ cu Dumnezeu ar fi câ=tigat
lupta cu filistenii, dar Dumnezeu a îng[duit necazul acela peste ei
ca s[-i trezeasc[. În cele 31.173 de versete ale Sfintei Scripturi
sunt peste =apte mii de promisiuni pe care Dumnezeu le face pen-
tru acela care prin vorbire =i purtare arat[ c[ este cu adev[rat
copilul lui Dumnezeu. Bazat pe promisiunile Lui po\i s[ lup\i =i
s[ biruie=ti pe vr[jma=. Acum o sut[ =i ceva de ani, când podurile
erau rare peste marele râu Mississippi, într-o zi de iarn[ un om a
vrut s[ treac[ râul care era înghe\at. Omul s-a culcat pe burt[, pen-
tru a-=i împar\i greutatea trupului, ca s[-l \in[ ghea\a, =i a început
s[ se târasc[ pe ghea\[. Când a ajuns pe la mijlocul râului a auzit
pe cineva cântând în spatele lui. Nu dup[ mult timp, =i nu departe
de el, a trecut pe ghea\[ un om care cânta într-o c[ru\[ tras[ de un
cal. Atunci =i-a dat seama c[ ghea\a era destul de tare ca s[-l \in[
=i ar fi putut trece râul înghe\at mergând în picioare, f[r[ s[ fie
nevoie s[ se mai chinuie, târându-se pe burt[. 

Ceva asem[n[tor se întâmpl[ uneori cu noi =i cu promisiunile
lui Dumnezeu, care sunt în stare s[ ne sus\in[ ca s[ ajungem cu
bine în Împ[r[\ia Lui, unde vom primi cununa. Neîncrederea în
purtarea Lui de grij[ ne p[gube=te de multe ori =i ajungem s[ fim
tri=ti =i cople=i\i de necazuri. Încrezându-ne în promisiunile Lui =i
ferindu-ne de p[cat vom merge la lupt[ =i vom birui, ]ns[ nu ca
israeli\ii, care au crezut c[ doar având chivotul cu ei vor avea
biruin\[, f[r[ s[-I dea lui Dumnezeu cinste în ascultare de porun-
cile Lui. Promisiunile mari au f[cut oameni mari din cei ce le-au
crezut. 
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Dumnezeu l-a chemat pe Avraam din ora=ul unde tr[ia, =i dup[
ce a ascultat de El, crezând ceea ce i-a promis, g[sim c[
Dumnezeu nu doar i-a vorbit, ci i s-a arat[ =i a=a i-a vorbit. Sunt
multe c[r\i scrise pentru a informa sau chiar pentru a distra, dar
Biblia a fost scris[ pentru a transforma omul ]ntr-o f[ptur[ nou[
în Hristos, care prime=te ]nfierea =i la sfâr=it mo=tene=te via\a
ve=nic[. Sufletul omului care nu-L cunoa=te pe Mântuitorul se
aseam[n[ cu templu lui Dagon. Un astfel de suflet am fost =i eu
atunci când nu-L aveam pe Domnul Isus ca Domn =i Mântuitor al
meu personal. }ns[ atunci când Cuvântul lui Dumnezeu a p[truns
în sufletul meu, Dagon, adic[ dumnezeii fal=i ai pl[cerilor, a c[zut
la p[mânt. <…au g[sit pe Dagon întins cu fa\a la p[mânt, înaintea
chivotului Domnului; capul lui Dagon =i cele dou[ mâini ale lui
erau t[iate pe prag, =i nu-i r[m[sese decât trunchiul> (1 Samuel
5:4). Dumnezeu a dat filistenilor un semn c[ El nu se las[ batjo-
corit =i cu toate c[ acolo nu era nici un israelit, care s[ fi f[cut
lucrul acesta, l-au g[sit pe Dagon decapitat. 

Statuia necuvânt[toare =i lipsit[ de via\[ a lui Dagon avea
chipul unui om cu cap =i mâini pân[ la jum[tate, iar de la jum[tate
în jos era cioplit în forma unui trup de pe=te. Omul a fost creat
dup[ chipul =i asem[narea lui Dumnezeu, iar partea idolului care
se asem[na cu omul a fost t[iat[ jos. Când filistenii =i-au g[sit
dumnezeul ciop`r\it în buc[\i nu s-au mai putut l[uda cu el. Când
Cuvântul Domnului p[trunde în inima omului, =i omul este cuce-
rit de dragostea lui Dumnezeu, nu se mai laud[ cu Dagon, ci îl
scoate afar[ =i îl face buc[\i. Când lumina Chivotului sfânt
p[trunde în[untru nostru vedem cum am fost în=ela\i de Dagon =i
recunoa=tem în Domnul Isus pe Acela care este sursa binelui =i a
fericirii pentru sufletul nostru. 

Când chivotul Cuvântului p[trunde în inima omului to\i idolii
cad la p[mânt. El face ceva ce idolii nu au putut s[ fac[, =i anume,
ofer[, în urma poc[in\ei pacea cu Dumnezeu =i bucuria mântuirii.
Un astfel de suflet procedeaz[ diferit de modul cum au procedat
filistenii, prin aceea c[ credinciosul se las[ schimbat de Cuvântul

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

43



Domnului, =i astfel El s[ nu mai plece niciodat[. <Domnul este bun
=i drept: de aceea arat[ El p[c[to=ilor calea> (Psalmul 25:8).
Dumnezeu, în bun[tatea Lui, trimite chivotul Cuvântului Lui în ini-
ma credinciosului pentru a-i ar[ta calea spre via\[ prin jertfa
Domnului Isus, iar Dagonii sunt f[cu\i buc[\i =i sco=i afar[. Dagon
=i Chivotul nu au putut sta împreun[ ca s[ primeasc[ venera\ie
amândoi. Sufletul omului ]l va avea ori pe Dagon, adic[ dumnezeii
acestei lumi, ori Cuvântul Domnului. 

Domnul Isus spune c[ nimeni nu poate sluji la doi st[pâni, dar
totu=i mul\i încearc[ din r[sputeri s[ fac[ acest lucru. Cei doi
St[pâni au principii total diferite =i nu pot conlocui în templul
sufletului omului. Dagon nu doar s-a aplecat, ci a c[zut la p[mânt
înaintea Chivotului =i nu s-a mai putut ridica. Dagonul cu care
avem de-a face ast[zi ia multe chipuri =i forme, deghizându-se în
ceea ce i-ar place omului. Unii au ca Dagon neprih[nirea lor pro-
prie, la fel ca =i fariseul care se ruga în templu =i se vedea mult
mai bun dec`t vame=ul care nu cuteza s[-=i ridice ochii spre Cer.
Un astfel de om nu-=i vede gre=elile, =i dac[ le vede le consider[
minuscule, pe când ale altora le vede a fi gre=eli mari. Când harul
p[trunde cu lumina Duhului Sfânt în sufletul omului aceast[ con-
fiden\[ de sine =i neprih[nire proprie dispare, =i sufletul depinde
de neprih[nirea care se d[ prin credin\[, ca dar a Domnului Isus
=i aceasta ne face s[ ne sim\im f[r[ merite înaintea lui Dumnezeu. 

P[mântul are o problem[ mare =i aceasta este Dagon, adic[
p[catul sub orice form[ ar veni el. Când Duhul Sfânt deschide
ochii p[c[tosului =i omul se raporteaz[ la sfin\enia =i cerin\a lui
Dumnezeu ajunge s[ spun[ ca =i Isaia: <…Vai de mine! Sunt pier-
dut, c[ci sunt un om cu buze necurate...> (Isaia 6:5). Atunci Duhul
Sfânt ne arat[ Mielul lui Dumnezeu care a fost junghiat ca jertf[
în locul nostru, pentru ca noi s[ putem fi ierta\i prin meritul Lui,
=i s[ spunem ca =i Saul din Tars: <…Doamne, ce vrei s[ fac?…>
(Fapte 9:6). La acest punct, când suntem convin=i de p[catul =i
nevrednicia noastr[, Duhul Sfânt ne na=te din nou =i izgonind
afar[ pe Dagon devenim o f[ptur[ nou[ în Domnul Isus Hristos. 
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Pentru al\ii, Dagon este p[catul viciilor, care întin[ trupul menit
s[ fie Templul Duhului Sfânt. Când p[trunde Chivotul lui
Dumnezeu tot ce-i întinat trebuie s[ cad[ la p[mânt. Sufletul care
vrea mântuirea cu adev[rat accept[ c[ suveran este doar Dumnezeu
=i El, care este Sfânt, vrea s[ fim =i noi sfin\i în toat[ purtarea noas-
tr[. Unii au viciul alcoolului, a tutunului sau a destr[b[l[rii prin
desfrâul trupului. Oricare din ace=ti dagoni ar conduce via\a omu-
lui, atunci când Chivotul Cuvântului p[trunde cu lumina =i puterea
Lui via\a omului se schimb[. Omul care este cu adev[rat schimbat
de Duhul Sfânt nu numai c[ scoate afar[ pe Dagon =i pe to\i dum-
nezeii str[ini, dar îi =i ur[=te pentru paguba produs[ pân[ atunci.

Unii îi slujesc lui Dagon prin a folosi un vocabular vulgar, al\ii
sunt violen\i, al\ii prin aceea c[ nu au grij[ de familia lor, ci chel-
tuiesc totul pentru ei, al\ii prin faptul c[ fur[, al\ii nu pot tr[i o zi
f[r[ s[ spun[ câteva minciuni, =i al\ii sunt plini de mândrie chiar
cu lucruri de nimic. Prin al\ii Dagon se manifest[ printr-o fire care
totdeauna caut[ s[ trag[ foloase de pe altul, chiar dac[ nu este lip-
sit, =i dac[ poate în=eal[, numai s[-=i ating[ scopul. <Se trag pe
sfoar[ unii pe al\ii> (Ieremia 9:5). Ghehazi, slujitorul lui Elisei,
avea un Dagon al lui, care se numea l[comia =i când a c[utat s[ se
îmbog[\easc[ prin intermediul minciunii a ajuns plin de lepr[. Ori-
care din aceste fapte ale firii p[mânte=ti ar fi la rang de Dagon, tre-
buie s[ cad[ la p[mânt atunci când Cuv`ntul lui Dumnezeu este
primit în via\a aceluia care se poc[ie=te cu adev[rat. 

Saul din Tars avea un Dagon al mândriei religioase, în numele
c[ruia persecuta pe ucenicii Domnului, dar când a avut o întâlnire
cu Domnul Isus acest Dagon a c[zut la p[mânt =i a spus
Domnului: <Doamne, ce vrei s[ fac?> Saul cel mândru, cu diplo-
me de la =colile înalte ale timpului, a ajuns s[ fie coborât într-o
co=ni\[ de pe zidul cet[\ii Damascului ca s[ scape de cei ce c[utau
s[-l prind[. Dagonul mândriei lui Saul era la p[mânt în acele clipe
=i Dumnezeu l-a umplut cu Duhul Sfânt. }n via\a lui g[sim nu
numai roada, ci =i darurile Duhului Sfânt lucrând în toat[ puterea
spre Slava lui Dumnezeu =i spre zidirea Bisericii. 
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Este timpul s[ ne întreb[m dac[ Dagon a fost scos din via\a
noastr[. Dac[ roadele noastre }l glorific[ pe Dumnezeu =i ]i bucur[
pe semenii no=tri, atunci avem o dovad[ c[ Dagon a fost scos afar[.
Filistenii ar fi trebuit s[-=i dea seama în prima diminea\[, când au
intrat în înc[perea unde era Chivotul =i statuia lui Dagon, c[ au
de-a face cu un Dumnezeu real (atunci când l-au g[sit pe Dagon
culcat cu fa\a la p[mânt înaintea Chivotului). Pentru c[ Dagon nu
s-a putut ridica ei l-au ridicat =i l-au pus la locul lui =i a doua zi,
diminea\a, când au intrat în acea înc[pere, l-au g[sit pe Dagon cu
capul =i mâinile t[iate =i puse pe prag. Când un om este serios ]n
ceea ce prive=te mântuirea sufletului lui trebuie s[-l scoat[ afar[ pe
Dagon, altfel vr[jma=ul va încerca s[-l ridice din nou în picioare.
Dac[ nu termin[m cu p[catul =i cu tot ce \ine de el, ne vom g[si din
nou în situa\ia c[ am vrea =i Chivotul, dar =i pe Dagon.

Pentru unii Dagon înseamn[ iubirea de bani =i de avere. Cine
iube=te banii nu poate s[ scape din la\ul lor numai atunci când îi
d[. Aceasta este singura cale de a vindeca aceast[ boal[, iar cine
d[ Domnului cu bucurie este iubit de Dumnezeu =i are o comoar[
acolo unde ho\ul nu o fur[ =i molia nu o roade. Mul\i fac gre=eala
s[ cread[ c[ ispr[vnicia în lucrurile materiale este un curs lipsit de
importan\[, dar modul în care trat[m banii }i arat[ lui Dumnezeu
inten\iile inimii noastre, pentru c[ Lui nu îi trebuie banii no=tri.
Domnul Isus ne avertizeaz[ ca s[-I d[m lui Dumnezeu ce este a
Lui, ca nu cumva la sfâr=it s[ fim dovedi\i a fi dintre aceia care au
încercat s[-L în=ele pe Dumnezeu. <Sunte\i blestema\i, cât[
vreme c[uta\i s[ M[ în=ela\i...> (Maleahi 3:9). 

Bogatul nemilostiv din pilda spus[ de Mântuitorul ]l avea pe
Dagon în via\a lui sub forma avu\iei, a banilor. A v[zut pe s[racul
Laz[r în lips[ =i nu l-a ajutat, de aceea Cuvântul Domnului l-a
numit <nebun>. Nu este r[u s[ ai mult, ci este r[u s[ nu dai sau s[
dai pu\in, pentru c[ banul poate fi un dumnezeu ca =i Dagon, =i
este pentru milioane =i milioane de oameni. Începutul sfâr=itului
vie\ii suflete=ti a unui om este amestecul luminii cu întunericul.
Cei ce nu-l scot afar[ pe Dagon din via\a lor la vreme de încercare,
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la vreme de cump[n[ se vor întoarce ca s[ slujeasc[ altor dum-
nezei, a=a cum a f[cut =i Israel atunci când s-a a=ezat în |ara
promis[. <Când Israel a fost destul de tare, a supus pe Canaani\i la
un bir, dar nu i-a izgonit> (Judec[tori 1:28). A fost un timp când
Israelul era destul de tare, ]nc`t ar fi putut s[-i goneasc[, dar a
v[zut un avantaj în a-i l[sa s[ tr[iasc[ =i au luat un bir de la
canaani\i. Dumnezeu, care =tia ce va urma, a privit cu durere la
aceast[ decizie gre=it[ de a-i tolera pe canaani\i. <Am zis atunci:
«Nu-i voi izgoni dinaintea voastr[; ci v[ vor sta în coaste, =i dum-
nezeii lor v[ vor fi o curs[»> (Judec[tori 2:3). Nu a trecut mult
timp dup[ genera\ia lui Iosua =i dumnezeii canaani\ilor au ajuns s[
fie =i dumnezeii israeli\ilor. <Au p[r[sit pe Domnul, Dumnezeul
p[rin\ilor lor, care-i scosese din \ara Egiptului, =i au mers dup[ al\i
dumnezei, dintre dumnezeii popoarelor care-i înconjurau; s-au
închinat înaintea lor, =i au mâniat pe Domnul> (Judec[tori 2:12).

Faptul c[ ei L-au p[r[sit pe Dumnezeu =i s-au închinat la al\i
dumnezei a avut urm[ri grave. }n anul 722 ].Hr. Israelul a fost
cucerit de asirieni, iar Iuda a fost exilat în Babilon din anul
606 ]. Hr. pân[ în anul 587 ].Hr.. Nu pu\ini sunt aceia care vin la
Domnul atunci când glasul Evangheliei îi cheam[, dar ei nu scot
afar[ pe Dagon, ci poate doar îl mut[ =i vor s[-I fac[ loc =i lui
Dumnezeu în via\a lor. Unui astfel de om i se pare c[ are ceva de
profitat dac[ nu renun\[ la Dagon. Israel i-a tolerat pe canaani\i cu
dumnezeii lor =i aceasta i-a dus ]n pozi\ia de vr[jm[=ie cu
Dumnezeu. Credinciosul care mai tolereaz[ alcoolul, pornografia,
muzica lumeasc[ sau orice alt[ form[ ar lua Dagon, va ajunge mai
devreme sau mai târziu r[pus de ace=ti dumnezei str[ini care-L
provoac[ pe Dumnezeu la gelozie. Este util s[ înv[\[m chiar de la
început faptul c[ Dagon =i Dumnezeu nu pot fi amândoi pe
scaunul inimii noastre. Trebuie s[ înv[\[m de la Israel =i de la alte
exemple mai recente, c[ pierderea poate ap[rea în via\a aceluia
care nu-L scoate pe Dagon afar[. P[catul trebuie s[ nu aib[
st[pânire nici peste m[dularele noastre =i nici peste mintea =i
duhul nostru. 
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Puterea Duhului Sfânt, care este plantat[ în noi în clipa na=terii
din nou =i apoi este mereu reîmprosp[tat[ prin rug[ciuni =i prin
studiul Scripturii, este ceea ce Dumnezeu folose=te ca s[ ne ajute
s[-l biruim pe Dagon =i s[ nu-l mai l[s[m în[untru templului nos-
tru. Succesul nostru de a avea aceast[ biruin\[ va depinde de
dependen\a noastr[ de aceast[ putere a Duhului Sfânt. Nu este =i
nu va exista niciodat[ o alian\[ între Dagon =i Chivotul
Domnului. Prietenia cu lumea =i pl[cerile ei înseamn[ vr[jm[=ie
cu Dumnezeu =i aceasta nu se va schimba niciodat[. Firea cea
veche a omului se va lipi u=or de p[cat, dar sufletul n[scut din nou
va dori sfin\enia =i o va c[uta cu toat[ fiin\a. Este vorba de calea
îngust[ =i poarta strâmt[, care face c[l[toria noastr[ pe p[mânt
uneori mai nepl[cut[, dar duce la via\[ =i la un osp[\ binecuvântat
unde ne a=teapt[ St[pânul nostru, care +i-a dat via\a pentru noi.

Crucea pe care Domnul îng[duie s[ o purt[m este câteodat[ o
criz[ îng[duit[, care are ca scop s[ ne îmbun[t[\easc[ via\a spiri-
tual[. Dragostea ne pune pe genunchi, dar crucea ne pune cu fa\a
la p[mânt. Ai tu o cruce? Supune-te! Nu o dispre\ui, pentru c[ ea
a fost aleas[ astfel ]nc`t s[ se potriveasc[ cu umerii t[i =i cu pute-
rile tale. Ucenicii Domnului s-au aflat odat[ pe mare, în mijlocul
furtunii, =i când Domnul Isus a venit la ei nu L-au recunoscut =i
chiar credeau c[ v[d o n[luc[. Erau obi=nui\i s[-L vad[ f[când
minuni =i semne, dar nu în furtun[. Trecem prin încerc[ri =i noi
pân[ ce ne obi=nuim s[-L vedem pe Domnul Isus în mijlocul fur-
tunii, nu doar la bine. Scoate-l pe Dagon afar[, orice form[ ar lua
el, =i lumina Duhului Sfânt va inunda via\a ta. 

Este o mare =i costisitoare gre=eal[ s[ încerci s[ justifici
prezen\a lui Dagon, adic[ a p[catului în via\a ta. Dac[ sim\i o
vinov[\ie c[ l-ai tolerat pân[ acum pe Dagon =i nu ai crescut spiri-
tual, acum este timpul s[-l sco\i afar[. Singura cale de a sc[pa de
vinov[\ie este s[ scapi de p[cat =i aceasta se poate numai prin
poc[in\[, pentru c[ atunci când ne m[rturisim p[catul suntem
sp[la\i în sângele scump al Domnului Isus. Scoate afar[ din via\a
ta tot ce te opre=te s[ fii cu totul pentru Domnul =i te vei bucura
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ve=nic c[ ai ales s[-L ascul\i de Dumnezeu. Vine o zi când to\i
oamenii care au venit vreodat[ în contact cu Chivotul lui
Dumnezeu vor avea ori o zi de triumf =i bucurie ori o zi de
tragedie =i faliment total. Va fi ziua când Domnul Isus va veni
s[-+i r[peasc[ Biserica la Cer. Biserica este format[ din totalitatea
credincio=ilor n[scu\i din nou, care iubesc pe Domnul =i doresc
venirea Lui. În textul original, pentru R[pire este folosit cuvântul
<harpazo> care înseamn[ a fi smuls sau a fi luat pe sus cu o for\[.
Multora când aud de a=a ceva c[ vom fi lua\i, r[pi\i, transforma\i
într-un trup de slav[ ca al Domnului Isus dup[ înviere li se pare
de necrezut, dar Scriptura vorbe=te clar despre acest eveniment.
Nici pe Noe nu l-au crezut când le-a propov[duia neprih[nirea =i
când construia corabia pân[ când a venit potopul, dar atunci a fost
prea târziu s[ mai schimbe ceva. 

La fel de surprinz[toare va fi =i R[pirea celor ce-l scot pe
Dagon din via\a lor =i las[ ca Dumnezeu s[ domneasc[ peste toate
aspectele din via\a lor. Ce va fi cu via\a ta? Triumf, slav[ la
ar[tarea Domnului sau e=ec total în necazul cel mare =i apoi iad
ve=nic? Scoate-l afar[ pe Dagon din inim[, din cas[ =i din
]ntreag[ via\a ta, indiferent ce avantaje \i-ar sugera, pentru c[ a-L
avea pe Dumnezeu de partea ta înseamn[ a avea tot ce este bun
pentru sufletul t[u. <…cine este f[r[ prihan[ s[ tr[iasc[ =i mai
departe f[r[ prihan[. +i cine este sfânt, s[ se sfin\easc[ =i mai
departe!> (Apocalipsa 22:11).

Amin.
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5
FIUL RISIPITOR

<M[ voi scula, m[ voi duce la tat[l meu, =i-i voi zice:
«Tat[, am p[c[tuit împotriva cerului =i împotriva ta,
=i nu mai sunt vrednic s[ m[ chem fiul t[u; f[-m[ ca
pe unul din arga\ii t[i.»> Luca 15:18, 19

Capitolul 15 din Evanghelia dup[ Luca prezint[ trei
pilde care ne vorbesc despre bun[tatea P[rintelui
Ceresc. El nu se bucur[ de c[derea celui care prin neas-

cultare se dep[rteaz[ de Dumnezeu, ci îi dore=te întoarcerea, ca s[
poat[ fi reprimit =i restaurat ]n pozi\ia de suflet mântuit. O mare
parte din mesajele Domnului Isus scrise în Evanghelii sunt
prezentate sub form[ de pilde, care sunt o îmbr[care a adev[rului
într-o hain[ prin care poate fi v[zut =i în\eles cu u=urin\[. În pilda
oii pierdute, a banului pierdut =i a fiului risipitor ne este ar[tat[
duio=ia pe care Dumnezeu o arat[ fa\[ de cel r[nit de p[cat =i
ni-L descoper[ pe Dumnezeu ca pe un Tat[ care iart[ =i care este
îndurerat pentru orice suflet c[zut ]n plasa vân[torului de suflete. 

Pilda fiului risipitor ne arat[ p[c[to=enia noastr[ =i nevoia
acut[ de iertare, f[r[ de care purt[m numele de nelegiui\i. Pilda
aceasta ne face s[ în\elegem mai u=or acceptarea noastr[ ca
p[c[to=i de c[tre Acela care este Singurul ce are autoritatea de a
ne primi în familia Sa. Evanghelistul Luca este folosit de
Dumnezeu într-un mod deosebit, ca s[ arate umanitatea =i
bun[tatea Domnului Isus fa\[ de cei suferinzi =i chiar pentru cei
lep[da\i de societate ca fiind irecuperabili. Adev[rul este c[ to\i
oamenii sunt r[i =i p[c[to=i înaintea lui Dumnezeu, începând
chiar de la Adam =i Avraam, care este numit tat[l credincio=ilor.
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<Cel dintâi tat[ al t[u a p[c[tuit, =i înv[\[torii t[i s-au r[zvr[tit
împotriva Mea> (Isaia 43:27). P[c[tos este cel ce comite p[cat, iar
a comite p[cat înseamn[ a ac\iona =i a avea standarde sub a=tep-
t[rile lui Dumnezeu, la fel ca o s[geat[ care-=i gre=e=te \inta spre
care a fost îndreptat[. O cântare foarte veche spune: <Iluzii multe
mari,/ Î=i face-adesea dragostea>, =i cred c[ este foarte adev[rat c[
dragostea doritoare de bine n[d[jduie=te întotdeauna spre un
deznod[mânt fericit al lucrurilor. Din Cuvântul Scripturii reiese
c[ =i Dumnezeu a avut astfel de a=tept[ri doritoare de bine, ca de
exemplu faptul c[ ar fi dorit ca nici primul om =i nici noi cei de
ast[zi s[ nu fi p[c[tuit. Dragostea care n[d[jduie=te totul are spe-
ran\e mari =i reprezint[ dorin\a Domnului ca nimeni s[ nu piar[,
ci s[ vin[ la Dumnezeu care nu obose=te iertând. 

Dragostea lui Dumnezeu doritoare de bine =i-a f[cut planuri
alese cu privire la via pe care a s[dit-o, a îngrijit-o =i a împrej-
muit-o cu un gard, vie de la care se a=tepta la road[ dulce, dar ea
a f[cut struguri s[lbatici. Chiar îngerii au fost cuprin=i de aceast[
speran\[ doritoare de bine a dragostei, pentru c[ au crezut c[
vestea na=terii Mântuitorului va fi o veste de bucurie pentru tot
norodul, dar Irod =i tot Ierusalimul s-a tulburat împreun[ cu el.
Pilda vierilor de la Matei 21:33, în care to\i oamenii sunt r[i,
prezint[ iluzia în care Dumnezeu ca proprietar al viei }=i trimite
Fiul s[ ia din roadele viei crezând c[ poate Acesta, spre deosebire
de slujitorii pe care i-a trimis mai înainte, va fi primit bine, dar a
fost omorât. În pilda vierilor se întrez[re=te speran\a dragostei de
Tat[, c[ Israel l-ar putea primi pe Domnul Isus ca Mesia, pentru
ca El s[-i vindece. 

Pilda Fiului risipitor prezint[ o situa\ie în care speran\a p[rin-
telui îndurerat de pierderea fiului nu r[mâne doar o iluzie =i nu
este doar o utopie irealizabil[, ci devine realitate în momentul
când fiul î=i vine în fire =i se întoarce cu c[in\[ acas[, pentru a
primi iertarea tat[lui. Pilda Fiului risipitor ilustreaz[ familia unui
om care avea doi fii. Cel mai tân[r într-o zi s-a dus la tat[l s[u =i
i-a spus: <…Tat[, d[-mi partea de avere, ce mi se cuvine!> +i tat[l
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le-a împ[r\it averea> (Luca 15:12). Fiul cel mic a început prin a
visa la independen\[ de voia tat[lui s[u =i a dorit s[ fie departe de
supravegherea acestuia, pentru ca s[ poat[ face lucrurile pe care
nu le putea face sub supravegherea tat[lui s[u.  

Privind la bog[\iile tat[lui s[u =i-a f[cut ni=te socoteli, ca s[
vad[ ce i s-ar cuveni, =i în mintea lui a ap[rut iluzia c[ ar putea
tr[i cu acei bani o via\[ de huzur la nesfâr=it. P[catul care a
început în mintea lui a fost acceptat =i între\inut de o indulgen\[
egoist[ pentru el. Fiul cel tân[r vroia s[-=i realizeze visul de a
gusta pl[cerile lumii, f[r[ s[ \in[ seama de ce r[ni va produce
acest lucru celor din jurul lui. Gândurile rele, lipsite de orice
remu=care, au creionat în mintea lui imagini ce i-au poluat mintea,
f[cându-l s[ nu vad[ nimic, decât dorin\ele firii lui. 

Fiul mic a devenit r[u atunci când a primit =i a acceptat gân-
durile rele =i a început s[ gândeasc[ r[u. Dorin\ele lui nesupuse
au produs am[r[ciune imediat în inima tat[lui =i mai târziu în
inima lui. O dat[ ajuns în posesia mo=tenirii a plecat într-o \ar[
îndep[rtat[ unde, printr-o via\[ destr[b[lat[, a cheltuit toat[
averea =i a ajuns a=a de s[rac c[ a trebuit s[ accepte slujba de a
p[zi porcii unui om, unde nu câ=tiga nici m[car cât s[-=i satisfac[
foamea pe deplin. Acolo =i-a terfelit onoarea =i numele bun. Ajuns
în adânc[ disperare =i-a adus aminte de bun[tatea tat[lui s[u. Tot
la nivelul gândirii a început procesul de restaurare atunci când
=i-a îndreptat gândurile spre casa tat[lui s[u, într-un moment de
sclipire lucid[ a judec[\ii lui. <+i-a venit în fire, =i a zis: «Câ\i
arga\i ai tat[lui meu au bel=ug de pâine, iar eu mor de foame aici!
M[ voi scula, m[ voi duce la tat[l meu, =i-i voi zice: «Tat[, am
p[c[tuit împotriva cerului =i împotriva ta, =i nu mai sunt vrednic
s[ m[ chem fiul t[u; f[-m[ ca pe unul din arga\ii t[i»> (Luca
15:17-19).  

În acele clipe a v[zut c[ orice ar face el, nu poate ie=i din
s[r[cia pe care a atras-o asupra lui =i =i-a recunoscut vina de care
se f[cea vinovat. Poc[in\a este schimbarea min\ii dup[ standardul
lui Dumnezeu; este o metanoia care are impact asupra modului de
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gândire din a numi r[ul bun în a numi r[ul r[u, dup[ cum îl vede
Dumnezeu. Omul care cump[r[ marfa infect[ a p[catului de la
vr[jma=ul sufletului nostru nu se poate bucura de p[cat prea mult,
pentru c[ îl pa=te remu=carea =i adânc s[dit în sufletul lui este
gândul c[ va da socoteal[ pentru neascultare. Restaurarea p[cii
]ntre fiul risipitor =i tat[l s[u a fost ini\iat[ printr-o adânc[ p[rere
de r[u pentru p[catul comis =i dorin\a de a fi din nou în prezen\a
tat[lui. Dragostea tat[lui era la fel de mare pentru el =i când se dis-
tra în desfrâul lumii, la fel ca =i în ziua când =i-a venit în fire. 

Dumnezeu a f[cut deja tot ce putea s[ fac[ pentru omul p[c[tos,
dar a=teapt[ ca el s[-=i vin[ în fire =i s[ vin[ la Dumnezeu ca s[ fie
iertat. <…Când era înc[ departe, tat[l s[u l-a v[zut, =i i s-a f[cut
mil[ de el, a alergat de a c[zut pe grumazul lui, =i l-a s[rutat mult>
(Luca 15:20). Frica fiului risipitor c[ nu va fi primit a fost spul-
berat[ când a v[zut pe tat[l s[u alergând înspre el. Nic[ieri nu
g[sim un alt loc în Scriptur[ unde Dumnezeu s[ fie reprezentat ca
un om care este a=a de gr[bit ]nc`t alearg[ s[-=i îmbr[\i=eze
copilul. Acest lucru ne arat[ cât de mult dore=te Dumnezeu
întoarcerea prin=ilor de r[zboi care au c[zut prin neascultare vic-
time p[catului, care promite mult, dar d[ pu\in. P[catul d[ ce are
mai bun la început, dar la sfâr=it este amar =i las[ r[ni de moarte.
Domnul Isus ne d[ ceea ce unii numesc mai pu\in bun la început,
a=a cum sunt lacrimile poc[in\ei, o via\[ de jertfire pentru binele
altuia =i uneori chiar de prigoan[, dar la sfâr=it ne d[ ce are mai
bun, adic[ cununa vie\ii =i via\[ ve=nic[ în Împ[r[\ia Cerurilor.

Când tata =i-a îmbr[\i=at fiul care s-a întors acas[ l-a s[rutat
mult, ca s[-=i stâmpere setea =i dragostea pentru el. Prin faptul c[
l-a s[rutat mult, el =i-a ar[tat bucuria de a-l vedea =i inima cu care
îi acorda iertarea. Ca s[ poat[ primi acel s[rut, fiul a trebuit s[ aib[
o zi când s[-=i vin[ în fire =i s[-=i aduc[ aminte de bun[tatea
tat[lui, s[ se scoale de unde z[cea =i s[ porneasc[ la drum cu gân-
dul c[-=i va cere iertare de la tat[l s[u, pe care l-a r[nit prin com-
portarea lui. Cine vrea s[rutul iert[rii lui Dumnezeu trebuie s[ fac[
câ\iva pa=i de poc[in\[ prin credin\[, prin care s[ porneasc[ spre
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Dumnezeu. Nu scrie în Scriptur[, cum cred unii, c[ dac[ faci un
pas spre El, El face o sut[ de pa=i spre tine, dar din aceast[ pild[
reiese c[ Dumnezeu face pa=i în a-l întâlni pe cel p[c[tos care vine
spre El. Este scris s[ ne apropiem de Dumnezeu =i El se va apropia
de noi, pentru c[ El dore=te aceast[ apropiere =i p[rt[=ie cu noi mai
mult dec`t noi. Trebuie s[ =tii care sunt lucrurile care te-au
îndep[rtat de prezen\a lui Dumnezeu =i trebuie s[ te c[ie=ti =i s[ te
despar\i de ele ca s[ po\i s[ prime=ti s[rutul împ[c[rii.

Tat[l l-a v[zut de departe =i l-a recunoscut ca fiind fiul s[u. A
v[zut hainele lui murdare, picioarele descul\e, pline de praf =i
murdare, dar dragostea tat[lui nu putea fi stins[. A=a cum era,
murdar =i r[u mirositor, l-a s[rutat nu o dat[ =i apoi s[ se retrag[
cu dezgust, ci l-a s[rutat mult. Aceste s[rut[ri reprezint[ c[ldura
cu care Dumnezeu ]l prime=te pe cel ce vine la El ca p[c[tos =i se
c[ie=te. Dumnezeu este a=a de bucuros pentru un suflet care se
întoarce la mântuire c[ în cer face s[rb[toare. În Dumnezeu nu
este ipocrizie, =i când El te s[rut[ este pentru c[ te iube=te cu
adev[rat. Iuda L-a s[rutat, dar nu L-a iubit pe Domnul Isus. De la
Simion Domnul a a=teptat un s[rut, dar nu L-a primit, ]ns[ Maria
care a fost iertat[ de multe p[cate a s[rutat picioarele Domnului
Isus =i le-a sp[lat cu lacrimile c[in\ei ei. Ce fel de s[rut a dat
sufletul t[u Domnului Isus? 

Psalmistul în psalmul 2:12 spune: <Da\i cinste Fiului…> =i în
original parc[ sun[ =i mai frumos, pentru c[ spune: <Da\i s[rutare
Fiului!> El dore=te mult acest s[rut al împ[c[rii pentru a te sc[pa
de urgiile care vor veni peste locuitorii p[mântului, atunci c`nd
Mireasa Domnului Isus va fi luat[ la cer =i va intra în odaia de
nunt[. S[rutul Tat[lui de acceptare este sim\it în sufletul celui ce
se poc[ie=te, printr-o pace =i u=urare a con=tiin\ei de orice p[cat.
Aceast[ împ[care ]l face pe cel iertat s[-I dea slav[ lui Dumnezeu
cu o inim[ plin[ de recuno=tin\[. Fiul risipitor a fost restaurat nu
ca argat, ci ca fiu. Dumnezeu mai face =i ast[zi aceast[ lucrare de
înfiere. <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;
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n[scu\i nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui
om, ci din Dumnezeu> (Ioan 1:12, 13). Nu i-a dat haine de argat
=i nici nu i-a dat doar pâine, a=a cum spera fiul risipitor când era
la porci, ci a dat un adev[rat osp[\, pentru a s[rb[torii întoarcerea
fiului pierdut, care s-a întors acas[. 

<Dar tat[l a zis robilor s[i: «Aduce\i repede haina cea mai
bun[, =i îmbr[ca\i-l cu ea; pune\i-i un inel în deget, =i înc[l\[minte
în picioare. Aduce\i vi\elul cel îngr[=at, =i t[ia\i-l…> (Luca 15:22,
23). El nu a meritat aceste lucruri, dar bun[tatea tat[lui a f[cut
acest lucru posibil. Aceast[ întoarcere a fiului risipitor a provocat
veselie =i o mare s[rb[toare. S[ nu fim ca fiul cel mare, ci s[ ne
bucur[m cu Tat[l nostru care este în ceruri ori de câte ori un fiu
risipitor se întoarce acas[ =i s[ d[m la o parte tot ce l-ar putea
împiedica s[ fac[ acest lucru. 

Domnul Isus le-a spus ucenicilor c[ vor face lucruri mai mari
ca minunile pe care le-au v[zut înf[ptuite pe când umbla cu ei, =i
unul dintre aceste lucruri este c[ un om poate face veselie în cer
=i }l poate bucura pe Dumnezeu când se poc[ie=te =i când arat[
altuia calea spre casa Tat[lui, ca s[ fie iertat. Noi putem bucura un
copil cople=indu-l cu daruri sau pe un prieten =i chiar pe un str[in,
dar s[ }l faci pe Dumnezeu s[ intre într-o stare de veselie este ceva
extraordinar. <…+i au început s[ se veseleasc[> (Luca 15:24).
Tat[l l-a v[zut de departe, pentru c[ gândul lui era tot la el =i sta
în a=teptare. Tot a=a, gândul lui Dumnezeu este la omul p[c[tos
c[ruia îi dore=te întoarcerea, pentru c[ =tie chinul în care va intra
dac[ nu se întoarce la El. 

Con=tiin\a fiului risipitor era treaz[ =i îi spunea c[ s-a compor-
tat gre=it. Dumnezeu trimite Duhul Sfânt care prin diferite metode
face apel la con=tiin\a omului s[ se întoarc[ de la c[ile care duc ]n
iad. Un astfel de suflet =tie c[ nu are nici un merit, dar cunoa=te c[
bun[tatea Tat[lui este mare =i Scriptura spune c[ este ferice de cei
ce n[d[jduiesc în bun[tatea lui Dumnezeu. Fiul risipitor nu ar fi
fost primit în bra\ele tat[lui dac[ nu ar fi plecat de la murd[ria por-
cilor. Dac[ cineva vrea s[ fie mântuit trebuie s[ p[r[seasc[ mocir-
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la p[catului. Cu toat[ educa\ia bun[, exemplu bun =i dragostea pe
care a primit-o în casa p[rinteasc[, fiul cel mic a trecut printr-o
vreme de r[t[cire spiritual[. Avraam, a=a cum Dumnezeu a spus, a
poruncit, nu a sugerat copiilor s[i s[ \in[ calea Domnului =i totu=i
fiii lui =i fiii fiilor lui au f[cut multe lucruri rele.

Samuel a fost în Israel judec[tor =i proroc drept, pe care-l
caracteriza sfin\enia unei inimi ce se ferea de p[cat. Lui
Dumnezeu i-a vorbit de la 12 ani chemându-l pe nume =i totu=i
copiii lui au mers în direc\ie opus[ când a fost vorba de lucrurile
spirituale. Ca =i p[rin\i mântui\i ne d[m toat[ silin\a =i c[ut[m s[
ne cre=tem copiii în fric[ =i team[ de Domnul, dar de multe ori ei
aleg r[zvr[tirea =i calea lumii, pân[ ce î=i vin în fire. Copiii sunt
ca o copie de indigo a tot ce am fost noi =i mai devreme sau mai
târziu tot ceea ce noi am plantat ]n gr[dina inimii lor va r[s[ri.
Pân[ ce ei nu ajung s[ tr[iasc[ din experien\a lor personal[ cu
Dumnezeu =i nu din a p[rin\ilor lor nu sunt în stare, din punct de
vedere spiritual, s[ stea singuri în picioare. Chiar dac[ unii aleg
calea neascult[rii, rug[ciunile p[rin\ilor îi urm[resc, =i la timpul
hot[rât sunt chema\i la Acela care le poate da via\a din bel=ug.
<…acest frate al t[u era mort, =i a înviat; era pierdut, =i a fost
g[sit> (Luca 15:32). 

Cei ce tr[iesc în p[cat sunt mor\i în duhul lor din cauza
gre=elilor =i p[catelor în care tr[iesc =i numai Duhul Domnului îi
poate trezi la via\[. <Domnul omoar[ =i învie, El pogoar[ în locu-
in\a mor\ilor =i El scoate de acolo> (1 Samuel 2:6). El ne spal[ =i
ne =terge p[catele a=a cum a =ters picioarele ucenicilor, ca s[ nu
r[mân[ nici cel mai mic semn c[ odat[ am fost murdari de p[cat,
dar numai dac[ venim la El =i ne recunoa=tem vina. Domnul Isus
trebuie s[ fie pentru tine nu numai un Mântuitor, ci trebuie s[ fie
Mântuitorul t[u. El este o persoan[ real[ cu care vorbe=ti =i cu
care între\ii o prietenie, care te ajut[ =i de dragul c[ruia lucrezi ce
=tii c[-I place Lui. Dac[ faci parte ast[zi din categoria fiului
risipitor trebuie s[ =tii c[ un Tat[ iubitor scurteaz[ orizontul =i azi
st[ cu mâna la ochi s[ vad[ dac[ nu cumva \i-ai venit în fire =i vii
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acas[. Oferta Tat[lui de a-l ierta pe cel p[c[tos în meritul jertfei
Domnului Isus este deschis[ pân[ când se va împlini num[rul
neamurilor =i Biserica va fi r[pit[ la Cer. 

Dumnezeu a trimis unei cet[\i p[c[toase un mesaj scurt: <Înc[
40 de zile =i Ninive va fi nimicit[.> Poporul din acea cetate asiri-
an[ nu =i-a b[tut joc de Iona =i nu l-au huiduit, ci l-au luat în
serios. <Oamenii din Ninive au crezut în Dumnezeu...> (Iona 3:5).
Ninivenii s-au poc[it =i au fost cru\a\i, dar cu sufletul t[u cum
este? Este el la ad[post dac[ ai trece în ve=nicie pe nea=teptate
chiar azi? Dac[ vrei î\i po\i preda via\a cu toate aspectele ei
Domnului Isus =i El va fi Mântuitorul t[u. Ninivenii au îndep[rtat
urgia de la ei prin poc[in\[ =i tot prin poc[in\[ =i ast[zi oricine se
vede p[c[tos =i cere iertarea o prime=te. Oricine ai fi, orice ai
f[cut, Dumnezeu iube=te sufletul t[u, dar ur[=te p[catul. Dac[
refuzi oferta Lui de iertare, ace=ti b[rba\i din Ninive pe care i-am
amintit te vor putea acuza în ziua judec[\ii.

<B[rba\ii din Ninive se vor scula al[turi de neamul acesta, în
ziua judec[\ii, =i-l vor osândi, pentru c[ ei s-au poc[it la
propov[duirea lui Iona...> (Matei 12:41). To\i oamenii sunt ast[zi
chema\i la poc[in\[ prin glasul Evangheliei. <«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). Unii cred c[ e greu sau ru=inos s[
te poc[ie=ti, dar nu este deloc a=a, =i aceasta o po\i vedea din
momentul ]n care bucuria mântuirii î\i inund[ inima. Este nespus
mai greu s[ fii în iad ve=nic, în chin, =tiind c[ odat[ ai avut ocazia
s[ scapi, dar ai ales s[ refuzi sau s[ amâi întoarcerea ta la
Dumnezeu =i moartea te-a surprins nepreg[tit. <Dumnezeu nu
\ine seama de vremurile de ne=tiin\[, ci PORUNCE+TE acum
tuturor oamenilor de pretutindeni s[ se poc[iasc[; pentru c[ a rân-
duit o zi, în care va judeca lumea dup[ dreptate, prin Omul, pe
care L-a rânduit pentru aceasta =i despre care a dat tuturor oame-
nilor o dovad[ net[g[duit[ prin faptul c[ L-a înviat din mor\i...>
(Fapte 17:30, 31).  
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}n primul r`nd Dumnezeu, apoi eu, o persoan[ ne]nsemnat[
dar mântuit[, =i milioane de alte suflete mântuite dorim ca sufle-
tul s[-\i fie izb[vit de pedeapsa =i nenorocirile gata s[ se
dezl[n\uie asupra p[mântului, asupra acelora care nu ascult[
porunca lui Dumnezeu de a se poc[i (Ioan 3:16, 36).. Oriunde ai
fi, prin intermediul rug[ciunii de poc[in\[, po\i fi iertat =i primit
în familia Tat[lui Ceresc. Domnul Isus nu i-a înv[\at pe ucenici s[
construiasc[ biserici sau s[ predice, dar i-a înv[\at s[ se roage.
Cuvintele: <…=i ne iart[ nou[ p[catele…> nu erau potrivite pen-
tru Domnul Isus, pentru c[ El nu a avut p[cat, ci erau pentru aceia
care, ca =i fiul risipitor, s-au ]ndep[rtat de dragostea Tat[lui =i
s-au înglodat în mocirla p[catului. Prin rug[ciune po\i fi primit =i
po\i primi ceea ce ai nevoie de la Tat[l luminilor, de la care se
coboar[ orice dar bun =i des[vâr=it. Durata =i intensitatea rug[ciu-
nii tale va fi determinat[ de c`t de tare crezi. Vino ast[zi la
Domnul Isus =i El te va primi cu bra\ele deschise.   

Amin
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6
HAINA VECHE ºI HAINA NOUÃ

<Nu v[ min\i\i unii pe al\ii, întruc`t v-a\i dezbr[cat de
omul cel vechi, cu faptele lui, =i v-a\i îmbr[cat cu
omul cel nou, care se înnoie=te spre cuno=tin\[, dup[
chipul Celui ce l-a f[cut.> Coloseni 3:9, 10

Când eram copil mic, de obicei, la s[rb[tori primeam de
la p[rin\ii mei haine noi =i abia a=teptam s[ vin[ ziua
când s[ m[ îmbrac cu ele. De obicei aveam mare grij[

s[ nu le murd[resc în prima zi, pentru c[ de=i copil eram încântat
de complimentele celor dragi mie, care-mi spuneau c[ hainele
cele noi m[ fac s[ ar[t frumos. O vorb[ veche spune c[ <haina
face pe om>, dar aceasta nu este întotdeauna adev[rat[. Adev[rata
comoar[ =i frumuse\e o purt[m în[untrul acestui vas de lut numit
trup atunci când Domnul Isus devine Domn =i St[pân în via\a
noastr[, =i l[untrul nostru e înnoit de Duhul Sfânt. Ca un p[rinte
care se bucur[ de copilul care-=i pre\uie=te =i p[streaz[ hainele
curate, Dumnezeu se bucur[ de aceia care prin înfiere devin copii
ai Lui =i î=i p[streaz[ haina sufletului curat[. Haina sufletului nos-
tru la nivelul min\ii =i a con=tiin\ei este examinat[ în fiecare clip[
a vie\ii noastre de Dumnezeu, care cite=te cu o claritate
des[vâr=it[ n[zuin\ele inimii noastre =i observ[ ori de câte ori tre-
cem peste ce vine din încredin\are. 

Lumea ne cite=te dup[ roade, ca pe o epistol[ scris[, dar =i mai
precis decât cei din jur, Dumnezeu cite=te l[untrul nostru ca pe o
carte deschis[, oricât de bine am vrea s[ ne ascundem =i indiferent
ce ne pretindem c[ suntem. Exist[ numai dou[ c[i spre via\[ =i
mântuire. Prima condi\ie pentru a fi mântuit este aceea de a tr[i o
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via\[ absolut des[vâr=it[, f[r[ de p[cat, pentru c[ Dumnezeu care
este drept nu va condamna un om nevinovat. Problema este c[
nimeni de pe p[mânt, afar[ de Domnul Isus, nu a tr[it f[r[ s[
p[c[tuiasc[ =i aceasta a descalificat omenirea întreag[ de a fi mân-
tuit[ prin merite personale. <C[ci to\i au p[c[tuit, =i sunt lipsi\i de
slava lui Dumnezeu> (Romani 3:23). Aceast[ cale a fost închis[
înaintea pa=ilor omului atunci c`nd primii oameni au p[c[tuit în
Eden. Cealalt[ cale =i singura cale deschis[ omului spre mântuire
este prin credin\a în Domnul Isus Hristos care este <Poarta> prin
care avem intrare slobod[ la Dumnezeu Tat[l.

Fiecare minciun[, gând de ur[, poft[ murdar[, fiecare cuvânt
nepotrivit care ne-a ie=it din gur[ a pus pete pe haina sufletului
nostru =i ne-a f[cut nepotrivi\i pentru a fi în cer cu Dumnezeu
Tat[l. Aceste pete numite p[cate a calificat orice om de pe p[mânt
pentru a-=i petrece ve=nicia departe de fa\a lui Dumnezeu, în locul
preg[tit pentru Satan =i îngerii lui. Singura =ans[ de a sc[pa de
osânda bine meritat[ pentru comiterea p[catului este aceea de a
dezbr[ca haina omului vechi cu faptele lui =i a primi în dar haina
neprih[nirii Domnului Isus Hristos, care i-a înlocuit pe p[c[to=i
pe cruce, la Golgota. O dat[ dezbr[ca\i de haina cea veche =i
îmbr[ca\i cu haina cea curat[ toate obiceiurile rele ale omului
vechi trebuie p[r[site, la fel cum ai dezbr[ca o hain[ infect de
murdar[ =i r[u mirositoare. 

Haina cea veche este modul omului firesc de a vorbi, gândi =i
ac\iona, de care cel ce este n[scut din nou se dezbrac[ ca =i de o
hain[ mânjit[ de care-i este grea\[. <Dar acum l[sa\i-v[ de toate
aceste lucruri: de mânie, de vr[jm[=ie, de r[utate, de clevetire, de
vorbele ru=inoase, care v-ar putea ie=i din gur[> (Coloseni 3:8).
Este timpul s[ te întrebi cu ce hain[ e=ti îmbr[cat? Dac[ modul
t[u de via\[ dup[ ce te-ai hot[rât s[ te predai Domnului te face s[
semeni pe zi ce trece tot mai mult cu El, înseamn[ c[ ai haina
potrivit[ pentru marea s[rb[toare a nun\ii Fiului de Împ[rat, dar
dac[ nu, negre=it nu vei putea intra la acel osp[\. Este de folos s[
ne examin[m caracterul privind în oglinda Scripturii =i apoi s[
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putem spune dac[ am îmbr[cat haina cea nou[ sau dac[ avem
nevoie s[ o lep[d[m pe cea veche pân[ ce nu este prea târziu. 

Haina cea veche reprezint[ o serie de tr[s[turi ale omului vechi
înrudite între ele, cum sunt: mânia, vr[jm[=ia, r[utatea, clevetirea,
vorbele ru=inoase =i altele ca =i acestea, care î=i au izvorul în firea
cu care ne-am n[scut. R[utatea face parte din garderoba omului
vechi, a firii p[mânte=ti, de care se las[ acela care vine la lumin[.
Acest fel de r[u nu înseamn[ c[ nu te sim\i bine atunci c`nd te
doare capul sau ai un sim\ r[u al pagubei când \i se pierde un
bagaj, ci este vorba de un r[u imoral împotriva legilor lui
Dumnezeu. 

În cartea Genesei g[sim c[ inima omului era îndreptat[ numai
spre r[u =i Dumnezeu a hot[rât ca prin potop s[ =tearg[ omul de
pe p[mânt, cu excep\ia a opt suflete. Oricine nu accept[ c[ este
r[u este nepotrivit ca s[ fie mântuit prin har, pentru c[ Domnul
Isus nu-i mântuie=te decât pe aceia care se recunosc a fi p[c[to=i.
În fiecare om este acela=i poten\ial de p[c[tuire, ]ns[ ceea ce
difer[ sunt condi\iile în ne-am n[scut =i am tr[it, care au accele-
rat mai mult sau mai pu\in acest virus al r[ului. To\i ne-am n[scut
cu un poten\ial de r[u. <Inima este nespus de în=el[toare =i de
dezn[d[jduit de rea...> (Ieremia 17:9). Când apostolul Pavel
deschide o list[ a p[catelor la Romani 1:29 apare =i r[utatea ca
tr[s[tur[ a omului care nu-L p[streaz[ pe Dumnezeu în con=tiin\a
lui. Dumnezeu a f[cut toate lucrurile bune, dar l-a l[sat pe om s[
aleag[ între a fi r[u sau bun, =i omul a ales r[ul. 

R[utatea îl face pe om s[ exagereze r[ul pe care-l vede în al\ii
=i s[ invidieze binele altuia, a=a cum a f[cut fratele mai mare al
fiului risipitor, sau Saul care-l invidia pe David pentru succesul pe
care Dumnezeu i l-a dat împotriva filistenilor. R[utatea, care are
multe fe\e, mai ia form[ prin aceea de a subestima =i de a privi de
sus în jos la altul care are mai pu\in, =tie mai pu\in sau poate mai
pu\in. Tot din r[utate omul întoarce r[u pentru r[u =i folose=te
vicle=ugul care se ascunde uneori chiar sub o form[ fals[ de
evlavie înrudit[ cu ipocrizia. Tot din r[utate omul este zgârcit =i
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egoist, vrând cât mai mult =i chiar totul dac[ se poate pentru el.
Aceast[ r[utate este haina cea veche de care trebuie s[ ne
dezbr[c[m, adic[ s[ alegem a nu mai ac\iona în acest fel, oricare
ar fi pre\ul acestei decizii. Unii socotesc pre\ul de a-L sluji pe
Domnul Isus prea mare, pentru c[ nu se uit[ la cât îi cost[ s[ nu
slujeasc[ Domnului, dezbr[ca\i de aceast[ hain[ a r[ut[\ii. 

Pofta rea este o alt[ favorit[ a omului nen[scut din nou care,
prin l[comie, caut[ s[ satisfac[ nevoile firii trecând dincolo de ce
i se cuvine =i de ce ]i este îng[duit. Pofta rea se manifest[
devreme, începând din anii copil[riei când copilul vrea totul
numai pentru el, vrea tot ce are altul =i nu se mai satur[ niciodat[.
Mai târziu, când ajungea adult, vrea mereu mai mult =i tot mai
nou, dar =tie prin vicle=ug s[ mascheze aceast[ poft[. <..nu împli-
ni\i poftele firii p[mânte=ti> (Galateni 5:16). Pofta rea prin patim[
domin[ mintea p[c[tosului =i nu îl las[ pân[ ce nu ajunge la fapt[. 

În predica de pe munte expus[ la Matei 5 Domnul Isus spune
c[ cine se uit[ la o femeie ca s[ o pofteasc[ a =i p[c[tuit cu ea în
inima lui. Ochiul este un m[dular principal folosit în a stârni pofta
firii p[mânte=ti, pentru c[ ochii v[d =i inima cere. Un frate b[trân,
acum vreo treizeci de ani, a spus de la amvon: <Inima este a=e
michi\[, da-ncape-n ea t[t corzoul>, adic[ tot centrul ora=ului.
Pofta rea a fost instrumental[ chiar de la început, din Eden, când
Eva a v[zut c[ pomul oprit avea un rod <pl[cut de privit>. Oameni
ca =i Samson, Acan =i David au ajuns s[ ia trântituri serioase
deoarece nu au vegheat =i nu au f[cut leg[mânt cu ochii lor ca =i
Iov, pentru a nu privi unde nu trebuie. 

Omul nou este disciplinat printr-o asprime a sfin\eniei =i este
în control chiar asupra gândurilor, care atunci când sunt nepotrivi-
te sunt respinse prin puterea sângelui Mielului. Omul nou nu î=i
permite s[ pofteasc[ nimic din casa aproapelui s[u, pentru c[
Dumnezeu vede tot ce se întâmpl[ în lumea nev[zut[ a inimii =i
se fere=te de poftele ce se r[zboiesc cu sufletul. <Fuga este
ru=inoas[, dar s[n[toas[> zice o vorb[ veche =i privind sfâr=itul
frumos al lui Iosif s-a dovedit c[ este mai bine s[ fugi decât s[
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devii o victim[ a poftei. Firea p[mânteasc[ va pofti întotdeauna
împotriva duhului, de aceea trebuie \inut[ r[stignit[ =i f[r[ drep-
turi. Pofta rea mistuie vie\ile oamenilor vrând s[ aib[ ce nu au,
pentru c[ p[catul nu satisface, ci vrea doze tot mai mari, ca =i un
drogat care trece la droguri tot mai tari pân[ ce sf`r=e=te prin a-=i
distruge s[n[tatea, =i apoi î=i poate pierde chiar via\a. A fi ispitit
de o poft[ rea nu este p[cat, dar ispita trebuie biruit[ atunci când
apare la nivelul gândului. Este ca =i o intersec\ie de dou[ drumuri
unde trebuie ca s[ alegi în a între\ine o idee gre=it[ ori de a o
refuza categoric chiar de la început. <Cei care sunt ai lui Hristos
Isus, =i-au r[stignit firea lor p[mânteasc[ împreun[ cu patimile =i
poftele ei> (Galateni 5:24). 

O dat[ ce am dezbr[cat haina poftelor rele =i a r[ut[\ii orice
gând îl facem rob ascult[rii de Hristos, folosind standardul omu-
lui nou ]n ce privesc lucrurile îng[duite. Orice gând r[u trebuie
dus înaintea crucii Domnului Isus =i acolo nimicit. Cel ce alege s[
dezbrace haina firii vechi prime=te dorin\e s[n[toase, ca aceea de
a lucra pentru Domnul =i a strânge tot mai mult din pre\iosul
Cuvânt al lui Dumnezeu în inima lui. O alt[ caracteristic[ a omu-
lui vechi care trebuie dezbr[cat[ ca =i o hain[ sunt vorbele
ru=inoase. Prin cuvinte, care ne sunt foarte necesare, comunic[m
cu cei din jurul nostru, dar Domnul Isus ne previne c[ omul va da
socoteal[ de orice cuvânt nefolositor. <V[ spun c[, în ziua
judec[\ii, oamenii vor da socoteal[ de orice cuvânt nefolositor, pe
care-l vor fi rostit> (Matei 12:36). Cuvintele pot întina, =i uneori
când doar ]i auzi pe al\ii cum rostesc torente de cuvinte murdare
te sim\i mânjit =i întinat. Cuvintele stricate ies din inim[, pentru
c[ din prisosul ei vorbe=te gura omului. Nu este vorba numai de
înjur[turi, ci de orice cuvânt nepotrivit care ne face s[ trecem
peste ce este scris. 

Moise a vorbit nepotrivit despre Dumnezeu atunci când i s-a
cerut s[ vorbeasc[ stâncii ca s[ dea ap[ =i l-a costat enorm de
mult. Când vorbim în chip u=uratic =i nu-L cinstim pe Dumnezeu
p[c[tuim. Din cele zece porunci trei au de-a face cu vorbele ce ne
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ies pe gur[, cuvinte care o dat[ rostite nu le putem lua înapoi.
Prin cuvinte po\i vorbi de r[u, po\i desconsidera pe altul =i po\i
face r[ni adânci celor din jur. <Nu te gr[bi s[ deschizi gura, =i s[
nu-\i rosteasc[ inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu; c[ci
Dumnezeu este în cer, =i tu pe p[mânt, de aceea s[ nu spui vorbe
multe> (Eclesiastul 5:2). Ca o regul[ general[ este bine ca omul
s[ nu vorbeasc[ mult, pentru c[ cine vorbe=te mult este cu
neputin\[ s[ nu p[c[tuiasc[. Apostolul Petru ne spune c[ atunci
când vorbim s[ vorbim cuvintele lui Dumnezeu. Vorbele
ru=inoase pe care nu am vrea s[ le scriem pe o hârtie ca s[ le vad[
toat[ lumea ne pot pune pe scaunul batjocoritorului, care într-o zi
se va desp[r\i de cei ce au dezbr[cat haina aceasta, la fel cum se
desparte grâul de pleav[. 

Iefta a vorbit pripit înaintea Domnului =i a trebuit s[-=i închine
singurul copil în slujba Domnului =i acesta a fost un lucru greu
pentru el, fiindc[ nu mai avea al\i urma=i care s[-i duc[ numele
mai departe. Suntem aten\iona\i de Cuvântul Scripturii s[ p[r[sim
mânia =i iu\imea, pentru c[ în st[ri ca =i acestea, de furie =i nebu-
nie temporar[, omul roste=te cuvinte necânt[rite, care se pot
întoarce împotriva capului nostru ca ni=te pietre pe care le arunci
în sus. Mânia fireasc[ întristeaz[ Duhul Domnului =i produce
boal[ chiar în trupul omului. Animalele ac\ioneaz[ din instinct,
dar nou[ Dumnezeu ne-a dat ra\iune ca s[ putem fi cump[ta\i =i s[
ne înfrân[m limba de la a rosti cuvinte nepotrivite. Vorbirea celui
care dezbrac[ haina firii vechi este dreas[ cu sare =i filtrat[ prin
sita Scripturii ca s[ nu aduc[ pagub[ }mp[r[\iei lui Dumnezeu.

Prin vorbire omul se laud[ =i exagereaz[, ceea ce este un fel de
minciun[. <Pune, Doamne, o straj[ înaintea gurii mele, =i p[ze=te
u=a buzelor mele!> (Psalmul 141:3). Cine nu-=i înfrâneaz[ limba
de la r[u nu a dezbr[cat haina omului vechi =i noi avem de înv[\at
de la St[pân, în gura c[ruia nu s-a g[sit vicle=ug. Secretul de a
sem[na tot mai mult cu St[pânul este acela de a petrece tot mai
mult timp cu El. Cu limba omul poate înf[ptui p[catul clevetirii,
care înseamn[ a vorbi de r[u =i nepotrivit despre semenii no=tri.

64

R~URI DE AP{ VIE



Clevetirea este o def[imare, iar a def[ima înseamn[ a nu-L iubi pe
fratele t[u pentru care a murit Domnul Isus Hristos. Memoria,
inima, ne ajut[ când vrem s[ clevetim, aducând =i punând la
îndem`n[ informa\ii ce sprijinesc def[imarea cuiva =i încurajeaz[
duhul de judecat[, uitând c[ nu avem competen\a de a fi
judec[tori. Ai voie s[ vorbe=ti cu lacrimi pe genunchi despre cine
vrei. O dat[ izb[vi\i de sub puterea întunericului =i str[muta\i în
împ[r[\ia luminii nu mai vorbim de r[u, ci dezbr[c[m aceast[
hain[ aduc[toare de pagub[, care opre=te intrarea celui ce o poart[
în Împ[r[\ia lui Dumnezeu. 

Vorbele ru=inoase sunt p[gubitoare, pentru c[ opresc rug[ciu-
nile de a se în[l\a pe altarul lui Dumnezeu. Clevetind, omul pre-
ocupat de gre=elile altuia bârfe=te =i def[imeaz[ prin cuvinte pe
cineva care chiar dac[ este vinovat poate va primi harul s[ se
poc[iasc[ înainte de întâlnirea lui cu Dumnezeu, =i atunci el este
iertat, dar eu dac[ l-am clevetit r[mân cu vorbirea de r[u. Prin
cuvinte omul poate huli, =i aceasta înseamn[ a vorbi nepotrivit
despre Dumnezeu =i despre lucrurile Sale sfinte. Toate aceste
lucruri stric[ unitatea =i duc la vr[jm[=ie. Vr[jm[=ia apare din
cauza faptului c[ oamenii nu se iart[ =i nu tr[iesc în dragoste unii
cu al\ii. Suntem chema\i nu la a vorbi de r[u, ci la a ierta de 70x7,
ceea ce înseamn[ a ierta de câte ori cineva ne cere s[ iert[m, =i ca
ni=te lucr[tori buni =i încerca\i iert[m chiar când nu ni se cere
iertare, a=a cum am vrea noi s[ fim ierta\i.  

L[comia este o alt[ hain[ din garderoba omului vechi de care
trebuie s[ ne dezbr[c[m dac[ vrem s[ avem parte cu Mielul lui
Dumnezeu, pentru c[ l[comia este o închinare la idoli. Este bine
s[ fii harnic, s[ ai, dar s[ nu neglijezi a te îmbog[\ii fa\[ de
Dumnezeu. Este important nu cât \i se d[, ci cum folose=ti =i pui
în nego\ ceea ce \i s-a încredin\at. L[comia dup[ valori
p[mânte=ti înseamn[ idolatrie, =i acest p[cat este tolerat în cele
mai multe biserici. Omul strânge averi pentru c[ vrea siguran\[
pentru viitor, dar tot ce strânge omul pe p[mânt se poate pierde,
=i mai curând sau mai târziu trebuie s[ le p[r[seasc[ pe toate.
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<…nu-mi da nici s[r[cie, nici bog[\ie, d[-mi pâinea care-mi tre-
buie> (Proverbe 30:8). Averea de obicei cere slujire =i loialitate
fa\[ de dumnezeul bun[st[rii numit Mamona, =i aceast[ pozi\ie te
face s[ gânde=ti la lucrurile de jos mai mult ca la cele de sus.
Iubirea de bani este r[d[cina tuturor relelor. Aceast[ iubire gre=it[
nu se vindec[ decât prin a da lucrul de care s-a legat inima. E=ti
tu îmbr[cat cu aceast[ hain[ a l[comiei? Când sacrific[m un prin-
cipiu biblic sau valori eterne pentru firea p[m`nteasc[ suntem
îmbr[ca\i cu haina l[comiei =i orbi\i de egoismul nostru propriu.
Nu vrem s[ fim s[raci =i nu ni se cere s[ fim s[raci, pentru c[ a fi
s[rac nu este o virtute. Dimpotriv[ este bine s[ ai cât de mult, pen-
tru a putea da cât mai mult, deoarece lucrarea Domnului necesit[
=i bani, dar s[ nu ne leg[m inima de ei. 

Dac[ vei fi g[sit cu haina veche a firii vei r[mâne jos, dar dac[
vei fi g[sit în haina cea nou[ vei fi luat ca ceva de mare valoare
de pe p[mânt la ar[tarea Mirelui Isus Hristos. <Cu privire la felul
vostru de via\[ din trecut, s[ v[ dezbr[ca\i de omul cel vechi care
se stric[ dup[ poftele în=el[toare; =i s[ v[ înnoi\i în duhul min\ii
voastre, =i s[ v[ îmbr[ca\i în omul cel nou, f[cut dup[ chipul lui
Dumnezeu, de o neprih[nire =i sfin\enie pe care o d[ adev[rul>
(Efeseni 4:22-24). Dac[ cele amintite aici descriu tr[s[turi ale
caracterului t[u este nevoie urgent[ s[ lepezi haina omului vechi
cu felul lui de a fi, =i prin poc[in\[ s[ ceri Domnului Isus haina cu
care po\i s[ intri la osp[\ul pe care L-a preg[tit pentru cei ce se
poc[iesc. Întristarea c[ ai haina mânjit[ nu înseamn[ poc[in\[, ci
este doar un început bun spre poc[in\[, pentru c[ trebuie o decizie
=i o schimbare. Pentru ca noi s[ putem dezbr[ca haina cea mân-
jit[ =i îmbr[ca o hain[ imaculat de alb[, a omului nou f[cut dup[
chipul lui Dumnezeu, Domnul Isus a îmbr[cat o hain[ stacojie. A
fost b[tut, chinuit =i omorât, pentru ca oricine vine la El ca
p[c[tos s[ poat[ primi haina neprih[nirii Lui. Azi po\i schimba
haina =i cu o hot[râre ferm[ po\i p[=i pe calea care duce la via\[.
Dac[ }i ceri, El te iart[, =i Duhul Sfânt te transform[ într-o f[ptur[
nou[, care nu mai dore=te lucrurile lumii, ci El î\i va da t[ria s[
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spui NU p[catului. Haina cea nou[, pentru care a murit Domnul
Isus, te va face frumos înaintea lui Dumnezeu, pentru c[ Domnul
Isus este frumos în aceia care aleg s[ tr[iasc[ dup[ îndemnurile
duhului. <Dar acum s-a ar[tat o neprih[nire, pe care o d[
Dumnezeu…=i anume, neprih[nirea dat[ de Dumnezeu, care vine
prin credin\a în Isus Hristos, pentru to\i =i peste to\i cei ce cred în
El…> (Romani 3:21, 22). Dac[ vrei aceast[ hain[ po\i s[ o
prime=ti, dar ea cost[ a=a de mult c[ nu poate fi pl[tit[; de aceea
Dumnezeu o d[ în dar celui ce o cere. <...s[ dau celor întrista\i din
Sion, s[ le dau o cunun[ împ[r[teasc[ în loc de cenu=[, un unt-
delemn de bucurie în locul plânsului, o hain[ de laud[ în locul
unui duh mâhnit, ca s[ fie numi\i «terebin\i ai neprih[nirii», «un
sad al Domnului», ca s[ slujeasc[ spre slava Lui> (Isaia 61:3). 

Nu exist[ tranzac\ie mai profitabil[ ca aceasta în care ne
dezbr[c[m de haina cea veche =i îmbr[c[m haina de laud[ a
neprih[nirii, care umple inima cea nou[ de bucuria mântuirii. Un
misionar povestea =i mi-a ar[tat o caset[ video ]nregistrat[ a unui
grup mare de africani, c[rora li s-a explicat planul de mântuire =i
care au primit jertfa Domnului Isus ca înlocuire pentru p[catul lor.
Ace=ti oameni au s[rit în sus strigând cu bucurie: <cred!> =i <sunt
iertat!> timp de dou[ ore =i jum[tate. Este bucuria de a sc[pa de
haina p[catului =i a primi, prin credin\[, haina curat[ de copil al
lui Dumnezeu prin meritul sângelui scump v[rsat la Golgota pen-
tru cei nelegiui\i. Cere =i vei primi aceast[ hain[ nou[. Atunci vei
fi fericit pe p[mânt =i ve=nic în Cer cu Acela care în bun[tatea Sa
d[ o hain[ curat[ fiec[rui fiu risipitor care se întoarce acas[.

Amin
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7
IAEBEÞ

<Iaebe\ a chemat pe Dumnezeul lui Israel, =i a zis:
«Dac[ m[ vei binecuvânta =i-mi vei întinde hotarele,
dac[ mâna Ta va fi cu mine, =i dac[ m[ vei feri de
nenorocire, a=a încât s[ nu fiu în suferin\[!…» =i
Dumnezeu i-a dat ce ceruse.> 1 Cronici 4:9                

Iaebe\ reprezint[ omul care =tie s[ se roage în a=a fel ]nc`t
s[ ob\in[ rezultatul dorit de la Dumnezeu. Iaebe\ a fost
c[petenia unei familii de c[rturari din Iuda, care se ocupau

cu copierea Scripturilor =i care locuiau într-un or[=el ce le purta
numele. <+i familiile c[rturarilor care locuiau la Iaebe\…ie=i\i din
Hamat, tat[l casei lui Recab> (1 Cronici 2:55). Sunt pu\ine
lucrurile pe care le =tim despre Iaebe\, dar din ceea ce Scriptura
ne spune =tim c[ mama lui l-a numit Iaebe\, adic[ trist, pentru c[
a spus c[ l-a n[scut cu durere. Eficacitatea rug[ciunii lui Iaebe\ nu
se datoreaz[ doar faptului c[ a rostit cu sinceritate câteva cuvinte
frumoase =i potrivite ca s[ includ[ tot ce este de dorit pentru un
om. În spatele acestor cuvinte frumoase a fost o via\[ frumoas[,
tr[it[ dup[ standardul cerut de Dumnezeu în Scripturile pe care ei
le copiau pentru p[strare =i r[spândire. Iaebe\ a fost un om a c[rui
via\[ era îndreptat[ în direc\ia de a deveni ce vroia Dumnezeu, =i
când un copil ascult[tor cere ceva bun de la tat[l s[u, de obicei,
prime=te ceea ce cere. Rug[ciunea lui Iaebe\ a fost ascultat[. 

Iaebe\ a devenit un om de succes =i astfel a ajuns s[ se bucure
de mai mult[ vaz[ ca fra\ii s[i. Iacov a primit numele de Israel =i
a primit acceptare din partea lui Dumnezeu ca s[ fie purt[torul
unei binecuvânt[ri ce a ajuns pân[ la noi, în urma unei nop\i de
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lupt[ în rug[ciune. Atât Iaebe\ cât =i Iacov au fost binecuvânta\i
de Dumnezeu, dar binecuvântarea nu a venit de la sine ca =i ceva
care li se cuvenea, ci a fost cerut[ de la Acela a c[ruia este
Împ[r[\ia, puterea =i slava în veci. Nu este om care s[ se bucure
de mai mult[ vaz[ ca acela care are ]ndreptat[ asupra lui urechea
Împ[ratului Împ[ra\ilor =i Domnul Domnilor. Rug[ciunea lui
Iaebe\ a fost o peti\ie întins[ prin credin\[ înaintea Celui
Prea]nalt, care =tie totul, poate totul =i este gata s[ r[spund[
rug[ciunii f[cute cu credin\[. 

Partea care ne place cel mai mult din ]nt`mplarea lui Iaebe\
este faptul c[ Dumnezeu i-a dat ce a cerut, =i aceasta pentru c[ =i
noi am vrea s[ primim ceea ce cerem de la Acela care d[ daruri
bune copiilor S[i. Dumnezeu =i nimeni altul este St[pânul a tot ce
exist[. <Iat[, ale Domnului, Dumnezeului t[u, sunt cerurile =i
cerurile cerurilor, p[mântul =i tot ce cuprinde el> (Deutronom
10:14). Iaebe\ a crezut în binecuvântarea pe care o poate da
Dumnezeu, socotind-o a fi diferit[ de reu=itele lui sau chiar de ce
i-ar putea da un om sau ce ar putea lua de la vr[jma=ii lui. Iaebe\
a fost omul care nu a c[utat aprobarea sau lauda oamenilor, chiar
dac[ avea trecere ]naintea lor, ci a c[utat binecuvântarea care vine
de la Dumnezeu. Iaebe\ a dorit =i chiar, mai mult, a însetat dup[
binecuvântarea lui Dumnezeu. 

To\i am cerut lucruri de la Dumnezeu, dar este important s[ ne
cercet[m =i s[ vedem care sunt lucrurile ce le cerem, pentru c[
dorin\ele noastre pot fi fire=ti sau duhovnice=ti. Uneori, chiar =i
atunci când ni se par c[ sunt duhovnice=ti pot ascunde lucruri de
care nu beneficiaz[ sufletul nostru în felul cum credem noi. Unul
din lucrurile dup[ care înseteaz[ inima c[ut[toare de fericire,
dintr-un instinct natural al omului vechi, este bog[\ia material[,
pentru c[ majoritatea oamenilor cred c[ dac[ ar avea din plin
marfa lumii ar fi satisf[cu\i =i împlini\i. Dovezile, începând chiar
cu cele care ne sunt date de împ[ratul Solomon, ne spun c[
adev[rata fericire nu st[ în a avea mai mult decât î\i trebuie =i mai
mult decât ai putea s[ folose=ti. Solomon a avut aceste lucruri =i
le-a numit pe toate o de=ert[ciune a de=ert[ciunilor, pentru c[ nu
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i-au satisf[cut sufletul. De multe ori acumularea de bunuri pe c[i
drepte =i nedrepte, dincolo de ce este necesar, a adus dezastru =i a
fost o pricin[ aduc[toare de rele. 

Instinctul omului este s[-l invidieze pe cel bogat, dar dac[ am
vedea cât de pu\in[ bucurie adev[rat[ îi d[ acele lucruri nu l-am
invidia. Dac[ am vedea cât[ r[spundere îi aduc aceste bog[\ii
înaintea lui Dumnezeu, pe nedrept numite astfel, ori de câte ori a
avut ocazia s[ hr[neasc[ pe v[duv[ =i s[ îmbrace pe orfan, în care
este Domnul Isus, am dori mai pu\in s[ fim boga\i. Dac[ am asista
la cânt[rirea sacrificiului, a=a cum o face Dumnezeu, am vedea c[
mult mai u=or îi este celui s[rac s[ se îmbog[\easc[ fa\[ de
Domnul. Avu\iile p[mânte=ti fac plecarea de pe p[m`nt mult mai
grea decât trebuie s[ fie, pentru c[ inima se leag[ de ele =i o dat[
trecut de cealalt[ parte aceste avu\ii devin o povar[ a con=tiin\ei
de nedorit, atunci c`nd omul vede cât de mult ar fi putut s[ fac[
pentru lucrarea lui Dumnezeu. 

Contrar a ceea ce cred majoritatea oamenilor, bog[\iile
p[mânte=ti nu dau adev[rata pace =i nu aduc cea mai mare feri-
cire. De cele mai multe ori bog[\iile aduc grij[ =i lan\ul îngri-
jor[rilor leag[ inima ca s[ nu le piard[ =i s[ le înmul\easc[. Dac[
cerem bog[\ii =i ne zbatem din r[sputeri ca s[ le avem dorim un
lucru periculos, pe care Dumnezeu nu ni-l va da. Un alt lucru
dup[ care inima omului este fl[mând[ este faima =i recuno=tin\a
din partea oamenilor, dar nici aceste lucruri nu rezist[ în scurge-
rea timpului c[tre ziua ve=niciei. La nimic nu i-ar folosi cuiva ca
numele s[-i fie în gura a milioane de oameni dac[ Acela de care
atârn[ fericirea sufletului îl vars[ din gura Lui, pentru c[ este
c[ldicel. La ce i-ar folosi cuiva s[-i fie numele scris în toate
ziarele lumii dac[ nu-i este scris numele în cartea vie\ii Mielului?
Decât faimos =i pierdut, este mai bine s[ tr[ie=ti în obscuritate, dar
pe harta cerului s[ apari ca o lumin[ tare pentru credin\a ce o ai
într-o inim[ curat[, care lucreaz[ pentru Împ[r[\ia lui Dumnezeu.
Nu îi este de nici un folos unui om care a murit c[ se vorbe=te
despre el c[ a dat, c[ a f[cut, c[ a inventat sau a realizat mari
lucr[ri p[mânte=ti. S[ nu umbl[m dup[ faima pe care o d[ omul,
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pentru c[ el este schimb[tor ca pe vremea când Mântuitorul se
afla pe p[mânt, atunci când într-o zi au strigat: <Osana, Fiul lui
David!>, iar apoi nu dup[ multe ore au strigat: <R[stigne=te-L!>  

Un alt lucru care este de mare pre\ înaintea omului este
s[n[tatea =i de obicei omul nu o pre\uie=te pân[ când nu începe s[
o piard[. Este o binecuvântare de la Dumnezeu s[ fii s[n[tos, s[
nu trebuiasc[ s[ fii ajutat, ci s[ po\i ajuta pe altul. Un om s[n[tos
este mult mai bogat ca unul care are averi uria=e, dar care nu are
s[n[tate. Ce pre\ ai putea s[ pui pe ochi sau chiar pe gur[?
S[n[tatea este un dar de la Dumnezeu care trebuie pre\uit, =i cu
toate c[ este foarte acceptabil s[ cerem aceast[ binecuvântare, ea
nu este cea mai mare =i nu este cea mai important[ din via\a noas-
tr[. S[n[tatea trupului este o binecuvântare temporar[, dar
s[n[tatea sufletului nostru depinde de locul unde ne vom petrece
ve=nicia. Oricât de bine s-au \inut oamenii =i =i-au p[strat
s[n[tatea de-a lungul anilor tot au murit =i mor în fiecare zi, pen-
tru c[ Arhitectul trupului nostru ne-a f[cut s[ avem o dat[ de expi-
rare =i aceasta este cunoscut[ de Dumnezeu înainte ca noi s[ ne
na=tem pe p[mânt. 

O alt[ mare binecuvântare este ca odat[ ajuns la maturitate s[
ai un c[min, adic[ o familie în care s[ te bucuri de copiii pe care
\i-i d[ Domnul =i s[ g[se=ti în prietenia partenerului de via\[
împlinirea =i fericirea. Nu am g[sit pe p[mânt mai mare fericire
p[mânteasc[ ca =i în prietenia s[dit[ în respect reciproc =i dragos-
tea dintre mine =i so\ia mea. Aceasta este o binecuvântare pe care
Dumnezeu o d[ celui care cere un partener de via\[ de la El =i
ascult[ de El. Cineva spunea c[ un om f[r[ so\ie este ca =i o vioar[
f[r[ de arcu=, fiindc[ cei doi sunt foarte diferi\i, pentru ca împre-
un[ s[ alc[tuiasc[ un întreg =i totu=i Dumnezeu a f[cut via\a în a=a
fel ]nc`t s[ po\i tr[i =i singur. Copiii, cu probleme mici atunci când
sunt mici, =i apoi cu probleme mari c`nd cresc, sunt parte din
binecuvânt[rile hot[râte de Dumnezeu pentru noi oamenii. Dar =i
aceast[ binecuvântare trece de la stagiul p[mântesc, =i ne mut[m
pe rând, a=a cum am venit pe p[mânt, în Împ[r[\ia lui Dumnezeu.
Ceea ce nu trece =i în ce trebuie s[ ne investim cel mai mult este
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leg[tura care se stabile=te între noi =i Dumnezeu prin lucrarea
minunat[ ce o face Duhul Sfânt în via\a celui ce prime=te dreptul
s[ se numeasc[ copil al lui Dumnezeu. Acesta este domeniul în
care putem cere binecuvânt[ri ca =i Iaebe\, iar Acela care este un
Dumnezeu Bun este gata s[ ni le dea. 

Când vorbim despre lucrarea Duhului Sfânt vorbim despre
adev[rata comoar[ care nu se schimb[, nu trece =i de care nu tre-
buie s[ ne desp[r\im niciodat[, pentru c[ contul dragostei în care
investim aici pe p[mânt îl lu[m cu noi când trecem Iordanul
mor\ii. Acestea sunt binecuvânt[ri pe care trebuie s[ le c[ut[m =i
s[ le cerem în rug[ciunile noastre ]n[l\ate c[tre Dumnezeu.
Tr[irea unei vie\i de rug[ciune ascunde în ea secretul adev[ratei
fericiri de a depinde de Dumnezeu, care este întotdeauna în con-
trol. Dumnezeu nu intr[ niciodat[ în panic[ =i nimic nu }l ia prin
surprindere. Când El este ]n inima noastr[ cunoa=tem cu adev[rat
pacea pe care nimeni =i nimic nu ne-o poate lua. Umblarea cu
Dumnezeu, pentru Dumnezeu a=a ca =i Enoh odat[, înseamn[ mai
mult decât cuvinte rostite. 

Mul\i poart[ ast[zi numele de cre=tin, dar nu au nici o biruin\[
]n via\a lor =i nici pentru Dumnezeu, deoarece nu v[d nevoia s[
umble în sfin\enie, f[r[ de care Scriptura ne spune c[ nimeni
nu -L va vedea pe Dumnezeu. Un astfel de cre=tin are o imagi-
na\ie în care nu este realitate. Exist[ binecuvânt[ri imaginare ca
=i a fariseului din templu, care se vedea binecuvântat prin aceea
c[ nu era ca un vame= de p[c[tos =i se credea mult superior prin
calit[\ile ce I le în=ira lui Dumnezeu. O alt[ binecuvântare imagi-
nar[ este neprih[nirea celui ce se crede neprih[nit ca rezultat al
propriilor sale eforturi, crezând c[ nu are nevoie de întreg sau
chiar deloc de meritul jertfei Domnului Isus Hristos. 

O alt[ binecuvântare imaginar[ este s[ crezi c[ e=ti mântuit dar
s[ nu fii, pentru c[ Domul Isus Hristos nu ia chip în via\a ta din
cauza p[catului pe care nu-l p[r[se=ti. Adev[rata binecuvântare
este s[ fii cu adev[rat mântuit prin jertfa Domnului Hristos =i s[
ai adev[rata credin\[, care rode=te fapte în r[bdare spre slava lui
Dumnezeu prin roada Duhului Sfânt, care este în noi =i cu care am
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fost pecetlui\i pentru ziua r[scump[r[rii. O astfel de credin\[ se
încrede în Dumnezeu în fiecare moment, chiar =i atunci când nu
în\elege pe deplin planul Lui. Sufletul care-L caut[ sincer pe
Dumnezeul Scripturii =i nu al închipuirii oamenilor este p[zit de
binecuvânt[ri imaginare, care mai devreme sau cel mai târziu în
ziua de apoi aduc o total[ dezam[gire =i pagub[ ve=nic[. Orice-i
cerem Domnului cu credin\[, ca =i Iaebe\, trebuie s[ nu uit[m
s[-I spunem ca voia Lui s[ se fac[. S[-I cerem s[ ne asculte =i s[
ne dea ce-I cerem dac[ El vede c[ ceea ce }i cerem este cu
adev[rat o binecuvântare, pentru c[ de cele mai multe ori ochii
Lui v[d diferit de ochii no=tri. Ca s[ putem cere lucruri potrivite
este nevoie ca mintea noastr[ înnoit[ de Duhul Sfânt s[ fie acor-
dat[, ca o frecven\[ de radio, la frecven\a voii Lui. 

Când d[m total controlul vie\ii Domnului, oricare ar fi r[spun-
sul Lui la cererea noastr[, vom fi mul\umi\i, =tiind c[ <…toate
lucrurile lucreaz[ împreun[ spre binele celor ce iubesc pe
Dumnezeu…> (Romani 8:28). Pentru a putea sim\i puterea Duhu-
lui Sfânt este nevoie s[ ne rug[m pân[ când ne rug[m cu adev[rat
în duh =i în adev[r. Lucrarea Duhului Sfânt este o lucrare cheie în
via\a oricui vrea s[ fie o persoan[ duhovniceasc[. Mul\i se pretind
a fi umplu\i cu Duhul Sfânt, dar este trist c[ roadele lor de multe
ori spun altceva. Duhul Sfânt }=i desf[=oar[ lucrarea în via\a noas-
tr[ numai în sfin\enie, care este o separare de tot ce Dumnezeu
nume=te r[u, =i apoi conduce prin dragoste. Este inima ta curat[
de orice fapt[ veche prin sângele Domnului Isus? Dac[ tr[ie=ti
dup[ voia Lui, pe care o g[se=ti în Scriptur[, vei vedea c[ voia Lui
nu te duce niciodat[ acolo unde harul Lui nu te sprijine=te =i
sus\ine. Ascultarea de voia Lui nu este sugestie, ci o porunc[. <Ci
iat[ porunca pe care le-am dat-o: «Asculta\i glasul Meu, =i Eu voi
fi Dumnezeul vostru, iar voi ve\i fi poporul Meu; umbla\i pe toate
c[ile pe care vi le-am poruncit, ca s[ fi\i ferici\i»> (Ieremia 7:23). 

Un fermier s-a dus la vân[toare cu câinele lui, =i când a ajuns
în p[dure =i-a dat seama c[ =i-a uitat mâncarea acas[. +i-a l[sat
pu=ca jos =i i-a spus câinelui s[ stea acolo s[ o p[zeasc[ pân[ se
duce s[ aduc[ ce uitase. Între timp a izbucnit un foc în partea de
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p[dure unde era câinele =i el, credincios poruncii primite de la
st[pân, a ars lâng[ pu=c[. Cu p[rere de r[u fermierul a spus c[
întotdeauna a trebuit s[ aib[ grij[ ce porunc[ d[ câinelui, pentru
c[ =tia c[ va asculta. Dumnezeu, care ne vrea binele mai mult
decât ni-l dorim noi =i care niciodat[ nu are surprize de felul cum
a avut fermierul amintit, vrea s[ ascult[m de El cu o astfel de
ascultare necondi\ionat[, bazat[ pe înv[\[tura Scripturii, chiar =i
atunci când nu în\elegem, la fel ca cei trei tineri care au fost arun-
ca\i în cuptorul încins. 

Atunci când ascult[m de voia Domnului ne putem ruga ca
Iaebe\ =i ne putem a=tepta ca Domnul s[ fac[ ceea ce îi cerem, alt-
fel este degeaba. <De ce-Mi zice\i: «Doamne, Doamne!» =i nu
face\i ce spun Eu?> (Luca 6:46). A=a dup[ cum într-o c[snicie
când unul ]l sluje=te pe cel[lalt f[r[ s[ fie slujit în dragoste arat[
o lips[ de demnitate =i respect, tot a=a când noi nu-L slujim pe
Dumnezeu în dragoste, dându-I cinstea de Tat[ în ascultare, }l
necinstim pe El, care ne controleaz[ =i num[r[ câte respira\ii mai
avem pe p[mânt. El este Acela care a pl[tit o datorie pe care nu o
datora pentru fiecare din noi, de aceea merit[ ascultarea noastr[
necondi\ionat[. Câteodat[ nu ne place ce ne cere Dumnezeu, dar
privind la exemplele celor ce au ascultat s[ facem =i noi la fel. 

Avraam la 99 de ani a ascultat când i s-a spus c[ trebuie s[ se
taie-mprejur =i astfel a r[mas în binecuvântare. Ascultarea
îmbrac[ cu binecuvântare, pe când neascultarea ]l dezbrac[ pe om
de binecuv`ntare. Cine vrea s[ aib[ rug[ciunile ascultate, ca
Iaebe\, nu separ[ pe Domnul Isus de poruncile Lui. Omul vechi
caut[ pretexte ca s[ nu asculte sau s[ înlocuiasc[ ce i se pare greu,
dar când duhul este la cârm[, omul cel nou porunce=te firii =i ea
nu are încotro decât s[ i se supun[ ca o slug[. În trecut b[rba\ii
câ=tigau onoarea la lupt[, iar femeile prin na=terea de copii, dar
favoarea lui Dumnezeu o câ=tig[m printr-o tr[ire sfânt[, ferin-
du-ne de tot ce ni se pare r[u. Ochiul Aceluia care ne-a creat =i
întocmit în chip minunat vede dac[ vrem s[ ne ferim de ce este
r[u. Cel ce tr[ie=te cu inim[ curat[ }l va vedea pe Dumnezeu nu
numai în Cer, dar =i aici în tot ce face El =i în ajutorul pe care i-l
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d[ El. Dac[ vrei s[ tr[ie=ti =i s[ fii fericit trebuie s[ ai grij[ de
inim[, pentru c[ ea este ne]ncetat radiografat[ de razele ochilor
lui Dumnezeu. El nu este impresionat de cât de frumos cânt[m
sau predic[m, dar este impresionat de o inim[ curat[. Atunci
r[spunde ca =i lui Iaebe\. O inim[ curat[ este mul\umit[ cu
Dumnezeu. 

<Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curat[>
(Psalmul 73:1). Dumnezeu nu caut[ oameni iste\i sau oameni cu
o minte creativ[, care întotdeauna s[ aib[ solu\ii perfecte la
fiecare problem[, ci ]i caut[ pe cei care vor s[ asculte de El orice
s-ar întâmpla. Ai vrea s[ fii tu acel suflet? Când umbli în ascultare
=i continu[ comunicare cu El nu e=ti niciodat[ singur. El, prin
Duhul Sfânt, î\i spune unde e=ti, dar =i care este pasul urm[tor, ca
s[ nu gre=e=te sau s[-\i irose=ti timpul. Dac[ vrei ajutorul Lui =i
r[spuns la rug[ciune, fii gata s[ r[spunzi la o întrebarea simpl[.
Ai f[cut ce \i-a spus El? Este voia Lui f[cut[ ]n via\a ta? Voia Lui
este s[ fii plin de Duhul Sfânt. Voia Lui este s[ fii folosit de El ca
o unealt[ =i ca un vas de cinste, pentru ca dup[ ce ai ajuns mân-
tuit s[ spui =i altora cum Dumnezeu prime=te =i iart[ pe p[c[to=i,
schimbându-le via\a. A fi cre=tin înseamn[ a coopera cu cea mai
mare putere din Univers, adic[ cu Dumnezeu Duhul Sfânt. Spune
ca =i Iaebe\: <dac[ m[ vei binecuvânta> cu Duhul Sfânt Te voi
sluji =i va m[rii nu hotarele mele, ci ale împ[r[\ie Tale. 

Dac[ nu ai aceast[ putere cu care =i numai prin care te po\i
ruga cu adev[rat po\i s[ o prime=ti dac[ o ceri. Nu trebuie s[
mergi nici în camera de sus, în Ierusalim, =i nici ]n casa lui
Corneliu, unde =tim c[ S-a rev[rsat puterea Duhului Sfânt, ci ori-
unde ai fi, în sinceritate, într-o total[ predare a vie\ii, po\i s[ ceri
=i s[ prime=ti aceast[ binecuvântare a umplerii cu Duhul Sfânt
f[g[duit[ de Dumnezeu, care le întrece pe toate celelalte binecu-
vânt[ri. 

Amin
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8
ESTE BIBLIA O CARTE DEPÃºITÃ?

<Dar El a f[cut p[mântul prin puterea Lui, a înte-
meiat lumea prin în\elepciunea Lui, a întins cerurile
prin priceperea Lui. La tunetul Lui, url[ apele în
ceruri; El ridic[ norii de la marginea p[mântului, d[
na=tere fulgerelor =i ploii, =i scoate vântul din
c[m[rile Lui.> Ieremia 10:12-13

Una dintre batjocurile adresate credincio=ilor pe vremea
când eram copil era aceea c[ ei sunt limita\i =i chiar
redu=i, fiindc[ cred într-o carte dep[=it[ în secolul

vitezei. Ei spuneau despre aceast[ carte c[ este f[cut[ inutil[ de
=tiin\a care în ultima sut[ de ani a avansat exponen\ial. Aceast[
carte, pe care unii o numesc demodat[, poate rezolva problemele
omenirii. Chiar dac[ lumea în general o respinge, ea totu=i poate
rezolva problema individual[ a fiec[rui suflet care se apropie de
ea în umilin\[, cu dorin\a de a fi înv[\at de Acela care poart[
numele de <În\elepciune>, adic[ de Dumnezeu, care a inspirat
aceast[ carte. Textul citat spune c[ Dumnezeu, adic[ autorul aces-
tei c[r\i mult iubit[ de mine =i de milioane de suflete, este Acela
care a f[cut p[mântul prin în\elepciunea Lui, ]n\elepciune care ne
dep[=e=te pe noi, oamenii. Prin aceast[ carte Dumnezeu, care a
creat lumea v[zut[ de noi =i pe cea nev[zut[ de noi, comunic[ cu
omul =i îi face promisiunea vie\ii ve=nice. Aceast[ carte chiar în
prezent d[ omului puterea de a tr[i cu bucurie în fiecare zi. 

<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
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Hristos Isus, înainte de ve=nicii> (2 Timotei 1:9). <Înainte de
ve=nicii> este un termen pe care noi îl în\elegem foarte pu\in, pen-
tru c[ m[sur[m timpul în ani =i zile. Pentru Dumnezeu, care este
f[r[ de început =i sfâr=it =i care cunoa=te viitorul ca =i trecutul, tot
ce se întâmpl[ sub ochii no=tri este ca un program pe care noi îl
vizion[m în reluare. Sfânta Scriptur[ con\ine cuvintele Aceluia
care a creat toate lucrurile =i dac[ omul ar fi pu\in în\elept ar
cerceta s[ vad[ ce are acest Creator de spus. Aceast[ carte con\ine
mai mult decât informa\ii, pentru c[ ea este o scrisoare de
dragoste, scris[ sufletului omenesc din partea unui Dumnezeu
care poart[ =i numele de Dragoste. 

Dumnezeu S-a folosit de oameni din diferite perioade de timp
ca s[-i inspire ce s[ scrie, ca astfel gândurile, preten\iile =i pla-
nurile lui Dumnezeu s[ ne fie descoperite nou[ oamenilor.
Cuvinte ca <Dumnezeu a vorbit> sunt scrise de cei peste 40 de
scriitori ai c[r\ii, de peste 500 de ori de-a lungul a celor peste
1.600 de ani în care a fost scris[ Biblia, =i este singura carte care
cuprinde în con\inutul ei trecutul, prezentul =i viitorul. Cei ce au
ales s[ cread[ Biblia au fost de multe ori ridiculiza\i =i ataca\i cu
cele mai populare povestiri ale Bibliei, a=a cum este povestea lui
Iona sau chiar a lui Noe, pentru c[ nu =tiu c[ au de-a face cu un
Dumnezeu care poate totul. 

În anul 1891 John Bartley a supravie\uit în stomacul unei
balene pentru o zi =i jum[tate dup[ care, atunci când balena a fost
prins[ =i desf[cut[, a fost scos afar[ viu din pântecele balenei,
unde a avut îndeajuns aer ca s[ supravie\uiasc[. În anul 1771
Marshell Jenkins a avut aceea=i experien\[, fiind înghi\it de un
pe=te, asemenea lui Iona, =i apoi, când pe=tele a fost prins, a fost
scos afar[ viu. Povestea lui Iona adeverit[ chiar de cuvintele
Mântuitorului a fost o realitate. Cât prive=te corabia lui Noe, care
a fost construit[ dup[ dimensiunile date de Dumnezeu, s-a con-
statat de c[tre inginerii navali c[ rela\ia dintre lungimea =i l[\imea
cor[biei a fost =i este cea mai potrivit[ ca s[ reziste la furtun[.
Abia în jurul anului 1900 au început oamenii s[ construiasc[ nave
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asem[n[toare, folosind aceea=i formul[ cât prive=te dimensiunile
lungimii =i a l[\imii corabiei. Dac[ animalele care sunt foarte mari
au fost luate pe corabie c`nd erau ]nc[ pui de animale, se explic[
u=or cum a putut Noe s[ ia cu el o a=a de mare mul\ime de ani-
male, ca s[ le scape de la potop. 

Sfânta Scriptur[ sau Biblia, cum mai este numit[, despre care
unii spun c[ este demodat[, are ]nregistrat cu precizie pe paginile
ei idei =tiin\ifice cu mul\i ani înainte ca acestea s[ fie descoperite
=i dovedite de oamenii =tiin\ei. Dumnezeu a creat totul prin pute-
rea =i în\elepciunea Lui, iar Sfânta Scriptur[ ne face cunoscut[ =i
nou[ aceast[ minunat[ în\elepciune. În anul 1803 John Dalton a
fost primul om care a descris =i a dezvoltat principii despre lumea
nev[zut[ a atomilor =i a moleculelor care nu sunt v[zute cu
ochiul liber. Scriptura a adeverit acest lucru cu multe secole
înainte, prin cuvintele inspirate ale Apostolului Pavel. <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). 

Lipsa de cuno=tin\[ a omului despre sânge =i propriet[\ile lui a
dus la moartea prematur[ a multor oameni, pentru c[ nu se
cuno=tea nimic despre lumea microbilor, care erau nev[zu\i cu
ochiul liber. <C[ci via\a trupului este în sânge...> (Levitic 17:11).
Pentru multe sute de ani a existat obiceiul ca doctorii s[ trateze pe
unii pacien\i, chiar aristocra\i, prin a-l face pe pacient s[ piard[
sânge, pentru c[ atribuiau boala cu ceea ce ei numeau sânge
otr[vit, =i l[sând s[ se scurg[ afar[ din trup o parte din sânge cre-
deau c[ scot otrava afar[. Nu pu\ini au fost cei care au murit în
acest fel din cauza vracilor nepricepu\i. I-au trebuit omului mai
bine de 1 500 de ani ca s[ recunoasc[ ceea ce Scriptura spune =i
anume c[ <via\a este în sânge>, deoarece sângele este purt[torul
de nutrien\i =i oxigen la toate celulele trupului. 

Istoria vorbe=te clar despre perioada când Europa a fost bântu-
it[ de epidemii devastatoare, care au curmat milioane de vie\i
datorit[ microbilor, care r[sp`ndeau holera =i boli de acest fel, dar
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Scriptura l-a înv[\at pe om cum s[ se p[zeasc[ de microbi, prin
sp[lare =i prin a-i \ine în carantin[ pe cei infecta\i de boli conta-
gioase. <S[ ai un loc afar[ din tab[r[, =i acolo s[ ie=i afar[. Între
uneltele tale s[ ai o lopat[, cu care s[ sapi =i s[-\i acoperi
murd[riile ie=ite din tine, când vei ie=i afar[> (Deutronom 23:12-
13). Acest lucru a p[zit Israelul de bolile produse de microbii pe
care ei nu-i vedeau =i despre care nici nu =tiau c[ exist[. <…S[ nu
mânca\i carne sfâ=iat[ de fiare pe câmp, ci s-o arunca\i la câini>
(Exodul 22:31). Prin aceast[ porunc[ ei erau p[zi\i de bacterii. 

Dumnezeu a instruit Israelul cum s[ cerceteze =i s[-i separe pe
cei bolnavi, pentru ca boala s[ nu se împr[=tie în popor. <Preotul
s[ cerceteze rana de pe pielea trupului... s[ declare pe omul acela
necurat… s[ închid[ =apte zile pe cel cu rana> (Leviticul 13:3-4).
Dumnezeu, prin Scriptura inspirat[ de El, l-a ferit pe Israel de
aceste boli infec\ioase, prin faptul c[ le-a dat porunci severe cu
privire la lucrurile pe care le-a numit necurate. Cel suspect de o
boal[ contagioas[ era cercetat de preot =i nu i se d[dea voie s[
intre printre ceilal\i oameni în tab[r[, pân[ c`nd nu era declarat
curat. Legile precise cu privire la igien[ l-a ferit pe Israel de
boal[. <Cel ce se cur[\e=te, trebuie s[-=i spele hainele, s[-=i rad[
tot p[rul, =i s[ se scalde în ap[; =i va fi curat. În urm[ va putea s[
intre în tab[r[…> (Leviticul 14:8). 

Prin Scriptur[, Dumnezeu l-a înv[\at pe poporul S[u ce s[
m[nânce =i ce s[ nu m[nânce, pentru a tr[i s[n[tos. <…S[ nu
mânca\i gr[sime…S[ nu mânca\i sânge…> (Leviticul 7:23, 26).
Mul\i oameni au murit în Europa pentru c[ doctorii care nu
cuno=teau nimic despre microbi f[ceau consulta\ii bolnavilor
dup[ ce efectuau autopsii pe cadavre =i astfel transferau microbii
de la cadavru la pacient, dar Dumnezeu, prin legile pe care le-a
dat prin Scriptur[, l-a ferit pe Israel de acest lucru. Cine se atingea
de un mort era declarat necurat =apte zile. <Cine se va atinge de
un mort, de trupul unui om mort, =i nu se va cur[\i, pâng[re=te
cortul Domnului; acela s[ fie nimicit din Israel. Fiindc[ nu s-a
stropit peste el apa de cur[\ire, este necurat =i necur[\ia lui este
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înc[ peste el> (Numeri 19:13). Prin Scriptur[, Dumnezeu l-a
înv[\at pe om despre dezinfectare, adic[ sterilizare, atunci când
aveau de-a face cu na=teri de copii, scurgeri de sânge =i boli con-
tagioase. Este Biblia o carte dep[=it[? Nicidecum! Dac[ omul ar
fi ascultat ceea ce ea are de spus ar fi sc[pat de multe necazuri, =i
dac[ ar asculta acum =i-ar putea mântui sufletul =i ar g[si feri-
cirea, care este a=a de aproape de noi. 

Ast[zi, =tiin\a recunoa=te cât de d[un[tor s[n[t[\ii este stresul =i
cum el distruge s[n[tatea omului. <O inim[ lini=tit[ este via\a
trupului…> (Proverbe 14:30). Sfânta Scriptur[ înva\[ omul cum s[
tr[iasc[ ca s[ reduc[ =i chiar s[ elimine stresul prin a nu \ine
mânia, care roade ca o gangren[ =i prin a iubi chiar pe vr[jma=i.
<O privire prietenoas[ ]nvesele=te inima, o veste bun[ înt[re=te
oasele> (Proverbe 15:30). <O inim[ vesel[ este un bun leac>
(Proverbe 17:22). Scriptura ne înva\[ s[ nu ne îngrijor[m =i s[ ne
ferim de alcool, de îmbuibare =i de imoralitate, care aduc boal[ în
trupul omului. Dumnezeu a dat poporului S[u Sabatul, prima zi a
s[pt[mânii, ca s[ se odihneasc[ de stresul vie\ii =i s[ se ]nchine lui
Dumnezeu, care a creat totul. Legile Sabatului erau a=a de stricte
încât israeli\ii nu aveau voie nici m[car s[ aprind[ focul în vatr[.
Era ziua când trebuiau s[ se odihneasc[ to\i oamenii, de la rob la
st[pân, =i aceasta ajuta la eliminarea stresului =i odihna trupului,
pentru ca în zilele lucr[toare s[ dea un randament mai bun.

Împreun[ cu omul lui Dumnezeu recunoa=tem c[ suntem
f[cu\i o f[ptur[ a=a de minunat[, care are la dispozi\ie tot ce-i tre-
buie pentru a fi fericit, atunci când umbl[ în calea =i voia lui
Dumnezeu, conducându-=i via\a dup[ Cartea Vie\ii. Sfânta
Scriptur[ este Adev[rul cu care ne putem hr[ni =i lumina mintea.
Creierul nostru, care coordoneaz[ toate m[dularele =i care are
peste 10 bilioane de celule nervoase, care transmit continuu
mesaje, are nevoie de odihn[. }ns[ omul nu poate tr[i adev[rata
odihn[ pân[ când nu numai trupul, ci =i sufletul are pace cu
Dumnezeu, care se las[ g[sit prin intermediul Sfintei Scripturi.
Dac[ trupul omului are probleme =i deficien\e este pentru c[

80

R~URI DE AP{ VIE



p[catul a corupt fiin\a omeneasc[ =i, de multe ori, chiar noi îl
abuz[m. Primul model, adic[ Adam, a fost un trup des[vâr=it, dar
datorit[ neascult[rii de Cuvântul lui Dumnezeu, trupul omul
cunoa=teexperien\a durerii =i a epuiz[rii. 

Biblia nu este o carte dep[=it[, ci ea instruie=te omul cum s[
tr[iasc[ bine =i trupe=te, dar =i suflete=te. Era o perioad[ când se
credea c[ lumina este instantanee, pân[ în jurul anului 1600 când
Isaac Newton a descoperit c[ lumina este o radia\ie electromag-
netic[ emis[ de un astru care str[bate o distan\[ cu o anumit[
vitez[. Ast[zi, se =tie c[ lumina c[l[tore=te cu 186.000 mile pe
secund[, dup[ cum Creatorul a pus legi precise care nu se
schimb[. Iov a scris despre aceasta cu aproape patru mii de ani
înainte. <Unde este drumul care duce la loca=ul luminii? +i
întunericul unde î=i are locuin\a? Po\i s[ le urm[re=ti pân[ la
hotarul lor, =i s[ cuno=ti c[r[rile locuin\ei lor?> (Iov 38:19, 20).
Sfânta Scriptur[ nu este o carte dep[=it[, ci o carte inspirat[ de
Duhul lui Dumnezeu, care con\ine legi ale =tiin\ei pe care omul
abia în ultimii ani le-a descoperit. 

Pentru mul\i ani s-a crezut c[ p[mântul este p[trat sau c[ st[ pe
umerii lui Atlas sau pe o broasc[ \estoas[ uria=[, care atunci când
se mi=c[ produce cutremure de p[mânt, dar Scriptura nu spune
aceasta. Cu mii de ani în urm[, Iov a =tiut adev[rul cu privire la
globul p[mântesc. <El întinde miaz[noaptea asupra golului, =i
spânzur[ p[mântul pe nimic> (Iov 26:7). Cu mult timp înainte ca
Columb s[ spun[ c[ p[mântul este rotund, prorocul Isaia afirma
acest lucru prin inspira\ie divin[ despre forma p[mântului. <El
=ade deasupra cercului p[mântului, =i locuitorii lui sunt ca ni=te
l[custe înaintea Lui…> (Isaia 40:22). 

A fost o perioad[ când oamenii credeau c[ pot num[ra toate
stelele, iar în jurul anului 100 se credea c[ sunt pe cer 1.100 de
stele. Astronomii de ast[zi estimeaz[ c[ sunt în jur de 100 bili-
oane de stele =i în jur de 100 de bilioane de galaxii numai în
Universul nostru. Fiecare din aceste corpuri cere=ti au o m[rime
=i o str[lucire diferit[. Scriptura a spus aceste lucruri cu multe
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secole înainte. <Ca o=tirea cerurilor, care nu se poate num[ra, =i
ca nisipul m[rii, care nu se poate m[sura…> (Ieremia 33:22).
Ast[zi, =tiin\a recunoa=te ceea ce spune Scriptura =i anume c[
omul nu poate num[ra stelele, pentru c[ num[rul lor este a=a de
mare ]nc`t un om nu tr[ie=te îndeajuns ca s[ poat[ num[ra a=a de
mult. Toate acestea spun despre slava =i puterea unui Creator.
<Cerurile spun slava lui Dumnezeu, =i întinderea lor veste=te
lucrarea mâinilor Lui> (Psalmul 19:1). Legile fizice, care în mare
majoritate au fost descoperite =i dovedite în ultimele decenii, sunt
adev[ruri g[site pe paginile Sfintelor Scripturi, scrise acolo pen-
tru aceia care fac efortul de a le c[uta. Nu de mult s-a descoperit
c[ pe fundul oceanului sunt izvoare de ap[ cald[. <Ai p[truns tu
pân[ la izvoarele m[rii?…> (Iov 38:16). 

În anul 1643 un italian cu numele de Torricelli a inventat un
aparat numit barometru, care contrar a ceea ce se credea pân[
atunci, a dovedit c[ aerul are greutate. Iov a afirmat acest lucru cu
mai bine de trei mii de ani înainte, atunci când a vorbit despre
Dumnezeu. <Când a rânduit greutatea vântului, =i c`nd a hot[rât
m[sura apelor, când a dat legi ploii, =i când a ]nsemnat drumul
fulgerului =i a tunetului> (Iov 28:25, 26). Iov a =tiut c[ vântul,
adic[ aerul are greutate. S-a dovedit c[ înainte ca s[ se produc[ o
desc[rcare electric[ =i s[ tr[sneasc[, cum spunem noi azi, de la
p[mânt la cer se croie=te un drum fulgerului pe care acesta
coboar[. Iov =tia c[ Dumnezeu, care a creat totul, este Acela care
croie=te drum fulgerului. Iov spune c[ Dumnezeu a dat legi ploii,
dar omul numai de vreo trei sute de ani a descoperit ciclul hidro-
logic pe care noi îl numim circula\ia apei în natur[. Iov a scris clar
despre acest lucru. <C[ci El trage la El pic[turile de ap[, le prefa-
ce în abur =i d[ ploaia, pe care norii o strecoar[, =i o picur[ peste
mul\imea oamenilor> (Iov 36:27, 28). 

Dumnezeu ]n bun[tatea Lui evapor[ apa din m[ri, o strecoar[
=i d[ omului la timp ploi cu ap[ nes[rat[, adic[ strecurat[, pentru
ca omul s[ aib[ bel=ug de hran[. Solomon a scris =i el despre acest
proces de circula\ie a apei ]n urm[ cu aproape trei mii de ani.
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<Toate râurile se vars[ în mare, =i marea tot nu se umple: ele
alearg[ necurmat spre locul de unde pornesc, ca iar[=i s[ porneas-
c[ de acolo> (Eclesiastul 1:7). Ast[zi exist[ h[r\i care arat[ curen-
\ii oceanici, iar marinarii \in seama de ei atunci când c[l[toresc pe
m[ri =i oceane, ]ns[ prorocul Isaia a vorbit despre ace=ti curen\i
numindu-i drum pe mare. <A=a vorbe=te Domnul, care a croit un
drum pe mare, =i o c[rare pe apele puternice> (Isaia 43:16). 

David, insuflat de Duhul Domnului, a scris =i el despre c[r[rile
m[rilor. <…tot ce str[bate c[r[rile m[rilor> (Psalmul 8:8). Modul
=i direc\ia în care vânturile circul[ deasupra p[mântului au fost
descoperite =i studiate mai în detaliu numai cu ajutorul sateli\ilor,
]ns[ Solomon, nu printr-o descoperire prin sateli\i, ci prin inspi-
ra\ie divin[, a scris despre aceasta acum aproape trei mii de ani.
<Vântul sufl[ spre miaz[zi, =i se întoarce spre miaz[noapte; apoi
iar[=i se întoarce, =i începe din nou acelea=i rotituri> (Eclesiatul
1:6). Nu, Biblia nu este o carte dep[=it[, ci o carte plin[ cu
comori, din care po\i s[ tot sco\i lucruri de mare pre\ ca =i dintr-o
visterie de mare valoare. 

Doctorul Albert Einstain a descoperit Teoria Relativit[\ii nu cu
a=a mult timp în urm[, =i ea în esen\[ spune c[ masa, gravitatea,
timpul, energia =i accelera\ia sunt strâns intercalate împreun[.
Acest lucru l-a schimbat pe acest om, dintr-un ateu într-un om
care a crezut cu putere în existen\a unui Creator. Aceast[ teorie
dovede=te c[ a fost un început =i masa lucrurilor din spa\iu a avut
un început. Acela care le-a conceput înainte <de veci> este
Creatorul, adic[ Dumnezeu. <Noi propov[duim în\elepciunea lui
Dumnezeu, cea tainic[ =i \inut[ ascuns[, pe care o rânduise
Dumnezeu, spre slava noastr[, mai înainte de veci> (1 Corinteni
2:7). Ceea ce oamenii descoper[ =i numesc =tiin\[ este de fapt
în\elepciunea Creatorului, care a preg[tit toate aceste lucr[ri
înainte de veci, înainte ca noi s[ putem m[sura scurgerea timpu-
lui. Moise, inspirat de Dumnezeu, a scris în cartea Genesei sau
Facerii modul cum Creatorul a f[cut lumea noastr[ =i ordinea
crea\iei p[mântului, a=a cum sunt prezentate în Scriptur[, ca fiind
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singura posibilitate pentru ca via\a s[ poat[ exista pe p[mânt.
+tiin\a spune c[ Moise a avut o =ans[ din 4 bilioane s[ nimereasc[
=i s[ scrie corect ordinea în care lucrurile au fost create pentru ca
via\a s[ poat[ exista pe p[mântul care odat[ era acoperit de ape. 

Creatorul a dat legi Universului care stau =i azi în picioare. <S[
laude Numele Domnului, c[ci El a poruncit =i au fost f[cute, le-a
înt[rit pe veci de veci; le-a dat legi, =i nu le va c[lca> (Psalmul
148:5-6). Acest Dumnezeu iube=te sufletul omului. El a creat
omul cu scopul de a-+i rev[rsa bun[tatea asupra lui =i pentru a
primi de la el dragostea pe care o merit[. <El socote=te num[rul
stelelor, =i le d[ nume la toate. Mare este Domnul nostru =i puter-
nic prin t[ria Lui, priceperea Lui este f[r[ margini> (Psalmul
147:4, 5). Acesta este Creatorul =i Dumnezeul nostru. <Ridica-
\i-v[ ochii în sus, =i privi\i! Cine a f[cut toate aceste lucruri? Cine
a f[cut s[ mearg[ dup[ num[r, în =ir, o=tirea lor? El le cheam[ pe
toate pe nume; a=a mare e puterea =i t[ria Lui, c[ una nu lipse=te>
(Isaia 40:26).  

Sfânta Scriptur[ nu este o carte demodat[, deoarece dovezile
spun cu totul altceva. Biblia este o carte vie, ce are în ea cuvintele
vii ale lui Dumnezeu, care arat[ calea spre via\a ve=nic[ prin
credin\a în Domnul Isus Hristos. Cea mai mare dovad[ c[ aceast[
carte este autentic[ este dovada milioanelor de vie\i schimbate,
atunci când oamenii au acceptat planul de mântuire a lui
Dumnezeu. Scriptura este o carte profetic[, care a descris cu preci-
zie venirea unui Mântuitor pe p[mânt. Aceast[ carte a prezis ridi-
carea =i c[derea împ[r[\iilor p[mântului cu multe sute de ani
înainte de-a avea loc. Scriptura a prezis reinstaurarea Israelului ca
\ar[. Dumnezeu a ales s[ descopere unui pescar cu numele de
Petru, cu dou[ mii de ani în urm[, modul în care p[mântul va fi dis-
trus în ziua Domnului. <Ziua Domnului îns[ va veni ca un ho\. În
ziua aceea, cerurile vor trece cu troznet, trupurile cere=ti se vor topi
de mare c[ldur[, =i p[mântul, cu tot ce este pe el, va arde> (2 Petru
3:10). Este sufletul t[u la ad[post? Nu sunt pu\ini cei care sufer[ de
nebunia de a crede c[ tot ce se vede este tot ceea ce exist[.
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Sfânta Scriptur[, care nu este o carte demodat[, ci mai actual[
ca oricare alt[ carte, se adreseaz[ =i unor oameni pe care îi
nume=te nebuni. În primul rând, acela care zice c[ nu exist[
Dumnezeu este un nebun, ne spune Psalmul 14:1. Bogatul
nemilostiv este numit nebun în pilda Domnului Isus (Luca 12:20),
pentru c[ nu s-a îmbog[\it fa\[ de Dumnezeu, =i cartea Proverbe-
lor ]l mai nume=te nebun pe cel ce se bazeaz[ pe priceperea lui
proprie =i nu depinde de Dumnezeu. Este o nebunie s[ ne baz[m
pe puterea noastr[ sau pe puterea vreunui alt om, pentru c[ omul
se schimb[, dar Dumnezeu este ve=nic Acela=i, de aceea te po\i
baza pe cuvintele Scripturii. El =tie din ce suntem f[cu\i =i sl[bi-
ciunile noastre nu sunt o surpriz[ pentru El. Dumnezeu ne cheam[
s[ venim la El =i s[ ne încredem în jertfa Fiului S[u care a fost
jertfit ca plat[ pentru p[catul nostru. 

Ar fi o nebunie s[ ne baz[m ve=nicia sufletului pe sentimente,
care sunt a=a de schimb[toare. Haide\i s[ ne baz[m, prin credin\[,
pe Cuvântul lui Dumnezeu în care nu este umbr[ de mutare =i care
nu poate s[ mint[! S[ ne baz[m mântuirea pe promisiunile lui
Dumnezeu pe care le g[sim pe paginile Sfintelor Scripturi =i care
vor r[mâne în veac. O cântare veche spune: <Credin\a mea eu o
zidesc,/ Pe Cuvântul Sfânt =i ceresc,/ Altceva trece ca spuma,/
Hristos ca stânc[-n veci va sta.> Cuvântul lui Dumnezeu, care este
încercat, va r[mâne în veac, de aceea te po\i încrede în El. 

Dac[ un bolnav merge la doctor =i prime=te medicamentul
necesar nu este îndeajuns, ci el trebuie s[ ia acel medicament ca
s[ se vindece. Nu este îndeajuns s[ crezi c[ Sfânta Scriptur[ este
Cuvântul lui Dumnezeu =i nu este îndeajuns s[ crezi c[ Domnul
Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu care a murit pentru p[c[to=i.
Este nevoie s[ mai faci un pas, =i anume, s[ crezi c[ El a murit
pentru tine personal, a=a cum a prezis în Scriptur[. Este nevoie s[
crezi c[ El te prime=te =i te iart[ pe tine personal, =i în acest fel
s[-\i pui încrederea nu în vreun merit omenesc, ci în meritul jert-
fei Domnului Isus Hristos, care +i-a dat via\a pentru cei p[c[to=i.
Dac[ faci aceasta vei primi iertarea =i pacea, iar bucuria mântuirii
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va inunda sufletului t[u. Atunci Cuvântul Domnului va fi ca o
candel[ pe c[rarea ta, cum a spus psalmistul David, iar Cuvântul
lui Dumnezeu î\i va c[l[uzi pa=ii zi de zi. Cuvântul Lui î\i va
s[tura sufletul =i î\i va da n[dejdea care nu în=eal[, c[ într-o zi vei
fi în Cer cu Acela care ne iube=te =i vrea s[ fim cu El ve=nic în
fericire. <C[ci Cuvântul lui Dumnezeu este viu =i lucr[tor…>
(Evrei 4:12). Biblia nu este o carte dep[=it[ de timp, ci este ca o
pâine proasp[t[, care hr[ne=te sufletele fl[mând dup[ Adev[r.
Este o carte vie =i lucr[toare de minuni în inima celui ce }l
prime=te pe Domnul Isus ca Domn =i St[pân. Iube=te =i ascult[ de
aceast[ Carte =i vei cunoa=te în\elepciunea =i fericirea ve=nic[!

Amin
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9
CUM SÃ CITIM BIBLIA

<Dar Isus le-a r[spuns: «Oare n-a\i citit ce a f[cut
David, când a fl[mânzit, el =i cei ce erau împreun[ cu
el…?»> Matei 12:3

Întreb[rile Mântuitorului: <Cum cite=ti?> sau <N-a\i citit?>
erau adresate unor oameni care cuno=teau Scriptura pân[ la
ultima iot[, adic[ fiecare punct, de aceea, acest fel de

întreb[ri erau pentru ace=ti farisei =i c[rturari o adev[rat[ provo-
care. C[rturarii care copiau Scripturile sacre, la fel ca =i fariseii,
cuno=teau Scripturile a=a de bine, încât mul\i =tiau lucruri cum ar
fi: versetul de la mijlocul Scripturii, de câte ori se repet[ un anu-
mit cuvânt sau chiar liter[. Ace=ti oameni se sim\eau a=a de siguri
pe cuno=tin\ele lor încât uneori, observ[m în Evanghelii, nu ezi-
tau s[-L provoace pe Domnul Isus la discu\ie când li se p[rea c[
z[resc cea mai mic[ porti\[ de har\[ sau ocazie de a dovedi c[
legea era c[lcat[, a=a cum vedem în Matei capitolului 12, primele
opt versete. 

Fariseii i-au v[zut pe ucenici frecând spicele de grâu în palme
ca s[ poat[ mânca boabele, =i ei considerau aceasta o munc[ care
era oprit[ de Lege în ziua Sabatului. Domnul Isus i-a întrebat dac[
nu au citit despre cazul lui David, care la strâmtorare a mâncat din
pâinile destinate pentru punerea înainte, care erau folosite în sluj-
ba Domnului. Cu toate c[ ei citiser[ de multe ori Scriptura, cuvin-
tele Mântuitorului insinueaz[ c[ au citit f[r[ s[ cunoasc[
însemn[tatea acelor lucruri pe care le-au citit. Ochii lor au trecut
peste pasaje de multe ori, num[rând cuvinte =i litere, dar nu au
tras nici un folos, pentru c[ nu au luat nici o înv[\[tur[. Pentru ca
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cineva s[ aib[ folos de pe urma citirii Cuvântului Scripturii,
trebuie s[ citeasc[ cu aten\ie ca s[ poat[ în\elege con\inutul =i
interpretarea acelui text, pentru ca apoi s[ îl poat[ pune în aplicare
în via\a de zi cu zi. Este un efort inutil =i o risip[ de timp s[ cite=ti
cu gândul c[ te achi\i de o datorie fa\[ de Dumnezeu, pentru c[ nu
El, ci noi avem de beneficiat în urma acumul[rii de cuno=tin\e =i
a împrosp[t[rii min\ii noastre cu Cuvântul Vie\ii. 

Trebuie s[ admitem c[ uneori aten\ia pe care o d[m Scripturii
este asem[n[toare cu aten\ia pe care o d[m stewardeselor atunci
când c[l[torim cu avionul, când înainte de a decola se fac
anun\urile despre siguran\a pasagerilor. Nimeni nu mai vrea s[
aud[ acelea=i anun\uri, dar le tolereaz[ ca ceva ce nu poate fi evi-
tat, cu excep\ia faptului dac[ cumva în timpul zborului se anun\[
un pericol mare cu aparatul de zbor. Atunci fiecare pasager ar vrea
s[ aud[ din nou orice cuvânt care i-ar îmbun[t[\i =ansele s[ scape
cu via\a în eventualitatea unei ateriz[ri for\ate. Mul\i trateaz[
Biblia la fel, tolerând-o =i chiar sacrificându-i pu\in timp, pentru
c[ =tie c[ este important[. Acest mod de abordare al Scripturii, cu
indiferen\[ =i r[ceal[, se mai schimb[ atunci când omul este la
necaz sau se apropie de moarte. 

Mai exist[ o posibilitate =i un mod de a citi Scriptura =i anume,
pre\uind-o la adev[rata ei valoare, atunci când în\elegem ce a
f[cut dragostea lui Dumnezeu pentru p[c[tos =i c`nd devenim
îndr[gosti\i de persoana Domnului Isus. Atunci cuvintele Scrip-
turii sunt cuvintele Iubitului nostru, prin care El ne vorbe=te, ne
încurajeaz[ sau ne înva\[ cum s[ ne ferim de la\urile vân[torului
de suflete. Promisiunile f[cute nou[ din partea lui Dumnezeu, pe
paginile Scripturii, ne ajut[ s[ dep[=im momentele grele de încer-
care =i a=a s[ r[m`nem în picioare, în credin\[, pân[ când
ajungem la locul unde se prime=te cununa. Sufletul n[scut din
nou, luminat de Duhul Sfânt, =tie c[ atunci când lipse=te studierea
Scripturii =i ajunge în valurile unor încerc[ri prelungite are ocazia
s[ i se sl[beasc[ credin\a =i apoi s[ cad[ în dezn[dejde. Este tim-
pul s[ te întrebi dac[ cite=ti Scripturile =i dac[ da, cum cite=ti? 
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În textul citat, Domnul Isus i-a întrebat pe farisei dac[ au citit
Scripturile, dar mai devreme sau mai târziu vine vremea când =i
noi va trebui s[ r[spundem la aceast[ întrebare. Exist[ unde
sonore care sunt emise la o frecven\[ pe care urechea omului nu
le percepe =i nu le poate detecta decât cu ajutorul aparatelor. La
fel este cu frumuse\ea Cuvântului lui Dumnezeu, care nu hr[ne=te
decât sufletele sincere, pentru c[ ei simt valoarea =i greutatea
cuvintelor prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat nu ca un aparat, ci
ca Mângâietor =i T[lm[citor în[untrul nostru, conduc`ndu-ne în
tot adev[rul Scripturii. Sufletul omului nu poate trece prin proce-
sul na=terii din nou pân[ c`nd nu accept[ adev[rul Scripturii, =i
dac[ accept[ Scriptura ca fiind Adev[rul lui Dumnezeu pentru
noi, oamenii, nu se poate s[ nu-L accepte pe Domnul Isus
Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ca Domn =i Mântuitor. 

Am v[zut multe persoane, chiar din jurul meu, c[rora le este
foarte u=or s[ citeasc[ ziare, reviste, zeci =i zeci de c[r\i =i manu-
ale =colare, dar nu citesc Scriptura =i nici nu o cunosc nici m[car
ca =i pe un manual de =coal[, pe care-l parcurge de-a lungul unui
trimestru. Sunt multe scrieri cre=tine, la fel ca =i aceast[ carte, dar
ori câte c[r\i am citi, niciuna nu poate înlocui Sf`nta Scriptur[. }n
textul citat la ]nceput, Domnul Isus pune accentul pe modul ]n
care omul cite=te Biblia, fiindc[ o poate citi asemenea fariseilor,
f[r[ s[ aib[ efectul dorit. Când eram =colar, ni se spunea c[ ne
intr[ înv[\[tura pe o ureche =i iese pe cealalt[, pentru c[ de multe
ori ceea ce auzeam nu devenea proprietatea min\ii noastre, care
mereu zbura la joac[. Adev[rul era c[ de multe ori nu ne ardea de
=coal[, la fel cum la mul\i care nu au avut cu adev[rat experien\a
na=terii din nou nu le arde de Biblie, dar de frica focului ve=nic o
citesc f[r[ s[-i simt[ dulcea\a =i f[r[ ca Scriptura s[ lase în ei
hran[ pentru suflet =i s[ produc[ ]nnoirea min\ii. 

Este posibil s[ prive=ti literele f[r[ s[ la=i mintea s[ fie provo-
cat[ la medita\ie, pentru ca astfel peste adev[rul pe care-l citim s[
vin[ lumina de sus. O astfel de citire a Scripturii nu se calific[ ca
citire care s[ ne aduc[ vreun beneficiu. Po\i s[ te rogi în a=a fel
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încât s[ sim\i c[ urci spre Cer =i c[ e=ti ascultat. Po\i s[ cân\i
cânt[ri de prosl[vire din inim[ în a=a fel ]nc`t s[ te înal\e în
prezen\a lui Dumnezeu =i ochii s[ \i se umple cu lacrimi de
bucurie. Po\i postii, re\in`ndu-te de la mâncare, sau po\i posti cu
o atitudine smerit[ =i fl[mând[ dup[ Cel ce este Sfânt =i astfel s[
sim\i stropi de har ai prezen\ei Duhului Sfânt. Po\i citi Scriptura
ca pe oricare alt[ carte sau o po\i citi cu toat[ fiin\a, adânc intere-
sat, pentru ca sufletul t[u s[ simt[ Cuvântul viu =i lucr[tor al unui
Dumnezeu viu în fa\a c[ruia te g[se=ti. Atunci Cuvântul are efec-
tul dorit în noi, de a ne hr[ni. <…Omul nu tr[ie=te numai cu pâine,
ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu> (Matei 4:4).
Cuvântul Lui, de asemenea, ne cur[\e=te. <Acum voi sunte\i
cura\i din pricina cuvântului, pe care vi l-am spus> (Ioan 15:3). 

O alt[ mare binecuvântare pe care Cuvântul Scripturii o aduce
în via\a celui ce ascult[ de El este c[ ]l sfin\e=te pentru
Dumnezeu. <Sfin\e=te-i prin adev[rul T[u: Cuvântul T[u este
adev[rul> (Ioan 17:17). Conform`ndu-ne cu Cuvântul Domnului
pe care-l citim, înl[tur[m din via\[ acele lucruri care p[teaz[
sufletul. <Sp[la\i-v[ deci =i cur[\i\i-v[!> (Isaia 1:16). Citind în a=a
fel ]nc`t s[ în\elegem planul =i dorin\ele lui Dumnezeu, putem
ajunge la starea ]n care s[ }l cunoa=tem =i s[ }l iubim pe
Dumnezeu, pentru c[ nu avem cum s[ iubim ceea ce nu cunoa=-
tem. Cum s[ citim Biblia? Cu dorin\a =i hot[rârea de a asculta ce
are ea de spus. Conformarea cu ceea ce Scriptura ne înva\[, ne
în\elep\e=te =i aduce în via\a noastr[ împlinire, fericire, binecu-
vântare, toate acestea fiind apoi urmate de o r[splat[ ve=nic[. 

Nu este îndeajuns o credin\[ formalist[, de zile bune. <Nu
ori=icine-Mi zice: «Doamne, Doamne!» va intra în }mp[r[\ia
cerurilor, ci cel ce face voia Tat[lui meu care este în ceruri>
(Matei 7:21). Ca s[ intri la masa Lui trebuie s[ faci voia Tat[lui,
pe care o cuno=ti din Sfânta Scriptur[. A face ceea ce Dumnezeu
ne cere, =i anume ascultarea de Cuvântul Scripturii, ne face mem-
bri ai familiei Domnului Isus. <…Mama mea =i fra\ii Mei sunt cei
ce ascult[ Cuvântul lui Dumnezeu, =i-l ]mplinesc> (Luca 8:21).
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Citirea =i conformarea cu Cuvântul Lui este absolut necesar[,
pentru c[ Împ[r[\ia lui Dumnezeu nu este democra\ie, ci teocra\ie
sub legea Lui, =i suveranitate sub sceptrul Lui, care este Bunul
suprem ce face totul dup[ sfatul voii Sale. Ascultând =i împlinind
Cuvântul cu statornicie vom rodi fructele ascult[rii pe care
Dumnezeu le a=teapt[ de la noi =i vom avea puterea de a-L
m[rturisi =i celor ce înc[ nu-L cunosc pe Domnul Isus. Cel mai
ieftin =i eficient mod de evanghelizare este atunci când o persoan[
plin[ de dragostea lui Dumnezeu tr[ie=te Cuvântul =i spune altei
persoane despre mântuire. Atunci scopul lui Dumnezeu de a lumi-
na înc[ un suflet =i de a aduce acel suflet la lumin[ se împline=te. 

Dante, în lucrarea Divina Comedie, scrie: <La jum[tatea
c[l[toriei vie\ii mele m[ aflam într-o p[dure întunecoas[, unde
drumul bun nu se mai vedea.> Sunt mul\i oameni care ajung s[-=i
vad[ scopul vie\ii împlinit prin realiz[ri p[mânte=ti, dar sunt tot
neferici\i, fiindc[ nu v[d drumul bun, deoarece în[untrul lor se
v[d tot ne]mplini\i =i goi, pentru c[ înc[ nu au fost p[trun=i de
lumina Cuvântului lui Dumnezeu. Este un gol în[untrul omului,
menit s[-L con\in[ pe Dumnezeu =i nimic altceva nu poate s[-L
înlocuiasc[. <Cuvântul T[u este o candel[ pentru picioarele mele,
=i o lumin[ pe c[rarea mea> (Psalmul 119:105). Este deosebit de
important ca în noi s[ locuiasc[ Cuvântul Sfânt din bel=ug, pen-
tru a putea fi un indicator spre Dumnezeu pentru oamenii pe care
El îi aduce în calea noastr[ =i în acest fel s[ fim lucr[tori împre-
un[ cu Dumnezeu la mântuirea oamenilor. Scopul Bisericii nu
este neaparat acela de a aduna mari grup[ri de oameni, ci este
acela de a face ucenici, care s[ tr[iasc[ pentru Dumnezeu, f[r[ s[
treac[ peste ce este scris. 

Cuvântul Scripturii ni-L arat[ pe Domnul Isus =i lucrarea Lui,
care nu este exact cum ne imagin[m noi =i de aceea numai pri-
mind discern[mântul de sus putem s[ o în\elegem. Este mare lips[
în zilele de ast[zi, chiar între credincio=i, de discern[mântul spiri-
tual promis de Domnul Isus prin Duhul Adev[rului, care ne d[
capaciatatea de a vedea lucrurile a=a cum sunt, dincolo de
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suprafa\[ =i dincolo de aparen\[, a=a cum se v[d din Cer. Ca s[
putem deveni vase de cinste =i unelte de care Dumnezeu se
folose=te, trebuie s[ citim cu interes Scriptura =i s[ strângem
Cuvântul Lui în inima noastr[. Poate suntem obi=nui\i s[ citim un
verset sau dou[ la plecare de acas[, în grab[, dar pentru studiul
Scripturii este nevoie s[ avem un timp dedicat citirii Scripturii, ca
astfel citirea s[ fie f[cut[ cu folos. Este nevoie ca mintea s[ fie
limpede =i trupul s[ nu fie frânt de oboseal[. A=a cum preo\ii se
preg[teau prin a-=i sp[la picioarele înainte de a face lucr[rile
sfinte înaintea Domnului, trebuie s[ ne cercet[m umbletele =i s[
ne verific[m haina sufletului ca s[ fie f[r[ nici o pat[. 

La fel ca Moise, care =i-a dat înc[l\[mintele din picioare
atunci când a stat pe un p[mânt sfânt, trebuie s[ l[s[m lucrurile
vie\ii la o parte pentru a putea studia Cuvântul cu folos. Atunci
Cuvântul, ca =i o oglind[, ne va ar[ta dac[ chipul nostru este curat
sau murdar. Pentru aceasta ]ns[ trebuie disciplin[ =i sacrificiu =i
numai cineva care este cu adev[rat sincer =i fl[mând dup[ a-L
cunoa=te pe Dumnezeu va dedica timp =i va face acest lucru. Un
trup epuizat nu poate acumula =i nici p[trunde adâncimile
Scripturii pentru a le putea în\elege. Domnul Isus avea obiceiul nu
numai de a merge la Sinagog[ în ziua Sabatului, dar =i s[ citeasc[
Scripturile. <…dup[ obiceiul S[u, în ziua Sabatului, a intrat în
Sinagog[. S-a sculat s[ citeasc[> (Luca 4:16). Este necesar ca =i
în via\[ noastr[ s[ fie acest obicei sfânt de a st[rui în citirea
Scripturii pentru a o putea în\elege. Lucrul pe care nu-l în\elegi nu
te poate mângâia =i încuraja, de aceea, ca la un pom cu roade, tre-
buie insistat pân[ cade fructul dulce =i hr[nitor. Numai meditând
asupra a ceea ce citim, trecând de superficialitate, prin dis-
cern[mântul primit de sus, se va da v[lul la o parte =i vom vedea
clar mesajul Scripturii, care dintr-o carte pecetluit[ va deveni o
carte deschis[, gata s[ ne hr[neasc[. 

Atle\ii cheltuie mult timp, =i prin exerci\ii riguroase î=i dez-
volt[ trupul ca s[ ajung[ la performan\a dorit[ în întrecerile
sportive. Ca s[ fii puternic în Cuvânt este necesar s[ insi=ti în
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citire cu medita\ie. Prin rug[ciune trebuie s[-I cerem lui
Dumnezeu harul de a în\elege Cuvântul S[u =i de a g[si modul în
care se aplic[ la via\a de toate zilele. Autorul c[r\ii este
Dumnezeu =i nimeni nu o cunoa=te =i în\elege ca =i El, de aceea
El este Acela care ne poate deschide mintea ca s[ ]n\elegem
Scripturile, ca celor doi ucenici care c[l[toreau spre Emaus, în a=a
fel c[ un foc ardea în[untru lor. În rug[ciune, cu umilin\[ =i
dorin\[ de a fi înv[\a\i, trebuie s[-I cerem lumin[ asupra Scripturii
pe care o citim, ca s[mân\a Cuvântului s[ aduc[ road[, =i roada s[
r[mân[ pân[ la coacere. <Cum a= putea s[ în\eleg, dac[ nu m[ va
c[l[uzi cineva?> (Fapte 8:31). Întrebarea famenului etiopian este
valabil[ =i ast[zi, pentru c[ avem nevoie de c[l[uzirea Duhului
Sfânt =i chiar a acelora care au mai mult[ lumin[ asupra
Cuvântului Sfânt, pentru c[ ei umbl[ cârmui\i de Duhul Sfânt. 

Dumnezeu alege s[ dea aceast[ lumin[ asupra Cuvântului de
la amvoanele bisericii, dar nimeni nu trebuie s[ se mul\umeasc[
numai cu atâta, ci fiecare trebuie s[ cerceteze Scripturile singur,
ca fra\ii din Berea. <Iudeii ace=tia aveau o inim[ mai aleas[ decât
cei din Tesalonic. Au primit Cuvântul cu toat[ râvna, =i cercetau
Scripturile în fiecare zi, ca s[ vad[ dac[ ce li se spunea, este a=a>
(Fapte 17:11). Tr[im o vreme când bântuie în lume tot felul de
înv[\[turi false sau =i mai periculos ca aceasta, un amestec de
adev[r =i minciun[, de aceea trebuie ca fiecare credincios s[
cerceteze Scripturile =i nu doar s[ cread[ orice aude despre
Dumnezeu =i legea Lui. Lui Dumnezeu îi place mult s[ vad[ c[
cineva caut[ Adev[rul =i El promite c[ se las[ g[sit de acela
care-L caut[ cu toat[ inima. Prin citirea Scripturii, credin\a noas-
tr[ se dezvolt[ ca s[ putem ajunge s[ umbl[m prin credin\[ =i nu
prin vedere, având cel mai înalt \el posibil omului, =i anume acela
de a ne asem[na cu Domnul Isus. 

Credin\a este ca un mu=chi pe care nu-\i dai seama c[ îl ai pân[
ce trebuie s[-l folose=ti. La fel este =i cu credin\a care poate spui
c[ o ai, dar nu =tii dac[ o ai cu adev[rat pân[ când ea nu î\i este
încercat[. Studierea Scripturii cu interes sincer dezvolt[ adev[rata
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credin\[ a c[rei esen\[ este dragostea de Dumnezeu =i de oameni.
Au ap[rut religii pe baza unor versete scoase din context, de aceea
trebuie s[ fim aten\i la interpretare =i la modul în care orice text
se îmbin[ cu restul Scripturii. <Fiindc[ mai întâi de toate, s[ =ti\i
c[ nici o prorocie din Scriptur[ nu se tâlcuie=te singur[. C[ci nici
o prorocie n-a fost adus[ prin voia omului; ci oamenii au vorbit
de la Dumnezeu, mâna\i de Duhul Sfânt> (2 Petru 1:20, 21). Nu
putem =i nici nu trebuie s[ c[ut[m înlesniri de la poruncile lui
Dumnezeu pentru noi sau pentru al\ii, pentru c[ a trece peste ceea
ce este scris înseamn[ a ie=i din voia lui Dumnezeu =i de sub pro-
tec\ia Lui. Trebuie s[ fim vigilen\i atunci când cineva vrea s[ ne
fac[ hatâruri care trec dincolo de ceea ce ne este permis de
Scriptur[, pentru c[ este un la\ ascuns care poate curma via\a
sufletului. 

Termenii mântuirii nu sunt negociabili =i cel ce crede Cuvân-
tul Scripturii =i ia decizia de a se preda Domnului trebuie s[
tr[iasc[ pentru El, dup[ Scriptur[. To\i oamenii normali au o
dragoste de sine =i vor binele lor, dar urm[toarea treapt[ la care
ajung, înv[\`nd din exemplele istorice din Vechiului Testament =i
primind ]nv[\[tura Domnului Isus Hristos, este aceea de a-L iubi
=i asculta pe Dumnezeu. Deci urm[torul nivel de dragoste este
acela unde nu noi suntem în prim plan, ci iubim pe Dumnezeu =i
ascult[m Cuvântul Sfânt de dragul Lui, pentru c[ vrem ca El, care
ne-a f[cut dup[ chipul =i asem[narea Lui, s[ fie mul\umit =i chiar
vesel, a=a cum spune prorocul |efania la capitolul 3 versetul 16.
Aceast[ a treia treapt[ este iubirea de Dumnezeu, pentru ceea ce
este El. Urm[toarea treapt[ este aceea ]n care ne p[zim =i chiar
iubim sufletul nostru de dragul lui Dumnezeu, pentru ca El s[ nu
aib[ vreo pricin[ de întristare în urma nevegherii noastre =i astfel
investi\ia incomensurabil de mare a Fiului S[u pentru noi s[ nu
fie zadarnic[. 

Când Domnul Isus i-a întrebat pe farisei dac[ nu au citit
Scriptura, de fapt i-a întrebat indirect dac[ nu au citit înv[\[tura
duhovniceasc[ atunci când au citit, pentru c[ dac[ ar fi citit ar fi

R~URI DE AP{ VIE

94



=tiut însemn[tatea celor citite. <Dac[ a\i fi =tiut ce însemneaz[:
«Mil[ voiesc, iar nu jertfe», n-a\i fi osândit pe ni=te nevinova\i>
(Matei 12:7). Mila fa\[ de semenii no=tri cânt[re=te mai mult ca
ceremoniile. Chiar o parte de Scriptur[ istoric[, ca =i cea amintit[
de Domnul Isus, are înv[\[tur[ duhovniceasc[ în ea. 

Domnul Isus s-a folosit de =arpele de aram[ f[cut de Moise ca
s[ ilustreze credin\a sau povestirea adev[rat[ a lui Iona, pentru a
ar[ta modul ]n care avea de p[timit din partea preo\ilor mai de
seam[, care \ineau cheile Împ[r[\iei, f[r[ ca ei s[ intre =i f[r[ s[
lase nici pe al\ii s[ intre în ea. Despre ace=ti oameni Domnul Isus
spune c[ strecoar[ \ân\arul care este plin de sânge, iar înghi\irea
sângelui ar fi socotit p[cat, dar pe de alt[ parte înghit c[mila,
adic[ tolereaz[ ceea ce este imposibil de acceptat înaintea lui
Dumnezeu, cum ar fi lispa milei =i a bun[t[\ii. 

Vechiul Testament ne d[ mult[ înv[\[tur[ despre felul cum
Dumnezeu a lucrat cu omul =i putem înv[\a lec\ii pre\ioase din
vie\ile oamenilor care au tr[it în acel timp. <Aceste lucruri li s-au
întâmplat ca s[ ne slujeasc[ drept pilde, =i au fost scrise pentru
înv[\[tura noastr[, peste care au venit sfâr=iturile veacurilor>
(1 Corinteni 10:11). Aceast[ carte, numit[ Biblia, devine pentru
credincios cartea care-i conduce via\a, dar numai atunci când este
înso\it[ de Duhul Sfânt, f[r[ de care omul nu vede nici o valoare
sau frumuse\e în ea. Duhul Sfânt este prezent, gata s[ r[sfrâng[
lumin[ asupra Scripturii, atunci când noi citim cu dorin\a de a de-
veni =i de a ne asem[na tot mai mult cu Domnul Isus. A=a cum se
spunea odat[ c[ toate drumurile duc la Roma, putem spune c[
toate textele Bibliei duc la Dumnezeu =i la voia Lui pentru via\a
noastr[. 

Dac[ modul ]n care citim Biblia nu ne duce mai aproape de
Dumnezeu înseamn[ c[ ceva este nepotrivit la noi, ceva care tre-
buie g[sit, cercetat =i remediat. Din cuvintele Mântuitorului reiese
c[ dac[ citim Cuvântul Sfânt vom avea de câ=tigat, pentru c[ nu
vom c[dea în gre=eala fariseilor de a osândi ni=te nevinova\i.
Cunoa=terea Cuvântului ne va feri de a face gre=eli costisitoare
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pentru sufletul nostru sau al celor din jurul nostru. C[l[uzirea
Duhului Sfânt pe care o cerem în rug[ciune ne va îndrepta spre
textul Bibliei de care avem nevoie cel mai mult în acel moment.
În lumina Duhului Sfânt, Cuvântul va fi întotdeauna proasp[t
chiar dac[ l-am mai citit de multe ori, pentru c[ Scriptura este ca
o fântân[ cu ap[ proasp[t[, despre a c[rei adâncimi doar po\i s[
spui c[ este mai adânc[ decât o putem noi m[sura. <Cât de mult
iubesc Legea Ta! Toat[ ziua m[ gândesc la ea. Poruncile Tale m[
fac mai în\elept decât vr[jma=ii mei, c[ci le am totdeauna cu
mine> (Psalmul 119:97-98). Copilul lui Dumnezeu are cu el
cuvintele Scripturii toat[ ziu[, pentru c[ memoreaz[ textele bibli-
ce pe care Duhul Sfânt i le t[lm[ce=te. <Ce dulci sunt cuvintele
Tale pentru cerul gurii mele! Mai dulci decât mierea în gura
mea!> (Psalmul 119 :103). 

Este un mare har s[ fii tân[r =i s[ începi din tinere\e s[ strângi
cuvintele vie\ii în banca memoriei, la fel ca =i Timotei. <Din prun-
cie cuno=ti Sfintele Scripturi, care pot s[-\i dea în\elepciunea care
duce la mântuire, prin credin\a în Hristos Isus. Toat[ Scriptura
este însuflat[ de Dumnezeu =i de folos ca s[ înve\e, s[ mustre, s[
îndrepte, s[ dea în\elepciune în neprih[nire, pentru ca omul lui
Dumnezeu s[ fie des[vâr=it =i cu totul destoinic pentru orice
lucrare bun[> (2 Timotei 3:15-17). Studiind Scriptura vom
în\elege c[ avem o cet[\enie sus în cer =i orice cet[\ean care-=i
iube=te patria dore=te mult s[ ajung[ acas[, pentru c[ acolo sunt
cei dragi. A=a =i noi, abia a=tept[m s[ intr[m în mo=tenirea pe care
am primit-o prin ]nfiere în familia Regelui =i dorim mult s[ vedem
chipul Celui ce a f[cut posibil aceasta prin faptul c[ a murit pen-
tru noi. P`n[ atunci avem Cuvintele Lui, care devin hr[nitoare
pentru sufletul nostru în lumina Duhului Sfânt, dar dac[ pre\uim
Cuvântul Scripturii ast[zi, vine ziua când }l vom vedea =i chiar El
ne va vorbi =i ne va prezenta înaintea Tat[lui =i înaintea sfin\ilor
îngeri, ca fiind noii reziden\i ai Cerului. 

Amin
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10
AI GRIJÃ!

<Nimeni s[ nu v[ r[peasc[ premiul alerg[rii...>  
Coloseni 3:18

În cuvintele acestui verset apostolul Pavel face aluzie la
premiul pe care îl primeau aceia care participau =i câ=tigau
la jocurile de ob=te din acel timp. Participan\ii alergau dup[

rânduielile acelor timpuri, care se asem[nau mult cu cele ale
Jocurilor Olimpice care se \in la fiecare patru ani, în vremea noas-
tr[. Apostolul Pavel a asem[nat starea sufletului mântuit cu aceea
a unui aleg[tor care î=i începe alegarea într-un anumit loc =i timp
numit na=tere din nou =i =i-o sfâr=e=te atunci când trece linia de
sosire în cer, în clipa trecerii din via\a p[mânteasc[. Este adev[rat
c[ noi suntem nu numai supraveghea\i tot cursul aleg[rii, dar =i
p[zi\i de puterea lui Dumnezeu prin credin\[; ]ns[ p[strarea st[rii
de eligibilitate pentru premiul alerg[rii ne revine nou[, acelora
care în apa botezului am jurat credincio=ie Domnului Isus pân[ la
moarte. <P[streaz[ ce ai, ca nimeni s[ nu-\i ia cununa>
(Apocalipsa 3:11). Când am fost selecta\i pentru a alerga pe
aceast[ cale, prin meritul jertfei Domnului Isus, ni s-a dat o hain[
alb[, =i nou[ ne revine slujba de a o p[stra curat[ de orice ar putea
s[ o întineze. Pericolul extremei de dreapta =i de stânga la care
este expus cel ce p[=e=te pe calea Domnului este real =i în zilele
de ast[zi ca =i în zilele apostolului Pavel. 

Atra=i de premiul aleg[rii, mul\i sunt cei ce pornesc pe drumul
trasat de Dumnezeu, dar unii aleg s[ devieze de la rânduielile
care-i \in califica\i =i de aceea apostolul Pavel, care folose=te mult
metafora alergare, ne spune s[ alerg[m în a=a fel ]nc`t s[ primim
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cununa =i s[ nu ne fie alegarea zadarnic[. <Când era\i p[gâni, =ti\i
c[ v[ ducea\i la idolii cei mu\i, dup[ cum era\i c[l[uzi\i> (1 Corin-
teni 12:2). Înainte de a începe alergarea noastr[ pe calea îngust[ a
Domnului eram c[l[uzi\i de idoli, dar o dat[ ce am p[=it pe
aceast[ cale suntem c[l[uzi\i de Duhul Sfânt care ne mângâie =i
lumineaz[ drumul înaintea noastr[, pentru c[ o parte din traseu
este parcurs în noaptea încerc[rilor. <Dar a\i fost sp[la\i, a\i fost
sfin\i\i, a\i fost socoti\i neprih[ni\i, în Numele Domnului Isus
Hristos, =i prin Duhul Dumnezeului nostru> (1 Corinteni 6:11). 

Versetul citat la început ne avertizeaz[ s[ avem grij[ ca nimeni
s[ nu ne r[peasc[ premiul alerg[rii, lucru foarte posibil. Pericolul
acesta poate veni din multe p[r\i =i poate lua multe forme. Unul
dintre cele mai mari pericole vine din partea înv[\[turilor gre=ite,
care irosesc timpul =i energia aceluia care vrea s[ mearg[ pe calea
Domnului =i crede orice. Atacul poate lua o form[ mai dur[, a=a
cum este batjocora ateului sau poate veni îmbr[cat în haina vicle-
niei =i a pref[c[toriei, c[utând s[ ofere înlesniri de la asprimi
menite s[ ne p[streze cur[\enia sufleteasc[. Cine vrea s[ nu piard[
premiul alerg[rii trebuie s[ r[mân[ în Cuvântul Scripturii ne per-
vertit, ne diluat =i ne stricat de nici o influen\[ a puterii întuneri-
cului. Apar în drumul nostru înv[\[tori orbi, care vor s[
c[l[uzeasc[ pe al\ii =i s[ se eviden\ieze prin aceea c[ în[spresc
Legea lui Dumnezeu prin lucruri ce g`dil[ firea. 

Apar înv[\[tori care au contact cu for\ele întunericului,
propag`nd înv[\[turi ce relaxeaz[ disciplina duhovniceasc[,
spunând c[ harul lui Dumnezeu este a=a de mare c[ orice ai face
nu po\i s[-\i pierzi mântuirea dup[ ce, într-un moment de sinceri-
tate, \i-ai predat via\a Domnului Isus. Acest fel de oameni între\in
rela\ii ilicite =i ]i nume=te fanatici pe cei ce nu le aprob[ convin-
gerile liberale. Acestor oameni, care cred c[ Dumnezeu se las[
manipulat dup[ felul lor bolnav de gândire, trebuie s[ li se spun[,
ca lui Ozia, c[ nu este locul lor la altar. A fost o vreme când apos-
tolul Pavel a alergat pe calea ce el a numit-o <cea mai îngust[ par-
tid[>, adic[ cea mai sever[ =i strict[ partid[ fariseic[, îns[ lipsit[
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de rânduielile adev[rului lui Hristos. El a p[r[sit aceast[ cale când
Domnul Isus i-a ie=it înainte pe drumul Damascului =i dintr-un
prigonitor a ajuns un vas de cinste pentru Dumnezeu. La cealalt[
extrem[ g[sim oameni ca Dima, despre care apostolul Pavel
spune c[ din dragoste pentru lume l-a p[r[sit pe Domnul. Calea
Domnului este dreapt[; =i fie c[ cineva se abate în extrema liber-
tismului de stânga sau o ia pe calea legalismului de dreapta nu va
ajunge la locul unde se prime=te premiul. 

Unii dintre cei care vor s[-=i apere dorin\ele firii ajung s[
propage concep\ia c[ nu poate fi Dumnezeu în ceva ce nu-\i place
sau în ceva ce \i se pare greu. Ei cred c[ via\a de cre=tin este o
\es[tur[ de fericire p[mânteasc[ =i prosperitate. Ace=tia sunt aceia
despre care apostolul Pavel spune c[ privirea li s-a întunecat =i nu
mai v[d bine spiritual. <Fiindc[, m[car c[ au cunoscut pe
Dumnezeu, nu L-au prosl[vit ca Dumnezeu, nici nu I-au mul\u-
mit; ci s-au dedat la gândiri de=arte, =i inima lor f[r[ pricepere
s-a întunecat> (Romani 1:21). Aceia care se abat în extreme de pe
calea Domnului sunt un pericol pentru ceilal\i credincio=i, aseme-
nea unui m[dular infectat în trup, pentru c[ de multe ori ei caut[
s[ conving[ =i pe al\ii s[ se abat[ de la calea cea dreapt[. 

Într-un grup de pescari care vorbeau despre rezultatele ce le-au
avut la pescuit s-a observat c[ unul dintre ei întotdeauna prinde
cel mai mult pe=te. Unul dintre pescari, care nu avea deloc succes,
l-a întrebat pe cel care prindea mult pe=te care este secretul, =i
acesta s-a oferit s[-l ia cu el =i s[-i arate. Dup[ ce au parcurs o
mare distan\[ cu barca, pescarul a scos o bucat[ de dinamit[ pe
care a explodat-o în ap[, iar pe=tii dezorienta\i de bubuitur[ au
început s[ pluteasc[ la suprafa\[. Pescarul care întrebase care-i
este secretul de prinde a=a de mult pe=te a condamnat imediat acel
act ca fiind ilegal. Atunci cel[lalt pescar a aprins o alt[ bucat[ de
dinamit[ =i i-a aruncat-o celui ce-l criticase doar cu c`teva
momente înainte ca aceasta s[ explodeze. Atunci, acesta nu a avut
încotro decât s[ o arunce în ap[ =i prin acest act a pescuit =i el f[r[
voie, folosind aceea=i metod[ ilegal[ ca =i acela pe care-l acuza,
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a=a c[ nu a putut s[-l denun\e. Aceast[ metod[ de mânjire este
folosit[ cu succes =i de Satan. El se folose=te de aceia care deja
i-au cump[rat minciuna c[ po\i s[ tr[ie=ti oricum =i s[ alergi pe
calea Domnului dup[ rânduielile care-\i plac =i totu=i s[ prime=ti
premiul alerg[rii. 

Scriptura îmi d[ voie s[ m[ sup[r pentru astfel de lucruri =i
metode p[gubitoare Împar[\iei lui Dumnezeu, dar nu îmi d[ voie
s[ p[c[tuiesc =i acest lucru este posibil prin a m[ mânia pe p[cat,
nu pe persoana slab[, care este o victim[ a Satanei. <Oamenii
ace=tia sunt ni=te apostoli mincino=i, ni=te lucr[tori în=el[tori,
care se prefac în apostoli ai lui Hristos. +i nu este de mirare, c[ci
chiar Satana se preface într-un înger de lumin[. Nu este mare
lucru dar, dac[ =i slujitorii lui se prefac ]n slujitori ai neprih[nirii.
Sfâr=itul lor va fi dup[ faptele lor> (2 Corinteni 11:13-15). Cel
mai periculos ho\ este acela deghizat în poli\ist, =i cel mai pericu-
los demon este acela care se d[ drept sfânt. 

Satan =tie c[ dac[ s-ar prezenta într-o tunic[ neagr[ =i cu o fa\[
hidoas[ nu l-ar asculta nimeni, de aceea se deghizeaz[ ca s[ nu fie
recunoscut. <Lua\i seama ca nimeni s[ nu v[ fure cu filozofia =i
cu o am[gire de=art[, dup[ datina oamenilor, dup[ înv[\[turile
încep[toare ale lumii, =i nu dup[ Hristos> (Coloseni 2:8). Aceste
c[l[uze oarbe caut[ s[ introduc[ în Biseric[ erezii nimicitoare,
sub pretextul c[ vor s[-\i spun[ ceea ce nu =tii. Ei prezint[ ni=te
idei bazate pe specula\ii care con\in o amestecatur[ de adev[r =i
minciun[. <Ei vor s[ fie înv[\[tori ai Legii, =i nu =tiu nici m[car
ce spun, nici ce urm[resc> (1 Timotei 1:7). 

De cealalt[ parte a drumului care duce la premiul ceresc sunt
cei din extrema legalist[, care depind de meritele personale sau
creeaz[ legi ce gâdil[ firea =i stimuleaz[ eul. Tot ce trece peste
ceea ce este scris ]n Scriptur[ duce la pierderea premiului
chem[rii spre care am pornit. Asfel de oameni fac lege din orice
lucru mic, pân[ ce pierde chiar bucuria vie\ii. Am întâlnit oameni
care fac parte din aceast[ categorie a extremei legaliste =i umblau
cu haine ponosite =i se schimbau rar, pentru a ar[ta c`t de smeri\i
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sunt ei. Prin acest mod de comportare prezentau o imagine fals[ a
ce înseamn[ s[ fii cre=tin =i nimei nu le-a spus vreodat[ acestor
oameni c[ vor s[ fie ca ei. <Dar m[ tem ca, dup[ cum =arpele a
am[git pe Eva cu =iretlicul lui, tot a=a =i gândurile voastre s[ nu
se strice de la cur[\ia =i credincio=ia care este fa\[ de Hristos>
(2 Corinteni 11:3). Suntem aten\iona\i de apostolul Pavel s[ fim
vigilen\i, pentru ca nimeni, nici cei din extrema de dreapta =i nici
cei din extrema de stânga s[ nu r[peasc[ premiul chem[rii. 

Este trist c[, =i între aceia care se numesc cre=tini, unii aleg s[
tr[iasc[ într-o extrem[ prin a desp[r\i lucruri care au menirea de
a fi împreun[. Un astfel de exemplu se vede ]ntr-un divor\ dintre
evanghelici =i charismatici, lucru care face ambele p[r\i vulnera-
bile. Dumnezeu ur[=te desp[r\irea nu numai în c[s[torie, dar =i
separarea dintre importan\a cunoa=terii Evangheliei =i cârmuirea
Duhului Sfânt, pentru c[ acestea dou[ au menirea s[ fie împreun[.
Acela care alearg[ pe calea Domnului cea dreapt[ este un propa-
gator al tuturor valorilor cre=tine, nu numai a unora. Totdeauna
vom fi provoca\i, fie de cei din dreapta, fie de cei din stânga, pen-
tru c[ drumul parcurs reprezint[ timpul care s-a scurs de când am
p[=it pe aceast[ cale. 

Secretul succesului de a r[mâne calificat pentru premiul
chem[rii este acela de a r[mâne în Domnul Isus Hristos.
<R[mâne\i în Mine, =i Eu voi r[mâne ]n 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 noastr[ în El este singurul loc de siguran\[ în
care sufletul se poate bucura de pace. <+i pacea lui Dumnezeu,
care întrece orice pricepere, v[ va p[zi inimile =i gândurile în
Hristos Isus> (Filipeni 4:7). Cei r[i, cei p[c[to=i, cum am fost =i
eu odat[, nu au pace numai dac[ devin copii ai Domnului prin
înfierea na=terii din nou. Pacea care vine de la Dumnezeul p[cii
este o pace care întrece orice pricepere omeneasc[ =i este sim\it[
la nivelul duhului, de aceea nu poate fi în\eleas[ de lumea care
zace în cel r[u =i este într-un continuu zbucium de îngrijoare pen-
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tru viitor. Avem aceast[ pace numai at`ta timp c`t alegem s[
r[mânem în Hristos Isus, pentru c[ afar[ de pe calea Lui nu este
pace. Aceast[ pace explic[ faptul de ce unii mor cu zâmbetul pe
buze =i nu pu\ini în prima era cre=tin[ au mers la moarte plini de
pace, =tiind c[ adev[rata lor via\[ este ascuns[ cu Hristos în
Dumnezeu. Când umbli ca pe ape prin credin\[, prin situa\ii grele
trebuie s[ stai în picioare în duhul =i s[ nu p[r[se=ti credin\a care
are ca temelie Cuvântul lui Dumnezeu, care nu se schimb[ =i care
este în stare s[ te sus\in[. 

Petru a umblat pe ape atâta timp cât s-a \inut de credin\a în
cuvintele Mântuitorului care l-a chemat la El, ]ns[ în momentul
cheie, când a fost confruntat cu necredin\a, a dat drumul credin\ei
=i a început s[ se scufunde. Puterea care ne sus\ine are ca surs[ pe
Dumnezeu, care umple vasul nostru cu putere din Duhul Sfânt.
<Nu v[ îmb[ta\i de vin, aceasta este o destr[b[lare. Dimpotriv[,
fi\i plini de Duh> (Efeseni 5:18). Poate c[ unii nu se îmbat[ cu
vin, dar se îmbat[ cu ei în=i=i, f[când din voia =i felul lor o idola-
trie care-i scoate de pe calea cea dreapt[. Ucenicii Domnului Isus
au crezut în El dup[ înviere, =tiind f[r[ nici o îndoial[ c[ este
Mesia cel a=teptat de popor, dar nu au fost trimi=i cu Vestea Bun[
în lume atunci, pentru c[ credin\a lor nu era îndeajuns pentru ceea
ce aveau ei de înfruntat în lume. A trebuit ca mai întâi s[ fie
îmbr[ca\i cu puterea Duhului Sfânt, care le-a dat t[ria s[ fie mar-
tori ai învierii =i s[-=i continue alegarea cu bine pân[ la cap[t.
Aceast[ putere i-a trasformat din la=i, care se ascundeau ca s[-=i
scape pielea, în oameni care se bucurau atunci când erau învred-
nici\i s[ sufere pentru Domnul Isus (Fapte 5:41). 

Când David era p[stor la oi a biruit leul =i ursul care-i ataca
turma ce-o avea în îngrijire, experien\e care l-au preg[tit pentru
lucruri =i mai mari. Când l-a v[zut pe Goliat a avut în el m[rturia
biruin\elor pe care le-a avut asupra leului =i a ursului =i constru-
ind pe aceste m[rturii s-a dus pe câmpul de b[taie =i l-a biruit pe
Goliat. Mai târziu, când a pierdut tot ce a avut la |iglad, bazat pe
experien\ele lui din trecut cu Dumnezeul lui Israel, s-a îmb[rb[tat
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în Domnul =i trei zile mai târziu a recucerit totul înapoi, plus
mult[ alt[ prad[. La fel =i credin\a noastr[ trebuie s[ mearg[
mereu crescând, fiind dovedit[ cu experien\e în care vedem mâna
lui Dumnezeu. Credinciosul nu poate r[mâne la un anumit nivel
de credin\[ =i dragoste, ci acestea cresc sau sl[besc dup[ cum sunt
între\inute, la fel ca un foc într-un cuptor. Biruin\a în încerc[ri
mici, prin împuternicirea duhului =i folosirea trupului de c[tre duh
ca o slug[, duce la biruin\i tot mai mari, prin care Împ[r[\ia lui
Dumnezeu are de câ=tigat. R[mânerea noastr[ pe drumul cel bun
va depinde de rela\ia noastr[ cu Duhul Sfânt, care este o rela\ie
ginga=[ =i sensibil[. 

Dup[ înviere, Domnul Isus l-a întrebat pe Petru dac[-L iube=te
de trei ori, pentru c[ înainte de a se lep[da Petru î=i comparase
dragostea lui pentru Domnul Isus cu dragostea celorlal\i ucenici.
Dragostea credinciosului este individual îndreptat[ c[tre
Dumnezeu =i nu trebuie s[ scad[ sau s[ creasc[ dup[ felul cum
ac\ioneaz[ cei din jur sau dup[ m[sura credincio=iei lor. <A=a c[
fiecare din noi are s[ dea socoteal[ despre sine însu=i lui
Dumnezeu> (Romani 14:12). O alt[ metod[ prin care unii ajung
s[ piard[ premiul alerg[rii este faptul c[ se las[ ataca\i de solii
descur[j[rii. Iscoadele trimise în Canann au descurajat Israelul =i
un milion jumate de oameni au pierit în pustie. Omul are o fire
u=or înfluen\abil[ =i este mai u=or s[ cobori decât s[ urci, de aceea
pentru binele sufletului nostru trebuie s[ fim aten\i la felul oame-
nilor cu care ne asociem =i s[ st[m aproape de Domnul, ferin-
du-ne de orice ni se pare r[u. 

Promisiunile Domnului pentru cei credincio=i nu se schimb[,
oricare ar fi împrejurarea. S[ strângem aceste promisiuni în inima
noastr[, dar =i s[ le credem. Primul atac al vr[jma=ului asupra
omului în Eden a fost prin a sem[na îndoial[ în ce a spus
Dumnezeu. Nu l-a atacat pe om spunând c[ pomul oprit ar avea
un fruct mai bun, pentru c[ Eva s-ar fi ap[rat mai u=or, ci a c[utat
s[ distrug[ autoritatea lui Dumnezeu din gândurile ei, =i apoi a
biruit-o u=or. Cei ce vor premiul chem[rii nu aleg doar texte
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preferate =i nu las[ afar[ parte din Cuvânt, dup[ cum îi convine
firii, ci crede toat[ Scriptura, cu toat[ înv[\[tura ei. Tot ce este
scris ]n Scriptur[ este important, =i înseamn[ c[ este pentru noi,
pentru c[ toat[ Scriptura este însuflat[ de Dumnezeu. Dac[ te afli
printre aceia care s-au ab[ut de la calea cea dreapt[, ast[zi, atâta
timp cât mai e=ti în via\[, prin poc[in\[ po\i reveni pe drumul cel
bun =i la c[r[rile cele vechi care duc la via\[ =i r[spl[tire. Dac[ te
afli printre aceia care niciodat[ nu au p[=it pe calea Domnului,
singurul mod prin care te po\i califica pentru a primi cununa ce nu
se poate ve=teji, îndurarea lui Dumnezeu te îndeamn[ la poc[in\[
=i prin acest mesaj. <Iart[ toate nelegiuirile, prime=te-ne cu
bun[voin\[, =i Î\i vom aduce, în loc de tauri, lauda buzelor noas-
tre> (Osea 14:2). 

Pentru a merge în iad trebuie doar s[ te na=ti, s[ cre=ti =i s[ duci
o via\[ pe care omul o nume=te normal[, =i apoi s[ mori. Îi este
imposibil omului n[scut cu virusul p[catului s[ tr[iasc[ f[r[ s[
p[c[tuiasc[. <…c[ci to\i au p[c[tuit =i sunt lipsi\i de slava lui
Dumnezeu> (Romani 3:23). Scriptura este o carte care cheam[
omul la în\elepciune =i ]i nume=te în\elep\i pe aceia care nu se
cred singuri întelep\i, ci în fric[ de Domnul primesc mustrarea =i
intr[ în ascultare de Dumnezeu. Trebuie s[ megi cu poc[in\a ta la
Domnul ca =i vame=ul din templu, care se vedea p[c[tos, nu ca
Iuda, care a mers cu poc[in\a lui la oameni. Chiar tâlharul, care
nu merita cerul, a fost primit când =i-a îndreptat poc[in\a cu
credin\[ c[tre Domnul Isus, crezându-L c[ are o }mp[r[\ie. Lucrul
acesta ne spune clar c[ cerul este pentru p[c[to=ii ierta\i prin
Harul lui Dumnezeu, iar vindecarea Domnului este pentru cei ce
sunt bolnavi. Omul nu poate niciodat[ s[ scape de p[cat prin ritu-
aluri exterioare, pentru c[ numai sângele nevinovat al Mielului lui
Dumnezeu este în stare s[ înl[ture orice p[cat pe care-l avem pe
haina sufletului nostru. 

Dumnezeu, în bun[tatea Sa, arat[ p[c[to=ilor calea =i îi încon-
joar[ cu ocazii de a p[r[si p[catul =i a p[=i pe calea mântuirii. A
tr[i în p[cat înseamn[ a nu-L p[r[si. Cine se poc[ie=te cu adev[rat
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prime=te bucuria mântuirii în suflet, care este prezent[ în orice
circumstan\[ =i este diferit[ de bucuria lumii, care se manifest[
numai în vreme bun[, de bel=ug =i prosperitate. Pentru a putea
p[=ii pe calea mântuirii =i a fi eligibil pentru a primi premiul
ceresc este necesar ca atunci c`nd aude glasul Evangheliei s[ se
cerceteze recunosc`ndu-=i p[c[to=enia, ca apoi, în supunere total[
fa\[ de noul St[pân, s[ renun\e la orice p[cat. În asemenea stare
acela care cere puterea Duhului Sfânt o prime=te de la Dumnezeu,
care d[ daruri bune copiilor S[i. 

Dumnezeu nu ne cere s[ facem lucrarea Lui cu propria noastr[
putere =i nici nu ne cere s[ particip[m la aceast[ alegare care ofer[
la sfâr=it premiul chem[rii singuri, ci ne d[ darul Sfântului Duh
care ne înt[re=te n[dejdea =i ne c[l[uze=te în tot adev[rul. <Când
va veni Mângâietorul, Duhul Adev[rului, are s[ v[ c[l[uzeasc[ în
tot adev[rul> (Ioan 14:18). Când prime=ti aceast[ putere vrei s[-I
mul\ume=ti ne]ncetat =i s[ faci tot ce-\i st[ în putin\[ s[-\i ara\i
recuno=tin\[ fa\[ de Acela care +i-a dat fa\a s[ fie p[lmuit[ =i
spatele s[ fie br[zdat de bici ca s[ ne r[scumpere. Ai grij[ s[ nu
neglijezi cei doi stâlpi monumentali, botezul în ap[ =i
împ[rt[=irea cu trupul =i sângele Domnului! Ai grij[ s[ nu te
în=ele nimeni! Ai grij[ la felul cum tr[ie=ti, pentru c[ via\a este
nesigur[ =i în urm[toarea or[ po\i s[ te g[se=ti în ve=nicii! Ai grij[
s[ nu vii prea târziu la Acela care-\i poate da mântuirea! 

Amin
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11
SLOBOZIREA

<Acum, sloboze=te în pace pe robul T[u, St[pâne,
dup[ cuvântul T[u. C[ci au v[zut ochii mei mân-
tuirea Ta.> Luca 2:29, 30

Aslobozi înseamn[ a elibera sau a pune ceva în libertate.
Slobozenia la care s-a referit b[trânul Simon în acest
verset este momentul desp[r\irii sufletului de trup.

Simion a ajuns la un moment în via\[ când privea cu ner[bdare la
plecarea de pe acest p[mânt pentru a fi cu Dumnezeu. Noi numim
acest fel de slobozenie moarte trupeasc[, atunci când toate
func\iile vitale î=i înceteaz[ activitatea =i aproape to\i oamenii de
pe p[mânt nu numai c[ nu cer acest fel de slobozenie, dar fac tot
ce le st[ în putin\[ s[ o amâne cât se poate mai mult. B[trânul
Simion cere permisiunea ca sufletul lui s[ fie slobozit =i s[ i se
permit[ s[ plece de pe p[mânt, pentru c[ =i-a v[zut dorin\a
împlinit[. Duhul Sfânt îi promisese c[ nu va muri pân[ ce nu va
vedea mângâierea lui Israel, adic[ pe Domnul Isus, pe care Maria
=i Iosif L-au adus ca prunc nou-n[scut la Templu, dup[ cum era
cerut de Lege. Aceast[ promisiune a lui Dumnezeu fa\[ de el s-a
dus la îndeplinire =i dorea s[ plece sau, cum Scriptura mai spune,
s[ fie ad[ugat la poporul Lui. 

Era un timp când Israelul tr[ia momentele unor condi\ii spiri-
tuale jalnice =i totu=i avem aici dovada c[ Dumnezeu are întot-
deauna oameni care s[ umble în tot adev[rul primit de la
Dumnezeu. <…Omul acesta ducea o via\[ sfânt[, =i era cu frica de
Dumnezeu. El a=tepta mângâierea lui Israel, =i Duhul Sfânt era
peste el> (Luca 2:25). Dumnezeu a f[cut omul pentru via\[, dar
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fenomenul mor\ii a ap[rut în urma neascult[rii omului de
Dumnezeu, în gr[dina Edenului. <…dar 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). În ziua când omul a p[c[tuit
sufletul lui a murit, dup[ cum este scris ]n Cuvântul lui
Dumnezeu, dar pe lâng[ moartea spiritual[ a urmat, mai târziu. =i
moartea fizic[, care este momentul când sufletul se desparte de
trup =i se întoarce la Dumnezeu, care l-a dat. Imediat ce sufletul
este slobozit din vasul de lut numit trup, trupul intr[ în procesul
de descompunere =i hot[rârea lui Dumnezeu a fost ca trupul s[ se
re]ntoarc[ în \[rân[ de unde a fost luat =i nicidecum s[ fie ars,
cum cer unii, în speran\a c[ vor sc[pa de judecat[. <…te vei
întoarce în p[mânt, c[ci din el ai fost luat; c[ci \[rân[ e=ti, =i în
\[rân[ te vei întoarce> (Genesa 3:19). 

Sfânta Scriptur[ ne face cunoscut felul în care are loc aceast[
slobozire a sufletului, pentru ca s[ putem fi preg[ti\i =i acest
eveniment s[ nu fie o clip[ de groaz[, ci o clip[ fericit[ a întâlnirii
cu Acela care este Tat[l nostru. Sfânta Scriptur[ face clar[ ideea
c[ moartea nu înseamn[ anihilarea existen\ei noastre, ci pentru cei
mântui\i este trecerea de la o stare temporar[ de testare la o stare
final[ =i ve=nic[ în o alt[ lume, numit[ Împ[r[\ia lui Dumnezeu.
De obicei, din lips[ de credin\[ =i din cauza faptului c[ ne leg[m
de lucruri =i persoane avem tendin\a s[ ne \inem cu o tenacitate
feroce de aceast[ via\[ cât se poate mai îndelungat, dar mai
devreme sau mai târziu are loc ceea ce apostolii au numit
dezbr[care de trupul acesta. <…dezbr[carea de cortul meu va veni
deodat[…> (2 Petru 1:14). <+tim, în adev[r, c[, dac[ se desface
casa p[mânteasc[ a cortului nostru trupesc, avem o cl[dire în cer
de la Dumnezeu…> (2 Corinteni 5:1). 

Binecuvântat este omul care se supune printr-o deplin[
ascultare de planul lui Dumnezeu, =i prin umblarea cu El cre=te în
credin\[, la nivelul credin\ei lui Simion, care dorea întâlnirea cu
Marele St[pân. O astfel de stare vine în urma încheierii alerg[rii
pe p[mânt, când dup[ ce am lucrat din plin, cu toat[ puterea, pen-
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tru Împ[r[\ia lui Dumnezeu vom primi o mo=tenire nestric[-
cioas[. O astfel de stare este rezultatul model[rii =i cioplirii de
c[tre Duhul Sfânt a vie\ii noastre, pentru ca s[ ne poat[ înf[\i=a ca
pe o mireas[ curat[ înaintea Mirelui. Acest privilegiu de a fi
slobozit în pace din acest trup, ca =i Simon, este o condi\ie vala-
bil[ pentru fiecare credincios care tr[ie=te via\a pentru slava lui
Dumnezeu, a=a cum a promis în momentul leg[mântului pe care
l-a f[cut în apa botezului. 

<C[ci dac[ tr[im, pentru Domnul tr[im; =i dac[ murim, pentru
Domnul murim. Deci, fie c[ tr[im, fie c[ murim, noi suntem ai
Domnului. C[ci Hristos pentru aceasta a murit =i a înviat ca s[
aib[ st[pânire =i peste cei mor\i =i peste cei vii> (Romani 14:8, 9).
Aceast[ slobozire a sufletului nostru la cele ve=nice poate s[ aib[
loc în deplin[ pace, pentru c[ Domnul Isus are total[ st[pânire =i
dreptul de proprietate asupra sufletului nostru, prin r[scump[-
rarea ce a pl[tit-o pentru el. Din cauz[ c[ Domnul Isus are
st[pânirea avem pace în aceast[ via\[, iar ]n momentul trecerii din
aceast[ via\[ avem pace în via\a ve=nic[, în care intr[m prin poar-
ta mor\ii. Fiind împ[ca\i cu Tat[l, prin jertfa Fiului, avem pace în
suflet, care este o road[ a Duhului Sfânt în noi =i care r[mâne
ve=nic cu noi. <Scump[ este înaintea Domnului moartea celor
iubi\i de El> (Psalmul 116:15). 

A=a cum un împ[rat se bucur[ de diamantele =i de perlele de
mare pre\ pe care le are în visteria lui, tot a=a Dumnezeu prive=te
la noi ca la ceva de mare pre\ în momentul plec[rii noastre în
ve=nicie, când suntem ad[uga\i în rândul celor ce vor fi ve=nic cu
Domnul. Pentru cel credincios plecarea de pe p[mânt este ca =i
momentul întâlnirii dintre doi ]ndr[gosti\i care de mult =i-au dorit
s[ fie împreun[. Când doi oameni leag[ o prietenie trainic[ =i se
iubesc nu-=i propun s[-=i spun[ complimente, ci aceast[ dorin\[
izbucne=te din[untrul lor, unul pentru cel[lalt, ca ceva natural.
<«…Ferice de acum încolo de mor\ii, care mor în Domnul!» -
«Da», zice Duhul; «ei se vor odihni de ostenelile lor, c[ci faptele
lor îi urmeaz[!» (Apocalipsa 14:13). Vremea de odihn[ nu este

108

R~URI DE AP{ VIE



aici, a=a cum cred unii, ci adev[rata odihn[ va fi în cer, unde nu
va mai trebui s[ purt[m arm[tura de r[zboi duhovniceasc[. <Cel
ce va birui, va mo=teni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui, =i
el va fi fiul Meu> (Apocalipsa 21:7). Acest verset ne arat[ c[ldura
care va exista între copiii Domnului =i Dumnezeu, pentru vecii
vecilor. Acolo sus, în ceruri, nu vom mai primi un num[r cum
primim aici pe p[mânt când mergem la anumite restaurante sau
magazine ca s[ nu se încurce comenzile. 

Un copil fugea pe culoarele unui magazin mare strigând:
<Mariana! Mariana!> P`n[ la urm[ a ajuns pe rândul unde era
mama lui, =i mama, auzindu-=i numele, a alergat la el, dar i-a spus
c[ pentru el, ea nu este Mariana, care era prenumele ei, ci este
mama lui. Copilul a spus c[ acolo erau multe mame =i a vrut s[
fie sigur c[ o g[se=te pe mama care trebuie, de aceea a strigat-o în
acel fel. <Celui ce va birui,… îi voi da o piatr[ alb[; =i pe piatra
aceasta este scris un nume nou, pe care nu-l =tie nimeni decât
acela care-l prime=te> (Apocalipsa 2:17). Fiecare copil al
Domnului, odat[ slobozit din înc[tu=area acestui trup, va intra în
prezen\a lui Dumnezeu =i va primi acest nume care va fi ca =i
alintarea unei mame pentru copilul ei drag. Acolo în cer vor fi sa-
tisf[cute pe deplin toate curiozit[\ile noastre intelectuale despre
cunoa=terea =i dorin\a dup[ rela\ii ce nu se deterioreaz[ ne va fi
împlinit[, având o resurs[ ne]ntrerupt[ de putere din Acela care
are toat[ puterea =i care pân[ la sfâr=it va fi totul în to\i. 

Lumina =i înv[\[tura Scripturii despre via\a ve=nic[ începe în
Vechiul Testament, dar devine o idee tot mai clar[ =i tot mai bine
luminat[ pe m[sur[ ce te apropii de ultima carte a Bibliei. Atunci
când Domnul Isus este Domnul vie\ii tale, viitorul î\i este prieten
=i nu ai de ce s[ te temi. Domnul Isus i-a numit pe ucenicii Lui
prieteni, pentru c[ le-a dest[inuit planurile Lui =i a petrecut mult
timp cu ei. Dac[ noi vrem s[ fim numi\i prietenii Domnului, a=a
cum a fost numit Avraam, trebuie s[ petrecem timp cu El în
rug[ciune, în lucrul S[u =i chiar în gândurile noastre, la fel ca =i
Psalmistul, av`ndu-L pe Domnul necurmat înaintea noastr[. O

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

109



prietenie adev[rat[ rezist[ la întâlniri instantanee. Avraam sta
într-o zi la u=a cortului când dintr-o dat[ <…iat[ c[ trei b[rba\i
st[teau în picioare lâng[ el> (Genesa 18:2). Dac[ ai o prietenie cu
Dumnezeu po\i s[ te a=tep\i la astfel de vizite instantanee. 

Cei ce sufer[ durerea desp[r\irii sunt cei care r[mân în urm[ =i
Scriptura nu ne cere s[ interioriz[m durerea desp[r\irii, ci ne d[
voie s[ plângem, dar nu ca cei f[r[ de n[dejde, într-o disperare
care-=i pierde controlul (1 Tesaloniceni 4:13-14). Domnul Isus a
plâns nu numai la mormântul lui Laz[r =i la intrarea în Ierusalim,
ci obi=nuia s[ se roage cu lacrimi înaintea Tat[lui c`nd mijlocea
pentru sufletele oamenilor. <El este Acela care, în zilele vie\ii Sale
p[mânte=ti, aducând rug[ciuni =i cereri cu strig[te mari =i cu
lacrimi c[tre Cel ce putea s[-L izb[veasc[...> (Evrei 5:7).
Dumnezeu a înzestrat omul cu glandele lacrimale, care s[ fie un
mediu de desc[rcare a sim\urilor inimii, fie de bucurie sau de
întristare, =i avem voie s[ ne folosim de ele. 

Ca =i copii ai Domnului accept[m voia Lui de a-i chema pe ai
S[i acas[, asemenea snopului strâns la timp, =i durerea noastr[ este
alinat[ de fericita n[dejde a re]ntâlniri în ziua când Domnul va
veni sau când =i noi, la rândul nostru, vom fi slobozi\i în pace din
acest trup. Israeli\ii aveau obiceiul s[-i plâng[ pe cei ce mor timp
de 30 de zile. <Copiii lui Israel au plâns pe Moise treizeci de zile,
în câmpia Moabului; =i zilele acelea de plâns =i jale pentru Moise
s-au sfâr=it> (Deutronom 34:8). Era ceva obi=nuit pentru cei din
Israel ca atunci când le murea cineva drag s[-=i arate jalea stând în
cenu=[, sau î=i exprimau durerea cu strig[te, î=i b[teau pieptul sau
chiar angajau bocitori. Prima tranzac\ie monetar[ men\ionat[ în
Scriptur[ este cump[rarea unei pe=teri de c[tre Avraam de la
Efron, fiul lui |ohar, pentru a servi ca loc de înmormântare pentru
Sara, =i apoi, mai târziu, pentru restul familiei. <…=i Avraam a
venit s[ jeleasc[ pe Sara =i s-o plâng[> (Genesa 23:2).

Serviciile de înmormântare sunt momente ginga=e, care
puncteaz[ plecarea unui copil al lui Dumnezeu acas[, =i ele sunt
de multe ori clipe în care Dumnezeu cheam[ la poc[in\[ oameni,
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amintindu-le c[ sunt doar c[l[tori pe acest p[mânt. Egiptenii î=i
plângeau mor\ii timp de 70 de zile, iar noi, în zilele de ast[zi, în
urma plec[rii în ve=nicie a cuiva drag din familie avem o perioad[
numit[ perioada de doliu. De-a lungul anilor s-a dezvoltat o
breasl[ de meseria=i care se ocup[ cu preg[tirea trupului înainte
de a fi coborât în \[rân[. La egipteni îmb[ls[marea celor de rang
înalt dura dou[ luni de zile =i consta în: înl[turarea organelor
interne, îmb[ls[marea cu t[mâie =i miresme, =i apoi învelirea
trupului cu o amestec[tur[ de r[=in[. Este mult mai important s[
ne ocup[m de sufletul care va tr[i ve=nic, fiindc[ trupul devine
hrana viermilor care nu fac mofturi, fie c[ cineva a fost doctor sau
nec[rturar. 

Dac[ evenimentul r[pirii nu are loc cât timp suntem în via\[,
moartea este ceva sigur în viitorul fiec[ruia dintre noi, dar
momentul plec[rii noastre nu este la întâmplare, ci este un ceas =i
o clip[ programat[ chiar de Dumnezeu, care \ine firul vie\ii noas-
tre sub controlul Lui. <Dar zilele lui sunt hot[râte, dac[ i-ai
num[rat lunile, dac[ i-ai însemnat hotarul pe care nu-l va putea
trece> (Iov 14:5). Oricât de bine s-ar \ine, omul nu poate trece
hotarul de limit[ a vie\ii pus de Dumnezeu, dar pentru cei credin-
cio=i aceast[ slobozire în pace =i-a pierdut efectul de groaz[, pen-
tru c[ =tiu în cine s-au încrezut. <…noi, care avem cele dintâi
roade ale Duhului, suspin[m în noi, =i a=tept[m înfierea, adic[
r[scump[rarea trupului nostru> (Romani 8:23). 

Pe m[sur[ ce l[s[m ca Scriptura s[ ne înve\e ce are loc în
momentul slobozirii în pace a sufletului nostru din acest trup,
putem deveni tot mai obi=nui\i =i chiar relaxa\i cu gândul c[ vom
pleca acas[ la Domnul. <Gândi\i-v[ la lucrurile de sus, nu la cele
de pe p[m`nt. C[ci voi a\i murit, =i via\a voastr[ este ascuns[ cu
Hristos în Dumnezeu> (Coloseni 3:2, 3). Cineva spunea c[ un
credincios este cu un picior în cer =i cu unul pe p[mânt, dar cel de
pe p[mânt st[ pe o coaj[ de banan[, adic[ este foarte nesigur.
Trupul omenesc este doar un vehicul pentru suflet =i duh, pentru
ca omul s[ aib[ =ansa s[ aleag[, s[ accepte marele privilegiu de a
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deveni prin înfiere copil al lui Dumnezeu. Trupul omenesc are o
alc[tuire complex[, pe care omul nu o poate în\elege pe deplin,
dar din punct de vedere al substan\elor din care suntem alc[tui\i,
avem dou[zeci =i ceva de kilograme de oxigen, minunat combi-
nate cu hidrogen ]n peste 40 de litri de ap[. Creatorul a ales s[ mai
adauge la aceast[ combina\ie, maiestuos împletit[ sub forma de
celule vii, =i aproape 2 kilograme de calciu, peste 11 kilograme de
carbon, pu\in fosfor, ni=te fier =i sulf, pe care le-a îmbinat într-un
cod genetic în a=a fel c[ fiecare dintre noi suntem diferi\i, la fel
cum fiecare fulg de nea =i fiecare frunz[ este diferit[. Toate aces-
tea, o dat[ cu expirarea timpului îng[duit fiec[ruia dintre noi pe
p[mânt, intr[ în descompunere, dar sufletul este slobozit =i ajunge
înapoi la Dumnezeu. În momentul acestei slobozenii în pace cele
cinci sim\uri se sting =i în acela=i moment alte sim\uri mult mai
puternice dau sufletului desc[tu=at din acest trup de moarte un
sim\ de via\[, cum nu a sim\it niciodat[ înainte. 

Majoritatea oamenilor se târguiesc cu via\a pentru un b[nu\, ca
apoi s[ afle c[ ar fi putut avea o avere. De obicei, omul tr[ie=te
cuprins de frica necunoscutului =i a mor\ii, dar acela care intr[ la
ad[postul jertfei Domnului Isus alege s[ tr[iasc[ clipele vie\ii plin
de fericirea de a =ti c[ este proprietatea lui Dumnezeu, =i nimeni
=i nimic nu-i poate gr[bi sau întârzia plecarea de pe p[mânt, pân[
c`nd Dumnezeu, prin puterea Lui de Suveran, cere ca sufletul s[
se întoarc[ la El. Un profesionist este un om cu o meserie specifi-
c[, care =tie ce =i cum s[ fac[ =i face acel lucru indiferent de cum
se simte.

A face voia lui Dumnezeu =i a accepta voia Lui, indiferent de
ce credem noi, se nume=te maturitate spiritual[, =i fiecare dintre
noi suntem chema\i s[ ajungem la aceast[ statur[ de oameni mari
în Hristos, ca astfel Dumnezeu s[ aib[ cât se poate mai mult folos
în urma umbl[rii noastre ca str[ini =i c[l[tori pe acest p[mânt.
Acest sim\ de siguran\[, care ne d[ puterea s[ privim cu pace la
clipa plec[rii noastre în ve=nicie, vine în urma cur[\irii depline a
sufletului nostru în sângele scump al Domnului Isus Hristos.
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Psalmistul a cerut Domnului s[-l cur[\easc[ cu isop ca s[ fie curat
de tot. Isopul era o plant[ folosit[ de preo\i pentru a-i verifica pe
oamenii suspec\i de lepr[. Cu aceast[ plant[, renumit[ pentru
calit[\ile ei de a coagula sângele, rana ce era suspect[ de a fi lepr[
era frecat[ pân[ ce se vedea piele sau \esut curat, =i atunci acela
care a fost verificat era declarat curat. Sângele Domnului Isus
înl[tur[ orice pat[ de pe haina noastr[ =i ne ajut[ s[ tr[im o via\[
sfânt[, pentru a-L putea vedea într-o zi pe Dumnezeu. 

Sfin\enia omului n[scut din nou este ca lumina unui far de pe
marginea m[rii, care lumineaz[ în noapte f[r[ s[ fac[ nici un fel
de g[l[gie. Farul lumineaz[ fie c[ pe acolo trec vapoare, fie c[ nu
trec. El are o singur[ slujb[ =i anume s[ lumineze. La fel =i cel
credincios tr[ie=te sfin\enia cu o integritate sfânt[, indiferent c[
cineva îl vede sau nu, =tiind c[ dac[ tr[ie=te, pentru slava lui
Dumnezeu tr[ie=te. Este bine ca omul s[ fie întotdeauna preg[tit
pentru ceea ce noi numim moarte, pentru c[ preg[tindu-ne pentru
moarte în fiecare zi înv[\[m cum trebuie s[ tr[im pentru
Dumnezeu. Orice rela\ie problematic[ cu semenii no=tri trebuie
vindecat[, =i cât depinde de noi suntem chema\i s[ tr[im în pace
cu to\i, chiar dac[ aceasta înseamn[ o pagub[ pentru noi, o
învinuire pe nedrept sau vreun alt fel de nedreptate. Secretul
iert[rii este c[ ea nu cost[ nimic pentru a o da, dar valoreaz[
enorm de mult ]naintea lui Dumnezeu. 

Iertarea în via\a credinciosului este ca uleiul pentru motor, care
u=ureaz[ frecarea pieselor în mi=care, =i cine vrea s[ fie slobozit
în pace, ca Simion, trebuie s[ ierte orice =i pe oricine, l[sând ca
Dumnezeu s[ fie Cel care r[spl[te=te toate lucrurile. Când ier\i dai
drumul leg[turilor care te \in legat de p[mânt =i astfel te po\i
în[l\a spre cer în rug[ciune. Credincio=ia în lucrurile mici nu tre-
buie neglijat[, pentru c[ ele sunt s[mân\a lucrurilor mari pe care
Dumnezeu ni le încredin\eaz[ numai dup[ ce am fost credincio=i
în lucrurile mici. E=ti pe p[mânt =i sunt pe p[mânt pentru c[ a=a
a vrut Dumnezeu, dar cum plec[m =i unde plec[m de aici depinde
de alegerea pe care o facem fiecare, în mod individual. Pe o piatr[
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de mormânt scria: <Cum e=ti am fost,/Cum sunt vei fi,/
Preg[te=te-te s[ m[ urmezi!> Sunt de acord cu prima parte, dar
mai întâi vreau s[ aflu unde a mers înainte de a dori s[-l urmez.
Cine vrea ca sufletul lui s[ fie slobozit în pace trebuie s[ se re\in[
de la a judeca =i condamna pe al\ii. O astfel de ac\iune, chiar dac[
este la nivelul gândului nostru, nu trece ne]nregistrat[ de
Dumnezeu, care nu ne-a dat niciunuia dintre noi aceast[ slujb[.
Judecarea altei persoane de c[tre noi este o pierdere de energie,
care opre=te înaintarea sufletului nostru pe calea lui Dumnezeu.
Ca s[ fii gata pentru întâlnirea cu Dumnezeu este bine =i s[n[tos
s[-\i prive=ti urma pa=ilor în trecut, s[-\i examinezi ispr[vnicia,
pentru c[ ea va fi verificat[ de Dumnezeu. 

O dat[ ce intr[m sub administra\ia Duhului Sfânt vom primi de
lucru în via Domnului. Domnul Isus nu a zidit sinagogi, nu a vin-
decat pe to\i oamenii din Israel, nu a scris c[r\i, pentru c[ nu aces-
tea au fost prima Lui misiune. Misiunea Lui a fost aceea de a fi
Lumina lumii =i de a deveni Mielul lui Dumnezeu jertfit ca
r[scump[rare pentru p[c[to=i =i nu a l[sat pe nimeni =i nimic
s[-L devieze de la misiunea primit[ de la Tat[l. Noi trebuie s[
cunoa=tem slujba la care suntem chema\i, =i apoi s[ ne \inem de
acea slujb[. De exemplu, dac[ chemarea mea este s[ scriu c[r\i
care s[ îndrume spre Cel Bun, nu mi se va cere s[ m[ duc s[ ajut
la munca fizic[ de a ridica o cas[ de rug[ciune oriunde aud c[ se
face aceasta, prin împrejurimi, cu toate c[ pot s[ fac acest lucru
cu toat[ bucuria, dar nu este prioritate în via\a mea de slujire.
Fiecare trebuie s[ ne punem talan\ii în nego\ ca s[ d[m socoteal[
pentru ei =i s[ putem primi r[spl[tirea Împ[ratului. 

Dac[ ai fost chemat la o via\[ de slujire prin a conduce pe al\ii,
nu uita c[ conducere înseamn[ influen\[. Cine devine p[rinte în
mod automat devine un conduc[tor, care este bun sau r[u. Unul
care conduce pe al\ii este un rob ce sluje=te =i dac[ suntem
chema\i la aceast[ slujb[ înalt[ =i de mare r[spundere, s[ nu uit[m
c[ avem peste noi un Conduc[tor c[ruia }i vom da socoteal[. Este
bine s[-L întrebi ce crede El de slujba ce o faci =i astfel, cum ne
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înva\[ Scriptura, s[ te încerci pe tine însu\i dac[ e=ti în credin\[.
Via\a aceasta trebuie tr[it[ =i condus[ din[utrul nostru, unde
Duhul Sfânt cârmuie=te spre folosul sufletului nostru. Când ne
pune cineva obi=nuita întrebare: <Ce faci?>, fi gata s[ spui: <Îmi
folosesc mâinile, ochii, picioarele, mintea în folosul Împ[r[\iei lui
Dumnezeu>, ca atunci când ajungi ]n pozi\ia lui Simion s[ po\i s[
spui: <Sloboze=te în pace pe robul T[u!> sau ca apostolul Pavel:
<...m-am luptat lupta cea bun[! Am ispr[vit alegarea!> 

Când omul r[mâne credincios pân[ la sfâr=itul vie\ii, ca =i
Simion, vorbele unor astfel de oameni cânt[resc greu =i sunt o
binecuvântare pentru cei din jur. A=a c[ po\i s[ la=i ceva bun în
urm[. Niciodat[ Iacov nu a vorbit mai frumos =i mai cu greutate
ca =i în clipele dinainte de a fi slobozit în pace din acest trup, când
i-a invitat pe copiii lui în jurul patului s[u =i cu gânduri profetice
i-a binecuvântat. La fel a fost =i cu împ[ratul David, care a dat
sfaturi în\elepte fiului s[u, =i pentru c[ inima lui era tot mai atras[
de Dumnezeul pe care l-a slujit a spus: <Duhul Domnului
vorbe=te prin mine, =i cuvântul Lui este pe limba mea> (2 Samuel
23:2). Aceia care tr[iesc via\a din plin sunt cei care cunosc taina
tr[irii vie\ii pentru Dumnezeu. <Teme-te de Dumnezeu =i p[ze=te
poruncile Lui. Aceasta este datoria oric[rui om> (Eclesiastul
12:13). S[ tr[im dovedind dragoste pentru Acela care ne-a ar[tat
cea mai mare dragoste posibil[, ca atunci când va veni clipa
plec[rii noastre s[ fim slobozi\i în pace din acest trup, pentru a fi
pentru totdeauna cu Dumnezeul nostru, c[ruia I-am slujit.

Amin.
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12
CUPTORUL

<Iat[, te-am pus în cuptor, dar nu te-am g[sit argint;
te-am l[murit în cuptorul urgiei.> Isaia 48:10

Când am dat peste acest verset mi-am adus aminte de
cuptorul de pâine pe care l-a zidit bunicul meu pe vre-
mea când eram copil mic. Pentru c[ era nins de ani =i

nu era în cea mai bun[ condi\ie fizic[, aceast[ lucrare i-a luat mult
timp, dar a venit ziua când am v[zut rezultatul final =i am avut
ocazia s[ m[nânc pâine cald[, coapt[ în acel cuptor construit din
chirpici =i c[r[mid[. Cuptorul men\ionat în versetul citat este un
cuptor special al lui Dumnezeu, numit cuptorul urgiei. Acest cup-
tor nu este nici din c[r[mid[ =i nici din vreun material ceramic, ci
este alc[tuit din împrejur[ri =i situa\ii pe care noi uneori le numim
necazuri, dar care de cele mai multe ori au scopul de a testa treap-
ta de credin\[ la care am ajuns =i au capacitatea de a ne da
str[lucirea de trofeu al lui Dumnezeu. Cuptorul este numit <al
urgiei>, lucru care implic[ ceva nepl[cut, =i aceasta este din cauza
temperaturii înalte la care ajunge cuptorul, îns[ are un scop precis
cu privire la modelarea f[pturii noastre noi, o dat[ ce am devenit
copii ai Domnului. <C[ci Tu ne-ai încercat, Dumnezeule, ne-ai
trecut prin cuptorul cu foc, ca argintul> (Psalmul 66:10). 

Cuptorul încerc[rii are ca scop c[lirea noastr[, =i ca produs
final o mai mare asem[nare a noastr[ cu St[pânul nostru. La fel
cum argintarul l[mure=te argintul în cuptor pân[ c`nd î=i vede
chipul reflectat în acel argint lichid, cuptorul încerc[rii are scopul
de a ne modela în vase de cinste, de care Domnul s[ se foloseasc[
=i în care s[ se vad[ chipul S[u. Vechii greci aveau o vorb[ care
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spune c[ prima necesitate a omului este s[ înve\e r[bdarea. Numai
acela care rabd[ focul ispitei se poate bucura de biruin\[ =i de
r[splata pe care o vor primi cei ce vor r[bda pân[ la sfâr=it. Numai
vasul care rezist[ la c[ldura cuptorului f[r[ s[ se crape poate
deveni un vas pe care olarul îl poate folosi. Copilul lui Dumnezeu
nu crede în noroc sau în voia sor\ii, pentru c[ o dat[ ce un suflet
=i-a încredin\at via\a în mâna Domnului, El se îngrije=te de noi la
fiecare pas, \inând seama de fiecare fir de p[r de pe cap, de orice
lacrim[ care se prelinge pe fa\a noastr[ =i chiar de orice pahar cu
ap[ pe care l-am dat în Numele Lui. 

Hindu=ii cred în karma, care înseamn[ ac\iune. Ei cred c[
aceast[ karma determin[ s[r[cia, bog[\ia, s[n[tatea =i determin[
dac[ trebuie s[ se mai nasc[ pe p[mânt sau nu, dar adev[rul este
c[ Dumnezeu, Creatorul lumii v[zute =i nev[zute, controleaz[
fiecare clip[ a vie\ii noastre pe care o tr[im doar o singur[ dat[.
Mul\i credeau c[ p[mântul st[ pe spatele a trei elefan\i care stau
pe o broasc[ \estoas[ uria=[. Acesta era modul în care î=i explicau
cutremurele de p[mânt, dar noi =tim c[ Dumnezeu a ag[\at
p[mântul de nimic =i sus\ine tot Universul prin puterea Lui de
Creator, care face totul dup[ sfatul voii Sale. Dumnezeu are cup-
toare de cur[\ire, de c[lire =i de trezire, dar pentru acela care
refuz[ a fi prelucrat în aceste cuptoare are un cuptor care se
nume=te iazul de foc. 

Ideea c[ un cre=tin ar trece prin aceast[ via\[ f[r[ s[ fie încer-
cat în cuptor este doar un vis, nu realitate, pentru c[ tot ce este
destinat pentru a fi în Cer a fost =i va fi încercat. Dumnezeu alege
s[ ne dea testele prin care =tie c[ ne va cre=te =i nu ni le d[ pe ace-
lea pe care le-am alege noi. Dac[ un student =i-ar face propriu lui
examen, l-ar face cu lucruri pe care le =tie =i nu ar mai avea rost
s[ se dea acel examen. Idealul marelui nostru }nv[\[tor, Isus
Hristos, este s[ ne vad[ pe noi, ucenicii Lui, stând pe picioarele
noastre în credin\[ =i fapt[, la fel cum un meseria= vrea s[-=i vad[
ucenicul c[ este în stare s[ execute oricare faz[ de lucru a
meseriei pe care o înva\[. Dac[ ai luat hot[rârea s[ tr[ie=ti pentru
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Dumnezeu, \inând cont de El în fiecare zi =i în fiecare lucru pe
care-l faci, ai s[ fii încercat, pentru c[ ml[di\a care aduce rod va
fi cur[\at[ ca s[ aduc[ =i mai mult rod spre slava lui Dumnezeu.
Sunt cuptoare prin care atunci când trecem biruitori Dumnezeu
este prosl[vit, a=a cum a fost cinstit prin via\a lui Iov. 

Concep\ia c[lug[rilor a fost c[ prin a se retrage din societate ar
putea s[ fug[ de corup\ie =i imoralitate, dar nu aceasta este
inten\ia lui Dumnezeu pentru copiii Lui. Separarea de lume nu
înseamn[ monahism, ca s[ scapi de cuptoarele ispitelor, ci
înseamn[ sfin\enie, adic[ a ne feri de orice ni se pare r[u, a p[stra
distan\[ între noi =i pl[cerile lumii. O doamn[ bogat[ a c[utat un
=ofer pentru ma=ina ei =i a dat anun\ în ziar. Pe primul candidat
l-a întrebat ce face dac[ în timpul c[l[toriei ei va trebui s[ treac[
printr-o zon[ periculoas[. +oferul a spus c[ el =tie conduce bine =i
nimic nu l-ar putea opri. Al doilea a r[spuns la aceea=i întrebare
spunând c[ el este a=a de bine antrenat fizic c[ nu îl sperie nimeni
=i nu-i este fric[ de nimic. Al treilea candidat a spus c[ el nu ar
trece printr-o asemenea zon[, ci ar ocoli-o. Acest =ofer a fost ales
ca s[ primeasc[ slujba. Ca =i credincio=i trebuie s[ ocolim orice
este p[c[tos, nesfin\it =i poate murd[rii haina alb[ a sufletului
nostru pentru care a murit Domnul Isus Hristos, =i prin aceasta
putem ar[ta c[ se poate tr[i curat într-o lume murdar[. 

Niciodat[ s[ nu ne baz[m c[ noi suntem tari =i =tim cum s[
sc[p[m, pentru c[ diavolul a biruit oameni mai grozavi dec`t noi.
Domnul Isus S-a rugat Tat[lui pentru ucenicii Lui nu ca s[-i ia din
lume, ci s[-i p[zeasc[ de cel r[u, ca prin biruin\a lor în cuptoarele
încerc[rilor s[ fie o lumin[ pentru cei care tr[iesc în întunericul
p[catului. To\i cei ce devin fii =i fiice a lui Dumnezeu sunt trecu\i
prin cuptorul încerc[rii, dar Dumnezeu intervine ori de câte ori îi
cerem ajutorul, pentru ca în cuptorul încerc[rii s[ nu se piard[
credin\a noastr[. De zeci de ori g[sim aceast[ expresie care spune
<dar, Dumnezeu> prin care Domnul intervine în situa\ii de cuptor
=i aduce biruin\[ în via\a celui ce se încrede în El. Avraam a fost
pus în cuptorul încerc[rii atunci când Dumnezeu i-a cerut s[-l
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aduc[ ca jertf[ pe singurul lui fiu, =i el nu s-a târguit ca pentru
Sodoma, nu a încercat s[ ofere toate turmele ca jertf[ pentru a-L
îndupleca pe Dumnezeu =i nu a c[utat versete care s[-i deschid[
o porti\[ legal[ spre a nu asculta, ci a ascultat =i a ie=it biruitor din
cuptorul încerc[rii. Cuptorul lui Nebucadne\ar avea puterea s[
ard[ materia, dar nu =i sufletul =i duhul. La interven\ia lui
Dumnezeu acest cuptor n-a mai putut arde nici materia, pentru c[
El are putere =i asupra focului, dar a ars pe slujitorii împ[ratului. 

Dumnezeu are puterea de a controla =i schimba orice situa\ie
din via\a noastr[, dar se cere de la noi s[ avem atitudinea celor trei
tineri din Israel, care au spus c[ ei nu se închin[ chipului de aur
din valea Dura, fie c[ Dumnezeu îi va sc[pa, fie c[ nu-i va sc[pa.
Uneori Dumnezeu va alege s[ ne rezolve problemele p[mânte=ti
a=a cum dorim noi, iar alteori nu. Una dintre cele mai eficiente
metode de a m[rturisi credin\a noastr[ în Domnul Isus Hristos =i
a fi martori ai învierii Lui este atunci când trecem prin cuptoare =i
nu ac\ion[m ca cei care nu au fost n[scu\i din nou, care nu au
n[dejde. Când treci prin cuptor ai ocazia s[-L ar[\i pe Domnul
Isus din tine. Predica omului mort este cea mai eficient[ predic[
în zilele de ast[zi; mort fa\[ de p[cat =i mort cât prive=te modul
de ac\ionare a omului firesc în momente grele. <Prea iubi\ilor, nu
v[ mira\i de încercarea de foc din mijlocul vostru, care a venit
peste voi ca s[ v[ încerce, ca de ceva ciudat, care a dat peste voi;
dimpotriv[, bucura\i-v[, întrucât ave\i parte de patimile lui
Hristos, ca s[ v[ bucura\i =i s[ v[ veseli\i =i la ar[tarea slavei Lui>
(1 Petru 4:12, 13). 

Apostolul Petru a scris fra\ilor care erau trecu\i prin cuptorul
încerc[rilor, =i chiar dac[ unii erau omorâ\i pentru credin\a lor în
Domnul Isus, nu le spune ceva de comp[timire, de genul: <S[racii
de voi!> Nicidecum, ci el recunoa=te realitatea greut[\ilor =i chiar
a posibilit[\ii ca ei s[ fie chema\i a pl[ti pre\ul suprem. Din
mesajul apostolului reiese: <Dac[ trebuie s[ muri\i, muri\i
ar[tându-L pe Hristos! Se merit[!> Nero a murit în anul 68 d.Hr,
dar înainte de a muri a martirizat multe mii de credincio=i. Era un
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timp când jum[tate din oamenii care tr[iau în Imperiul roman
erau sclavi =i mul\i dintre ei aderar[ la cre=tinism, =i pentru aceas-
ta mul\i =i-au pierdut via\a împreun[ cu oamenii liberi care-L
m[rturiseau pe Domnul Isus Hristos ca Domn =i nu au vrut s[
spun[ c[ Cezarul este Domnul. Felul cum au murit ace=ti cre=tini
a câ=tigat biruin\[ =i cunun[ de martir, dar a fost =i o lucrare tri-
umf[toare a credin\ei care L-a onorat pe Dumnezeu. Ca s[ po\i
înv[\a s[ îno\i trebuie s[ înve\i s[ nu lup\i împotriva apei, ci ca pe
un prieten, s[ o folose=ti sprijinindu-te pe ea, =tiind c[ are puterea
s[ te sus\in[. Când începi s[ ai aceast[ încredere te po\i folosi de
ea ca s[ înaintezi, pe când dac[ te lup\i cu ea te scufunzi. A=a cum
apa devine un prieten cucerit =i încerc[rile, cuptoarele, ne pot
cre=te în credin\[ =i ne poate urca pe trepte înalte, în dependen\a
noastr[ de Dumnezeu =i ]n încrederea noastr[ în voia Lui, care
niciodat[ nu d[ gre=. 

Echipat cu o inim[ care }l laud[ pe Dumnezeu po\i face fa\[
încerc[rilor, a=a cum Pavel =i Sila cântau în temni\a din Filipi. O
inim[ care laud[ pe Dumnezeu în cuptorul încerc[rii }l
prosl[ve=te pe Domnul =i alung[ frica. Starea de supunere, când
e=ti în cuptor, aduce un sim\ de împlinire =i încredere. Echipat cu
o inim[ care-L prosl[ve=te pe Dumnezeu po\i s[ faci fa\[ la cir-
cumstan\e grele =i situa\ii care dep[=esc omul de rând. Omul
n[scut din nou nu este om de rând =i Satan face tot ce-i st[ în
putin\[ s[ ne fac[ din nou oameni de rând ca pe Samson, care prin
neascultare a fost dezbr[cat de putere. Îmbr[cat cu puterea
Duhului Sfânt transformi tragedia în triumf =i sl[biciunea în t[rie,
pentru c[ Cel ce este în noi, adic[ Duhul Sfânt, este mai mare ca
cel ce este în lume. Pentru un cre=tin care a gustat dulcea\a
prezen\ei Duhului Sfânt este un lucru normal s[ tr[iasc[ dând
slav[ lui Dumnezeu. Este ceva a=a de normal, ca =i cum am spune
c[ ceasul de pe perete are un tic[it sau c[ soarele str[luce=te sau
c[ un râu curge la vale. În aceast[ stare de prosl[vire a lui
Dumnezeu este putere, pentru c[ în aceast[ stare credinciosul
prive=te la via\a de dincolo de mormânt =i prime=te tenacitatea de
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a nu da înapoi. Credinciosul =tie c[ durerea va fi îng[duit[ uneori,
dar numai cu motiv =i pentru o durat[ aprobat[ de Dumnezeu,
care are mâna pe termostatul cuptorului =i nu va îng[dui niciodat[
ceva peste puterile noastre. 

Israelului i s-a promis Canaanul, dar a trebuit s[ biruiasc[ zece
popoare. La fel =i noi avem de biruit în cuptoarele încerc[rilor
înainte de a ajunge în Canaanul ceresc, unde vom primi cununa
de biruitori. În textul citat la început, Dumnezeu se plânge de
Israel care a jurat pe Numele S[u =i L-a chemat, dar nu în adev[r
=i nici cu neprih[nire, =i care atunci când a fost încercat în cuptor
nu a fost g[sit a fi argint, a=a cum se pretindea c[ este. <Fiul omu-
lui, casa lui Israel a ajuns pentru Mine ca ni=te zgur[; to\i sunt
aram[, cositor, fier, plumb, în cuptorul de topit; au ajuns ni=te
zgur[ de argint> (Ezechiel 22:18). Este timpul s[ te întrebi dac[
cuptorul lui Dumnezeu te-ar g[si argint sau zgur[, pentru c[ El nu
p[streaz[ în cer lucruri f[r[ de valoare. În dragostea Lui,
Dumnezeu mai folose=te un cuptor care are ca scop trezirea sufle-
tului care a a\ipit pe cale, deoarece din cauz[ c[ duhovnice=te
doarme este o prad[ u=oar[ pentru vr[jma=. 

Cuptoarele, necazurile sunt îng[duite cu scopul de a ne trezi la
realitate atunci când ochii duhovnice=ti ni se închid din cauza
nevegherii =i ne îndrept[m spre o pr[pastie spiritual[. La fel cum
un câine ciob[nesc bun adun[ oile, tot a=a Dumnezeu uneori
angajeaz[ cuptorul necazurilor cu scopul de a-l trezi pe cel care
ascult[ la glasul sirenelor =i vrea s[ se întoarc[ înapoi în Egiptul
p[catului. Problema israeli\ilor la un moment dat, pe vremea lui
Ghedeon, nu erau madiani\ii, care erau <cât[ frunz[ =i iarb[>, ci
era Dumnezeu, care le îng[duise madiani\ilor s[-i asupreasc[,
pentru ca astfel ei s[ se întoarc[ la Domnul =i s[ strige dup[ aju-
tor. Madiani\ii erau doar pedeapsa din cauza p[catului lor împotri-
va lui Dumnezeu, =i Domnul a pus pe Israel în cuptorul asupririi
madianite. Faptul c[ Dumnezeu a c[utat în cuptor =i nu a g[sit ce
I-ar fi pl[cut, =i anume argint curat, înseamn[ c[ nu to\i cei din
cuptor sunt ale=ii Domnului care vor fi mântui\i. Dup[ cum
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cernerea separ[ o categorie de o alt[ categorie, tot a=a cuptorul
încerc[rilor ]i separ[ pe cre=tinii care se supun sub mâna tare a lui
Dumnezeu de aceia care se r[zvr[tesc =i sar din ciur, nevrând s[
pl[teasc[ pre\ul uceniciei. Nu to\i cei ce au necazuri mari sunt
copiii Domnului, pentru c[ lumea ajunge ]n necaz datorit[ p[catu-
lui, dar pentru cel credincios cuptorul este o unealt[ de prelucrare
=i des[vâr=ire. 

<Fra\ii mei, s[ privi\i ca o mare bucurie când trece\i prin felu-
rite încerc[ri, ca unii care =ti\i c[ încercarea credin\ei voastre
lucreaz[ r[bdarea> (Iacov 1:2, 3). Apostolul Iacov privea la ceea
ce se poate câ=tiga în urma biruin\ei în cuptor. <Ferice de cel ce
rabd[ ispita. C[ci dup[ ce a fost g[sit bun, va primi cununa vie\ii,
pe care a f[g[duit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc> (Iacov 1:12).
Cuptorul încerc[rilor este metoda folosit[ uneori de Dumnezeu
pentru a ne arat[ c`t de buni sau c`t de r[i suntem, dup[ felul cum
ascult[m când trecem prin încercare. Cuptorul nu este o dovad[
c[ cineva este copilul Domnului, dar nu se poate s[ fii copilul Lui
f[r[ s[ treci prin cuptor. Este de remarcat faptul c[ în dragostea
Sa, Dumnezeu ne-a ales ca s[-I devenim vase de cinste, asemenea
unui vas de argint devenit valoros prin prelucrare ]n cuptor. El
ne-a ales pe când eram înc[ un amalgam de metale =i zgur[. 

De obicei, pe copiii Domnului ]i g[se=ti în cuptorul de prelu-
crare a încerc[rilor. Pentru ca un document s[ fie legal trebuie s[
aib[ un sigil sau o form[ asem[n[toare, care s[ indice o autoritate.
La fel =i copiii Domnului primesc =tampila de aprobare, de cre-
din\[ autentic[, care este dovedit[ a fi real[ numai în cuptorul
încerc[rilor. <Tigaia l[mure=te argintul, =i cuptorul l[mure=te
aurul; dar Cel ce încearc[ inimile, este Domnul> (Proverbe 17:3).
Cuptorul încerc[rilor stabile=te de partea cui suntem. Dac[
alegem s[ fim de partea Adev[rului umblând în adev[r, oricare ar
fi pre\ul, devenim prin prelucrare un vas de cinste în Casa
Dumnezeului nostru. <Orice lucru care poate suferi focul, s[-l tre-
ce\i prin foc ca s[ se cur[\easc[…> (Numeri 31:23). Cuptorul este
=i o metod[ a lui Dumnezeu de a ne cur[\i, pentru ca atunci când
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plec[m de aici s[ nu ne fie groaz[ de moarte, ci cu sentimente de
bucurie s[ plec[m spre Casa St[pânului, pentru c[ am luptat lupta
cea bun[ =i nu am cârtit atunci când am fost trecu\i prin cuptor. 

Scriptura ne aminte=te c[ este posibil s[ observ[m c[ fiii din
curvie nu sunt pu=i în acest cuptor, pentru c[ uneori cei ce refuz[
împ[carea cu Dumnezeu sunt l[sa\i s[-=i tr[iasc[ via\a f[r[ de
necazuri pân[ în ziua judec[\ii. Noi aducem chiar trupurile noas-
tre ca o jertf[ vie, sfânt[, pl[cut[ lui Dumnezeu, a=a cum ne înva\[
apostolul Pavel, dar o jertf[ întotdeauna trebuie s[ treac[ prin foc.
Prin faptul c[ trecem prin cuptor ne asem[n[m cu Domnul Isus,
care a trecut prin cuptorul ispitelor, a suferin\elor =i a ascult[rii de
voia Tat[lui, dar a ie=it biruitor. Trecem prin cuptor pentru a ni se
testa loialitatea fa\[ de Dumnezeu =i pentru a ne putea desp[r\i de
orice zgur[ pe care Dumnezeu o nume=te p[cat. Când unui bolnav
i se spune c[ are o boal[ grea, care duce la moarte, el este gata s[
accepte orice tratament =i chiar amput[ri de membre numai s[-=i
scape via\a. Este spre folosul nostru ve=nic s[ fim separa\i de
orice lucru care poate produce boal[ în sufletul nostru. 

Când eram copil =i mergeam de la =coal[ spre cas[, m[ opream
de multe ori pe la un atelier de fier[rie unde erau potcovi\i caii.
Am privit de multe ori la modul cum fierarul f[cea potcoave pen-
tru cai =i am v[zut cum introducea bucata de metal în focul aprins
înainte ca s[ o bat[ pe nicoval[ =i s[-i dea forma dorit[. În cup-
torul încerc[rilor voia noastr[ este zdrobit[ =i avem ocazia s[
ced[m mai u=or, pentru a fi modela\i în ceea ce Dumnezeu vrea
s[ fac[ din noi. Am v[zut în acel foc intens, care era ]ntre\inut cu
oxigen din ni=te foale mari, o lumin[ foarte intens[. Când trecem
prin cuptorul încerc[rilor avem ocazia s[ tr[im într-o lumin[
intens[, în care putem privi realitatea mai îndeaproape =i putem
da lucrurilor ce ne înconjoar[ valoarea potrivit[. În aceast[
lumin[ intens[ de cuptor putem vedea mai bine ce valoroas[ este
mântuirea pe care am primit-o ca dar de la Dumnezeu, =i v[zând
cum putem s[ pierdem tot ce avem pe p[mânt putem pre\ui darul
S[u pe care nu ni-l poate lua nimeni. 
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În cuptorul încerc[rilor ai s[ fii cel mai aproape de Domnul =i
ai ocazia s[-L întâlne=ti pe Acela despre care Nebucadne\ar a spus
c[ are o fa\[ care seam[n[ cu fa\a unui fiu de Dumnezeu. Dup[
cum rezi=ti în cuptor a=a vei fi transformat într-o unealt[ de care
Dumnezeu se va folosi pentru a chema suflete la mântuire =i în
acela=i timp s[ te îmbog[\easc[ fa\[ de El în lumea care vine,
unde sunt adev[ratele comori pe care ho\ul nu le poate fura =i
molia nu le poate distruge. Poate c[ s[r[cia sau boal[ î\i bate la
u=[, dar Dumnezeu este deja în[untru, gata s[-\i spijineasc[ duhul
=i s[-\i dea o cântare de laud[ în noaptea încerc[rilor, prin care
s[-L prosl[ve=ti. Dup[ ce am devenit o unealt[ de cinste s[ nu
uit[m c[ tot meritul este al lui Dumnezeu, care ne-a dat mântuirea
=i ne-a prelucrat în cuptorul încerc[rilor dup[ voia Lui. 

Dac[ un credincios s-ar l[uda vreodat[ c[ este ceva sau c[
poate face ceva datorit[ efortului s[u, ar fi ca =i cum ai vedea o
broasc[ \estoas[ pe un gard =i s-ar l[uda c[ a ajuns acolo sus de
una singur[. Când este noapte vezi lucrarea m[rea\[ a astrelor
cere=ti, =i când e=ti în noaptea încerc[rii vezi mâna lui Dumnezeu
la lucru, a=a cum nu o vezi niciodat[ în vreme de bel=ug =i de
prosperitate. Dup[ cum albina fur[ nectarul din floare =i fertili-
zeaz[ acea floare, tot a=a cuptorul încerc[rilor, care uneori pe
moment aduce suferin\[, are poten\ialul de a ne dezvolta puterea
duhovniceasc[. Când nu suntem în cuptor trebuie s[ ne preg[tim
pentru c[ =tim c[ mai devreme sau mai târziu credin\a pe care o
afirm[m cu gura ne va fi încercat[. 

David nu a pierdut timpul când era p[stor la oi, ci el, acolo pe
câmpia Betleemului, cânta Domnului cu harfa =i f[cea exerci\ii cu
pra=tia. Tot a=a =i noi s[ strângem Cuvântul lui Dumnezeu în
inima noastr[, pentru ca la vreme de necaz s[ ne putem spijini pe
promisiunile lui Dumnezeu =i s[ nu aducem ru=ine, ci cinste
P[rintelui nostru care este în ceruri. Ideal ar fi ca un cre=tin s[
ac\ioneze la fel când este l[udat, batjocorit, în bel=ug sau în
s[r[cie, s[n[tos sau bolnav, dar adev[rul este c[ ac\ion[m diferit
în anumite st[ri, =i Dumnezeu ne cheam[ la integritate, statorni-
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cie =i echilibru spiritual, indiferent de situa\iile prin care trecem.
Este o =coal[ care are cursuri superioare ce nu trebuiesc ocolite.
Ca s[ devii un vas curat de care El s[ se foloseasc[ va trebui s[
biruie=ti firea ta =i s[ o faci subordonat[ duhului t[u care este câr-
muit de Duhul Sfânt. Duhul î\i va spune c[ vrea s[ slujeasc[
Domnului, pe când firea î\i va spune s[ te sluje=ti pe tine. Firea
noastr[ este un fel de c[lcâi a lui Ahile, adic[ un punct sensibil =i
vulnerabil la care trebuie s[ veghem, pentru c[ dorin\ele ei de cele
mai multe ori vor fi împotriva binelui duhului nostru trezit la via\[
de Duhul lui Dumnezeu prin na=terea din nou. Mul\i oameni se
îmboln[vesc din cauza îngrijor[rii, cu toate c[ aceasta nu schimb[
cu nimic realitatea lucrurilor, dar cel care este credincios
Domnului î=i încredin\eaz[ soarta în mâna Domnului =i prime=te
antidotul îngrijor[rii, care este pacea ce vine de sus. 

Chiar dac[ trecem prin cuptorul încerc[rilor, avem cu noi un
Împ[rat care s[ ne apere =i un Mare Preot care s[ mijloceasc[ pen-
tru noi. Faptul c[ vom trece prin cuptoare f[r[ s[ cârtim nu numai
c[-L va mul\umi pe St[pân, dar va aprinde chemarea la mântuire
în al\ii =i ]nchinarea în cei ce au obosit pe cale. <Fiindc[ ai p[zit
cuvântul r[bd[rii Mele, te voi p[zi =i Eu de ceasul încerc[rii, care
are s[ vin[ peste lumea întreag[…> (Apocalipsa 3:10). Dac[
r[bd[m cuptorul încerc[rii cu Domnul, f[r[ s[ ne lep[d[m de El,
vom domni împreun[ cu Dumnezeu într-o nou[ dimensiune de
via\[, care va dura ve=nic, în locul acela pe care El a spus c[ se
duce s[-l preg[teasc[, pentru ca acolo unde este El s[ fim =i noi.
<Fii credincios pân[ la moarte, =i-\i voi da cununa vie\ii>
(Apocalipsa 2:10). Fii credincios! Se merit[!

Amin
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13
CÂNTAREA IZBÃVIRII

<Arca=ii, din mijlocul ad[p[toarelor,/ S[ laude cu
glasul lor binefacerile Domnului,/ Binefacerile câr-
muirii Sale în Israel.> Judec[tori 5:11

Cartea judec[torilor face leg[tura în istoria Israelului
între perioada lui Iosua =i perioada instaur[rii primei
monarhii sub domnia împ[ratul Saul. Dup[ ce

Dumnezeu le-a permis s[ treac[ Iordanul =i s[ intre în posesia
\[rii Canaanului, israeli\ii, cu toate c[ al[turi de Iosua au promis
c[ vor fi credincio=i Domnului, au început s[ neglijeze fidelitatea
în rela\ia lor cu Dumnezeu =i s[ se alipeasc[ de dumnezeii
canaani\ilor, pân[ acolo c[ î=i aduceau copiii ca jertf[ lui Moloc.
La un moment dat li s-au p[rut s[rb[torile Domnului plicticoase,
pentru c[ ele însemnau rug[ciune =i citirea Legii, pe când s[rb[-
torile canaani\ilor îi fascina cu dezm[\ul moral care le caracteriza. 

Perioada judec[torilor cuprinde o serie de cicluri de neas-
cultare, poc[in\[ =i izb[vire, care au avut loc de-a lungul a câtor-
va sute de ani. Acestea ne servesc =i nou[ ast[zi ca pild[ =i ne
înva\[ câteva lucruri despre cât de în=el[tor este p[catul, care prin
neveghere se strecoar[ în via\a celui care ignor[ disciplina
duhovniceasc[ =i se plictise=te de via\a sfânt[ tr[it[ în limitele
îng[duin\ei lui Dumnezeu. Privind la lipsa de statornicie a
Israelului în perioada judec[torilor putem înv[\a ceva despre
tr[d[torul din[untrul nostru, numit firea p[mânteasc[, care are ca
reziden\[ inima. <P[ze=te-\i inima mai mult decât orice, c[ci din
ea ies izvoarele vie\ii> (Proverbe 4:23). Dac[ suntem sinceri cu
noi, va trebui s[ admitem c[ nimeni nu ne-a f[cut mai mult r[u ca
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=i dorin\ele fire=ti ale inimii noastre. Înv[\[m din neascultarea
Israelului c[ nu este în\elept s[ pui lemne pe un foc care nu tre-
buie s[ ard[, =i acest foc str[in numit dorin\ele firii când i se per-
mite =i i se creaz[ condi\ii prielnice simte o atrac\ie spre lucrurile
sclipitoare dar ucig[toare ale lumii, care ne pot face vr[jma=i cu
Dumnezeu. Adam =i Eva au pierdut dreptul de a locui în Eden,
care era paradisul p[mântesc, pentru c[ la un moment dat para-
disul n-a mai fost îndeajuns pentru ei =i au fost de acord s[ asculte
de glasul care promitea mai mult decât le era îng[duit, =i aceasta
le-a adus c[derea. 

Acest mesaj trateaz[ modul ]n care Dumnezeu a trezit pe
poporul S[u dintr-o astfel de c[dere prin asuprirea canaani\ilor =i
arat[ felul cum Dumnezeu i-a izb[vit atunci când strig[tul lor a
ajuns pân[ la Dumnezeu. Pentru neascultarea =i alipirea lor de
idoli, care însemna adulter spiritual, Dumnezeu i-a l[sat s[ simt[
asuprirea canaani\ilor care au reu=it s[-=i refac[ puterea, =i cu
carele lor de fier f[ceau mult[ pagub[ lui Israel. Când Israelul se
poc[ia de idolatria lor, punându-=i inima s[-L caute pe Domnul,
Dumnezeu ridica câte un judec[tor care îi izb[vea de cele mai
multe ori pentru câte o perioad[ de 40 de ani. 

Textul Scripturii din Judec[tori capitolul cinci ne prezint[ pe
Debora, so\ia lui Lapidot, care era proroci\[, dar îndeplinea =i
func\ia de judec[tor. Debora nu avea o sal[ de judecat[, ci judeca
poporul sub un pom numit finicul Deborei, între Rama =i Betel.
Cu glas profetic, Debora cheam[ pe Barac s[ ia zece mii de
oameni =i la cuvântul Domnului s[ bat[ pe Sisera, c[petenia
o=tirii canaanite, care invadase \inutul Israelului cu nou[ sute de
care de fier, ce erau echivalente cu tancurile de ast[zi. Dumnezeu
le-a dat biruin\[ =i Sisera, c[petenia o=tirii canaanite, fiind foarte
obosit =i complet epuizat, a intrat în cortul unei femei cu numele
Iael care l-a omorât ]n timp ce el dormea, b[tându-i un \[ru= în
tâmpl[. Biruin\a Israeli\ilor a f[cut ca din inima Deborei s[ izbuc-
neasc[ o cântare de izb[vire c[tre Dumnezeu, pentru bun[tatea pe
care El le-a ar[tat-o. <Cum voi r[spl[ti Domnului, toate bineface-
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rile Lui fa\[ de mine? Voi în[l\a paharul izb[virilor, =i voi chema
Numele Domnului> (Psalmul 116:12, 13).  

Cântarea de izb[vire sau paharul izb[virilor a fost o exprimare
a recuno=tin\ei ce o sim\ea fa\[ de Dumnezeu, care întotdeauna
aude strig[tul celui prigonit. +i noi, care am fost izb[vi\i de cel
viclean, suntem chema\i =i învrednici\i s[ aducem pe altarul
Domnului o astfel de jertf[ sfânt[, de laud[. <Prin El, s[ aducem
totdeauna lui Dumnezeu o jertf[ de laud[, adic[, rodul buzelor
care m[rturisesc Numele Lui> (Evrei 13:15). Noi avem un motiv
mult mai puternic dec`t a avut Debora, ca s[ cânt[m cânt[ri de
izb[vire din inim[ pentru Domnul, Izb[vitorul nostru, deoarece
pentru noi Dumnezeu a adus o izb[vire ve=nic[ de la pierzare a
sufletului nostru =i nu doar o izb[vire p[mânteasc[. 

Textul citat la început ne spune c[ dup[ aceast[ izbând[, pe
care Dumnezeu le-a dat-o, israeli\ii se duceau la fântâna numit[
ad[p[toare =i puteau scoate ap[ f[r[ teama c[ vor fi ataca\i de
du=mani. Nu mai trebuiau s[ pândeasc[ s[ vad[ unde este
vr[jma=ul =i în grab[ s[ scoat[ o g[leat[ cu ap[, ci în deplin[ pace
puteau scoate ap[, =i aceasta a fost o pricin[ a c`nt[rilor de laud[
c[tre Dumnezeu. Nu le mai era fric[ c[ arca=ii pândeau de unde-
va =i \inteau ca s[-i stârpeasc[. Cei ce devin copiii Domnului au
o fânt`n[ din care scot apa cea vie, =i piedicile care le opreau
accesul la aceast[ fântân[ au fost înl[turate de Domnul Isus
Hristos, Izb[vitorul nostru. Suntem în pustia lumii =i sufletul nos-
tru g[se=te reîmprosp[tare numai din fânt`na a c[rei ap[ izvor[=te
din tronul lui Dumnezeu =i din care dac[ cineva o bea are promi-
siunea c[ din inima lui vor curge râuri de ap[ vie. Aceast[ fânt`n[
este Domnul Isus Hristos, sursa inepuizabil[ de ap[ vie pentru to\i
cei ce accept[ s[ primeasc[, prin înfiere, cel mai mare drept dat
oamenilor =i anume de a deveni copii ai lui Dumnezeu. O dat[
schimba\i în f[ptura cea nou[, nimic altceva nu mai are gust bun
afar[ de Domnul, atâta timp cât sufletul este s[n[tos în credin\[. 

Credin\a biblic[ mântuitoare nu este oarb[, ci ea este o
încredere într-un Dumnezeu real, care se face cunoscut prin
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Scriptur[ =i prin vie\ile schimbate de Duhul Sfânt, în care El a
f[cut =i înc[ mai face minuni. <+i cei ce cânt[ =i cei ce joac[
strig[: «…Toate izvoarele mele sunt în Tine»> (Psalmul 87:7).
Aceast[ ap[ vie este cu adev[rat a noastr[, f[r[ discu\ii de felul
cum au avut oamenii lui Isaac cu filistenii, atunci când se certau
pentru fântâni. <…apa este a noastr[…> (Genesa 26:20). Apa vie
este a noastr[, a celor care am cerut-o =i am primit-o prin decret
divin, =i ea d[ inimii noastre ghes la închinarea în duh =i în adev[r.
Ori de câte ori ne adâncim în Cuvântul Scripturii =i ne în[l\[m
c[tre cer în cântare de laud[ bem din fântâna acestei ape limpezi,
care revigoreaz[ puterile duhului nostru pentru a putea face fa\[
c[l[toriei care ne-a mai r[mas pân[ în Canaanul ceresc. 

<Acela va locui în locuri înalte; stânci înt[rite vor fi locul lui
de sc[pare; i se va da pâine, =i apa nu-i va lipsi> (Isaia 33:16).
Setea dup[ aceast[ ap[ =i foamea dup[ aceast[ pâine este o
dovad[ a na=terii din nou. Aceste locuri înalte sunt st[ri de
p[rt[=ie cu Dumnezeu, când prin rug[ciune =i cântare sufletul
nostru se înal\[ c[tre El. G[sim bucurie, hran[, ap[ =i ocrotire de
s[ge\ile celui r[u numai la aceast[ fântân[, care este Domnul Isus
Hristos. Când arca=ii ]i pândeau pe israeli\ii ce veneau s[ scoat[
ap[ nu exista p[rt[=ie, ci doar o fric[ de s[geata care putea veni
pe nea=teptate c[tre ei. Cântarea Deborei scoate acest detaliu în
eviden\[, =i anume c[ o dat[ ce vr[jma=ul a fost biruit, poporul nu
numai c[ poate s[ scoat[ ap[ f[r[ fric[, dar au timp de p[rt[=ie
unii cu al\ii, în cânt[ri de biruin\[ cântate lui Dumnezeu. Este o
bucurie =i o satisfac\ie l[untric[ s[ te-ntâlne=ti cu cei care sunt
n[scu\i din s[mân\a Cuvântului lui Dumnezeu, asemenea \ie, =i s[
]mp[rt[=e=ti cu ei ceea ce a f[cut Domnul pentru tine =i ce a f[cut
în vie\ile lor. Duhul Sfânt ]i face pe copiii Domnului s[
m[rturiseasc[ despre biruin\ele Sale =i spun: <A=a a lucrat
Domnul în via\a mea!>, <A=a mi-a dat izb[vire!>, <A=a m-a întârit
s[ biruiesc ispita!> Aceste biruin\i stârnesc în cei mântui\i sim\ul
recuno=tin\ei, care prin cântarea de laud[ se înal\[ p`n[ pe altarul
lui Dumnezeu. 
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<Atunci =i cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu
altul; Domnul a luat aminte la lucrul acesta, =i a ascultat; =i o carte
de aducere aminte a fost scris[ înaintea Lui, pentru cei ce se tem
de Domnul, =i cinstesc Numele Lui> (Maleahi 3:16). Apoi ca
egali în fa\a lui Dumnezeu, pentru c[ to\i ne-am calificat pentru
rangul de p[c[to=i =i c[lc[tori ai Legii Lui, dar m`ntui\i prin
Harul S[u, s[ în[l\[m o cântarea a izb[virii c[tre Dumnezeu, care
în bun[tatea Lui a biruit pe vr[jma=ul sufletului nostru =i a pl[tit
datoria p[catelor noastre înaintea drept[\ii lui Dumnezeu. Cine
alege s[ intre la ad[postul jertfei Domului Isus devine o comoar[
a lui Dumnezeu. <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). Multe din cânt[rile de izb[vire sunt stârnite în
sufletul celui mântuit de evenimentul pe care-l a=tept[m s[ aib[
loc în ziua aceea pe care Domnul o preg[te=te, când va fi o mare
diferen\[ între cel ce sluje=te lui Dumnezeu =i acela care alege s[
neglijeze oferta de împ[care cu El. 

John Wesley, întemeietorul credin\ei metodiste, a scris peste
7000 de cânt[ri, dintre care peste 5000 men\ioneaz[ ziua întâlnirii
Domnului Isus cu Mireasa Sa, care este Biserica lui Dumnezeu.
Întâlnirea în casele de rug[ciune a celor ce au fost sfin\i\i în sân-
gele Mielului lui Dumnezeu reprezint[ o adunare sfânt[ a
Domnului, în care El este prezent. <Dumnezeu st[ în adunarea lui
Dumnezeu…> (Psalmul 82:1). Sufletele adunate în casele de
rug[ciune celebreaz[ un Dumnezeu viu =i adev[rat, care arat[
p[c[to=ilor calea =i îi schimb[ în f[pturi noi, care iubesc
neprih[nirea =i se feresc de p[cat. Ei au o pasiune sfânt[ pentru a
cânta lui Dumnezeu cânt[rile izb[virii, ce izvor[sc din bucuria
l[untric[ care rezult[ din cunoa=terea lui Dumnezeu =i din sim\ul
prezen\ei Duhului Sfânt în[untrul sufletului. Aceste st[ri de
închinare definesc o Biseric[ adev[rat[ =i f[r[ ele oamenii ce se
adun[ nu se deosebesc de cei care se ]nt`lnesc ]ntr-un club sau
într-un muzeu. Astfel de suflete, care se închin[ cu întreaga lor
via\[ lui Dumnezeu, au adânc în[untrul lor sentimentul
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recuno=tin\ei fa\[ de Cel care ne-a r[scump[rat =i care face din cei
ce se încred în bun[tatea Lui robi din dragoste pentru Dumnezeu. 

Sufletele ce sl[vesc Numele Domnul prin cânt[ri de laud[ sunt
suflete ce cred într-un Dumnezeu viu =i prezent, care prime=te
închinarea pe care o merit[. Aceasta este caracteristica Bisericii
lui Dumnezeu, pe care por\ile locuin\ei mor\ilor nu au biruit-o =i
nu o vor birui niciodat[, pentru c[ Domnul este C[petenia
des[vâr=irii lor. Dumnezeu prime=te aceast[ închinare nu pentru
performan\a =i des[vâr=irea cu care este adus[ pe altarul S[u, ci
pentru motiva\ia care st[ în spatele acestei închin[ri. Ceea ce ne
motiveaz[ s[ ne închin[m Domnului prin cânt[ri de laud[ demon-
streaz[ cui ne închin[m. Dac[ motivul închin[rii este slava per-
sonal[, dorin\a dup[ recuno=tin\a =i aprecierea oamenilor, acestea
dovedesc c[ de fapt nu ne închin[m lui Dumnezeu, ci eului
nostru. Dac[ motivul închin[rii este recuno=tin\a fa\[ de
Dumnezeu, izvorât[ din f[ptura cea nou[ creat[ de Duhului Sfânt
în[untrul nostru, atunci aceast[ laud[ este primit[ pe altarul lui
Dumnezeu. 

Mul\i spun c[ vor s[ fie robi ai lui Isus Hristos, dar nu to\i vor
s[ fie trata\i ca robi ai Domnului, nici de oameni, nici de
Dumnezeu =i nici nu au o închinare de robi care depind de bun[-
tatea marelui St[pân. Cei care cu adev[rat sunt robi ai Domnului
Isus au un entuziasm care provine din st`rnirea jarului Duhului
Sfânt cu care au fost pecetlui\i pentru ziua r[scump[r[rii, care-i
face s[ vorbeasc[ despre bun[tatea lui Dumnezeu =i s[ cânte
cânt[rile izb[virii, a=a cum Debora a cântat. Dumnezeu a f[cut
lucruri mai mari pentru noi dec`t pentru israeli\ii din timpul pro-
roci\ei Debora, =i El este vrednic s[ primeasc[ închinarea noastr[
prin cânt[ri de izb[vire. Uneori închinarea noastr[ este s[rac[,
pentru c[ imaginea pe care o avem despre Dumnezeu este s[rac[,
dar când cheltuim timp cu Cuvântul lui Dumnezeu =i începem s[
num[r[m binecuvânt[rile Domnului aceast[ imagine despre
bun[tatea Lui devine tot mai clar[ =i declan=eaz[ dorin\e sfinte de
a l[uda Numele Domnului cu cânt[ri de izb[vire =i prosl[vire.
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Graba =i u=ur[tatea cu care cineva studiaz[ Cuvântul Domnului =i
neaten\ia cu care ascult[ mesajele din casa de rug[ciune sunt
adev[ra\i vr[jma=i ai sufletului, pentru c[ opresc stârnirea jarului
sfânt din suflet, care ne d[ imbolduri sfinte de a cânta cânt[rile
izb[virii, care sunt potrivite pentru a fi în gura celor mântui\i.
<…limba mea va l[uda dreptatea Ta, în toate zilele va spune lauda
Ta> (Psalmul 35:28). Cântarea de laud[, care se înal\[ din inima
=i gura celui mântuit, este unul din mijloacele folosite de
Dumnezeu pentru a re]mprosp[ta puterea noastr[ duhovniceasc[.
<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 40:30, 31). 

Puterea duhovniceasc[ vine de la Dumnezeu în sufletul nostru
prin închinare, care este atitudinea noastr[ înaintea Domnului în
primul rând prin rug[ciune =i cântare. Cântarea de izb[vire =i
intensitatea c[ldurii ei porne=te din felul în care credinciosul se
vede în raport cu Dumnezeu. Când v[d m[rimea Lui =i micimea
mea nu pot s[ nu-L laud pe Dumnezeu pentru bun[tatea Sa. O
cântare spune: <Când privesc a Lui iubire, m[ str[bate-un fior
sfânt,/ C[ din Slav[ =i m[rire ai venit jos pe p[mânt./ Aleluia!
Slav[ |ie! Cel ce-n locul meu pe cruce ai murit./ Toat[ slava! A
Ta fie!/ C[ Tu pe mine a=a mult m-ai iubit!> Privind la dragostea
lui Dumnezeu, gura credinciosului se umple cu cânt[ri de biruin\[
=i laud[ pentru Acela care a f[cut o cale acolo unde nu era, pen-
tru ca un p[c[tos ca mine s[ fie mântuit. <Am strigat c[tre El cu
gura mea, =i îndat[ lauda a fost pe limba mea> (Psalmul 66:17).
Cântarea Deborei, stârnit[ de Duhul Domnului, îndeamn[ la o
astfel de cântare de biruin\[: <…S[ laude cu glasul lor binefaceri-
le Domnului,/ Binefacerile cârmuirii Sale în Israel. Atunci popo-
rul Domnului s-a pogorât la por\i: «Treze=te-te, treze=te-te
Debora! Treze=te-te, treze=te-te =i zi o cântare!»> (Judec[tori
5:11, 12). Poporul izb[vit de asuprirea canaanit[ s-a adunat la
por\i ca s[ recunoasc[, strân=i împreun[, bun[tatea Domnului
care le-a adus izb[virea de vr[jma=ii lor. 
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Copiii Domnului se adun[ la por\ile harului lui Dumnezeu,
care se deschid celui ce bate. Poporul Domnului s[rb[tore=te
leg[mântul harului f[cut în sângele leg[mântului celui nou, care
le-a adus adev[rata slobozenie. <Cine va putea spune ispr[vile
m[re\e ale Domnului? Cine va putea vesti toat[ lauda Lui?>
(Psalmul 106: 2). Copiii Domnului s[rb[toresc pe Domnul care
i-a sc[pat din c[tu=ele patimilor, le-a luat povara p[catelor ce o
purtau =i }i mul\umesc pentru noua inim[, din care necontenit
\â=nesc cânt[ri de laud[ c[tre Dumnezeu. <…Înv[\a\i-v[ =i
sf[tui\i-v[ unii pe al\ii cu psalmi, cu cânt[ri de laud[ =i cu cânt[ri
duhovnice=ti, cântând lui Dumnezeu cu mul\umire în inima voas-
tr[> (Coloseni 3:16). Prezentând legitima\ia credin\ei, semnat[ în
meritul Sângelui Sfânt, avem intrare slobod[ înaintea lui
Dumnezeu prin intermediul cânt[rilor de laud[, care sunt o expre-
sie de recuno=tin\[ a sufletului ce simte bun[tatea Sa. 

Dumnezeu care te iube=te vrea s[-L iube=ti =i s[-I fi o priori-
tate. El vrea s[-I cau\i fa\a prin intermediul rug[ciunii =i a cânt[rii
de laud[, pentru ca El s[ te poat[ binecuvânta în acele clipe prin
faptul c[ Îi vei sim\i prezen\a. <Vorbi\i între voi cu psalmi, cu
cânt[ri de laud[ =i cu cânt[ri duhovnice=ti, =i cânta\i =i aduce\i din
toat[ inima laud[ Domnului> (Efeseni 5:19). Cântarea de laud[
face parte din via\a credinciosului care simte c[ na=terea din nou
a avut loc cu adev[rat în[untrul lui, =i Duhul Sfânt, care
revars[putere, îi d[ imboldul de a prosl[vi Numele lui Dumnezeu
cu inima =i gura. Dup[ cum sângele care circul[ prin vene sus\ine
via\a la nivelul celulelor trupului, tot a=a Cuv`ntul =i cântarea
sus\in prospe\imea vie\ii sufletului nostru într-o leg[tur[ cu cerul.
Cheltuirea timpului cu aceste lucr[ri nu este privit[ ca o obliga\ie,
ci este o pl[cere care satur[ =i satisface dorin\a l[untric[ a sufle-
tului mântuit.  

Israelul a fost poporul care a cântat mult lui Dumnezeu, =i
Cartea Psalmilor, care este cea mai citit[ carte a Scripturii, a fost
cântat[. G[sim în Sfânta Scriptur[ c[ înainte de a p[timii la
Golgota, Domnul Isus a cântat. De asemenea, Pavel =i Sila au
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cântat c`nd erau în temni\[ cu picioarele în butuci =i este potrivit
ca =i noi s[ cânt[m cânt[ri de izb[vire spre slava Aceluia care
ne-a sc[pat sufletul de la moarte. Reformatorul Luther a scris 37
de imnuri, care în marea lor majoritate sunt inspirate din Psalmi.
Când po\i s[ cân\i ca =i Pavel =i Sila ]n necaz, este o dovad[ c[
acea c`ntare nu este ceva de form[, ci este o izbucnire a focului
dragostei ce clocote=te în[untrul nostru pentru Dumnezeu. <…voi
cânta cu duhul, dar voi cânta =i cu mintea> (1 Corinteni 14:15).
Cântarea de laud[ este de la Dumnezeu, pentru c[ este stârnit[, =i
focul ei este a\â\at de Duhul Sfânt, dar este doar pentru Domnul,
singurul vrednic s[ primeasc[ cântarea de izb[vire ca o jertf[ de
bun miros. 

Cântarea de laud[ are o func\ie dubl[, pentru c[ ea ne zide=te
pe noi suflete=te =i ]n acela=i timp }l laud[ pe Dumnezeu. Cuvin-
tele Domnului Isus: <Da\i Cezarului ce este a Cezarului!> au
devenit proverbiale, dar omul de cele mai multe ori las[ afar[ a
dou[ parte care spune s[ d[m lui Dumnezeu ce este a lui
Dumnezeu. Între lucrurile pe care Dumnezeu le cere =i le prime=te
de la noi este cântarea de laud[. Acest act de <a da lui Dumnezeu>
are un sub]n\eles de obliga\ie, într-o atitudine corect[ de supunere
fa\[ de Cineva c[ruia îi suntem datori cu ceva. Când cineva înva\[
calea Domnului trebuie s[ înve\e s[ dea lui Dumnezeu ce este a lui
Dumnezeu =i între ceea ce I se cuvine lui Dumnezeu este =i
cântarea de laud[ =i izb[vire. Dac[ cânt[m f[r[ s[ con=tientiz[m ce
cânt[m, inima noastr[ nu particip[ la a cânta binefacerile
Domnului, de aceea trebuie s[ avem grij[ s[ nu aducem Domnului
jertfa nebunilor, f[când cu neb[gare de seam[ o slujb[ înaintea Sa.

Oameni de rând ca tine =i ca mine se ridic[ deasupra proble-
melor zilei prin intermediul cânt[rii de laud[ =i intr[ în prezen\a
lui Dumnezeu unde este pace deplin[. Cântarea izb[virii comu-
nic[ în versurile ei adev[ruri despre ceea ce a f[cut Dumnezeu,
despre ceea ce face =i va face în viitor. Aceia care }l iubesc pe
Dumnezeu, pe care prorocul Maleahi }l nume=te <Soarele
Neprih[nirii>, =i sunt n[scu\i din El, primesc din Dumnezeu
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str[lucirea care-i face s[ semene tot mai mult cu Domnul Isus
Hristos. <…Dar cei ce-L iubesc sunt ca soarele, când se arat[ în
puterea lui…> (Judec[tori 5:31). Fiecare dintre personajele
Bibliei care nu =i-au irosit via\a, ci au ales s[ fac[ ceva spre slava
lui Dumnezeu, au fost creionate în paginile Scripturii cu o anu-
mit[ particularitate. Enoh a umblat cu Dumnezeu, Daniel a fost
om preaiubit, Avraam a fost prietenul lui Dumnezeu, Ioan a fost
numit apostolul iubirii, Pavel apostolul neamurilor, dar dac[ vrei
po\i s[ ai =i tu o particularitate care s[ te identifice pentru veci în
}mp[r[\ia lui Dumnezeu, =i aceasta este aceea de a cânta cânt[ri
de laud[ =i izb[vire Domnului în fiecare zi, indiferent de circum-
stan\ele vie\ii. Este ceva posibil, este o metod[ binecuvântat[ de
a cre=te în harul lui Dumnezeu. Integritate înseamn[ corectitudine
în lucrurile mari =i mici, dar a tr[i o via\[ dominat[ de cântarea de
laud[ este lucru care aduce fericirea pe care o au numai cei ce
umbl[ cu Dumnezeu. Pacea =i fericirea nu este lipsa necazurilor
p[mânte=ti, ci aceste st[ri, împreun[ cu sim\ul împlinirii, vin din
modul de a tr[i necurmat în prezen\a lui Dumnezeu, =i cântarea de
laud[ aduce aceast[ stare. <…A Dumnezeului nostru, s[ fie lauda,
slava, în\elepciunea, mul\umirile, cinstea, puterea =i t[ria, în vecii
vecilor! Amin> (Apocalipsa 7:12).
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14
DÃRNICIA

<A=a c[ dovada dat[ de voi prin ajutorul acesta, îi
face s[ sl[veasc[ pe Dumnezeu pentru ascultarea pe
care m[rturisi\i c[ o ave\i fa\[ de Evanghelia lui
Hristos, =i pentru d[rnicia ajutorului vostru fa\[ de ei
=i fa\[ de to\i.> 2 Corinteni 9:13

Prin d[rnicie în\elegem dorin\a =i pl[cerea de a împ[rt[=i
cu al\ii din binecuvânt[rile materiale pe care Dumnezeu
ni le-a dat. Exist[ oameni necredincio=i care sunt dar-

nici, dar la cei credincio=i trebuie s[ se vad[ ]n mod deosebit
aceast[ tr[s[tur[ care î=i are izvorul în Dumnezeu =i care rode=te
în noi prin roada Duhului Sfânt. Acest mesaj este pentru cei ce-=i
iubesc sufletul =i este o chemare la verificare a valorilor =i a
convingerilor noastre despre ce avem noi. D[rnicia este unul din
modurile în care po\i s[ atragi aten\ia =i binecuvântarea lui
Dumnezeu asupra ta =i asupra casei tale. <Unul, care d[ cu mâna
larg[, ajunge mai bogat; =i altul, care economise=te prea mult, nu
face decât s[ s[r[ceasc[.- Sufletul binef[c[tor va fi s[turat, =i cel
ce ud[ pe al\ii va fi udat =i el> (Proverbe 11:24, 25). D[rnicia face
parte din caracterul care are frumuse\e înaintea lui Dumnezeu. Nu
se poate s[ ai o rela\ie bun[ cu Domnul, dac[ rela\ia cu cei din jur
nu este una potrivit[ cât prive=te a sim\i cu nevoile altora. 

A fi darnic lucreaz[ spre împlinirea celor mai importante
porunci ale lui Dumnezeu pentru noi: de a iubi pe Dumnezeu =i
pe aproapele nostru. A fi darnic nu înseamn[ întotdeauna a da cel
mai mult, ci înseamn[ a da la timp =i a da cu o inim[ larg[ =i
bucuroas[. V[duva pe care a v[zut-o Domnul Isus aruncând
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ultimii ei doi b[nu\i nu a dat mult, dar a f[cut istorie, pentru c[ a
dat cu credin\[ tot ce avea lui Dumnezeu. <Fiecare s[ dea dup[
cum a hot[rât în inima lui: nu cu p[rere de r[u, sau de sil[, c[ci
«pe cine d[ cu bucurie, îl iube=te Dumnezeu»> (2 Corinteni 9:7).
Nu numai c[ este mai bine s[ dai decât s[ prime=ti, dar dac[ dai
cu bucurie te iube=te Dumnezeu =i nimic nu întrece aceasta. Una
din dovezile dragostei noastre este faptul c[ suntem darnici =i
roada Duhului: dragostea, bun[tatea =i facerea de bine, conduse
de o con=tiin\[ vie, trezit[ de Duhul Domnului, ne d[ dorin\a de a
fi un ajutor pentru cei în lips[. 

Domnul Isus a numit d[rnicia Mariei, care a turna mirul pe
capul Domnului, ca fiind <un lucru frumos> f[cut pentru El, cu
toate c[ ucenicii o judecau ca =i cum ea ar fi f[cut ceva prea
extravagant. Aceast[ dorin\[ de a face binele este ca =i o carte de
identitate, prin care credinciosul arat[ c[ se trage din Dumnezeu,
pentru c[ se aseam[n[ cu El. <El este darnic, milostenia lui \ine în
veci; capul i se înal\[ în slav[> (Psalmul 112:9). Po\i s[ fii darnic
=i cu cineva care nu este în nevoie, din dorin\a de a fi o binecu-
vântare pentru acea persoan[, însã d[rnicia rode=te cea mai fru-
moas[ road[ atunci când lucreaz[ împreun[ cu mila, care nu
r[mâne nep[s[toare la nevoile ce le observ[, ci se d[ruie=te cu
lep[dare de sine. Acesta este unul din lucrurile care ne clasific[ ca
=i roditori înaintea lui Dumnezeu. 

<Trebuie ca =i ai no=tri s[ se deprind[ s[ fie cei dintâi în fapte
bune pentru nevoile grabnice, =i s[ nu stea neroditori> (Tit 3:14).
Acest fel de tr[ire, cu sensibilitate fa\[ de nevoile altora, este o
lucrare care face s[ ne asem[n[m cu St[pânul nostru, care
a=teapt[ de la noi s[ fim pasiona\i pentru fapte bune. <El S-a dat
pe Sine Însu=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
r`vn[ pentru fapte bune> (Tit 2:14). Cei care nu au aceast[ râvn[
nu se aseam[n[ cu Domnul =i trebuie s[-=i pun[ întrebarea dac[
sunt fii legitimi ai Lui. Când un suflet vine la mântuire =i simte
eliberarea de p[cat, starea de ap[sare este înlocuit[ cu bucuria
mântuirii, care se exprim[ prin dorin\a de a face bine tuturor. 
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Zacheu când s-a poc[it nu a a=teptat ca cineva s[-i cear[ ceva,
ci singur s-a oferit s[ dea jum[tate din averea lui s[racilor, pe
lâng[ desp[gubirile pentru nedrept[\ile ce le-a f[cut. Când minu-
nea na=terii din nou are loc în noi, se na=te ]n noi dorin\a de a
c[uta binele =i folosul altuia, pentru c[ dragostea din noi trebuie
s[ se reverse din inima noastr[, care este plin[ de d[ peste ea. <În
Iope, era o uceni\[ numit[ Tabita, nume, care în t[lm[cire se zice
Dorca. Ea f[cea o mul\ime de fapte bune =i milostenii> (Fapte
9:36). A=a î=i cheltuiau copiii Domnului via\a în vechime =i tot
a=a fac =i cei din zilele de ast[zi. Planurile lui Dumnezeu de multe
ori se duc la îndeplinire prin copiii Lui, care se ajut[ unul pe altul,
a=a cum m[dularele trupului se ajut[ unele pe altele. În via\a cre-
dinciosului exist[ o leg[tur[ strâns[ între lucrurile materiale =i
lucrurile duhovnice=ti, pentru c[ privim la lucrurile materiale din
perspectiva ve=niciei. 

Fiindc[ am primit darul lui Dumnezeu, mântuirea, putem
folosi lucrurile materiale, care sunt temporare, pentru a le dob`ndi
pe cele netrec[toare, acolo unde ho\ul nu le fur[ =i molia nu le
roade. <Arunc[-\i pâinea pe ape, =i dup[ mult[ vreme o vei g[si
iar[=i!> (Eclesiastul 11:1). Aceast[ reg[sire poate fi =i pe p[mânt,
dar în mod sigur va avea loc în ziua învierii celor drep\i, când =i
un pahar de ap[ rece dat în Numele Domnului Isus nu-=i va pierde
r[splata. Lucrarea lui Dumnezeu poate fi împiedicat[ atunci când
credinciosul nu-=i în\elege datoria de a sus\ine lucrare Domnului
cu ceea ce El i-a dat. D[rnicia are ca sinonime generozitatea =i
m[rinimia care nu sunt ac\iuni for\ate, ci de bun[ voie. <Al
Domnului este p[mânul cu tot ce este pe el…> (Psalmul 24:1).
Dumnezeu este deja posesorul a tot ce exist[ =i nu duce lips[ de
hârtiile care într-o zi vor arde =i pe care noi le numim bani, dar
prin ceea ce facem noi cu ei avem ocazia s[ ne dovedim ispr[vni-
cia în lucrurile mici, care de fapt nici nu sunt ale noastre. <C[ci
noi n-am adus nimic în lume, =i nici nu putem s[ lu[m cu noi
nimic din ea> (1 Timotei 6:7). 

Atunci când d[ruim ne ar[t[m credin\a în Dumnezeul cel viu
care vede =i r[spl[te=te. Ca ispravnici vom sfâr=i c[l[toria numit[

R~URI DE AP{ VIE

138



via\[ =i vom da socoteal[ ]n ce prive=te modul în care am d[ruit
din ceea ce avem. Dumnezeu ne face r[spunz[tori de ceea ce
ne-a încredin\at, =i acest lucru reiese clar din Pilda Talan\ilor
spus[ de Domnul Isus. <A=a c[ fiecare din noi are s[ dea
socoteal[ despre sine însu=i lui Dumnezeu> (Romani 14:12).
D[rnicia este una din metodele de închinare cu care credinciosul
}l onoreaz[ pe Dumnezeu, de la care vine orice dar bun. <Îndeam-
n[-i s[ fac[ bine, s[ fie boga\i în fapte bune, s[ fie darnici, gata s[
simt[ împreun[ cu al\ii> (1 Timotei 6:18). Faptul c[ în Noul
Testament nu ni se impune în mod direct a da a zecea parte, ]i
determin[ pe mul\i s[ dea foarte pu\in sau chiar deloc. Israeli\ii
d[deau în total peste 20% din venitul lor brut levi\ilor, în zeciuieli
de S[rb[toare, pentru ajutorarea s[racilor =i în jertfe f[r[ cusur
aduse la templu. În acest fel lucrarea Domnului care se desf[=ura
în templu =i între levi\i avea fonduri îndeajuns. 

Dac[ un suflet care se nume=te cre=tin refuz[ s[ dea Domnului
cu inim[ larg[ din ceea ce câ=tig[ prin munc[, acest lucru pune un
semn de întrebare dac[ a fost sau nu n[scut din nou cu adev[rat.
Devine un lucru îndoielnic dac[ un astfel de suflet este cârmuit de
Duhul sau de firea p[mânteasc[ care rode=te moarte. A nu-L
onora pe Dumnezeu cu ce avem este p[cat, =i dac[ îi d[m bani ca
=i un bac=i= =i aceasta este tot o batjocur[ care arat[ o lips[ de
pre\uire =i cinstire. Biserica primar[ a avut aceast[ virtute a d[rni-
ciei, de a-L cinsti pe Domnul cu averile lor, =tiind c[ atunci când
ajut[ pe cel în lips[ de fapt face acel lucru chiar Domnului Isus,
care a ales s[ se identifice cu cei s[raci. Apostolul Pavel a fost ales
de biseric[ s[ strâng[ ajutoare pentru credincio=ii care locuiau în
\inuturi s[race. <Ne-au spus numai s[ ne aducem aminte de cei
s[raci, =i chiar a=a am =i c[utat s[ fac> (Galateni 2:10). Dumnezeu
a hot[rât ca în toate vremurile pe p[mânt s[ existe s[raci, pentru
ca omul s[-=i poat[ ar[ta bun[tatea fa\[ de ei atunci când
Domnul îl binecuv`nteaz[. 

Este bine =i potrivit s[ =tim c[ a fi s[rac nu este o virtute =i a fi
bogat nu este un p[cat. Dumnezeu îng[duie aceste st[ri ca s[ ne
încerce =i s[ ne dea ocazii de a ne îmbog[\i fa\[ de El. <Pentru c[
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acolo unde este comoara voastr[, acolo este =i inima voastr[>
(Matei 6:21). Mila este un sentiment care î\i face cinste, dar dac[
ne oprim doar la a avea mil[, f[r[ s[ ac\ion[m din dragoste, nu ne
ajut[ la nimic nici nou[ =i nici celui ce duce lips[. Bogatul
nemilostiv din pilda Domnului Isus a ajuns în chinurile iadului
pentru c[ nu a avut acest sentiment de mil[ fa\[ de Laz[r, =i chiar
dac[ a avut vreodat[ acest sim\ l-a dispre\uit, ca =i cum ar fi fost
o sl[biciune, pân[ c`nd acesta s-a atrofiat. Sunt =i ast[zi dintre
aceia care î=i în[bu=e aceste sim\[minte de mil[ fa\[ de s[rac =i
unii chiar ajung s[-=i bat[ joc, ne\inând seama c[ =i ei sunt f[ptura
lui Dumnezeu, crea\i dup[ chipul =i asem[narea Sa, l[sa\i în calea
lor cu un scop precis. 

Cre=tinul face parte din familia lui Dumnezeu unde to\i cei
n[scu\i din nou sunt egali =i unde cei care au mai mult trebuie s[
poarte de grij[ celor ce nu au. <Cât prive=te strângerea de ajutoare
pentru sfin\i, s[ face\i =i voi cum am rânduit Bisericilor Galatiei.
În ziua dintâi a s[pt[mânii, fiecare din voi s[ pun[ deoparte acas[
ce va putea, dup[ câ=tigul lui, ca s[ nu se strâng[ ajutoarele când
voi veni eu> (1 Corinteni 16:1, 2). Este de dorit ca omul lui
Dumnezeu s[ câ=tige mult, f[r[ ca aceasta s[-i devin[ o prioritate,
pentru a putea s[ dea mult. Dup[ cum =tim din Scriptur[, mul\i
oameni ai lui Dumnezeu au fost foarte boga\i =i au putut sluji lui
Dumnezeu, dar pericolul din partea bog[\iei apare când inima se
leag[ de aceste bog[\ii, pe nedrept numite a=a, =i ele devin un la\
care stranguleaz[ puterea duhovniceasc[, pentru c[ goana dup[
ele face sufletul s[ fie neglijat. 

Nu a avea bani e p[cat, ci iubirea lor =i a tr[i pentru ei este
p[cat. Harul, în care trebuie s[ cre=tem, se hr[ne=te de sus, =i
poate cre=te =i în cel s[rac =i în cel bogat, dar bogatul este în peri-
col de a-=i cre=te r[d[cinile mai mult în jos, c[tre p[mânt, decât
în sus, =i aceast[ stare devine periculoas[. Nici s[r[cia =i nici
bog[\ia nu sus\in harul în inima noastr[, dar mai des g[sim c[
harul cre=te în p[mântul s[r[ciei decât ]n cel al bog[\iei. Aceasta
este din cauza inimii care are tendin\a s[ se îngâmfe când are mult
=i de aceea poporul Domnului a avut =i are mai mul\i s[raci dec`t
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boga\i. Dumnezeu este Cel care a îng[duit ca întotdeauna s[ fie =i
s[raci, cu toate c[ El i-ar putea face pe to\i boga\i, dar tot El este
Acela care a dat legi poporului S[u prin care a purtat de grij[
s[racului. <Timp de =ase ani, s[ sameni p[mântul, =i s[-i strângi
rodul. Dar în al =aptelea, s[-i dai r[gaz, =i s[-l la=i s[ se odih-
neasc[; din rodul lui s[ m[nânce s[racii poporului t[u…> (Exodul
23:10, 11). Dac[ to\i am fi boga\i ar putea fi posibil ca la un
moment dat s[ nu mai pre\uim binecuvânt[rile lui Dumnezeu.
Suntem chema\i la a fi darnici =i gata de a s[ri în ajutor, dar mai
întâi s[ oferim sprijin copiilor lui Dumnezeu. <A=a dar, cât avem
prilej, s[ facem bine la to\i, =i mai ales fra\ilor în credin\[>
(Galateni 6:10). 

Ajutorul pe care copilul Domnului îl d[ celui lipsit stâmp[r[
setea duhului s[u de a face un gest frumos fa\[ de Domnul Isus =i
de a iubi pe aproapele lui, lucru care face parte din caracterul
celui ce-L cunoa=te pe Domnul. <Judeca pricina s[racului =i a
acelui lipsit, =i era fericit. Nu înseamn[ lucrul acesta a M[
cunoa=te? zice Domnul> (Ieremia 22:16). Ajutorul pe care îl d[m
celui în nevoie nu st[ în a cump[ra articole de lux, ci în necesit[\i
precum: pâine, lapte, îmbr[c[minte pentru cel gol =i ad[post.
Acest fel de binefacere trebuie s[ înceap[ în familie =i între cei
cunoscu\i nou[, pentru ca ei s[ nu fie o povar[ pentru biseric[,
care are misiunea de a folosi ajutoarele ce i se încredin\eaz[ în
primul rând pentru înaintarea Evangheliei. 

De multe ori Dumnezeu, în Suveranitatea Sa, alege s[ lucreze
cu cei s[raci, pentru ca mândria omului s[ fie ofilit[ =i omul s[
în\eleag[ c[ Dumnezeu nu se folose=te de cineva pentru ceea ce
are el, ci îl folose=te pentru ce pune El în om. Compozitorul
Hendel a compus oratoriul Mesia când era mai s[rac =i când avea
datoriile cele mai mari. Este tipic inimii omului s[-L caute mai
mult pe Dumnezeu =i s[ fie mai aproape de El când este la necaz
decât atunci când îi merg toate lucrurile bine. Uneori ne este
îng[duit s[ avem pierderi mari =i chiar s[ gust[m s[r[cia din plin,
pentru a dovedi în ce ne-am pus încrederea =i dac[ vrem s[ slujim
lui Dumnezeu f[r[ s[ cârtim în lipsuri. Acela care este ajutat
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tr[ie=te prin credin\a în ceea ce prive=te purtarea de grij[ a lui
Dumnezeu, =i acela care d[ tot prin credin\[ }l onoreaz[ pe
Dumnezeu. Vremea bel=ugului, la fel ca vremea lipsei, testeaz[
pornirile inimii omului, dându-i ocazia în ambele cazuri s[
str[luceasc[ pentru Dumnezeu =i s[-I aduc[ cinste. 

Cât timp Iov a fost bogat a produs invidie în Satan, dar când a
ajuns s[rac =i a r[mas credincios acest lucru l-a înfuriat, iar
Dumnezeu a fost prosl[vit =i mai mult. Mul\i =i în zilele de ast[zi
au oportunitatea s[ fac[ la fel când trec prin momente grele ca =i
Iov, =tiind c[ r[zvr[tirea =i cârtirea nu au ajutat niciodat[ pe
nimeni înaintea lui Dumnezeu. Când dai slav[ lui Dumnezeu în
încercare, aceasta cânt[re=te greu înaintea Lui, iar când dai din
pu\in =i nu din bel=ug, }l glorifici. <S[r[cia lor lucie a dat na=tere
la un bel=ug de d[rnicie> (2 Corinteni 8:2). Credinciosul este
motivat în d[rnicia lui de exemplul Domnului Isus care S-a dat pe
Sine pentru om, =i p[mânte=te a fost mul\umit cu strictul necesar. 

Ca =i copil am fost binecuvântat s[ cresc într-o familie de
credincio=i la care am observat acest dar al d[rniciei. Îmi aduc
aminte c[ într-un sertar al mobilei din dormitorul p[rin\ilor erau
]ntotdeauna bani. Ca =i copii, deschideam acea u=i\[ mic[ =i doar
ne uitam, spunând cu o oarecare fric[: <Banii Domnului!> Dac[
copiii no=tri vor putea s[ vad[ la noi acest mod de administrare a
banilor le facem un mare bine, =i când vor avea un câ=tig le va fi
u=or ca =i ei s[-L cinsteasc[ pe Domnul cu câ=tigul lor. <…râvna
voastr[ a îmb[rb[tat pe foarte mul\i din ei> (2 Corinteni 9:2).
Dac[ Dumnezeu vede c[ bog[\iile nu ne vor sufoca sufletul, El
este gata s[ deschid[ z[gazurile binecuvânt[rilor =i s[ toarne
binecuvânt[ri peste via\a noastr[, în m[sura în care suntem
credincio=i cu ce avem. <S[ =ti\i: cine seam[n[ pu\in, pu\in va
secera; iar cine seam[n[ mult, mult va secera> (2 Corinteni 9:6).
Dac[ descoperim în noi p[catul zgârceniei trebuie s[-l m[rturisim
=i s[ lu[m m[suri urgente pentru a evita ceea ce i se cuvine unui
ispravnic necredincios, care calc[ în picioare dreptul celui în
lips[. Tat[l nostru care este în ceruri nu este zgârcit =i aceia care
sunt cu adev[rat copiii Lui nu sunt zgârci\i. E=ti tu copilul
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Domnului? Cine ignor[ aceast[ latur[ a caracterului de cre=tin îl
în=eal[ pe Dumnezeu. Acest fel de comportament fa\[ de El nu
trece neobservat =i atrage dup[ sine consecin\e grave. 

<Se cade s[ în=ele un om pe Dumnezeu, cum M[ în=ela\i
voi?…Sunte\i blestema\i, cât[ vreme c[uta\i s[ M[ în=ela\i…>
(Maleahi 3:8). Israelul d[dea Domnului din cele dintâi roade,
adic[ din ce era mai bun, =i noi suntem chema\i la a da Domnului
nu resturi, nu dac[ ne r[mâne, ci trebuie s[-I d[m ceea ce avem
mai bun, cum a f[cut El cu noi. Nu se a=teapt[ de la noi doar s[
ne rug[m: <Doamne, mergi Tu pe la v[duv[ =i pe la orfan!>, ci se
a=teapt[ ca noi s[ mergem pe la v[duv[ =i pe la orfan ca s[ vedem
nu ce are, ci ceea ce nu are. Ei sunt fra\ii no=tri în Domnul, egalii
no=tri =i tot în ei este Domnul Isus care prime=te de la noi darul
f[cut cu sensibilitate fa\[ de ei, atunci când sunt ]n nevoie. Acest
fel de a iubi cu fapta =i cu adev[rul ne va dovedi ca fiind ucenici
ai Domnului Isus, care am înv[\at meseria de la St[pân. 

<Când strig[ un nenorocit, Domnul aude...> (Psalmul 34:6).
Domnul aude =i îl scap[ pe cel care strig[ prin d[rnicia celor în
care rode=te roada Duhului Sfânt, pentru ca El s[ fie =i cel ce d[
=i cel care prime=te. Cine se face c[ nu aude =i c[ nu vede pe cel
în nevoie î=i face singur un mare r[u. <Cine î=i astup[ urechea la
strig[tul s[racului, nici el nu va c[p[ta r[spuns, când va striga>
(Proverbe 21:13). Nu suntem chema\i la a judeca =i a condamna
pe cel ce nu are, ci la a-i s[ri în ajutor. Când omul vrea s[ fie liber
de orice r[spundere fa\[ de Dumnezeu în ceea ce face cu banul
lui, acesta este un semn c[ alege s[ r[mân[ robul banului, pe
care-l iube=te =i îl vrea doar pentru el =i casa lui. Degeaba vrem
s[ îndrept[m oamenii spre Hristos prin decrete =i reguli, dac[ nu
=tim s[ ne d[m pe noi în=ine ca exemplu personal în ceea ce
înseamn[ s[ ai în[untrul t[u bun[tatea =i mila pe care o are f[ptura
cea nou[ în Hristos. Domnul Isus a fost foarte provocat de o ast-
fel de atitudine din partea fariseilor, care aveau pe prim plan
cunoa=terea Scripturilor, dar la partea practic[, unde trebuiau s[
arate mil[ fa\[ de semenii lor =i uneori chiar fa\[ de cei din case-
le lor, l[sau de dorit. 
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În aer exist[ culoare aeriene, =i când un avion se abate de la
acest culoar recomandat de turnul de control pilotul este avertizat,
=i dac[ nu este o defec\iune tehnic[ =i pilotul refuz[ s[ se con-
formeze comenzilor, avionul este presupus a fi în mâna unora care
au scopuri uciga=e =i poate fi doborât. Ca =i credincios avem
culoarele trasate de glasul Scripturii, care ne înva\[ c[ a tr[i ca =i
credincios înseamn[ a tr[i o via\[ de d[ruire =i d[rnicie pentru
al\ii, pentru c[ nu mai tr[ie=te firea noastr[ egoist[, ci Hristos
tr[ie=te în noi. Culoarul în care ac\ioneaz[ credinciosul în voia =i
paza lui Dumnezeu este trasat de Scriptur[ =i a ie=i din el poate fi
deosebit de periculos. Robul, care a îngropat talantul st[pânului în
=tergar, a aflat într-un mod tragic ce înseamn[ s[ nesocote=ti
porunca st[pânului =i s[ faci nu ce \i s-a spus, ci ceea ce \i se pare
\ie potrivit. Lui Dumnezeu nu-I trebuie lucrurile noastre, dar prin
faptul c[ d[ruim se v[d inten\iile inimii =i ascultarea noastr[, =i în
aceasta este interesat Dumnezeu. 

<Tot ce g[se=te mâna ta s[ fac[, f[ cu toat[ puterea ta! C[ci, în
locuin\a mor\ilor, în care mergi, nu mai este nici o lucrare, nici
chibzuial[, nici =tiin\[, nici în\elepciune!> Solomon scrie aceste
cuvinte fiind deplin con=tient c[ inten\iile de bine care se trans-
form[ în fapte bune sunt la dispozi\ia noastr[ pentru a le îndepli-
ni numai aici pe p[mânt. <Cum a ie=it de gol din pântecele mamei
sale, din care a venit, a=a se întoarce, =i nu poate s[ ia nimic în
mân[ din toat[ osteneala lui> (Eclesiastul 5:15). Din tot ce ago-
nisim în pribegia noastr[ pe p[mânt r[mânem doar cu ceea ce prin
d[rnicie =i facere de bine punem în mâna Domnului Isus. S[
facem tot ce putem pân[ se poate =i s[ lucr[m pân[ este zi, pen-
tru c[ sigur vine noaptea când nimeni nu va mai putea lucra. <Tot
ce g[se=te mâna ta s[ fac[>, înseamn[ c[ trebuie s[ fim harnici,
lucrând cu mâinile noastre ca s[ avem s[ d[m =i altora. <Tot ce
g[se=te mâna ta> este o expresie care înseamn[ c[ e=ti în\elept
atunci când alegi s[ valorifici orice ocazie de a face bine, fie c[
mergi s[ faci cur[\enie ]n casa unor b[trâni sl[bi\i de putere =i s[
le faci provizi de lemne pentru iarn[, fie c[ alegi s[-\i împar\i
pâinea cu cel fl[mând sau c[ alegi s[ mângâi =i s[ îmb[rb[tezi pe
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cel descurajat. <…cel neprih[nit este milos, =i d[> (Psalmul
37:21). 

Israeli\ii nu duceau banii romanilor la templu, ci-i schimbau în
banii sfântului loca=. Asem[n[tor, nici noi nu putem duce ce avem
cu noi, pentru c[ nimeni nu merge cu camioanele înc[rcate la
cimitir, dar dup[ cuvântul Mântuitorului, ce avem putem trans-
forma în comori pentru cer, prin a fi darnici. <Tot ce g[se=te mâna
ta s[ fac[> pentru slava lui Dumnezeu, pentru c[ soarta acestor
bog[\ii pân[ la urm[ este focul. <Bog[\iile voastre au putrezit, =i
hainele voastre sunt roase de molii. Aurul =i argintul vostru au
ruginit; =i rugina lor va fi o dovad[ împotriva voastr[…> (Iacov
5:2, 3). Cu pu\in[ cump[tare =i economie, fiecare credincios poate
s[ fie darnic cu acela care duce lips[, dar este curat[ viclenie s[ te
bagi în datorii, iar apoi s[ spui c[ ai vrea s[ dai, dar nu ai de unde. 

Iov =i-a ap[rat pricina în fa\a prietenilor spunând de felul în
care a sim\it cu cel lipsit, =i lucrul acesta L-a bucurat pe
Dumnezeu, atr[gând aten\ia cerului întreg. <Nu plângeam eu pe
cel am[rât? N-avea inima mea mil[ de cel lipsit?> (Iov 30:25). Ori
de câte ori avem posibilitatea s[ facem altare pe care s[ aducem
Domnului jertfe de bun[voie, f[r[ strângere de inim[, pentru c[
astfel de jertfe plac Domnului. A jertfi implic[ ideea c[ doare
pu\in, deci este un sacrificiu, =i Dumnezeu nu socote=te banii, ci
cânt[re=te sacrificiul pe care-l facem atunci când d[ruim. <…
|i-am adus toate aceste daruri de bun[voie în cur[\ia inimii mele,
=i am v[zut acum cu bucurie pe poporul T[u, care se afl[ aici,
aducându-|i de bun[voie darurile lui… |ine totdeauna în inima
poporului T[u aceste porniri =i aceste gânduri, =i înt[re=te-i inima
în Tine> (1 Cronici 29:17, 18). Este timpul s[ ne ar[t[m dragostea
ce spunem c[ o avem =i este timpul când ne putem face comori în
cer. Prin aceasta vom dovedi ascultare, Dumnezeu va fi sl[vit, =i
într-o zi vom auzi cuvintele St[pânului: <…Bine, rob bun =i cre-
dincios; ai fost credincios în pu\ine lucruri, te voi pune peste multe
lucruri; intr[ în bucuria St[pânului t[u> (Matei 25:21).   

Amin
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15
CÂND OMUL NU SE ÎNTOARCE

<Dac[ cel r[u nu se întoarce la Dumnezeu,
Dumnezeu }=i ascute sabia, }=i încordeaz[ arcul, =i-l
oche=te.> Psalmul 7:12

Chiar de la început este necesar s[ recunoa=tem faptul c[
pe p[mânt sunt oameni r[i =i buni, dup[ modul cum îi
vede Dumnezeu, =i singurii oameni buni sunt aceia care

au dezbr[cat haina murdar[ a p[catului, care i-a pus în categoria
celor r[i, =i au îmbr[cat haina neprih[nirii Domnului Isus Hristos.
<Deci, fiindc[ suntem socoti\i neprih[ni\i, prin credin\[, avem
pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos> (Romani
5:1). Orice p[cat este un act de rebeliune împotriva lui Dumnezeu
=i oricine comite p[cat alege s[ fie vr[jma= cu Dumnezeu. Chiar
=i aceia care spun c[ ei nu-L ur[sc pe Dumnezeu =i c[ nu au nimic
cu El, doar c[ doresc s[ fie independen\i, sunt în aceast[ categorie
de vr[jma=i sau <r[i>. Bun[tatea lui Dumnezeu a g[sit o cale prin
care cel r[u, cum am fost =i eu =i to\i oamenii care se trag din
Adam, s[ semneze un tratat de pace =i s[ fac[ un leg[mânt prin
care s[ intre sub autoritatea =i protec\ia lui Dumnezeu. Aceast[
împ[care este deosebit de avantajoas[ pentru om, pentru c[ pe cel
<r[u> via\a îl va duce pân[ la urm[ unde nu vrea s[ fie, adic[
]ntr-un loc de chin ve=nic. Nu noi L-am c[utat pe Dumnezeu, ci
El ne-a c[utat pe noi, care eram pierdu\i. 

Un scriitor cu numele de C.S. Lewis a spus c[ dac[ ar zice c[
el L-a c[utat pe Dumnezeu ar fi cum ai spune c[ un =oarece a
c[utat pisica. Dumnezeu folose=te tot felul de metode ca s[ cheme
pe cel r[u de pe calea cea lat[, care duce la iad, la o via\[
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duhovniceasc[, pentru c[ pân[ c`nd Duhul Lui nu ne na=te din
nou, în f[pturi noi, duhul nostru este lipsit de via\[. Ateismul este
ultimul refugiu a omului care nu vrea s[ se întoarc[ la Dumnezeu
dintr-o înc[p[\ânare nebuneasc[ =i chiar demonic[, pentru c[ vrea
s[-=i men\in[ independen\a de a face ce vrea, dar de fapt un
asemenea om execut[ poruncile lui Satan f[r[ s[-=i dea seama. 

Când Eva a acceptat ideea c[ poate ie=i de sub autoritatea lui
Dumnezeu, a invitat nenorocirea peste omenire =i chiar =i Lucifer
s-a nenorocit ve=nic, când =i-a c[utat independen\a fa\[ de
Dumnezeu. Textul citat la început spune c[ atunci când cel r[u,
adic[ omul, nu se întoarce prin poc[in\[, Dumnezeu }=i ascute sabia
=i este gata s[ o foloseasc[. Lumea de azi încearc[ s[ prezinte un
Dumnezeu care nu are în mân[ sabia drept[\ii =i nu pedepse=te
p[catul, dar a=a dup[ cum lumina nu st[ împreun[ cu întunericul,
tot a=a Dumnezeu nu st[ împreun[ cu nimic ce este r[u. Sabia justi-
\iei este neflexibil[ =i oricine nu vine la Dumnezeu, ca s[ fie mân-
tuit =i sc[pat de sub os`nda p[catului, are de-a face cu sabia Lui,
care pedepse=te p[catul, oricine ar fi acela care l-a comis.

Este o zi a mâniei lui Dumnezeu când cel r[u va fi separat pen-
tru totdeauna de acela care prin mila =i bun[tatea Mielului lui
Dumnezeu a devenit o f[ptur[ nou[ =i bun[ în Hristos Isus. De Noe
au râs oamenii pân[ c`nd a venit potopul. Pe Mica l-a batjocorit
Ahab când a pornit la lupt[, pân[ c`nd trupul i-a fost lovit de o
s[geat[ tras[ la întâmplare. Pe Ieremia, profetul lacrimilor, l-au
persecutat când a vorbit de judecata lui Dumnezeu care avea s[
vin[ peste Ierusalim =i c`nd a spus c[ poporul va fi dus în robie.
Pentru c[ inima omului este la fel de în=el[toare =i în zilele de
ast[zi, tot cu batjocur[ =i scepticism sunt privi\i lucr[torii
Domnului care vestesc o judecat[ =i o pedeaps[ ve=nic[ în iad, pen-
tru oricine nu se întoarce la Dumnezeu cu poc[in\[. Aceast[ întoar-
cere la Dumnezeu înseamn[ nu numai a lua decizia de a accepta pe
Domnul Isus ca Domn, dar =i a p[r[si calea veche a p[catului, orice
form[ ar lua aceasta. Întoarcerea înseamn[ schimbare de direc\ie,
iar poc[in\[ înseamn[ schimbarea din temelie a vie\ii.
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Când dragostea lui Dumnezeu p[trunde în inima care se
c[ie=te, aceast[ p[r[sire a r[ului nu este grea, pentru c[ Duhul
Sfânt atunci când ne înnoie=te s[de=te ]n noi putere =i o dragoste
care iube=te pe Dumnezeu =i rode=te în ascultare. Un om care se
întoarce la Dumnezeu devine proprietatea Lui, cu tot ce are el. Un
om bogat s-a întors la Dumnezeu cu adev[rat, =i într-o zi a f[cut
un accident cu ma=ina lui care era foarte scump[. El a fost mirat
de schimbarea pe care a v[zut-o în el, pentru c[ atunci când =i-a
v[zut ma=ina distrus[ a spus: <Doamne, uite ce s-a întâmplat cu
ma=ina Ta!> Înainte, spunea el, într-o asemenea situa\ie ar fi înju-
rat, ar fi dat vina pe altul, pe vreme sau pe ma=in[. A=a se schimb[
omul care se întoarce la Dumnezeu =i }l crede pe El a fi Suveran
în deplin control. Ai ajuns s[ te întorci la Dumnezeu, recunoscând
c[ e=ti r[u? 

<Spal[-m[ cu des[vâr=ire de nelegiuirea mea, =i cur[\e=te-m[
de p[catul meu! Cur[\e=te-m[ cu isop, =i voi fi curat; spal[-m[, =i
voi fi mai alb dec`t z[pada> (Psalmul 51:2, 7). David a recunos-
cut c[ trebuie s[ se întoarc[ de pe calea pe care apucase =i a =tiut
c[ numai Dumnezeu îi poate da nevinov[\ia. Isopul era o plant[
cu multe frunze, folosit[ în ritualuri la templu pentru propriet[\ile
ce le are de a coagula sângele. Sufletul celui ce se întoarce la
Dumnezeu este cur[\it cu sângele scump al Domnului Isus, care
este un merit ce nu apune niciodat[ în valoare, dar ceea ce expir[
este timpul cât aceast[ ofert[ de iertare este deschis[. Sufletul
care se întoarce la Dumnezeu ur[=te p[catul, pentru paguba ce
i-a adus-o =i dore=te ca =i al\ii s[ se întoarc[ la Dumnezeu pân[
când Domnul nu-+i ascute sabia împotriva lor =i nu-i oche=te cu
s[ge\ile Lui. Cel mai periculos lucru pentru un om nemântuit este
atunci când Duhul Sfânt îl convinge de p[cat =i îl face s[ vad[
necesitatea de a lua o decizie pentru Dumnezeu, dar el alege s[
refuze sau s[ amâne. Judecata sabiei lui Dumnezeu poate veni
peste un astfel de suflet, f[r[ ca el s[ mai aib[ =ansa s[ se
preg[teasc[ pentru întâlnirea cu Domnul. 

Un om l-a întrebat pe un predicator liberal dac[ crede în iad,
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iar acesta a spus c[ nu crede, deoarece Dumnezeu este dragoste.
Atunci acel om, care l-a întrebat, l-a rugat s[ fac[ bine s[-=i dea
demisia din slujba de predicator al Scripturii, pentru c[ dac[ nu
este iad nu e nevoie de predicator =i dac[ este iad nu este nevoie
de el ca s[ r[t[ceasc[ oamenii. Exist[ iad =i este ve=nic. Iadul este
un loc de am[r[ciune =i durere, dincolo de orice imagina\ie ome-
neasc[. Nu este nimic pe p[mânt pentru care s[ se merite s[ ri=ti
s[ ajungi în iad, nici m[car un ceas de vreme, cu atât mai mult o
ve=nicie. Cine moare cu cele mai multe <juc[rii>, cum zic
oamenii, tot moare =i apoi urmeaz[ judecata. Mul\i vor fi în =oc
când o dat[ trecu\i în ve=nicie vor fi judeca\i de Dumnezeu =i î=i
vor da seama c[ merit[ pedeapsa, pentru c[ au fost chema\i s[ se
întoarc[ la Dumnezeu, dar nu s-au întors. 

Judecata celor nemântui\i nu îmi aduce nici o bucurie, dar fap-
tul c[ ea va lua loc îmi arat[ înc[ o latur[ a caracterului neprih[nit
al lui Dumnezeu =i m[ face s[ m[ încred în siguran\a promisiu-
nilor Sale, care face ceea ce promite. Iadul nu este doar o
amenin\are pentru cel ce nu se întoarce la Dumnezeu, ci este o
promisiune sigur[ din partea Aceluia care nu poate s[ mint[.
Te-ai întors la Dumnezeu? Ai f[cut cu El leg[mânt în apa botezu-
lui cum a poruncit El, promi\ându-I c[-L vei sluji pân[ la moarte?
Atunci ai intrat nu numai în st[pânirea Lui, dar =i sub ocrotirea
Sa. Se cere nu o schimbare superficial[ ca =i cum ai rupe o
buruian[, ci o dezr[d[cinare a oric[rui lucru din via\a noastr[ care
duce la p[cat. Poc[in\a =i ucenicia nu sunt un târg, pentru c[
Dumnezeu vrea totul sau nimic. Aceia care trec prin acest act al
poc[in\ei numai de frica condamn[rii se deosebesc de cei care au
o poc[in\[ adev[rat[, pentru c[ ace=tia ur[sc p[catul =i sunt cei ce
r[mân pe calea Domnului. 

Unui ho\, atunci când este prins, îi este fric[ de anii grei de
închisoare ce îl a=teapt[, dar dac[ îl la=i liber, a doua zi va fura din
nou. Poc[in\a înseamn[ nu neaparat s[-\i fie fric[ de închisoare,
ci s[ ur[=ti faptul c[ ai furat. Dac[ cel r[u nu se întoarce în acest
fel de la p[cat, Dumnezeu }=i ascute sabia =i }=i încoard[ arcul
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împotriva lui. Nici o s[geat[ nu produce mai mare durere ca =i
cuvintele: <…Duce\i-v[ de la Mine, blestema\ilor, în focul cel
ve=nic...> (Matei 25:41). Dragostea r[spunde la dragoste, =i
Dumnezeu ne-a ar[tat dragoste prin aceea c[ a acceptat =i a dat un
înlocuitor pentru cel r[u, iar acum se a=teapt[ s[ primeasc[ de la
noi dragostea =i cinstea pe care o merit[ un tat[ bun. Acela care
nu accept[ aceast[ înlocuire va auzi cuvintele drept[\ii lui
Dumnezeu: <…nu pot s[ te las nepedepsit!> (Ieremia 30:11).
Dreptatea Domnului nu a cru\at îngerii c[zu\i, n-a cru\at lumea
veche a c[rei inim[ era îndreptat[ numai spre r[u =i nu va cru\a
nici pe cei care nu intr[ la ad[postul jertfei Domnului Isus. <C[ci
dac[ n-a cru\at Dumnezeu pe îngerii care au p[c[tuit, ci i-a arun-
cat în Adânc, unde stau înconjura\i de întuneric, lega\i cu lan\uri
=i p[stra\i pentru judecat[; dac[ n-a cru\at El lumea veche…>
(2 Petru 2:4-5). 

Dumnezeu }nsu=i se examineaz[ s[ vad[ dac[ a f[cut tot ce
i-a stat în putin\[ ca s[-l scape pe cel r[u. <Ce a= mai fi putut face
viei Mele, =i nu i-am f[cut? Pentru ce a f[cut ea struguri s[lbatici,
când Eu m[ a=teptam s[ fac[ struguri buni?> (Isaia 5:4). El a f[cut
tot ce este necesar pentru ca cel r[u s[ poat[ deveni bun în ochii
sfin\i ai lui Dumnezeu, prin întoarcerea la El prin poc[in\[. Misi-
unea Domnului Isus pe p[mânt s-a ]ncheiat, dar El înc[ mai are o
misiune curent[ în cer, =i anume, aceea de a fi Mijlocitor între om
=i Dumnezeu pentru oricine vine de pe calea pl[cerilor în=el[toare
ale lumii. Dac[ niciodat[ nu I-ai spus Domnului Isus c[ }i predai
via\a, te îndemn, dintr-o dragoste pe care a pus-o Dumnezeu în
inima mea, vino la Isus Hristos! Las[ prejudec[\ile, las[ motivele
ce le ai pentru a nu veni atunci când prive=ti la oameni care se
pretind a fi poc[i\i, dar nu sunt, =i fii gata s[ prime=ti iertarea Lui
=i s[ intri sub autoritatea =i ocrotirea Sa. El î\i va înnoi mintea s[
nume=ti bun ce vede El bun, s[ vezi valoare în ce vede El valoare
=i va umbla cu tine tot restul vie\ii, prin puterea Duhului Sfânt
care-\i va umple inima de bucuria mântuirii =i de lumina care vine
de sus, de la Tat[l luminilor. Lumea =i chiar unii prieteni vor
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spune c[ =i ei sunt cre=tini, dar nu sunt fanatici, îngu=ti =i legali=ti,
ca s[ te dezorienteze. Dac[ nu vor reu=i s[ te deruteze cu ceea ce
pare a fi ]ngrijorarea lor =i dorin\a lor de bine, vor începe s[ te
batjocoreasc[, dar nu trebuie s[ ne mir[m de aceasta, pentru c[ =i
pe St[pânul nostru L-au batjocorit. Cel ce batjocore=te este ca cel
ce scuip[ drept înspre cer ca s[-l murd[reasc[, dar cerul tot curat
r[mâne. 

În ultimele clipe de pe p[mânt nu p[rerile oamenilor vor conta,
ci va conta dac[ e=ti sau nu împ[cat cu Dumnezeu. Atitudinea
lumii =i a prietenilor a=a zis binevoitori, care nu vor s[ te lase s[
te poc[ie=ti, va fi una de neputin\[ =i nep[sare atunci când mori
nemântuit. Când omul simte c[ îi vine sfâr=itul =i nu s-a împ[cat
cu Dumnezeu atitudinea acestui fel de prieteni este asem[n[toare
cu atitudinea preo\ilor la care Iuda s-a dus =i =i-a recunoscut
p[catul, aruncând argin\ii =i pâng[rind astfel templul. <…Ce ne
pas[ nou[? i-au r[spuns ei. Treaba ta> (Matei 27:4). Acest mesaj
este un apel, poate un ultim apel pentru orice suflet care nu s-a
întors la Dumnezeu, la Cel care atunci când omul nu se întoarce
}=i ascute sabia =i }=i încoard[ arcul împotriva lui. Acest mesaj se
adreseaz[ con=tiin\ei omului care nu s-a împ[cat cu F[c[torul lui
înc[, pentru c[ în con=tiin\a fiec[rui om Dumnezeu a pus nu
numai gândul ve=niciei, dar =i pe cel al r[spunderii pentru orice
lucru pe care Domnul îl nume=te p[cat. 

Vrei s[ fie haina sufletului t[u mai alb[ ca z[pada? Se poate!
Trebuie o hot[râre care începe cu o rug[ciune de predare în bra\ul
lui Isus Hristos. <Sunt un p[c[tos =i nu m[ pot salva singur. Cred
c[ ai murit în locul meu. Te rog iart[-mi vina =i f[-m[ copilul T[u
=i te voi sluji toat[ via\a mea dup[ cum îmi ceri în Cuvântul T[u!>
Cu o astfel de rug[ciune simpl[ po\i fi primit în familia Regelui
=i dac[ o spui cu sinceritate po\i face s[rb[toare în cer, pentru c[
ori de câte ori un suflet se întoarce la Dumnezeu, în cer este
s[rb[toare, pentru c[ înc[ un suflet a fost sc[pat din ghearele lui
Satan =i de iad. Cine vrea s[ se poc[iasc[ nu caut[ scuze, nu se
ap[r[ de acuza\ii, nu î=i scoate în relief faptele bune, ci spune:
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<Vreau s[ fac ce trebuie ca s[ fiu mântuit!> Mesajul acesta nu
doar cheam[ la o aderare la cre=tinism, mai precis numit poc[in\[,
ci cheam[ la o via\[ fericit[, tr[it[ sub ocrotirea lui Dumnezeu.
Dumnezeu nu promite c[ nu vei avea necazuri care s[ încerce
treapta de credin\[ la care ai ajuns, dar promite c[ va fi cu tine în
toate zilele. 

A fi cre=tin înseamn[ a fi o persoan[ în via\a c[ruia Isus
Hristos este prezent, pentru c[ un adev[rat cre=tin ac\ioneaz[ =i
vorbe=te ca =i El. Dup[ cum exist[ bani fal=i, sunt =i cre=tini fal=i,
dar aceasta nu trebuie s[ ne opreasc[ s[ c[ut[m mântuirea. A fi
cre=tin înseamn[ a fi printre pu\inii oameni de pe p[mânt care
eman[ o dragoste ce este îndreptat[ înspre locul numit cer.
}nseamn[ a fi o persoan[ în care eul a c[zut de la putere =i Duhul
Sfânt cârmuie=te via\a dup[ folosul sufletului, ca s[-l îmbog[\eas-
c[ fa\[ de Dumnezeu, Cel care a preg[tit fapte bune în care noi s[
umbl[m înc[ înainte de întemeierea lumii =i chiar de atunci s-a
bucurat de noi când ne-a v[zut cum vom umbla în ele. Aceast[
c[derea a eului de la putere va fi numit[ uneori de oameni nebu-
nie. Dreg[torul roman Festus l-a numit pe Pavel nebun când aces-
ta i-a explicat esen\a a ceea ce înseamn[ s[ fii cre=tin, dar Pavel
nu era nebun, ci era condus de un \el înalt =i anume de a câ=tiga
suflete pentru Hristos =i a le salva de la iad. 

Exist[ mul\i oameni care sunt în stare s[ despice firul doctrinei
în patru, dar dac[ le lipse=te aceast[ putere a Duhului Sfânt sunt
seci =i goi. Dac[ ai s[ gu=ti plin[tatea umplerii cu Duhul Sfânt,
care este voia lui Dumnezeu pentru fiecare copil al Lui, vei =tii ce
înseamn[ fericirea. Cre=tinii care nu au cunoscut aceast[ umplere
cu Duhul Sfânt, promis[ de Dumnezeu celor ce o cer, sunt ase-
meni omului care doar prive=te într-o vitrin[ înc[rcat[ cu bun[t[\i
=i gust[ doar în gând c`t de bune sunt acele lucruri expuse. Dac[
}l chemi, Duhul Sfânt va fi ve=nic rezident al sufletului t[u, mai
întâi în acest trup de carne care devine templul S[u, =i apoi în cer,
în trupul acela de slav[ pe care îl vor avea to\i cei ce sunt ai lui
Isus Hristos =i care au Duhul lui Hristos. Dac[ înainte nu puteai
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f[r[ \igar[, f[r[ pahar sau f[r[ înjur[turi, o dat[ n[scut din nou vei
vedea minunea lui Dumnezeu în via\a ta, c[ n-ai s[ mai po\i f[r[
de Isus, Cel care a murit în locul t[u. El va fi în tine, =i tu vei fi în
El, a=a cum apa este într-un burete. Isus Hristos este cauza feri-
cirii mele =i poate fi =i a ta dac[ }l faci St[pân peste via\a ta. Dac[
e=ti în Hristos e=ti într-un loc de siguran\[, unde focul pedepsei lui
Dumnezeu nu va mai arde. 

Cu mul\i ani în urm[ o caravan[ de c[ru\e ce se îndreptau
înspre vestul s[lbatic a fost surprins[ de un foc de preerie. V[zând
c[ focul se apropie =i c[ va cuprinde =i por\iunea de loc unde se
aflau ei, conduc[torul caravanei a dat foc unei por\iuni de p[mânt
cu iarb[ uscat[, =i apoi s-au mutat cu c[ru\ele pe acel loc ars.
Când focul cel mare s-a apropiat de ei nu le-a produs nici o
pagub[, pentru c[ ei erau pe locul unde focul deja arsese. Când
noi intr[m la ad[postul jertfei Domnului Isus, intr[m într-un loc
de siguran\[, unde mânia lui Dumnezeu deja s-a rev[rsat, pentru
c[ Domnul Isus a fost pedepsit grozav când a luat asupra Lui
p[catele omenirii la Golgota. Când un om se întoarce de la calea
lumii la calea credin\ei în Isus Hristos, intr[ în locul unde focul
mâniei lui Dumnezeu a ars deja =i este în siguran\[. 

Omul caut[ fericirea în tot felul de locuri, dar adev[rata fericire
este numai la Dumnezeu. Fericire nu înseamn[ s[ fii bine dispus
sau a nu avea grijuri materiale pentru ziua de mâine, ci fericirea
este aceea de a umbla pe c[ile Domnului din momentul ]n care
ne-am întors la Dumnezeu. <Ferice de oricine se teme de Domnul,
=i umbl[ pe c[ile Lui!> (Psalmul 128:1). A umbla pe c[ile Lui
înseamn[ a face ce-I place lui Dumnezeu. Dup[ cum o gr[din[ nu
este de la sine frumoas[ ci necesit[ îngrijire, a=a =i inima noastr[
necesit[ îngrijirea numit[ de Scriptur[ sfin\enie, pe care o c[ut[m
=i o men\inem, a=a cum ai grij[ de o gr[din[ s[ nu o n[p[deasc[
buruienile. Sfin\enia este podoaba casei lui Dumnezeu, de care El
se bucur[. Sfin\enia sus\inut[ cu ajutorul Duhului Sfânt, a Cuvân-
tului Scripturii =i Sângelui Mielului este ceea ce cere El de la noi
=i înseamn[ a te p[stra numai pentru El, a=a cum o fecioar[ ca-
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re-=i iube=te logodnicul se p[streaz[ numai pentru el, fiindc[-l
iube=te. So\ia credincioas[ reprezint[ Biserica lui Hristos, iar so\ul
credincios }l reprezint[ pe Domnul Isus Hristos, care a iubit
Biserica a=a de mult c[ +i-a dat via\a pentru ea.

}n via\a credinciosului, Domnul Isus Hristos prin glasul
Evangheliei are autoritate deplin[ =i ultimul cuvânt, indiferent de
ceea ce spune firea noastr[ sau alte glasuri din jur. Cel credincios
rezist[ atacurilor atâta timp cât r[mâne pe temelia Cuvântului
spunând: <Este scris!> Tr[im timpul sfâr=itului =i semnele vremii,
despre care a vorbit Domnul Isus, se împlinesc cu repeziciune.
Lumea este într-o stare de agita\ie ca niciodat[, lucru care va face
posibil venirea la putere a omului f[r[delegii. Dreptatea este
sucit[ =i oamenii cuprin=i de egoism sunt gata s[ calce peste to\i,
numai s[-=i ating[ scopurile. Inimile oamenilor care nu vor s[ se
întoarc[ la Dumnezeu =i s[ fie vindeca\i sunt st[pânite de mândrie
=i ambi\ii personale, care-i îndreapt[ spre pierzare. Vr[jma=ul
care cunoa=te Scripturile =tie c[ timpul lui este scurt, de aceea
prin înv[\[turi false caut[ s[ r[t[ceasc[ oamenii de la nu a se
întoarce la Dumnezeu, la Cel care }=i ascute sabia =i }=i încoard[
arcul împotriva celui ce nu se întoarce la El. Întoarce-te la
Dumnezeu =i vei g[si pace pentru suflet =i vei gusta din ceea ce
înseamn[ adev[rata fericire. Întoarce-te =i va fi bine de sufletul
t[u!

Amin

154

R~URI DE AP{ VIE



16
UN TATÃ ºI UN COPIL CARE IARTÃ

<…Dar Tu, Tu e=ti un Dumnezeu gata s[ ier\i,
]ndur[tor =i milostiv, încet la mânie =i bogat în
bun[tate.> Neemia 9:17

Dumnezeu a f[cut tot efortul posibil ca s[ fie cunoscut
de noi oamenii ca un Tat[ care este iert[tor, având
dorin\a de a-l încuraja pe cel p[c[tos s[ vin[ la Cel care

nu obose=te iertând, =i prin poc[in\[ s[ poat[ primi iertarea lui
Dumnezeu. Dac[ am asculta 52 de mesaje numai despre a primi
iertarea =i despre a acorda iertare =i atunci acest lucru pare a fi
dificil, pentru c[ undeva, în adâncul firii noastre, ceva este greu
de convis c[ o vin[ poate fi anulat[. Dac[ aluneci =i cazi de la o
anumit[ în[l\ime legea gravita\iei nu spune: <Te iert de data
aceasta>. Dac[ c[pitanul unui vapor nu cârmuie=te vasul ca s[
ocoleasc[ stânca pe care o vede înaintea sa, stânca nu spune: <Te
iert de data aceasta =i n-am s[-\i f[râm vaporul>. Lucruri practice
de acest fel au întip[rit undeva în noi ideea c[ pentru fiecare fapt[
este o consecin\[. 

Atunci când ne poc[im con=tiin\a noastr[ este trezit[ de Duhul
Domnului =i realiz[m c[ suntem murdari de p[cat, c[ nu avem
nimic s[-I oferim lui Dumnezeu în schimbul iert[rii ce o dore=te
duhul nostru trezit din moarte. În aceast[ stare lipsit[ de merit
arunc[m ancora credin\ei spre mila lui Dumnezeu de Tat[, care ne
arat[ modul în care El a absorbit acest cost al iert[rii. În acest fel
mila lui Dumnezeu ud[ de=ertul inimii noastre uscat de vânturile
p[catului ce bat dinspre pustie într-un mod nea=teptat, =i vegeta\ia
roadei Duhului Sfânt începe s[ r[sar[ în sufletul despre care se
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spunea c[ niciodat[ nu ar fi capabil de a=a ceva. Tat[l nostru d[
aceast[ iertare acolo unde g[se=te mâini ]ntinse ca s[ primeasc[,
inimi golite care s[ poat[ cuprinde darul Lui, pentru c[ dac[ nu
sunt goale ]nseamn[ c[ ele de\in alte lucruri care ]mpiedic[ omul
de a putea primi iertarea. Este foarte r[u s[ fii dec[zut, dar mai
grav ca =i aceasta este s[ nu ]\i vezi adev[rata stare, pentru c[
aceasta descalific[ omul de a primi iertarea lui Dumnezeu. 

Este foarte important =i vital pentru mântuirea sufletului nos-
tru s[ =tim c[ Tat[l nostru care este în ceruri este milos =i de aceea
a creat un fond al iert[rii în meritul jertfei Domnului Isus, prin
care oricine se gole=te de el însu=i, fie lucruri rele, fie merite pe
care le vede bune, poate primi iertarea Lui. Tr[im cu ideea c[
Dumnezeu contabilizeaz[ gre=elile noastre =i con=tiin\a noastr[
tânje=te dup[ acea stare de a se =ti liber[ de orice vin[. 

Istoria spune c[ în anul 1077 imperatorul Henry al IV-lea a
c[utat s[ primeasc[ iertarea papei Grigore al VIII-lea =i a stat des-
cul\ pe z[pad[ trei zile în fa\a cl[dirii unde locuia acest pap[ pân[
ce a primit iertarea ce o c[uta. Noi ast[zi =tim c[ acea iertare nu
valora nimic, pentru c[ Dumnezeu e singurul care iart[ p[catele
prin Domnul Isus, care a fost rânduit s[ fie unicul Mijlocitor între
om =i Dumnezeu. Omul poate ierta ce i s-a gre=it lui, dar nu poate
ierta ce s-a gre=it împotriva lui Dumnezeu. Noi, care ast[zi putem
citi Sfintele Scripturi într-o limb[ pe care o în\elegem, suntem
binecuvânta\i cu a avea la îndem`n[ Cartea care ne arat[ calea
spre inima iert[toare a lui Dumnezeu, despre care Neemia în
rug[ciunea citat[ la început spune c[ este încet la mânie =i bogat
în bun[tate. 

Israelul a fost =i este un popor ales =i binecuvântat de
Dumnezeu, care de multe ori a dispre\uit bun[tatea Lui, pentru c[
s-a obi=nuit cu ea, =i la un moment dat a crezut c[ li se cuvine de
la sine. Nu pu\ini sunt =i ast[zi cei care fac la fel atunci când dis-
pre\uiesc iertarea ce au primit-o, pentru care îns[ s-a pl[tit cel mai
înalt pre\ care a fost pl[tit vreodat[ în Univers. Israelul, prin neas-
cultare, a p[c[tuit împotriva acestei iubiri a lui Dumnezeu, =i El,
prin mustr[ri =i pedepse, a c[utat s[ le trezeasc[ mintea s[n[toas[,
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ca s[ vin[ prin poc[in\[ la Domnul =i s[ primeasc[ iertarea. Vede-
rea lor, ca =i a unora din zilele de ast[zi, era limitat[ din cauz[ c[,
de=i depindeau cu totul de ceea ce le d[dea Dumnezeu, erau
mândri. 

<Dar p[rin\ii no=tri s-au îngâmfat =i =i-au în\epenit grumazul.
N-au urmat poruncile Tale, n-au vrut s[ asculte, =i au dat uit[rii
minunile pe care le f[cusei pentru ei...> (Neemia 9:16, 17). În\e-
penirea grumazului înseamn[ o neascultare deliberat[, prin care
cineva calc[ pe fa\[ voia lui Dumnezeu, uitând binefacerile
Domnului. Neemia face aceast[ rug[ciune de mijlocire aducân-
du-=i aminte de p[catele poporului din trecut, ca =i o m[rturisire
în urma c[reia s[ se arunce în fa\a milei lui Dumnezeu. El spune
c[ poporul a cârtit c[ n-are ap[, c[ n-are mâncare, s-a r[zvr[tit s[
ias[ de sub conducerea lui Dumnezeu în r[scoale, au c[zut în
idolatria neamurilor care le înfierbânta mintea cu dansurile
moabitelor. Au asem[nat Gloria lui Dumnezeu cu un vi\el de aur
care reprezent[ un animal urât mirositor =i lipsit de prea mult[
minte. 

Cu toate acestea Neemia spune c[ Dumnezeu, în bun[tatea
Lui, nu a încetat s[-i c[l[uzeasc[. <În îndurarea Ta f[r[ margini,
nu i-ai p[r[sit în pustie, =i stâlpul de nor n-a încetat s[-i
c[l[uzeasc[ ziua pe drum, nici stâlpul de foc s[ le lumineze
noaptea drumul, pe care aveau s[-l urmeze> (Neemia 9:19). În
îndurarea Lui, Dumnezeu le-a dat hran[ din bel=ug, ap[, iar
înc[l\[mintea =i îmbr[c[mintea nu li s-a uzat ]n tot timpul
pribegiei lor. Pericolul este =i ast[zi la fel de real, fiindc[ omul
este tentat s[ iubeasc[ crea\iunea =i lucrurile create mai mult
dec`t pe Creator, de aceea Ioan, apostolul iubirii, ne previne:
<Copila=ilor p[zi\i-v[ de idoli...> (1 Ioan 5:21). +i totu=i, cu toat[
r[zvr[tirea lor, Dumnezeu abia a a=teptat s[ vad[ la ei un semn de
întoarcere spre bine, pentru a-i ierta, a=a cum un tat[ î=i iart[
copilul pe care-l iube=te. A=a a=teapt[ Dumnezeu =i ast[zi în drep-
tul fiec[rui suflet care înc[ mai este în via\[ =i care înc[ nu a fost
n[scut din nou. Dumnezeu, care este gata s[ ierte, a f[cut
ob\inerea acestei iert[ri u=oar[ pentru noi, dar foarte costisitoare
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pentru El. Ca s[ prime=ti aceast[ iertare El nu a cerut s[ faci chel-
tuieli, eforturi epuizabile pentru trup, ci a cerut o poc[in\[ sincer[
=i o întoarcere de la tot ce El nume=te p[cat. 

Dumnezeu, comparat în pilda fiului risipitor cu un tat[ care
alearg[ în calea fiului s[u, este gata s[-l primeasc[ pe cel p[c[tos
=i s[-l ierte dac[ omul î=i vine în fire. Tat[l abia a=teapt[ s[ poat[
spune celui ce vine la el ca p[c[tos: <Du-te în pace! Credin\a ta în
Mine te-a mântuit! Iertate î\i sunt p[catele!> Ai auzit astfel de
cuvinte în[untrul sufletului t[u? Dac[ nu ai fost n[scut din nou de
Duhul Domnului într-o f[ptur[ nou[, care pe zi ce trece vrea s[
creeze în tine caracterul ce seam[n[ cu Fiul, nu ai de unde s[ fii
auzit aceste cuvinte, dar cât se zice <ast[zi> înc[ po\i primi
iertarea acestui Dumnezeu care este gata s[ ierte. <Eu, Eu î\i =terg
f[r[delegile, pentru Mine, =i nu-Mi voi mai aduce aminte de
p[catele tale> (Isaia 43:25). Aceast[ promisiune din partea
Aceluia care nu poate s[ mint[ st[ în picioare =i ast[zi pentru
oricine recunoa=te c[ este un suflet p[c[tos care vrea iertarea
Tat[lui din cer. 

Eu am recunoscut c[ sunt un mare p[c[tos =i am fost iertat. Dar
tu? <Dac[ zicem c[ n-avem p[cat, ne în=el[m singuri, =i adev[rul
nu este în noi... Dac[ zicem c[ n-am p[c[tuit , }l facem mincinos,
=i Cuvântul Lui nu este în noi> (1 Ioan 1:8, 10). Cel care a spus o
minciun[ în via\a lui este la fel de p[c[tos ca =i un criminal. Cu
toate c[ diferen\a este enorm de mare în ochii no=tri, nici unul nici
cel[lalt nu are cum pl[ti pentru p[cat =i singura solu\ie este cea
oferit[ de Dumnezeu, =i anume, de a =terge aceste p[cate în meri-
tul jertfei Domnului Isus. Când doi oameni sunt certa\i, ei r[mân
a=a pân[ c`nd unul nu ia ini\iativa s[ fac[ un pas care s[ duc[ la
împ[care. Prin p[cat, fiecare dintre noi am fost certa\i =i chiar
vr[jma=i cu Dumnezeu, dar El a luat ini\iativa de a se apropia de
noi =i în bun[tatea Lui a f[cut o cale c[tre pomul vie\ii. Prin
poc[in\[ pornim pe aceast[ cale, pentru c[ prin jertfa Domnului
Isus Hristos am fost împ[ca\i cu Dumnezeu-Tat[l to\i care am
l[sat mândria noastr[ =i am cerut mila Lui. El a fost Acela care a
propus cel mai avantajos schimb care a existat vreodat[ pentru
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om, =i anume a promis iertarea Sa în schimbul poc[in\ei noastre
=i a p[r[sirii p[catului. 

Ce faci cu p[catul t[u? Po\i s[-l ascunzi, cu toate c[ numai
temporar po\i s[ pui vina pe altcineva, sau po\i s[ alegi s[ nu
a=tep\i pân[ la ziua judec[\ii ca s[ ai de-a face cu el, ci s[-l
m[rturise=ti Domnului ca s[ prime=ti iertarea =i un cuget curat.
Aceasta este posibil numai datorit[ bun[t[\ii lui Dumnezeu, care
la cruce a împ[cat dragostea, sfin\enia =i dreptatea. Cine refuz[
iertarea Lui calc[ în picioare dragostea lui Dumnezeu care =i-a
asumat un risc prin faptul c[ a pl[tit pentru tine, ca apoi s[-\i ofere
iertarea dac[ vrei s[ o prime=ti =i s[ vii la lumin[. Noi spunem c[
este copil[ros =i chiar ridicol s[-i fie cuiva fric[ de întuneric, dar
este =i mai ridicol când cuiva îi este fric[ de lumin[. Dumnezeu
ne d[ o hain[ alb[ a neprih[nirii cu care putem tr[i în lumin[. Ai
cerut tu de la El aceast[ hain[? Domnul Isus a vorbit cu femeia
samariteanc[ la fântâna lui Iacov =i a v[zut în ea o sete care nu era
stâmp[rat[ cu apa ce o scotea din acea fântân[. Era o sete dup[
împlinire, dup[ fericire =i dup[ pace în[untrul ei. Domnul Isus
care este Apa Vie\ii i-a oferit aceast[ ap[ vie, =i ea a crezut c[ El
este Mesia, Trimisul Tat[lui din Cer, venit ca s[ fac[ posibil[
împ[carea omului cu Dumnezeu. 

Este sufletul t[u setos dup[ aceast[ ap[? Dac[ îi ceri, El î\i va
da Apa care mai întâi stâmp[r[ setea de a te =ti iertat =i împ[cat cu
Dumnezeu Tat[l. Cartea c[r\ilor, Scriptura, care niciodat[ nu
minte, este plin[ de exemple de oameni care au primit iertarea Lui.
Femeia p[c[toas[, care a sp[lat ]n casa lui Simon picioarele
Domnului cu lacrimile ei =i le-a =ters cu p[rul capului, a primit
iertarea pentru c[ poc[in\a ei a fost sincer[. Saul din Tars care a
prigonit Biserica lui Dumnezeu a fost iertat =i a devenit Pavel,
Apostolul neamurilor. Chiar =i tâlharul care a murit la dreapta
Domnului Isus a primit iertarea, pentru c[ =i-a pus încrederea în
acele momente grele în Cel care murea lâng[ el, =i despre care cre-
dea c[ are o adev[rat[ Împ[r[\ie în lumea spre care noi to\i sun-
tem îndrepta\i. Dac[ vrei iertarea, po\i s[ o ai ast[zi! Cât despre
acela care refuz[ s[ o cear[, va trebui s[ pl[teasc[ pentru p[catul
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lui prin pedeaps[ ve=nic[, pentru c[ plata p[catului este moartea.
Ceea ce te poate desp[r\i de aceast[ iertare este faptul c[ nu o ceri.
Pentru c[ nu suntem st[p`ni pe via\a noastr[, care ast[zi este, dar
m`ine se poate sf`r=i, caut[ s[ prime=ti iertarea Domnului cât timp
aceast[ ofert[ st[ deschis[ =i ea va fi a ta. Prin aceast[ iertare sun-
tem înfia\i =i se a=teapt[ ca noi s[ sem[n[m Tat[lui nostru care
este în ceruri, prin aceea c[ iert[m pe gre=i\ii no=tri a=a cum
Domnul Isus ne-a înv[\at în rug[ciunea Tat[l nostru, prin care El
leag[ iertarea noastr[ de condi\ia ca =i noi s[ iert[m.

Shakespeare spunea în una din lucr[rile lui: <Cum po\i spera la
mil[ când tu nu ar[\i mil[?> Sfânta Scriptur[, Cartea care
vorbe=te, ne spune c[ Tat[l nostru a f[cut un efort extraordinar din
dragoste, pentru ca pedeapsa care ni se cuvenea în mod normal
nou[ =i pe care con=tiin\a trezit[ =tie c[ o merit[, la fel cum
c[pitanul de vapor care nu ocole=te stânca =tie c[ este normal s[
se loveasc[ de ea, s[ nu cad[ asupra noastr[, ci prin har s[ cad[
asupra Domnului Isus, care este Darul lui Dumnezeu pentru to\i
cei ce se recunosc vinova\i. Uneori mândria omului nu vrea s[
accepte c[ are nevoie de aceast[ iertare =i încearc[ s[ produc[
merite prin care s[ pl[teasc[ sau prin care s[ ajute la plata pentru
vina ce o simte, dar acestea nu sunt decât o insult[ la adresa lui
Dumnezeu, pentru c[ prin ele omul spune c[ exist[ o cale de a fi
mântuit, f[r[ ca Domnul s[ fii trimis pe Fiul S[u în lume ca s[
moar[. Iertarea =i gra\ierea produc întotdeauna o senza\ie tare,
pentru c[ este o deviere de la normal. 

Prorocul Osea a ar[tat mil[ fa\[ de Gomera, so\ia lui necredin-
cioas[, =i acest lucru a stârnit în toat[ \ara o indignare pentru
bun[tatea pe care o ar[ta prorocul. Osea a suferit pre\ul durerii
inimii lui =i a ru=inii care a venit peste el din cauza necredincio=iei
ei. Gomera nu a primit ce merita, ci a primit mil[ =i iertare, la fel
=i noi ca suflete ce am c[lcat legea lui Dumnezeu nu am primit ce
meritam, ci am primit mil[ =i iertare. Lumea face lucruri bune
folosindu-se de =tiin\[, ]ns[ ea nu este mai bun[ dec`t Biserica lui
Dumnezeu, care a înv[\at de la St[pân s[ ierte lucrul pe care legea
=i lumea nu-l iart[. Acela care nu iart[ r[mâne în închisoarea tre-
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cutului =i nu se poate bucura de prezent, ]ns[ atunci când alegem
s[ iert[m suntem primii care sim\im o vindecare în suflet, pentru
c[ prin a da drumul celui ce \i-a gre=it =i prin a-l ierta te dezlegi
pe tine ]nsu\i de acel incident. 

Un violonist renumit a fost întrebat cum poate s[-=i men\in[
performan\a înalt[ cu care prezenta spectacol dup[ spectacol.
Acel violonist a spus c[ el <planific[> s[ neglijeze tot ce l-ar putea
]mpiedica s[ exerseze pentru a fi preg[tit s[ aib[ o performan\[
bun[ în fa\a publicului. Un cre=tin care-L iube=te pe Dumnezeu =i
î=i iube=te sufletul <planific[> s[ neglijeze insultele, pierderile =i
s[-i ierte pe to\i, =tiind c[ de fapt prin aceasta sufletul lui este
binecuvântat în Dumnezeu, care }=i g[se=te pl[cerea în el, pentru
c[ în astfel de împrejur[ri fiul sau fiica se aseam[n[ cu Tat[l care
este în ceruri. Cel mai extraordinar lucru pe care noi îl putem face
dup[ ce am fost înfia\i ca =i copii ai lui Dumnezeu este s[ planifi-
c[m s[ fim o binecuvântare pentru acela care ne-a asuprit,
nedrept[\it, def[imat =i înjosit. A=a a f[cut Domnul Isus Hristos =i
niciodat[ nu sem[n[m mai bine cu El ca =i atunci când suntem
gata s[ iert[m. Ajungem la aceast[ stare de maturitate prin
lucrarea ce o face Duhul Sfânt în inima noastr[ atunci când o
umple cu iubire pentru Domnul Isus, la a=a nivel c[ de dragul Lui
abia a=tept[m s[ avem ocazia s[ iert[m =i s[ fim buni cu cineva.
Un astfel de suflet este de nebiruit, pentru c[ fericirea lui vine nu
din ce fac oamenii sau din circumstan\e p[mânte=ti, ci direct de la
Dumnezeu. 

Iertarea în via\a aceluia în care tr[ie=te Domnul Isus Hristos nu
este ceva ce se întâmpl[ din accident, ci este o atitudine a inimii,
mereu primenit[ de adierea Duhului Sfânt. Apostolul Pavel, care
a scris c[ g[sea pl[cere în def[im[ri, a cunoscut îmbog[\irea ce
vine peste sufletul lui când iart[, =i în acest fel a ar[tat bun[tate
fa\[ de oamenii care se purtau r[u cu el, iubindu-le sufletele.
Acest mod de a ierta =i de a ar[ta bun[tate este ceva supranatural
=i imposibil omului nen[scut din nou, dar acela care este n[scut
din s[mân\a ce nu poate putrezi are în el aceast[ capacitate ce a
uimit =i uime=te lumea. Harul care a p[truns în via\a celui mântu-
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it tope=te r[ceala =i indiferen\a omului de a nu ierta =i de a nu
ar[ta mil[ =i îl schimb[ într-un chip asem[n[tor Domnului Isus.
Gloria lui Dumnezeu str[luce=te în noi atunci când t[iem drep-
turile firii noastre =i ]i iubim chiar =i pe vr[jma=ii no=tri, acordân-
du-le ceea ce Dumnezeu ne-a dat nou[, adic[ iertarea. 

Iosif, care se temea de Dumnezeu, =i-a iertat fra\ii care au vrut
s[-l omoare, dar care pân[ la urm[ l-au vândut unor ismaeli\i.
Domnul Isus i-a spus lui Petru c[ este potrivit s[-i ierte pe acei
ce-i gre=esc, nu de =apte ori pe zi, ci de =aptezeci de ori câte =apte,
adic[ f[r[ încetare. Acela care nu iart[ =i nu are mil[ arde un pod
pe care el însu=i trebuie s[-l treac[. Un copil seam[n[ cu p[rintele
lui pentru c[ are caracteristica codului genetic mo=tenit de la el.
În momentul concep\iei o singur[ celul[ care con\ine codul gene-
tic al celor doi p[rin\i prime=te via\[ de la Dumnezeu, =i de la o
celul[ ajunge la un trilion de celule, care con\in caracteristicile
p[rin\ilor, f[r[ s[ se mai adauge nimic celulei ini\iale afar[ de
hran[. Noi, ca suflete mântuite, care am primit iertarea Tat[lui,
am fost înnoi\i în f[pturi noi prin Duhul Domnului care dezvolt[
în noi o asem[nare cu Tat[l nostru, despre care Neemia spune c[
este milostiv =i iert[tor. Dac[ suntem copii ai Tat[lui, vom sem[na
cu El =i în aceast[ privin\[. 

<Dimpotriv[, fi\i buni unii cu al\ii, milo=i, =i ierta\i-v[ unul pe
altul, cum v-a iertat =i Dumnezeu pe voi în Hristos> (Efeseni
4:32). Dac[ vrem ca Porumbelul cel Sfânt s[ fie peste via\a noas-
tr[, trebuie s[ avem grij[ s[ nu Îl întrist[m prin a nu-i ierta pe cei
ce ne-au gre=it, pentru c[ uneori El se dep[rteaz[, f[r[ s[-\i dai
seama, atunci când ai un duh neiert[tor =i de ne]nduplecat spre
mil[. Prima rug[ciune ce o g[sim în Scriptur[ este mijlocirea lui
Avraam pentru cet[\ile p[c[toase, pentru ca ele s[ fie cumva ier-
tate =i sc[pate de nimicire. Dumnezeu i-a spus lui Avraam ce avea
de gând s[ fac[, cu scopul de a-i trezi dorin\a de a mijloci, fiindc[
El este Bun =i dore=te s[ fie înduplecat spre a ierta prin mijlocire.
Dumnezeu a=teapt[ s[ vad[ aceast[ virtute de a mijloci pentru
iertarea altora =i în via\a noastr[. Dac[ suport[m criza de a nu ne
face dreptate cu fapta sau cu gura, =i alegem s[ iert[m, Dumnezeu
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este glorificat pentru c[ prin aceasta se vede chipul =i asem[narea
Lui în noi. În timp ce noi alegem calea iert[rii vr[jma=ul este
ru=inat, iar pe noi ne a=teapt[ o r[splat[ nestric[cioas[ din partea
lui Dumnezeu. Acest fel de tr[ire face parte din umblarea cu
Dumnezeu în lumina Lui. Este o stare la care se ajunge atunci
când e=ti p[truns de dragostea Lui =i în\elegi cât de mult te-a iubit
=i te iube=te Dumnezeu =i ce a îndurat ca s[ te poat[ ierta. 

Cel mai înalt pom cunoscut are 112 m =i se g[se=te în
California, dar acest pom a început prin a fi o s[mân\[ mic[. Tot
la fel este =i cu puterea noastr[ de a deveni oameni mari în
Hristos, care-=i g[sesc pl[cerea în a ierta. Omul se na=te cu o
natur[ care îl leag[ de p[mânt, dar o dat[ n[scut din nou se poate
ridica de la o tr[ire la nivelul p[mântenilor, care fac socoteli s[
vad[ cât au iertat =i cât se merit[ s[ ierte, la o tr[ire cârmuit[ de
Duhul Sfânt. Duhul Sfânt din noi ne arat[ cum Dumnezeu a iertat
neascultarea ce a g[sit-o în noi =i tot El face ca vina pe care noi
trebuie s-o iert[m altora s[ o vedem mic[ în compara\ie cu dato-
ria de care noi am fost ierta\i. Dragostea risc[ s[ ierte chiar atunci
când iertarea nu este pre\uit[, pentru c[ cel care câ=tig[ este cel
care iart[. Acesta este felul în care noi, ca =i copii ai lui
Dumnezeu, ne asem[n[m cu Tat[l nostru care este în ceruri. 

Calculatoarele portabile au un indicator de putere care arat[ cât
de plin[ este bateria, =i când este gata s[ întrerup[ func\iile
aparatului din lips[ de energie î\i d[ un ultim semnal de alarm[ ca
s[ po\i închide programele ce le folose=ti, pentru ca informa\ia s[
nu se piard[. Sufletul nostru este creat ca la nivelul duhului nos-
tru s[ putem con\ine aceast[ putere de via\[ din Duhul Sfânt, care
printre altele ne d[ =i puterea de a ierta. Când nu putem ierta tre-
buie s[ lu[m seama pentru c[ acesta este un indicator ce ne spune
c[ puterea noastr[ duhovniceasc[ a sc[zut la un nivel periculos.
Acest fel de atitudine neiert[toare, ca =i a robului care a fost ier-
tat de o mare datorie, dar a refuzat s[ ierte o datorie ne]nsemnat[
unui semen de-al s[u, este un indicator clar c[ nivelul dragostei
noastre este foarte sc[zut, =i f[r[ dragoste nu putem s[ ne
asem[n[m cu Tat[l nostru care este în Cer. <Chiar dac[ a= vorbi
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în limbi omene=ti =i îngere=ti, =i n-a= avea dragoste, sunt o aram[
sun[toare sau un chimval zâng[nitor> (1 Corinteni 13:1). 

Suntem obi=nui\i cu cuvintele: <În Numele Domnului Isus!>,
dar de ce nu am folosi aceast[ expresie =i atunci când apare opor-
tunitatea de a ierta a=a cum am fost noi ierta\i. Noi putem oferii
iertare ca rezultat al faptului c[ am fost ierta\i =i schimba\i în
f[pturi noi, de aceea prin iertarea pe care o d[m altuia Tat[l nos-
tru este sl[vit, deoarece noi suntem lucrarea mâinilor Lui. În dar
am primit aceast[ iertare =i în dar trebuie s[ o d[m =i noi, altfel nu
este iertare. Iertarea pe care am primit-o în momentul na=terii din
nou a fost una complet[. Se întâmpl[ c[ uneori un chirurg
deschide trupul pacientului bolnav prin opera\ie, pentru ca apoi
doar s[-l închid[ înapoi, spunând c[ nu mai poate face nimic.
Dac[ cancerul este localizat într-un singur focar, chirurgii caut[
s[-l înl[ture nu în parte, ci în întregime, pentru c[ ei =tiu c[ aces-
ta se poate transmite mai departe. 

Când Dumnezeu ne iart[ nu spune ca =i un chirurg ce se vede
neputincios c[ este prea târziu, ci El iart[ pe orice p[c[tos care se
poc[ie=te. El ne iart[ nu 90%, ci pe deplin =i pe veci. Acesta este
standardul înalt la care suntem chema\i, de a-L urma atunci când
avem de-a face cu cei ce ne gre=esc nou[, iertând cum ne-a iertat
pe noi Hristos. Iert[m în Numele lui Isus Hristos, pentru c[ inima
cea nou[, pe care am primit-o în dar, ne spune c[ a=a se cade s[
facem. Dac[ nu ier\i, nu po\i s[ fii mântuit. Parc[ nimic nu-l face
pe un om s[ se simt[ mai mic =i mai dezechilibrat ca atunci când
îi prime=ti insulta de parc[ ar fi un compliment, cu o atitudine lip-
sit[ de ironie =i insinu[ri. A=a este =i robul Domnului care nu aude
=i nu vede când se gre=e=te împotriva lui, dar cel care vede =i scrie
în cartea aducerilor aminte este Dumnezeu, care este bucuros c[
va avea pentru ce s[ te r[spl[teasc[. <Dar Eu v[ spun: «Iubi\i pe
vr[jma=ii vo=tri, binecuvânta\i pe cei ce v[ blast[m[, face\i bine
celor ce v[ ur[sc, =i ruga\i-v[ pentru cei ce v[ asupresc =i v[
prigonesc, ca s[ fi\i fii ai Tat[lui vostru care este în ceruri…»>
(Matei 5:44, 45).

Amin
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17
ÎNVIEREA

<Dar acum, Hristos, a înviat din mor\i, pârga celor
adormi\i.> 1 Corinteni 15:20

Învierea Domnului Isus este cel mai cunoscut eveniment din
istoria omenirii. Dac[ acest eveniment nu ar fi avut loc, nu
am avea ast[zi Noului Testament, Biserica nu ar exista, nu

am avea nici mântuire =i am fi tot f[r[ n[dejde. Faptul c[ Domnul
Isus Hristos a înviat este singurul motiv pentru care exist[ ast[zi
cre=tini, adic[ cei care se aseam[n[ cu Hristos. Învierea
Domnului Isus este garan\ia m`ntuirii sufletelor noastre, nu
numai c[ plata pentru p[catul nostru a fost achitat[ pe deplin, dar
=i a faptului c[ noi vom avea parte de o înviere sau o transformare
într-un trup de slav[, în momentul când trâmbi\a va suna =i
Domnul Isus va veni s[-=i ia ce este al Lui. Învierea face din noi,
cei care am crezut în El ca Mântuitor, oameni ierta\i, care poart[
numele de copii ai lui Dumnezeu. 

Dumnezeu, în mila Sa, a planificat r[scump[rarea omului c[zut
]n p[cat, dar învierea Domnului a f[cut aceast[ dorin\[ bun[ a
Tat[lui nostru care este în ceruri o realitate. To\i ceilal\i oameni
care s-au pretins a fi conduc[tori spirituali au =i ast[zi oasele în-
tr-un mormânt, la fel ca =i toate sistemele filozofice scornite de om
pentru a-=i explica existen\a, dar Domnul Isus Hristos a înviat din-
tre cei mor\i =i credin\a în El este singura credin\[ adev[rat[ =i vie.
Credin\a cre=tin[, care d[ speran\[ lumii disperate, începe de la
mormântul gol, de unde Domnul Isus a ie=it viu. Cei ce cred în El
tr[iesc în fiecare zi învierea Lui în fiin\ele lor, care sunt vii pentru
Dumnezeu. }nvierea Domnului Isus este dovada dumnezeirii Lui
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în rolul de Mântuitor =i eliberator al sufletului c[zut în la\ul celui
viclean, începând de la primii oameni din Eden =i pân[ ast[zi.
}nvierea Domnului Isus este miezul =i izvorul credin\ei cre=tine,
care ne aminte=te mereu c[ avem de-a face cu un Dumnezeu ce va
învia to\i mor\ii. <Nu v[ mira\i de lucrul acesta; pentru c[ vine cea-
sul când to\i cei din morminte vor auzi glasul Lui, =i vor ie=i afar[
din ele. Cei ce au f[cut binele, vor învia pentru via\[; iar cei ce au
f[cut r[ul, vor învia pentru judecat[> (Ioan 5:28, 29).

Istoria omenirii s-a schimbat datorit[ acestei zile de biruin\[,
când în urma depunerii jertfei des[vâr=ite pe altarul lui
Dumnezeu, leg[tura dintre Creator =i crea\iune s-a restaurat.
Oamenii cu autoritate ai momentului, a c[ror suflare era sus\inut[
de Dumnezeu, L-au omorât pe Domnul Isus =i L-au îngropat,
crezând c[ au terminat cu }nv[\[torul din Nazaret. <…L-au pus
într-un mormânt, dar Dumnezeu L-a înviat din mor\i> (Fapte
13:29, 30). Acest <dar> a produs o schimbare ce a marcat destinul
ve=nic al oric[rui suflet care crede în jertfa Lui de înlocuire
pentru cel p[c[tos. Omul era îndreptat spre iad, <dar> Dumnezeu
a intervenit =i a pl[tit pentru r[scump[rarea sufletului omului.
Ucenicii erau în culmea disper[rii, <dar> a intervenit Dumnezeu
=i a schimbat triste\ea lor în bucurie. 

Învierea Domnului Isus este pentru credin\a cre=tin[ ca sângele
pentru trup =i ca apa pentru ocean. Cuvintele îngerului: <Nu este
aici, a înviat!> au punctat istoria omenirii cu un Dar din partea lui
Dumnezeu a=a de mare c[ nu poate fi comparat cu nimic de sub
soare sau de dincolo de soare. <Dar Dumnezeu L-a înviat,
dezlegându-I leg[turile mor\ii, pentru c[ nu era cu putin\[ s[ fie
\inut de ea.> (Fapte 2:24). Adev[rul este mai tare ca minciuna =i
de aceea a ie=it din mormânt biruitor asupra boldului mor\ii.
Oricine este copilul Domnului are o rela\ie personal[ cu un Isus
viu =i m[rturise=te acest adev[r istoric. Ziua învierii este triumful
dorin\ei de bine a lui Dumnezeu asupra r[ului pus la cale de
vr[jma=ul sufletelor noastre. Credin\a noastr[ în Dumnezeu =i în
via\a ve=nic[ are la baz[ moartea =i învierea Domnului Isus, care
este Dumnezeu Fiul. Cine nu crede în învierea Domnului Isus nu

R~URI DE AP{ VIE

166



este cre=tin, pentru c[ credin\a în învierea Domnului este temelia
pe care st[ întregul adev[r despre lucrarea de 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, 10). 

Când englezii, în timpul primului r[zboi mondial, au cucerit
teritoriul unde este mormântul Domnului, au transmis un mesaj în
care au comunicat c[ turcii au jefuit mormântul sfânt de comorile
lui. Acest mesaj era de fapt complet gre=it, pentru c[ valorile nu
stau în lucrurile de pre\ pe care unii oameni au ales s[ le pun[ la
mormânt în timpul primelor ere cre=tine, ci mormântul s-a lipsit
de adev[rata valoare =i comoar[ de pre\ cu aproape dou[ mii de
ani mai înainte, când Domnul Isus Hristos a ie=it viu din acel mor-
mânt unde a fost pus cu mult drag de cei care-L iubeau. Un
cutremur de p[mânt a marcat momentul în care Domnul Isus a
murit =i a depus jertfa des[vâr=it[ pe altarul lui Dumnezeu ca
r[scump[rare pentru om, =i tot un cutremur a marcat momentul în
care a înviat dintre cei mor\i. Datorit[ învierii Domnului Isus
vestea cea bun[ a mântuirii s-a r[spândit =i continu[ s[ se r[spân-
deasc[, pentru c[ este o credin\[ într-un Mântuitor care a înviat. 

<…Pentru ce c[uta\i între cei mor\i pe Cel ce este viu? Nu este
aici, ci a înviat…> (Luca 24:5, 6). Femeile, care-L iubeau mult pe
Domnul Isus, când au mers dis-de-diminea\[ la mormânt cu
miresme pentru îmb[ls[mare, au g[sit piatra dat[ la o parte, iar
în[untru au v[zut p`nza în care trupul Domnului fusese înf[=at =i
prosopul care fusese strâns cu grij[. Cu toate c[ Domnul Isus
le-a spus dinainte c[ avea s[ fie pus între cei f[r[delege =i omorât,
învierea Lui a fost cea mai mare surpriz[ pe care cei ce-L iubeau
=i chiar cei ce nu-L iubeau au avut-o vreodat[. În timpul umbl[rii
Sale pe p[mânt cu ucenicii, Domnul Isus a dovedit dumnezeirea
Sa prin faptul c[ a redat via\[ chiar =i mor\ilor, dar ace=tia nu au
fost îmbr[ca\i în nemurirea trupului de slav[. Dup[ aducerea lor
la via\[ ei au fost totu=i supu=i mor\ii. Laz[r a fost înviat din mor\i
=i a murit iar[=i, dar cine crede în El nu va muri niciodat[, ci va
trece de la moarte la o alt[ via\[, care nu are sfâr=it. Aceasta este
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n[dejdea ce nu în=al[ =i este între\inut[ de flac[ra credin\ei care,
o dat[ ce sufletul nostru este n[scut din nou, adic[ f[cut viu pen-
tru Dumnezeu, ne împuternice=te s[ tr[im pentru Dumnezeu. 

<…Cel neprih[nit va tr[i prin credin\[> (Romani 1:17). Acesta
a fost versetul care a schimbat via\a multor oameni spre a tr[i cu
încredere în dragostea Aceluia care nu se schimb[. Între oamenii
schimba\i de acest verset a fost =i Luther, din aceast[ cauz[ unii
teologi l-au numit ca fiind poarta lui Luther c[tre Cer. Po\i s[ alegi
s[ fii fericit indiferent de împrejur[ri, chiar =i în momente grele,
privind la darul mântuirii confirmat de Dumnezeu în clipa învierii.
Domnul Isus timp de nou[ ore a purtat p[catul a peste 40 de mili-
arde de oameni pe umerii Lui, dar dragostea Lui a fost mai tare ca
moartea, =i pentru a ne r[scump[ra a b[ut întreg paharul suferin\ei.
<…c[ci dragostea este tare ca moartea... jarul ei este jar de foc, o
flac[r[ a Domnului. Apele cele mari nu pot s[ sting[ dragostea, =i
râurile n-ar putea s-o înece...> (Cântarea c`nt[rilor 8:6, 7).

Prin credin\[ pricepem c[ lumea a fost f[cut[ de Dumnezeu =i
tot prin credin\[ credem c[ Domnul Isus a înviat din mor\i. El este
învierea =i via\a. Domnul Isus dup[ ce +i-a dat via\a de bun[ voie
ca r[scump[rare pentru cei p[c[to=i a avut puterea s[ =i-o ia
înapoi. El este pârga, adic[ primul înviat din mor\i cu un trup de
slav[, la fel cum vom avea =i noi în cer. Ziua învierii corespunde
cu ziua când israeli\ii aduceau snopi din lanul de gr`u copt =i îl
leg[nau înaintea Domnului ca un dar de mul\umire. Aceast[ cere-
monie simbolic[ era respectat[ cu stricte\e de israeli\i. Numai
dup[ ce aceast[ ceremonie a leg[n[rii spicelor avea loc puteau s[
pun[ secera în lanuri =i s[ secere holdele. Acest snop leg[nat
înaintea Domnului }l reprezenta pe Domnul Isus Hristos care a
deschis u=a marelui seceri= de suflete, ce avea s[ fie adunat de pe
întreg p[mântul. Învierea poart[ în sine garan\ia p[str[rii sufle-
telor care mor în Domnul =i învierea lor ]n ziua de apoi. <C[ci
dac[ credem c[ Isus a murit =i a înviat, credem =i c[ Dumnezeu
va aduce înapoi împreun[ cu Isus pe cei ce au adormit în El.>
(1 Tesaloniceni 4:14). 

Domnul Isus a avut mul\i du=mani, dar nici unul nu a spus c[
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nu a înviat, ci doar au încercat s[ acopere acest adev[r. Dac[
preo\ii care L-au dat la moarte ar fi putut g[si trupul Domnului
Isus =i-ar fi dovedit punctul lor de vedere, dar Domul era viu =i nu
au avut de unde s[ prezinte dovada minciunilor lor. Când preo\ii
s-au confruntat cu dou[ m[rturii de net[g[duit, =i anume dovada
morm`ntului gol =i m[rturisirea str[jerilor, au mituit cu bani mul\i
str[jile romane =i i-au înv[\at s[ spun[ c[ pe când dormeau ei
ucenicii au luat trupul Domnului. Minciuna lor nu avea sens chiar
de la început, fiindc[ dac[ osta=ii ar fi dormit nu ar fi avut de unde
s[ =tie cine a luat trupul Domnului Isus. 

Dac[ s-ar fi dovedit c[ nu au ap[rat obiectivul ce le-a fost dat
spre paz[, ar fi fost executa\i de mai marii lor. Dac[ str[jerii ar fi
adormit la locul de straj[, preo\ii ar fi fost primii care i-ar fi recla-
mat la nefericitul Pilat, care în acele ore era ros de remu=c[ri pen-
tru c[ a dat un om nevinovat la moarte. Str[jerii au =tiut c[ ceva
supranatural a avut loc atunci când îngerul lui Dumnezeu, cu o
înf[\i=are ca a fulgerului, a dat piatra la o parte, =i atunci, plini de
fric[, au c[zut la p[mânt ca mor\i. Ca s[ în[bu=e orice r[sp`ndire
a modului cum au decurs lucrurile în diminea\[ învierii, preo\ii
le-au promis osta=ilor c[ ]l vor lini=ti ei pe Pilat, iar str[jerii,
complet dezechilibra\i de ce au v[zut =i p[\it, =i-au vândut dem-
nitatea pentru bani. 

Domnul Isus a ap[rut în mijlocul ucenicilor, care credeau c[
Isus este mort, =i le-a spus: <Pace vou[!> Nimeni altul nu putea
umbla ar[tând semnele l[sate de cuie în m`inile =i coasta
Mântuitorului. Emo\iile adânci de pierdere =i dezn[dejde au fost
înlocuite într-o clip[ de un sentiment de fericire =i n[dejde. Eveni-
mentul învierii i-a f[cut pe ucenici s[ poat[ trece peste sl[biciunile
lor =i s[ îndure de-a lungul anilor orice prigoan[ =i chiar moarte,
pentru c[ L-au v[zut înviat =i nimeni =i nimic nu mai putea cl[tina
credin\a lor. Chiar Iacov, fratele Domnului Isus, care înainte de
}nviere a avut multe nedumeriri =i a fost plin de necredin\[, a ajuns
nu numai s[ cread[ în El ca Mântuitor, dar =i s[-=i de-a via\a ca
martir pentru credin\a în Domnul Isus, în care a recunoscut pe
Hristosul lui Dumnezeu. Faptul c[ L-a v[zut viu dup[ ce-L =tiau
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mort, era pentru ei o dovad[ de net[g[duit c[ El este cine a spus c[
este =i anume Fiul Lui Dumnezeu. <Noi suntem martori a tot ce a
f[cut El în \ara Iudeilor =i în Ierusalim. Ei L-au omorât, atârnân-
du-L pe lemn. Dar Dumnezeu L-a înviat a treia zi, =i a îng[duit s[
Se arate, nu la tot norodul, ci nou[, martorilor ale=i mai dinainte de
Dumnezeu, nou[, care am mâncat =i am b[ut împreun[ cu El, dup[
ce a înviat din mor\i> (Fapte 10:39-41).

Domnul Isus a înviat în prima zi a s[pt[mânii =i de aceea
ucenicii Domnului au numit duminica Ziua Domnului =i biserica
a început s[ se adune la un loc în ziua de duminic[. Abia dup[
rev[rsarea Duhului Sfânt aveau ucenicii s[ în\eleag[ pe deplin
scopul specific al venirii Mântuitorului, ca împ[rat al inimilor, nu
al lucrurilor trec[toare de pe p[mânt. <…Eu sunt Împ[rat. Eu pen-
tru aceasta M-am n[scut =i am venit în lume….> (Ioan 18:37).
Ucenicii nu =i-au dat via\a pentru credin\a lor în Domnul Isus ca
s[ flateze un st[pân mort, ci au murit ca martiri, =tiind sigur c[
Domnul Isus Hristos a înviat din mor\i =i nu mai moare niciodat[.
Evenimentul învierii Domnului Isus a stat =i st[ la baza propo-
v[durii pe care ucenicii au f[cut-o sub cârmuirea Duhului Sfânt.
Un astfel de mesaj de victorie asupra mor\ii =i a p[catului era un
mesaj cum nu s-a mai auzit pân[ atunci pe p[mânt. 

În gr[dina Edenului diavolul a învins omul, dar tot într-o
gr[din[ al doilea Adam a zdrobit boldul mor\ii, ie=ind viu din
mormânt. <…Moartea a fost înghi\it[ de biruin\[> (1 Corinteni
15:54). Nu a fost =i nu va fi niciodat[ un mesaj mai aduc[tor de
binecuvântare ca acesta, =i anume: cine crede în moartea =i
învierea Lui poate s[ aib[ via\[ ve=nic[. <Cine m[nânc[ trupul
Meu, =i bea sângele Meu, are via\[ ve=nic[; =i Eu îl voi învia în
ziua de apoi> (Ioan 6:54). Pentru cei ce cred în Domnul Isus ca
Mântuitor al sufletelor lor moartea nu mai este o groaz[, ba chiar
=i-a pierdut din însemn[tate. <Adev[rat, adev[rat, v[ spun, c[,
dac[ p[ze=te cineva cuvântul Meu, în veac nu va vedea moartea>
(Ioan 8:51). Aceasta nu înseamn[ c[ nu murim din punct de
vedere biologic, ci atunci când trecem din via\a aceasta sufletul =i
duhul nostru se desprind de acest trup =i intr[ în prezen\a
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Domnului Isus Hristos pentru totdeauna. Domnul Isus a înviat,
dar este El viu în sufletul t[u? 

Una din minciunile pe care vr[jma=ul le vinde cu mult succes
=i în zilele de ast[zi este c[ pentru a fi mântuit este nevoie =i
îndeajuns ca un om s[ fie moral =i bun ca pâinea cald[, dar aceast[
afirma\ie d[ un sentiment fals de siguran\[, deoarece nu ia în
considera\ie standardul des[vâr=it al sfin\eniei lui Dumnezeu. A fi
un om bun nu este suficient, deoarece prezentul oricât de bun ar
ap[rea, nu poate acoperi p[catul din trecut. Un singur gând r[u =i
p[c[tos te poate condamna înaintea justi\iei divine, pentru c[ nu
ai cum s[ pl[te=ti pentru p[cat. De aceea S-a jertfit Domnul Isus,
Pa=tele nostru, deoarece era imposibil ca altfel s[ putem fii mân-
tui\i. Dup[ cum nevasta lui Ieroboam nu s-a putut ascunde de
omul lui Dumnezeu dându-se drept alta, nici noi nu ne putem
ascunde de Acela care cunoa=te gândurile =i n[zuin\ele inimi
noastre. Fiecare om trebuie s[ asculte =i apoi s[ aleag[ s[ pri-
measc[ sau s[ refuze adev[rul c[ Domnul Isus Hristos a murit =i
a înviat pentru p[catul lui personal. Po\i s[ spui f[r[ rezerve c[
Isus Hristos este Mântuitorul t[u care a înviat din mor\i? 

Dac[ nu ai luat decizia de a veni la El prin poc[in\[, învierea
Domnului Isus nu-\i folose=te la nimic. Înaintea oamenilor poate
ai o imagine imaculat[, dar dac[ nu ai luat decizia de a-L primi pe
Domnul Isus Hristos cel înviat din mor\i ca Mântuitor personal
e=ti tot în p[cat =i tot nemântuit. Pe m[sur[ ce faci un lucru devii
tot mai bun ]n a face lucrul respectiv, =i dac[-L refuzi pe Domnul
Isus inima ta va deveni tot mai împietrit[ =i va =ti s[ se împo-
triveasc[ tot mai mult Luminii. Unii cred c[ pot fii vicleni =i amâ-
n[ predarea lor în bra\ele Domnului pân[ înainte de moarte,
c[utând s[ stoarc[ via\a de toate pl[cerile pe care lumea le poate
oferii, nelu`nd ]n considerare faptul c[ pot muri în orice clip[. Un
astfel de om se aseam[n[ cu unul care arde lumânarea vie\ii lui
printr-o tr[ire pentru cel r[u, iar la urm[, când sufl[ în lumânarea
vie\ii, sufl[ fumul în ochii lui Dumnezeu, spunând c[ în acele
momente vrea s[ primeasc[ =i el darul iert[rii fondat din jertfa
Domnului Isus pentru p[c[to=i. 
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Dumnezeu nu se las[ batjocorit, =i dac[ cineva refuz[ s[ se
predea Domnului nu are garan\ia c[ Duhul Sfânt îl va na=te din
nou dac[ prin viclenie a amânat poc[in\a pân[ înainte de moarte.
Nu to\i, dar majoritatea tinerilor care ies din =colile numite <mari>
ale acestor vremuri ies cu capul plin, dar cu inimile goale. Un
tân[r reîntorcându-se acas[ de la =coal[ =i-a întrebat tat[l de unde
=tie c[ Domnul Isus este viu. Tat[l tân[rului i-a spus c[ =tie c[ este
viu pentru c[ a stat de vorb[ cu El chiar în acea diminea\[. Diavo-
lul, folosindu-se de evolu\ioni=ti în =coli =i de naivitatea lor, vrea
s[-=i vând[ minciuna c[ omul este produsul ]nt`mpl[rii oarbe =i
se lupt[ împotriva adev[rului c[ Isus Hristos a înviat din mor\i.
Pentru c[ învierea reprezint[ miracolul puterii lui Dumnezeu,
mintea omului =i ra\iunea este sfidat[, =i vr[jma=ul g[se=te o
porti\[ deschis[ în mintea acelora care iubesc p[catul =i care pre-
fer[ ca Dumnezeu s[ nu existe, dec`t s[ dea socoteal[ de via\a lor. 

Apostolul Pavel, care a vestit învierea, a fost batjocorit pentru
aceasta de filozofii greci din Atena =i a fost f[cut chiar nebun de
c[tre dreg[torul roman Festus în Cezarea. Învierea este un eveni-
ment ie=it din comun nou[, oamenilor, dar nu lui Dumnezeu, care
este un Dumnezeu al minunilor. A înviat Domnul Isus Hristos =i
pentru tine? S[rb[toarea }nvierii nu înseamn[ tradi\ii familiare,
cozonaci, ou[ vopsite =i un drum pân[ la biseric[. Sunt oameni
care merg la biseric[ pentru c[ nu au unde merge în alt[ parte, iar
al\ii se duc pentru c[ zic c[ este la mod[ s[ fii spiritual. De multe
ori când am încercat s[ arat adev[rul Scripturii cu privire la nece-
sitatea de a fi n[scut din nou mi s-a spus c[ aceasta este doar
opinia mea. Este adev[rat c[ opinia mea nu conteaz[ prea mult,
dar ce spune Dumnezeu conteaz[. O opinie este ceva mai tare ca
o impresie, dar nu este a=a de tare ]nc`t s[ fie numit[ realitatea
sigur[. Când }l cau\i pe Dumnezeu cu sinceritate El se las[ g[sit,
=i adev[rurile Scripturii nu mai sunt opinii, ci adev[r =i realitate.
Când e=ti fa\[ în fa\[ cu Adev[rul nu mai ai scuze c[ ai doar o
opinie, ci trebuie s[-L accep\i sau s[-L refuzi. 

Dac[ te hot[r[=ti s[ mai am`ni ]ntoarcerea la El aceasta
înseamn[ c[ de fapt c[ ai ales s[-L refuzi. Adev[rul exprimat
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chiar de gura Mântuitorului spune c[ este cu neputin\[ ca un om
s[ mearg[ în cer dac[ nu se na=te din nou. <…Adev[rat, adev[rat
v[ spun c[, dac[ un om nu se na=te din nou, nu poate vedea
Împ[r[\ia lui Dumnezeu> (Ioan 3:3). Aceast[ na=tere din nou este
învierea sufletului nostru la o via\[ nou[, împreun[ cu Domnul
Isus Hristos. De obicei oamenii nu se gândesc la ei în=i=i ca fiind
ni=te p[c[to=i ce merit[ iadul, ci doar cred c[ sunt oameni cu
sl[biciuni, care uneori mai p[c[tuiesc. <Am o inim[ bun[, doresc
binele>, spun mul\i, dar aceast[ opinie a noastr[ despre noi în=ine
este în=el[toare, pentru c[ la sfâr=it numai ce spune Dumnezeu
despre noi este ceea ce conteaz[. Mintea omului se leag[ u=or de
meritul omului, pentru c[ inima ne este vr[jma=[. Standardul
Domnului este clar =i cele 10 porunci date de Dumnezeu au fost
=i sunt c[lcate de fiecare om, imediat ce =tie s[ aleag[ între bine
=i r[u. <C[ci, cine p[ze=te toat[ Legea, =i gre=e=te într-o singur[
porunc[, se face vinovat de toate> (Iacov 2:10). Acest verset pune
pe to\i oamenii în categoria p[c[to=ilor =i arat[ cât de necesar a
fost ca Domnul Isus s[ moar[ =i s[ învie pentru noi, ca s[ creeze
un merit de iertare. 

Unii î=i închipuie c[ Dumnezeu este a=a de bun c[ nu va
îng[dui ca sufletele s[ mearg[ în iad, dar un a=a Dumnezeu nu
exist[ numai în imagina\ia omului. Unii admit c[ o dat[, demult,
într-o mic[ m[sur[ au furat, au spus minciuni, au poftit, s-au lipit
de idoli =i totu=i cred c[ merg în cer pentru c[ Dumnezeu este bun,
dar acest fel de gândire este un ad[post fals. <C[ci =ti\i bine c[
nici un curvar, nici un stricat, nici un lacom de avere, care este un
închin[tor la idoli, n-are parte de mo=tenire în Împ[r[\ia lui
Hristos =i a lui Dumnezeu> (Efeseni 5:5). Dumnezeul Cel
adev[rat este drept =i spune c[ sufletul care p[c[tuie=te va muri,
dar El este =i Dragoste =i de aceea a deschis o cale de sc[pare,
pentru ca p[c[tosul s[ fie iertat prin meritul jertfei Domnului Isus.
Dac[ nu ai bucuria mântuirii =i te sim\i vinovat, f[r[ pace =i neli-
ni=tit când te gânde=ti c[ vei sta înaintea lui Dumnezeu, adu-\i
aminte c[ Domnul este bogat în mil[, gata s[ ierte pe cel care vine
la El cu c[in\[. <Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pen-
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tru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, m[car c[ eram mor\i în
gre=elile noastre, ne-a adus la via\[ împreun[ cu Hristos (prin har
sunte\i mântui\i). El ne-a înviat împreun[, =i ne-a pus s[ =edem
împreun[ în locurile cere=ti, în Hristos Isus> (Efeseni 2:4-6). 

Crezând în moartea =i învierea Domnului Isus po\i s[ prime=ti
via\[ din El, Cel care este Adev[rul =i Via\a. <S[ învie mor\ii T[i!
S[ se scoale trupurile mele moarte!- Trezi\i-v[ =i s[ri\i de bucurie,
cei ce locui\i în \[rân[! C[ci roua Ta este o rou[ d[t[toare de
via\[, =i p[mântul va scoate iar[=i afar[ pe cei mor\i> (Isaia
26:19). Po\i s[ ai aceast[ experien\[ a învierii sufletului t[u la
via\[ în Isus Hristos printr-o hot[râre de a accepta darul lui
Dumnezeu, adic[ iertarea p[catelor în Numele Domnului Isus.
Po\i s[ ajungi s[ spui cu t[rie =i siguran\[ c[ e=ti mântuit, =i aceas-
ta nu înseamn[ arogan\[, ci încrederea în cuvintele lui Dumnezeu
scrise în Sfânta Scriptur[. Domnul Isus a murit =i a înviat pentru
ca noi s[ avem via\[ ve=nic[. <…S[-L cunosc pe El =i puterea
învierii Lui…> (Filipeni 3:10). Este o înviere din moartea p[catu-
lui =i o dat[ ie=it din acest mormânt vei privi înapoi, de unde ai
fost scos, =i vei da slav[ lui Dumnezeu. 

Cre=tinul este un suflet care a fost cur[\it pe din[untru de Sân-
gele scump al Domnului Isus. Dumnezeu a preg[tit o cale pentru
tine =i pentru mine spre via\[ =i mântuire ve=nic[, acolo unde
datorit[ p[catului nu era cale. <…Preg[ti\i o cale poporului!
Croi\i, croi\i drum, da\i pietrele la o parte! Ridica\i un steag peste
popoare!> (Isaia 62:10). }ntâlnirea cu Domnul Isus î\i va da pacea
=i bucuria pe care niciodat[ nu ai avut-o înainte. <Bucura\i-v[!>
le-a spus Domnul Isus ucenicilor; =i dac[-L prime=ti în inima ta
ca Domn =i St[pân te vei bucura =i tu. C`nd crezi în moartea =i
învierea Lui, ca fiind pentru sufletul t[u, la=i toat[ povara p[catu-
lui asupra Lui =i devii liber, =i aceasta f[r[ s[ depinzi de fapte sau
de orice altceva, dec`t de meritul jertfei Lui. Dac[ e=ti mântuit, d[
slav[ lui Dumnezeu cu o inim[ mul\umitoare, iar dac[ nu e=ti, te
îndemn s[-\i predai via\a ta Domnului Isus, care te iube=te a=a de
mult c[ a murit =i a înviat pentru tine.  

Amin
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18
DOAMNE, DESCHIDE-I OCHII!

<Elisei s-a rugat, =i a zis: «Doamne, deschide-i ochii
s[ vad[.» +i Domnul a deschis ochii slujitorului, care
a v[zut muntele plin de cai =i de car[ de foc împreju-
rul lui Elisei.> 2 Împ[ra\i 6:17

Rug[ciunea <deschide-i ochii!> este o rug[ pe care eu =i
mul\i copii ai Domnului o în[l\[m c[tre Dumnezeu ca
pe o dorin\[ de bine pentru sufletele acelora care nu-L

cunosc pe Domnul Isus Hristos, pentru c[ nu }l v[d ca fiind Cel
mai frumos dintre oameni, =i aceasta deoarece înc[ nu au intrat la
ad[postul jertfei Lui. Cartea a doua a Împ[ra\ilor este o continu-
are a primei c[r\i a Împ[ra\ilor =i cuprinde ultimii ani de existen\[
ai Regatului de Nord, pân[ când locuitorii lui au fost du=i în cap-
tivitate de asirieni, =i de asemenea cuprinde ultimii ani ai Regatu-
lui de Sud, pân[ când popula\ia acestuia a fost dus[ în robia
babilonian[. Aceast[ carte parcurge perioada ultimilor 12
împ[ra\i din Nord =i a ultimilor 16 împ[ra\i din Sud, prezentân-
du-ne modul în care Dumnezeu a avut de-a face cu poporul S[u,
dup[ felul cum ace=tia au ascultat sau nu de El. 

Dumnezeu a c[utat s[-i previn[ pe israeli\i prin proroci ca s[
se abat[ de la idolatrie, dar ace=tia ori de câte ori aveau pace =i
bel=ug alergau înapoi la idoli. Unul dintre prorocii ale=i s[ trans-
mit[ mesajul lui Dumnezeu poporului a fost Ilie Ti=bitul, cel care
a fost r[pit la cer. Ca succesor al lui Ilie, Dumnezeu l-a ales pe
Elisei. Enoh =i Ilie au fost singurii oameni ale=i de Dumnezeu s[
nu guste moartea, ca o anticipare a R[pirii Bisericii la Cer, eveni-
ment pe care îl a=tept[m în fiecare zi. La desp[r\irea de Elisei, Ilie
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i-a l[sat mantaua de proroc =i, dup[ cum a cerut succesorul s[u, o
îndoit[ putere, deci o dubl[ putere fa\[ de aceea care a fost peste
Ilie, numit =i prorocul focului. Cu aceast[ putere deosebit[, Elisei
a f[cut multe minuni, printre care =i o înviere din mor\i. Ea este
una din cele =apte învieri men\ionate în Sfintele Scripturi, nein-
cluzând învierea Domnului Isus din mor\i cu un trup de Slav[. 

Majoritatea minunilor ]nf[ptuite de Elisei au fost f[cute în mil[
=i bun[tate, dar au avut loc =i minuni prin care s-a dat o pedeaps[,
ca atunci când o mul\ime de tineri au fost pedepsi\i pentru ati-
tudinea lor batjocoritoare. Cercet[rile au scos la iveal[ c[ grupul
de copii care l-au batjocorit pe Elisei, pe când acesta mergea spre
Betel, a fost de fapt un grup de tineri care =i-au b[tut joc de pro-
roc pentru c[ nu avea o anume frez[, dar ceea ce a atras mai mult
pedeapsa asupra lor, în a=a fel c[ 42 din ei au fost omorâ\i de doi
ur=i, a fost faptul c[ ei ]l ridiculizau pe Elisei, spunându-i s[ se
suie, adic[ s[ se înal\e ca =i Ilie. A=a ]i ridiculizeaz[ unii oameni
=i ast[zi pe cei ce a=teapt[ venirea Domnului Isus, care va veni
s[-=i ia Biserica la cer. Biserica este constituit[ din sufletele celor
ce au fost n[scu\i din nou, din Duhul lui Dumnezeu, =i care se
p[streaz[ cura\i de întin[ciunile lumii pentru El, la fel cum o
logodnic[ se p[streaz[ curat[ pentru logodnicul ei, pe care îl
iube=te. Dumnezeu este plin de r[bdare cu omul p[c[tos, dar unii
merg prea departe cu batjocurile lor la adresa Lui =i se trezesc cu
o pedeaps[ imediat[, ca Anania =i Safira, care au pl[nuit =i au vrut
s[ în=ele pe Duhul Sfânt. 

În anul 1839, sultanul Turciei a dictat un decret conform c[ruia
nici un preot cre=tin nu mai avea voie s[ r[mân[ în împ[r[\ia lui.
A doua zi, dup[ ce a dictat acest decret, sultanul a murit =i nu a
mai apucat s[-=i pun[ planul în aplicare, de a stârpi cre=tinismul.
Când Domnul Isus umbla pe p[mânt a avut discu\ii aprinse cu
fariseii =i c[rturarii, =i hulirea Duhul Sfânt de c[tre ace=tia L-a
determinat pe Domnul Isus s[ spun[, în cuvinte mai diferite, c[ de
data aceea au mers prea departe, =i c[ acel p[cat nu li se va ierta
niciodat[. Este spre binele nostru, s[ lu[m în considerare astfel de
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întâmpl[ri, ca nu cumva s[ fim dintre aceia care prin cuvinte
nes[buite s[ atragem asupra noastr[ mânia lui Dumnezeu. El
ne-a înzestrat cu capacitatea de a rosti cuvinte, dar trebuie s[ lu[m
seama s[ nu hulim lucrurile Sale =i s[ nu clevetim, vorbind de r[u
pe semenii no=tri. Vorbirea de r[u =i chiar vorbirea nefolositoare,
f[r[ rost, este un p[cat =i o c[lcare a poruncilor lui Dumnezeu,
motiv pentru care El spune c[ omul va da socoteal[ pân[ la ulti-
mul cuvânt. Când un om care =tie multe se vede =i se consider[
neîn\elept nu are nici o pagub[, dar când un om ne]n\elept se
crede în\elept poate ajunge în situa\ii ]n care s[ vorbeasc[ lucruri
necump[tate, care s[ atrag[ mânia lui Dumnezeu asupra sa. A=a
au f[cut tinerii care l-au batjocorit pe Elisei =i au fost nimici\i de
cei doi ur=i. 

Dac[ unui om i-ai spune c[ este inamicul lui Dumnezeu s-ar
sup[ra, dar faptele =i chiar vorbele omului care tr[ie=te f[r[
Dumnezeu îl pune în aceast[ stare de vr[jm[=ie cu Domnul. Dac[
mergi la biseric[ =i poate mai dai ceva din mil[ nu este îndeajuns
ca s[ po\i spune c[ tr[ie=ti cu Dumnezeu =i umbli cu El, ci trebuie
s[ te na=ti din nou =i s[ devii o f[ptur[ nou[, care prime=te de la
Dumnezeu o hain[ alb[ pentru sufletul s[u. Aceast[ experien\[,
care este o minune, are ca rezultat deschiderea ochilor no=tri ca s[
vedem bine =i s[ numim bun ceea ce nume=te Dumnezeu bun =i
s[ numim r[u ceea ce El nume=te r[u. <Doamne, deschide-mi
ochii!> este o rug[ciune potrivit[ pentru noi, prin care cerem dis-
cern[mântul pe care ni-l d[ Duhul Sfânt asupra realit[\ii lucru-
rilor. Pân[ când Duhul Sfânt nu deschide ochii min\ii s[n[toase,
omul nu se vede p[c[tos în merit de pedeaps[, dar când ochii îi
sunt deschi=i alearg[ disperat la mila lui Dumnezeu =i cere
îndurarea Celui care este bucuros s[ o dea. 

Mul\i nu vor s[ se poc[iasc[ a=a cum cere Domnul Isus, pen-
tru c[ nu sunt gata s[ se lase de p[catul pe care-l iubesc, dar
fiecare om trebuie s[ aleag[ pentru el între via\[ =i moarte
ve=nic[. Când un pacient este operat pentru a i se înl[tura o
tumoare din trupul lui, el nu vrea ca 90% din tumoare s[ fie
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scoas[ afar[, ci vrea 100%. Nici un pacient nu ar fi mul\umit s[-i
spun[ doctorul c[ a scos aproape toat[ tumoarea, ci vrea s[ =tie c[
toat[ a fost scoas[ afar[. Pu\in[ infec\ie poate infecta tot trupul
aducând moartea, =i pu\in aluat, spune Scriptura, dospe=te toat[
pl[m[deala. Pu\in p[cat îng[duit, tolerat, poate strangula via\a
duhovniceasc[, =i apoi poate omorî sufletul. Cine caut[
îng[duin\[ =i por\i spre p[cat =i pofte nu este poc[it cu adev[rat,
ci el, prin acest fel de c[utare, vrea înapoi controlul vie\ii sale pe
care odat[ l-a f[g[duit Domnului Isus. 

P[catul este o boal[ incurabil[, ca =i o fiar[ ce nu poate fi
îmblânzit[. De aceea singurul mod de a rezolva cu el este de a-l
scoate afar[ din via\a noastr[ cu des[vâr=ire. Cu p[catul nu te po\i
juca, pentru c[ el te în=al[ întotdeauna, având de pl[tit pentru el
mai mult decât ai fi crezut vreodat[. P[catul face apel la poftele =i
dorin\ele firii vechi, prin care vrea s[ ne duc[ din nou în jugul
robiei, oferindu-ne la toate col\urile vie\ii ocazii s[ gust[m din
fructul amar al neascult[rii. Trebuie s[ avem ochii un=i cu alifia
Duhului Sfânt, pe care Domnul Isus o recomand[ celor din
Laodicea, cu care s[ ne ungem ochii ca s[ vedem cât de hidos este
p[catul =i cât de urâ\i ne poate face atunci când îl accept[m.
<Doamne, deschide-ne ochii!> În=el[ciunea p[catului i-a multe
forme, pe când Adev[rul are numai o form[ care se nume=te Isus
Hristos. Lipindu-ne tare de bine =i r[m[nând în Domnul Isus
Hristos putem sta la ad[post de viscolul p[catului, înc[lzi\i de
c[ldura Cuvântului S[u, pe care îl strângem în inima noastr[ =i cu
care ne ap[r[m de s[ge\ile arz[toare ale celui r[u. 

Mul\i oameni se las[ de calea cea bun[ a credin\ei ce duce la
cer, fiindc[ zic c[ Dumnezeu nu le ascult[ rug[ciunea, dar, de obi-
cei, astfel de oameni au teologii creionate în absurditate, pentru c[
Scriptura nu ne îndrept[\e=te s[ cerem orice vrem, ci ne înva\[ s[
cerem ceea ce vrem dup[ voia Lui. Obiectivul spre care \intim
prin rug[ciune este: sfin\enia trupului =i a duhului nostru, care
este templul Duhului Sfânt, =i înaintarea Împ[r[\iei lui Dumnezeu
în inimile oamenilor. Dumnezeu nu este o surs[ de ghicire sau un
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fel de Mo= Cr[ciun la care s[-\i prezin\i dorin\ele scornite de fan-
tezie =i fire. Dac[ cineva nu are de gând s[-L asculte pe
Dumnezeu, nu are rost nici s[ se roage, pentru c[ nu va primi
r[spuns decât atunci când inten\iile îi sunt sincere =i sunt îndrep-
tate spre poc[in\[. 

Suntem înconjura\i de minunile lui Dumnezeu la fiecare pas, =i
El nu consider[ c[ e necesar s[ fac[ tot felul de minuni pentru
a-l convinge pe fiecare p[c[tos în parte c[ îi vrea binele.
Dumnezeu a pus p[mântul la 93 milioane de mile distan\[ de
soare, pentru a crea cel mai prielnic mod de via\[ pentru om. Can-
titatea de vapori suspendat[ continuu în aer, cunoscut[ de noi cu
numele de nori, cânt[re=te 54 trilioane 460 miliarde de tone, cu
toate c[ apa este de 773 de ori mai grea ca =i aerul. Minuni ca =i
acestea cu care ne-am obi=nuit ne spun c[ avem de-a face cu un
Dumnezeu Mare, care poate totul. +tiin\a se ocup[ de mersul
lucrurilor în natur[, dar nu are nimic de spus despre felul cum
Dumnezeu le-a conceput, pentru c[ ea doar descoper[ ceea ce a
f[cut Dumnezeu. La tot pasul vedem semn[tura Creatorului care
a creat condi\ii optime pentru om, ca s[-L caute =i s[-L g[seasc[
pe Dumnezeu, dar totul începe cu deschiderea ochilor de c[tre
Duhul Sfânt. 

Dumnezeu a dat oamenilor Cuvântul S[u =i se a=teapt[ ca
omul s[ îl cread[. Fericirea lumii poate fi asem[nat[ cu ni=te
baloane de s[pun care rezist[ doar c`te clipe. A=a este =i aceast[
via\[ p[mânteasc[ în compara\ie cu ve=nicia, unde fericirea pe
care o d[ Dumnezeu celor mântui\i este f[r[ de sfâr=it. Via\a
ve=nic[ nu se prime=te prin practici religioase =i orice efort ar face
omul nu o merit[ niciodat[. De aceea, Dumnezeu d[ mântuirea ca
dar celui ce prin poc[in\[ vine la El =i î=i pred[ via\a Domnului
Isus. Tot Domnul este Acela care ne d[ credin\a, voin\a =i
înf[ptuirea, ca s[ putem întinde mâna =i primi acest dar al mân-
tuirii. <Atunci se vor deschide ochii orbilor, se vor deschide ure-
chile surzilor> (Isaia 35:5). În jurul nostru exist[ o lume pe care
noi nu o vedem decât atunci când Dumnezeu alege s[ ne deschid[
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ochii. <Domnul a deschis ochii lui Balaam, =i Balaam a v[zut pe
Îngerul Domnului stând în drum, cu sabia scoas[ în mân[. +i s-a
plecat, =i s-a aruncat cu fa\a la p[mânt> (Numeri 22:31). Dac[ am
vedea activitatea din v[zduh, de unde îngerii întunericului atac[ =i
dac[ am vedea îngerii lui Dumnezeu care ne ocrotesc, ne-am
îngrozi. De aceea Dumnezeu alege s[ nu ne arate aceste lucruri
pentru a nu ne da ceea ce este peste puterile noastre. 

Textul citat la început ni-l prezint[ pe Elisei într-o situa\ie pe
care slujitorul s[u o vedea extrem de dificil[ =i disperat[, pentru
c[ se aflau împresura\i de o=tile sirienilor. Acele o=ti aveau un
scop precis, =i anume, de a-l prinde pe Elisei, care prin Duhul lui
Dumnezeu descoperea împ[ratului Israelului planurile de lupt[ ce
se discutau la Consiliul de r[zboi al sirienilor. Elisei era lini=tit,
pentru c[ el vedea ceva ce nimeni altul nu vedea =i l-a lini=tit pe
slujitorul lui, spunând: <…Nu te teme, c[ci mai mul\i sunt cei cu
noi decât cei cu ei> (2 Împ[ra\i 6:16). El vedea muntele plin de
cai =i care de foc, care erau acolo din porunca lui Dumnezeu ca
s[-l p[zeasc[ pe Elisei. Elisei s-a rugat Domnului =i a spus:
<Doamne, deschide-i ochii s[ vad[!> Ochii duhovnice=ti ai sluji-
torului s-au deschis, =i acesta când a v[zut o=tirile lui Dumnezeu
=i-a rec[p[tat lini=tea. Atunci Elisei a cerut Domnului s[-i
loveasc[ pe sirieni cu orbirea fizic[, iar apoi i-a c[l[uzit pân[ în
cetatea Samariei, unde din nou li s-au deschis ochii trupului ca s[
se vad[ da\i ]n mâna împ[ratului Israelului. Elisei a cerut ca
sirienii, vr[jma=ii, s[ fie hr[ni\i, dup[ care s[ fie l[sa\i s[ plece în
pace la st[pânul lor, f[r[ s[ se mai întoarc[ vreodat[ ]n Israel. 

Copiii lui Dumnezeu, a c[ror ochi duhovnice=ti sunt deschi=i,
v[d realitatea lucrurilor. Ei v[d c[ toate lucrurile de pe p[m`nt
sunt trec[toare =i v[d, prin credin\[, o lume a lui Dumnezeu, care
nu va trece niciodat[. Copiii Domnului =tiu c[ mai mul\i sunt cei
care sunt cu ei dec`t cei care sunt împotriva lor, =i =tiu c[ mai tare
este Cel care este în ei, adic[ Duhul Sfânt, dec`t cel care este în
lume. <+i Dumnezeu i-a deschis ochii, =i ea a v[zut un izvor de
ap[...> (Genesa 21:19). Când Dumnezeu î\i deschide ochii vezi în
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Cuvântului Lui apa ce stâmp[r[ setea =i hr[ne=te sufletul fl[mând
dup[ El. Copiii Domnului, care au ochii duhovnice=ti deschi=i,
v[d în toate lucrurile mâna lui Dumnezeu care lucreaz[ spre
binele sufletului lor =i chiar atunci când nu în\eleg se încred în
voia bun[ =i des[vâr=it[ a unui Dumnezeu care nu poate fi ispitit
s[ fac[ r[ul =i care alege ce vrea El pentru via\a noastr[. Au fost
ochii t[i deschi=i? V[d ei o frumuse\e în Domnul Isus Hristos?
Po\i s[ vezi c[ cel mai bun lucru ce-l po\i face este s[ te supui lui
Dumnezeu =i s[-I sluje=ti cu tot ce e=ti =i cu tot ce El \i-a dat? Vezi
folos în a ierta pe cel ce nu merit[ s[ fie iertat? Vezi folos ]n a te
d[rui cu sacrificiu lucr[rii lui Dumnezeu? Dac[ r[spunsul este
<Da!>, atunci ochii t[i au fost deschi=i, dar dac[ nu e=ti sigur sau
dac[ spui <Nu!>, ai nevoie ca prin rug[ciune s[ \i se deschid[
ochii =i s[ vezi bine, ca =i slujitorul lui Elisei. 

La fiecare 18 minute cineva î=i ia via\a în America, pentru c[
nu vede rostul de a tr[i, dar dac[ ar cere s[ li se deschid[ ochii, ar
vedea folosul de a tr[i pentru Dumnezeu, Cel care d[ iertarea =i
via\a ve=nic[ celui ce se poc[ie=te. Vezi tu vreun rost în via\a
aceasta? Rostul nu st[ în a acumula bog[\ii, ci în a te îmbog[\i fa\[
de Dumnezeu =i în a c[uta s[ scapi cât mai multe suflete de la
pierzarea ve=nic[ a iadului, care este tot a=a de real ca =i Raiul.
Când Duhul Domnului î\i deschide ochii vezi folos în a tr[i cu
integritate o via\[ de sfin\enie, pe când cel ce are ochii închi=i
spune c[ nu se merit[, numai dac[ are în mod v[dit ceva de
câ=tigat. <Pentru c[ î=i deschide ochii =i se abate de la toate f[r[-
delegile pe care le-a s[vâr=it, va tr[i =i nu va muri> (Ezechiel
18:28). Când ochii ne sunt deschi=i vedem în p[cat un inamic =i
un ho\ care vrea s[ ne rup[ p[rt[=ia cu Dumnezeu, a=a cum a rup-
t-o primilor oameni. Când ochii duhovnice=ti ne sunt închi=i este
foarte posibil s[-l lu[m pe vr[jma= drept prieten =i s[-i primim
sfatul care ne otr[ve=te sufletul. <Doamne, deschide-ne ochii!>

Patriarhul Isaac a fost un om pe care sim\urile l-au am[git, =i
fiind înaintat în vârst[ a fost în=elat =i a dat binecuvântarea de
întâi n[scut celui de-al doilea fiu al s[u. El a auzit bine, dar nu a
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crezut ceea ce a auzit. Noi ce facem când auzim Cuvântul
Domnului? Putem alege s[ tr[im prin vedere sau prin credin\[.
Atunci când ochii duhovnice=ti ne sunt deschi=i de Duhul
Domnului vedem în to\i semenii no=tri f[ptura mâinii lui
Dumnezeu spre care ar[t[m mil[ =i bun[tate, a=a cum noi vrem
mil[ =i bun[tate de la Dumnezeu. <Domnul deschide ochii
orbilor; Domnul îndreapt[ pe cei încovoia\i; Domnul iube=te pe
cei neprih[ni\i> (Psalmul 146:8). O dat[ ce un suflet vine la mân-
tuire spune ca =i orbul care a fost vindecat de Domnul Isus
Hristos: <…eu una =tiu; c[ eram orb, =i acum v[d> (Ioan 9:25).
Ochii deschi=i de Duhul Sfânt v[d c[ vr[jma=ul face mai mult[
pagub[, când vine ca =arpe viclean cu vorba mieroas[, ca =i atunci
când url[ ca un leu prin persecu\ii =i pagube materiale. El vine
uneori ca înger de lumin[, dar ochii duhovnice=ti îl descoper[ în
lumina Scripturii, care-i scot roadele la iveal[. Ochii dechi=i v[d
la\ul vân[torului de suflete, =i cel mântuit =tie s[-l ocoleasc[ ca s[
nu fie prins. 

Isus Hristos este doctorul care ne deschide ochii s[ vedem
adev[rul spiritual al Scripturii, ca s[ putem tr[i via\a cu folos =i s[
nu ne trezim, c`nd vom sf`r=i alergarea pe acest p[m`nt, în fa\a
St[pânului cu mâinile goale. El ne deschide ochii s[ vedem c[
acest trup este doar un vehicul pentru sufletul =i duhul nostru care
va tr[i ve=nic cu Dumnezeu. Dup[ cum o pung[ ce are în ea
monezi de aur este important[, pentru c[ p[streaz[ aurul, tot a=a
trupul nostru este important, chiar dac[ numai temporar, pentru c[
în el este sufletul =i duhul nostru pentru care a murit Hristos ca s[
le r[scumpere. Când ne trezim noaptea =i este ]ntuneric putem s[
umbl[m prin cas[, pentru c[ în memoria noastr[ este <lumin[>,
adic[ =tim cum sunt a=ezate lucrurile ]n propria noastr[ cas[.
Atâta timp cât ochii duhovnice=ti sunt deschi=i avem pace =i
echilibru în[untrul nostru, deoarece ne baz[m pe credin\a în Acela
care nu poate s[ mint[ =i care ne-a spus c[ nu ne va l[sa =i cu nici
un chip nu ne va p[r[si. Când ai ochii duhovnice=ti deschi=i ai
întotdeauna cel pu\in un subiect de rug[ciune. 
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Oamenii care au ochii deschi=i spre lucrurile v[zute prin
credin\[ pot fi cunoscu\i dup[ modul ]n care se roag[. <Doamne,
deschide-ne ochii s[ nu vedem ca prin cea\[, ci s[ vedem clar!>
Când suntem ]n necaz, ochii no=tri duhovnice=ti privesc spre
Domnul c[ut`nd ajutor. <Îmi ridic ochii spre mun\i… De unde-mi
va veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de la Domnul...> (Psalmul
121:1). Pe timp cu vreme bun[, c`t =i pe timp cu vreme rea, noi
privim spre Domnul, care este sursa p[cii noastre. <De aceea,
c[tre Tine, Doamne, Dumnezeule, îmi îndrept ochii, la Tine caut
ad[post...> (Psalmul 141:8). Oamenii fire=ti v[d numai lucrurile
fire=ti, care sunt de fapt lucrurile fizice, dar cei duhovnice=ti, a
c[ror ochi au primit lumin[ de la Dumnezeu, v[d =i lucrurile
duhovnice=ti =i le în\eleg importan\a. <Dar omul firesc nu
prime=te lucrurile Duhului lui Dumnezeu, c[ci, pentru el, sunt o
nebunie; =i nici nu le poate în\elege, pentru c[ trebuiesc judecate
duhovnice=te> (1 Corinteni 2:14). 

Nici un om nu este calificat s[ dea o explica\ie lucrurilor spiri-
tuale, pân[ ce ochii duhovnice=ti nu îi sunt deschi=i prin na=terea
din nou, pentru c[ numai atunci începe s[ vad[ Împ[r[\ia lui
Dumnezeu. Domnul ascult[ =i ast[zi rug[ciuni, =i dac[ te g[se=ti
c[ faci parte din aceia care nu au avut înc[ ochii duhovnice=ti
deschi=i, po\i s[-I ceri ca El s[ te nasc[ din nou =i s[ devii un copil
al S[u, care s[ tr[iasc[ nu pentru lumea aceasta, ci pentru cea care
vine =i care este ve=nic[. <Ochii Domnului sunt în orice loc, ei
v[d pe cei r[i =i pe cei buni> (Proverbe 15:3). Oriunde ai fi, El te
vede =i te ascult[ dac[ te rogi cu sinceritate. <Ochii t[i vor vedea
pe Împ[rat în str[lucirea Lui, vor privi \ara în toat[ întinderea ei>
(Isaia 33:17). Va veni =i ziua când }l vom vedea pe Împ[rat a=a
cum este =i nu vom mai avea nevoie de credin\[. Eu te îndemn la
o astfel de rug[ciune de predare în bra\ele Domnului Isus ca unul
care am avut aceast[ experien\[ =i ca un p[c[tos care a fost iertat
=i c[ruia i s-au deschis ochii s[ vad[ frumuse\ea Domnului Isus.
Aceast[ lucrare este o minune =i de aceea numai El poate s[ o fac[
în via\a ta. 
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Fiind con=tient de orbirea ta fa\[ de lucrurile duhovnice=ti po\i
s[-I ceri =i El î\i va da vederea, ca s[ po\i deosebi ce este sfânt de
ce nu este sfânt. Multe sunt vocile ce te vor chema spre lume cu
promisiuni de fericire, dar numai vocea Mântuitorul, prin glasul
Evangheliei, te va chema la adev[rata via\[ fericit[ în Hristos
Isus, care d[ vedere orbilor =i ast[zi. Numai dup[ ce începi s[ vezi
vei putea s[ faci binele cu adev[rat, în modul în care Dumnezeu
îl nume=te bine, pentru c[ va fi roada Duhului Sfânt în tine. Duhul
Sfânt î\i va deschide ochii s[ vezi funia împletit[ în trei, care este
rug[ciunea, d[rnicia =i postul, =i care te va face de nebiruit între
oameni =i chiar în lumea care nu se vede cu ochii de carne. Sco-
pul acestui mesaj este ca cei care nu v[d s[ fie încuraja\i s[ vin[
la Isus Hristos, ca s[ primeasc[ vederea. <Doamne, deschide-i
ochii s[ vad[!> Atunci frica va dispare, a=a cum a disp[rut din
via\a slujitorului lui Elisei când a v[zut c[ mai mul\i erau cu ei,
dec`t cei ce erau împotriva lor. În locul fricii va ap[rea încrederea
în Dumnezeul care poate totul =i care ne poart[ pe bra\e pân[ la
locul unde se prime=te cununa. <Doamne, deschide-i ochii!>

Amin
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19
IUBIRE RECIPROCÃ

<Ce lipici în dezmierd[rile tale, soro, mireaso!
Dezmierd[rile tale pre\uiesc mai mult decât vinul, =i
mirezmele tale sunt mai pl[cute decât toate
miroznele! Miere picur[ din buzele tale, mireaso,
miere =i lapte se afl[ sub limba ta, =i mirosul hainelor
tale este ca mirosul Libanului. 

Cântarea Cânt[rilor 4:10-11

Cartea Cântarea Cânt[rilor este o carte pe care evreii nu
aveau voie s[ o citeasc[ pân[ la împlinirea vârstei de 30
de ani. În Vechiul Testament Israelul este prezentat une-

ori ca o nevast[ iubit[ a lui Dumnezeu, dar cre=tinii consider[
aceast[ carte a fi o cântare prenup\ial[ a Domnului Isus Hristos =i
a Bisericii, care este numit[ =i Mireasa lui Hristos. <…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). Cartea Cântarea Cânt[rilor
con\ine o comunicare dintre doi care se iubesc cu adev[rat,
ar[tând un devotament reciproc, aceasta indicând rela\ia de
dragoste dintre Domnul Isus =i cei p[c[to=i, care prin sp[larea
na=terii din nou =i înnoirea f[cut[ de Duhul Sfânt au devenit
Mireasa Domnului Isus. 

În prezent, cât timp suntem în acest trup pe p[mânt, tr[im
perioada de logodn[, când a=tept[m venirea Mirelui, =i prin a ne
feri de tot ce este p[cat ne p[str[m fidelitatea fa\[ de Domnul
Isus, Mirele noastru. Dorim s[ fim g[si\i lucrând cu zel pentru El,
fiind motiva\i de dragoste, urmând ca în curând s[-L întâmpin[m
=i s[ într[m la nunta Mielului, care va începe la momentul hot[rât
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de Dumnezeu Tat[l, începând cu clipa R[pirii la Cer a Miresei.
<S[ ne bucur[m, =i s[ ne veselim, =i s[-I d[m slav[! C[ci a venit
nunta Mielului; so\ia Lui s-a preg[tit> (Apocalipsa 19:7). Cartea
aceasta de dragoste arat[ iubirea reciproc[ =i de nestins dintre
Rege =i Mireasa Lui. Aceast[ carte era =i este socotit[ o carte din
inspira\ie sfânt[, pentru c[ este un cântec de dragoste mai greu de
interpretat uneori. Este numit[ cântarea cânt[rilor pentru c[ pro-
babil era considerat[ a fi cea mai aleas[ dintre cele 1005 cânt[ri
pe care Solomon le-a scris. <A rostit trei mii de pilde, =i a alc[tuit
o mie cinci cânt[ri> (1 Împ[ra\i 4:32). Este o cântare, când toat[
natura este vie, îmbr[cat[ cu frumuse\e de c[tre Creator. 

A=a cum Solomon probabil c[ o vedea cea mai frumoas[ pe
Abi=ag Sunamita din +unem, tot a=a Domnul Isus ]i vede pe cei
credincio=i Lui, care au încheiat leg[mânt cu El, ca fiind frumo=i,
nu neaparat pentru c[ au un chip frumos, ci pentru c[ au o fru-
muse\e de caracter, crescut în ei de Duhul Sfânt, care-l face pe
credincios s[ se asemene cu Domnul Isus. Aceast[ carte este cel
mai bine în\eleas[ de adev[ra\ii credincio=i, care iubesc pe
Domnul mai mult ca orice =i care în fiecare zi doresc ca eveni-
mentul venirii Domnului Isus s[ aib[ loc. Când credinciosul este
mai aproape de Cer =i tr[ie=te st[ri de Tabor se asociaz[ cu cuvin-
tele de dragostea ale acestei c[r\i, pentru c[ simte c[ i se potrivesc
în a exprima dragostea ce o simte pentru Domnul =i Mântuitorul
nostru. 

Este posibil s[ avem c[r\i preferate ale Scripturii pentru doc-
trin[, altele pentru experien\ele oamenilor care s-au încrezut în
Dumnezeu, dar aceast[ carte ne ridic[ deasupra celorlalte când
este vorba de p[rt[=ia în dragoste, cunoscut[ de sufletul plin de
recuno=tin\[ =i îndr[gostit de Dumnezeu. Cuvintele din textul
citat la început sunt cuvinte potrivite din partea Domnului Isus
pentru Biserica Sa, pe care a iubit-o a=a de mult c[ +i-a dat via\a
pentru ca ea s[ devin[ a Lui. Mireasa sau Biserica este totalitatea
sufletelor care vor fi mântuite prin har, prin jertfa de r[scump[rare
depus[ la Golgota de Mielul lui Dumnezeu, unde s-a pl[m[dit
mântuirea noastr[. Frumuse\ea Domnului se poate vedea, fiind
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oglindit[ în Mireasa Domnului, de aceea este iubit[ de Dumnezeu
Tat[l =i potrivit[ pentru Cer. Este vorba de o dragoste ne]mp[r\it[
din partea credinciosului, când Domnul Isus este pe locul de Rege
al inimii =i tot ce se face sau nu se face în via\a credinciosului
este determinat de dorin\a Regelui. Cuvintele Mirelui sunt
cuvinte care arat[ c[ Domnul se bucur[ =i este mul\umit de
dragostea pe care o simte din partea Miresei, care este iubita Lui.
Poate acum este timpul când sim\i c[ \i se potrivesc =i în\elegi
astfel de cuvinte, ori \i se pare ceva str[in =i chiar ceva ce nu are
sens. Numai un suflet care prin poc[in\[ a sim\it iertarea =i
împ[carea cu Dumnezeu poate avea o astfel de stare fa\[ de
Domnul Isus, a c[rui dragoste a sim\it-o atunci când s-a încrezut
în meritul jertfei din Golgota. 

<Eu sunt a iubitului meu =i iubitul meu este al meu; el î=i pa=te
turma între crini> (Cântarea Cânt[rilor 6:3). Oare ni se potrivesc
nou[ astfel de cuvinte? Avem noi dragoste pentru acela care a
f[cut posibil[ mântuirea ve=nic[ a sufletului nostru? Dac[ nu po\i
s[ spui c[ }l iube=ti este pentru c[ înc[ nu ai sim\it dragostea Lui
=i pentru aceasta este nevoie s[ iei decizia de a-\i preda via\a
Domnului Isus, cu toate aspectele ei. Cei doi ucenici, care
c[l[toreau spre Emaus, la un moment dat au v[zut în Domnul Isus
un str[in. Dac[ El este un str[in, trebuie s[ =tii c[ El vrea s[-L
cuno=ti îndeaproape, pentru a te dezlega de orice am[r[ciune a
acestei lumi =i s[ sim\i bucuria pe care o simte un suflet mântuit
în prezen\a lui Dumnezeu. Fericirea este posibil[ pe p[mânt
numai atunci când dragostea reciproc[ dintre tine =i Domnul Isus
este o realitate în via\a ta. 

Mul\i se numesc cre=tini azi, dar sunt totu=i neferici\i când îi
ascul\i. Este un lucru s[ te c[s[tore=ti =i este alt lucru s[ ai o via\[
de c[snicie fericit[. Este necesar s[ lucrezi la c[snicie =i s[ o
între\i. Este un lucru s[ spui c[ crezi în Domnul Isus =i altul s[
tr[ie=ti în fiecare zi cu Domnul Isus ca cel mai apropiat =i intim
prieten. Nu ai cum s[ sim\i prea mult dragostea Lui pân[ ce inima
nu \i s-a topit în lacrimile poc[in\ei ca =i a Mariei Magdalena, care
a sp[lat cu lacrimile poc[in\ei ei picioarele Mântuitorului. Ea a
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primit iertare =i L-a iubit mult pe Domnul Isus. Domnul Isus era
în casa lui Simon care a dat o masa bogat[ în cinstea Lui, dar
Domnul Isus S-a bucurat cel mai mult de sim\[mintele de c[in\[
=i dragostea acelei femei p[c[toase, care a v[zut în Isus persoana
ce o putea elibera de p[cat. Osp[\ul care a desf[tat inima
Mântuitorului nu a constat în faptul c[ Simon a scos vasele
scumpe =i mânc[rurile alese, ci în inima acelei femei care a fost
iertat[ de mult =i care L-a iubit mult pe Domnul Isus. 

Ce crezi despre dragostea Lui pentru tine personal? Acela=i
lucru =i acela=i nivel de dragoste simte Domnul Isus =i din partea
ta? A=a de mult s-ar bucura s[ simt[ acea dragoste din partea ta.
Un efort mic =i superficial de a-L cunoa=te pe Dumnezeu va da un
rezultat slab =i de cele mai multe ori descurajator. Dac[ vrei s[
sim\i acea dragoste care-l face pe om beat de fericire vei alerga
dup[ El =i }l vei c[uta disperat, iar El Se va l[sa g[sit. Atunci El
î\i d[ haina alb[ a iert[rii =i vei fi socotit neprih[nit, ca =i cum
niciodat[ nu ai fi p[c[tuit. Domnul Isus vrea s[ aud[ din partea
noastr[ dac[ }l iubim. <...Simone, fiul lui Iona, M[ iube=ti tu mai
mult decât ace=tia?...> (Ioan 21:15). Domnul Isus, care =tia toate
lucrurile, a vrut s[ aud[ din gura lui Petru =i vrea s[ aud[ =i din
gura noastr[ dac[ }l iubim, pentru c[ El deja prin jertfa din
Golgota ne-a spus c[ ne iube=te. Aceast[ dragoste a noastr[ atunci
când este autentic[ se vede printr-un zel neobosit de a face ce-I
place lui Dumnezeu. Zelul =i dragostea noastr[ fa\[ de El se vede
atunci când }l c[ut[m în rug[ciune, în cântare, în studierea
Scripturii, în lucr[ri de ajutorare =i orice alt fel de misiune, pen-
tru care Duhul Sfânt ne-a preg[tit s[ fim folosi\i ca un vas de cins-
te spre zidirea Bisericii =i spre slava lui Dumnezeu. 

Dac[ vrei s[ sim\i dragostea Lui, a=a cum n-ai sim\it-o nicio-
dat[, trebuie s[ faci ceea ce poate n-ai f[cut niciodat[, adic[ s[ te
sfinte=ti pentru El. Aceasta va atrage aten\ia Domnului atunci
când o faci pentru El. Uneori, ca s[ po\i în\elege dragostea Lui, ar
fi mai bine s[ în\elegi ce înseamn[ s[ fii în iad nu pentru câteva
mii de ani, ci ve=nic. Statisticile despre moarte sunt impresive =i
spun c[ to\i cei ce se nasc mor f[r[ excep\ie, ]ns[ moartea pentru
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cel credincios nu este decât o trecere la o via\[ în prezen\a
Domnului, pe când pentru cel necredicios un început al unui chin
ve=nic. Cel ce sluje=te Domnului Isus merge la culcare cu o
con=tiin\[ lini=tit[, pentru c[ =tie c[ sufletul lui este al Domnului.
Nimic altceva nu poate da lini=te omului. 

Iuliu Cezar a auzit despre un om bogat care era renumit pentru
voia bun[ =i dispozi\ia pl[cut[ pe care o crea în jurul oamenilor
cu care avea de-a face. Cezar a trimis s[-i cumpere patul acelui
om, gândind c[ astfel va putea dormi lini=tit =i va g[si pace.
Adev[rata pace nu se ob\ine nici dormind pe un pat anume, nici
intrând în loca=uri a=a zis sfinte, nici îmbr[când haine ce unii
le-ar numi sfinte =i nici chiar având s[n[tate trupeasc[ deplin[ =i
un viitor financiar asigurat. Pacea este un râu care curge dintr-un
izvor numit Har, =i numai acela care prime=te dragostea lui
Dumnezeu =i se împac[ cu El prin poc[in\[ poate avea parte de
adev[rata pace, care nimeni =i nimic nu i-o poate lua. El nu d[
pacea ca lumea prin lucruri trec[toare, ci d[ o pace care r[mâne
cu noi ve=nic. Adev[rata fericire este a iubi =i a fi iubit de
Dumnezeu, =tiind c[ aceast[ rela\ie nu se va încheia niciodat[ =i
chiar trecerea din aceast[ via\[ va face ca aceast[ stare de fericire
s[ continue cu o mai mare intensitate. 

Cei care înc[ nu au avut parte de adev[rata fericirea sunt aceia
care înc[ nu au experimentat harul lui Dumnezeu. Cei ce tr[iesc
în Hristos nu au de ce s[ se team[ nici chiar atunci când este vorba
de moarte biologic[, pentru c[ ei sunt ca un pachet sigilat =i
=tampilat gata s[ fie luat de po=ta Cerului pentru destina\ia Ceru-
lui. Când sim\i dragostea Lui po\i s[ duci o cruce, =tiind c[ la
cap[t este o cunun[ pentru capul t[u. Unii fug de tot ce pare greu,
dar vine o zi când vor vedea c[ o tr[ire ieftin[ a avut un pre\ foarte
ridicat =i îi va costa mai mult decât ar dori s[ pl[teasc[. Nu ni s-a
spus c[ va fi u=or s[ tr[ie=ti pentru Dumnezeu, dar ni s-a spus c[
se merit[ =i c[ Acela care ne iube=te va fi cu noi în toate zilele.
Când }l vom vedea pe Acela care ne iube=te =i pe care }l iubim
vom spune c[ s-a meritat totul, oricât de grea ar fi aceast[ via\[.
Un copil, în biseric[, s-a trezit vorbind în timpul predicii =i a spus:
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<Ce plictiseal[!> O feti\[ de lâng[ el i-a spus s[ fie lini=tit, pentru
c[ a=a e normal =i a=a trebuie s[ fie. 

Oare a=a vedem =i noi umblarea cu Dumnezeu, ca ceva plic-
tisitor =i apoi mai =i accept[m ideea c[ a=a este normal? Oare doi
tineri îndr[gosti\i înainte de a se c[s[tori v[d rela\ia lor ca ceva
plictisitor? Dac[ suntem plictisi\i este dovada c[ nu ne-am impli-
cat destul în lucrarea Mântuitorului. Plictiseala este dovada c[ nu
ne opunem lucr[rii întunericului =i nu aducem câ=tig }mp[r[\iei
lui Dumnezeu. Plictiseala este o dovad[ c[ suntem goi de puterea
lui Dumnezeu. Dac[ suntem plictisi\i este o dovad[ trist[ c[
dragostea noastr[ pentru El aproape s-a stins =i s-ar putea s[ fim
dintre aceia care =i-au g[sit alte iubiri. Dac[ suntem plictisi\i este
dovada c[ EU sunt mai important dec`t EL. Tot mai mult omul
pune accent pe a se sim\i bine chiar în casele de rug[ciune =i nu
pune accentul pe a binecuvânta =i în[l\a Numele Domnului Isus. 

Prima biseric[ n[scut[ la Rusalii avea acelea=i priorit[\i =i pla-
nuri ca =i Domnul Isus, indiferent de ce ar fi venit peste via\a lor.
Adev[ratul credincios are =i ast[zi acelea=i priorit[\i ca =i
Domnul Isus, pentru c[ poarta este la fel de îngust[ =i calea spre
cer nu s-a l[rgit. Adev[rata umblare cu Dumnezeu este o umblare
împuternicit[ de Duhul Domnului, care face prezen\a Domnului
real[ pentru noi în fiecare zi. El nu este un mit, ci o persoan[
real[, care este cu noi în fiecare zi =i =tie toate gândurile =i
n[zuin\ele inimii noastre. Aceast[ umblare cu Domnul, dup[ voia
Lui, dezvolt[ în noi virtu\i care ne fac s[ rodim roada mult a=tep-
tat[ de St[p`n. Un cre=tin n[scut din nou este ca un pom cu roade,
dar unul care nu este n[scut din nou =i nu-L iube=te pe Domnul
Isus ca pe cel mai intim prieten este ca un pom de cr[ciun care are
roada legat[ cu a\[ pentru a ar[ta frumos doar pentru câteva zile.
Când nu }l iubim ne vedem noi pricepu\i =i prin aceasta devenim
idolatri, dar când }l iubim pe El roada smereniei rode=te =i
spunem: <Pot totul în Hristos care m[ înt[re=te!> Rodirea noastr[
bun[ poate deveni realitate numai prin alipirea noastr[ de
Dumnezeu, pentru c[ El este vi\a, =i noi ml[di\ele. Iubirea Lui
cere =i a=teapt[ iubirea noastr[, la fel cum doi logodnici
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îndr[gosti\i se iubesc reciproc =i pot depinde unul de iubirea
celuilalt. <Ce frumoas[ e=ti, iubito, uite ce frumoas[ e=ti, cu ochii
t[i de porumbi\[! Ce frumos e=ti, preaiubitule, ce pl[cut e=ti!...>
(Cântarea Cânt[rilor 1:15-16). Dragostea aceasta este ceva unde
amândoi câ=tig[ sau amândoi pierd. 

Chiar dac[ avem a=a de pu\in de oferit, pentru c[ noi
cunoa=tem în parte, Domnul prime=te dragostea noastr[ =i se
bucur[ de ea la fel ca un p[rinte care prime=te o floare simpl[ pe
care copilul i-o aduce de pe câmp. Floarea poate fi oricât de mic[,
dar pentru c[ este un act de dragoste p[rintele o prime=te cu
pl[cere. Textul citat spune c[ Mirele observ[ c[ miere picur[ de
pe buzele ei. Cuvintele celor r[scump[ra\i pentru Mântuitorul
sunt dulci pentru Domnul Isus. Ei nu \in secret c[ }l au pe
Domnul ca St[pân, ci se laud[ cu El. Îl vorbe=te de bine la to\i,
pentru c[ a în\eles =i a sim\it cât de mult bine i-a f[cut Domnul.
Domnul Isus a depus o jertf[ pentru ca cei ce vor crede în El s[
devin[ Mireas[, adic[ Biserica Lui, =i o dat[ r[scump[ra\i =i noi,
la rândul nostru, s[ aducem jertfe Domnului. Când }i aducem
mul\umire ca jertf[ }l prosl[vim =i El o prime=te ca o miere =i ca
un parfum frumos mirositor, pe care un duh zdrobit, dintr-un duh
de poc[in\[, le aduce Domnului. 

Mirele S-a dat ca jertf[ pentru Mireasa Lui =i acum mireasa
Lui î=i aduce trupul ca o jertf[ vie, duhovniceasc[, care înseamn[
o via\[ sfânt[, tr[it[ exclusiv pentru Acela pe care-L nume=te
Iubit al inimii. Pentru c[ Mireasa }l iube=te pe Mire îi aduce jertfe
de d[rnicie ajutând pe cei în necaz, =tiind c[ atunci când ajut[ pe
cei ]n necaz face aceasta chiar Domnului. <Prin El, s[ aducem tot-
deauna lui Dumnezeu o jertf[ de laud[, adic[, rodul buzelor care
m[rturisesc Numele Lui. +i s[ nu da\i uit[rii binefacerea =i d[rni-
cia; c[ci lui Dumnezeu jertfe ca acestea }i plac> (Evrei 13: 15-16).
Aceast[ dragoste reciproc[ se dovede=te prin aceea c[ El S-a jert-
fit pentru noi =i acum noi }i aducem jertfe pe care El le prime=te
=i de care se bucur[. Cei ce iubesc pe Domnul }i aduc ca jertf[
rodul buzelor, dintr-o inim[ care iube=te cu adev[rat. <…voi cânta
cu duhul, dar voi cânta =i cu mintea> (1 Corinteni 14:15). Jertfa
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de laud[ prin cântare nu se bazeaz[ doar pe sentimente care sunt
schimb[toare, ci pe Adev[r, adic[ pe Scriptur[, care ne arat[ ce a
f[cut Dumnezeu în dragostea Lui pentru noi =i ce a preg[tit pen-
tru viitorul nostru. 

Pavel =i Sila, care f[r[ îndoial[ c[ }l iubeau pe Domnul, cântau
lui Dumnezeu în închisoare nu pentru c[ lor le era tare bine
trupe=te vorbind, ci pentru c[ =i în acele momente pre\uiau mân-
tuirea lui Dumnezeu pe care o sim\eau în sufletul lor =i prin
credin\[ vedeau via\a =i r[splata de dincolo de mormânt, unde
aveau s[-L întâlneasc[ pe Acela care i-a iubit îndeajuns, c[ +i-a
dat via\a pentru ei. Unii cred c[ Dumnezeu este ceva dup[ care
doar tragem foloase, de aceia mul\i cre=tini cu o astfel de atitudine
când vine necazul p[r[sesc calea Domnului, a=a cum a f[cut Iuda
=i atâ\ia al\ii. Necazurile sunt îng[duite ca s[ dezvolte credin\a
noastr[ =i s[ ne desprind[ de p[mânt atunci când inima noastr[
vrea s[ ne în=ele. S[ nu ne îndoim de dragostea Lui chiar când tre-
cem prin necazuri, pentru c[ am fost rândui\i =i pentru aceasta.
Via\a ve=nic[, care este darul lui Dumnezeu pentru noi oamenii,
este mai mult ca orice bog[\ie omeneasc[ =i mai mult ca
s[n[tatea. Domnul Isus +i-a ar[tat dragostea pentru noi, pentru c[
nu este dragoste mai mare ca aceea c`nd cineva ]=i d[ via\a pen-
tru prietenul s[u, dar noi oare }l iubim îndeajuns, ]nc`t s[-I
aducem jertfe? 

Dup[ cum nu se poate s[ fii îndr[gostit =i s[ nu te gânde=ti =i
s[ vorbe=ti despre acea persoan[, tot a=a =i credinciosul care-L
iube=te pe Domnul nu poate s[ nu se gândeasc[ necurmat la
Domnul =i s[ vorbeasc[ despre El. O scriere veche spune despre
Plato c[ împreun[ cu al\i oameni s-a dus s[ asculte un orator. Cu
timpul to\i ascult[torii au plecat, în afar[ de Plato. Oratorul a con-
tinuat s[ mai vorbeasc[ timp îndelungat, =i cu o alt[ ocazie a fost
întrebat de ce a continuat s[ vorbeasc[. Oratorul a spus c[ faptul
c[ Plato a stat =i l-a ascultat a fost suficient pentru el ca s[-=i con-
tinue vorbirea. A=a este =i credinciosul care cânt[, chiar dac[ nu
este cine s[-l asculte, decât Domnul Isus. Credinciosul face bine
chiar dac[ nu este altcineva s[ vad[, decât Domnul Isus. Credin-
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ciosul =tie c[ la urma urmei ceea ce este important =i valoros este
=i va fi rela\ia dintre el =i Domnul. Dac[ credinciosul are succes,
uneori poate câ=tiga prieteni fal=i =i du=mani adev[ra\i, dar el con-
tinu[ s[ fac[ ce este bine înaintea Domnului, pentru c[ }l iube=te. 

Chiar dac[ oamenii ar d[râma lucr[rile bune ale credinciosu-
lui, el continu[ s[ le fac[, pentru c[ =tie c[ Acela care r[spl[te=te
drept este Dumnezeu. Dac[ oamenii sunt nerecunosc[tori dup[ ce
le-a f[cut bine, credinciosul continu[ s[ fac[ binele, pentru c[ Cel
ce r[spl[te=te la sfâr=it este Dumnezeu, care ne iube=te =i pe ca
re-L iubim. Dac[ întâlnim oameni care nu merit[ iertarea, îi
iert[m oricum, pentru c[ Domnul Isus ne-a iertat pe noi, cu toate
c[ nu am meritat. Dac[ va fi întotdeauna cinstit =i sincer s-ar
putea ca unii s[ râd[ =i chiar s[-l în=ele, dar de dragul Domnul
Isus continu[ s[ fie cinstit =i sincer, =i într-o zi va umbla îmbr[cat
în alb cu Acela care este Cel mai frumos dintre oameni, f[r[
început =i f[r[ sfâr=it la zile. Este o lume nev[zut[ a inimii, dar
Domnul Isus o vede ne]ncetat =i se bucur[ nespus când cineva de
dragul Lui alege s[ fie bun =i drept. Cei ce-L iubesc pe Domnul
sunt oameni ai Cuvântului. <Ci î=i g[se=te pl[cerea în Legea
Domnului...> (Psalmul 1:2). Studiind Cuvântul =i strângându-l în
inim[ po\i s[ afli cum s[ placi Domnului =i cum po\i deveni mai
mult ca El, care este criteriul dup[ care sfin\ii vor fi R[pi\i la Cer
ca Biseric[ a lui Dumnezeu. Oare simte Domnul Isus iubirea
noastr[? Are ea greutate în fapte? Sunt cuvintele noastre ca
mierea la adresa Domnului?  

Textul citat spune c[ mierea =i laptele este sub limba aceluia
care-L iube=te pe Domnul, adic[ are strânse cuvintele Lui =i nu
doar d[ drumul la gur[, ci mai întâi î=i cerne cuvintele prin sita
Cuvântului lui Dumnezeu, ca s[ vad[ dac[ sunt demne de a fi
folosite de un copil de împ[rat, pentru c[ cel ce-L are pe Domnul
Isus este înfiat în familia Marelui Împ[rat. Cuvintele nu ies de pe
vârful limbi negândite =i chiar din inim[, din prisosul c[reia
vorbe=te gura. Acolo de multe ori sunt cuvinte de dragoste la
adresa Mântuitorului, pe care gura nu le roste=te, dar cu toate c[
nu au fost rostite ele sunt cunoscute de Marele St[pân. Ultima
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parte a textului citat spune c[ hainele iubitei au mireasm[. Exist[
plante speciale care au o mireasm[ îmb[t[toare =i puse între haine
parfumeaz[ hainele. 

Cartea Apocalipsei spune c[ cei credincio=i vor fi îmbr[ca\i în
haine de in curat, care sunt hainele neprih[nite ale sfin\ilor.
Faptele bune preg[tite de Dumnezeu pentru noi, ca s[ umbl[m în
ele, sunt o mireasm[ nu numai pentru Dumnezeu, ci =i pentru
oamenii din jurul nostru. Când femeia a spart vasul de alabastru
pentru Domnul Isus, to\i din cas[ au beneficiat de acea mireasm[
care a umplut casa unde era Domnul Isus cu ucenicii Lui.
Ucenicii Domnului =i ast[zi au aceast[ mireasm[ dinspre via\[
înspre via\[, pe care o r[spândesc în jurul oamenilor. Sunt sufle-
tele care-=i pun talantul în nego\, f[r[ s[ fie invidioase pe cei ce
au mai mul\i talan\i. Dac[ Domnul Isus ne-ar întâlni în persoan[
la sfâr=itul acestei zile =i ne-ar întreba ce am lucrat în aceast[ zi
pentru El, oare ce am putea s[-I spunem Aceluia care ne iube=te
=i care ne cunoa=te mai bine decât ne cunoa=tem noi în=ine? Haina
miresei Domnului Isus are o mireasm[ care bucur[ pe Domnul.
Are via\a ta mireasm[? Este prezen\a ta de dorit în mijlocul oame-
nilor =i e=ti o persoan[ la care oamenii au îndr[zneal[ s[ vin[ s[
cear[ ajutor? Dac[ nu, înc[ mai este timp cât mai suntem în via\[
s[ lucr[m în aceast[ direc\ie, pentru ca faptele noastre s[ fie o
jertf[ adus[ Domnului =i o mireasm[ înaintea Lui. 

Domnul trebuie glorificat în toate aspectele vie\ii noastre, nu
numai în casa de rug[ciune, ci oriunde ne-am afla. Cineva spunea:
<Iube=te pe Domnul =i f[ ce vrei!> Iubirea St[pânului va dicta ce
po\i =i ce nu po\i s[ faci. Iube=te pe Domnul =i nu ai de ce s[ te
temi, nici chiar de moarte. Nu te ru=ina de El niciodat[, fiindc[
într-o zi te va prezenta înaintea Tat[lui =i a sfin\ilor îngeri ca suflet
mântuit, care iube=te pe Dumnezeu. Iube=te pe Domnul =i într-o
zi sigur vei spune c[ s-a meritat, când vei vedea fa\a Aceluia care
ne-a iubit, ne iube=te =i a preg[tit un loc, pentru ca acolo unde este
El s[ fim =i noi pentru ve=nicie. El te iube=te. Iube=te-L =i vei fi
fericit! 

Amin
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20
BISERICA LUI DUMNEZEU

<Frumoas[ e=ti, iubit-o, ca Tir\a, pl[cut[ ca
Ierusalimul, dar cumplit[ ca ni=te o=ti sub steagurile
lor.> Cântarea C`nt[rilor 6:4   

Socotind dup[ pre\ul pe care Dumnezeu l-a pl[tit pentru
ea, Biserica zidit[ de Domnul Isus este cea mai de valoa-
re identitate din Univers. În textul citat, Dumnezeu vede

Biserica frumoas[, dar =i Mirele este v[zut frumos de c[tre Biseri-
c[. <…fiin\a lui este plin[ de farmec. A=a este iubitul meu, a=a
este scumpul meu...> (Cântarea C`nt[rilor 5:16). Biserica este
format[ din totalitatea credincio=ilor în via\[ =i trecu\i în ve=nicie,
care prin poc[in\[ au fost n[scu\i din nou =i trec în ve=nicie
iubindu-L pe Acela care prin jertfa Sa le-a r[scump[rat sufletele
de la moartea ve=nic[. Pentru Dumnezeu toate sufletele oamenilor
sunt vii în orice moment, pentru c[ sufletul a fost creat s[ existe
ve=nic. <Dar Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor mor\i, ci al
celor vii, c[ci pentru El to\i sunt vii> (Luca 20:38). Biserica lui
Dumnezeu este totalitatea sufletelor mântuite prin har =i este
asem[nat[ în mod alegoric de Dumnezeu cu o logodnic[ fru-
moas[, care î=i a=teapt[ mirele s[ apar[, pentru a ]ncepe nunta, =i
apoi s[ r[mân[ împreun[ pentru totdeauna. 

Frumuse\ea Bisericii const[ ]n faptul c[ are un caracter ce
provine din Dumnezeu, =i ea tr[ie=te în sfin\enie =i se p[streaz[
pentru Dumnezeu, c[ruia I-a f[g[duit credincio=ie. Textul citat
prezint[ Biserica ca o oaste care execut[ poruncile Împ[ratului,
sub steagurile pe care sunt scrise legile drepte ce guverneaz[
Împ[r[\ia lui Dumnezeu. Biserica lui Dumnezeu este o oaste,
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pentru c[ este format[ din mul\i =i fiindc[ este înc[ pe teritoriul
ostil, trebuie s[ aib[ o disciplin[ ca =i o oaste care nu numai c[ se
ap[r[, dar face =i cuceriri. În ascultare de C[petenia des[vâr=irii,
care este Domnul Isus, Biserica nu este biruit[ nici chiar de
por\ile locuin\ei mor\ilor, de unde Dumnezeu prin Biseric[
smulge suflete =i le aduce înaintea Împ[ratului, care le d[ din nou
nevinov[\ia ca dar. Este o lupt[ a luminii împotriva întunericului
=i a adev[rului împotriva lucrurilor false, care dau oamenilor un
ad[post fals cu privire la locul unde î=i vor petrece ve=nicia. 

Biserica lui Hristos cunoa=te planul bun al lui Dumnezeu, dar
nu este în ne=tiin\[ nici de planul inamicului, care are ca scop
pr[bu=irea dac[ se poate chiar =i a celor ale=i. Scriptura ne înva\[
c[ semnul care ne ajut[ s[ ne recunoa=tem între noi, dar care ne
face u=or de identificat =i de lume este faptul c[ dup[ ce am pri-
mit din dragostea lui Dumnezeu în inimile noastre suntem gata s[
o d[m mai departe, pentru c[ ea este ca o fântân[ din care cu cât
sco\i mai mult[ ap[ devine tot mai limpede =i mai bun[.
Dragostea unei persoane care iube=te nu const[ numai în aceea c[
dore=te s[ fie cu acea persoan[ pe care o iube=te, lucru care pe
undeva con\ine =i o m[sur[ de egoism, ci dragostea const[ mai
mult în ce face pentru acea persoan[. Dragostea lui Hristos pen-
tru Biseric[ s-a dovedit la Golgota, unde +i-a dat via\a pentru ea.
Biserica lui Dumnezeu lupt[ ca o oaste =i are acest steag al
dragostei, care-i une=te în scop pe p[mânt =i destina\ie pe aceia
care-L cred pe Dumnezeu =i poart[ numele de credincio=i. 

Dup[ cum Avraam L-a crezut pe Dumnezeu =i aceasta a fost o
realizare uria=[, tot a=a, prin credin\[, ne-am înrolat în aceast[
oaste a lui Emanuel, care lupt[ împotriva a tot ce Dumnezeu este
contra. Dup[ cum a fost promis, c[ prin Avraam Dumnezeu va
binecuvânta toate familiile p[mântului, Dumnezeu a f[cut din cei
ce cred în El un neam mare, adic[ un num[r mare de credincio=i,
care la rândul lor devin o binecuvântare pentru cei din jurul lor.
Credincio=ii care formeaz[ Biserica lui Hristos sunt aceia în a
c[ror via\[ credin\a =i ascultarea sunt sinonime, pentru c[ credin\a
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lor se vede din faptele de ascultare, iar ascultarea se datoreaz[
unei credin\e adev[rate. Biserica lui Dumnezeu nu are chip cio-
plit, pictat, turnat sau vreun idol de acest fel, la care s[ se închine,
pentru c[ un astfel de lucru, care e oprit chiar în cele zece porunci
date legislatorului Moise, nu are niciodat[ capacitatea de a cap-
tura caracterul lui Dumnezeu. Credincio=ii nu au nevoie de astfel
de lucruri care s[ le aduc[ aminte de Dumnezeu, pentru c[ El este
chiar ]n inima lor prin Duhul Sf`nt din clipa când au fost înfia\i
prin na=terea din nou. 

Studierea =i tr[irea Scripturii împreun[ cu rug[ciunea în duh =i
în adev[r sunt dou[ principii ce-i separ[ pe adev[ra\ii credincio=i
de ritualuri, obiceiuri =i ceremonii lipsite de via\[. Prioritatea
acestor dou[ principii, care sunt rug[ciunea =i Cuvântul, nu se
schimb[, pentru c[ ele ]i caraterizeaz[ pe aceia care alc[tuiesc
Biserica lui Dumnezeu. Se spune despre evanghelici c[ au capul
prea mare, pentru c[ pun baza numai pe înv[\[tura Scripturii, iar
despre charismatici c[ au inima prea mare, pentru c[ au tendin\a
s[ pun[ baza pe emo\iile ce le simt. Se cere o balan\[ între cele
dou[, =i una f[r[ alta duc la extreme, ce duc în r[t[cire pe mul\i
de pe calea lui Dumnezeu. Prin intermediul rug[ciunii =i a cuvân-
tului, Duhul Sfânt modeleaz[ =i d[ frumuse\e miresei Domnului
Isus =i o preg[te=te, la fel cum Eleazar a preg[tit-o pe Rebeca pen-
tru Isaac. Rug[ciunea d[ claritate asupra cuvântului =i astfel cre-
dinciosul se contope=te cu voia St[pânului în gândire =i ac\iune. 

Supunerea =i ascultarea de cârmuirea Duhului Sfânt nu este o
inferioritate, ci o virtute în în\elepciune, pe care Dumnezeu vrea
s[ o vad[ la cei ce alc[tuiesc Biserica Lui. Nu este substitu\ie pen-
tru ascultare, pentru c[ aceasta este partea cea bun[ care produce
în noi roadele dorite de Dumnezeu. La fel ca Marta odat[, omul
caut[ lucruri de substitu\ie pentru partea cea bun[, dar ascultarea
de Dumnezeu nu poate fi înlocuit[ cu nici un fel de fapt[ sau
sacrificiu. Biserica lui Dumnezeu este ca o oaste care lupt[ sub
steagurile ce definesc cu claritate loialitate fa\[ de Împ[ratul
Împ[ra\ilor. Aceste steaguri pun o disciplin[ în aceast[ oaste
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sfânt[ a lui Dumnezeu, care este =i un Dumnezeu al orânduielii.
Cei ce las[ steagul jos =i relaxeaz[ disciplina duhovniceasc[
ajung s[ aib[ un deznod[mânt trist, pentru c[ mai devreme sau
mai târziu sunt doborâ\i de inamicul sufletelor noastre, care nu are
mil[. <C[ci noi n-avem de luptat împotriva c[rnii =i a sângelui, ci
împotriva c[peteniilor, ]mpotriva domniilor, ]mpotriva st[pânito-
rilor intunericului acestui veac, împotriva duhurilor r[uta\ii care
sunt în locurile cere=ti> (Efeseni 6:12). Acela=i capitol descrie
arm[tura celui ce intr[ în oastea cea sfânt[, care biruie=te prin
dragoste, spunând un NU clar la tot ce este p[cat. 

Arm[tura pe care Dumnezeu o d[ celui ce intr[ în aceast[ oaste
este încing[toarea adev[rului, plato=a neprih[nirii, în picioare
râvna Evangheliei, scutul credin\ei, coiful mântuirii =i sabia
Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Aceast[ arm[tur[
atrage aten\ia ca ni=te steaguri, dar de asemenea produce confi-
den\[ în rândul o=tenilor =i groaz[ în rândurile inamicului. Nimeni
nu merge la oaste pe cheltuiala lui, ]ns[ Dumnezeu ne-a înzestrat
cu putere, ca s[ st[pânim p[catul care bate la u=[ =i ne pe\e=te a=a
cum a b[tut la u=a lui Cain c`nd l-a primit. |inând steagurile
adev[rului la în[l\ime vom fi feri\i de alian\e cu dumnezei str[ini,
pentru c[ felul nostru de tr[ire ne va identifica ca fiind propri-
etatea lui Dumnezeu, care este Biserica lui Dumnezeu
r[scump[rat[ cu scump sângele Domnului Isus. Pre\ul compro-
misului =i a tr[d[rii a fost =i este moarte, =i nu este lucru mai trist
decât s[ vezi oameni care se folosesc de numele de cre=tini =i
s-au unit cu f[r[delegea. De aceea r[ul, ca o boal[ molipsitoare,
trebuie identificat, tratat s-au scos afar[. 

Biserica lui Dumnezeu are ca dorin\e, dorin\ele lui Dumnezeu,
pentru c[ cauza lui Dumnezeu este cauza Bisericii, =i dorin\a Lui
este mântuirea oamenilor. Cuvintele lui Dumnezeu sunt cuvintele
bisericii, la fel cum Domnul Isus a spus c[ El nu vorbea decât
cuvintele pe care I le d[dea Tat[l s[ le vorbeasc[. Dup[ învierea
Mântuitorului, Domnul Isus îi nume=te pe ucenici fra\i, =i dup[
rev[rsarea Duhului Sfânt, Scriptura îi prezint[ =i nume=te pe
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ucenicii Domnului ca fra\i, de peste dou[ sute de ori. Fra\ii ace=tia
au acela=i Tat[ =i în casa în care cresc spiritual au o p[rt[=ie sfânt[
unii cu al\ii. Fra\ii se iubesc între ei, se iart[ =i se ajut[ unul pe
cel[lalt. Credincio=ii sunt fra\ii în Domnul Isus. În Domnul Isus
b[rbatul =i femeia sunt egali ca suflete mântuite, dar sunt diferi\i,
pentru c[ au fost crea\i cu responsabilita\i diferite. Scriptura care
este de origine divin[ spune c[ capul femeii este b[rbatul, =i capul
b[rbatului este Hristos, =i aceasta este ordinea =i pozi\ia la care
fiecare am fost chema\i de Creator. Numai Domnul Isus este
capul bisericii al c[rui trup îl alc[tuiesc credincio=ii. A avea un
trup cu mai multe capete înseamn[ a fi un monstru, de aceea o
<c[s-nicie> ce are dou[ capete este o <c[s-neal[>. În Biserica lui
Dumnezeu capul este Hristos Domnul atunci când voia Lui este
aleas[ =i îndeplinit[ înainte de orice altceva. 

Biserica lui Dumnezeu, care în textul citat la început este
asem[nat[ cu o oaste, are o ierarhie stabilit[ de Dumnezeu prin
care El lucreaz[ la des[vâr=irea sfin\ilor. <+i El a dat pe unii apos-
toli; 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 slu-
jire, pentru zidirea trupului lui Hristos> (Efeseni 4:11, 12). Cre-
dincio=ii care formeaz[ aceast[ oaste ce se adun[ sub steaguri
sunt mereu verzi, ca =i coniferele, adic[ p[streaz[ o credin\[
adev[rat[, cu fidelitatea unei logodnice care-=i iube=te logodnicul
fie c[ trece prin frigul încerc[rilor =i a prigoanei, fie îi este testat[
credincio=ia atunci când trece prin c[ldura binecuvânt[rilor
p[mânte=ti. P[mântul este locul de testare a tuturor celor ce intr[
s[ lupte în aceast[ oaste, pentru c[ tot ce este în Cer este încercat. 

Biserica lui Dumnezeu se adun[ laolalt[ în cl[diri locale nu-
mite case de rug[ciune, care sunt de mare folos pentru adminis-
trarea hranei suflete=ti =i fac posibil[ închinarea împreun[ a
credincio=ilor prin cântare =i rug[ciune, dar Dumnezeu nu
locuie=te în case zidite, ci }=i are c[minul chiar în inimile celor ce
prin credin\[ L-au primit pe Domnul Isus ca Domn =i Mântuitor
în via\a lor. Biserica este format[ din aceia care primesc din
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dragoste lui Dumnezeu =i continu[ s[ o dea mai departe celor ce
nu o au. Aceasta înseamn[ activitate =i confiden\[ în adev[rul
Scripturii, care lumineaz[ ca o candel[ în noapte drumul pe calea
cea îngust[, ce duce la locul unde se prime=te cununa de biruitor.
Textul citat la început aseam[n[ Biserica cu o oaste cumplit[. Ea
este cumplit[ pentru oamenii care refuz[ mâna de împ[care a lui
Dumnezeu, pentru c[ ei =tiu c[ vine o zi a socotelilor. Caracterul
sfânt al Bisericii ]i provoac[ pe oamenii care tr[iesc în întuneric,
fiindc[ ei nu vor s[ li se vad[ faptele =i îi deranjeaz[ sfin\enia, la
fel cum pe un om care a fost \inut închis la întuneric multe zile
c`nd este scos afar[ ]l deranjeaz[ lumina zilei. 

Cei ce alc[tuiesc Biserica lui Dumnezeu au avut =i mai au une-
ori de suferit prigone, pentru c[ lumea este deranjat[ de lumina ce
ace=ti o r[sfrâng în jurul lor, lumin[ care-i face s[-=i vad[ hainele
sufletului murdare de p[cat. Persecu\ia într-un fel sau altul face
parte din identitatea credinciosului care prefer[ s[ fie prieten cu
Dumnezeu =i vr[jma= cu lumea, mai degrab[ decât s[ fie prieten
cu lumea =i vr[jma= cu Dumnezeu. Lumea care nu-L iube=te pe
Dumnezeu din instict ]i va urî pe aceia care sunt ai Domnului, =i
El ne-a avertizat c[ vom fi ur`\i de lume, fiindc[ =i El a fost ur`t.
Fiindc[ Biserica lui Dumnezeu a =tiut suferi cu mult curaj, multe
suflete au fost câ=tigate la Hristos, pentru c[ au v[zut în cei cre-
dincio=i o bucurie =i o pace chiar în mijlocul furtunii pe care al\ii
nu o au. Domnul Isus le-a spus ucenicilor c[ îi trimite ca pe ni=te
oi în mijlocul lupilor, nu numai s[ le fie m[rturie sau pentru c[ îi
face Lui pl[cere, ci pentru c[ unii din lupi vor deveni prin minu-
nea na=terii din nou miei în turma lui Hristos. 

<...«Din pricina Ta suntem da\i mor\ii toat[ ziua; suntem
socoti\i ca ni=te oi de t[iat.» Totu=i în toate aceste lucruri noi sun-
tem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit> (Romani
8:36, 37). El spune =i în textul citat la început: <Frumoas[ e=ti,
iubit-o!>, =i nicicând nu este mai frumoas[ Biserica ca =i atunci
când sufer[ f[r[ cârtire pentru Adev[r. Pentru c[ omului care
tr[ie=te în p[cat nu-i place planul =i mesajul pe care Dumnezeu îl
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reveleaz[ prin mesagerii Lui ajunge s[-i urasc[ pe mesageri =i
dac[ poate chiar s[ le fac[ r[u. Cine iube=te pe Dumnezeu iube=te
ce iube=te Dumnezeu, =i Dumnezeu iube=te sufletele p[c[to=ilor
care uneori aleg s[-i prigoneasc[ pe credincio=i. Tr[irea în
sfin\enie în mijlocul p[c[to=ilor este un lucru cumplit =i
provoc[tor în acela=i timp, pentru c[ exemplul bun de tr[ire face
apel la con=tiin\a lor atrofiat[ =i o provoac[ s[ simt[ sim\uri ciu-
date de vinov[\ie. Uneori oameni ca =i Pilat =i Irod, care nu s-au
]n\eles bine, ajung s[ în\eleag[ =i s[ fac[ o coali\iei atunci când
sunt provoca\i de lumin[. 

Oastea lui Dumnezeu îmbr[cat[ în lumin[ este un lucru
cumplit =i pentru vr[jma=ul sufletelor noastre, pentru c[ el =tie c[
biruin\a este de partea Domnului, chiar dac[ uneori mai reu=e=te
s[ g[seasc[ tr[d[tori care s[-i cumpere marfa. Uneori du=manul
mai arunc[ în mijlocul credicio=ilor un m[r de ceart[ sau stre-
coar[ între ei un lup îmbr[cat în piei de oaie, dar rodul faptelor îi
d[ pe ace=tia de gol. Prigoana pe care Biserica uneori o simte este
parte din desf[=urarea planului lui Dumnezeu, pentru c[ în necaz
=i prigoan[ credincio=ii î=i dovedesc credin\a =i dragostea pentru
c[ ei caut[ ajutorul la Dumnezeu =i în timp de prigoan[ oastea Lui
cre=te mai mult ca =i oricând. Dezinteresul unui cre=tin }l
provoac[ pe Dumnezeu =i de aceea cel ce face f[r[ grij[ lucrarea
Domnului prime=te mai degrab[ blestem decât binecuvântare. 

Pilda talan\ilor =i a smochinului neroditor scoate în relief
responsabilitatea fiec[rui credincios de a lucra în via Domnului
cât timp este zi, mai ales c[ St[pânul a promis pe lâng[ via\a
ve=nic[, care este darul lui Dumnezeu, o plat[ =i o mo=tenire
ve=nic[. }nc[ are rost s[ ne cercet[m s[ vedem dac[ suntem în
clocot =i-L iubim pe Dumnezeu, fiind gata de sacrificiu sau dac[
suntem del[s[tori ca =i credincio=ii din Laodicea sau chiar mai
r[u, ca cei din Sardes care aveau reputa\ie =i titlu de <vii>, dar
Dumnezeu, care p[trunde în[untru sufletului omului, i-a declarat
mor\i. Cine alege s[ treac[ peste ce este scris =i caut[ înlesniri de
la voia St[pânului ajunge s[ piard[ tot rodul ascult[rii de pân[
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atunci, ca =i împ[ratul Saul. <...fiindc[ ai lep[dat cuvântul
Domnului, =i Domnul te leap[d[...> (1 Samuel 15:26). Credincio-
sul trebuie s[ se lase cârmuit de Duhul Domnului, nu doar s[ se
roage atunci când trebuie s[ ac\ioneze =i s[ lupte. De multe ori
dup[ rug[ciune urm[toarea mi=care ne revine tot nou[, dar uneori
a=tept[m ca Dumnezeu s[ fac[ ceva ca s[ se întâmple ceea ce am
dori noi. Credincio=ii sunt vasele de cinste ale lui Dumnezeu, de
care se folose=te =i cu care lucreaz[ ast[zi la fel ca în ziua dintâi
a Bisericii. Scriptura nu este un talisman, ci o carte ce trebuie stu-
diat[ =i apoi împlinit[ prin fapte pe care Dumnezeu le-a preg[tit
pentru noi înainte de întemeierea lumii, ca s[ umbl[m în ele. 

Biserica lui Dumnezeu }l înal\[ ca steag pe Isus Hristos ca
Domn, ]ns[ lucrul acesta este cumplit =i produc[tor de groaz[ în
lumea întunericului, care are o ierarhie de domnii =i c[petenii cu
reziden\a în v[zduh. Priveli=tea acestei o=tiri formate din mili-
oane =i milioane de suflete mântuite este o priveli=te cumplit[
pentru lumea întunericului, pentru c[ ea =tie c[ lumina va învinge
pân[ în sfâr=it, la fel cum Zere=, nevasta lui Haman, a recunoscut
c[ nu poate face nimic împotriva lui Mardoheu. <... «Dac[
Mardoheu, înaintea c[ruia ai început s[ cazi, este din neamul
Iudeilor, nu vei putea face nimic împotriva lui, ci vei c[dea înain-
tea lui»> (Esterea 6:13). Oastea vr[jma=[ a avut deja vise de
groaz[, la fel cum au visat madiani\ii despre Ghedeon care i-a
stârpit, de aceea priveli=tea Bisericii lui Dumnezeu este cumplit[
pentru aceia care nu fac parte din oastea lui Dumnezeu. Privim la
jertfa Domnului Isus ca la un steag din care ne picur[ îndurare, =i
sângele Lui cel scump este arma feroce f[r[ de egal a credincio-
sului, prin care ei sunt socoti\i neprih[ni\i. <Cine va ridica pâr[
împotriva ale=ilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este Acela care-i
socote=te neprih[ni\i!> 

O biseric[ care nu coboar[ standardul sfin\eniei =i se roag[ este
f[r[ limit[ de putere, pentru c[ prin rug[ciune ob\ine o surs[
inepuizabil[ de la Acela care poate totul, =tie totul =i o vede fru-
mos îmbr[cat[ în haina de in, care sunt faptele neprih[nite ale
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sfin\ilor. Oamenii au diferite criterii dup[ care numesc o biseric[
local[ a fi un succes. Pentru unii num[rul mare de membri este cel
mai important lucru, iar pentru al\ii o cl[dire somptuoas[ în care
se \in programe muzicale ce se execut[ cu toat[ perfec\iunea
muzicii este cel mai important. Biserica care are succes înaintea
lui Dumnezeu este aceea unde Duhul Sfânt se simte bine =i
Domnul Isus Hristos este în[l\at ca Domn prin închinarea în duh
=i în adev[r. Este locul unde Scriptura, numai Scriptura =i întreag[
Scriptur[ este vestit[ celor ce sunt fl[mânzi dup[ pâinea care se
coboar[ din Cer. S[ nu-L a=tept[m pe Duhul Sfânt s[ vin[ ca un
osp[tar s[ ne spun[ c[ ceea ce am comandat este gata, ci s[
ascult[m de El, pentru c[ ne va conduce în tot adev[rul, nu numai
în lucrurile care ne plac =i convin, ci va =i ciopli din noi acele
lucruri care-L ]mpiedic[ pe Duhul Domnului s[ coboare în case-
le noastre =i în biseric[. 

Dac[ Scriptura spune un lucru, iar omul alege mai bine s[
mearg[ în direc\ia tradi\iei, a obiceiului, l[sând afar[ ce nu-i con-
vine mai degrab[ decât s[ se supun[, atunci acea biseric[ are o
poc[in\[ de form[, care-L batjocore=te pe Dumnezeu. Printr-o ast-
fel de atitudine de nesupunere oamenii spun c[ ei =tiu mai bine ce
au de f[cut, cu toate c[ Dumnezeu le spune ce este de trebuin\[
pentru ei. Dac[ Duhul Sfânt nu este prezent, nimic nu are rost.
Dac[ Duhul Sfânt nu este prezent, sufletele nu sunt hr[nite =i cei
nemântui\i nu g[sesc salvarea, este necesar ca fiecare din biseric[
s[-=i verifice valorile din el =i s[ vad[ ce nume=te valoare, pentru
c[ dintr-o poc[in\[ adev[rat[ va ie=i sfin\enia Domnului în tot ce
se va face. O cas[ în care so\ul =i so\ia sunt foarte aten\i cu
m[run\i=ul, dar sunt largi =i neaten\i cu cump[rarea lucrurilor
scumpe =i extravagante va ajunge la dezastru financiar. Toate
p[catele duc la moarte, dar uneori omul se uit[ doar la cele mari
=i le las[ s[ treac[ cu vederea pe cele mici, pe care Scriptura le
aseam[n[ cu ni=te vulpi mici care stric[ viile în floare. La fel au
f[cut fariseii =i c[rturarii care strecurau \ân\arul =i înghi\eau
c[mila. 
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Biserica lui Dumnezeu care s-a n[scut în ziua de Rusalii va
func\iona ca martor al învierii Domnului Isus pe p[mânt pân[
când Domnul Isus o va R[pi la Cer. <…noi cei vii, care vom fi
r[mas, vom fi r[pi\i to\i împreun[ cu ei, în nori, ca s[ ]nt`mpin[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). Acest eveniment al transform[rii în trupuri de slav[ =i
a ridic[rii Bisericii la Cer, care va avea loc o singur[ dat[, este un
prilej de mângâiere, care d[ Bisericii un imbold de a lucra cu
râvn[ pentru ca vestea bun[ a Evangheliei s[ se r[spândeasc[ pe
întreg p[mântul. E=ti tu în oastea lui Emanuel? E=ti tu cumplit =i
de temut pentru întuneric sau vede în tine un aliat pe care se poate
baza când este nevoie? Ai avut o zi de poc[in\[, când ai recunos-
cut c[ e=ti p[c[tos =i ai cerut ca în jertfa Domnului Isus s[ fii ier-
tat =i primit în familia Lui? Te-ai înscris în oastea sfânt[, jurând
credicio=ie în apa botezului? Dac[ nu, e=ti în mare pericol, =i te
îndemn s[ faci aceasta ori vei petrece ve=nicia cu demonii =i
st[pânul lor, în timp ce Biserica lui Dumnezeu va fi în Cer, în
locul pe care Domnul Isus S-a dus s[-l preg[teasc[. Locul este
gata, dar tu e=ti gata? Dac[ e=ti gata vei spune din adâncul sufle-
tului t[u: <Vino Doamne, Isuse!>

Amin
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21
LUPTELE BISERICII

<…s[ por\i r[zboaiele Domnului...> 1 Samuel 18:17

Din ziua na=terii Bisericii în Ziua Cinzecimii =i pân[ în
Ziua R[pirii, când va începe marea s[rb[toare numit[
=i Nunta Mielului, Biserica lui Dumnezeu va purta pe

p[mânt r[zboaiele Domnului. Cuvintele citate la început sunt
luate din cuvântarea împ[ratului Saul, care l-a avut ca ginere pe
David, cel care a luptat r[zboaiele Domnului. David a ajuns
împ[rat =i a adus Israelul la culmea puterii lui, pentru c[ a luptat
r[zboaiele Domnului. Ori de câte ori un suflet vine la mântuire =i
este pecetluit cu sigiliul Duhului Sfânt, fiind îmbr[cat în haina
alb[ dobândit[ prin jertfa Mielului lui Dumnezeu, are la dispozi\ie
toat[ arm[tura lui Dumnezeu ca s[ poat[ \ine piept împotriva
uneltirilor vechiului st[pân, pe care nu îl mai ascult[, =i a=a s[
poarte r[zboaiele Domnului. R[zboiul Bisericii este un r[zboi
împotriva a tot ce Dumnezeu nume=te p[cat. De aceea singurul
lucru care va pune cap[t acestor r[zboaie va fi actul final care
urmeaz[ s[ aib[ loc dup[ ce Biserica va fi la ad[post, când
Dumnezeu }=i va turna potirele urgiei Sale pe p[mânt. 

Unul din lucrurile pe care Domnul Isus le men\ioneaz[ foarte
clar în Evanghelii este c[ nimeni nu poate alege o pozi\ie de neu-
tralitate, pentru c[ acela care nu strânge cu El risipe=te, =i cine nu
este pentru El este considerat a fi împotriva Lui. <Blestema\i pe
Meroza, a zis îngerul Domnului;/ Blestema\i, blestema\i pe
locuitorii lui;/ C[ci n-au venit în ajutorul Domnului,/ În ajutorul
Domnului, printre oamenii viteji> (Judec[tori 5:23). Meroza a
fost o grupare de familii pe timpul judec[torilor în Israel, care nu
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au vrut s[ participe la r[zboiul Domnului =i au ales s[ fie neutri,
lucru care a atras asupra lor blestemul, iar numele =i neamul lor a
disp[rut de pe p[mânt. R[zboaiele Bisericii lui Dumnezeu nu sunt
r[zboaie luptate cu puteri fizice sau cu arme, ci sunt r[zboaie spi-
rituale. R[zboaiele sunt ale Domnului =i nu ale vreunui lupt[tor,
dar vr[jma=ul încearc[ s[-i fac[ pe unii s[ cread[ c[ trebuie s[
lupte r[zboiul lui personal. O dat[ r[scump[ra\i devenim proprie-
tatea lui Dumnezeu, =i când noi, personal, suntem ataca\i trebuie
s[ strig[m c[tre Acela care este proprietarul nostru prin dreptul de
r[scump[rare pl[tit în sânge, =i când depindem de puterea Lui =i
nu ne baz[m pe priceperea noastr[ vom birui lupta. 

Mândria, care este un p[cat grozav înaintea lui Dumnezeu, ]i
duce pe unii s[ lupte pentru onoarea =i dorin\ele lor. Atunci când
prestigiul =i caracterul nostru este atacat, dac[ nu veghem avem
tendin\a s[ ripost[m într-un fel sau altul, pentru c[ eul nostru nu
este zdrobit =i vrea s[ fie onorat =i poate chiar r[zbunat. Mare grij[
trebuie s[ avem la iu\ime, pentru c[ dac[ ne toropim în momentul
când suntem provoca\i ne vom trezi în înv[lm[=ala unei lupte per-
sonale, în care vr[jma=ul caut[ s[-i încaiere pe unii pentru a-i izola
de sursa de putere care este la Dumnezeu. R[zboaiele Bisericii
sunt cu p[catul =i cu acela care este sursa p[catului. Este o lupt[
cu înv[\[turile false =i cu jum[t[\ile de adev[r, care uneori sunt
prezentate ca lucruri ce fac via\a cre=tinului mai u=oar[. R[zboiul
trebuie câ=tigat mai întâi în inima noastr[.

Cred c[ cei trei tineri care au fost arunca\i în cuptorul cu foc
erau hot[râ\i de acas[ c[ nu se vor închina chipului de aur din
valea Dura, fie c[ Dumnezeu îi va sc[pa sau nu îi va sc[pa. Dac[
vrem s[ biruim trebuie s[ ne decidem, înainte de a fi provoca\i în
lupt[, care sunt lucrurile pe care niciodat[ nu le vom face, baza\i
fiind pe Cuvântul Scripturii. Lupte câncene se dau la nivelul
gândirii, dar acela care î=i umple memoria =i sufletul cu Cuvântul
lui Dumnezeu le poate birui. Am g[sit c[ este folositor s[ tratez
gândurile rele ca pe o persoan[ pe care o chem înaintea crucii
Domnului Isus =i îi spun s[ repete înaintea Lui ce mi-a sugerat
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mie, ca =i cum a= chema o persoan[, chem gândul care-mi spune
ur[=te, pofte=te, dispre\uie=te înaintea jertfei Domnului Isus =i îi
spun s[ repete înaintea Lui ceea ce mi-a spus mie mai devreme.
Am v[zut c[ aceste gânduri care vor s[ m[ p[teze dispar. }l
invit[m =i îi d[m autoritate deplin[ Duhului Sfânt asupra gân-
durilor =i ac\iunilor cu care lupt[m r[zboaiele Domnului? <...s[ v[
preface\i prin înnoirea min\ii voastre, ca s[ pute\i deosebi bine
voia lui Dumnezeu: cea bun[, pl[cut[ =i des[vâr=it[> (Romani
12:2). Lupta Bisericii are loc cu orice lucru care duce la necins-
tirea Numelui lui Dumnezeu =i care }l fur[ de slav[. Dumnezeu =i
numai El este vrednic de slav[ pentru orice rezult[ bun din
ac\iunile noastre, ca =i osta=i care poart[ r[zboaiele Domnului. S[
ai ur[ în inim[ fa\[ de un om înseamn[ s[-i sluje=ti lui Satan, de
aceea Biserica nu lupt[ cu ur[ împotriva vreunei persoane, chiar
r[u voitoare. 

Lupta credinciosului este nu împotriva c[rnii =i a sângelui, ci
împotriva p[catului =i a r[t[cirilor ce bântuie în lume ast[zi.
Scriptura vorbe=te f[r[ de r[utate =i f[r[ de du=m[nie fa\[ de aceia
care au f[cut r[u Mântuitorului, atunci când Domnul a p[timit la
Calvar. Este loc suficient pentru to\i cei ce vor s[ lupte, iar peri-
colul nu este c[ nu vom avea ce face, ci c[ ne vom lenevi =i nu
vom vrea s[ facem lucru Lui. Câteodat[ suntem chema\i s[ fim
ciocan =i alt[dat[ nicoval[. +tim s[ fim ciocan, dar nu ne convine,
de obicei, s[ fim nicoval[. Modul de lupt[ variaz[ dup[ felul =i
num[rul de talan\i care ne-au fost încredin\a\i. Unii ]i viziteaz[ pe
cei bolnavi trupe=te, al\ii pe cei bolnavi suflete=te. Unii folosesc
orice ocazie au ca s[-L m[rturiseasc[ pe Domnul, al\ii se roag[ =i
postesc ca lucrarea de evanghelizare s[ înainteze =i Dumnezeu s[
câ=tige multe suflete din întuneric =i s[ le aduc[ la lumin[. Unii
sunt chema\i s[ poarte r[zboaiele Domnului ca predicatori =i
evangheli=ti, iar al\ii au slujba important[ de a fi cei ce încura-
jeaz[ =i îmb[rb[teaz[. 

Aceia care poart[ r[zboaiele Domnului =tiu c[ cea mai impor-
tant[ pozi\ie de lupt[ este pe genunchi, unde în rug[ciune sunt
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reîmprosp[ta\i cu putere. Prin rug[ciune primim o claritate =i
chiar contopire de dorin\e cu planul de lupt[ al Domnului. Nu
exist[ nici o zi în via\a credinciosului când s[ nu fie la r[zboi cu
inamicul, fie c[ lupta se d[ în[untrul nostru sau din afar[, de aceea
suntem într-o stare continu[ de veghere, pentru c[ odihna nu va
începe decât dup[ ce vom ajunge acas[ la Tat[l, unde sfin\ii se vor
odihni de ostenelile lor. În aceste lupte ale Domnului nu numai c[
nu ne pred[m, dar ne cercet[m ac\iunile petrecute ca s[ vedem
dac[ nu suntem la=i =i d[m înapoi de la a lupta atunci când ni se
pare c[ avem ceva de pierdut, pentru c[ Domnul nu }=i g[se=te
pl[cerea în cei ce dau înapoi. Frica este ca un cal troian care
încearc[ s[ p[trund[ în[untru omului =i dac[ reu=e=te din el iese
frica, care paralizeaz[ sau întârzie ac\iunile credinciosului, =i în
acest fel are de luptat dou[ lupte în loc de una, care este aceea a
realit[\ii. 

În aceste lupte nu avem nici o alian\[ sau prietenie cu lumea,
pentru c[ aceasta înseamn[ vr[jm[=ie cu Dumnezeu. Uneori
lumea te va trata bine dac[ te aliezi cu ea, dar aceasta este o slab[
=i foarte temporar[ recompens[ în schimbul pierderii favorii
}mp[ratului. În acest r[zboi nu ne folosim de metodele lumii, de
lucrurile lumii, de armele întunericului ca s[ lupt[m, pentru c[
Dumnezeu are metodele lui de a lucra, iar cele mai eficace sunt
postul =i rug[ciunea. Luptele întunericului ]mpotriva a ce este bun
=i sfânt a dus la scoaterea rug[ciunii din multe =coli =i acum se
lupt[ s[ scoat[ rug[ciunea =i din biseric[. Biserica lui Dumnezeu
lupt[ un r[zboi cu cei de afar[, dar lupt[ unul =i mai periculos
chiar în[untru ei. <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. Sfâr=itul lor va fi pierzarea...> (Filipeni 3:18, 19). 

Apostolul Pavel este un bun exemplu a ce înseamn[ s[ fii un
adev[rat purt[tor al r[zboaielor Domnului. El a luptat bine
c[lcând pe urma pa=ilor lui Hristos =i ne invit[ =i pe noi s[-i
urm[m exemplu =i s[ c[lc[m pe urma pa=ilor lui. Aceast[ cale
este îngust[ =i de multe ori trece prin prigoane =i sacrificiu. Apos-
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tolul Pavel a v[zut dinainte pagubele ce le vor aduce în turma
Domnului lupii care se vor strecura în turm[ =i care nu o vor
cru\a. A dus o lupt[ aprig[ chiar cu cei din neamul lui, pentru a-i
face s[ în\eleag[ c[ trebuie s[ treac[ de la fapte ceremoniale =i de
la dependen\a de faptele morale la dependen\a de meritul
Domnului Isus =i a încercat s[ le arate c[ legea este doar un
îndrum[tor spre Hristos. 

Iudaismul este credin\a unui Israel care crede în Dumnezeul lui
Avraam, Isaac =i Iacov, dar nu-L accept[ pe Domnul Isus ca fiind
Mesia, Unsul =i Fiul lui Dumnezeu. Ca un bun strateg, ce are
mult[ experien\[ în a purta r[zboaiele Domnului, apostolul Pavel
putea s[ vad[ pagubele produse de înv[\[turile false. Prin
împotrivirile ce le-a avut de suferit din partea puterii întunericu-
lui a putut s[ deslu=easc[ c[ se d[ o lupt[ în lumea nev[zut[ de
ochii no=tri, adic[ în lumea spiritual[. <M-am luptat lupta cea
bun[, mi-am ispr[vit alergarea, am p[zit credin\a> (2 Timotei
4:7). Parte din a purta r[zboaiele Domnului st[ =i în a p[zi
credin\a nealterat[, nediluat[ de înv[\[turi stricate =i idolatre, care
au c[utat =i înc[ mai caut[ s[ p[trund[ în Biseric[. Vr[jma=ul nu
se lupt[ întotdeauna cu o sabie, cum a f[cut atunci când Irod l-a
omorât pe Iacov în Ierusalim, pentru c[ a înv[\at c[ prigoana face
s[ creasc[ num[rul credincio=ilor, de aceea se lupt[ s[ produc[
pagube în Biserica lui Dumnezeu prin a strecura în[untru ei
înv[\[turi false. Pu\in aluat dospe=te toat[ pl[m[deala =i pu\in[
otrav[ omoar[ la fel ca mult[ otrav[, de aceea este mare nevoie ca
s[ depindem de Duhul Sfânt, care ne d[ discern[mânt asupra
oric[rui lucru ce poate afecta sufletul nostru. 

Aceia care introduc =i propag[ înv[\[turi false sunt numi\i de
apostolul Pavel vr[jma=i ai crucii lui Hristos, pentru c[ produc
mari pagube. El este afectat pân[ la lacrimi când spune aceste
lucruri, pentru c[ =tie c[ cei ce cad în plasa înv[\[turilor false vor
avea o zi de mare dezam[gire, atunci când vor vedea c[ alergarea
le-a fost în zadar. Nic[ieri nu scrie în Scriptur[ c[ apostolul Pavel
ar fi plâns vreodat[ când a fost b[tut =i pus în lan\uri, dar îl g[sim
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c[ a plâns atunci când a sim\it durerea Domnului pentru sufletele
ce se pierd =i care cad victime înv[\[turilor false. Biserica are de
luptat împotriva acestor vr[jma=i care mut[ hotarul lucrurilor îng[-
duite de Dumnezeu =i despre care apostolul Pavel spune c[ sfâr=i-
tul lor va fi pierzarea. Când omul întinde mâna spre marfa =arpelui
acesta i-o vinde imediat, =i dac[ nu poate pl[ti i-o d[ pe gratis.

+arpele cel viclean i-a =uierat Evei c[ numai un lucru îi mai
trebuie ca s[ fie cu adev[rat fericit[ =i s[ fie ca Dumnezeu.
+arpele cel vechi nu ezit[ nici ast[zi s[-i spun[ credinciosului c[
ar fi mai împlinit dac[ =i-ar permite unele libert[\i sau c[ merit[
pu\in[ relaxare dup[ un efort depus, pentru c[ este tare. Acela
care alege s[ nu se împotriveasc[ imediat =i s[ nu lupte lupta cea
bun[ a Domnului ajunge s[ fac[ cas[ împreun[ cu nelegiuirea, =i
dup[ aceea ]l vezi pe un asemenea cre=tin în=elat de =arpe c[ vrea
tot mai mult[ independen\[ de Dumnezeu. Urm[toarea treapt[
este c[ via\a îi devine un amalgam de lucruri bune =i lucruri
ne]ng[duite =i la acest punct înceteaz[ s[ se mai roage, pentru c[
ceva din[untru îi spune c[ nu are rost, deoarece se simte p[tat.
Dac[ vrei mântuire trebuie s[ alegi s[ por\i r[zboiul Domnului =i
nimic mai pu\in nu ajunge. Biserica lui Dumnezeu are de luptat
împotriva a tot felul de religii false, care \in miliarde de oameni
foarte ocupa\i, dar departe de ceea ce cere Dumnezeu ca s[ po\i
intra în Cer. 

<...dac[ un om nu se na=te din nou, nu poate vedea Împ[r[\ia
lui Dumnezeu> (Ioan 3:3). Aceast[ na=tere din nou o face Duhul
Sfânt, prin meritul jertfei Domnului Isus, în sufletul celui ce se
poc[ie=te. Aceia care poart[ r[zboaiele Domnului trebuie s[ deo-
sebeasc[ =i s[ resping[ înv[\[turile religiilor false ca =i: credin\a
islamic[, care nu crede c[ Domnul Isus este Dumnezeu, ateismul
condus de darwini=ti, care sus\in Teoria Evolu\iei, agnosticii, care
nu neag[ =i nici nu î=i confirm[ credin\[ în Dumnezeu. Biserica lui
Dumnezeu mai are de luptat =i de f[cut cuceriri în rândul religiilor
ce par foarte nevinovate ca: hindu=ii cu reîncarnarea, budi=tii =i
new age. Astrologia =i vr[jitoria au fost =i sunt întotdeauna o urâ-
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ciune înaintea lui Dumnezeu, de care copiii Domnului se feresc.
Faptul c[ cineva spune c[ are o credin\[ monoteist[, într-un singur
Dumnezeu care nu a fost creat, dar care a creat totul, nu este
îndeajuns. Sunt o serie de religii cre=tine pline de ceremonii, care
dau în idolatrie ce se bazeaz[ mai degrab[ pe tradi\ie =i datini
str[mo=e=ti decât pe adev[rul Scripturii. Scriptura este o Carte
care nu minte =i ea ne înva\[ c[ singura cale la Dumnezeu în
cetatea Noului Ierusalim este prin Domnul Isus Hristos, prin
schimbarea din temelie a vie\ii produse de Duhul Sfânt. Astfel de
oameni, care înva\[ obiceiurile omene=ti ca fiind legea =i cerin\ele
lui Dumnezeu sunt numi\i de Domnul Isus c[l[uze oarbe.
<L[sa\i-i: sunt ni=te c[l[uze oarbe; =i când un orb c[l[uze=te pe un
alt orb, vor c[dea amândoi în groap[> (Matei 15:14).

Duhul Domnului î=i face lucrarea de sfin\ire în cei ce se con-
formeaz[ Cuvântului, se supun voii lui Dumnezeu =i nu voii
oamenilor. <Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care tr[ie=te în
spurc[ciune =i în minciun[; ci numai cei scri=i în cartea vie\ii
Mielului> (Apocalipsa 21:27). Mari mul\imi de oameni se
r[t[cesc prin înv[\[turi ce gâdil[ urechea, crezând c[ Dumnezeu
accept[ orice, oricum, de aceea luptele Domnului sunt grele de
multe ori, chiar în casele de rug[ciune. Luptele Domnului includ
lupta împotriva unui cre=tinism modernist, care este egoist pentru
c[ vrea s[ fie distrat =i nu-i place dac[ i se administreaz[ trata-
mentul =i medicamentul care s[-i dezlipeasc[ de idoli. Casa de
rug[ciune nu e teatru, ca s[ fii distrat, =i nu e sal[ de cinema, ca
s[ rumegi gum[ =i s[ arunci gunoaie pe jos cum cred unii. Decât
s[ aduci jertfa nebunului este mai bine s[ nu o aduci deloc. 

Casa de rug[ciune este locul unde te întâlne=ti cu Dumnezeu,
}l cuno=ti mai bine pe El =i planul Lui pentru via\a ta. Acolo \i se
face de cunoscut de multe ori felul în care te po\i implica în
lucrarea =i luptele Domnului, ca s[ aduci câ=tig =i nu pierdere
Împ[r[\iei lui Dumnezeu =i pleci acas[ mul\umit de un Dumnezeu
care iube=te suficient sufletul t[u, ca s[ te îndrepte cu nuiaua când
o iei pe c[r[ri gre=ite. Trebuie s[ în\elegem c[ Dumnezeu nu este
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interesat de nimic la care nu particip[ inima =i Tat[l caut[
închin[tori în duh =i adev[r. <…închin[torii adev[ra\i se vor
închina Tat[lui în duh =i în adev[r; fiindc[ astfel de închin[tori
dore=te =i Tat[l> (Ioan 4:23). Cei ce sunt chema\i s[ poarte
r[zboaiele Domnului ca pastori sunt chema\i s[ \in[ acest stan-
dard al sfin\eniei sus, chiar dac[ to\i ar amenin\a c[ pleac[, a=a
cum oamenii au vrut s[ plece de lâng[ Saul dup[ ce i-a b[tut pe
amaleci\i cu împ[ratul lor Agag. Lupta dup[ popularitate, dup[ a
fi simpatizat =i pl[cut de oameni este zadarnic[, pentru c[ singu-
rul care trebuie s[ fie mul\umit de noi este Dumnezeu. 

Oamenii ce n-au o vedere duhovniceasc[ schimb[ loialit[\ile
dup[ cum v[d c[ au cel mai mult de câ=tigat, dar adev[ratul copil
al Domnului nu se compromite pentru nimeni =i nimic. Lupta
Bisericii ce poart[ r[zboaiele Domnului nu trebuie s[ aib[ priori-
t[\i ca de exemplu num[rul mare de membri sau s[ adune sume
mari de bani în banc[, ci prioritatea bisericii este s[ fac[ ucenici.
<Duce\i-v[ =i face\i ucenici din toate neamurile, botezându-i în
Numele Tat[lui =i al Fiului =i al Sfântului Duh. +i înv[\a\i-i s[
p[zeasc[ tot ce v-am poruncit...> (Matei 28:19, 20). Domnul Isus
le-a dat ucenicilor aceast[ porunc[ la câteva zile dup[ ce le-a
sp[lat picioarele. Biserica poart[ luptele Domnului prin a sluji
altora, dup[ cum a înv[\at de la Domnul Isus. El i-a trimis pe
ucenicii de atunci =i pe noi, cei de ast[zi, cu promisiunea c[ El
este cu noi în toate zilele. Biserica, care este format[ din sufletele
celor mântui\i prin jertfa Domnului Isus, caut[ s[ aduc[ la lumin[
=i s[-i salveze pe cei prin=i în gheara celui r[u, fie c[ au r[t[cit
prin p[cate sau prin înv[\[turi stricate. 

Suntem trimi=i împuternici\i, autoriza\i de cea mai înalt[ pute-
re din Univers, s[ ducem vestea cea bun[ c[ Dumnezeu ]l iube=te
pe p[c[tos =i îl iart[ în meritul jertfei Unicului S[u Fiu. Când
David a ales s[ nu poarte lupta Domnului a ajuns s[ p[c[tuiasc[
=i s[ pl[nuiasc[ uciderea unui nevinovat. Suntem chema\i s[ par-
ticip[m la planul lui Dumnezeu =i s[ execut[m ordinele Lui, nu s[
ne aducem planurile noastre mai întâi la Dumnezeu, pentru ca El
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s[ ni le împlineasc[ pe ale noastre. Apostolul Pavel, care a scris
13 din cele 27 de c[r\i ale Noului Testament, a scris epistole chiar
din închisoare, pentru c[ el nu a spus c[ dac[ Domnul a îng[duit
s[ fie închis el nu mai trebuie s[ lupte în r[zboaiele Domnului.
Biserica lui Dumnezeu este ca un angrenaj de ro\i, care are ca
produs final sufletele ce sunt câ=tigate pentru Domnul, adic[
mântuite. Sunt mul\i cei ce lucreaz[ din umbr[ prin rug[ciuni =i
binefaceri, iar într-o zi se vor bucura de r[splata Regelui. Unul
poate are rol asem[n[tor ar[t[torului care indic[ ora într-un ceas
mare, iar altul asem[n[tor acului care indic[ minutul, dar în spate
sunt multe roti\e care fac aceast[ lucrare posibil[. Luptând, având
mijlocul încins =i f[cliile aprinse po\i s[ por\i r[zboaiele
Domnului. Numai cu mijlocul încins cu adev[rul po\i sp[la
picioarele cuiva. 

Suntem ispravnici cu o misiune, cu o încredin\are de talan\i, cu
o porunc[ =i oportunitate, dar depinde de noi în mod individual
dac[ accept[m s[ purt[m luptele Domnului. |ie î\i pas[ de porun-
ca Domnului care a spus s[ facem ucenici? Ai spus cuiva despre
credin\a în Domnul Isus, care iart[ pe p[c[to=i? Domnul Isus i-a
predicat la fântâna lui Iacov unei singure femei, care a venit la
fântân[ în timpul zilei, când nu se umbla pe afar[, ca s[ nu dea cu
ochii de nimeni, pentru c[ era desconsiderat[. S[ nu fim dintre
aceia care spunem c[ nu ne demitem s[ împ[rt[=im adev[rul
despre mântuire cu unii fiindc[ ni se par pierdu\i, ]ns[ Domnul
Isus nu a f[cut a=a, ci a c[utat oaia pierdut[, chiar dac[ aceasta a
însemnat s[ intre în casa unui p[c[tos ca Zacheu. Fiecare credin-
cios predic[ prin fapte, pentru c[ credin\a nu st[ a=a de mult în ce
spui, ci în ce faci. F[cliile aprinse înseamn[ c[ suntem str[ji, si
str[jile nu dorm. Coapsele min\ii încinse cu gândul lui Hristos ]\i
va face de cunoscut planurile =i dorin\ele St[pânului. E=ti tu Bise-
rica Lui? Por\i tu r[zboaiele Domnului? <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\[...> (1 Petru 5:8, 9). 
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Poporul lui Dumnezeu poate purta luptele Domnului cu =i mai
mare succes =i poate ob\ine rezultatele dorite. Înv[\[turile stricate
au puterea s[ divizeze credincio=ii =i dac[ dispare unitatea dispare
p[rt[=ia. Lipsa de unitate v[zut[ de cei f[r[ de mântuire le va
împietri inima =i va fi o piatr[ de poticnire în calea lor. Unul din
motivele pentru care Domnul Isus a instaurat rânduiala p[rt[=iei
credinciosului cu trupul =i sângele Domnului a fost ca s[-=i adune
copiii la un loc =i ei s[ în\eleag[ c[ trebuie s[ fie una, dup[ cum
El este una cu Tat[l. Un cre=tin care lipse=te de la masa
Domnului este un cre=tin cercetat de o boal[ spiritual[, care poate
duce la moarte. În dragoste este unitate =i în unitate coboar[
Dumnezeu, care este dragoste. Avem acela=i Tat[, acela=i început
ca p[c[to=i =i aceea=i destina\ie, care este Cerul. Pentru cei ce nu
dau înapoi de la a purta luptele lui Dumnezeu a fost rânduit[ o zi
a r[spl[tirilor. Dumnezeu va fi r[splata noastr[ cea foarte mare =i
vom petrece ve=nicia cu Acela care ne-a iubit =i ne-a învrednicit
s[ purt[m r[zboaiele Domnului. Ne vom numi popor sfânt =i
r[scump[rat al Domnului, =i atunci nu vom mai avea de luptat.
<Lupt[-te lupta cea bun[ a credin\ei; apuc[ via\a ve=nic[ la care
ai fost chemat> (1 Timotei 6:12). 

Amin
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22
DESTINAÞIA BISERICII

<Dar, dup[ cum este scris: «Lucruri, pe care ochiul
nu le-a v[zut, urechea nu le-a auzit, =i la inima omu-
lui nu s-au suit, a=a sunt lucrurile, pe care le-a
preg[tit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc.» Nou[
îns[ Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul S[u...>

1 Corinteni 2:9, 10

Destina\ia Bisericii este locul unde se afl[ Dumnezeu.
Este locul numit Cer sau Rai, unde mai mult ca ori-
unde în }mp[r[\ia lui Dumnezeu este pace, neprih[nire

=i bucurie în Duhul Sfânt. Biserica lui Dumnezeu, care are aceast[
destina\ie, este format[ din sufletele celor ce au primit mântuirea
în dar prin meritul jertfei Domnului Isus Hristos. În\elepciunea
lumii, pentru care Vestea Evangheliei este uneori o nebunie, nu
este în stare s[ descopere tainele lui Dumnezeu, dar Dumnezeu le
descoper[ copiilor S[i aceste taine care ]i mângâie =i încurajeaz[
pe cei ce poart[ r[zboaiele Domnului. Pelerinul este omul care
c[l[tore=te spre un loc sacru =i sfânt, iar Biserica lui Dumnezeu
de pe p[mânt se afl[ în prezent în aceast[ c[l[torie de pelerinaj
spre locul unde se afl[ Cel ce este numit Dragoste, Mil[, Îndurare,
Bun[tate, dar =i Dreptate. 

Diferen\a dintre un pelerin =i cre=tini este c[ ace=tia din urm[,
adic[ cre=tinii, o dat[ ajun=i la locul cel sfânt, numit Cer, vor
r[mâne acolo împreun[ cu Acela care i-a chemat =i a f[cut acest
lucru posibil. Textul citat spune pu\in despre lucrurile ce ]i
a=teapt[ pe cei ce r[mân fideli Împ[ratului. Aceste lucruri de
nedescris în cuvintele muritorilor sunt preg[tite în Cer pentru
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Biseric[, =i anume pentru cei ce-L iubesc pe Dumnezeu. Biserica
este format[ din cei ce-L cunosc =i iubesc pe Domnul Isus, pen-
tru c[ nu se poate s[ iube=ti ceva ce nu cuno=ti. Dumnezeu, care
vorbe=te omului în multe feluri, vrea s[ se fac[ cunoscut fiec[rui
om p[c[tos ca un Tat[ bun, gata s[ ierte =i s[ restaureze la rang de
mo=tenitor al lucrurilor minunate din Cer pe oricine vine la El
prin poc[in\[. Drumul poc[in\ei nu este pres[rat cu flori, dar cu
noi este Acela care ne-a iubit îndeajuns, ]nc`t =i-a dat via\a pentru
noi =i care ne-a dat o arvun[, un avans pân[ când vom ajunge la
destina\ie. <Eu socotesc c[ suferin\ele din vremea de acum nu
sunt vrednice s[ fie puse al[turi cu slava viitoare, care are s[ fie
descoperit[ fa\[ de noi> (Romani 8:18). 

Destina\ia celor ce-L iubesc pe Dumnezeu este Cerul, iar cei
ce-L iubesc pe Dumnezeu sunt cei ce p[zesc poruncile Lui. Pri-
vind locurile minunat de frumoase pe care le-a creat Dumnezeu
pe p[mânt, lucruri ce desfat[ ochiul omului, privim prin credin\[
=i gândim la cât de frumoase sunt locurile =i lucrurile pe care
Dumnezeu le-a preg[tit pentru aceia care }l iubesc. <Dumnezeul
oric[rui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa ve=nic[,
dup[ ce ve\i suferi pu\in[ vreme, v[ va des[v`r=i, v[ va înt[ri, v[
va da putere =i v[ va face neclinti\i> (1 Petru 5:10). E=ti îndreptat
spre slav[? Îl iube=ti tu pe Dumnezeu? Unii }l iubesc pe
Dumnezeu a=a cum =i-ar iubi proprietatea de p[mânt, casa sau
alte obiecte pe care le socotesc a fi de valoare. Dumnezeu }=i
revars[ dragostea peste om, dar vrea s[ simt[ =i El dragostea celui
ce prime=te iertarea =i eliberarea de sub vina p[catului. Când }l
iube=ti pe Dumnezeu ajungi s[ iube=ti ceea ce El iube=te.
Dumnezeu iube=te sufletele oamenilor, c[rora le dore=te mân-
tuirea. 

Destina\ia Bisericii este un loc de ve=nic[ fericire, loc pe care
nu doar îl vom vizita, ci va fi o reziden\[ permanent[ pentru to\i
aceia care pe p[mânt nu socotesc pre\ul ascult[rii de Hristos prea
mare. <…Cel ce =ade pe scaunul de domnie, î=i va întinde peste ei
cortul Lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete; nu-i va mai
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dogorî nici soarele, nici vreo alt[ ar=i\[> (Apocalipsa 7:15, 16).
Acela este în\elept care zi de zi î=i înt[re=te leg[turile inimii de
locul glorios numit Cer =i se desface de toate lucrurile p[mânte=ti
care ]ncearc[ s[-l ]nc[tu=eze. Nu este n[dejde mai minunat[, care
s[ duc[ la ceva mai permanent, ca =i destina\ia Bisericii. Acolo nu
ne va fi sete, foame =i nu ne va arde vreo ar=it[, iar aceasta
înseamn[ c[ vom fi în sfâr=it liberi de orice dorin\e rele ale firii
vechi cu care înc[ ne r[zboim. Acea stare înseamn[ libertate cu
adev[rat, pentru c[ mintea, adic[ sufletul nostru, nu va mai avea
dorin\i fire=ti. Pe p[mânt sunt oameni care fl[mânzesc dup[
faim[, bog[\ie, cuno=tin\[ sau ]nseteaz[ dup[ faptul de a se =ti
iubit =i acceptat. Îmbr[ca\i în hainele albite în sângele Mielului
vom avea doar o sete dup[ neprih[nire, =i aceast[ dorin\[ va fi pe
deplin satisf[cut[. <…P[storul lor, îi va duce la izvoarele apelor
vie\ii, =i Dumnezeu va =terge orice lacrim[ din ochii lor> (Apoca-
lipsa 7:17). Setea dup[ acea stare de siguran\[ deplin[ va fi atunci
satisf[cut[, pentru c[ p[catul nu va mai pândi la u=[, iar foamea
de a avea p[rt[=ie cu Acela care este Lumin[ ne va fi atunci satis-
f[cut[ pe deplin. 

Destina\ia Bisericii este un loc at`t de frumos încât apostolul
Pavel, care a fost r[pit la al treilea Cer, v[z`ndu-l nu a g[sit
cuvinte potrivite ca s[-l descrie. Cartea Apocalipsei ne spune c[
cetatea care va purta numele de Noul Ierusalim, pentru c[ va fi o
cetate a p[cii, are str[zi de aur =i por\i din pietre scumpe, por\i ce
nu se vor închide deoarece acolo nu va fi noapte. <Por\ile ei nu se
vor închide ziua, fiindc[ în ea nu va mai fi noapte> (Apocalipsa
21:25). Acel loc numit =i raiul lui Dumnezeu este locul de desti-
na\ie pentru cei ce-L iubesc pe Dumnezeu. <…Celui ce va birui,
îi voi da s[ m[n`nce din pomul vie\ii, care este în raiul lui
Dumnezeu> (Apocalipsa 2:7). Este timpul s[ te g`nde=ti în mod
serios la ve=nicie. Ceea ce spui =i faci dovedesc c[-L iube=ti pe
Dumnezeu? A=a cum <calea> vântului este u=or citit[ dup[ modul
în care ni=te paie sunt a=ezate pe un drum de \ar[, tot a=a faptele
noastre dovedesc înclina\ia inimii noastre =i indic[ direc\ia înspre
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care este cheltuit[ dragostea noastr[. Gândind =i ac\ionând în
interesul sufletului =i al Împ[r[\iei lui Dumnezeu purt[m jugul lui
Hristos, dar acest lucru este imposibil f[r[ ca mai întâi s[ aib[ loc
o lep[dare de noi în=ine. Nu e=ti chemat s[ rezolvi toate proble-
mele de pe strad[, din ora=, =coal[ sau de la locul de munc[, dar
e=ti chemat s[ faci ceva în fiecare s[pt[mân[ pentru Împ[r[\ia lui
Dumnezeu. Privind cele =apte zile care au trecut, po\i vedea în
via\a ta fapte care s-au z[mislit din dragostea ta pentru
Dumnezeu? Ceea ce facem trebuie s[ fie f[cut ]n a=a fel ]nc`t
Mielul s[ aib[ un c`t mai mare profit de suflete în urma sacrificiu-
lui depus la Golgota pentru om. 

Atunci când d[m =i ne d[m pe noi altora }l determin[m pe
Dumnezeu s[ se bucure de noi, pentru c[ urm`ndu-I pilda ]n
tr[irea de zi cu zi }i sem[n[m tot mai mult. În acela=i timp,
adun[m o comoar[ în locul unde ho\ii nu le fur[ =i moliile nu le
rod. Ar[t`nd mil[ =i bun[tate, Dumnezeu este glorificat prin roada
ce o rodim =i care se datoreaz[ Duhului Sfânt cu care am fost
pecetlui\i pentru ziua r[scump[r[rii. Apostolul Pavel spune c[
lucrurile minunate, despre care vorbe=te în textul citat la început,
sunt pentru cei ce-L iubesc pe Dumnezeu. <Copila=ilor, s[ nu
iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta =i cu adev[rul> (1 Ioan
3:18). Cerul este destina\ia Bisericii =i este un loc real, a=a dup[
cum iadul este un loc real. Unii, spre nenorocirea sufletului lor,
aleg s[ nu cread[ Cuvântul lui Dumnezeu, dar Raiul exist[, a=a
dup[ cum continentul Americii a existat chiar dac[ un timp
îndelungat nimeni nu a =tiut de el sau nu a crezut în existen\a lui.
Cerul este un loc minunat =i datorit[ lucrurilor care nu vor fi
acolo. În cer nu vor fi spitale, cimitire, închisori, dureri, pricini de
p[c[tuire, oameni care s[-\i vrea r[ul, datorii, lipsuri sau crize de
vreun fel. Acolo vor fi miliarde de îngeri sfin\i ai lui Dumnezeu,
arhangheli, heruvimi =i serafimi, dar cel mai minunat lucru va fi
c[ Dumnezeu va fi cu noi. <…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). 
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Un credincios cu numele de Augustin, care a tr[it ]n secolele
trecute, a încercat s[-L defineasc[ pe Dumnezeu ca fiind un cerc
care î=i are centrul peste tot =i marginile nic[ieri. <Ei vor vedea
fa\a Lui, =i Numele Lui va fi pe frun\ile lor…=i vor împ[r[\i în
vecii vecilor> (Apocalipsa 22:4, 5). Dumnezeu, Cel necuprins de
Ceruri, va îng[dui s[ fie v[zut de copiii Lui. Unul dintre lucrurile
extraordinare ce nu au putut fi descrise de apostolul Pavel a fost
minun[\ia trupurilor de slav[ pe care le vor avea cei ce-L iubesc
pe Dumnezeu =i care alc[tuiesc Biserica Lui. Aici pe p[mânt nu
încet[m s[ ne minun[m de m[iestria arhitecturii folosite de
Dumnezeu atunci c`nd ne-a creat o f[ptur[ a=a de minunat[ =i
totu=i temporar[. Trupul este un vârtej de atomi ce sunt elemente
trec[toare, dar în[untru este sufletul =i duhul nostru, care vor
r[mâne ve=nic vii. +tiin\a ne spune c[ trupul nostru are 100 de
trilioane de celule care dac[ ar fi de=urubate din modul în care
sunt alc[tuite ar înconjura p[mântul de cinci milioane de ori. 

Codul genetic \ine condensat toate tr[s[turile fiin\ei noastre, de
la culoarea ochilor pân[ la tr[s[turile psihice, iar aceste celule se
divid copiindu-se instantaneu de miliarde de ori. Dac[ cineva ar
putea s[ desfac[ toate particulele codului genetic din care este
alc[tuit trupul unui singur om =i le-ar în=ira una lâng[ alta ar avea
nevoie de 125 de miliarde de mile. O molecul[ de sânge con\ine
aproximativ 2 378 de atomi, iar corpul nostru produce 140 de mi-
lioane de molecule în fiecare minut al vie\ii noastre ca s[ sus\in[
via\a trupului. Dac[ Creatorul ne-a f[cut trupul acesta, care este
asem[nat cu un cort temporar, o f[ptur[ a=a de minunat[ cum
spune psalmistul, cu cât mai minunat va fi trupul de slav[ nesu-
pus putrezirii în care vom fi îmbr[ca\i în clipa când trâmbi\a va
suna =i va aduna Biserica lui Dumnezeu din Cer =i de pe p[mânt
pentru a începe marea s[rb[toare. Urechea noastr[ a fost creat[ ca
s[ deosebeasc[ =i s[ detecteze câteva octave, dar trupul de slav[
cu care vom fi îmbr[ca\i va putea mult mai mult. 

Tot =tiin\a ne spune c[ orice corp pus în mi=care produce un
sunet. Cu trupul cel de slav[ vom putea auzi sunetele astrelor
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cere=ti în mi=care, despre care Scriptura spune c[ izbucnesc în
cânt[ri de veselie. Textul citat la început vorbe=te despre astfel de
lucruri pe care urechea nu le poate auzi, dar acolo le vom auzi clar
=i limpede. Cerul este destina\ia Bisericii, loc unde vom avea
r[spuns la toate lucrurile pe care nu le-am în\eles aici pe p[mânt.
Le vom în\elege =i îi vom da dreptate lui Dumnezeu pentru
hot[rârile Lui drepte f[cute în bun[tate pentru via\a noastr[ tr[it[
pe p[mânt. Acum cunoa=tem în parte =i vedem evenimentele
vie\ii cum am vedea spatele unei \es[turi sau broderii ce nu este
prea frumoas[, dar în Cer vom vedea adev[rata fa\[ a \es[turii
vie\ii noastre =i vom cunoa=te realitatea lucrurilor. Cei ce sunt
îndrepta\i spre acest loc de fericire au dorin\a de a spune =i chema
=i pe al\ii s[ se bucure de binele ce ni l-a preg[tit Dumnezeu.
<Moise a zis lui Hobab, fiul lui Reuel, Madianitul, socrul lui
Moise: Noi plec[m spre locul despre care Domnul a zis: «Eu vi-l
voi da.» Vino cu noi, =i î\i vom face bine, c[ci Domnul a f[g[duit
c[ va face bine lui Israel> (Numeri 10:29). 

La fel cum Israelul era îndreptat spre Canaanul p[mântesc
unde Domnul ]i f[g[duise c[ ]i va face bine, =i noi, Biserica lui
Dumnezeu, suntem în drumul nostru spre Canaanul ceresc =i
invit[m cu noi, asemenea lui Moise pe Hobab, pe to\i cei cu care
avem contact, ca s[ se bucure =i ei de mântuirea pe care
Dumnezeu o d[ în dar celui ce se poc[ie=te. Exist[ în lume o
înv[\[tur[, =i anume c[ po\i ajunge în Canaanul ceresc mai u=or
cu ajutorul sfin\ilor care au trecut la cele ve=nice, dar aceast[ afir-
ma\ie nu are nici o baz[ biblic[ =i este chiar o insult[ la adresa lui
Dumnezeu. Faptul c[ mergi prin locurile sfinte sau c[ ai lucruri
sau ap[ sfânt[ nu ]\i garanteaz[ intrarea ]n cer. Ceea ce are trecere
]naintea lui Dumnezeu este o inim[ sp[lat[ cu sângele Mielului,
sfin\it[ prin Cuvântul lui Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt.
Domnul Isus este Singurul Mijlocitor între om =i Dumnezeu =i nu
este prea ocupat s[ asculte rug[ciunea tuturor oamenilor. <Dar nu
pot s[ se r[scumpere unul pe altul, nici s[ dea lui Dumnezeu
pre\ul r[scump[r[rii> (Psalmul 49:7). El este singura u=[ prin care
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avem intrare la Tat[l, pentru c[ El =i numai El a dobândit acest
drept prin faptul c[ S-a dat pe Sine de bun[ voie ca jertf[ pentru
p[c[to=i. <El a purtat p[catele noastre în trupul S[u, pe lemn, pen-
tru ca noi, s[ fim mor\i fa\[ de p[cate, s[ tr[im pentru neprih[nire;
prin r[nile Lui a\i fost vindeca\i> (1 Petru 2:24). El, Domnul Isus
Hristos =i numai El este Acela care a deschis drumul spre locul
unde se afl[ pomul vie\ii, loc unde Biserica lui Dumnezeu va
ajunge =i va locui ve=nic. 

Biserica lui Dumnezeu, care are ca destina\ie Cerul, nu este
neaparat format[ din sufletele ce au dus-o bine pe p[mânt, pentru
c[ ei vin din necazul cel mare. Dac[ cineva este bogat p[mânte=te
poate lucra mai mult pentru Dumnezeu într-un anumit fel.
Binecuvânt[rile p[mânte=ti nu sunt ceva ce te opresc s[ intri în
Cer, pentru c[ =i Avraam a fost foarte bogat =i totu=i Scriptura
spune c[ sfin\ii de la apus =i de la r[s[rit vor sta la mas[ cu
Avraam, Isaac =i Iacov. Domnul Isus a spus c[ boga\ii vor intra cu
greu în Cer, pentru c[ majoritatea oamenilor când au bog[\ii î=i
leag[ inima de ele =i iubesc banii, iar aceast[ iubire de bani este
r[d[cina tuturor relelor. În acest fel inima devine rea, iar o inim[
rea =i necredincioas[ ne poate r[t[ci =i duce departe de locul unde
este Dumnezeu. Bog[\ia Bisericii lui Dumnezeu pe p[mânt nu
const[ ]n lucrurile p[mânte=ti care vor arde, ci ]n puterea Duhului
Sfânt care este pecetea =i arvuna ce ne d[ un gust de Cer =i pute-
rea s[ tr[im via\a cu folos pentru Dumnezeu. El a preg[tit pentru
noi locuri minunate, despre care apostolul Pavel spune c[ la inima
omului nu s-au suit. 

Când vom intra în cer vom fi primi\i cu c[ldur[ în casa Tat[lui.
<+i Duhul =i Mireasa zic: «Vino!» +i cine aude s[ zic[: «Vino!»
+i celui ce îi este sete, s[ vin[; cine vrea, s[ ia apa vie\ii f[r[
plat[!> (Apocalipsa 22:17). Dac[ vrei s[ ajungi în acel loc de feri-
cire, Duhul Sfânt î\i spune =i \ie: <Vino!> Sufletul mântuit spune:
<Vino în inima mea, în casa mea, în familia mea!> Dumnezeu la
rândul S[u ne va zice: <Vino!> To\i sunt invita\i la mântuire, iar
Scriptura ne spune c[ cine d[ n[val[ pune mâna pe ea, adic[
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devine un suflet iertat prin sângele Mielului =i va tr[i pentru
Dumnezeu, având ca destina\ie final[ Cerul, unde sunt lucruri pe
care ochiul nu le-a v[zut, urechea nu le-a auzit =i la inima omului
nu s-au suit. Dac[ niciodat[ nu ai spus: <Doamne! Î\i dau via\a
mea! Regret toate lucrurile pe care le-am f[cut =i care te-au întris-
tat, =i de ast[zi vreau s[ fac doar voia TA!>, te invit s[ faci aceas-
ta chiar acum, ca s[ ai ca destina\ie locul unde fericirea este f[r[
de sfâr=it, la un nivel pe care trupul omenesc nu o poate cuprinde
pe deplin. 

Când tr[im momente de Tabor suntem umplu\i cu puterea
Duhului Sfânt =i din inima noastr[ curg râuri de ap[ vie, pentru c[
sim\im atingerea minunat[ a St[pânului care ne d[ un gust de cum
va fi în Cer =i care uneori ne cople=e=te. Scriptura spune c[ <cine
vrea> poate avea aceast[ ap[ vie, lucru ce arat[ bun[tatea lui
Dumnezeu pentru toate sufletele, indiferent de cine este =i unde
tr[ie=te pe p[mânt. Dumnezeu nu prive=te la fa\a omului, la ce are
sau la ce nu are, pentru c[ El =tie c[ to\i oamenii s-au n[scut cu
virusul p[catului în inim[, virus care ac\ioneaz[ imediat ce are
ocazie. Omul este neputincios de a se salva prin fapte, iar legea a
ar[tat distan\a mare dintre preten\iile lui Dumnezeu =i abilitatea
omului de a tr[i la standardul cerut de El. De aceea Dumnezeu
ofer[ mântuirea ]n dar, f[r[ plat[, celui ce o vrea =i o cere, pentru
c[ El a absorbit întreg costul mântuirii pentru cei care prin har
alc[tuiesc Biserica lui Dumnezeu. 

Vindecarea înseamn[ restaurarea s[n[t[\ii sau a min\ii =i
Domnul este Singurul care vindec[ trupul, sufletul =i aprinde
lumina de via\[ în duhul nostru. Cine vrea aceast[ vindecare tre-
buie s[ se smereasc[ =i s[ admit[ c[ este un p[c[tos care are
nevoie de iertare. O rela\ie nu se vindec[ cu explica\ii, ci cu
umilin\[, admi\ând gre=eala. Rela\ia cu Tat[l Cel Ceresc se vin-
dec[ la Crucea Domnului Isus, unde în umilin\[ ne admitem
p[catul =i neputin\a de a ne salva singuri. Atunci El ne iart[ =i prin
credin\[ ne d[ din nou nevinov[\ia, adic[ neprih[nirea care face
ca destina\ia noastr[ final[ s[ fie locul cel minunat, descris de
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apostolul Pavel în textul citat la început. Dac[ nu vom c[dea de
oboseal[, atunci când vom ajunge înaintea Împ[ratului vom auzi
cuvintele: <…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 pe la Mine> (Matei 25:34-
36). Cu cât avem mai mult ulei în candel[ cu at[t va fi mai u=or
de f[cut lucrurile care ne vor face s[ auzim: <Veni\i!>. Când vom
face ceea ce a f[cut biserica de la Rusalii vom avea puterea pe
care au avut-o ei =i vom vedea minunile pe care le-au v[zut =i ei.
Condi\iile în care lucreaz[ Duhul Sfânt nu s-au schimbat =i nu se
vor schimba pân[ în ziua în care Biserica va fi luat[ la Cer. 

În Cer, lumea veche a oamenilor credincio=i lui Dumnezeu,
asemenea lui Enoh =i Noe, lumea prezentului alc[tuit[ din cei vii
de pe p[mânt care au fost n[scu\i din nou =i lumea milenar[ se vor
întâlni =i vor convie\ui în lumea ve=niciei, sub sceptrul singurului
Dumnezeu adev[rat, care a creat tot ce exist[ =i care va domni
prin dreptate =i credincio=ie. To\i cei ce =i-au pus încrederea în
jertfa Domnului Isus Hristos =i }i slujesc vor ajunge la destina\ie,
fie c[ vor trece prin poarta mor\ii sau prin evenimentul R[pirii la
Cer a Bisericii lui Dumnezeu. Un mare fizician cu numele de
Isaac Newton a demonstrat studen\ilor s[i cum Dumnezeu va
atrage la Sine pe copiii S[i. A luat pilitur[ de fier =i a amesteca-
t-o cu nisip, =i ]n momentul ]n care se p[rea c[ este imposibil s[
mai despar\i granulele de nisip de pilitura fin[ de fier a luat un
magnet mare =i cu acesta a atras numai pilitura de fier, nisipul
r[m`n`nd jos. Cei înnoi\i de Duhul Sfânt vor fi atra=i la Cer =i vor
fi ve=nic cu Domnul Isus, care a fost numit de cei din timpul S[u
prieten al p[c[to=ilor. Dumnezeu a întrebat pe primul om: <Unde
e=ti?> El te întreab[ =i pe tine ast[zi: <Unde e=ti?> Pe care drum
te g[se=ti? E=ti tu îndreptat spre locul de fericire sau spre unul de
chin ve=nic? O sut[ de mii de oameni mor zilnic sau unul la
fiecare 4 secunde =i trec în ve=nicie. E=ti tu gata pentru Cer? 
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Dumnezeu are un plan pentru tine =i acesta este s[ fii cu El
ve=nic în Cer. Satan are =i el un plan pentru tine, =i anume s[ fac[
tot ce-i st[ ]n putin\[ ca s[ nu ajungi acolo, ci s[ ajungi în iad.
Depinde pe care din cele dou[ alegi s[ o pui în aplicare. Dac[-L
prime=ti în inima ta pe Domnul Isus Hristos =i }l faci Domn peste
toat[ via\a ta, drumul c[tre Cer î\i va fi deschis. Nu te consulta cu
frica =i nu te baza pe emo\ii, pentru c[ ele sunt schimb[toare, ci
bazeaz[-te pe promisiunile lui Dumnezeu scrise în Sfânta
Scriptur[, c[ci ele se vor împlini cu siguran\[. Când intri în rela\ie
cu Dumnezeu, care este =i un foc mistuitor, vei fi vizibil schim-
bat, pentru c[ El va arde toat[ zgura spre a te face un vas de
cinste pentru Împ[r[\ia Lui. Vino pe drumul care duce la Cer! Se
merit[! <Veghea\i dar, pentru c[ nu =ti\i în ce zi va veni Domnul
vostru> (Matei 24:42).

Amin
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23
SFÂRºITUL ALERGÃRII

<Pe când mergeau ei vorbind, iat[ c[ un car de foc =i
ni=te cai de foc I-au desp[r\it pe unul de altul, =i Ilie
s-a în[l\at la cer într-un vârtej de vânt.> 

2 Împ[ra\i 2:11

Plecarea lui Ilie la cer ne d[ un gust =i o sim\ire de felul
în care copiii Domnului pleac[ de pe p[mânt spre a fi
ve=nic în locul numit Rai. La fel ca Ilie =i Elisei mergem

împreun[ pe drumul vie\ii vorbind cu semenii no=tri, lucrând pen-
tru necesit[\ile vie\ii =i în acela=i timp purtând r[zboaiele
Domnului, dar într-o zi, dac[ R[pirea Bisericii nu are loc înainte,
ne vom desp[r\i de lumea aceasta, de trupul acesta =i vom pleca
la Domnul. Dumnezeu va duce la bun sfâr=it ce a început în noi,
dar trebuie s[ fim siguri c[ lucrurile din via\a noastr[ sunt înce-
pute de El =i nu de noi sau de altcineva. Ziua plec[rii în ve=nicie
este un secret cunoscut doar de Dumnezeu, care a hot[rât durata
pribegiei fiec[ruia dintre noi pe acest p[mânt. Anii vie\ii trec, =i
pe m[sur[ ce ne apropiem de cap[t parc[ timpul trece tot mai
repede, ca o roat[ a c[rei spi\e nu le mai vezi când începe s[ se
învârt[ repede =i la sfâr=itul alerg[rii auzi pe mul\i spunând: <Nu
=tiu cum a trecut!> Este necesar =i este posibil ca omul s[ fie
preg[tit pentru acea clip[, a=a cum Ilie a fost preg[tit pentru a
pleca la cer. 

Un copil =i-a vizitat un prieten acas[ =i a obervat c[ ori de câte
ori î=i viziteaz[ prietenul bunica acestuia cite=te Biblia. Într-o zi
l-a întrebat: <De ce cite=te bunica ta a=a de mult Biblia?> Prietenul
i-a r[spuns cam în glum[: <Probabil c[ studiaz[ =i se preg[te=te
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pentru examenele finale.> R[spunsul acesta are un sâmbure de
adev[r, pentru c[ Biblia este manualul credinciosului, iar
instruc\iunile ei îl preg[tesc pe credincios pentru ziua când va sta
în fa\a examin[rii lui Dumnezeu. <Celui ce va birui, îi voi da s[
mânânce din mana ascuns[, =i-i voi da o piatr[ alb[; =i pe piatra
aceasta este scris un nume nou, pe care nu-l =tie nimeni decât
acela care-l prime=te> (Apocalipsa 2:17). Mânc[m din aceast[
man[ înc[ de aici, atunci când Dumnezeu d[ pece\ile tainelor
Scripturii la o parte pentru noi =i ne hr[nim cu Cuvântul Vie\ii. 

Biblia sau Sfânta Scriptur[ te poate \ine departe de p[cat, ca s[
ai un sf`r=it al alerg[rii încununat de succes sau p[catul te poate
\ine departe de Biblie, care te va lipsi de instruc\iunile necesare
spre a fi preg[tit s[ po\i sta înaintea lui Dumnezeu f[r[ fric[. Nu
ajunge s[ cite=ti Biblia, ci este necesar s[ o cite=ti cu o minte care
particip[ intens la ce cite=ti, ca s[ te hr[ne=ti cu Cuvântul lui
Dumnezeu, care nu ne las[ în întuneric nici cu privire la ce se
întâmpl[ cu sufletul la sfâr=itul vie\ii pe p[mânt. Stai cu
Dumnezeu, stai cu Biblia pân[ ce e=ti plin, pân[ ce vezi lumina =i
frumuse\ea voii lui Dumnezeu. 

Maria, mama Domnului Isus, care a fost cinstit[ de Domnul
Isus =i pentru care =i noi avem cel mai adânc respect, deoarece
s-a supus voii lui Dumnezeu, avea obiceiul s[ strâng[ cuvintele
lui Dumnezeu în inima ei =i la fel trebuie s[ facem =i noi cu viste-
ria inimii noastre. Ilie a l[sat în urm[ prieteni, un colegiu biblic la
Betel =i unul la Ierihon. El a sc[zut cu câteva sute num[rului
bali=tilor idolatri =i pe Carmel a dovedit poporului cine este
Dumnezeul cel adev[rat. Ilie a fost gata pentru întâlnirea cu
Dumnezeu. E=ti tu gata? Dac[ ar trebui s[ treci azi Iordanul mor\ii
cum Ilie a trecut Iordanul înainte de a pleca la spre cer? Ilie =i
Elisei mergeau vorbind atunci când a intervenit Dumnezeu, care
a trimis un car de foc, ce l-a luat pe Ilie la cer. Sunt multe feluri
de a muri, dar pentru credincios cel mai de dorit este s[ treci la
Domnul fiind încins cu toat[ arm[tura Duhului =i lucrând pentru
Dumnezeu. Eu a= dori mult ca ziua plec[rii mele în ve=nicie, fie
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prin R[pire sau prin poarta mor\ii, s[ m[ g[seasc[ înh[mat =i
tr[gând din r[sputeri la carul lui Dumnezeu, în lucrarea de mân-
tuire a oamenilor. <Celui ce va birui, îi 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). Plecarea
lui Ilie la cer simbolizeaz[ plecarea la Cer a unui credincios care
lucreaz[ pân[ în ultima clip[ pentru Dumnezeu. Plecarea lui Ilie
a fost un lucru cunoscut de to\i fiii prorocilor =i era a=teptat[, dar
totu=i a fost o ac\iune din partea cerului, declan=at[ pe nea=tep-
tate, pe când cei doi vorbeau. 

Ilie, prorocul focului, a plecat la cer într-un car de foc cu
c[l[re\i de foc pentru c[, a=a cum spune Scriptura, Dumnezeu din
fl[c[ri de foc }=i face slujitori. Moartea celui ce este împ[cat cu
Dumnezeu este triumfal[, pentru c[ o dat[ trecut prin poarta
mor\ii îi este anun\at[ sosirea în cer de Domnul Isus, care a
promis c[ va face aceasta pentru to\i cei ce nu se vor ru=ina de El
aici pe p[mânt. Sfâr=itul alerg[rii =i trecerea în ve=nicie este
numit[ de apostolul Pavel a fi un câ=tig, pentru c[ urmeaz[ o
r[spl[tire ve=nice din partea Aceluia care vrea s[ credem c[ El
este =i c[ El r[spl[te=te. Pentru majoritatea copiilor cea mai ferici-
t[ zi de =coal[ este ultima zi, chiar înainte de vacan\[, la fel este
=i pentru cel împ[cat cu Dumnezeu, c[ruia atunci când ajunge la
sfâr=itul alerg[rii pe p[mânt =i i se deschid ochii, care v[d în
lumea cealalt[, vede îngerii lui Dumnezeu prezen\i la graduarea
din lumea examenelor =i ostenelilor într-o lume a bucuriei în
Duhul Sfânt, unde se va odihni. 

O flor[rie a primit comand[ s[ trimit[ dou[ aranjamente de
flori, dar a încurcat adresele unde trebuia s[ trimit[ florile. A=a c[
un om, care =i-a deschis o nou[ afacere, a primit aranjamentul de
flori pe care scria: <Odihne=te-te în pace!> Nu este total nepotri-
vit s[ spui cuiva s[ g[seasc[ odihn[ în afacerea ce o întreprinde,
dar mai ciudat a fost c[ o cas[ funerar[ a primit pentru clientul cel
avea un aranjament de flori pe care era scris: <Felicit[ri pentru
noua loca\ie!> Plecarea la cele ve=nice nu este decât o mutare de
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domiciliu la o nou[ loca\ie, pentru c[ mort pe p[m`nt înseamn[
viu în alt[ lume. Moise care a murit =i Ilie care a fost ridicat la cer
în carul de foc au reap[rut pe muntele Tabor ca fiin\e str[luci-
toare, care vorbesc =i sunt la curent cu evenimentele ce au loc pe
p[mânt, atunci când Domnul Isus S-a schimbat pentru câteva
momente în str[lucirea trupului de slav[. <Dar Dumnezeu nu este
un Dumnezeu al celor mor\i, ci al celor vii, c[ci pentru El to\i sunt
vii> (Luca 20:38). Acela care prin ascultare de Dumnezeu =i-a
ales ca loca\ie ve=nic[ cerul va fi prezentat înaintea Tat[lui ca
suflet mântuit, ca rod al suferin\elor Mielului lui Dumnezeu la
Calvar =i va intra în mo=tenirea cea ve=nic[ care i-a fost preg[tit[.
<…voi m[rturisi numele lui înaintea Tat[lui Meu =i înaintea
îngerilor Lui> (Apocalipsa 3:5). 

C`nd cineva moare, cei ce r[mân în urm[ plâng pentru c[
desp[r\irea doare, dar g[sim în Scriptur[ c[ =i Domnul Isus a
plâns. Credincio=ii nu plâng ca dispera\ii sau ca cei f[r[ de
n[dejde, pentru c[ cei credincio=i nu se v[d niciodat[ pentru ulti-
ma oar[. Ilie a l[sat ucenicului s[u Elisei mantaua, la fel =i cel
credincios las[ în urm[ faptele prin care s-a v[zut c[ umbl[ cu
Dumnezeu =i care au fost un exemplu pentru cei ce î=i încep aler-
garea pe calea cea dreapt[ =i îngust[. <Tu înmul\e=ti poporul, îi
dai mari bucurii; =i el se bucur[ înaintea Ta, cum se bucur[ la
seceri=, cum se vesele=te la împ[r\irea pr[zii> (Isaia 9:3). Trecând
prin poarta mor\ii, poporul lui Dumnezeu din cer se înmul\e=te =i
El d[ celor ce-=i sfâr=esc cu bine alergarea <mari bucurii>, pentru
c[ fiecare suflet mântuit face parte din seceri= =i din prada
Domnului Isus, pe care El a r[scump[rat-o din mâna celui
viclean. În momentul trecerii din via\[ fiecare suflet mântuit prin
jertfa Domnului Isus devine asemenea unui bob de grâu care este
pus în grânarul St[pânului. 

Când eram copil, ]ntr-o zi de toamn[ se s[rb[torea Ziua
Recoltei când oamenii se bucurau de roadele p[mântului, ]ns[
când un suflet trece cu bine Iordanul mor\ii, în cer este o bucurie
a unui seceri= de suflete. Intrarea unui suflet mântuit în cer este
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bucuria spre care Domnul Isus privea înainte, atunci când a
p[timit la Calvar. <...«Eu sunt Cel ce cercetez r[runchii =i inima»:
=i voi r[spl[ti fiec[ruia din voi dup[ faptele lui> (Apocalipsa
2:23). Fiecare suflet mântuit la rândul lui d[ o socoteal[ de ce a
f[cut cu timpul cât i s-a dat din partea lui Dumnezeu pe p[mânt,
=i cei ce s-au cheltuit pe ei în=i=i cu d[ruire =i sacrificiu pentru
Împ[r[\ia lui Dumnezeu se vor bucura de o r[splat[ ]mp[r[teasc[.
<Iat[, Eu vin curând; =i r[splata Mea este cu Mine, ca s[ dau
fiec[ruia dup[ fapta lui> (Apocalipsa 22:12). S[ lucrezi pe p[mânt
pentru Împ[ratul Împ[ra\ilor =i Domnul Domnilor este cea mai
mare cinste pe care un muritor poate s[ o aib[. 

Mântuirea este în dar, nu prin fapte, ca s[ nu se laude nimeni,
dar pentru efortul depus în via Lui vom fi r[spl[ti\i. Nimeni nu
pl[te=te mai bine =i mai generos ca Dumnezeu. Înainte de a intra
poporul Israel în Canaan au fost trimise 12 iscoade ca s[ aduc[
informa\ii despre |ara promis[ =i au adus cu ei ca dovezi
gr[itoare din roadele \[rii. <Au luat în mâini din roadele \[rii =i ni
le-au adus; ne-au f[cut o dare de seam[, =i au zis: «Bun[ \ar[ ne
d[ Domnul, Dumnezeul nostru»> (Deuteronom 1:25). Copiii
Domnului primesc un gust de cer chiar înainte de a pleca la cer,
pentru c[ Duhul Sfânt este Acela care ne face s[ sim\im bucuria
prezen\ei lui Dumnezeu atunci când este peste noi =i în noi. Când
sim\i bucuria Duhului Sfânt spui ca =i Israel: <Bun[ \ar[ ne d[
Domnul Dumnezeul nostru!> Este o \ar[ a c[rui locuitori tr[iesc
într-o deplin[ pace =i siguran\[, fiindc[ pân[ la sfâr=it Dumnezeu,
care poate =i =tie totul, va fi totul în to\i. Cartea Apocalipsei ne
spune c[ sfin\ii ce trec prin poarta mor\ii devin locuitori ai ceru-
lui în cetatea Noului Ierusalim =i ei se vor odihni de faptele lor.
Acolo sus ei vor cânta cânt[rile cerului =i se vor bucura ve=nic cu
Acela care i-a iubit a=a de mult, ]nc`t +i-a dat via\a pentru ei. 

La sfâr=itul alerg[rii, cei ce s-au luptat dup[ rânduiala pus[ de
Dumnezeu pentru sufletul credincios intr[ în ve=nicie prin
moartea biologic[ sau prin R[pirea la cer a Bisericii. Când corti-
na lumii de dincolo se ridic[, iar cel mântuit intr[ în cea mai mare
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lumin[ posibil[, d[ ochi chiar cu Dumnezeu, a c[rui ochi sunt ca
para focului, într-un sim\ de complet[ acceptare a c[ldurii de
P[rinte. El ne va vorbi, dar nu =tiu dac[ noi în acele momente
cople=itoare de glorie vom putea rosti ceva cuvinte. <Veni\i la
Mine, to\i cei trudi\i =i împov[ra\i =i Eu v[ voi da odihn[> (Matei
11:28). Domnul nu te cheam[ s[ stai, ci s[ por\i un jug al Lui pe
p[mânt. Purtarea unui jug implic[ o statornicie =i o performan\[
constant[ de a umbla pe calea Domnului în ceea ce-i bun =i drept
înaintea ochilor Lui. Când venim la mântuire gust[m din roadele
bune ale |[rii de Sus, prin faptul c[ sc[p[m de p[catul care ne-a
trudit =i intr[m în odihna promisiunilor lui Dumnezeu, dar când
vom ajunge în fa\a Tat[lui din cer vom primi odihn[ pe deplin. 

Gândul de odihn[ este deosebit de dulce pentru cei ce muncesc
din greu, de aceea suntem chema\i s[ nu obosim în facerea binelui
=i la a lucra cât timp este zi, pentru c[ acolo sus va fi timp =i de
odihn[, dac[ aici pe p[mânt am purtat un jug potrivit. Cei ce au
ascultat =i r[spuns chem[rii lui Dumnezeu, care cheam[ =i ast[zi
oamenii la El, atunci când vor ajunge la sfâr=itul alerg[rii lor pe
p[mânt se vor bucura de împlinirea f[g[duin\elor lui Dumnezeu,
în care nu este umbr[ de mutare =i care le va da odihna. <...Ferice
de acum încolo de mor\ii, care mor în Domnul! «Da» zice Duhul;
ei se vor odihni de ostenelile lor, c[ci faptele lor îi urmeaz[!>
(Apocalipsa 14:13). To\i oamenii pe p[mânt trudesc =i sunt
împov[ra\i, dar numai cei ce vin la mântuire prin poc[in\[ =i
trudesc pentru Dumnezeu vor avea parte de odihn[ ]n meritul jert-
fei Mielului, prin care sufletul omului prime=te din nou valoare.
R[splata Împ[ratului nu este pentru sufletele care doar au r[spuns
chem[rii =i au luat o decizie pentru Dumnezeu, iar apoi =i-au
v[zut de treburile lor. Odihna =i r[spl[tirile sunt pentru aceia care
dintr-un sim\ al recuno=tin\ei pentru iertarea primit[ în dar de la
Dumnezeu =i dintr-un sim\ al dragostei pentru sufletele oamenilor
s-au implicat în lucrarea Domnului. 

Mântuirea este darul lui Dumnezeu, dar r[spl[tirea depinde de
ceea ce va r[mâne pe altar dup[ ce focul va încerca lucrarea
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fiec[ruia. Asemenea unui vierme de m[tase care î=i preg[te=te
casa de unde prin metamorfoz[, dintr-o omid[ iese un fluture
multicolor =i frumos, sufletul credincios când î=i termin[ aler-
garea pe p[mânt iese din vasul de lut a trupului =i intr[ în odihna
lui Dumnezeu, care include o mo=tenire nestric[cioas[ =i ve=nic[.
Acela care î=i sfâr=e=te cu bine alegarea ca =i cre=tin are un viitor
str[lucit, f[r[ sfâr=it. Mie îmi plac lucrurile care nu se clatin[, nu
cele care se schimb[ tot timpul =i dintr-o dat[ te afli c[ nu mai e=ti
în siguran\[, ]ns[ cerul va fi un loc unde va fi deplin[ siguran\[.
Una din cele mai elementare defini\ii de a fi cre=tin este aceea de
a fi un suflet care are o rela\ie potrivit[ cu Dumnezeu Tat[l prin
Domnul Isus Hristos. <Isus i-a zis: «Eu sunt calea, adev[rul =i
via\a. Nimeni nu vine la Tat[l decât prin Mine»> (Ioan 14:6). 

În clipa mor\ii, când cortina se d[ la o parte, orice om ar vrea
s[ fie neam cu Domnul Isus, deci s[ fie înrudit cu Dumnezeu.
<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). Aceast[ na=tere din Dumnezeu, care
este cunoscut[ sub numele de na=terea din nou, ne d[ frumosul
nume de copil al Domnului, care la sfâr=itul alerg[rii de pe
p[mânt merge în casa Tat[lui de sus. }n zilele de ast[zi mul\i
oameni tr[iesc într-o criz[ de identitate =i semnifica\ie =i totu=i
mul\i refuz[ rangul =i cinstea de a se numi copil al Celui Prea]nalt
prin a-=i preda via\a în întregime Domnului Isus Hristos. Poate
spui c[ eu, care te îndemn s[ vii la Domnul Isus, nu =tiu ce ai f[cut
=i cât de vinovat e=ti, =i este adev[rat, dar eu =tiu ce a f[cut
Dumnezeu pentru sufletul t[u ca s[ fie mântuit. Dumnezeu a pl[tit
cel mai mare pre\ ce a fost pl[tit vreodat[ în Univers pentru
r[scump[rarea sufletului t[u. <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). Durerea =i necazurile vie\ii vizeaz[ toate casele,
dar =i moartea, de aceea fi sigur c[ e=ti în rela\ie de rudenie cu
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Acela care este St[pân peste toate sufletele oamenilor =i care a
creat Ve=nicia, spre care suntem îndrepta\i cu to\ii. Cel ce-L are
pe Domnul Isus în via\a lui ca prioritate are o mentalitate de
înving[tor, pentru c[ =tie c[ la sfâr=itul alerg[rii este ceva mai
bun. Banii =i materia nu aduc împlinire spiritual[, deoarece aces-
ta vine numai de Sus atunci când umbl[m cu Dumnezeu. 

Dumnezeu, în cartea prorocului Isaia, i-a promis Israelului c[
îl a=teapt[ o fericire ce va fi o mo=tenire pe care o d[ El. <Orice
arm[ f[urit[ împotriva ta va fi f[r[ putere; =i pe orice limb[ care
se va ridica împotriva ta, o vei osândi. Aceasta este mo=tenirea
robilor lui Domnului, a=a este mântuirea care vine de la Mine,
zice Domnul> (Isaia 54:17). Cei ce-I slujesc lui Dumnezeu la
sfâr=itul alerg[rii pe p[mânt se vor bucura de o mo=tenire ce vine
de la Domnul =i de o pozi\ie în ierarhia }mp[r[\iei Celui Drept =i
Adev[rat în care cei ce au devenit drep\i, prin neprih[nirea ce se
cap[t[ prin credin\[, vor str[luci diferit unii de al\ii, dup[ cum
str[lucirea stelelor este diferit[. Dac[ te-ai putea salva singur prin
ceea ce faci ai fi salvatorul t[u însu\i, dar nu exist[ nici un nume
prin care omul s[ fie mântuit afar[ de Numele scump al
Domnului Isus. Când omul ia în serios legile fizicii puse în
mi=care =i activate de Dumnezeu poate s[ descopere tehnologii
extraordinare, dar atunci când ia în serios Legile lui Dumnezeu =i
se folose=te de jertfa Mielului neprih[nit, care a=a de convenabil
ne-a fost pus[ la îndemân[, ajunge s[ se bucure =i de via\a aceas-
ta, dar mai important este c[ la sfâr=itul alerg[rii se bucur[ de
via\a ve=nic[. <Omul nu este st[pân pe suflarea lui ca s-o poat[
opri, =i n-are nici o putere peste ziua mor\ii; în lupta aceasta nu
este izb[vire, =i r[utatea nu poate sc[pa pe cei r[i> (Eclesiastul
8:8). Nu exist[ izb[vire pentru acest trup luat din lut, pentru c[ a
fost f[cut s[ expire. 

Atunci când devenim copii ai Domnului, Acela care este
St[pân pe suflarea noastr[ este Cel mai apropiat =i bun prieten pe
care l-am avut vreodat[. El este mai aproape ca un frate =i
dragostea Lui întrece dragostea de mam[. +tiin\a spune c[
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maimu\a are structura genetic[ asem[n[toare cu a omului ]n pro-
por\ie de 98,4 la sut[ =i numai 1,6 la sut[ este diferit[. În aceast[
mic[ diferen\[ de procentaj exist[ peste 30 de milioane de lucruri
diferite între cele dou[ coduri genetice. Oricât au încercat ateii s[
fac[ un om din maimu\[, ca s[-=i dovedeasc[ teoriile, nu au putut
din cauza acestor diferen\e, pentru c[ atunci când Dumnezeu a
creat omul, pe lâng[ trup i-a dat suflet =i duh. Omul este coroana
crea\iunii lui Dumnezeu, peste care El a ales s[-+i reverse
îndurarea, f[cându-l suflet viu, care atunci când se desprinde de
trupul de lut prime=te o cunun[ ce nu se ve=teje=te =i tr[ie=te
ve=nic.  

Apostolul Pavel nu a spus c[ la sfâr=itul alerg[rii îl a=teapt[ o
groap[, ci o cunun[. <De acum m[ a=teapt[ cununa neprih[nirii,
pe care mi-o va da, în «ziua aceea», Domnul, Judec[torul cel
drept. +i nu numai mie, ci =i tuturor celor ce vor fi iubit venirea
Lui> (2 Timotei 4:8). Oferta aceasta de mântuire prin har are o zi
de expirare, <…pân[ se vor împlini vremurile neamurilor> (Luca
21:24). Ai r[spuns tu chem[rii Domnului Isus? Po\i s[ spui ast[zi
c[ sufletul t[u apar\ine lui Dumnezeu, pentru c[ jertfa Domnului
Isus te-a r[scump[rat? Vestea Evangheliei este Vestea Bun[ c[ cel
p[catos poate primi iertarea cu condi\ia de a nu veni prea târziu s[
primeasc[ darul lui Dumnezeu. <Pân[ nu se întoarce \[râna în
p[mânt, cum a fost, =i pân[ nu se întoarce duhul la Dumnezeu,
care l-a dat> (Eclesiastul 12:7). La sfâr=itul alerg[rii, sufletul =i
duhul nostru schimb[ trupul supus putrezirii =i sl[biciunilor
p[mânte=ti într-un trup cu o nou[ compozi\ie de slav[. Când treci
în ve=nicie =i deasupra ta este sângele sfânt, agen\ii întunericului
nu îndr[znesc s[ se apropie, pentru c[ apar\ii Împ[r[\iei luminii.
Apar\ii tu aceste împar[\ii? Dac[ nu ai f[cut acest pas, pred[-\i
via\a Domnului Isus =i gândul la clipa plec[rii de pe p[mânt nu va
mai fi un gând de groaz[. <A Împ[ratului ve=niciilor, a nemuri-
torului, nev[zutului =i singurului Dumnezeu, s[ fie cinstea =i
slava în vecii vecilor! Amin> (1 Timotei 1:17).

Amin
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24
CEA MAI MARE NENOROCIRE

<Cea dintâi nenorocire a trecut. Iat[ c[ mai vin înc[
dou[ nenorociri dup[ ea.> Apocalipsa 9:12

Cea mai mare nenorocire posibil[ pentru un om este s[
moar[ nemântuit, cu p[catul neacoperit de meritul jert-
fei Domnului Isus Hristos =i în pozi\ie de vr[jma= cu

Dumnezeu. Aceast[ nenorocire este urmat[ de dou[ nenorociri =i
mai mari: judecata lui Dumnezeu, unde va ajunge orice suflet care
a refuzat împ[carea cu Dumnezeu prin poc[in\[, iar dup[ aceasta,
în urma rostirii sentin\ei, urmeaz[ iadul cel ve=nic, unde este
plânsul =i scrâ=nirea din\ilor. <Grozav lucru este s[ cazi în mâinile
Dumnezeului celui viu!> (Evrei 10:31). Ceva din[untrul fiec[rui
om spune c[ via\a nu se termin[ la groap[. Pân[ =i sufletul
r[zvr[tit al ateului, care a evitat contemplarea gândului despre
ve=nicia sufletului s[u, trebuie s[ accepte faptul c[ va muri =i c[
urmeaz[ s[ stea înaintea Cuiva, c[ruia, în ciuda tuturor dovezilor
nenum[rate, I-a negat existen\a. Când vorbim despre iad =i
ve=nicie trebuie s[ d[m m[nu=ile jos =i s[ nu cocolo=im adev[rul
despre p[cat =i urm[rile lui. 

Sfânta Scriptur[ ne înva\[ c[ moartea fizic[ este desp[r\irea
sufletului =i a duhului de trup; moartea sufleteasc[ este
desp[r\irea omului de Dumnezeu datorit[ p[catului, iar moartea a
doua este desp[r\irea ve=nic[ de cei nemântu\i, care î=i vor
petrece ve=nicia în iad. <+i Moartea =i Locuin\a mor\ilor au fost
aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua> (Apo-
calipsa 20:14). Moartea biologic[ este ultimul tribut pe care to\i
oamenii îl pl[tesc p[catului, dar pentru cel nemântuit aceasta este
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doar prima nenorocire, urmat[ de dou[ =i mai mari. Moartea nu
poate fi ocolit[ de nimeni, cu excep\ia celor ce vor avea parte de
R[pire, dar pentru cel nemântuit urmeaz[ ceva ce nu poate fi evi-
tat, =i anume judecata lui Dumnezeu. <P[catele unor oameni sunt
cunoscute =i merg înainte la judecat[, iar ale altora vin pe urm[>
(1 Timotei 5:24). Cu privire la Ziua Judec[\ii Domnul Isus a spus:
<Când va veni Fiul omului în slava Sa, cu to\i sfin\ii îngeri, va
=edea pe scaunul de domnie al slavei Sale. Toate neamurile vor fi
adunate înaintea Lui. El îi va desp[r\i pe unii de al\ii cum desparte
p[storul oile de capre> (Matei 25:31, 32). 

Cei ce mor mântui\i sunt sc[pa\i de judecat[, pentru c[ ei se
judec[ aici pe p[mânt, =i uneori faptele lor merg înainte la jude-
cat[, a=a cum spune versetul de mai sus. Lucrul acesta uneori
atrage =i nuiaua, nu numai toiagul P[storului cel Mare, care ne
pov[\uie=te pe c[r[ri drepte. <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\[. Cei
ce au f[cut binele, vor învia pentru via\[; iar cei ce au f[cut r[ul,
vor învia pentru judecat[> (Ioan 5:24, 29). Judecata aceasta este
cea de-a doua nenorocire, urmat[ de a treia, care este trimiterea în
iad a celor nemântui\i, locul de pedeaps[ ve=nic[ al celor p[c[to=i.
Judecata lui Dumnezeu se va face în lumina Sfintelor Scripturi, =i
dreptul de a judeca nu apar\ine vreunui om, ci numai lui
Dumnezeu prin persoana Domnului Isus. Cunosc`nd tot ce se pe-
trece cu fiecare om, Dumnezeu va scoate la iveal[ gândurile =i
faptele =i toate vor fi evaluate în cântarul drept[\ii Sale. Aceia care
niciodat[ nu au auzit de Domnul Isus vor fi judeca\i dup[
con=tiin\a lor. <Când Neamurile, m[car c[ n-au lege... despre
lucrarea aceasta m[rturise=te cugetul lor =i gândurile lor, care sau
se învinov[\esc sau se dezvinov[\esc între ele> (Romani 2:14, 15).

Dumnezeu a hot[rât s[ judece prin Domnul Isus Hristos viii =i
mor\ii. <Isus ne-a poruncit s[ propov[duim norodului, =i s[
m[rturisim c[ El a fost rânduit de Dumnezeu Judec[torul celor vii
=i al celor mor\i> (Fapte 10:42). Când cineva merge spre o
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pr[pastie, se merit[ s[ îi atragi aten\ia chiar dac[ se sup[r[ =i îi
deranjezi pu\in psihicul. +i acest mesaj poate p[rea c[ are o
nuan\[ dur[, ce gâdil[ urechile, dar este scris din dragoste, pentru
ca acela care cite=te s[ fie informat despre ceea ce îl a=teapt[ în
viitor dac[ nu se preg[te=te s[ evite cea mai mare nenorocire.
Fiecare om este chemat s[ cunoasc[ planul lui Dumnezeu =i s[
în\eleag[ c[ Cel care a creat trupul, a creat =i sufletul =i duhul nos-
tru, care vor tr[i ve=nic cu El, în cer, sau departe de fa\a Lui, în
iad, unde nu este iubire. 

<C[ci omul nu-=i cunoa=te nici m[car ceasul, ]ntocmai ca pe=tii
prin=i în mreaja nimicitoare…> (Eclesiastul 9:12). Ziua =i ceasul
care va marca sfâr=itul alerg[rii pe p[mânt poate surprinde pe
oricine, indiferent de vârst[ sau de starea de s[n[tate, de aceea tre-
buie s[ fim preg[ti\i s[-L întâlnim pe Dumnezeu, Creatorul, în
orice moment. <…Dac[ nu veghezi, eu voi veni ca un ho\, =i nu
vei =ti în care ceas voi veni peste tine> (Apocalipsa 3:3). Nu este
nimic mai important în via\a unui om decât s[ evite cea mai mare
nenorocire, =i anume de a trece în ve=nicii nemântuit =i s[ stea
fa\[ în fa\[ cu Dumnezeu, care va cerceta toat[ eviden\a p[catu-
lui. <Tu pui înaintea Ta nelegiuirile noastre, =i sco\i la lumina
Fe\ei Tale p[catele noastre cele ascunse> (Psalmul 90:8). Singu-
rul care ar fi putut s[ nu p[c[tuiasc[ a fost primul om, Adam,
înainte de c[derea în p[cat, =i de la el ]ncoace to\i oamenii s-au
înglodat în p[cate pân[ ]n momentul na=terii din nou, când omul
prime=te putere s[ nu mai p[c[tuiasc[. Dup[ cum ne înva\[
Domnul Isus, în clipa plec[rii în ve=nicie nu-i folose=te cuiva la
nimic chiar dac[ ar fi st[pânit toat[ lumea, dac[ =i-a pierdut sufle-
tul =i L-a nesocotit pe Acela care-I va judeca =i îi va da plata pen-
tru p[cat. <Fiindc[ plata p[catului este moartea: dar darul f[r[
plat[ a lui Dumnezeu este via\a ve=nic[ în Isus Hristos, Domnul
nostru> (Romani 6:23). 

Pe o piatr[ de mormânt scria câteva cuvinte adânci =i
adev[rate: <+i totu=i tr[iesc!> Sufletul care alege nenorocirea de a
muri ne]mp[cat cu Dumnezeu totu=i va tr[i, a=a cum scria pe acea
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piatr[ de mormânt, dar în chin ve=nic. <…va veni Domnul, care
va scoate la lumin[ lucrurile ascunse în întuneric, =i va descoperi
gândurile inimilor> (1 Corinteni 4:5). Moartea unui suflet nemân-
tuit este cea mai mare nenorocire, pentru c[ ea duce la judecat[ =i
la chin ve=nic în iad. Majoritatea oamenilor sunt foarte ocupa\i
când este vorba de a avea timp pentru Dumnezeu =i suflet, dar
nimic nu este mai important decât a afla drumul c[tre via\[ =i a
p[=ii pe el. Un proverb spune c[ este mai bine s[ ceri de zece ori
informa\ii despre destina\ia spre care mergi decât s[ o iei pe dru-
mul gre=it. Destina\ia sufletului este ve=nic[, pentru c[ îi este dat
omului s[ tr[iasc[ numai o dat[, de aceea fiecare, în mod indi-
vidual, trebuie s[ fie sigur c[ este pe drumul bun. 

Scriptura ]i nume=te nebuni pe aceia care se bizuie pe în\elep-
ciunea =i pe priceperea lor. De asemenea, în aceast[ categorie este
pus =i bogatul care =i-a strâns averi, dar nu s-a îmbog[\it fa\[ de
Dumnezeu, =i mai nume=te nebun =i pe acela care spune în inima
sa c[ nu este Dumnezeu, pentru c[ realitatea este alta. În com-
para\ie cu mântuirea sufletului, orice alt lucru, cu care ne-am chel-
tui timpul =i energia, este mic sau chiar <de nimic>. <…cine umbl[
dup[ lucruri de nimic este f[r[ minte> (Proverbe 12:11). Orice =i
oricât am agonisi pe p[mânt, vine o zi când trebuie s[ le d[m dru-
mul la toate =i s[ mergem s[ ne înf[\i=[m înaintea Judec[torului
cel Drept, ca s[ d[m socoteal[ de ce am f[cut cu timpul care ni
s-a acordat ca s[-l tr[im pe p[mânt. Fiecare om va trebui s[ r[s-
pund[ de modul în care a primit sau a refuzat oferta lui Dumnezeu
de iertare prin Domnul Isus Hristos, Fiul S[u. Este timpul s[ te
întrebi dac[ e=ti îndreptat spre aceast[ zi de nenorocire sau dac[ ai
evitat-o prin a intra la ad[postul jertfei Domnului Isus. Po\i s[ spui
c[ ai via\[ ve=nic[? Po\i s[ spui c[ }l cuno=ti pe Cel care a murit
pentru p[c[to=i? Cuno=ti care \i-e rostul pe p[mânt?

<C[ci noi n-am adus nimic în lume, =i nici nu putem s[ lu[m
cu noi nimic din ea> (1 Timotei 6:7). Avu\iile =i situa\iile finan-
ciare de care mul\i î=i leag[ inima pe p[mânt vor deveni dintr-o
dat[ poveri cople=itoare pentru acela care, f[r[ s[ se fi ]mbog[\it
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fa\[ de Dumnezeu, va sta în fa\a tronului de judecat[ a Celui ce
este Drept. Acolo vor veni martorii, printre care se va afla =i
con=tiin\a, care este glasul lui Dumnezeu în om =i va aduce
m[rturii vrednice de crezare, c[ a avut cuvinte de spus, dar i s-a
pus c[lu=ul la gur[. Va spune c[ a provocat remu=c[ri =i a trimis
fiori de trezire în inim[, dar toate au fost nesocotite pentru câteva
clipe de pl[cere în p[cat. Împ[ratul Solomon ne d[ ceea ce sun[
ca =i o defini\ie =i ne spune c[ cel ce se teme de Dumnezeu =i
p[ze=te poruncile Lui este ]n\elept. Porunca lui Dumnezeu pentru
oamenii de pretutindeni este ca ei s[ se poc[iasc[ =i s[ p[=easc[
prin credin\a în Domnul Isus pe calea vie\ii, pentru ca la sfâr=itul
alerg[rii s[ poat[ avea parte de via\[ ve=nic[, nu de chin ve=nic.
Sfânta Scriptur[ spune c[ iadul este un loc real, cu por\i =i chei,
de unde nimeni nu mai iese afar[. Este un loc cu foc chinuitor =i
unde viermii nu mor, pentru c[ moartea trupului nu aduce un
sfâr=it al existen\ei, ci-l duce pe cel nemântuit la o finalitate a
pozi\iei =i locului în care va fi ve=nic. 

To\i cei ce spun c[ nu cred în ve=nicia sufletului, în clipa mor\ii
cred imediat =i pe deplin în via\a de dincolo, atunci când sufletul
=i duhul li se desprinde de trup. }n multe biserici nu se mai
vorbe=te ast[zi despre iad =i p[cat de teama c[ bisericile vor
r[m`ne goale, f[r[ membri. Se predic[ mai mult pe placul oame-
nilor, care vor s[ mearg[ acas[ sim\indu-se bine chiar dac[ sunt
nemântui\i. Scopul acestui mesaj este izvorât dintr-o dragoste sin-
cer[ pentru toate sufletele =i un efort de a opri pe oricine este
îndreptat spre acel loc de chin. Iadul ]i atrage la el pe p[c[to=i a=a
cum p[mântul uscat absoarbe apa, dar Dumnezeu dore=te ca nici
un suflet s[ nu piar[ în acest mod. El este gata s[ ofere iertare în
schimbul poc[in\ei =i întoarcerii de la p[cat. <Cum sorb seceta =i
c[ldura apele z[pezii, a=a înghite locuin\a mor\ilor pe cei ce
p[c[tuiesc. Pântecele mamei îl uit[, viermii se osp[teaz[ cu el,
NIMENI nu-=i mai aduce aminte de el!…> (Iov 24:19, 2).
Cuv`ntul <nimeni> ]i include =i pe cei mântui\i care s-au preg[tit
pentru întâlnirea cu Dumnezeu =i au ajuns la locul unde este El. 
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Sfânta Scriptur[ ne spune c[ cei nemântui\i au o stare de per-
fect[ con=tien\[ despre trecut =i de situa\ia prezentului, c[ se
g[sesc în iad. Bogatul nemilostiv, din pilda Domnului Isus, =tia
câ\i fra\i are pe p[mânt în via\[, =tia felul de credin\[ al acestora
=i a =tiut c[ dac[ continu[ în acel fel vor ajunge =i ei ]n acel loc de
chin, unde un strop de ap[ este cel mai de dorit lucru =i totu=i este
ceva pe care nu-l prime=ti niciodat[. <Atunci am v[zut pe cei r[i
îngropa\i =i ducându-se la odihna lor> (Eclesiastul 8:10). Este
foarte avantajos pentru sufletul omului s[ participe la cât mai
multe înmormânt[ri =i s[ aud[: <…întoarce \[râna în p[mânt, cum
a fost, =i… duhul la Dumnezeu, care l-a dat> (Eclesiastul 12:7).
Sufletul omului are de câ=tigat atunci când particip[ la aceste
ceremonii, pentru c[ ele ne aduc mereu aminte c[ suntem trec[tori
=i mai mult chiar, ne dezgust[ pu\in de lucrurile acestei lumi. 

At`t cei r[i, c`t =i cei buni mor din punct de vedere biologic =i
trupul este pus în mormânt, dar sufletele lor se despart a=a cum se
desparte pleava de grâu. Dac[ neghina este l[sat[ uneori s[ creasc[
lâng[ grâu, în clipa când moartea secer[ via\a se duc în direc\ii
diametral opuse pentru totdeauna. Neghina, spune Domnul Isus,
este strâns[ =i ars[ în foc. Satan =i îngerii lui exist[. Acest fapt este
real chiar dac[ cineva crede sau nu crede, =i în momentul când
moare o persoan[ care i-a slujit lui Satan, acesta (st[p`nul) vine s[
strâng[ ce este a lui. Cei r[i î=i rezolv[ de multe ori problemele
ascunzându-le, acoperindu-le cu puterea banilor, cu ajutorul
cuno=tin\elor care au influen\[ =i putere, dar când trec în cealalt[
via\[ se g[sesc singuri în fa\a judec[\ii drepte a lui Dumnezeu. 

Unii cred c[ pot tr[i cum vor, atâta timp cât îi înmormânteaz[
o gr[mad[ de preo\i, care spun cuvinte potrivite pentru ca sufle-
tul s[ poat[ ajunge în Rai, dar nimic din ce se face în numele mor-
tului nu-l mai ajut[ dup[ ce a trecut din via\[ nemântuit. La cere-
monia de înmormântare nu i se mai iart[ celui mort nici m[car un
singur p[cat. Pu\in mai adânc decât gropa preg[tit[ pentru trupul
celui r[u se aude un râs diavolesc, care nu se teme de seviciile
religioase f[cute pentru acela pe care ziua mor\ii l-a prins cu
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p[catul neiertat. În zadar sunt amintite faptele bune ale celui mort,
pentru c[ dac[ deasupra sufletului s[u nu este sângele Mielului lui
Dumnezeu, cel r[u are acces s[ vin[ =i s[-=i colecteze prada. <+i,
dup[ cum oamenilor le este rânduit s[ moar[ o singur[ dat[, iar
dup[ aceea vine judecata> (Evrei 9:27). În momentul mor\ii, cel
nemântuit, care poate a avut o religie a vorbelor, a trecut doar de
prima nenorocire =i îi stau în fa\[ dou[ =i mai mari. 

A doua mare nenorocire dup[ moartea biologic[ a p[c[tosului
este judecata, unde martorii, gândurile =i faptele scrise în c[r\i vor
spune povestea trist[ a fiec[rui p[c[tos care a refuzat s[ se împace
cu Dumnezeu. <+i, dac[ în vreun loc nu v[ vor primi, =i nu v[ vor
asculta, s[ pleca\i de acolo, =i s[ scutura\i îndat[ praful de sub
picioarele voastre, ca m[rturie pentru ei. Adev[rat v[ spun c[, în
ziua judec[\ii, va fi mai u=or pentru p[mântul Sodomei =i
Gomorei decât pentru cetatea aceea> (Marcu 6:11). Cei ce refuz[
s[ primeasc[ adev[rul Evangheliei vor avea, începând de la pra-
ful de pe drum pân[ la oameni boga\i =i s[raci, martori care vor
m[rturisi împotriva lor, dovedind c[ ar fi putut s[ aib[ mântuirea
dac[ ar fi dorit-o cu adev[rat. <Împ[r[teasa de la miaz[zi se va
scula, în ziua judec[\ii, al[turi de b[rba\ii acestui neam, =i-i va
osândi;… B[rba\ii din Ninive se vor scula, în ziua judec[\ii…>
(Luca 11:31, 32). Totul va fi bine documentat =i f[r[ de gre=eli cu
privire la tot ce a f[cut fiecare om, în fiecare zi a vie\ii tr[ite pe
p[mânt. <Pentru c[ nu se aduce repede la îndeplinire hot[rârea
dat[ împotriva faptelor rele, de aceea este plin[ inima fiilor oame-
nilor de dorin\a s[ fac[ r[u> (Eclesiastul 8:11). 

Sunt mul\i din aceia care doar experimenteaz[ p[catul =i atunci
când v[d c[ Dumnezeu nu i-a pocnit din cer î=i permit =i mai mult,
pentru c[ p[catul nu stâmp[r[ setea sufletului, ci devine o adic\ie
care cere doze tot mai mari. Oamenii r[i, care vor merge în iad, nu
sunt doar cei care omoar[, pentru c[ înaintea lui Dumnezeu to\i
oamenii sunt r[i, excep\ie fac cei ce au primit neprih[nirea ce se
cap[t[ prin credin\a în Domnul Isus Hristos. Cei r[i sunt aceia
care fac ce vor ei cu via\a lor, =i apoi spun Domnului: <Voia Ta s[
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se fac[!> Sunt mul\i care se terfelesc în p[cat, contempl[ r[ul =i
când au ocazia îl duc la îndeplinire f[r[ s[ le pese c[ sunt la un pas
de cea mai mare nenorocire, aceea de a muri nemântuit. }n urma
unui sondaj a ie=it la iveal[ faptul c[ marea majoritate dintre cei
ce se numesc cre=tini spun c[ poruncile lui Dumnezeu nu sunt
absolute, c[ unele nu se potrivesc pentru zilele de ast[zi =i c[
Domnul nu este a=a de preten\ios cum cred unii, deoarece harul
Lui acoper[ totul. Aceasta nu este altceva decât parte din
lep[darea de credin\[, despre care ne-a prevenit apostolul Pavel la
2 Tesaloniceni 2:3. Mai tragic[, ca =i cei ce mor f[r[ s[ fi f[cut
leg[mânt cu Dumnezeu, va fi situa\ia celor ce I-au promis credin\[
lui Dumnezeu, dar care nu =i-au \inut partea lor de leg[mânt.

Aceia care prin tr[irea lor s-au lep[dat de Domnul Vie\ii au în
fa\a lor cea mai crunt[ =i trist[ perspectiv[ posibil[, pentru c[ în
ziua când mor, ]n loc s[ intre în prezen\a îngerilor =i a slavei lui
Dumnezeu se vor afla în compania solilor diavolului. Când cine-
va p[r[se=te izvorul apelor vii ceva începe s[ moar[ în[untrul lui
=i cu mici rebeliuni omul arat[ c[ î=i vrea independen\a înapoi de
sub tr[irea în ascultare de Dumnezeu. <Cei nesocoti\i glumesc cu
p[catul…> (Proverbe 14:9). Dumnezeu mai încearc[ s[ recu-
pereze un asemenea suflet, dar pe m[sur[ ce omul se dep[rteaz[
de lumin[, îi este tot mai greu s[ se întoarc[ din h[\i=urile lumii
care-l prind ]n p[cat =i ]i produc r[ni suflete=ti de moarte. A=a
cum po\i ajunge la avion prea târziu, exist[ un prea târziu =i pen-
tru sufletul care refuz[ s[ se poc[iasc[ cu adev[rat. Faptul c[ nu
to\i r[mân pe calea Domnului nu este ceva nou, pentru c[ =i pe
Domnul Isus L-au p[r[sit unii ucenici. <Din clipa aceea, mul\i din
ucenicii Lui s-au întors înapoi, =i nu mai umblau cu El> (Ioan
6:66). Au fost atunci, =i mai sunt =i ast[zi din aceia care ar dori
beneficiile de mântuit, dar refuz[ s[ se dezbrace de firea cea
veche, =i fiindc[ nu le place calea îngust[ se întorc la lume,
dovedindu-se nevrednici pentru Împ[r[\ia Cerurilor. 

Cei ce vin la Mântuire trebuie s[-=i ia crucea, dup[ ce se
leap[d[ de ei, =i a=a s[-L urmeze pe Domnul, dar pentru c[
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<crucea> înseamn[ =i suferin\[ mul\i aleg s[ nu mai umble cu
Domnul Isus. Degeaba iei un câine =i îl împiedici de la a-=i mânca
vomitatul, pentru c[ e tot câine =i în[untrul s[u are aceea=i
dorin\[. |i se cere s[ fii o f[ptur[ nou[, care s[ nu mai aib[
dorin\e dup[ murd[rii =i astfel s[ poat[ r[mâne cu Domnul Isus =i
s[ poat[ ocoli cea mai mare nenorocire despre care am amintit.
Legea sem[natului =i a seceratului se aplic[ =i la suflet, pentru c[
Dumnezeu nu se las[ batjocorit. De aceea ce seam[n[ omul aceea
va secera. <Cine seam[n[ nelegiuire, nelegiuire va sem[na>
(Proverbe 22:8). Mul\i oameni p[c[to=i lupt[ împotriva Bibliei,
pentru c[ ei =tiu c[ dac[ ceea ce este scris în ea este adev[rat ei
sunt pierdu\i pe veci. 

Mesajul dep[nat pân[ aici este unul trist =i are menirea de a
trezi omul care nu este mântuit la realitatea faptului c[ dac[ nu se
pred[ Domnului Isus cu întreaga via\[ ]l a=teapt[ în viitorul
apropiat o zi de mare nenorocire, care atrage dup[ sine alte dou[
mari nenorociri. Este dorin\a mea fierbinte ca un astfel de suflet
s[ cheme prezen\a Domnului Isus =i ]n lacrimi de c[in\[ s[ se
poc[iasc[ de tot trecutul =i s[ primeasc[ iertarea lui Dumnezeu.
Dac[ înc[ nu te-ai bucurat de cuvintele: <iertate î\i sunt p[catele>,
ast[zi po\i s[ le auzi în[untrul sufletului t[u dac[ iei o hot[râre
sincer[ pentru Domnul Isus. Dumnezeu este dragoste =i nu vrea
ca omul s[ ajung[ s[ tr[iasc[ clipa celei mai mari nenorociri, de
aceea, în providen\a Sa, a creat un fond de iertare în meritul jert-
fei Mielului lui Dumnezeu care a murit la Golgota pentru
nelegiui\i. <Doresc Eu moartea p[c[tosului? zice Domnul,
Dumnezeu. Nu doresc Eu mai degrab[ ca el s[ se întoarc[ de pe
c[ile lui =i s[ tr[iasc[?> (Ezechiel 18:23). 

Domnul Isus spune ]n cartea Apocalipsei c[ st[ la u=[ =i bate,
dar El este Domnul care nu d[râm[ u=a, ci intr[ numai dac[ }l
invi\i în[untrul inimii tale, recunosc`nd înaintea Lui c[ e=ti un
suflet p[c[tos. <Dac[ zicem c[ n-avem p[cat, ne în=el[m singuri,
=i adev[rul nu este în noi. Dac[ ne m[rturisim p[catele, El este
credincios =i drept, ca s[ ne ierte p[catele =i s[ ne cur[\easc[ de
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orice nelegiuire> (1 Ioan 1:8, 9). Domnul Isus ne-a înv[\at în
rug[ciunea <Tat[l nostru> ca s[ ne rug[m ca Dumnezeu s[ ne ierte
p[catele, pentru c[ acest lucru este posibil prin credin\[. <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). Prin poc[in\[ =i
na=terea din nou pe care o face Duhul Sfânt devenim m[dulare ale
trupului Lui =i vase ale neprih[nirii, de care El se folose=te. Mân-
tuirea, când ne îmbrac[ cu haina cea alb[, ne cur[\[ trecutul de
orice p[cat ce-l avem, însufle\e=te prezentul cu bucuria mântuirii
=i ne d[ puterea de a tr[i cura\i =i cu folos pentru Dumnezeu, dar
ne =i preg[te=te un viitor ve=nic cu El. Mântuire înseamn[ p[rt[=ie
ne]ntrerupt[ cu Dumnezeu aici pe p[m`nt =i în Cer. Aceast[
na=tere din nou este lucrarea tainic[ a Duhului Sfânt în unire cu
Cuvântul lui Dumnezeu, care ne lumineaz[ drumul ca =i o candel[
în întunericul acestei lumi. 

Na=terea din nou este o schimbare profund[ în via\a celui ce
vine la Domnul Isus ca p[c[tos, afect`ndu-i gândirea, sim\irea,
mentalitatea, caracterul =i obiceiurile. Aceste schimb[ri sunt
rezultatul lucr[rii Duhului Sfânt în noi, care ca =i o ap[ vie
între\ine necurmat prospe\imea prin leg[tura permanent[ cu cerul.
De multe ori Dumnezeu ne fr[mânt[ în covata suferin\ei ca pe un
lut din care apoi f[ptuie=te un vas de cinste în Templul S[u.
Adev[rata poc[in\[ nu face schimb[ri de suprafa\[, temporare, ci
d[ o profunzime vie\ii, în care Domnul Isus devine tot mai real în
fiecare zi. Prorocul Habacuc spune c[ <…cel neprih[nit va tr[i
prin credin\[> (Habacuc 2:4). Apostolul Pavel repet[ acest lucru
pentru noi, cu scopul de a ne ar[ta importan\a lui. <+i c[ nimeni
nu este socotit neprih[nit înaintea lui Dumnezeu, prin Lege, este
învederat, c[ci «cel neprih[nit prin credin\[ va tr[i»> (Galateni
3:11). Prin credin\[, pleac[-\i genunchii înaintea Lui =i cheam[-L
în via\a ta. Vino la Isus! Vino la fericire ve=nic[, ca s[ evi\i cea
mai mare nenorocire =i s[ fii ]mpreun[ cu cei care vor intra în
Raiul lui Dumnezeu.

Amin
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25
LUCRÃTORII

<Eu am s[dit, Apolo a udat, dar Dumnezeu a f[cut s[
creasc[: a=a c[ nici cel ce s[de=te, nici cel ce ud[ nu
este nimic; ci Dumnezeu care face s[ creasc[. C[ci
noi suntem împreun[ lucr[tori cu Dumnezeu...> 

1 Corinteni 3:6, 7, 9

Minunat, minunat =i chiar mult mai minunat, a scris
Shakespeare în una din lucr[rile sale. Acela=i lucru
îmi vine s[ exclam din toat[ inima atunci când

privesc la modul lui Dumnezeu de a lucra. În bun[tatea Lui,
Dumnezeu, care +i-a legat inima de om, a ales s[-i îng[duie omu-
lui care a gustat ce bun este Domnul =i s-a a=ezat sub lumina
înv[\[turii Duhului Sfânt s[ fie împreun[ lucr[tor cu El la mân-
tuirea oamenilor. Biserica lui Hristos, a c[rei c[petenie
des[vâr=it[ este Domnul Isus Hristos, este zidit[ chiar de El prin
puterea Duhului Sfânt, folosindu-se de cei ce devin vasele Lui de
lucru. <…voi zidi Biserica Mea, =i por\ile Locuin\ei mor\ilor nu o
vor birui> (Matei 16:18). Dumnezeu }=i duce la ]ndeplinire
lucr[rile folosindu-Se de tot felul de vase, cu condi\ia ca acestea
s[ fie curate. Calit[\ile c[utate de Dumnezeu la aceia pe care îi
angajeaz[ spre a fi lucr[torii Lui sunt amintite de apostolul Pavel
în epistolele pe care le-a scris lui Tit, care p[storea biserica din
Creta, =i lui Timotei, care p[storea biserica din Efes. În acel timp,
dup[ rev[rsarea Duhului Sfânt, Biserica nu organiza alegeri pen-
tru a-=i desemna lucr[torii, cum se face ast[zi în democra\ie, ci
erau numi\i în aceast[ slujb[ cei ce se conformau cerin\elor lui
Dumnezeu. <Dac[ este cineva f[r[ prihan[...> (Tit 1:6). Aceast[
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stare de f[r[ prihan[ const[ în a avea un caracter integru, supus
voii lui Dumnezeu, cu o comportare ce era o lumin[ at`t fa\[ de
cei din biseric[, c`t =i fa\[ de cei din afar[. 

Nimeni nu poate deveni lucr[tor eficient al lui Dumnezeu f[r[
de puterea Duhului Sfânt care a fost promis[ =i dat[ celor ce cred
în Domnul Isus Hristos. <Ci voi ve\i primi o putere, când Se va
pogor] Duhul sfânt peste voi, =i-Mi ve\i fi martori în Ierusalim, în
toat[ Iudea, în Samaria, =i pân[ la marginile p[mântului> (Fapte
1:8). Omul oricât de bine inte\ionat ar fi =i oricât de bine ar
cunoa=te Scripturile nu poate face niciodat[ îndeajuns ca s[ aduc[
un suflet la mântuire, pentru c[ numai Duhul Sfânt este acela care
deschide ochii spirituali ai celui p[c[tos =i îl na=te din nou. Cei ce
se las[ schimba\i de Duhul Sfânt într-o f[ptur[ nou[, care pe timp
ce trece se aseam[n[ tot mai mult cu <Fiul>, pot deveni împreun[
lucr[tori cu Dumnezeu, fiind mâna\i de un sim\ al dragostei
între\esut de o team[ sfânt[ fa\[ de Dumnezeu, care a f[cut posi-
bil[ r[scump[rarea sufletului omului. 

Un tân[r plin de zel pentru Domnul a vrut s[ mearg[ în misi-
une cu al\i lucr[tori ai Evangheliei într-o alt[ \ar[, =i cel ce l-a
examinat pentru aceast[ slujb[ a spus c[ se calific[ s[ participe.
Pentru al verifica dac[ este potrivit pentru aceast[ slujb[ l-a
chemat pentru interviu la ora 4 diminea\a =i i-a pus întreb[ri sim-
ple, ca de exemplu: <Cât este 2+2?> Pe l`ng[ faptul c[ l-a chemat
a=a de diminea\[ pentru interviu, l-a f[cut s[ a=tepte trei ore în
sala de a=teptare înainte de a-l invita în birou. Chemându-l a=a de
diminea\[ l-a verificat dac[ este gata s[ asculte =i s[ se lepede de
sine, desp[r\indu-se de c[ldura patului cu toate c[ nu era nici o
urgen\[. Dup[ ce i-a verificat punctualitatea, i-a verificat umilin\a
pun`ndu-i întreb[ri banale, pe care =i un copil mic le =tia, f[r[ s[
fie ofensat. Tân[rul a aceptat toate acestea f[r[ s[ murmure, pen-
tru c[ avea un singur scop, =i anume acela de a fi acceptat s[ par-
ticipe la misiunea planificat[. Dumnezeu nu caut[ neap[rat
oameni care s[ fie tob[ de carte, cât caut[ oameni care s[ asculte
de El chiar =i atunci când ei nu în\eleg pe deplin planurile lui
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Dumnezeu. Acela care vrea s[ fie un lucr[tor al lui Dumnezeu tre-
buie s[ =tie s[ se umileasc[, pentru c[ Dumnezeu nu umbl[ cu cei
mândri. 

Un misionar cu numele de Hudson Taylor a vestit Evanghelia
în China =i pentru a fi acceptat s-a ras pe cap cu excep\ia unei cozi
=i a îmbr[cat haine asem[n[toare cu ale localnicilor numai s[ aib[
acces la inimile oamenilor. Dac[ nu s-ar fi umilit în acest mod tot
efortul lui ar fi fost în zadar, pentru c[ nimeni nu l-ar fi ascultat.
<...M-am f[cut tuturor totul, ca, oricum, s[ mântuiesc pe unii din
ei> (1 Corinteni 9:22). Adev[ra\ii lucr[tori ai lui Dumnezeu au
deviza: <Continu[ s[ ascul\i orice s-ar întâmpla!> Ei în\eleg c[
orice slujb[ primit[ de la St[pân este o oportunitate de ascultare,
de aceea oricare ar fi slujba, ea nu este prea ]njositoare. Cei ce
lucreaz[ împreun[ cu Dumnezeu depind de în\elepciunea care
vine de sus în urma ascult[rii de Domnul =i folosind principiile
Scripturii. }n zadar tot cer unii în\elepciune dac[ refuz[ s[ umble
în toat[ lumina primit[ de Sus. Aceast[ în\elepciune curat[, care
vine de Sus, ]l înva\[ pe cel ce lucreaz[ pentru Dumnezeu s[
deosebeasc[ =i s[ =tie când trebuie s[ spiritualize o situa\ie =i când
s[ întreprind[ o ac\iune direct[. Este vorba de o continu[ verifi-
care a ambi\iilor personale, pentru ca nu cumva acestea s[ nu-I
plac[ St[pânului =i la un moment dat s[ uit[m c[ noi doar
arunc[m mreaja, dar El este Acela care alege ceea ce vrea din ce
intr[ în ea. 

<C[ci to\i trebuie s[ ne înf[\i=[m înaintea scaunului de jude-
cat[ al lui Hristos, pentru ca fiecare 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). El este Acela care d[ s[mân\[ sem[n[torului
=i desp[r\i\i de El nu putem face nimic bun, tot a=a dup[ cum o
ml[di\[ separat[ de butuc nu poate rodi, ci se usuc[. Cine vrea
s[-=i tr[iasc[ via\a f[când lucruri ce cânt[resc greu înaintea lui
Dumnezeu va c[uta s[ se ocupe de ceea ce }l intereseaz[ cel mai
mult pe Dumnezeu =i anume mântuirea oamenilor. Este un mare
har s[ devii un lucr[tor împreun[ cu Dumnezeu, pentru c[

R~URI DE AP{ VIE

246



spunând oamenilor despre mântuire }l glorifici pe Dumnezeu, =i
m[rturisindu-L pe El înaintea oamenilor ai promisiunea c[ =i El te
va m[rturisi înaintea Tat[lui =i a sfin\ilor îngeri. <Cel ce s[de=te =i
cel ce ud[, sunt tot una; =i fiecare î=i va lua r[splata dup[ oste-
neala lui> (1 Corinteni 3:8). Cei ce lucreaz[ pentru Domnul sunt
martori ai Lui cu privire la ce a f[cut, ce face =i ce va face
Dumnezeu. Lucr[torii lui Dumnezeu proclam[ adev[rul
Scripturii =i face cunoscut[ vestea bun[ c[ Dumnezeu, care ]i
iube=te pe p[c[to=i, a pl[tit pentru p[catul omenirii cu }nsu=i sân-
gele S[u =i este gata s[ primeasc[ pe oricine se poc[ie=te. 

Ca =i lucr[tori ai Domnului uneori sem[n[m cu lacrimi, dar
vine o zi când vom culge o r[splat[ cântând cânt[ri de laud[ lui
Dumnezeu, care ne-a învrednicit s[ fim robi ai lui Isus Hristos.
Unul seam[n[ spunând cuiva despre Domnul Isus, altul plive=te
înl[turând buruienile înv[\[turilor false, altul ud[ încurajând pe
cel care a primit cuvântul, dar numai Dumnezeu este Acela care
face ca aceast[ s[mân\[ s[ germineze =i s[ creasc[. <A=a c[ nici
cel ce s[de=te, nici cel ce ud[ nu sunt nimic; ci Dumnezeu care
face s[ creasc[> (1 Corinteni 3:7). Nimeni nu poate fi lucr[tor al
lui Dumnezeu de unul singur, ci to\i alc[tuim un trup ale c[rui
m[dulare lucreaz[ în armonie. Fiecare biseric[ local[ se
aseam[n[ ori cu un sac cu pietre care doar fac g[l[gie frecân-
du-se unele de altele, ori se aseam[n[ cu un sac de boabe de
struguri, care prin zdrobire fac s[ ias[ sucul ce une=te toate boa-
bele de struguri la un loc =i care este de dorit pentru Dumnezeu,
Marele Vier. 

Înainte de a începe un concert toat[ orchestra î=i acordeaz[
instrumentele cu coarde dup[ acela=i sunet, pentru ca atunci când
cânt[ împreun[ s[ ias[ o muzic[ armonioas[. To\i au aceea=i par-
titur[, acelea=i piese =i ]ncep s[ c`nte nu dup[ cum vrea fiecare,
ci dup[ modul ]n care dirijorul dirijeaz[ conform celor scrise în
partitur[. Sfânta Scriptur[ a fost scris[ prin inspira\ie Divin[ în
aproximativ 1.500 de ani, în majoritate de oameni simpli, f[r[ de
conferin\e televizate =i f[r[ s[ se întrebe unul pe altul: <Tu ce
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zici? Tu ce vrei s[ scrii? pentru ca nu cumva eu s[ scriu altceva.>
Ei au scris mi=ca\i de Duhul Domnului, de aceea Scriptura
cuprinde în întregime frumuse\ea planului lui Dumnezeu, frumos
=i bine împletit, ca s[ arate calea c[tre Dumnezeu =i nu omul cu
în\elepciunea lui, ci Dumnezeu s[ primeasc[ toat[ gloria. <Dar
Mângâietorul, adic[ Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tat[l, în
Numele Meu, v[ va înv[\a toate lucrurile, =i v[ va aduce aminte
de tot ce v-am spus eu> (Ioan 14:26). Nimeni nu se poate duce ]n
armat[ =i s[ spun[ c[ nu vrea s[ fie ]nrolat într-un pluton de
solda\i, pentru c[ vrea s[ stea de unul singur. Nu poate spune c[
vrea doar ni=te arme =i c[ o s[-=i g[seasc[ el ceva de lucru. Cine
intr[ în armat[ trebuie s[ înve\e supunerea, disciplina =i s[ coope-
reze cu ceilal\i solda\i. 

Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al rânduielilor =i cine
vrea s[ fie un lucr[tor de-al Lui trebuie s[ se supun[ rânduielilor
Lui g[site în Sfânta Scriptur[. Lucr[torul bun, care vrea s[ aud[
cuvintele <Bine rob bun =i credincios!>, lucreaz[ nu singur, ci în
cadrul bisericii lui Dumnezeu, unde g[se=te încurajare, corectare
=i sprijin atunci când îi este greu. To\i lucr[torii lui Dumnezeu au
aceea=i partitur[ =i ea se nume=te Sfânta Scriptur[, care este stan-
dardul înv[\[turii s[n[toase pentru oricine dore=te via\a. În uni-
tate este putere =i parc[ nimic nu une=te mai mult Biserica laolalt[
ca =i suferin\a. Colonia de lepro=i din Israel era singurul loc unde
evreii =i samaritenii tr[iau împreun[, acceptându-se unul pe altul
pentru c[ aveau aceea=i suferin\[. Suferin\a, neajunsurile =i
necazurile care vin cu slujba de lucr[tor al lui Dumnezeu pot fi
biruite atunci când ai adev[rul de partea ta =i alegi s[ prive=ti din-
colo de aceast[ via\[, =tiind c[ te a=teapt[ o mo=tenire
nestric[cioas[. 

Saul din Tars a fost chemat la slujba de apostol al neamurilor
=i în contractul de angajare nu i s-a spus cât o s[ câ=tige, ci cât va
avea de suferit. <...]i voi ar[ta tot ce trebuie s[ sufere pentru
Numele Meu> (Faptele apostolilor 9:16). Împreun[ cu aceste
suferin\e a avut bucuria de a =ti c[ este cu Dumnezeu, care îl
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îmb[rb[ta prin Duhul Sfânt =i a=a a privit la necazurile vie\ii de
lucr[tor ca fiind nevrednice de a fi puse al[turi de slava viitoare.
Apostolul Pavel între anii 49 AD =i 64 AD a scris inspirat de
Duhul Domnului 14 epistole care au fost =i sunt de mare folos
Bisericii. Prin lumina înv[\[turii acestor epistole cei ce vor s[ fie
ai Domnului pot cre=te la statura de oameni mari în credin\[, fiind
gata de jertf[ =i sacrificiu. <S[ se \in[ de Cuvântul adev[rat, care
este potrivit cu înv[\[tura, pentru ca s[ fie în stare s[ sf[tuiasc[ în
înv[\[tura s[n[toas[, =i s[ înfrunte pe potrivnici> (Tit 1:9). Dup[
cum cei ce sunt în armat[ efectueaz[ examin[ri medicale la anu-
mite intervale de timp =i lucr[torii lui Dumnezeu trebuie s[-=i
examineze s[n[tatea sufletului lor =i înv[\[tura pe care o dau alto-
ra din Cuvântul Scripturii, pentru a fi p[zi\i de erezii distrug[toare
=i nu cumva s[ adauge sau s[ scoat[ ceva din ce este scris. <Drep-
tarul înv[\[turilor s[n[toase, pe care le-ai auzit de la mine, \ine-l
cu credin\a =i dragostea care este în Hristos Isus> (2 Timotei 1:14).

Diavolul =tie c[ nu poate birui Biserica lui Dumnezeu, de aceea
]n zilele de ast[zi încearc[ s[ se al[ture bisericii pentru ca prin
înv[\[turi stricate s[ produc[ pagube poporului lui Dumnezeu.
Domnul Isus, privind dincolo de suferin\e, a privit la s[mân\a de
urma=i care va crede în El =i va fi sc[pat[ de la pedeapsa ve=nic[,
la fel =i noi privind dincolo de necazuri la cununa ce ne a=teapt[
vom birui. <Atunci cei neprih[ni\i vor str[luci ca soarele în
Împ[r[\ia Tat[lui lor...> (Matei 13:43). Pre=edintele Lincoln, care
a coordonat primul r[zboi de eliberare a oamenilor =i care a sem-
nat proclama\ia de emancipare pentru to\i sclavii din America, a
avut foarte mul\i împotrivitori =i multe cuvinte i-au fost adresate
cu inten\ia de a-i distruge moralul. R[zboiul civil din America a
fost dus de oameni care au spus c[ a lupta pentru eliberarea sclavi-
lor este lucrul potrivit pentru acel timp. Pre=edintele Lincoln \inea
]n buzunarul lui un articol de ziar scris de un renumit om din
Anglia, care a spus c[ Avram Lincoln este unul dintre cei mai mari
oameni ai omenirii. Cuvintele acelea frumoase l-au f[cut s[ poat[
îndura batjocurile care-i erau adresate, pentru c[ atunci când îi era
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mai greu se uita la acel bilet =i î=i spunea c[ totu=i este cineva care
crede c[ el face o lucrare bun[.

Domnul Isus în Ghetsimani cred c[ ]nc[ a mai sim\it parfumul
uleiului de nard cu care Maria L-a onorat pe Domnul Isus =i s-a
gândit c[ totu=i exist[ =i inimi care }l iubesc. B[trânii poporului
L-au acuzat, c[l[ii L-au b[tut, fariseii L-au batjocorit, dar Domnul
Isus a continuat s[ duc[ mai departe lupta pentru eliberarea robilor
din robia p[catului. Chiar =i ucenicii c[rora pentru prima oar[ se
pare c[ le-a cerut o favoare, =i anume de a veghea cu El în
rug[ciune, au adormit =i pân[ la urm[ to\i L-au p[r[sit, dar
Domnul r[mâne în voia Tat[lui =i rabd[ pân[ la biruin\a total[. To\i
oamenii lui Dumnezeu au trecut prin perioade de încercare, când
li s-a p[rut c[ sunt singuri, dar Dumnezeu niciodat[ nu i-a p[r[sit.
Pe apostolul Pavel îl g[sim c[ a r[mas singur la un moment dat,
dar a spus c[ Domnul e lâng[ el. Lucr[torii Domnului au în comun
faptul c[ to\i sunt p[c[to=i ierta\i prin harul lui Dumnezeu, chema\i
la o slujb[ de slujire. A fi ambasadorul Statelor Unite este o cinste,
dar a fi ambasadorul Cerului, care comunic[ voia Împ[ratului
Împ[ra\ilor, este o cinste mult mai mare.

Pe p[mânt se d[ o lupt[ spiritual[ pe care Dumnezeu o coor-
doneaz[ folosindu-se de aceia care se las[ folosi\i de El, ca ni=te
unelte în mâna unui me=ter iscusit, cu scopul de a-i elibera pe cei
ce au ajuns sclavi ai p[catului. Dac[ slujim aici ]mpreun[ cu
Domnul vom =i domni cu El acolo Sus în Împ[r[\ia Lui. Dac[ vrei
s[ faci ceva pentru Dumnezeu nu te sf[tui cu firea cea veche.
Omul cel vechi, carnea, firescul va fi deosebit de precaut ]n a-=i
proteja drepturile =i nu vrea s[ se sacrifice pentru lucrarea lui
Dumnezeu. <+tiu, în adev[r, c[ nimic bun nu locuie=te în mine,
adic[ în firea mea p[mânteasc[, pentru c[, ce-i drept, am voin\a
s[ fac binele, dar n-am puterea s[-l fac. C[ci binele, pe care vreau
s[-l fac, nu-l fac, ci r[ul, pe care nu vreau s[-l fac, iat[ ce fac!>
(Romani 7:18, 19). Firea este neputincioas[ ]n a face ce este bine,
de aceea duhul nostru cârmuit de Duhul Sfânt trebuie s[ aib[
cuvânt de conduc[tor în via\a noastr[. Este în natura firii vechi s[
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ne încredem în lucrurile pe care le avem, de aceea sunt rari aceia
care au mult =i se încred pe deplin în Dumnezeu, cu toate c[ mai
devreme sau mai târziu trebuie s[ se despart[ de orice ar avea.
<C[ci noi n-am adus nimic în lume, =i nici nu putem s[ lu[m cu
noi nimic din ea> (1 Timotei 6:7). 

Averea d[ omului de obicei un sim\ de independen\[ =i uneori
fiindc[ Dumnezeu ne iube=te nu îng[duie s[ avem prea mult, ca s[
nu devin[ o curs[ pentru sufletul nostru. Când ai mult, minunile
de fiecare zi, de exemplu un r[s[rit de soare, faptul c[ ai cu ce
s[-\i cumperi pâine, faptul c[ îmi porne=te ma=ina =i lucruri de
acest fel, devin =i sunt privite ca ni=te ieftinituri de minuni. Un alt
pericol este succesul, dac[ nu-I atribuim tot meritul Aceluia care a
f[cut s[mân\a s[ creasc[. Din dorin\a firii vechi dup[ faim[,
pl[cere =i lucruri, apare înaintea noastr[ pericolul de a fi du=i s[
vot[m prin ce facem =i ce gândim împotriva lui Dumnezeu, de
aceea singura sc[pare este s[ ne alipim tare de Bine =i s[ ne ferim
de orice ni se pare r[u, având totdeauna un ochi b[nuitor aruncat
asupra inimii noastre, care vrea s[ ne în=ele. Dac[ ast[zi }l iubim
pe Domnul Isus mai pu\in ca în alt[ zi de când ne-am întors la
Dumnezeu înseamn[ c[ dragostea noastr[ este în declin. Dac[
ast[zi ezit[m în a sacrifica pentru lucrarea Domnului ca =i
alt[dat[, acesta este un semn c[ am dat înapoi. Tot meritul este al
Aceluia care a intrat în arena de lupt[ cu diavolul, cu p[catul =i cu
moartea =i a ie=it biruitor. Fa\a Lui a fost plin[ de scuipatul omu-
lui pe care l-a creat =i astfel dispre\uind ru=inea a creat un merit
prin care un vinovat ca mine =i ca tine s[ poat[ fi iertat. 

Jugul lui Hristos nu îl po\i duce cu succes numai în umilin\[,
dar prin acest fel de umblare vei g[si odihn[ =i împlinire pentru
sufletul t[u. <Rodul celui neprih[nit este un pom de via\[, =i cel
în\elept câ=tig[ suflete> (Proverbe 11:30). O cântarea compus[ de
un om care s-a poc[it inainte de a muri exprim[ dezam[girea ce o
sim\ea c[ nu a câstigat suflete pentru Dumnezeu. Cântarea spune:
<Merge-voi cu mâna goal[ înaintea Domnului?/ Suflete, nu-I po\i
aduce, nici un singur snop m[car?> Dar tu? Vei merge cu mâna
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goal[ înaintea Domnului? Ai spus vecinilor, colegilor, prietenilor,
oamenilor cu care c[l[tore=ti despre dragostea lui Dumnezeu
care-i iart[ pe p[c[to=i? Cât de greu este s[ scrii câteva rânduri =i
s[ le pui într-un plic la po=ta unei persoane nemântuite =i apoi s[
te rogi cu lacrimi pentru aceasta? A fi un lucr[tor al lui Dumnezeu
înseamn[ s[ sim\i durerea inimii Domnului Isus pentru sufletele
pierdute =i a lucra =i a aduna tot mai mult la comoara lui
Dumnezeu. <Ei vor fi ai Mei, zice Domnul o=tirilor, Îmi vor fi o
comoar[ deosebit[, ]n ziua pe care o preg[tesc Eu...> (Maleahi
3:17). Uneori activitatea noastr[ este criticat[ pentru c[ nu este la
nivelul a=tept[rilor unor oameni care poate au talent =i talan\i mai
mul\i decât noi, dar pentru Dumnezeu este îndeajuns s[ faci ce
po\i ]n modul cel mai bun. 

Un mare predicator al secolului trecut, cu numele de Moody,
dup[ ce =i-a sfâr=it cuvântarea înaintea unei mari mul\imi, în
ora=ul Chicago, a avut o convorbire cu o doamn[ care a cerut s[
stea de vorb[ cu el. Femeia s-a recomandat ca fiind o profesoar[
de limba englez[. Ea =i-a exprimat mirarea cum un om care pur =i
simplu m[cel[re=te limba englez[ este în stare s[ aib[ a=a de
mul\i oameni în audien\[ s[pt[mân[ dup[ s[pt[mân[. Predica-
torul Moody i-a spus c[ el î=i d[ seama de sl[biciunile lui, dar el
face ce poate mai bine cu ceea ce Dumnezeu i-a dat. Apoi a între-
bat-o pe doamn[ dac[ ea face ce poate ea mai bine pentru
Dumnezeu cu ceea ce El i-a dat. Dac[ cu adev[rat }l iube=ti pe
Dumnezeu =i \i-e dor de El ai s[ faci ce po\i =i cum po\i mai bine
pentru El. Po\i s[ te hot[r[=ti chiar de ast[zi s[ fii un lucr[tor
împreun[ cu Dumnezeu, spunând oamenilor despre mântuire.
Dac[ vei fi batjocorit, acest lucru nu va face decât s[ adune la dia-
mantele cununii tale, =i dac[ m[rturisirea ta, care mai întâi const[
în tr[ire, va fi primit[ vei smulge un suflet din iad =i vei face
s[rb[toare în cer. Tot ce se cere din partea noastr[ ca lucr[tori este
ca în lumina Evangheliei s[ facem ce putem noi mai bine pentru
Dumnezeu, cu ceea ce El ne-a dat. Ai gur[? +tii s[ scrii o
scrisoare care s[ spun[ de dragostea lui Dumnezeu? Dac[ da, e=ti
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dotat cu ceea ce ai nevoie pentru a lucra la mântuirea oamenilor
=i suni ca o trâmbi\[ trezirea celui ce este în pericol de iad.  

Dumnezeu ne scoate în fa\[ oportunit[\i de a lucra pentru El.
Ne aduce aminte de colegi pentru care s[ ne rug[m. Uneori ne
aduce aminte adrese a unor fo=ti vecini c[rora le putem scrie o
scrisoare în care s[ le spunem ce a f[cut Dumnezeu pentru noi.
Când îmbr[\i=[m voia lui Dumnezeu pentru via\a noastr[ totul se
schimb[; nu doar s[ o ascul\i, s[ o cuno=ti sau s[ o tolerezi, ci
dintr-o dorin\[ intens[ de a fi pl[cu\i Aceluia care ne-a angajat la
oaste s[ lucr[m cât timp este zi. Trupul nu poate deveni mai mult
ca trup pentru c[ expir[, dar în[untru nostru este f[ptura cea nou[
care va tr[i ve=nic cu Dumnezeu, Cel care a preg[tit pentru
fiecare lucr[tor ce ostene=te în via Lui o r[splat[ nestric[cioas[. 

Când trecem prin încerc[ri, ca lucr[tori ai Lui, nu înseamn[ c[
El ne iube=te mai pu\in, ci vrea s[ ne desc[tu=eze de acest p[mânt
=i s[ ne preg[teasc[ pentru întâlnirea cu El. Lucr[torii Domnului
sunt aceia care în zilele de ast[zi sunt autoriza\i =i trimi=i s[
cheme pe oricine întâlne=te în cale s[ vin[ la Cina pe care Marele
St[pân a preg[tit-o. <+i stâpânul a zis robului: «Ie=i la drumuri =i
la garduri, =i pe cei ce-i vei g[si, sile=te-i s[ intre, ca s[ mi se
umple casa> (Luca 14:23). Nu ajunge s[ trimi\i cadouri când e=ti
chemat la cin[, ci El vrea o întâlnire personal[ cu fiecare suflet.
El nu vrea ur[ri de bine sau altfel de lucruri, ci vrea s[ dea iertarea
în mod individual fiec[rui p[c[tos care se poc[ie=te. Lucr[torii lui
Dumnezeu nu au concediu, dup[ cum lumina nu ia pauz[ de la a
lumina, dar timpul ce-l avem la dispozi\ie pentru a aduna împre-
un[ cu El este limitat. Dac[ ai primi un telefon de la banc[ prin
care s[ te informeze c[ un binef[c[tor î\i pune în contul t[u ban-
car în fiecare zi 86 400 de pennis ai face imediat socoteala =i ai
spune c[ nu-i r[u s[ prime=ti pu\in mai mult de 84 de dolari în
fiecare zi. Singura stipula\ie fiind c[ trebuie s[-i cheltuie în
fiecare zi, altfel sunt retra=i. Dumnezeul cel drept d[ fiec[rui om
86.400 de secunde în fiecare zi =i tot ce nu folose=ti pentru El
pierzi. <Lua\i seama deci s[ umbla\i cu b[gare de seam[, nu ca
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ni=te ne]n\elep\i, ci ca ni=te în\elep\i. R[scump[ra\i vremea, c[ci
zilele sunt rele> (Efeseni 5:15, 16). 

Se întâmpl[ uneori c[ omul bogat descris în pilda bogatului
nemilostiv, descris[ de Domnul Isus ]n Luca 16, care a ajuns în iad
a avut mai mult[ mil[ pentru sufletele oamenilor decât unii care
se numesc copii ai lui Dumnezeu. Acela care se îngrije=te doar de
cei dragi lui, f[r[ s[-i pese de cei ce zac în p[cat, s[ nu se a=tepte
vreo r[splat[ de la Dumnezeu, pentru c[ =i p[gânii î=i iubesc nea-
murile. Domnul Isus ]i invit[ =i ast[zi pe oameni s[ mearg[ dup[
El pentru a deveni pescari de oameni =i lucr[tori împreun[ cu
Dumnezeu. Dup[ sim\ul de a fi mântuit nu este lucru care s[ de-a
un sim\ mai adânc de împlinire =i de fericire ca sim\ul folosit de
Dumnezeu la întoarcerea unui suflet la El. <Dar cei neprih[ni\i se
bucur[, salt[ de bucurie înaintea lui Dumnezeu, =i nu mai pot de
veselie> (Psalmul 68:3). Fericirea este o emo\ie care depinde de
ceva ce se întâmpl[, pe când bucuria este ceva ce izvor[=te din
l[untrul nostru =i poate exista indiferent de circumstan\e. Fericirea
=i bucuria se contopesc în inima celui ce î=i pune via\a la dis-
pozi\ia lui Dumnezeu, ca s[ câ=tige =i s[ strâng[ cu =i pentru El.

Domnul Isus ]i aseam[n[ pe lucr[torii Lui cu sarea, pentru c[
ea are calit[\i deosebit de folositoare. Sarea p[trunde, p[streaz[,
irit[, d[ gust =i lucr[torii Domnului fac aceste lucruri în mijlocul
oamenilor ]ntre care tr[iesc. Lucr[torii Lui sunt ca o reclam[ în
vitrin[, care prezint[ }mp[r[\ia lui Dumnezeu în calitate de trimi=i
împuternici\i ai lui Dumnezeu. Sarea din cei credincio=i creaz[ o
sete în cei ce vin în contact cu ei; o sete dup[ Apa Vie\ii care este
Domnul Isus Hristos. Este momentul ca sarea s[ sare în afara
solni\ei ]n care st[ =i s[ nu tot s[reze restul de sare în jurul c[reia
este. Seceri=ul este mare, dar secer[torii sunt pu\ini. Lucrul este
mult =i nu întotdeauna u=or, dar plata este foarte bun[. <Cei
în\elep\i vor str[luci ca str[lucirea cerului, =i cei ce vor înv[\a pe
mul\i s[ umble în neprih[nire vor str[luci ca stelele, în veac =i în
veci de veci> (Daniel 12:3).

Amin
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26
TRÃIREA ÎN TRECUT

<Oh! cum nu pot s[ fiu ca în lunile trecute, ca în zilele
când m[ p[zea Dumnezeu, când candela Lui str[-
lucea desupra capului meau, =i Lumina lui m[
c[l[uzea în întuneric!> Iov 29:2, 3

Unii cercet[tori ai Sfintelor Scripturi spun c[ Iov ar fi
fost unul din cei patru fii ai lui Isahar. <Fiii lui Isahar:
Tola, Puva, Iov =i +imron> (Genesa 46:13). Isahar,

tat[l lui Iov, a fost unul din fiii lui Iacov pe care l-a avut so\ia lui,
Lea, în urma târgului cu Mandragore pe care acesta l-a f[cut cu
Rahela. <Lea a zis: «M-a r[spl[tit Dumnezeu, pentru c[ am dat
b[rbatului meu pe roaba mea.» De aceea i-a pus numele Isahar.
(R[spl[tire)> La vremea ie=irii din robia egiptean[, casa lui Isahar
avea un num[r impresionabil de persoane. <B[rba\ii din semin\ia
lui Isahar, ie=i\i la num[r[toare, au fost cincizeci =i patru de mii
patru sute> (Numeri 1:29). Pe mai marii lui Isahar îi g[sim
men\iona\i de-a lungul istorie Israelului ca oameni destoinici, în
care a fost adânc înr[d[cinat[ Legea lui Dumnezeu. Unii cronicari
ai timpurilor biblice spun c[ Moise a avut 55 de ani la moartea lui
Iov, fiul lui Isahar, fiul lui Iacov =i a Leei. C[peteniile lui Isahar
au fost alese ca s[ binecuv`nteze poporul la trecerea Iordanului =i
au primit un teritoriu în |ara promis[, la sud de Marea Galileii,
între \inutul lui Neftalii, a lui Zabulon =i a lui Manase. Îi g[sim pe
cei ce se trag din Isahar c[ au participat la luptele de eliberare la
dreapta Deborei. 

Tot din Isahar s-a tras =i Tola, care a fost un judec[tor în Israel
pentru 23 de ani. Cei din Isahar au fost dota\i cu o calitate de
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seam[ de la Dumnezeu, prin aceea c[ se pricepeau =i în\elegeau
vremurile =i =tiau cursul de ac\iune pe care trebuia s[-l ia Israel.
Aceast[ linie binecuvântat[ continu[ pân[ în cartea Apocalipsei,
unde g[sim c[ 12 mii din semin\ia lui Isahar vor fi pecetlui\i =i
vor participa în slujba lui Dumnezeu la evenimentele sfâr=itului.
(Apocalipsa 7:7). Cel mai bine cunoscut de noi dintre fiii lui
Isahar a fost Iov, care se crede c[ ar fi purtat =i numele de Ia=ub
(1 Cronici 7:1). Datorit[ r[bd[rii =i credincio=iei lui, Iov a câ=tigat
un loc de cinstea nu numai înaintea oamenilor, dar chiar =i
Dumnezeu l-a pus la rangul sufletelor alese, care s-au eviden\iat
înaintea Lui prin ascultare. <Chiar de ar fi în mijlocul ei ace=ti trei
oameni: Noe, Daniel =i Iov, ei nu =i-ar mântui decât sufletul lor
prin neprih[nirea lor, zice Domnul, Dumnezeu> (Ezechiel 14:14). 

Via\a =i caracterul lui Iov, descrise în cartea carei poart[
numele, au devenit un vehicul care a adus pân[ în vremurile noas-
tre doctrina =i în\elepciunea omului care se conduce dup[ prin-
cipiile de dreptate ale Aceluia care întotdeauna alege a face binele.
Aceast[ în\elepciune de a face ce este bine înaintea ochilor lui
Dumnezeu, care tot de la Dumnezeu vine, a fost în\eleas[ de Iov,
apoi mai târziu de Solomon, devenind o cale =i un mod de a tr[i,
pe care fiecare dintre noi o putem alege pentru via\a noastr[. Acest
fel de tr[ire este concentrat într-un verset. <Apoi a zis omului:
«Iat[, frica de Domnul, aceasta este în\elepciunea; dep[rtarea de
r[u, este pricepere> (Iov 28:28). Cartea lui Iov prezint[ latura vie\ii
de suferin\[ a omului n[scut din femeie, care, a=a cum spune la
capitolul 14, are <via\a scurt[ =i plin[ de necazuri.> Dup[ ce Adam
a dat la o parte st[vilarul ascult[rii de Dumnezeu a fost inundat de
p[c[t el =i to\i urma=ii lui, dar împreun[ cu p[catul a venit =i
suferin\a. Aceast[ suferin\[ la care suntem uneori =i noi chema\i
poart[ motive care sunt un mister ce nu-l putem p[trunde pe
deplin. Noi, ca oameni, am fi gata s[ g[sim alte solu\ii în loc de
suferin\[ pentru a ajunge la acelea=i rezultate, dar din perspectiva
Ve=niciei necazul este un dar prin care Dumnezeu îndeamn[ la
poc[in\[ =i la o umblare smerit[ cu El.
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Cartea lui Iov trateaz[ =i teme escatologice cu privire la vre-
mea sfâr=itului, care include o înviere =i o judecat[ final[ de
r[splatire. De-a lungul c[r\ii se aude vocea credin\ei lui Iov în-
tr-un Dumnezeu binevoitor, care pân[ la sfâr=it d[ o rezolvare
potrivit[ tuturor dup[ meritele lor. Iov, de la bog[\ie =i respect din
partea celor în jurul c[rora tr[ia, a ajuns s[rac =i bolnav, pe un
mald[r de gunoi =i cenu=[, unde se sc[rpina cu un ciob de
mânc[rimea cauzat[ de boal[. În acea stare nu =i-a pierdut spe-
ran\a într-un Dumnezeu care vede totul, =i a refuzat s[-L blesteme
pe Dumnezeu chiar atunci când i s-a f[cut aceast[ sugestie. La om
pu\ine lucruri sunt mai puternice dec`t speran\a. Am v[zut un
pescar c[ruia diminea\a ia tras pu\in pe=te la undi\[, ]ns[ f[r[
s[-l prind[, iar apoi a stat toat[ ziua acolo, f[r[ s[ prind[ nimic, în
speran\a c[ pe=tele va veni înapoi. Speran\a pe care o au copiii lui
Dumnezeu nu este o iluzie =i nici ceva ce este l[sat în voia unei
=anse oarbe a vie\ii. Cine î=i pune n[deajdea în Dumnezeu nu va
fi dat de ru=ine, chiar dac[ îi este dat s[ treac[ prin clipe grele,
când credin\[ îi este încercat[. 

Textul citat la început ni-l prezint[ pe Iov care ajuns la grea
încercare i-a adus aminte de zilele când umbla în mijlocul binecu-
vânt[rilor lui Dumnezeu. Datoria celor ce vestesc Cuvântul lui
Dumnezeu este s[ arate c[ Dumnezeu nu totdeauna alege s[ ne
dezmierde în binecuvânt[ri p[mânte=ti, ci pentru a ne încerca
credin\a =i pentru a-+i face un nume de slav[ prin credincio=ia
noastr[ îng[duie s[ trecem prin diferite situa\ii pe care noi le
numim necaz sau boal[. Cert este faptul c[ de obicei când toate
ne merg bine avem tendin\a s[ relax[m disciplina sufleteasc[ =i s[
ne gândim la biruin\ele ce le-am avut odinioar[ pe calea
Domnului, ]ns[ necazul ne împinge mai mult ca orice prin
rug[ciune în bra\ele Domnului, care controleaz[ fiecare suflare =i
b[taie a inimii noastre. Atunci spunem ca Iov: <O! Cum nu pot s[
fiu ca în lunile trecute?> Inten\ia acestui mesaj este s[ aduc[
mâng`iere celor ce trec prin clipe de încercare, fiind prelucra\i în
cuptorul lui Dumnezeu. În acela=i timp este o chemare la a nu tr[i
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în trecut, când poate nu eram a=a de încerca\i, ci pre\uind ziua de
ast[zi s[ facem tot ce ne st[ în putin\[ pentru ca Dumnezeu s[
câ=tige glorie =i slav[ de pe urma noastr[, fie c[ suntem ]n pustie
sau în locuri cu verdea\[, înconjura\i de izvoare. 

Este ]n natura firii vechi a omului s[ cârteasc[ atunci c`nd este
]n necaz, s[ vad[ cât de bine a fost înainte de a intra în necaz =i s[
priveasc[ cu fric[ spre viitor. Motivele unei astfel de st[ri, când
trecutul pare mult mai bun ca =i prezentul, pot fi diferite. În prima
categorie sunt aceia care ajung la aceast[ stare atunci când se v[d
p[r[si\i datorit[ del[s[rii lor, care încetul cu încetul duce omul
înapoi spre p[cat. Unii prin neveghere ajung s[ se ]ndep[rteze de
Dumnezeu =i datorit[ vinei ce le apas[ cugetul gândesc la zilele
din trecut, când bucuria mântuirii le clocotea în inim[. Era timpul
când nu voia lor, ci voia Domnului le conducea via\a, =i, aseme-
nea unui copil pe care tata îl \ine de mân[, se sim\eau în deplin[
siguran\[. Un astfel de suflet la un moment dat, când este cercetat
de Duhul Domnului, tânje=te dup[ umblarea cu Dumnezeu =i
spune: <O! Cum nu pot s[ fiu ca în lunile trecute!> 

Un astfel de suflet a coborât de pe stânca care nu se clatin[ =i
a început s[-=i croiasc[ singur drum, pe acolo pe unde Domnul nu
a putut merge cu el, =i tânje=te din nou dup[ p[rt[=ia dinainte.
<F[-m[ s[ aud veselie =i bucurie, =i oasele, pe care le-ai zdrobit
Tu se vor bucura. Întoarce-\i privirea de la p[catele mele, =terge
toate nelegiuirile mele!> (Psalmul 51:8, 9). Ferice de omul pe
care-l treze=te Dumnezeu =i îi deschide ochii s[ vad[ c[ s-a
îndep[rtat de Dumnezeu =i care ia m[suri imediate, ca printr-o
c[in\[ sincer[ s[ vin[ din nou în p[rt[=ie sfânt[ cu Dumnezeu. 

O alt[ categorie de oameni care tânjesc dup[ vremurile din tre-
cut sunt aceia care nu mai v[d c[ au loc minunile lui Dumnezeu,
cu care poate s-au obi=nuit sau despre care au auzit de la al\ii.
<Atunci îmi zic: «Ceea ce m[ face s[ suf[r, este c[ dreapta Celui
Prea]nalt nu mai este aceea=i...» Dar tot voi lauda lucr[rile
Domnului, c[ci îmi aduc aminte de minunile Tale de odinioar[>
(Psalmul 77:10, 11). Credin\a noastr[ în Dumnezeu nu cre=te cel
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mai mult atunci când toate ne merg bine, ci atunci când ]n necaz
alerg[m la ajutorul lui Dumnezeu =i spunem, ca =i cei trei tineri
care au fost arunca\i în cuptor pentru refuzul lor de a participa la
idolatrie, fie c[ Dumnezeu ne scap[ sau nu ne scap[ pielea, noi
vom r[mâne credincio=i lui Dumnezeu. 

Când un pui de vultur a crescut suficient ca s[ poat[ zbura,
mama lui scoate fulgii din construc\ia cuibului, f[când s[ ias[ la
iveal[ spinii care fac r[mânerea în cuib deosebit de inconfortabil[
pentru puiul ce nu vrea s[ p[r[seasc[ siguran\a cuibului. Dac[
puiul de vultur tot nu vrea s[ încerce s[ zboare din cuib, mama îl
împinge din cuibul care de obicei se afl[ pe piscurile mun\ilor.
Puiul neavând încotro trebuie s[ înceap[ s[ dea din aripi =i aceas-
ta îi întrerupe picajul c[tre p[mânt, pentru ca apoi s[ se ridice
înapoi spre înaltul cerului. În acele clipe frica este uitat[ =i
înlocuit[ de confiden\[. Uneori Dumnezeu procedeaz[ cu noi la
fel, pentru a dovedi c[ credin\a noastr[ ]n El este real[ =i s[ nu ne
culc[m pe laurii victoriilor din trecut a Bisericii, a p[rin\ilor no=tri
sau a celor în jurul c[rora am crescut în credin\[. 

O alt[ categorie de suflete care au experien\a acestei st[ri de
nemul\umire fa\[ de prezent =i care privesc cu jind la trecut sunt
aceia care au l[sat ca inima lor s[ fie cuprins[ de o pojghi\[ de
r[ceal[ fa\[ de Domnul =i lucrarea Lui, pentru ca apoi s[ urmeze
o impietrire a inimii, care înceti=or nu mai este sensibil[ la glasul
Duhului Sfânt. În astfel de st[ri predicile devin plictisitoare,
cânt[rile obositoare =i par a fi o monotonie. Astfel de suflete ies
din casa de rug[ciune cu sufletul nestârnit de Duhul Sfânt =i în
curând dac[ nu primesc tratament imediat pentru boala de r[ceal[
a sufletului lor ajung s[ critice tot ce se face în casa de rug[ciune.
<O! Cum nu poate fi ca în lunile trecute! Ca în anii trecu\i, când
cutare predica! Când cutare minuni aveau loc!> Acest fel de oftat
poate fi un semn de boal[ sufleteasc[, care are nevoie de aten\ia
doctorului Isus Hristos. Fiecare suflet poate avea cât vrea el de
mult din Dumnezeu, pentru c[ nimeni =i nimic nu-l impiedic[ s[
se sfin\easc[ =i s[ se apropie de Dumnezeu. De aceea nimeni nu
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poate pune vina pe altcineva, decât pe el însu=i, c[ nu este at`ta
cât ar vrea s[ fie de aproape de Domnul. Fiecare suflet ce g[se=te
în el nemul\umire ar face bine dac[ ar spune: <O! cum de nu pot
s[ fiu ca în lunile trecute, când m[ temeam de Domnul la fiecare
pas ce-l f[ceam =i la fiecare gând pe care îl între\ineam în gândi-
rea mea. O! Cum de nu pot s[ fiu ca înainte, când c[utam s[ fiu
cel dintâi în fapte bune, chiar dac[ nimeni altul nu dorea s[ se
sacrifice?> Dac[ r[ceala sufletului celor nemul\umi\i de starea
p[m`nteasc[ =i spiritual[ persist[ =i nu prime=te tratament la
crucea Domnului Isus, ei ajung =i mai grav bolnavi =i ca într-o
nebunie temporar[ se m`nie pe Dumnezeu. 

Am auzit un om care a spus c[ vrea s[ se certe cu Dumnezeu,
uitând c[ este vai de acela ce se ceart[ cu F[c[torul Lui. <Las[
mânia, p[r[se=te iu\imea; nu te sup[ra, c[ci sup[rarea duce numai
la r[u> (Psalmul 36:8). Mânia în via\a omului este o reac\ie secun-
dar[, care se manifest[ din durere, dezam[gire sau datorit[ unei
dorin\e personale ne]mplinite. Dac[ o la=i netratat[, mânia cre=te
ca =i celulele de cancer, pentru ca apoi s[ te fac[ instabil =i vulne-
rabil la a lua decizii slabe. Ca oameni, avem tendin\a s[ ne mâ-
niem atunci când vedem c[ cineva nu ac\ioneaz[ cum credem noi
c[ ar trebui s[ ac\ioneze =i nu se poart[ dup[ a=tept[rile noastre.
<Cine este încet la mânie are mult[ pricepere, dar cine se aprinde
iute, face multe prostii> (Proverbe 14:29). Mânia creaz[ distan\[
între noi =i cei din jurul nostru, dar =i între noi =i Dumnezeu. 

Domnul Isus ne spune c[ este ferice de acela ce nu g[se=te o
pricin[ de poticnire în El, adic[ este mul\umit de modul cum
Dumnezeu face lucrurile =i se supune sub mâna Lui tare. Modul
]n care avem de-a face cu o persoan[ ce nu ac\ioneaz[ cum noi am
vrea este o încercare =i r[spunsul nostru va lini=ti situa\ia sau va
fi ca o benzin[ pus[ pe foc. Mânia trebuie controlat[ în[untru nos-
tru, f[când orice gând rob ascult[rii de Hristos, =i acest lucru este
posibil atunci când avem încredere în ceea ce Dumnezeu a f[cut,
ce face =i va face. Când l[s[m pe cineva s[ ne aduc[ la starea de
mânie îi d[m voie acelei persoane s[ ne reduc[ la mai pu\in decât
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la persoan[ complet[, cum trebuie s[ fim în Hristos Isus. Privind
la felul de împotrivire =i suferin\[ la care a fost expus Domnul
Isus putem birui frustrare =i mânia pe care o simte firea noastr[ =i
care aliat[ cu vr[jma=ul noastru ne provoac[ s[ fim nemul\umi\i
cu cei din jur =i chiar cu Dumnezeu. Aceast[ stare de mânie tre-
buie adus[ la crucea Domnului Isus =i m[rturisit[ ca un p[cat
aduc[tor de pagube suflete=ti =i chiar p[mânte=ti. 

O alt[ categorie de oameni care privesc cu regret la zilele de
odinioar[ sunt aceia care nu mai au zel pentru lucrarea de mân-
tuire a sufletelor nemântuite =i au obosit în facerea binelui, pentru
c[ inima, ca un instrument cu coarde, s-a dezacordat de la tonul
inimii Domnului Isus Hristos. Cu o astfel de inim[ putem ajunge
la starea ]n care ne rug[m pentru cei pierdu\i f[r[ emo\ie =i f[r[
inim[, iar când vorbim despre Domnul Isus Hristos vorbim f[r[
pasiune =i f[r[ s[ sim\im nevoia acut[ de mântuire a celui ce
nu-L cunoa=te pe Domnul Isus. Unul din motivele acestei st[ri, de
a tr[i în trecut =i a privi nemul\umi\i la prezent este c[ nu ne
rug[m cum ne rugam în lunile =i anii trecu\i. Aceast[ stare ]n care
ne vedem lipsi\i de succes a început prin aceea c[ rug[ciunea
noastr[ =i priorit[\ile inimii noastre s-au schimbat. Când la=i un
cotlon al inimii neexpus luminii Duhului Sf`nt, la rug[ciune acest
loc devine un cuibar pentru r[u. 

Harul înceteaz[ s[ mai curg[ în inim[ atunci când Duhul nu are
acces =i control total asupra vie\ii noastre =i începem s[ tr[im pe
seama harului vechi, spun`nd: <O! Cum nu pot s[ fiu ca în lunile
trecute!> Dac[ cauza acestei del[s[ri este rug[ciunea slab[,
remediul acestei probleme se g[se=te tot în rug[ciune. Dac[
rug[ciunea rece =i lipsit[ de interes te-a tras în jos, rug[ciunea
fierbinte va fi aceea care te va în[l\a din nou =i va invita lumina
Duhului Sfânt în inima ta, f[r[ rezerve =i limite puse de firea
p[m`nteasc[. Lipsa de veghere în rug[ciune ne duce la s[r[cie
spiritual[, pe când vegherea în privin\a rug[ciunii aduce bog[\ia
prezen\ei lui Dumnezeu în via\a noastr[. <Veghea\i =i ruga\i-v[,
ca s[ nu c[de\i în ispit[; duhul este plin de râvn[, dar trupul este
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neputincios> (Marcu 14:38). Rug[ciunea este modul în care ne
p[str[m leg[tura direct[ cu cerul =i ea ne arat[ cât este de stins[
sau de aprins[, asemenea unui indicator, starea sufletului nostru.
<Sfâr=itul tuturor lucrurilor este aproape. Fi\i în\elep\i dar, =i ve-
ghea\i în vederea rug[ciunii> (1 Petru 4:7). Când vom veghea în
vederea rug[ciunii =i a felului de rug[ciune pe care o facem,
rug[ciunea ne va urca pe treptele credin\ei tot mai sus, f[r[ s[ mai
fie nevoie s[ tânjim dup[ vremea trecutului. 

Un om care nu mai munce=te =i nu investe=te, ci doar prive=te
la trecut, admirând vremurile de demult, va ajunge s[rac. Dac[
vrea s[ fie bogat trebuie s[ se implice din nou în afaceri ca s[
prospere =i s[ nu trebuiasc[ doar s[-=i aduc[ aminte de vremurile
bune, ci s[ le tr[iasc[ la prezent. Un atlet care înceteaz[ s[ fac[
exerci\ii î=i aduce aminte de cum era odinioar[ =i de u=urin\a cu
care f[cea exerci\ii grele. Dac[ un asemenea tân[r vrea s[ fie din
nou în acea condi\ie fizic[ trebuie s[ se antreneze, s[ practice =i
s[ se hr[neasc[ în mod corespunz[tor, pentru ca trupul lui s[
poat[ face din nou acele exerci\ii grele. Nimeni nu poate fi rodi-
tor pentru Dumnezeu dac[ neglijeaz[ întrunirile la un loc a cre-
dincio=ilor, unde sufletul este hr[nit =i unde fiecare credincios
particip[, în felul lui, cu credin\[ =i dragoaste în închinare c[tre
Dumnezeu. Fiecare suflet se hr[ne=te cu Cuvântul lui Dumnezeu,
=i acest lucru trebuie f[cut nu doar în casa de rug[ciune din predi-
cile pe care lucr[torii lui Dumnezeu le \in, ci printr-un studiu per-
sonal a Scripturii acas[. 

Judec[torul drept va privi ce este în vasul nostru =i mai pu\in
la frumuse\ea de afar[ ce izbe=te ochii =i cu care ne prezent[m
înaintea oamenilor. Vrei s[ fii folositor St[pânului? Vrei s[
prime=ti cununa care nu se va ve=teji? Înceteaz[ s[ visezi la vre-
murile ce au fost =i f[ tot ce po\i pentru a fi în Hristos Isus ast[zi,
prin harul S[u pe care-L toarn[ peste cei ce se smeresc înaintea
Lui. Dumnezeu a privit la nevoile omului =i a v[zut c[ cea mai
mare nevoie a noastr[ a fost nevoia de iertare, de aceea ne-a tri-
mis un Mântuitor. Nu ne-a trimis un om de afaceri ca s[ pun[
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economia lumii pe picioare, nu ne-a trimis un inginer, cu toate c[
Universul este zidirea mânilor Lui, ci ne-a trimis un Salvator care
s[ ne mântuiasc[ de p[catele noastre. Pe monumentul unor eroi ce
=i-au pierdut via\[ în r[zboi scria c[ ei =i-au dat ziua de mâine
pentru ca noi s[ avem o zi de ast[zi. 

Domnul Isus a devenit Salvatorul nostru prin aceea c[ +i-a dat
via\a pentru ca noi s[ avem un ast[zi fericit =i o ve=nicie fericit[.
Când El este cu noi putem s[ ne bucur[m de via\[ =i de mântuire
chiar =i atunci când trecem prin necazuri ca =i Iov, pentru c[ noi
privim dincolo de aceast[ via\[. <Pentru mul\i am ajuns ca o mi-
nune, dar Tu e=ti sc[parea mea cea tare> (Psalmul 71:7). De=i Iov
era învinuit de prieteni, cu suspiciunea c[ ar fi p[c[tuit, el a r[mas
credincios lui Dumnezeu. +i noi trebuie s[ facem la fel atunci
c`nd suntem învinui\i =i vorbi\i de r[u pe nedrept. Domnul Isus ne
spune c[ avem motiv s[ ne bucur[m, pentru c[ dac[ r[bd[m
r[splata noastr[ va fi mare în cer. Când te vorbe=te cineva de r[u
spune-\i c[ e bine c[ nu doare, spune-\i c[ firea ta se poate smeri
prin aceasta =i bine c[ nu este adev[rat ceea ce se spune despre
tine. Atunci când prin poc[in\[ trecem de partea lui Dumnezeu
avem ca semn al tr[irii dup[ îndemnurile Duhului faptul c[ g[sim
pl[cerea în a ne p[stra cura\i pentru El. 

Au fost mul\i oameni care au trecut prin mari primejdii =i au
pl[tit mult pentru credin\a lor în Dumnezeu =i totu=i au lucrat
mult, refuzând s[ se mul\umeasc[ cu biruin\ele de odinioar[. Cu
o sut[ de ani înainte de reformatorul Luther a tr[it un om în
Anglia cu numele de John Wyclif, care preda teologia =i filozofia
la Oxford. Era o perioad[ când a=a zisa <biseric[> de\inea mai
bine de jum[tate din p[mânturile Angliei =i ]n afar[ de preo\i
nimeni nu avea cuno=tin\[ de Scriptur[. }ns[ acest om a pre\uit
Scriptura mai mult dec`t cuvintele Papei care tuna cu amenin\[ri
=i a tradus Scriptura din latin[ în englez[, pentru c[ a v[zut
corup\ia de care se f[cea vinovat[ biserica, care asuprea masele
de oameni f[r[ ca s[ le arate drumul spre mântuire. Pe urm[
aceast[ traducere a fost scris[ cu mâna în mai multe exemplare,
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lucrare care dura un an de zile pentru fiecare copie. Dup[ el, John
Huss =i mai târziu Martin Luther au distribuit Scriptura prin
Europa, consider`nd-o ca fiind Adev[rul suprem prin care
Dumnezeu }=i face voia cunoscut[ =i prin care conduce vie\ile
oamenilor. Ace=ti oameni au fost gata de sacrificiu pentru binele
altora =i sunt exemple de oameni care au refuzat s[ tr[iasc[ în tre-
cut =i nu s-au dat b[tu\i. Astfel de oameni au refuzat s[ accepte
ideea c[ datorit[ împotrivirilor vr[jma=ului nu se poate face o
lucrare util[ pentru Dumnezeu. 

+tiin\a spune c[ mintea omului poate citi =i culege informa\iile
cuprinse în milioane de c[r\i, dar nu are acces permanent la aces-
te informa\ii. Totu=i sunt lucruri pentru care se merit[ s[ facem un
efort ca s[ ni le reamintim. Domnul Isus ne spune despre unul din
aceste lucruri despre care se merit[ s[ le \inem minte. <Aduce-
\i-v[ aminte de nevasta lui Lot> (Luca 17:32). Nevasta lui Lot a
avut =ansa s[-=i scape via\a, dar ea a continuat s[ tr[iasc[ în tre-
cut, iar când s-a întors spre cetatea Sodomei, unde îi r[m[sese
inima, a fost transformat[ într-un stâlp de sare. <O! Cum nu pot
s[ fiu ca în lunile trecute!> Uitând ce este în urm[ suntem chema\i
s[ ne arunc[m înainte spre o via\[ tr[it[ cu folos pentru Împ[r[\ia
lui Dumnezeu. Dac[ treci prin clipe amare, spune o cântare,
Dumnezeu încearc[ zelul t[u, dar lumina privirilor Sale este
îndreptat[ spre tine mai mult ca oricând. La fel ca Iov, fii r[bd[tor
=i tr[ie=te momentul prezentului cu toat[ puterea pentru
Dumnezeu, l[sând lumina Scripturii s[-\i lumineze drumul în
întuneric, pentru ca într-o zi numele s[-\i fie citit în rândul celor
ce =i-au tr[it via\a cu folos.

Amin
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27
MIJLOCITORUL

<Tot poporul auzea tunetele =i sunetul trâmbi\ei =i
vedea fl[c[rile muntelui, care fumega. La priveli=tea
aceasta, poporul tremura, =i st[tea în dep[rtare. Ei
au zis lui Moise: «Vorbe=te-ne tu însu\i, =i te vom
asculta:dar s[ nu ne mai vorbeasc[ Dumnezeu, ca s[
nu murim.»> (Exodul 20:18-19)

Evenimentul d[rii Legii a avut loc în cadrul unei grozave
furtuni de tunete =i cutremure, în timp ce vârful
muntelui era acoperit de fl[c[ri. Poporul în acele clipe

era parc[ paralizat de evenimentul înfrico=[tor care avea menirea
s[ le inspire frica de Domnul, pentru a-i ajuta în viitor s[ nu
p[c[tuiasc[ împotriva Domnului. I-au cerut atunci lui Moise s[ nu
le mai vorbeasc[ Dumnezeu direct, ci printr-un mijlocitor, adic[
prin Moise, care s[ le =i interpreteze, la nivelul lor, voia lui
Dumnezeu. Reveren\a fa\[ de Dumnezeu era temelia celor zece
porunci care au format baza Legii sau Dreptarul Ebraic =i au fost
date în acest fel ca s[ r[mân[ scrise nu numai pe cele dou[ table
de piatr[, dar =i în mintea poporului care trebuia s[ în\eleag[ c[
au de-a face cu un Dumnezeu viu. Dumnezeu a folosit aceast[
manifestare pentru a le s[di în inimi o fric[ evlavioas[, care s[-i
\in[ departe de a p[c[tui. 

Legea a fost scris[ chiar de degetul lui Dumnezeu pe t[bli de
piatr[ =i au fost p[strate secole de-a rândul în Chivot, pân[ la
ducerea poporului în captivitate. <Când a ispr[vit Domnul de vor-
bit cu Moise pe muntele Sinai, i-a dat cele dou[ table ale
m[rturiei, table de piatr[, scrise cu degetul lui Dumnezeu> (Exo-
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dul 31:18). Moise a pre\uit aceast[ interven\ie direct[ a lui
Dumnezeu =i a adus Domnului, la poalele muntelui, pe un altar de
12 pietre, tauri ca jertfe de mul\umire. Pe acela=i munte, 500 de
ani mai târziu, prorocul Ilie a avut o convorbire cu Dumnezeu, dar
lui I-a vorbit prin glasul acela ca de <susur blând =i sub\ire>, pen-
tru c[ prorocul avea nevoie de încurajare. Poporul a fost nu numai
impresionat de puterea D[t[torului Legii, dar era cuprins de o
fric[ poate la=[ =i numai cuvintele lui Moise i-au mai lini=tit s[
în\eleag[ c[ inten\ia lui Dumnezeu nu era ca s[-i nimiceasc[.
Aceast[ desferecare a for\elor naturii =i a adâncului este ca =i o
mic[ repeti\ie a ceea ce va avea loc în ziua de r[zbunare a
Domnului, când mânia Lui se va rev[rsa nu doar peste muntele
Horeb, ci peste întreg p[mântul =i peste to\i oamenii care au ales
s[ calce Legile lui Dumnezeu =i nu s-au împ[cat cu Domnul at`ta
timp c`t au avut la dispozi\ia lor un M`ntuitor. 

Dac[ darea Legii, când înc[ Legea nu era c[lcat[, a fost f[cut[
cu o astfel de desf[=urare de for\[, cu cât mai îngrozitoare va fi
ziua judec[\ii lui Dumnezeu, când to\i cei ce nu au intrat la
ad[postul jertfei Domnului Isus vor da socoteal[ de fiecare gând,
cuvânt =i fapt[ din trecut. Un sim\ asem[n[tor de fric[ are loc
în[untrul nostru atunci când Legea lui Dumnezeu p[trunde în noi,
=i con=tiin\a =i inima noastr[ simte c[ suntem nepotrivi\i =i c[ are
de-a face cu un Dumnezeu Sfânt. În astfel de momente de adânc[
cercetare spunem ca Habacuc: <Când am auzit…lucrul acesta, mi
s-a cutremurat trupul; la vestea aceasta, mi se înfioar[ buzele, îmi
intr[ putrezirea în oase, =i-mi tremur[ genunchii...> (Habacuc
3:16). }n acele momente Duhul Sfânt deschide omului ochii ca s[
vad[ bine, adic[ s[ vad[ c[ este murdar de p[cat =i c[ are de-a
face cu un Dumnezeu a c[rui ochi sunt a=a de cura\i încât nu pot
privi r[ul. <Ochii T[i sunt a=a de cura\i c[ nu pot s[ vad[ r[ul, =i
nu po\i s[ prive=ti nelegiuirea!…> (Habacuc 1:13). În momentul
]n care ne sim\im vinov[\ia, Duhul Sfânt nu se opre=te ]n acest
punct, ci ne arat[ c[ Dumnezeu în bun[tatea Lui a rânduit un
Mijlocitor care s[ fac[ tot ce este necesar pentru ca s[ ajungem
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din nou ]n pozi\ia de a fi accepta\i înaintea ochilor lui Dumnezeu.
A=a dup[ cum Edenul nu putea fi îmbun[t[\it deoarece era per-
fect, tot a=a slujba acestui Mijlocitor este des[vâr=it[, pentru c[
atunci când a spus: <S-a sfâr=it!>, pe cruce, a terminat de f[cut tot
ce este necesar pentru ca omul s[ fie mântuit. 

P[c[tosul, la fel ca =i poporul care L-a auzit pe Dumnezeu
vorbind la Horeb, are un bun motiv s[ fie îngrozit la gândul c[ va
sta ]naintea acestui Dumnezeu ]nfrico=[tor, dar în clipa cercet[rii
Duhul Sfânt îi arat[ cum acest Dumnezeu nev[zut S-a întrupat de
dragul nostru, ca s[ poat[ deveni o punte, un Mijlocitor =i un
Înlocuitor, pentru ca omul s[ se bucure din nou de starea de prie-
tenie cu Dumnezeu, ca primul Adam înainte de c[derea în p[cat.
Dac[ aceast[ cercetare este pre\uit[ =i decizia pentru Dumnezeu
este f[cut[ cu toat[ inima, p[c[tosul este iertat prin meritul jertfei
Domnului Isus. Atunci este n[scut din nou, într-o f[ptur[ nou[,
care vrea mai mult ca orice s[ petreac[ timp în prezen\a lui
Dumnezeu. Atunci prezen\a lui Dumnezeu nu înseamn[ fric[, ci
bucurie. Apoi Duhul Sfânt împuternice=te sufletul ca s[ tr[iasc[
pentru Domnul =i acela care acum are numele de copil al lui
Dumnezeu nu numai c[ nu mai vrea s[ ocoleasc[ întâlnirea cu
Dumnezeu, ci ca =i Moise, nu vrea s[ mearg[ nic[ieri dac[
Domnul nu este cu el. <…Dac[ nu mergi Tu însu\i cu noi, nu ne
l[sa s[ plec[m de aici> (Exodul 33:15). 

Prezen\a lui Dumnezeu f[cea Israelul de nebiruit =i tot
prezen\a Lui ]l face pe cel ce-L are pe Domnul Isus ca Mântuitor
al sufletului s[u de nebiruit. Credinciosul opereaz[ numai dup[ un
singur principiu =i acela este de a fi cu Dumnezeu, în voia Sa.
Dumnezeu accept[ cu pl[cere o astfel de invita\ie =i ast[zi în via\a
credinciosului. <Domnul a r[spuns: «Voi merge Eu însumi cu
tine, =i î\i voi da odihn[»> (Exodul 33:14). Nu conteaz[ ce
du=mani vom întâmpina, pentru c[ dac[ Domnul este cu noi,
avem promisiunea c[ El ne d[ odihn[, iar psalmistul spune c[ ne
pune masa în fa\a potrivnicilor. Odihna aceasta se datoreaz[ fap-
tului c[ =tim c[ Dumnezeu este întotdeauna în deplin control =i nu
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este niciodat[ surprins de vreun plan al vr[jma=ului nostru. Este
momentul s[ ne întreb[m dac[ sufletul nostru are aceast[ odihn[
chiar atunci când trecem prin necazuri. Avem aceast[ pace pentru
c[ privim dincolo de via\a pe care o tr[im în acest trup, la o
tinere\e f[r[ b[trâne\e =i o via\[ f[r[ de moarte, care nu va fi o
poveste, ci o realitate. Suntem în drum spre cas[ =i pe cine oare
deranjeaz[ acest drum când acolo sunt cei dragi? 

+tim c[ acest trup este temporar, pentru c[ ajuns la maturitate
merge ]n continuu declin, spre deteriorare, dar omul tot încearc[
s[-l repare. Unele se machiaz[ pentru a ar[ta bine, al\ii \in diet[
dac[ sunt prea gra=i sau prea slabi, repar[ sau înlocuiesc din\ii, =i
unii chiar încearc[ s[ mai planteze p[r când acesta le cade din
cap. Este un efort zadarnic, pentru c[ menirea p[mântului este s[
se întoarc[ în p[mânt, de unde a fost luat, dar duhul =i sufletul se
vor întoarce la Dumnezeu, care le-a dat. La statuia lui Columbus,
în Spania, care se credea într-o vreme a fi sfâr=itul p[mântului,
erau cuvintele: <Nu este mai mult dincolo!> Lâng[ acest semn a
fost pus[ statuia unui câine care tr[gea jos cuvântul <Nu>,
deoarece Columbus a descoperit America, dovedind c[ este mai
mult decât Spania. Mai important este faptul c[ exist[ ceva mai
mult ca Spania sau America =i anume o via\[ ve=nic[, dup[
aceast[ via\[ p[m`nteasc[, =i Dumnezeu a f[cut posibil ca omul
s[ petreac[ ve=nicia cu El în fericire. 

Atunci când treci prin necazuri adu-\i aminte c[ este mai mult
dincolo de ce are lumea s[-\i ofere, =i anume, este odihn[ în
promisiunile lui Dumnezeu pentru oricine }l prime=te în via\a lui
pe Domnul Isus ca Domn =i St[pân. Cei n[scu\i numai o dat[ vor
muri de dou[ ori. Prima dat[ omul moare atunci când trece din
aceast[ via\[, =i apoi în iazul de foc, care este moartea a doua. Cei
ce se nasc de dou[ ori pe p[mânt, adic[ o dat[ na=terea biologic[
=i apoi na=terea din nou pe care o face Duhul Sfânt, nu vor muri
decât moartea biologic[, =i apoi vor domni ve=nic cu Domnul Isus
în }mp[r[\ia Lui, unde li se va da o mo=tenire nestric[cioas[. Eu
sunt român din na=tere, sunt american prin naturalizare, dar sunt
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cre=tin prin decizia de a-L primi pe Domnul Isus ca Domn al vie\ii
mele, care a murit în locul meu la Golgota, unde a pl[tit pentru
p[catul meu. Acolo a depus plata pentru p[catul omenirii =i este
locul unde crea\ia =i-a omorât Creatorul. Cred Sfânta Scriptur[
prin convingerea ce mi-o d[ Duhul Sfânt =i prin dovezile ei de a
se ar[ta adev[rat[ în via\a mea =i a celor ce merg spre Cer. Toate
acestea sunt posibile pentru c[ Domnul Isus a murit pentru mine,
=i El este ast[zi Mijlocitor între om =i Dumnezeu. <C[ci este un
singur Dumnezeu, =i este un singur mijlocitor între Dumnezeu =i
oameni: Omul Isus Hristos, care S-a dat pe Sine }nsu=i, ca pre\ de
r[scump[rare pentru to\i...> (1 Timotei 2:5-6). Dumnezeu este
des[vâr=it =i prive=te la noi prin Fiul S[u Preaiubit care ne-a
îmbr[cat în neprih[nirea Lui, prin înnoirea f[cut[ de Duhul Sfânt
=i astfel putem fi accepta\i înaintea sfin\eniei lui Dumnezeu.  

<…Dumnezeu este unul singur =i El va socoti neprih[ni\i, prin
credin\[, pe cei t[ia\i împrejur, =i tot prin credin\[ =i pe cei net[ia\i
împrejur> (Romani 3:30). Faptul c[ Domnul Isus a primit din par-
tea Tat[lui aceast[ slujb[ este înc[ o dovad[ a dragostei lui
Dumnezeu pentru sufletele noastre. <Dar acum Hristos a c[p[tat o
slujb[ cu atât mai înalt[ cu cât leg[mântul al c[rui mijlocitor este
El, e mai bun, c[ci este a=ezat pe f[g[duin\e mai bune> (Evrei 8:6).
Legea dat[ la Horeb ]i ar[ta omului preten\iile lui Dumnezeu, dar
al doilea leg[mânt, a c[rui Mijlocitor este Domnul Isus, este prin
meritul sângelui Domnului Isus =i este mult mai bun, pentru c[
oricine, oricât de p[c[tos ar fi, dac[ va crede în El va putea fi mân-
tuit. Într-o lume lipsit[ de sens =i scop adev[rat, Evanghelia str[lu-
ce=te mai frumos ca oricând, chemând oamenii la fericire. Fericire
înseamn[ s[-L cuno=ti pe Dumnezeu ca St[pân, ca Tat[ bun, ca
prieten =i chiar ca =i iubit al inimii. Cât timp st[m în palmele Lui
nimic nu ne poate atinge, =i în prezen\a Lui nu se poate tr[i murdar.

Suflet mântuit nu este acela care niciodat[ nu mai gre=e=te, ci
atunci c`nd vede vreo pat[ pe haina sufletului s[u nu o mai suport[
=i alearg[ la Acela pe care }l avem în Cer ca Mijlocitor, iar în
schimbul c[in\ei =i hot[rârii de a nu mai face acel lucru suntem
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ierta\i. <Copila=ilor, v[ scriu aceste lucruri, ca s[ nu p[c[tui\i. Dar
dac[ cineva a p[c[tuit, avem la Tat[l un Mijlocitor, pe Isus
Hristos, Cel neprih[nit> (1 Ioan 2:1). Acest Mijlocitor ]i cere p[c[-
tosului s[-=i m[rturiseasc[ p[catul. <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). Religia modern[ încearc[ s[ te
fac[ s[ te sim\i bine, dar te las[ tot p[c[tos. Ea inventeaz[ c[i de a
ie=i de sub poruncile Domnului, de sub lozinca: <Sfin\enie
Domnului!> Ea, uneori, încearc[ s[ spun[ c[ po\i tr[i cum vrei,
pentru c[ harul Domnului este pentru toate zilele =i te va accepta
oricum. Credin\a adev[rat[ are ca manager Duhul Sfânt, care are
ca templu trupul nostru, =i El nu conlocuie=te cu p[catul, de aceea,
at`ta timp c`t El ne mustr[ =i nu pleac[ de la noi trebuie s[ alerg[m
la Mijlocitorul nostru, Domnul Isus, =i s[ sc[p[m de vin[.

Cre=tinul adev[rat este un suflet în care tr[ie=te Dumnezeu =i
Domnul tr[ie=te numai cu omul în sfin\enie. Sfânta Scriptur[ nu
ocole=te sl[biciunile oamenilor de la care se a=teapt[ o tr[ire
sfânt[, pentru ca noi ast[zi s[ înv[\[m c[ p[catul are urm[ri din
cele mai triste. P[catul, care nu vine singur, ci ca un lan\ cu mai
multe verigi, este un subiect nepl[cut, dar este în Biblie, =i în
multe biserici acest cuvânt <p[cat> nu e considerat corect din
punct de vedere politic. Cine î=i iube=te sufletul nu va ocoli acest
subiect, ci va dori s[ înve\e cum s[ se p[zeasc[ de orice este
<r[u>, adic[ sortit nimicirii =i astfel s[ poat[ s[-L aib[ de partea
lui pe Dumnezeu. O cetate mic[ cu numele de Ai i-a b[tut pe
israeli\i, pentru c[ Acan s-a atins de ceea ce era dat pierz[rii.
Multe case de cre=tini sunt lipsite de binecuvântare =i de fericire
pentru c[ tolereaz[ ceea ce Dumnezeu nu tolereaz[. Pentru unii
pare ceva dogmatic atunci când se spune c[ singura cale =i singu-
rul mod de tr[ire este Isus. Dup[ cum un profesor de matematic[
insist[ c[ 3+3=6 de fiecare dat[ =i f[r[ excep\ie, tot a=a insist[
Biblia c[ cine nu se desparte de p[cat se desparte de Dumnezeu. 

Mul\i oameni, asemenea fariseilor, c`nd v[d c[ Domnul Isus =i
cerin\ele Lui se potrivesc cu =ablonul lor închipuit se lipsesc de
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mântuire. Acela care alege s[ se despart[ de p[cat va primi nu
numai porunci de sus, ci =i putere, instruc\iuni =i revela\ie. Omul
care se p[streaz[ curat ca s[ poat[ r[mâne în palmele Domnului,
s[ poat[ fi folosit de El, începe s[ primeasc[ gândurile de la
Dumnezeu =i s[ gândeasc[ =i el în acel fel. }n aceast[ faz[ trece
de la punctul unde are doar ra\iune omeneasc[ la punctul unde are
revela\ia Duhului. Aceast[ revela\ie sfânt[ va fi întotdeauna în
concordan\[ cu Cuvântul Scripturii. Lipsa cunoa=terii Scripturii =i
ignoran\a glasului ei clar produce fie fanatici, fie ni=te oameni
frico=i, care cad prad[ religiilor false ce le irosesc via\a =i efor-
turile. Când lumina divin[ a Duhului Sfânt p[trunde în sufletul
nostru ne schimb[ caracterul, ca s[ ne asem[n[m tot mai mult cu
Domnul Isus. Desp[r\i\i de aceast[ lumin[ divin[ nu suntem în
stare decât s[ p[c[tuim. 

Apostolul Pavel nume=te Duhul Sfânt a fi un mijlocitor care ne
ajut[ în sl[biciunile noastre. <+i tot astfel =i Duhul ne ajut[ în
sl[biciunea noastr[: c[ci nu =tim cum trebuie s[ ne rug[m. Dar
}nsu=i Duhul MIJLOCE+TE pentru noi cu suspine negr[ite. +i
Cel ce cerceteaz[ inimile, =tie care este n[zuin\a Duhului; pentru
c[ El MIJLOCE+TE pentru sfin\i dup[ voia lui Dumnezeu>
(Romani 8:26-27). Cel mai important este s[ fim siguri c[ în noi
este Duhul Domnului f[r[ de care nu putem fi ai lui Hristos =i o
dat[ ce El este în noi s[ cre[m cadrul ]n care s[ se simt[ bine, ca
s[ nu mai plece niciodat[. <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> (Ioan 16:13). Prin El, Dumnezeu este cu noi =i
în noi în toate zilele. Prin El putem trece de la ra\iunea ome-
neasc[, pe care o are majoritatea oamenilor, la revela\ia Duhului,
promis[ chiar de Domnul Isus. Prin neveghere, aceast[ c[l[uzire
sfânt[ se poate pierde atunci când omul las[ mai moale disciplina
duhovniceasc[ =i devine insensibil ca =i Samson. <«…Voi face ca
=i mai înainte, =i m[ voi scutura.» Nu =tia c[ Domnul Se dep[rtase
de la el.> (Judec[tori 16:20). Când omul ajunge s[ fie viteaz
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datorit[ lucrurilor lume=ti, el devine vulnerabil =i mai devreme
sau mai târziu va c[dea în la\ul vân[torului de suflete. 

Neascultarea =i trecerea peste ceea ce este scris toce=te sensi-
bilitatea de a deslu=i vocea =i voia Domnului. Când se accentueaz[
ce se vede în pierderea a ceea ce nu se vede, adic[ a ve=niciei,
apare paguba. Omul ascuns al inimii, unde Duhul Domnului tre-
buie s[ se simt[ acas[, trebuie s[ aib[ prioritate în fa\a trupului =i
a firii p[mânte=ti care nu înceteaz[ s[ cear[ drepturi chiar dac[ este
r[stignit[. Chiar atunci când nu în\elegem trebuie s[ ascult[m de
Dumnezeu =i de glasul Scripturii. Chiar atunci când suntem tenta\i
s[ spunem c[ povara pe care o ducem nu are logic[, dup[ ra\iunea
omeneasc[, continu[ s[ r[mâi ascult[tor =i vei dezvolta o intui\ie
din partea Duhului Sfânt. A=a cum într-o c[snicie fericit[, dup[
câ\iva ani, parc[ prin intui\ie cei doi =tie ce vrea cel[lalt, tot a=a
omul care umbl[ cu Dumnezeu va dezvolta aceast[ intui\ie cu voia
St[pânului, prin puterea Duhului Sfânt. Atunci când lu[m
hot[rârea de a asculta de El în toate detaliile, nu numai în ceea ce
ne convine, vom sim\i aceast[ cârmuire a Duhului Sfânt.

Când m[ gândesc la p[catele f[cute prin omitere, adic[ lucruri
ce ar fi trebuit s[ le fac =i nu le-am f[cut, m[ umilesc în
neputin\ele mele =i }i mul\umesc Tat[lui c[ a îng[duit s[ am un
Mijlocitor în mine prin Duhul Sfânt =i un Mijlocitor la dreapta
Tat[lui, care dore=te mult s[ ajungem acolo unde este El. Majori-
tatea credincio=ilor recunosc c[ comit destule p[cate prin omitere
în fiecare an ]nc`t s[ merite mânia Marelui St[pân, dar între noi
=i El, în dragostea Lui, a pus un Mijlocitor care are în posesia Lui
un merit dobândit la Golgota, care nu va apune niciodat[ în va-
loare. De câte ori nu ne-am rugat de form[, am citit Scriptura ca
s[ sc[p[m de o obliga\ie sau am fi putut face un bine =i nu l-am
f[cut, am comis p[catul prin omitere, ca s[ nu mai amintim de
cele comise datorit[ sl[biciunii =i nimicniciei noastre suflete=ti.
A=a cum între Israel =i Dumnezeu era mijlocitor Moise, între noi
=i Dumnezeu este un Mijlocitor =i anume Domnul Isus Hristos.
De câte ori nu mergem mai departe cu buzele decât merge inima
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noastr[, sau de câte ori nu mergem mai departe cu promisiunile
decât cu faptele? Harul a rânduit un Mijlocitor care orchestreaz[
evenimentele vie\ii în a=a fel ]nc`t s[ ne aduc[ din nou în clocot
pentru Dumnezeu. 

Uneori m[ gândesc c[ dac[ omul ar vedea acel foc =i ar auzi
acele tunete ca =i Israelul la Horeb, ar lua în mod mai serios rela\ia
cu Dumnezeu, pentru c[ grozav lucru este s[ cazi în m`inile Lui.
De multe ori este nevoie ca Dumnezeu s[ ne treac[ prin cuptor,
asemenea lui Iov, ca s[ ajungem s[ avem o perspectiv[ mai corect[
despre puterea =i sfin\enia lui Dumnezeu. <Urechea mea auzise
vorbindu-se de Tine; dar acum ochiul meu Te-a v[zut. De aceea
mi-e scârb[ de mine =i m[ poc[iesc în \[rân[ =i cenu=[> (Iov 42:5-
6). Toate aceste sl[biciuni pe care le vedem în noi ar trebui s[ ne
fac[ s[ pre\uim =i mai mult pe iubitul nostru Mijlocitor, prin care
avem intrare slobod[ la Tat[l. El singur este Marele Preot care are
dreptul de a mijloci în Cer pentru noi, fiindc[ El a intrat în locul
preasfânt cu sângele S[u nevinovat o dat[ pentru totdeauna, sânge
prin care suntem accepta\i înaintea lui Dumnezeu.

Moise a fost omul potrivit pentru slujba de mijlocitor, deoarece
era bine v[zut de Dumnezeu =i vorbea cu el gur[ c[tre gur[.
Moise s-a oferit ca sacrifiu pe el însu=i, cer`nd Domnului s[-i
=tearg[ numele din cartea Sa mai bine decât s[ vad[ c[ Dumnezeu
}=i p[r[se=te poporul. Domnul Isus de bun[ voie +i-a dat via\a
pentru omul p[c[tos ca s[-l r[scumpere, dobândind acest drept de
Mijlocitor. Israeli\ii au fost bucuro=i c[ aveau un mijlocitor. +i noi
ast[zi suntem binecuvânta\i c[ avem un Mijlocitor cu putere la
curtea Dumnezeului Celui Preaînalt, pentru c[ El }nsu=i este
Dumnezeu. El este singura cale c[tre Dumnezeu =i nu este un alt
nume dat omului prin care s[ fie mântuit afar[ de Numele scump
al Domnului Isus, care este Mijlocitorul nostru. Mijlocitorul ne
înva\[ s[ lu[m în serios modul în care avem de-a face cu Acela
care mijloce=te pentru noi la Tat[l. 

Când c[rturarii copiau sulurile de Scriptur[ aveau grij[ s[ nu
lase sau s[ nu adauge nici m[car un singur punct, pentru c[ un
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punct înseamn[ o iot[, iar Scriptura ne spune c[ cerul =i p[mântul
vor trece, dar cuvintele Lui nu vor trece, ci se vor împlini în între-
gime pân[ la ultima iot[ =i cu privire la mântuirea celor ce s-au
încrezut în dragostea Mântuitorului, dar =i în ceea ce prive=te jude-
cata celor ce au întors spatele ofertei de împ[care a lui Dumnezeu.
Trebuie s[ în\elegem c[ atunci când Dumnezeu ne înva\[ prin
Scriptur[ ce vrea =i ce a=teapt[ de la noi, El nu are inten\ia s[ ne
fac[ r[u, ci s[ ne fac[ potrivi\i =i acceptabili pentru a petrece
ve=nicia cu Dumnezeu. Când toiagul =i nuia Lui ne c[l[uzesc este
pentru c[ nu vrea s[ ne piard[ =i pentru c[ =tie preten\iile Tat[lui.
El, în bun[tatea Sa, alege s[ ne judece aici, pe p[m`nt, ca s[ nu fim
judeca\i o dat[ cu lumea. <…Dumnezeu a venit tocmai ca s[ v[
pun[ la încercare, =i ca s[ ave\i frica Lui înaintea ochilor vo=tri,
pentru ca s[ nu p[c[tui\i> (Exodul 20:20). El alege s[ ne încerce pe
p[m`nt, pentru c[ tot ce este în Cer a fost încercat =i dovedit bun.

Frica de Domnul ar[ adânc, credin\a seam[n[ =i apoi dragostea
culege roade care-L glorific[ pe Dumnezeu. El este Dumnezeu
Sfânt care nu se las[ batjocorit, de aceea este spre folosul nostru s[
purt[m o fric[ sfânt[ de Domnul =i s[ ne p[zim de p[cat. Nu tot
ceea ce Mijlocitorul îng[duie ne place =i nici chiar unele predici nu
ne plac, dar sunt spre folosul nostru. Orice lucru sau metod[ care
ne face s[ urâm p[catul =i s[ ne fie groaz[ de r[u trebuie apreciat
=i primit. Niciodat[ s[ nu ne îndoim de dragostea Lui, chiar =i
atunci când ne mustr[ sau ne pedepse=te, pentru c[ o face la fel
cum un tat[ î=i pedepse=te copilul în dragoste. Acela care ne
pedepse=te uneori ne =i iube=te, =i când I-am predat Lui via\a noas-
tr[, El va lua m[surile potrivite ca s[ ajungem cu bine la sfâr=itul
alerg[rii noastre. El este Mijlocitorul nostru în care =i prin care
avem via\a. O dat[ mântui\i, s[ fim =i noi dintre aceia care mijlo-
cesc în rug[ciune pentru al\ii, ca s[ sem[n[m cu St[pânul nostru.
<El vede c[ nu este nici un om, =i Se mir[ c[ nimeni nu
mijloce=te...> (Isaia 59:16). Atunci prezen\a Lui va fi sim\it[ =i
sufletul se va odihni în Domnul, Mijlocitorul nostru. <…Voi merge
Eu însumi cu tine, =i î\i voi da odihn[> (Exodul 33:14).     Amin
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28
S-A NÃSCUT UN MÂNTUITOR

<Ast[zi în cetatea lui David, vi s-a n[scut un
Mântuitor, care este Hristos, Domnul.> Luca 2:11

Pentru mul\i oameni s[rb[toarea Na=terii Domnului este
cea mai festiv[ s[rb[toare a anului din cauza împo-
dobirilor caselor, a magazinelor =i a meselor mai bogate

prin care unii s[rb[toresc Cr[ciunul. Este foarte important s[ nu
facem din astfel de lucruri o prioritate, ci s[ ne concentr[m aten\ia
asupra lucrurilor ce s-au petrecut la Betleem =i care ne-au adus
nou[ un folos ve=nic. Pove=tile =i colinzile ce înso\esc aceste zile
de s[rb[toare nu sunt suficiente pentru a ne informa, ci trebuie s[
cercet[m Scriptura pentru a fi siguri c[ în\elegem ce s-a întâmplat
în Betleem acum dou[ mii de ani. S[rb[toarea Cr[ciunului nu este
a=a de frumoas[ pe cât a fost de necesar[. Cr[ciunul este
s[rb[toarea unei ac\iuni f[r[ precedent din partea lui Dumnezeu,
care a venit în ajutorul lumii ce z[cea ]n mocirla p[catului. 

Omul a f[cut din Cr[ciun o s[rb[toare a culorilor =i a
str[lucirii, ]ns[ primul Cr[ciun a fost caracterizat de simplitate.
Adev[rul despre ce s-a întâmplat la Cr[ciun ]l g[sim în Sfânta
Scriptur[ =i el ne spune c[ Dumnezeu S-a întrupat într-un Copil =i
S-a n[scut prin fecioara Maria. Acest adev[r al Scripturii are pute-
rea s[ schimbe via\a nu temporar, ci pentru veci, nu ca =i c[r\ile
scrise dintr-o în\elepciune p[mânteasc[, care te înva\[ c[ singur
po\i s[ ie=i din impasurile vie\ii. Aceste c[r\i vor s[-i fac[ pe
oameni mai buni, f[r[ s[ p[trund[ la r[d[cin[ pentru a afla de ce
oamenii nu sunt buni. Omul nu este bun datorit[ p[catului. Acum
dou[ mii de ani a avut loc un eveniment extraordinar, despre care
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vorbim =i ast[zi, Na=terea Domnului Isus, care a împ[r\it istoria
omenirii în perioada de dinainte =i perioada de dup[ na=terea
Domnului Isus. 

Na=terea Domnului a fost împlinirea promisiunii pe care
Dumnezeu o f[cuse în Eden, c[ va interveni în ajutorul omului
c[zut în plasa celui r[u printr-un campion ce se va na=te din
s[mân\a femeii =i va zdrobi capul =arpelui. Aceast[ s[rb[toare
împarte oamenii de pe p[mânt în dou[ categorii: ]n cei ce nu cred
]n El =i ]n cei ce cred ]n El ca Domn al vie\ii lor. Chiar de la
început este important s[ oberv[m c[ îngerii lui Dumnezeu L-au
proclamat pe Domnul Isus ca fiind Hristosul, adic[ Salvatorul
a=teptat de tot poporul, identific`ndu-L ca fiind Unsul =i Trimisul
Tat[lui, care este ast[zi Mântuitorul lumii. Numele Isus, care
înseamn[ Salvator, a fost un nume personal, dar numele de
Hristos a fost numele care a identificat misiune cu care a venit pe
p[mânt. Numele de Hristos este sinonim cu numele de Mesia,
despre a cui venire pe p[mânt a prorocit Daniel (Daniel 9:25). El
este Unsul lui Dumnezeu =i acest nume este legat de atributele Lui
de Mare Preot =i de Rege al Regilor. Venirea Lui a fost în\eleas[
gre=it de oamenii din acel timp, pentru c[ ei se a=teptau la o
izb[vire p[mânteasc[ de sub romani, ]ns[ El a venit pe pâmânt ca
un eliberator spiritual al celor ce sunt robi ai p[c[tului. 

Domnul Isus este a dou[ parte din Dumnezeire =i Fiul lui
Dumnezeu egal cu Dumnezeu, care a venit pe p[mânt cu o sin-
gur[ personalitate ce avea natura de Dumnezeu =i de om deplin.
Na=terea Lui a fost o minune ce trece peste legile naturii, ]ns[
minunile nu se supun nici logicii =i nici ra\iunii omului. <Vi s-a
n[scut un Mântuitor>, a spus îngerul într-o atmosfer[ s[rb[to-
reasc[, dar de ce? Pentru c[ aveam mare nevoie de El =i nu era o
alt[ cale de sc[pare pentru om. Împ[ratul Slavei S-a umilit, dez-
br[când gloria cereasc[ =i îmbr[c`nd natura omeneasc[, coborând
într-un mediu resping[tor în care S-a lipsit de orice fel de
str[lucire p[mânteasc[. Dac[ S-ar fi n[scut ca =i noi din s[mân\a
barbatului ar fi mo=tenit din p[catul lui Adam, dar fiind n[scut de
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la Duhul Sfânt, S-a n[scut f[r[ de p[cat. Omul este doritor de bine
=i de libertate, dar nu are puterea s[ devin[ cu adev[rat bun pen-
tru c[ nu este în natura lui. Acest lucru a fost o problem[ a=a de
mare, ]nc`t a trebuit s[ vin[ Fiul lui Dumnezeu pe p[mânt s[ o re-
zolve. Omul spune c[ este bun, ]ns[ uneori p[c[tuie=te. Scriptura
spune c[ omul este un p[c[tos care uneori mai face =i bine. 

Primul om a fost creat dup[ chipul =i asem[narea lui
Dumnezeu, dar o dat[ c[zut în p[cat a pierdut acest chip al
sfin\eniei =i des[vâr=irii care-l f[cea s[ semene cu Dumnezeu. Ca
urmare, când lui Adam i s-au n[scut copii nu a putut s[ le trans-
mit[ decât o natur[ p[c[toas[. Omul pân[ ce nu a c[zut în p[cat
era fericit nu pentru ceea ce avea în jurul lui, ci pentru c[ avea
p[rt[=ie cu Domnul în r[coarea zilei. Omul nu poate fi cu adev[-
rat fericit pân[ când nu are ceea ce a avut Adam în gr[din[, =i
anume p[rt[=ia cu Dumnezeu. Fericirea din inima lui Adam s-a
stins în momentul când a crezut =i a f[cut ce i-a spus =arpele în
loc s[ asculte de Dumnezeu. Dup[ ce a p[c[tuit nu a mai c[utat
p[rt[=ia cu Dumnezeu, ci s-a ascuns, pentru c[ L-a privit pe
Dumnezeu nu ca pe prieten, ci ca pe un judec[tor. Adam =i-a f[cut
un =or\ din frunze, care reprezint[ =i ast[zi efortul personal al
omului de a se face acceptabil înaintea lui Dumnezeu, ]ns[ El a
trebuit s[ se sacrifice pentru a crea omului o hain[ care s[ fie
acceptabil[ înaintea ochilor Lui. 

Domnul Isus a venit pe p[mânt ca s[ restaureze prietenia din-
tre om =i Dumnezeu, devenind Mielul de jertf[ prin care p[catul
omenirii s[ fie pl[tit. Domnul Isus S-a dezbr[cat de gloria
cereasc[, a luat un trup de om, n[sc`ndu-Se ca un copil.
S[rb[toarea Cr[ciunului nu este pentru cei ce au r[spunsuri, ci
pentru cei ce caut[ r[spunsuri pentru nelini=tea sufletului lor =i
doresc s[ fie ]n rela\ie de prietenie cu Dumnezeu. Cr[ciunul este
pentru aceia care admit ca au p[cat =i caut[ s[ scape de el. Nu este
nevoie s[ mergi un kilometru pe coate =i pe genunchi sau s[
pl[te=ti prin fapte sau suferin\i, ci trebuie doar s[ prime=ti Darul
lui Dumnezeu pentru tine, adic[ pe Domnul Isus. Oamenii au obi-
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ceiul de a îmbrac[ un pom cu podoabe la Cr[ciun, ]ns[ n-a exis-
tat un pom îmbr[cat cu mai mult[ frumuse\e =i dragoste ca lem-
nul de blestem al crucii prin care Domnul Isus ne-a împ[cat cu
Dumnezeu Tat[l. Restaurarea omului la starea de p[rt[=ie cu
Dumnezeu, ca înainte de p[catul din Eden, este o restaurare a
chipului lui Dumnezeu în noi =i are loc prin na=terea din nou,
când în mod supranatural Duhul Sfânt ne schimb[ în f[pturi noi.
Pân[ când cineva nu este restaurat la aceast[ minunat[ stare de
p[rt[=ie nu poate s[ aib[ parte de cer =i de mântuire, =i prin aceas-
ta putem s[ vedem cât de necesar[ a fost venirea Domnului Isus
în lume. Un Fiu ni s-a dat, Fiul Tat[lui, care S-a n[scut în familia
a doi tineri ce =i-au pus via\a în slujba lui Dumnezeu. 

Domnul Isus a venit cu scopul de a muri pentru întreaga
omenire =i astfel oricine va crede în moartea Lui s[ tr[iasc[
ve=nic. El este centrul =i inima Scripturii, istoriei =i a întregii
lumi, iar venirea Lui a deschis o cale c[tre a birui firea noastr[
p[mânteasc[ care s-a aliat cu cel r[u împotriva binelui sufletului
nostru. Venirea =i moartea Lui ne-a ar[tat cât de grav[ este proble-
ma p[catului care se cuib[re=te a=a de u=or în inima omului.
Nimeni nu poate fi mântuit încerc`nd s[ fie mai bun, ci numai
prin restaurare la termeni de pace cu Dumnezeu, primind
neprih[nirea ce se cap[t[ prin credin\[ =i care ne face ca =i cum
niciodat[ nu am fi p[c[tuit. Domnul Isus S-a n[scut în Betleemul
din Iudea ca s[ fie Cel care pl[te=te datoria fiec[rui p[c[tos ce
vrea s[ fie restaurat la rela\ia de pace cu Dumnezeu, pentru c[ noi
am fi putut pl[ti numai dac[ am fi fost pedepsi\i pentru vina
p[catului nostru. 

Când suntem restaura\i la starea pe care a avut-o Adam înainte
de c[derea în p[cat reapare fericirea =i dorin\a de a fi în prezen\a
lui Dumnezeu. El ne schimb[ din interior înspre afar[ =i aceast[
transformare începe cu biruirea mândriei omului, care uneori nu
vrea s[ primeasc[ mil[ =i s[ admit[ c[ nu se poate salva singur.
Domnul Isus S-a n[scut pentru ca noi s[ putem avea din natura lui
Dumnezeu prin Duhul Sfânt, cu care cel ce crede în Domnul Isus
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este pecetluit. Aceast[ natur[ nou[ ne face s[ urâm p[catul =i s[
iubim neprih[nirea, pentru c[ ea este o asem[nare cu Dumnezeu.
Numai schimb`ndu-ne dup[ chipul =i asem[narea lui Dumnezeu
putem deveni ferici\i =i mântui\i. Când p[c[tosul se poc[ie=te =i se
întoarce de la calea lui rea, a=a cum am f[cut =i eu, Duhul Sfânt
devine noul administrator al fiin\ei noastre =i ne conduce în tot
adev[rul. Dac[ nu ai avut aceast[ experien\[ a restaur[rii dup[
chipul lui Dumnezeu, s[rb[toarea Cr[ciunului nu are nici un rost
pentru tine, deoarece înseamn[ c[ pân[ acum nu ai avut nici un
folos în urma venirii =i întrup[rii Mântuitorului pe p[mânt. Este
Domnul Isus pentru tine ast[zi un Copil ce S-a n[scut într-o iesle
cândva, de mult, sau este Domnul vie\ii tale, care este ]n inima ta?

Domnul Isus S-a n[scut în Betleem, dar vrea s[ se nasc[ =i
în[untru sufletului t[u =i s[ ia chip în via\a ta tot mai mult pe zi
ce trece. Dac[ am vorbi numai în versuri despre Dumnezeu =i am
cânta mai frumos dec`t îngerii, pân[ când nu are loc aceast[
restaurare prin na=terea din nou totul este f[r[ rost. Dac[ Îi ceri
Domnului s[ vin[ în via\a ta =i s[ o conduc[, El va face aceast[
minune în[untrul t[u =i vei fi fericit. Dup[ ce are loc na=terea din
nou limba ta nu va mai vorbi la fel =i inima ta nu va mai dori
lucrurile lumii. Cr[ciunul înseamn[ p[trunderea lui Dumnezeu,
cu lumina Lui, într-o lume ce z[cea în întuneric. Cr[ciun
înseamn[ p[trunderea luminii sfinte a Duhului Sf`nt în[untru
sufletului nostru. Dac[ ai avut aceast[ experien\[ ai motivul =i tot
dreptul ca în mod justicat s[ te bucuri de Cr[ciun. 

Dup[ cum a fost prorocit, Dumnezeu s-a folosit de o tân[r[
fecioar[ cu numele de Maria, care era logodit[ sau cum se spunea
atunci promis[ lui Iosif. Logodna consta într-o în\elegere verbal[
între dou[ familii care erau prezentate în sinagog[ =i prin care o
tân[r[ era f[g[duit[ unui tân[r ca so\ie în viitorul apropiat, care,
de obicei, era un an de zile. Ruperea logodnei, cu toate c[ nu era
oficiat[ c[s[toria, era egal[ cu un divor\. Înainte ca cei doi s[
locuiasc[ împreun[, Maria, conform în=tin\[rii primite prin
îngerul Gavril, s-a aflat îns[rcinat[ de la Duhul Sfânt. Noi suntem
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obi=nuiti cu credin\a =i ascultarea Mariei, dar pentru ea nu a fost
u=or. Nici pentru Iosif nu a fost u=or, pentru c[ s-a aflat dintr-o
dat[ ]n mare încurc[tur[, cu toate c[ se =tia nevinovat. Dumnezeu
a comunicat cu fiecare din ei despre aceast[ na=tere neobi=nuit[ =i
amândoi au acceptat s[ asculte de Dumnezeu. Dumnezeu a dat
omenirii acest semn nou, care consta în faptul c[ fecioara a r[mas
îns[rcinat[. Dumnezeu a creat omul într-un chip unic, cum nici un
om nu a mai fost creat =i nici nu va mai fi creat vreodat[. 

Dumnezeu care poart[ =i numele de Vegheator i-a vorbit lui
Iosif în somn ca s[ în\eleag[ c[ Maria era curat[ =i faptul c[ era
]ns[rcinat[ f[cea parte din planul Lui. Visurile sunt una din
metodele pe care Dumnezeu le folose=te chiar =i în zilele de ast[zi
ca s[ vorbeasc[ oamenilor. Iosif a luat-o pe Maria =i i-a purtat de
grij[, ocrotind-o de gura oamenilor =i de pietrele celor ce abia
a=teptau ca o nou[ victim[ s[ calce Legea. Dup[ planul lui
Dumnezeu, a fost dat un decret de la Cezar August prin care
fiecare familie trebuia s[ mearg[ s[ se ]nscrie, fiecare ]n cetatea
lui. Iosif a c[l[torit cu Maria din Galilea pân[ la Betleem, o dis-
tan\[ de 80 mile, =i când au ajuns acolo s-a ]mplinit vremea c`nd
Maria trebuia s[ nasc[. Pentru Maria =i Iosif nu a fost loc ]n casa
de pososire =i au trebuit s[ se mul\umeasc[ cu ad[postul rudi-
mentar al unei iesle, unde s-au refugiat în jurul animalelor. Acolo
în iesle S-a n[scut Mântuitorul lumii. 

Ieslea din Betleem a ajuns s[ fie cea mai cunoscut[ =i cea mai
cântat[ dintre toate ieslele ce au existat în lume, pentru c[ acolo
S-a n[scut Adev[rul. La Betleem promisiunile lui Dumnezeu
f[cute prin proroci s-au împlinit =i Salvatorul Mesia S-a n[scut,
dovedind înc[ o dat[ credincio=ia lui Dumnezeu. La Betleem, în
iesle, s-a n[scut Acela în care era ascuns[ bog[\ia, în\elepciunea
=i =tiin\a lui Dumnezeu. Pe câmpia din jurul Betleemului erau
ni=te p[stori care f[ceau de straj[ ]n jurul turmei lor, când deodat[
senin[tatea nop\ii a fost întrerupt[ de cânt[rile îngerilor ce-L
sl[veau pe Dumnezeu pentru bun[tatea Lui, deoarece a îng[duit
ca R[scump[r[torul s[ se nasc[ pe p[mânt. Unul dintre îngeri s-a
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apropiat de p[storii înfrico=a\i =i i-a lini=tit. Solul ceresc le-a spus
c[ li s-a n[scut un Mântuitor, Hristos Domnul, care va mântui pe
popor de p[catele lui. Na=terea Domnului Isus a fost o s[rb[toare
ce a unit cerul =i p[mântul. Na=terea Domnului în inima sufletu-
lui ce se poc[ie=te continu[ s[ uneasc[ cerul =i p[mântul, f[când
=i în zilele de ast[zi o s[rb[toare în cer. Cerul =i p[mântul s-au
unit în cânt[ri de bucurie pentru bun[tatea lui Dumnezeu. 

Dup[ ce îngerii s-au în[l\at la cer, p[storii s-au hot[rât s[
mearg[ =i s[ vad[ Pruncul a c[rui na=tere fusese vestit[ de îngeri.
Îngerii au dat p[storilor ceea ce Scriptura nume=te un <Evanghe-
lion>, adic[ o veste bun[. Ciobanii au fost primii care au crezut în
Isus, Hristosul lui Dumnezeu. Dumnezeu, prin mesajul transmis
de ]nger, a ales s[-i fac[ pe oamenii cei mai simpli, adic[ pe
p[stori, cei mai importan\i oameni. Ei erau <ni=te p[stori>, dar
Dumnezeu i-a scos din obscuritate =i i-a f[cut s[ participe la
s[rb[toarea venirii Luminii în lume. P[storii ne dau o lec\ie a ce
înseamn[ s[ crezi cu adev[rat, pentru c[ atunci când crezi
ac\ionezi. P[storii au mers imediat =i au g[sit Pruncul de curând
n[scut întocmai cum li se spusese =i I S-au închinat. Ei au povestit
Mariei =i lui Iosif despre îngerii cei minuna\i, =i Maria a strâns
toate acele lucruri în inima ei. Probabil c[ nu vorbeau cel mai
corect din punct de vedere gramatical, poate chiar s-au bâlbâit ca
Moise, dar aveau un mesaj ca nimeni altcineva =i anume c[ S-a
n[scut un Mântuitor care este Hristosul. 

P[storii erau ni=te oameni c[rora c[rturarii nu le-a fi dat bun[
ziua =i iar fi ocolit, dar Dumnezeu i-a ales, nu i-a ocolit, ca s[
cunoasc[ Vestea Bun[ =i s[ devin[ mesageri pentru Fiul lui
Dumnezeu. Ai vrea s[ fii =i tu un astfel de mesager =i purt[tor a
Ve=tii Bune? Ori de câte ori spui unui om despre Darul lui
Dumnezeu e=ti un mesager care duci Vestea cea Bun[ mai
departe. P[storii erau disponibili =i au acceptat s[ se implice în
planul lui Dumnezeu, dar oare noi ne implic[m dincolo de ce
vrem noi, de convenientele =i confortul nostru? Dumnezeu a cins-
tit-o pe Maria =i este bine s[ facem =i noi la fel, =tiind c[ este un
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suflet mântuit ca =i noi, care am primit mântuirea. Cerurile spun
slava lui Dumnezeu =i ele au fost alese ca s[ participe la eveni-
mentul na=terii Mântuitorului pe p[mânt. Moise, prin inspira\ie
divin[, a scris în cartea Genesei despre soare, numindu-l
lumin[torul cel mare, cu toate c[ luna este cel mai apropiat corp
ceresc de p[mânt. În antichitate se credea c[ luna este mai departe
pentru c[ nu d[dea c[ldur[, dar soarele este a=a de mare c[ ar
putea cuprinde în[untrul lui 6 milioane de luni. Steaua Antres ar
putea con\ine 64 de milioane de sori de ai no=tri. Lucr[ri ca =i
acestea ne umplu de uimire =i ne fac s[ spunem: <Mare
Dumnezeu avem!> 

Na=terea Pruncului din Betleem a fost ini\iativa lui Dumnezeu,
=i cerul întreg =i chiar stelele a=teptau cu ner[bdare împlinirea
vremii, când s[ participe =i ele la bucuria Marelui St[pân. O stea
deosebit[ a fost aleas[ ca s[ str[luceasc[ deasupra Betleemul =i
i-a condus pe magi pân[ la casa unde era Salvatorul lumii =i
Lumina lumii. Astronomii, în m[sura în care aparatele lor pot s[
p[trund[, spun c[ au descoperit 225 bilioane de galaxii =i fiecare
galaxie con\ine cel pu\in o jum[tate de bilion de stele. În în\elep-
ciunea =i bun[tatea Lui, Dumnezeu a îng[duit ca Balaam, omul
care vedea vedeniile lui Dumnezeu, s[ vad[ aceast[ stea care-L
reprezenta pe Domnului Isus, care p[mânte=te vorbind r[s[rea din
s[mân\a semitic[ a lui Iacov. Un astronom cu numele de Kepler
spunea c[ atunci când una din aceste stele se sting creaz[ o
explozie ce poate fi v[zut[ uneori chiar de pe p[mânt =i care poate
dura câteva zeci de zile. Astronomii cre=tini ]n urma cercet[rilor
f[cute au spus c[ dup[ toate probabilit[\ile Domnul Isus S-a
n[scut la 11 septembrie anul 3 B.C., iar magii au vizitat Pruncul
Sfânt 15 luni mai târziu, la 25 Decembrie anul 2 B.C. 

Luna decembrie mai este numit[ =i luna cadourilor, pentru c[
oamenii cu ocazia s[rb[torii Cr[ciunului î=i fac cadouri unii alto-
ra, dar s[ nu uit[m c[ cel mai mare dar este Domnul Isus Hristos.
Cr[ciunul înseamn[ Emanuel, adic[ Dumnezeu este cu noi, pen-
tru c[ El a v[zut s[r[cia noastr[ spiritual[ =i a venit s[ ne
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îmbog[\easc[. Domnul Isus Hristos este Dumnezeu adev[rat din
Dumnezeu adev[rat. El este Cuvântul care S-a întrupat =i a locuit
între noi, oamenii, f[r[ de p[cat, ci plin de har =i de adev[r. El a
venit ca s[ ne aduc[ mântuirea =i s[ fac[ posibil[ tr[irea cu El în
fiecare zi. Magii i-au adus Domnului aur, smirn[ =i t[mâie. Aurul
reprezenta în mod simbolic faptul c[ Domnul era }mp[rat =i preot,
iar smirna care era de obicei folosit[ pentru îmb[ls[mare ascunde
în sine taina mor\ii =i îngrop[rii Domnului. +i noi putem s[-I
aducem Domnului aur, smirn[ =i t[mâie chiar dac[ nu suntem
boga\i. Ascultarea noastr[ de El este aur înaintea Lui. Suntem
chema\i s[ fim preo\i ai Celui Preaînalt =i când facem aceast[
slujb[ începând chiar din casele noastre Îi aducem darul t[mâii.
Când facem ca firea noastr[ s[ moar[ Îi aducem Domnului darul
smirnei, pentru c[ am fost îngropa\i ]mpreun[ cu Domnului Isus
în apa botezului =i am devenit o f[ptur[ nou[ în Hristos Isus. 

Tr[im vremuri când omenirea în cea mai mare parte face din
s[rb[toarea Na=terii Domnului o urâciune, pentru c[ ei s[rb[-
toresc de dragul de a avea s[rb[tori, nu de dragul S[rb[toritului.
Trebuie s[ lucr[m cu în\elepciune, pentru ca nu cumva ceea ce
facem s[ fie o urâciune =i Dumnezeu s[ nu aib[ drepturi în inima
=i casele noastre. Ce faci cu darul lui Dumnezeu care a fost trimis
pe p[mânt pentru tine? Po\i s[ faci doar una din dou[: po\i s[-L
prime=ti sau po\i s[-L refuzi. Nu te mul\umi doar cu tradi\ii =i cu
un program deosebit la biseric[, ci adu-I Domnului Isus la aceast[
s[rb[toare o închinare cu credin\[ =i dragoste în deplin[ ascultare
de Dumnezeu. Atunci s[rb[toarea Na=terii M`ntuitorului va fi vie
=i plin[ de o bucurie care nu trece o dat[ cu cadourile. S[rb[toarea
Na=terii Domnului Isus a scos la iveal[ adev[ra\ii închin[tori, =i
face =i ast[zi acela=i lucru. P[storii =i magii I S-au închinat, iar la
templu Simion =i proroci\a Ana I S-au închinat =i I-au mul\umit
lui Dumnezeu, pentru c[ au v[zut mântuirea lui Israel =i a lumii
întregi. 

Adev[rata s[rb[toare a Na=terii Domnului Isus este un
moment de o deosebit[ bucurie, marcat printr-o închinare =i
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mul\umire c[tre Acela care L-a dat pe Fiul, pentru ca oricine va
crede în El s[ nu piar[, ci s[ aib[ via\[ ve=nic[. Este un cadou care
nu te cost[, dar poate s[-\i aduc[ mult[ bog[\ie. Opre=te muzica
=i retragete singur sau singur[ undeva cinci minute, unde s[ nu
auzi nimic altceva decât vocea con=tiin\ei tale =i în acea stare s[
te întrebi: <S-a n[scut acest Mântuitor pentru mine personal? Este
El Domnul vie\ii mele?> D[-i voie con=tiin\ei s[ vorbeasc[ =i s[
spun[ dac[ simte povara vreunui p[cat =i fii sigur c[ }l po\i numi
pe Cel ce S-a n[scut la Betleem Domnul =i Mântuitorul t[u, altfel
nu ai nici un beneficiu real de pe urma acestei s[rb[tori. 

S[rb[toarea Cr[ciunului nu este o s[rb[toare a ochilor =i a fas-
tului cum cred mul\i, ci o s[rb[toare a inimii =i a dragostei lui
Dumnezeu pentru om. El a venit în cel mai umil mod, pentru a-i
putea chema la El, în mod individual, =i pe cei boga\i =i pe cei
s[raci, pentru c[ din perspectiva lui Dumnezeu to\i suntem mize-
rabil de murdari pe haina sufletului nostru. Sunt oameni dispu=i
s[ pl[teasc[ mult ca s[ locuiasc[ în zone numite <bune>, departe
de zonele unde locuiesc cei mai s[raci, dar Domnul Isus nu a
f[cut a=a. Pentru Dumnezeu tot p[mântul avea o singur[ zon[ =i
anume aceea unde locuiesc p[c[to=ii. Solu\ia a fost ca El s[ vin[
=i s[ pl[teasc[ pentru cei care admit c[ sunt bolnavi de boala
p[catului. Eu am admis c[ sunt p[c[tos =i am fost iertat, dar tu?
Dac[ vrei s[ îngenunchezi înaintea Lui =i s[-I dai inima ta, El va
veni =i va locui în tine =i vei cânta armoniile Cr[ciunului ca nicio-
dat[ înainte, nu pentru câteva zile, ci pentru restul vie\ii =i ve=nic
acolo unde este El. 

Venirea Domnului a fost indispensabil[ =i dac[ El nu ar fi venit
omul ar fi tot în p[cat, în drum spre iad. Din vr[jma=i ne-a f[cut
copii ai lui Dumnezeu =i ne-a dat o hain[ imaculat de alb[. El a
venit ca s[ isp[=easc[ pentru p[cat =i astfel noi, care suntem un
bulg[re de noroi, s[ avem via\[ ve=nic[. El a fost primit în mod
ostil de foarte mul\i oameni =i chiar de Irod, care a devenit o
unealt[ a celui r[u a c[utat s[-I ia via\a Pruncului Isus. +i ast[zi
întunericul nu suport[ lumina =i ura este deranjat[ de neprih[nire.
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}n loc ca toate orchestrele lumii s[-I cânte =i to\i oamenii s[-I
trimit[ flori, I-au oferit o iesle rece =i urât mirositoare. Este
Domnul Isus în noi pe un teritoriu ostil? <Îmi pare foarte r[u, dar
nu am loc pentru Isus în via\a mea>, spun =i ast[zi mul\i
Domnului Isus prin ac\iunile lor. S[ fim siguri c[ avem nu doar
s[rb[toare, ci =i salvare. 

Trebuie s[ avem nu doar o bun[ dispozi\ie la aceste s[rb[tori,
ci =i o inim[ mul\umitoare c[tre Acela care a f[cut mult bine
sufletului nostru, nimicind lucr[rile diavolului. S[ nu d[m hran[
doar trupului, ci s[ c[ut[m hran[ pentru suflet, care atunci când
este îngrijit =i hr[nit poate lucra cu râvn[ spre slava lui
Dumnezeu. Mozart a scris la sfâr=itul uneia dintre lucr[rile lui:
<Isuse miloase, nu uita c[ eu sunt cauza c[l[toriei Tale!>
Mul\ume=te-I c[ a pornit în c[l[torie, din Cer de la Tat[l, cu sco-
pul de a te mântui =i pe tine personal. Cr[ciun înseamn[ c[ cei
nemântui\i pot fi mântui\i =i cei bolnavi în suflet pot primi anti-
dotul care s[-i fac[ s[n[to=i. Dac[ El este Domnul =i St[pânul
vie\ii tale bucur[-te =i d[ slav[ lui Dumnezeu pentru bun[tatea
Lui, pentru c[ ne-a trimis pe Fiul S[u. Hristos S-a n[scut!

Amin
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29
PENTRU CE TE-AI NÃSCUT?

<«Atunci un Împ[rat tot e=ti!» I-a zis Pilat. «Da», a
r[spuns Isus. «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 în adev[r ascult[ glasul
Meu.»> Ioan 18:37

Domnul Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu care a venit
pe p[mânt între noi, oamenii, cu un scop bine definit =i
nimic =i nimeni nu a putut s[-L devieze de la planul lui

Dumnezeu. Pl[cerea Lui, sau mâncarea Lui cum a numit-o El, a
fost aceea de a spune cuvintele ce I le da Tat[l =i de a face
lucr[rile pe care I le da Tat[l s[ le fac[. Domnul Isus a =tiut de
unde vine =i de ce a venit s[ se nasc[ pe p[mânt, dar este bine s[
l[s[m Scriptura s[ dea r[spuns întreb[rilor care se nasc în[untru
nostru, ca de exemplu: <Pentru ce m-am n[scut? Ce este impor-
tant s[ caut? Care este \inta cea bun[ pentru via\a mea de pribeag
=i c[l[tor pe p[mânt?> Suntem foarte obi=nui\i cu întrebarea: <Ce
mai faci?> =i cu r[spunsul <Bine, mul\umesc!>, dar de multe ori
realitatea este alta =i anume c[ mul\i nu-=i =tiu rostul =i se zvâr-
colesc în nelini=te, nefiind bine deloc =i neavând un sim\ de
împlinire. Mul\i din cei care spun: <Sunt bine, mul\umesc!> sunt
de fapt mor\i suflete=te. 

Sfânta Scriptur[ este cartea care d[ omului ce caut[ cu sinceri-
tate r[spunsul la întreb[rile grele ale vie\ii =i ne înva\[ c[ nu am
ap[rut pe p[mânt la întâmplare, ci exist[m în urma unei planifi-
c[ri =i voin\e creatoare, pentru motive care trec dincolo de
existen\a noastr[ scurt[ pe p[mânt. <În El am fost f[cu\i =i
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mo=tenitori, fiind rândui\i mai dinainte, dup[ hot[rârea Aceluia,
care face toate dup[ sfatul voii Sale> (Efeseni 1:11). Pân[ când nu
în\elegem c[ am fost crea\i de El =i pentru El via\a nu are nici un
sens =i acesta este punctul de unde putem s[ începem s[ în\elegem
motivul pentru care ne-am n[scut pe acest p[mânt. <Pentru c[
prin El au fost f[cute toate lucrurile care sunt în ceruri =i pe
p[mânt, cele v[zute =i cele nev[zute: fie scaune de domnii, fie
dreg[torii, fie domnii, fie st[pâniri. Toate au fost f[cute prin El =i
pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile, =i toate se \in prin
El (Coloseni 1:16, 17). În momentul concep\iei fiin\ei omene=ti,
când cele dou[ coduri genetice au devenit o celul[, Dumnezeu,
D[t[torul a tot ce este bun, a ini\iat via\a noastr[ =i a trasat un
scop vie\ii noastre. Prin cuvintele: <Toate au fost f[cute pentru
El>, în\elegem c[ am fost f[cu\i nu pentru a deveni fiin\e care
umbl[ aiurea pe p[mânt =i apoi ne stingem ca o lumân[re, ci am
fost crea\i cu un scop precis =i anume de a face voia Lui. 

Cei mai mul\i oameni î=i r[spund întreb[rii: <De ce s-au
n[scut> cu specula\ii, dar pentru c[ut[torul avid Dumnezeu a l[sat
r[spunsul corect pe paginile Scripturii, care poate da r[spuns
întreb[rilor ce apar din[untru nostru. Atunci când începi s[
în\elegi voia Lui în loc s[ tot spui: <De ce ?>, începi s[ spui: <De
ce nu?> Cercetând Scriptura ne ar[t[m dorin\a de a cunoa=te
adev[rul lui Dumnezeu care prin Scriptur[ ne d[ r[spuns la
întreb[ri. Începutul =i sursa vie\ii noastre este Dumnezeu, care
ne-a cheamat la existen\[ pe motivul c[ <El a vrut>, pentru c[ El
este Suveran =i face tot ce vrea în cer =i pe p[mânt. <Toate au fost
f[cute de El =i pentru El.> Dumnezeu este dragoste =i a creat
p[mântul cu condi\ii prielnice pentru a sus\ine via\a noastr[ =i are
scris în cartea Lui fiecare zi a vie\ii noastre. <A=a vorbe=te
Domnul, care te-a f[cut =i întocmit, =i de la na=terea ta este spri-
jinul t[u...> (Isaia 44:2). 

Omul tr[ie=te în medie 25.000 de zile, dar dintre toate acestea
cea mai important[ este ziua când omul ia decizia de a se poc[i,
intrând în planul lui Dumnezeu pentru via\a ve=nic[, =i astfel tot
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restul zilelor s[ fie binecuvântat. <Binecuvântat fie omul, care se
încrede în Domnul, =i a c[rui n[dejde este Domnul!> (Ieremia
17:7). Omul a fost creat ca s[ poat[ alege între a face voia lui
Dumnezeu, a=a cum a f[cut Domnul Isus voia Tat[lui, sau a face
voia lui proprie, risipindu-=i via\a =i ocazia de a trece cu bine faza
de testare de pe p[mânt, pentru a deveni un suflet mântuit, care s[
existe ve=nic în prezen\a lui Dumnezeu. Prin p[cat, omul s-a
deconectat de la p[rt[=ia cu Dumnezeu =i a ie=it din voia Lui la fel
ca =i Cain, care a devenit un pribeag pe p[mânt. <...Pribeag =i
fugar s[ fii pe p[mânt> (Genesa 4:12). 

Majoritatea oamenilor tr[iesc f[r[ de rost =i f[r[ s[ =tie de ce
s-au n[scut pe p[mânt, motiv pentru care fericirea pentru ei este
doar o fantom[ dup[ care alearg[, c[ut`nd-o în locuri gre=ite. Ast-
fel de neferici\i sunt mâna\i de materialism, crezând c[ dac[ vor
avea mai mult vor fi ferici\i sau dac[ vor fi mai importan\i =i mai
respecta\i de semenii lor se vor sim\i mai împlini\i. Lucrurile ce
se v[d cu ochii sunt temporare =i aduc bucurii temporare. Dac[ te
legi de lucrurile temporare care se clatin[ nu ai încotro decât s[ te
clatini o dat[ cu ele =i vine vremea când tot ce poate fi cl[tinat va
fi cl[tinat. Dac[ anumite lucruri ]n care \i-ai pus n[dejdea omul \i
le poate lua, atunci ]nseamn[ c[ nu ai siguran\[, de aceea nu tre-
buie s[ te încrezi ]n astfel de lucruri. Einstain a spus c[ Dumnezeu
nu d[ cu zarurile, adic[ nimic nu este la întâmplare, ci tot ce se
întâmpl[ în via\a noastr[ =i chiar în ve=nicia noastr[ este un rezul-
tat direct al ascult[rii sau al neascult[rii noastre de Dumnezeu. 

Dumnezeu lucreaz[ în via\a omului prin credin\[ =i nu întot-
deauna alege s[ ne explice în detaliu tot ce face =i de ce face.
Toate lucrurile pe p[mânt au un început =i un sfâr=it =i fiecare
p[cat are ca sfâr=it pedeapsa celui ce a p[c[tuit sau prin înlocuire
p[catul este pl[tit prin jertfa Domnului Isus. Nu pu\ini sunt cei
ce-L batjocoresc pe Dumnezeu =i pe cei ce au g[sit calea mân-
tuirii, r[stignind în acest mod Adev[rul. <Unde este iadul?> a spus
un ateu în batjocur[. Un credincios i-a r[spuns: <La sfâr=itul unei
vie\i tr[ite f[r[ de Hristos!> Acela care alege s[ refuze lumina va

R~URI DE AP{ VIE

288



primi o pedeaps[ mult mai grea ca =i acela care niciodat[ nu a
auzi de Dumnezeu =i care va fi judecat dup[ glasul con=tiintei,
care este glasul lui Dumnezeu în[untru lui. <Robul acela, care a
=tiut voia stâpânului s[u, =i nu s-a preg[tit deloc, =i n-a lucrat dup[
voia lui, va fi b[tut cu multe lovituri> (Luca 12:47). Planul lui
Dumnezeu pentru via\a ta =i a mea este ca noi s[ nu r[mânem la
starea de p[c[to=i, pe care am mo=tenit-o la na=tere, ci planul Lui
este ca s[ ne fac[ vase de cinste de care El s[ se foloseasc[. 

Moise c`nd a fost nervos a ucis un om, dar intrând în =coala lui
Dumnezeu a devenit un conduc[tor. Dintr-un om care ac\iona
dezastruos a devenit cel mai blând om de pe p[mânt. Ghedeon a
fost un la=, dar a devenit un erou prin care Dumnezeu a izb[vit
poporul. Lui Avraam i-a fost fric[ c[-=i va pierde via\a din cauza
frumuse\ii so\ie lui, dar a devenit tat[l credincio=ilor. Ioan, care a
fost un fiu al tunetului pentru dispozi\ia lui incendiar[, a devenit
apostolul iubirii. Privind la aceste cazuri putem fi încuraja\i c[
Dumnezeu vrea =i poate face ceva =i cu via\a noastr[, oricât de
slabi ne-am vedea. Omul trebuie s[ cunoasc[ motivul pentru care
s-a n[scut, ori î=i va tr[i f[r[ de rost via\a. Când afli din Scriptur[
de ce te-ai n[scut, complica\iile vie\ii sunt simplificate ca o
ecua\ie, pentru c[ o dat[ ce omul î=i g[se=te rostul în voia lui
Dumnezeu poate defini cu claritate ce este important, ce face =i ce
nu va face. Dumnezeu Creatorul a pus în[untru nostru dorin\a de
a-L c[uta =i gândul c[ vom exista ve=nic. <...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). 

Fiecare om trebuie s[ fie gata s[ r[spund[ la dou[ întreb[ri
atunci când î=i termin[ c[l[toria pe p[mânt: <Cei ai f[cut cu Isus
Hristos care este darul lui Dumnezeu pentru fiecare suflet p[c[-
tos?>, =i apoi a doua întrebare este: <Ce ai f[cut cu ceea ce ai
primit?> R[spunsul la prima ]ntrebare va determina locul unde î\i
vei petrece ve=nicie, iar a doua va determina cum î\i vei petrece
ve=nicia. Ne-am n[scut pe p[mânt ca s[ aveam oportunitatea de a

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

289



intra în posesia vie\ii ve=nice =i s[-I slujim Aceluia care ne-a creat
pentru El. <+i via\a ve=nic[ este aceasta: s[ Te cunoasc[ pe Tine,
singurul Dumnezeu adev[rat, =i pe Isus Hristos, pe care L-ai tri-
mis Tu> (Ioan 17:3). Mul\i oameni au pus întrebarea: <Ce trebuie
s[ fac ca s[ ]mplinesc voia lui Dumnezeu?> R[spunsul este g[sit
în Sfânta Scriptur[ unde suntem înv[\a\i c[ prin poc[in\a na=terii
din nou devenim f[pturi noi, care sem[n[m tot mai mult cu chi-
pul lui Dumnezeu. O dat[ ce devenim copiii Domnului în\elegem
c[ nu trebuie s[ ]i mul\umim pe to\i oamenii, ci mai ]nt`i pe
Dumnezeu, de aceea ne putem concentra energia în a face ceea ce
este important. Când un pom este cur[\at d[ roade mari =i fru-
moase, pentru c[ seva este concentrat[ la mai pu\ine ramuri, la fel
=i cel ce apra\ine lui Dumnezeu î=i concetreaz[ efortul vie\ii în a
rodi prin Duhul Sfânt spre slava lui Dumnezeu. Ca =i copii ai lui
Dumnezeu care avem în noi gândul ve=niciei tr[im nu pentru ni=te
trofee p[mânte=ti, ci în preg[tire pentru ve=nicie, unde vom ocupa
pozi\ii în ierarhia lui Dumnezeu dup[ via\a de slujire pe care am
avut-o pe pâmânt. 

Când accep\i s[ tr[ie=ti în toat[ lumina de sus ai valori diferite,
priorit[\i diferite, care uneori ne fac s[ p[rem ciuda\i între
oameni, dar =i aceasta este o m[rturie c[ Dumnezeu exist[ =i c[
tr[ie=te prin Duhul Sfânt în aceia care devin f[pturi noi în Hristos
Isus. Tr[im nu gândind =i planific`nd pentru c`teva zile, ani sau
zeci de ani înainte, ci tr[im având în noi gândul eternit[\ii. <+i
lumea =i pofta ei trece; dar cine face voia lui Dumnezeu, r[mâne
în veac> (1 Ioan 2:17). Toate încerc[rile =i necazurile ascund în
ele ocazii de a face bine înaintea lui Dumnezeu. El, cu ochi de
Tat[, vrea s[ trecem cu bine examenele vie\ii ca s[ ne poat[
r[spl[ti împ[r[\e=te. Când un copil se na=te, neamurile î=i dau cu
p[rerea pe cine seam[n[ copilul =i de exemplu spun c[ are nasul
mamei sau urechile tat[lui, dar noi, ca =i copii ai lui Dumnezeu,
trebuie s[ avem ochii Tat[lui care v[d bun ceea ce este bun =i
privesc cu mil[ =i bun[tate înspre orice f[ptur[. Ne na=tem =i
murim, dar putem face lucruri care s[ aib[ efect ve=nic. <Doamne,
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spune-mi care este sfâr=itul vie\ii mele, care este m[sura zilelor
mele, ca s[ =tiu cât de trec[tor sunt> (Psalmul 39:4). Pe timp ce
trece credinciosul se simte tot mai str[in aici =i mai doritor dup[
Canaanul ceresc. <Sunt un str[in pe p[mânt...> (Psalmul 119:19). 

Via\a pe p[mânt este doar o preg[tire pentru ceva mult mai
bun, care nu se stric[ =i nu expir[. Ne-am n[scut nu ca s[ ajungem
s[ avem ca \int[ abunden\a material[, ci pentru a face voia lui
Dumnezeu. <Pentru c[ noi nu ne uit[m la lucrurile care se v[d, ci
la cele ce nu se v[d; c[ci lucrurile care se v[d, sunt trec[toare, pe
când cele ce nu se v[d, sunt ve=nice> (2 Corinteni 4:18). Ne-am
n[scut ca s[-L glorific[m pe Dumnezeu =i facem aceasta atunci
când suntem în voia Lui =i suntem mul\umi\i cu voia Lui pentru
noi. <Din El, prin El, =i pentru El sunt toate lucrurile. A Lui s[ fie
slava în veci! Amin> (Romani 11:36). Când iube=ti pe cineva,
acea persoan[ este parc[ tot timpul în fa\a ochilor t[i, a=a este =i
cu omul care-L iube=te pe Domnul Isus. <Am necurmat pe
Domnul înaintea ochilor mei...> (Psalmul 16:8). Când ne cunoa=-
tem locul }l glorific[m pe Domnul prin cântare, rug[ciune, iubind
=i slujind pe al\ii, =i spunând despre El celor nemântui\i.  <Dom-
nul s[ fac[ s[ lumineze Fa\a Lui peste tine...> (Numeri 6:25), este
o stare ce face parte din a fi un suflet binecuvântat, care a în\eles
de ce s-a n[scut pe p[mânt. Aceast[ <luminare> înseamn[ un zâm-
bet în aprobare =i bun[voin\[ din partea lui Dumnezeu, =i acest
zâmbet este \inta =i scopul vie\ii mele pe acest p[mânt. Po\i s[ fii
=i tu printre aceia care tr[iesc cu rost ve=nic, primind har de la
Dumnezeu. 

Într-o lume corupt[ Noe a avut parte de mila lui Dumnezeu,
pentru c[ el era interesat în ce vrea Dumnezeu =i îi f[cea pl[cere
s[ fac[ ceea ce-I pl[cea lui Dumnezeu. Ascultând, Noe L-a iubit
pe Dumnezeu când nimeni altul pe p[mânt nu L-a iubit. Noe a
fost omul ce-L mul\umea pe Dumnezeu, f[când ce i s-a spus f[r[
rezerva\ii, ezit[ri =i amân[ri, fiind pentru noi azi un exemplu.
Mul\i }i dau ast[zi lui Dumnezeu o ascultare par\ial[, vrând s[
fac[ =i voia lor =i a lui Dumnezeu. Se duc la biseric[, dar nu iart[.
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Ei dau, dar cât vor ei, ca s[ nu fie sacrificiu, f[r[ s[ în\eleag[ c[
primesc tot mai mult pe m[sur[ ce dau. Toate abilit[\ile =i posesi-
ile noastre sunt daruri =i El se bucur[ atunci când le folosim cu
în\elepciune. Mândria este piedica care de multe ori ]l opre=te pe
om s[ dea controlul lui Dumnezeu, dar cel ce se pred[ f[r[ rezer-
ve g[se=te pace =i fericire. Cel mai inteligent lucru ce-l poate face
omul este ca atunci când este confruntat cu lumina s[ se predea
luminii, care este Domnul Isus. 

Poate c[ ne-am adus trupurile noastre ca o jertf[ vie, dar dac[
nu suntem aten\i vom vedea cum jertfa se târ[=te jos de pe altar.
Este necesar s[ ne reamintim ]n mod constant c[ El are controlul
=i dispune de noi dup[ voia Lui. El vrea s[ aib[ o prietenie de
aproape cu noi, =i prietenii când umbl[ împreun[ converseaz[.
Ne-am n[scut s[ devenin f[pturi care comunic[ ne]ncetat cu
Cerul. Pe strad[, acas[, în ma=in[, din inim[ =i din gura celui
mântuit se înal\[ gânduri =i rug[ciuni c[tre Domnul, chiar dac[
uneori sunt doar câteva cuvinte: <Te iubesc, Domne! E=ti bun,
Doamne!> Este o stare de tr[ire a prezen\ei Lui. <Prietenia
Domnului este pentru cei ce se tem de El...> (Psalmul 25:14).
Fiecare din noi ne putem apropia cât vrem de Dumnezeu =i putem
avea în noi cât vrem din Dumnezeu prin puterea Duhului Sfânt,
care ne ajut[ în aceast[ tr[ire pentru Dumnezeu. <Apropia\i-v[ de
Dumnezeu =i El Se va apropia de voi...> (Iacov 4:8). 

O prietenie nu rezist[ f[r[ sinceritate. Domnul, care =tie c[ nu
suntem des[vâr=i\i, se a=teapt[ s[ fim sinceri cu El întotdeauna.
La tot pasul El scoate în calea noastr[ tot felul de oportunit[\i de
a deveni aceia în care El s[-+i g[seasc[ pl[cerea. Atunci când
Domnul Isus a fost botezat în Iordan de c[tre Ioan s-a auzit din
cer glasul Tat[lui care a afirmat c[ în Domnul Isus Î=i g[se=te
toat[ pl[cerea. Dumnezeu }=i g[sea pl[cerea în El, pentru c[
Domnul Isus valora ce Tat[l valora, =i noi suntem chema\i la a
face la fel. Domnul Isus i-a spus samaritencii la fântân[ c[ nu
lucrurile exterioare sunt cele mai importante, ci acelea din[untru,
care duc la adev[rata închinare. Vars[-\i inima =i spune ce sim\i,
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ce ai f[cut, ce dore=ti, pentru c[ nu e=ti niciodat[ singur.
<...Nicidecum n-am s[ te las, cu nici un chip nu te voi p[r[si>
(Evrei 13:5). Cei mântui\i formeaz[ o familie a celor ce au f[cut
leg[mânt cu Domnul prin botezul în ap[ =i în urma poc[in\ei au
fost n[scu\i din nou. <Tot a=a, =i noi, care suntem mul\i, alc[tuim
un singur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, suntem m[dulare
unii altora> (Romani 12:5). Ne-am n[scut pe p[mânt ca s[ intr[m
în familia lui Dumnezeu care este ve=nic[, pe când familia
p[mânteasc[ cu toate c[ este o mare binecuv`ntare este tempo-
rar[. <Ne-a rânduit mai dinainte s[ fim înfia\i prin Isus Hristos,
dup[ buna pl[cere a voii Sale> (Efeseni 1:5). Nu suntem chema\i
la izolare în vreo m[n[stire, pentru c[ diavolul merge =i acolo, ci
suntem chema\i s[ tr[im în p[rt[=ie unii cu al\ii =i s[ r[spândim
lumin[ în jurul nostru. 

Ca oameni, cu toate c[ suntem departe de a fi perfec\i, ne-ar
place s[ avem de-a face cu oameni perfec\i =i cu biserici perfecte,
dar adev[rul este c[ de multe ori avem de-a face cu oameni frus-
tra\i, irita\i =i imperfec\i pentru ca roada dorit[ a iubirii s[ se poat[
dezvolta. În evaluarea noastr[ pentru locul cel vom avea în
ve=nicie Dumnezeu va \ine seam[ de felul cum am ac\ionat cu
astfel de oameni, care la fel ca =i noi sunt nedes[vâr=i\i. Când
iube=ti, faci voia Lui <c[ci toat[ Legea se cuprinde într-o singur[
porunc[: «S[ iube=ti pe aproapele t[u ca pe tine însu\i»> (Galateni
5:14). Ne-am n[scut ca s[ devenim m[dulare în trupul lui Hristos,
care simt unele cu altele =i se ajut[ reciproc. <A=a dar, voi nu mai
sunte\i nici str[ini, nici oaspe\i ai casei, ci sunte\i împreun[
cet[\eni cu sfin\ii, oameni din casa lui Dumnezeu> (Efeseni 2:19).
Trupul lui Hristos alc[tuie=te Biserica, care este predestinat[ s[
biruiasc[ =i nu va putea fi distrus[ niciodat[. Mul\i nu vor s[ se
alipeasc[ de Biseric[, ]ns[ prin aceasta ei refuz[ s[ devin[ parte
din ceva ve=nic =i iubit de Dumnezeu. Apartenen\a la o biseric[
local[ ne identific[ ca =i credincio=i între oameni =i are avantajul
c[ acolo înv[\[m voia Domnului ca într-o =coal[ unde Dumnezeu
este prosl[vit prin tot ce se face. 
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Fiind un m[dular s[n[tos în biserica local[ putem dezvolta
mu=chi spirituali, care =tiu s[ dea =i s[ primeasc[. Biserica este
locul unde po\i l[uda Numele Domnului =i ar[ta mil[ pentru cei
în nevoie, într-un efort comun pentru ce este mai de valoare pe
p[mânt, adic[ sufletele oamenilor. <Poporul pe care Mi l-am
alc[tuit, ca s[ vesteasc[ laudele Mele> (Isaia 43:21). |inta noas-
tr[ este s[ devenim tot mai mult ca Domnul, =i acesta este un pro-
ces lung, posibil numai cu ajutorul Duhului Sfânt. Ne-am n[scut
ca s[ cunoa=tem =i s[ accept[m autoritatea Cuvântului Scripturii,
care ne înva\[ c[ toate lucreaz[ dup[ îng[duin\a Lui. <De alt[
parte, =tim c[ toate lucrurile lucreaz[ împreun[ spre binele celor
ce iubesc pe Dumnezeu...> (Romani 8:28). Ne-am n[scut ca s[-L
cunoa=tem pe Dumnezeu =i s[ ne bucur[m de El, contribuind apoi
la fericirea altora. Fericirea în via\a noastr[ este un efect al
ascult[rii de Dumnezeu, de aceea omul nu o g[se=te altundeva.
Dumnezeu ne d[ fericirea ]n schimbul ascult[rii noastre de voia
Lui. Prin ceea ce alegi s[ faci po\i face diferen\[ în via\a celor din
jur, afectându-le ve=nicia prin a le comunica planul lui
Dumnezeu. Sim\ind binele pe care Dumnezeu \i l-a f[cut devii tot
mai interesat de binele altuia, dar acest lucru nu este caracteristic
naturii omului vechi, care este egoist =i face bine numai dac[
crede c[ i se merit[. 

Într-o noapte geroas[ de iarn[, în Chicago, un tân[r s[rac ce
c[l[torea l-a întrebat pe un poli\ist unde s-ar putea înc[lzi pu\in =i
ad[posti peste noapte. Acesta i-a spus s[ se duc[ la o adres[ în
apropiere =i când i se va deschide u=a s[ spun[ versetul 16 din
Ioan 3. A f[cut a=a =i a fost primit în[untru de o femeie mai în
vârst[ care i-a dat o mâncare cald[, un loc s[ fac[ o baie =i un pat
curat ca s[ doarm[. Tân[rul =i-a spus: <Nu =tiu ce înseamn[ Ioan
3:16, dar v[d c[ poate înc[lzi =i s[tura. V[d c[ poate face pe cine-
va curat =i îi poate da un loc s[ se odihneasc[.> Diminea\a, dup[
ce l-a hr[nit din nou, femeia i-a citit dintr-o Scriptur[ pe care apoi
i-a dat-o lui. <Fiindc[ atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, c[ dat
pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, s[ nu piar[, ci
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s[ aib[ via\[ ve=nic[> (Ioan 3:16). Tân[rul =i-a predat via\a chiar
în acea diminea\[ Domnului Isus, pentru c[ a în\eles =i sim\it
bun[tatea lui Dumnezeu, care se r[sfrânge =i prin cei ce devin
copiii Domnului. Te-ai n[scut pe acest p[mânt pentru ca atunci
c`nd ajungi mântuit s[ faci fapte care primesc zâmbetul aproba-
tor al Tat[lui din cer =i s[ fii un îndrum[tor spre Cel Bun pentru
cei care tr[iesc neferici\i, f[r[ n[dejdea mântuirii. Singur nu po\i,
dar cu El po\i. <Pot totul în Hristos, care m[ înt[re=te> (Filipeni
4:13). Prin astfel de fapte, f[cute în bun[tate, po\i s[-I sluje=ti lui
Dumnezeu =i s[ la=i ca bun[tatea Lui s[ curg[ prin tine c[tre cei
din jur. <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). 

Majoritatea oamenilor vor s[-=i ocroteasc[ via\a =i averile pen-
tru a avea rezerve, dar Scriptura spune c[ cine va c[uta s[ fac[
aceasta î=i va pierde via\a, ]ns[ cine î=i va cheltui =i chiar pierde
aceast[ via\[ pentru Dumnezeu =i-o va câ=tiga. Ne-am n[scut, ca
o dat[ ce ne-am f[cut p[rta=i Duhului Sfânt, s[ slujim celor din jur
cu darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat. Slujirea începe în minte,
gândind =i dorind bine. Pân[ nu clarific[m în noi în=ine identi-
tatea de slujitori ai lui Dumnezeu, gândind ca un slujitor a lui
Dumnezeu, nu putem da cu bucurie din ce este al nostru. Banul
este marele examen al credinciosului =i el poate fi slug[ bun[ sau
un foarte r[u st[pân. <Ca ni=te buni ispravnici ai harului felurit al
lui Dumnezeu, fiecare din voi s[ slujeasc[ altora dup[ darul, pe
care l-a primit> (1 Petru 4:10). Dac[ devenim altceva decât sluji-
tori, acesta nu este rezultatul lucr[rii Duhulul Sfânt, ci al altor
influen\e. Numai în ascultare de Domnul putem rodi faptele
luminii. <...Destoinicia noastr[, dimpotriv[, vine de la
Dumnezeu> (2 Corinteni 3:5). Pentru ce te-ai n[scut? Te-ai n[scut
cu misiunea s[ devii tot ce po\i fi în Hristos Isus. Te-ai n[scut pen-
tru ca asemenea Domnul Isus s[ m[rturise=ti despre Adev[r. Te-ai
n[scut pentru ca dup[ ce ajungi la cap[tul drumului numit via\[
s[ fii ve=nic în fericire cu Dumnezeu. <...Acela pentru care =i prin
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care sunt toate, =i care voia s[ duc[ pe mul\i fii la slav[...> (Evrei
2:10). Dumnezeu a îng[duit s[ te na=ti ca s[ te duc[ la slav[.
Domnul Isus la 12 ani a fost în Templu, fiind interesat de voia
Tat[lui din cer, dar tu e=ti interesat s[-\i tr[ie=ti menirea pentru
care ai fost creat? 

În fa\a lui Pilat Domnul Isus =tia foarte bine de ce S-a n[scut
în acest trup =i a r[mas în planul Tat[lui pân[ ce a împlinit tot ce
era scris, put`nd s[ spun[: <S-a sfâr=it!> O dat[ ce am ajuns mân-
tui\i prin credin\a în Domnul Isus avem mandatul de a comunica
=i altora planul mântuirii. Când e=ti gata ca de bun[ voie s[ lucrezi
implicat pân[ la sacrificiu pentru ca Evanghelia s[ înainteze
înseamn[ c[ ai în\eles de ce te-ai n[scut pe acest p[mânt. Aceast[
misiune este un privilegiu, pentru c[ cel ce spune =i altora unde a
g[sit pâinea vie\ii este împreun[ lucr[tor cu Dumnezeu =i fiecare
lucr[tor se va bucura de o r[splat[. De o astfel de slujire, cu o
d[ruire total[, este nevoie ast[zi =i ea poate satisface nevoia
urgent[ a oamenilor de a afla cum pot fi mântui\i. Particip`nd la
lucrarea de mântuire a oamenilor ne putem investi timpul ]n ceva
ce va \ine mai mult dec`t via\a aceasta p[mânteasc[. <Duce\i-v[
=i face\i ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele
Tat[lui =i al Fiului =i al Sfântului Duh. +i înv[\[\i-i s[ p[zeasc[ tot
ce v-am poruncit...> (Matei 28:19, 20). Iat[ de ce ne-am n[scut.
Ne-am n[scut ca o dat[ mântui\i s[ fim martori ai învierii Lui =i a
puterii Lui, care schimb[ vie\i =i destinul trist al omului p[c[tos
într-un destin ve=nic, fericit cu Dumnezeu. <+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). 

Amin
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30
EL ªI-A DAT VIAÞA

<…El +i-a dat via\a pentru noi...> 1 Ioan 3:16

Ori de câte ori abord[m subiectul m[re\ al jertfei
Domnului Isus ne îmbog[\im în[untru nostru cu o mai
adânc[ pre\uire fa\[ de dragostea lui Dumnezeu pentru

omul neputincios, care zace în le=inul de moarte al p[catului. În
pofida încrâncenat[ a împotrivirii vr[jma=ului, bun[tatea lui
Dumnezeu a f[cut o cale acolo unde nu era, pentru ca sufletul
omului s[ poat[ ajunge la locul preg[tit de Dumnezeu =i acolo
s[-=i petreac[ ve=nicia în pace, neprih[nire =i în deplina bucurie a
Duhului Sfânt. <În El avem r[scump[rarea, prin sângele Lui,
iertarea p[catelor, dup[ bog[\iile harului S[u,...spre a-+i uni iar[=i
într-unul în Hristos, toate lucrurile...> (Efeseni 1:7, 10). Omul a
fost odat[ unit cu Dumnezeu, dar prin p[cat s-a produs o ruptur[.
Pentru a ne putea <uni iar[=i> a alc[tuit un plan numit har, în care
a acceptat un înlocuitor pentru cel vinovat =i prin care a absorbit
costul lucr[rii de înnoire a omului. <C[ci noi suntem lucrarea
Lui...> (Efeseni 2:10). Aceast[ lucrare uria=[, care dep[=e=te
nivelul nostru de pricepere despre lucrurile cere=ti, s-a f[cut prin
aceea c[ <El +i-a dat via\a pentru noi.> Cuvintele acestea sunt
simple, dar de o m[re\ie ce dep[=e=te volumul inimii noastre, pen-
tru c[ numai Acela care poart[ numele de <Dragoste> cunoa=te
întregul pre\ al r[scump[r[rii omului. 

Domnul Isus c`nd a murit pe cruce +i-a încredin\at Duhul în
mâna Tat[lui =i a continuat s[ existe ca Dumnezeu, pentru c[ El
nu poate s[ moar[, ci doar partea Lui omeneasc[, care a sim\it
suferin\ele =i agonia mor\ii, a murit. Partea Lui omeneasc[ a fost
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pus[ într-un mormânt nou, la un loc cu cei boga\i, a=a cum au
spus prorocii, dar Duhul Lui era viu =i proclam[ victorie chiar =i
peste Locuin\a mor\ilor. Venind pe p[mânt, Fiul lui Dumnezeu a
îmbr[cat trup omenesc ca s[ poat[ deveni Mielul de jertf[ pentru
cei nelegiui\i. Faptul c[ El a trebuit s[-+i dea via\a pentru p[catul
nostru trebuie s[ ne spun[ cât de mare a fost p[catul fiec[ruia,
fiindc[ nu s-a g[sit o cale mai pu\in costisitoare. Ca s[ vezi cât de
mare este p[catul trebuie s[-l prive=ti din perspectiva cerului,
unde nu este admis nimic întinat sau atins de vreo zbârcitur[ de
p[cat. Pentru a ]n\elege cât de mult a costat r[scump[rarea sufle-
tului nostru trebuie s[ ascul\i cuvintele Tat[lui pe care le-au auzit
ucenicii Domnului: <Acesta este Fiul Meu în care-Mi g[sesc toat[
pl[cerea!> 

Domnul Isus S-a dezbr[cat de gloria cereasc[ pentru a putea fi
învinuit înaintea lui Pilat =i numit pe nedrept de preo\i un f[c[tor
de rele. <Drept r[spuns, ei i-au zis: «Dac[ n-ar fi fost un f[c[tor
de rele, nu L-am fi dat noi în mâinile tale> (Ioan 18:30). Adev[rul
era altul decât cel rostit de marii preo\i. <...Dumnezeu a uns cu
Duhul Sfânt =i cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc
în loc, f[cea bine, =i vindeca pe to\i cei ce erau ap[sa\i de
diavolul; c[ci Dumnezeu era cu El> (Fapte 10:38). Faptul c[ El
+i-a dat trupul =i sângele pentru p[c[to=i face parte din înv[\[tura
încep[toarea care st[ la baza credin\ei, dar c[reia nu i se d[ nicio-
dat[ o prioritate secundar[ oricât de bine am cunoa=te-o, pentru c[
ea este sursa de putere =i de sus\inere a vie\ii noastre duhov-
nice=ti. Dac[ umbli pe o plaj[ vei l[sa urme pe nisipul ud =i orice
ai face nu ai cum s[ =tergi urmele pentru a aranja nisipul exact
cum a fost înainte de a c[lca pe el, ]ns[ valul m[rii face acest lucru
cu mare u=urin\[. Oricât ar vrea omul s[ scape de p[catul pe care
l-a comis nu poate, pentru c[ în cartea Proverbelor ni se spune c[
jertfa celor r[i este o scârb[ înaintea lui Dumnezeu, dar sângele
Domnului Isus Hristos îl poate înl[tura ca =i cum nu ar fi fost. El
+i-a dat via\a pentru noi =i totu=i ne spune c[ fiecare î=i va purta
sarcina lui. 
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Fiecare trebuie, în mod individual, s[ se poc[iasc[, s[ accepte
darul lui Dumnezeu =i s[ tr[iasc[ o via\[ care s[ aduc[ câ=tig
Împ[r[\iei lui Dumnezeu. Eu nu pot s[ fac acest lucru pentru
copiii mei, oricât i-a=i iubi, =i nici ei nu pot face lucrul acesta pen-
tru mine, pentru c[ mântuirea este personal[ =i nu se mo=tene=te.
Faptul c[ El +i-a dat via\a pentru noi, cei p[c[to=i, ne spune cât
de mult ne-a iubit înc[ pe vremea când îi eram vr[jma=i prin
modul nostru de tr[ire. Nu ai cum s[ începi s[ cuno=ti dragostea
Celui ce +i-a dat via\[ pentru noi pân[ nu studiezi =i ]ncepi s[
în\elegi moartea ce a suferit-o. El +i-a dat via\a pentru un vierme
ca =i mine, care nu aveam valoare =i eram prins în plasa depresiei
=i a disper[rii dup[ ceva statornic, care s[ dea sens vie\ii mele.
Depresia este lipsa voin\ei de a câ=tiga =i abandona speran\a de
mai bine. La un astfel de om s-a oprit El, Fiul lui Dumnezeu, =i
mi-a iertat p[catul prin meritul creat atunci când +i-a dat via\a
pentru mine pe dealul C[p[\ânii, pe lemnul de blestem. El a iubit
omul a=a de mult c[ S-a dezbr[cat de gloria cereasc[ de Fiu =i a
venit jos, ca s[-+i dea spatele celor ce-L biciuiau =i fa\a celor
ce-L scuipau, pentru ca =i noi s[ putem tr[i ve=nic acolo unde este
El. Ca s[ pot beneficia de acest merit mi-a trebuit un moment de
luciditate când s[ m[ v[d p[c[tos =i s[ implor mila Lui salvatoare. 

Dac[ nu =tii c[ e=ti mântuit sau dac[ nu e=ti mântuit ai nevoie
de un asemenea moment, când s[-L chemi în via\a ta ca Domn =i
St[pân, =i El va face acest lucru. El a murit pentru noi, pentru ca
în viitor s[ ne a=eze în ierarhia cerului mai presus de îngeri, în-
tr-o Împ[r[\ie ce nu va avea sfâr=it =i nu se va cl[tina niciodat[,
pentru c[ este zidit[ pe dragoste. El a murit pentru noi, ca s[ ne
poat[ numi Biserica Lui, Trupul Lui, prieteni =i chiar fra\i. Noi ne
putem încrede în dragostea Lui pentru faptul c[ nu S-a dat jos de
pe cruce atunci când a fost provocat s[-+i reia puterea, ci a stat =i
a r[bdat, pl[tind pân[ la ultima pic[tur[ de sânge plata pentru
p[catul omenirii. Fa\a Lui de Dumnezeu a fost plin[ de sângele ce
s-a scurs din r[nile cauzate de coroana de spini peste care l-au
b[tut cu trestia. Fa\a Lui a fost acoperit[ de scuipatul batjocorito-
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rilor care I-au smuls barba, pentru a-L provoca s[ cedeze la pla-
nul de a bea paharul suferin\ei pe care Tat[l I l-a dat. El +i-a dat
via\a pentru ca noi s[ nu tr[im în dogme seci ale ritualurilor =i a
ceremoniile, ci s[ tr[im clipe tainice de p[rt[=ie sfânt[ prin Duhul
Sfânt, cu care ne-a îmbog[\it via\a =i prin care-=i lucreaz[ planul
de mântuire în noi. Comemor[m moartea Domnului ori de câte
ori lu[m parte la împ[rt[=irea cu trupul =i sângele Domnului,
reprezentate prin pâine =i rodul vi\ei =i aceasta este o porunc[ pe
care El ne-a l[sat-o =i care lucreaz[ spre binele nostru. Noi nu
bem sânge pentru c[ acest lucru este o urâciune înaintea lui
Dumnezeu care nu se schimb[ =i nu mânc[m carnea Lui, dar ne
hr[nim cu meritele mor\ii Lui de Miel nevinovat, care de bun[
voie +i-a dat via\a. Prin rug[ciunea de consacrare aceste embleme
ale suferin\elor Domnului Isus primesc valoare, pentru c[ <El
S-a dat pe Sine }nsu=i pentru p[catele noastre...> (Galateni 1:4).
Domnul Isus nu a fost for\at s[ depun[ aceast[ jertf[, ci ]n dra-
gostea Sa a acceptat-o. <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). 

Moartea Domnului Isus a fost un eveniment istoric, real, care
a fost verificat de mul\i de-a lungul anilor, la fel =i învierea Lui
este unul din evenimentele istoriei cel mai bine dovedit, ]ns[ cel
mai bine dovedit este prin vie\ile schimbate de puterea acestui
sânge ce ne une=te din nou cu Dumnezeu prin închinarea în duh
=i în adev[r. El +i-a dat via\a pentru a ne putea include =i pe noi
în Împ[r[\ia Lui, cu care deja ne-a cuprins inimile înc[ de aici de
pe p[mânt. El +i-a dat via\a pentru ca noi s[ devenim mo=tenitori
în Împ[r[\ia Lui, care va d[inui ve=nic. Esen\a Evangheliei este
c[ El +i-a dat via\a pentru ca noi prin credin\[ s[ fim primi\i în
fa\a Tat[lui ca sfin\i. Faptul c[ El +i-a dat via\a pentru p[c[to=i
este un maxim de dragoste, fiindc[ nu este dragoste mai mare ca
=i aceea de a-\i da via\a pentru altul. Dumnezeu a cerut jertf[ pen-
tru p[cat, dar tot El a procurat Mielul de jertf[, pentru c[ nu era
alt[ cale. 
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Dumnezeu este =i Dumnezeul }ndur[rii care caut[ o solu\ie
pentru a nu-l pedepsi pe om a=a cum merit[. Când îngerul
Domnului l-a vizitat pe Avraam i-a f[cut de cunoscut planul cu
privire la Sodoma, pentru a-l provoca pe Avraam la rug[ciune de
mijlocire. Avraam =i-a început mijlocirea legându-se de caracterul
drept[\ii lui Dumnezeu de a nu-l nimici pe cel drept împreun[ cu
cel nedrept =i a fost ascultat. Când Dumnezeu i-a cerut lui Avraam
s[-=i aduc[ fiul ca jertf[ pe Muntele Moria acesta nu s-a mai târ-
guit, ci a ascultat, ]ns[ a fost oprit de glasul Domnului s[ nu duc[
la îndeplinire porunca de Sus, spun`ndu-i s[ nu-i fac[ r[u copilu-
lui. Isaac a fost dat jos viu de pe altar, =i în locul lui a fost pus un
berbec. Pe acela=i munte Mielul lui Dumnezeu a fost pus pe alar,
dar nu s-a auzit nici o voce care s[ opreasc[ jertfa, ci El a murit
pentru cei vinova\i, pentru c[ Dumnezeu }=i iube=te vr[jma=ii =i
caut[ s[-i scape în limitele drept[\ii Lui. 

Ceea ce s-a întâmplat la Golgota acum dou[ mii de ani nu a
fost un accident sau o întâmplare, ci a fost o lucrare orchestrat[ de
mila lui Dumnezeu care a îng[duit ca Cel nevinovat s[ fie pedep-
sit în locul celui vinovat. Domnul Isus nu S-a ap[rat =i nici nu a
cerut o legiune de câte =apte mii de îngeri s[-i vin[ în ap[rare, ci
S-a supus dreptului Judec[tor. Domnul Isus ar fi putut t[ia p[mân-
tul în dou[, ca pe o ceap[ coapt[, dar S-a l[sat ]n mâna batjocori-
torilor pentru c[ ne-a iubit. Ar fi putut demonstra u=or înaintea
preo\ilor împlinirea Scripturii începând de la Betleem, despre
care a scris prorocul Mica, dar a ales s[ tac[ =i s[ rabde în fa\a
acuzatorilor, ca s[ se împlineasc[ Scriptura. A refuzat s[ se apere
pentru a deveni Mijlocitorul nostru la dreapta Tat[lui, care =i
ast[zi înc[ mijloce=te pentru oricine dore=te s[ fie mântuit. El a
t[cut atunci când provocarea demonic[ I-a spus s[ se dea jos de
pe cruce, pentru ca oamenii de acolo s[ cread[ în El. Dac[ s-ar fi
dat jos de pe cruce totul ar fi fost ruinat, =i noi ast[zi am fi tot în
p[cat. El a r[mas \intuit pe cruce din cauza dragostei Lui pentru
p[c[tos =i de a-L asculta pe Tat[l, lucru care întotdeauna a fost cea
mai mare prioritate în via\a Mântuitorului. <Pentru c[ nici Fiul
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omului n-a venit s[ I se slujeasc[, ci El s[ slujeasc[ =i s[-=i dea
via\a ca r[scump[rare pentru mul\i> (Matei 20:28). 

Motivul venirii Domnului Isus pe p[mânt a fost precis =i
anume acela de a-+i da via\a ca r[scump[rare pentru mul\i, prin-
tre care ne num[r[m =i noi cei de ast[zi. Dumnezeul Scripturii nu
este a=a cum cred unii c[ El trece cu vederea unele p[cate. El
spune clar c[ sufletul care va p[c[tui va muri, =i acest decret divin
r[mâne în picioare ve=nic. <…f[r[ v[rsare de sânge, nu este
iertare> (Evrei 9:22). În Templul lui Dumnezeu din Cer este un
chivot al leg[mântului, =i înaintea lui Dumnezeu este un altar de
aur cu patru coarne (Apocalipsa 9:13; 11:19). Fiul lui Dumnezeu
a intrat în locul preasfânt o dat[ pentru totdeauna, ca s[ fac[
isp[=ire pentru cei p[c[to=i cu }nsu=i sângele Lui, care este sub-
stan\a cea mai pre\ioas[ din Univers. Jertfa Domnului a fost
primit[ =i dreptatea lui Dumnezeu a fost satisf[cut[ prin acest
sânge sfânt, pentru c[ f[r[ v[rsare de sânge nu este iertare. 

<+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 presus 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). Domnul Isus a fost =i jertf[
=i preot =i ]nc[ este pentru o lume de p[c[to=i care nu pot face
nimic ca s[ ias[ de sub vinov[\ia p[catului. R[scump[rarea a
constat în aceea c[ Domnul Isus +i-a dat via\a pentru ca în meri-
tul jertfei Lui oricine vine la El s[ poat[ fi iertat. A r[scump[ra
înseamn[ a deveni din nou proprietar a ceva, pl[tind o anumit[
sum[. Prin p[cat fiecare din noi am devenit robi ai p[catului, =i ca
robi ascult[m poruncile celui ce domne=te peste p[cat, dar o dat[
r[scump[ra\i nu mai îndeplinim poftele firii, ci suntem condu=i de
Duhul Sfânt cu care am fost pecetlui\i, tr[ind prin credin\[ pentru
Acela care +i-a dat via\[ pentru noi. El este P[storul cel Bun care
+i-a dat via\a pentru oile Lui. El este Acela care caut[ oaia pier-
dut[, =i când o g[se=te o pune pe umeri =i o aduce în staulul S[u. 
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De multe ori cei ce devin copiii Domnului sunt unelte =i vase
de recuperare, prin care Dumnezeu lucreaz[ s[ aduc[ înapoi în
casa Sa pe aceia care s-au dep[rtat de casa p[rinteasc[. Când cine-
va cade =i se r[ne=te are nevoie de aten\ie =i mil[. În acele clipe
cel r[nit nu are nevoie de lec\ii, nu are nevoie s[-i spui povestea
la al\ii, nu are nevoie s[ fie bruscat, ci vrea în\elegere =i ajutor.
Îmbr[ca\i cu bun[tate =i cu duhul bânde\ii, celui ce s-a expus peri-
colului =i a fost r[nit de p[cat trebuie s[ i se întind[ o mân[ de aju-
tor, pentru a fi recuperat din plasa celui r[u. Pare de necrezut, dar
se poate ca cei r[scump[ra\i cu un a=a mare pre\ s[ neglijeze acest
merit de r[scump[rare, de aceea avem înv[\[tura Domnului Isus
cu privire la Cina Domnului ca s[ ne reaminteasc[ mereu de
dragostea Aceluia care +i-a dat via\a pentru noi. <…s[ face\i lu-
crul acesta spre pomenirea Mea> (1 Corinteni 11:24). Soarele este
mult mai mare decât luna =i totu=i luna are un efect mai puternic
de atrac\ie asupra m[rii, cre`nd condi\ia de flux =i reflux, pentru
c[ luna este mai aproape de p[mânt. Lucrurile care ne înconjoar[
=i care sunt trec[toare au de multe ori o influen\[ mai mare decât
lucrurile cere=ti, care nu sunt trec[toare, de aceea este spre folo-
sul nostru s[ avem o s[rb[toare sfânt[ în cinstea Domnului Isus =i
s[ comemor[m suferin\ele =i moartea Lui pentru noi, cei p[c[to=i. 

Cre=tinul are multe comori ascunse ]n visteria memoriei lui pe
care le p[ze=te =i care-i dau o satisfac\ie, dar =i t[rie sufleteasc[.
Aveam în memoria noastr[ adev[ruri despre felul cum Dumnezeu
a lucrat în trecut, ]ns[ =tim c[ El lucreaz[ la fel =i ast[zi. +tim c[
am fost ale=i =i chema\i dup[ planul Lui ca s[ fim mo=tenitori ai
Împ[r[\iei cerurilor, pe care Tat[l ne-o d[ cu pl[cere. Tot în viste-
ria memoriei trebuie s[ \inem prosp[t amintirea patimilor suferite
de Domnul Isus care +i-a dat via\a pentru noi. Emblema trupului
=i a sângelui Domnului Isus ajut[ memoria noastr[ s[ \in[ la loc
de cinste adev[rul despre cum =i cu ce pre\ a avut loc
r[scump[rarea sufletului nostru. Rodul vi\ei ne aduce aminte c[
a=a cum strugurii sunt zdrobi\i ca s[ se ob\in[ din ei sucul, tot a=a
Domnul Isus a fost zdrobit în dureri =i chin de justi\ia divin[ prin
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mâinile oamenilor. Pâinea reprezint[ trupul Domului Isus care a
fost frânt în b[t[i de c[l[ii lui Pilat. Noi, care suntem mul\i, lu[m
din aceea=i pâine, pentru c[ împreun[ alc[tuim trupul lui Hristos
al c[rui cap este El. Cine nu deosebe=te aceast[ pâine de orice alt[
pâine =i acest pahar de orice alt pahar nu are voie s[ stea la masa
Domnului, pentru c[ dac[ face aceasta se încarc[ cu osând[.
Apropierea de masa Domnului în chip nevrednic poate aduce cu
sine urm[ri triste, pentru c[ Tat[l nu îng[duie ca sacrificiul Fiului
S[u s[ fie batjocorit. <De aceea oricine m[nânc[ pâinea aceasta =i
bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul
=i sângele Domnului> (1 Corinteni 11:27). 

Dumnezeu este Tat[, nu bunic, pentru c[ un bunic de obicei
nu-=i pedepse=te nepo\ii, dar un tat[ bun face aceasta când este
nevoie. Dumnezeu alege uneori s[ ne îndrume nu numai cu toia-
gul, ci =i cu nuiaua, ca s[ nu ne abatem de la calea cea dreapt[
pentru c[ dreptatea Lui nu sufer[ compromisuri. <Dar când sun-
tem judeca\i, suntem pedepsi\i de Domnul, ca s[ nu fim osândi\i
o dat[ cu lumea> (1 Corinteni 11:32). Când un om cade de la o
în[l\ime nu stric[ legea gravita\iei care-l atrage spre p[mânt, ci
cel ce cade are de suferit de pe urma gravita\iei p[mântului. Cine
calc[ legile lui Dumnezeu prin p[cat se r[ne=te pe sine în=u=i. Un
om avea un câine cu care a mers la lac, =i acolo câinelui i-a pl[cut
a=a de mult c[ nu mai vroia s[ ias[ din ap[ ca s[ plece acas[. A-
tunci omul a luat o bât[ mic[ =i a aruncat-o în ap[. Câinele din
instinct a înotat =i a luat bâta între din\i, apoi a dus-o la picioarele
st[pânului s[u care l-a luat acas[. De multe ori vr[jma=ul sufletu-
lui nostru arunc[ oasele lui prin pofte de tot felul, =i omul în loc
s[ depind[ de c[l[uzirea de sus a omului nou se arunc[ la oase =i
a=a î=i pune sufletul în primejdie prin ispitele la care se expune
prin neveghere. 

Dac[ primii cre=tini s-au dus la moarte cu zâmbetul pe buze
spunând: <Sunt cre=tin!>, cu cât mai mult =i mai u=or ne putem
supune noi cerin\elor de a tr[i, ferindu-ne de orice ni se pare r[u.
Maturitate în credin\[ înseamn[ s[ faci ce spune Dumnezeu
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indiferent de care este p[rerea ta, =tiind c[ Dumnezeu cunoa=te ce
noi nu cunoa=tem =i are motivele Lui, pe care uneori noi nu le
în\elegem pe deplin. Trebuie s[ tr[im ]n a=a fel ]nc`t s[ fim o
lumin[ care c[l[uze=te spre Dumnezeu =i o binecuvântare pentru
cei în jurul c[rora tr[im. Laban a avut de câ=tigat de pe urma lui
Iacov, Faraon =i tot Egiptul a avut de câ=tigat de pe urma lui Iosif.
O corabie cu peste dou[ sute de suflete a fost salvat[ din cauza lui
Pavel. +i noi, la rândul nostru, trebuie s[ fim un motiv pentru care
Dumnezeu s[-+i reverse îndurarea peste cei din jurul nostru.
Tr[im ast[zi cu fericita n[dejde c[ Domnul Isus va veni =i ]i va
lua acas[, printr-un eveniment f[r[ precedent numit R[pirea
Bisericii, pe aceia care =i-au sp[lat hainele în sângele Mielului.
<C[ci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toti oame-
nii a fost ar[tat, =i ne ]nva\[ 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=teptând fericita noastr[ n[dejde =i ar[tarea slavei mare-
lui nostru Dumnezeu =i Mântuitor Isus Hristos> (Tit 2:11-13). 

Amin
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31
ESTERA

<...=i când vr[jma=ii Iudeilor n[d[jduiser[ s[
st[pâneasc[ peste ei, s-a întâmplat tocmai dim-
potriv[, c[ Iudeii au st[pânit asupra vr[jma=ilor lor.>

Estera 9:1

Cartea Esterei face parte din canoul c[r\ilor evreie=ti ale
Vechiului Testament =i cu toate c[ în ea nu este
men\ionat Numele lui Dumnezeu, face parte din c[r\ile

inspirate, pentru c[ pe paginile ei este între\esut[ prezen\a =i
purtarea de grij[ a lui Dumnezeu pentru copiii Lui. Cartea Esterei,
cu toate c[ nu spune nimic despre iad sau despre Rai, prezint[
adev[rul care triumf[ asupra r[ului =i care str[luce=te ca un dia-
mant de pre\, demonstrând modul în care decurg lucrurile atunci
când degetul lui Dumnezu este la lucru. Aceast[ carte ne înva\[ c[
oricât de disperat[ ar p[rea o situa\ie, atunci când este privit[ din
prespectiva lui Dumnezeu, exist[ o solu\ie. Oricât de disperat[ ar
fi o situa\ie, când ne încredin\[m lui Dumnezeu, crezându-L pe El
în total control, putem avea o atitudine de pace. Cartea Esterei =i
a lui Rut sunt singurele c[r\i care poart[ numele unor femei, ]ns[
în ele putem vedea mâna nev[zut[, dar sim\it[ a lui Dumnezeu,
care poart[ de grij[ copiilor S[i ce tr[iesc \inând seama de legile
morale date de Dumnezeu pentru binele omului. <Aceste lucruri
li s-au întâmplat ca s[ ne slujeasc[ drept pilde, =i au fost scrise
pentru înv[\[tura noastr[, peste care au venit sfâr=iturile
veacurilor> (1 Corinteni 10:11).

Istoria îl identific[ pe Aha=vero= cu numele de Xerxes ca un
monarh bogat =i puternic, care a domnit peste Persia, unde este
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Iranul de ast[zi, între anii 586- 465 BC. Aha=vero= era numele
evreiesc, iar Xerxes era numele grecesc. Xerxes a fost fiul lui
Dariu al treilea, =i împ[r[\ia lui se întindea din India pân[ în Egipt.
Istoria scris[ de Herodot îl prezint[ pe Xerxes ca un om risipitor,
iubitor de pl[ceri extravagante, care nu era întotdeauna limpede la
cap din cauza b[uturii =i nu accepta ideea c[ ar putea fi înfrânt.
Când a vrut s[ treac[ în Asia pe un pod plutitor =i furtuna a distrus
acel pod, f[când misiunea de cucerire s[ e=ueze, a poruncit ca
marea s[ fie b[tut[ cu 300 de bice =i a aruncat o pereche de c[tu=e
în ap[ ca semn de pedeaps[ =i încarcerare a m[rii, pentru c[ i-a dis-
trus podul. Expedi\ia pornit[ împotriva Greciei a fost o nereu=it[
=i a trebuit s[ se întoarc[ acas[ dezam[git de neputin\a lui.

Evenimentele descrise în cartea Esterei au avut loc în cetatea
Susa, care era la 320 de km de Babilon =i era re=edin\a de iarn[ a
regilor persani. Xerxes a dat un banchet foarte costisitor, care a
durat =ase luni de zile, ar[t`ndu-le suspu=ilor s[i bog[\iile pe care
le-a adunat el =i împ[ra\ii care au domnit înainte de el, începând
cu Dariu persanul, care a cucerit acele \inuturi de la babilonieni.
Este foarte posibil ca Xerxes, dup[ ce a b[ut pu\in prea vârtos,
fiind gâdilat de laudele celor 127 de satrapi care guvernau
provinciile împ[r[\iei, s[ fi avut dorin\a de a se l[uda cu fru-
muse\ea so\iei sale Vasti, c[reia i-a trimis vorb[ s[ se prezinte
gata de parad[. Vasti a refuzat s[ se supun[ poruncii împ[ratului
=i pentru aceasta =i-a pierdut tronul de regin[, locul ei r[m`n`nd
gol. 

Studiind cu aten\ie întâmpl[rile ce au urmat dup[ alungarea lui
Vasti, care prin neascultare s-a descalificat de a mai fi
împ[r[teas[, putem observa lucruri care s[ ne fie de folos în via\a
noastr[ spiritual[. Fiec[ruia dintre noi ni s-a încredin\at o
împ[r[\ie a sufletului, care este inima cu gânduri, emo\ii, sim\uri
=i memorie. Ni s-a dat deplina putere de a alege, prin voin\a noas-
tr[ care st[ pe tronul inimii, între ce este bine =i ce este r[u, =i
Dumnezeu ne îndeamn[ s[ alegem ce este bine =i s[ ascult[m de
El, ca s[ tr[im. Când oamenii împ[ratului au v[zut nemul\umirea
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împ[ratului de a fi f[r[ so\ie, au propus s[ fie adunate toate
tinerele frumoase =i în\elepte din împ[r[\ie, pentru ca împ[ratul
s[-=i aleag[ o nou[ so\ie. 

În \inuturile împ[r[\iei persane erau împr[=tia\i mul\i evrei,
care au fost sco=i din Israel pe vremea împ[ratului Nebucadne\ar
datorit[ neascult[rii lor de Dumnezeu. Împ[ratul Dariu autorizase
rezidirea templului, dar nu to\i israeli\ii s-au întors înapoi la
Ierusalim în acel timp. Printre israeli\ii care tr[iau ]n exil era =i un
om cu numele de Mardoheu, care se tr[gea din semin\ia lui
Beniamin, a c[rui str[bunici au fost sco=i din Israel =i du=i ]n
Babilon de c[tre Nebucadne\ar în anul 599 B.C., în timpul
împ[ratului Ioiachim. Mardoheu a înfiat-o =i crescut-o pe fata
fratelui s[u cu numele de Hadesa sau Estera, care a fost aleas[ s[
participe la selec\ia pentru o nou[ împ[r[teas[. A=a cum Estera a
crescut sub supravegherea lui Mardoheu =i firea noastr[ cea nou[,
care este din s[mân\[ dumnezeiasc[, cre=te sub supravegherea
Duhului Sfânt, în frumuse\ea ce o d[ sfin\enia, pentru a fi mireasa
Domnului Isus. 

Tân[ra Estera a impresionat la palatul împ[ratului, printre
curteni, cu frumuse\ea ei =i pentru cre=terea bun[ de care a dat
dovad[, dar cu pruden\[ ea a ales s[ r[mân[ discret[ =i s[ nu-=i
fac[ cunoscut neamul din care se tr[gea. <Cine î=i p[ze=te gura =i
limba, î=i scute=te sufletul de multe necazuri> (Proverbe 21:23).
Atât personalitate cât =i frumuse\ea Esterei au atras aten\ia
împ[ratului Xerxes, care a ales-o pentru a deveni regina
Mesopotamiei. Aleas[ dintre toate tinerele care au candidat, Estera
a ajuns regin[ în anul 478 BC, la aproximativ 40 de ani dup[
rezidirea templului de la Ierusalim. C[s[toria Esterei cu Xerxes a
îmbun[t[\it prestigiul iudeilor =i a u=urat lucrarea lui Neemia de a
rezidi zidurile Ierusalimului, mai târziu, în timpul împ[ratului
Xerxes I, care a fost fiul lui Xerxes =i fiul vitreg al Esterei.
R[m[=i\a de iudei din Ierusalim nu ar fi putut rezidi singuri
zidurile Ierusalimului, ]ns[ Dumnezeu a preg[tit lucrurile în a=a fel
]nc`t influen\a Esterei =i izb[virea pe care au primit-o israeli\ii în
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ziua s[rb[torii Purim s[ fac[ posibil[ rezidirea Ierusalimului. La
curtea împ[ratului Xerxes era un om cu numele Haman, care se
bucura de încrederea împ[ratului, dar cu toate c[ a fost ridicat de
împ[rat la mare slav[ =i putere, avea un c[lcâi a lui Ahile, adic[
avea o sl[biciune care pân[ la urm[ i-a adus pieirea. Problema lui
Haman a fost c[ nu era satisf[cut =i mul\umit cu cât avea, ci dorea
întotdeauna mai mult[ slav[. Este tipic mândriei inimii omene=ti
s[ nu se mul\umeasc[ cu ce are, chiar dac[ este suficient, ci dore=te
s[ aib[ pu\in mai mult ca vecinul.

Haman Agaghitul era un amalecit care se tr[gea din Esau =i
f[cea parte dintr-un popor care întotdeauna s-a împotrivit voii lui
Dumnezeu. <...«Pentru c[ =i-a ridicat mâna împotriva scaunului
de domnie al Domnului, Domnul va purta r[zboi împotriva lui
Amalec, din neam în neam!»> (Exodul 17:16). Haman a aflat c[
Mardoheu, unchiul Esterei, care era evreu, nu i se închin[ ca =i
ceilal\i oameni, lucru care i-a provocat foamea ve=nic ne]mplini-
t[ =i nes[turat[ de slava de=art[ din inima lui, =i l-a stârnit la ur[.
Haman s-a hot[rât s[-l nimiceasc[, dar nu numai pe Mardoheu, ci
pe tot neamul lui. Haman reprezint[ firea cea veche, care întot-
deauna se împotrive=te voii lui Dumnezeu. <C[ci firea p[mân-
teasc[ 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). Haman, prin =iretlic, a primit
aprobarea împ[ratului =i inelul de sigiliu ca s[ planifice o anihi-
lare a iudeilor, f[r[ s[ =tie c[ Estera f[cea =i ea parte din acel
popor. <Cel r[u face la planuri împotriva celui neprih[nit, =i
scrâ=ne=te din din\i împotriva lui. Domnul râde de cel r[u, c[ci
vede c[-i vine =i lui ziua> (Psalmul 37:12, 13). 

}n acest punct, când se p[rea c[ planul de anihilare a israeli\ilor
era sigilat, apare în mod vizibil interven\ia lui Dumnezeu.
Mardoheu, cuprins de întristare, ]i spune Esterei despre planul lui
Haman de a-i nimici pe israeli\i =i îi aduce aminte c[ a fost ridi-
cat[ la acest rang de împ[r[teas[ pentru un timp. <C[ci, dac[ vei
t[cea acum, ajutorul =i izb[virea vor veni din alt[ parte pentru
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iudei, =i tu =i casa tat[lui t[u ve\i pieri. +i cine =tie dac[ nu pentru
o vreme ca aceasta ai ajuns la împ[r[\ie?> (Estera 4:13, 14). Erau
to\i însp[imânta\i pentru c[ vedeau c[ pierzarea lor a fost planifi-
cat[, dar au recurs la ajutorul lui Dumnezeu. Când Isaac a în\eles
c[ a dat binecuvâtarea lui Iacov în loc s[ o dea lui Esau a scos
\ipete =i s-a însp[imântat foarte tare, dar a trebuit s[ se încread[ în
Dumnezeu, care =tia =i de aceasta. 

Vom trece =i noi prin situa\ii grele, când credin\a ne va fi încer-
cat[ puternic, dar va fi ferice de noi dac[ vom în\elege c[ ajutorul
vine de la Dumnezeu, care ne poart[ de grij[ chiar în momentele
cele mai grele. Cu toate c[ m[celul iudeilor a fost pl[nuit s[ aib[
loc 11 luni mai târziu, Estera =i poporul ei a intrat în ac\iune f[r[
întârziere. Estera a dat dovad[ c[ este o regin[ care nu-=i pierde
cump[tul =i controlul, pentru c[ a ac\ionat într-un mod curajos,
planificând s[ intre la împ[rat, cu toate c[ =tia c[ este posibil s[ o
coste via\a, pentru c[ oricine intra la împ[rat nechemat risca s[ fie
omorât pe loc. Singurii care sc[pau cu via\[ erau aceia c[rora
împ[ratul le întindea toiagul împ[r[tesc în semn de acceptare =i
gra\iere. Estera nu a c[utat s[ mearg[ la lupt[, pentru via\a ei =i a
poporului, cu puterea =i iscusin\a ei, ci a chemat în grab[ ajutorul
lui Dumnezeu prin post =i rug[ciune. <Domnul este un r[zboinic
viteaz: Numele Lui este Domnul> (Exodul 15:3). 

Dumnezeu, care vegheaz[ asupra copiilor Lui, abia a=teapt[ s[
fie chemat de noi prin rug[ciune, pentru a interveni =i a lupta pen-
tru cauza noastr[. Avem de înv[\at de la Estera c[ nu trebuie s[
mergem niciodat[ la lupt[ singuri, fiindc[ vom fi o prad[ u=or de
doborât pentru vr[jma=ul sufletului nostru. Pruden\a, care este o
road[ a în\elepciunii, a f[cut-o pe Estera s[ pun[ la cale un plan
în care era =i Dumnezeu. <Eu, În\elepciunea, am ca locuin\[
mintea, =i pot n[scoci cele mai chibzuite planuri> (Proverbe
8:12). Ca s[ putem deveni în\elep\i trebuie s[ admitem c[ nu sun-
tem în\elep\i. Pentru a putea primi putere de sus trebuie s[
admitem c[ suntem lipsi\i de putere. Din aceast[ întâmplare se
vede clar curajul Esterei, care printr-o ac\iune decisiv[, adic[ prin
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post a atras aten\ia lui Dumnezeu. <Du-te, strânge pe to\i iudeii
care se afl[ în Susa, =i posti\i pentru mine, f[r[ s[ mânca\i nici s[
be\i, trei zile, nici noaptea, nici ziua. +i eu voi posti o dat[ cu sluj-
nicele mele; apoi voi intra la împ[rat, în ciuda legii; =i, dac[ va fi
s[ per, voi peri> (Estera 4:16). Estera nu a încercat s[ se protejeze
izol`ndu-se de iudei, ci în\elegând riscul a ac\ionat cu diploma\ie,
tact =i demnitate, încredin\ându-=i soarta în mâna lui Dumnezeu.
Curajul este v[zut aici ca o contradic\ie între dorin\a de a avea
succes, pentru a-=i sc[pa via\a, =i între a fi gata de moarte. Aceas-
ta este starea credinciosului care =i-a încredin\at via\a în mâna
Domnului, =i în momentul când nu mai \ine la via\a lui devine
foarte periculos pentru lumea întunericului =i a p[catului, care
este un teritoriu ocupat de inamic. 

Estera =i-a propus s[ fac[ un lucru care ]i punea via\a ]n peri-
col. Avea totul de câ=tigat sau totul de pierdut. La fel =i noi, avem
totul de câ=tigat sau totul de pierdut prin deciziile pe care le lu[m
de a asculta sau nu de Dumnezeu. Dumnezeu este Acela care ne
face s[ c[p[t[m trecere înaintea oamenilor chiar în situa\iile care
par imposibile. +iretenia vr[jma=ului va dep[=i întotdeauna pute-
rea noastr[ de a-l birui, de aceea singura =ans[ de a ie=i biruitori
este s[ tr[im în a=a fel ]nc`t Dumnezeu s[ umble cu noi a=a cum
a umblat cu Noe =i cu Enoh. Estera a intrat la împ[rat nechemat[,
=i acesta nu numai c[ ia cru\at via\a, întinzându-i toiagul, dar i-a
=i promis c[ îi va da orice ar cere pân[ la jum[tate din împ[r[\ie.
Atunci a ]nceput un joc, ca al unei pisici cu un =oricel, în care
Estera planificase expunerea r[ut[\ii lui Haman, ]ns[ soarta lui
Haman moabitul era deja hot[rât[ înaintea lui Dumnezeu, pentru
c[ mâna nev[zut[, dar sim\it[ a lui Dumnezeu era la lucru. Estera
i-a cerut împ[ratului s[ o înso\easc[ la petrecerile organizate de
ea împreun[ cu Haman, care în acele zile credea c[ este nu numai
favoritul împ[ratului, dar =i a împ[r[tesei, =i împ[ratul mirat =i
mul\umit a acceptat invita\ia. Dumnezeu a f[cut ca ]n noaptea
urm[toare împ[ratul s[ nu aib[ somn =i când a cerut s[ i se
citeasc[ cronicile, adic[ istoria ce a avut loc în împ[r[\ia lui, a
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aflat c[ Mardoheu a sc[pat via\a împ[ratului când a descoperit un
complot împotriva lui =i totu=i nu a fost r[spl[tit cu nimic. 

Haman, care preg[tise o spânzur[toare pentru Mardoheu,
înaintea de a-=i putea duce la îndeplinire planul a fost angajat de
împ[rat în slujba de a-l cinsti pe Mardoheu în fa\a întregii cet[\i
Susa, ca r[splat[ pentru binele f[cut împ[ratului. Pentru un
moment cetatea Susa a fost complet dezorientat[. Mai întâi s-a
aflat c[ cel mai puternic sfetnic al împ[ratului a ob\inut dreptul de
a-i omor] pe iudei, pentru ca apoi s[ îl vad[ pe acest om puternic
numit Haman prezentându-l pe Mardoheu evreul în fa\a întregii
cet[\i ca pe un om ridicat la rang de mare cinste. În ziua
urm[toare, Estera i-a f[cut cunoscut împ[ratului planul perfid al
lui Haman =i felul cum acesta a pus la cale nimicirea poporului ei.
Împ[ratul Xerxes s-a înfuriat pe Haman =i l-a dat pe mâna
iudeilor. <În aceea=i zi, împ[ratul Aha=vero= a dat împ[r[tesei
Estera casa lui Haman, vr[jma=ul iudeilor...> (Estera 8:1). Xerxes
a început s[ vad[ cine îi era adev[ratul prieten =i cine doar se
folosea de el ca s[-=i ating[ scopurile personale. <+i au spânzurat
pe Haman pe spânzur[toarea pe care o preg[tise el pentru
Mardoheu. +i mânia împ[ratului s-a potolit> (Estera 7:10).
Construind spânzur[toarea pentru Mardoheu, Haman î=i preg[tise
pedeapsa lui însu=i. <Cine sap[ groapa altuia cade el în ea>
(Proverbe 26:27). 

Izb[virea de la anihilarea total[ a iudeilor, care erau în acele
timpuri în exil, a venit din partea lui Dumnezeu, folosindu-se de
oamenii care au în\eles c[ Dumnezeu este de partea celui prigo-
nit, care caut[ în El un ad[post. A=a cum scrie în versetul citat la
început, Dumnezeu a întors planul vr[jma=ilor copiilor lui
Dumnezeu împotriva lor. Mardoheu, unchiul Esterei, a fost ridi-
cat la mare putere peste satrapii care guvernau provinciile =i cu
încuviin\area împ[ratului a dat imediat un edict de protec\ie a
iudeilor. Mardoheu a primit inelul împ[ratului pentru a pecetlui
scrisorile care au fost scrise =i trimise în toate \inuturile, pentru a
da drept iudeilor, care se aflau în exil, s[ se apere =i chiar s[ se
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r[zbune pe vr[jma=ii lor, întrucât primul decret nu putea fi anulat.
În urma acestei mari izb[viri, iudeii au ini\iat s[rb[toarea Purim,
c`nd comemorau modul în care Dumnezeu i-a sc[pat de la moarte
atunci când iudeii s-au r[zbunat pe vr[jma=ii lor, omorând 75.000,
f[r[ s[ se ating[ de averile lor. Xerxes a tr[it cu Estera 13 ani,
dup[ care a fost asasinat în palatul lui, fiind urmat la domnie de
fiul s[u Artaxerxe, fiul vitreg al Esterei. Cartea Estera ne înva\[
c[ Dumnezeu are deplin control asupra oric[rei situa\ii =i chiar
dac[ uneori trecem prin clipe amare, când nu în\elegem motivele
pentru care Dumnezeu îng[duie acele necazuri, totu=i ne putem
încrede în providen\a =i dorin\a Lui de bine pentru copiii S[i. 

Bisturiul în mâna unui r[u f[c[tor poate însemna moarte, dar
bisturiul în mâna unui doctor priceput, cum este Dumnezeu,
înseamn[ vindecare =i via\[. Cu mul\i ani în urm[, în Anglia
locuia un om pe care îl chema Clark, care mult timp a f[cut mari
economii pentru a putea cump[ra bilete pentru întreaga lui fami-
lie, ca s[ poat[ emigra în Statele Unite. Înainte de a se îmbarca pe
vapor pentru c[l[toria ce le st[tea înainte, unul din cei nou[ copii
ai lui a fost mu=cat de un câine =i pentru c[ nu se =tia dac[ câinele
a fost turbat sau nu, au fost cu to\ii refuza\i de a se îmbarca pe
vapor, pentru marea c[l[torie pe Atlantic, fiindc[ copilul mu=cat
de câine a fost pus în carantin[. Mare a fost necazul =i chiar mânia
acelui om pe copilul lui =i chiar pe acel câine, dar nu a avut
încotro, =i vaporul s-a ]ndep[rtat în larg la ziua programat[, f[r[
ca ei s[ fie la bordul vaporului. Cinci zile mai târziu acel vapor
numit Titanic s-a lovit de un ghe\ar uria= =i s-a scufundat. Când
Clark a citit ziarul care descria marea tragedie =i-a îmbr[\i=at
copilul care fusese mu=cat de câine, pentru c[ datorit[ acelui inci-
dent au fost cu to\ii sc[pa\i. Când ai o situa\ie asem[n[toare cu a
lui Clark sau ca =i a lui Balaam, a c[rui m[g[ri\[ nu vroia s[
asculte porunca v[z[torului, este posibil ca Dumnezeu s[ vrea
s[-\i scape sufletul de la a fi p[gubit.

Când trecem prin clipe de grea încercare putem alege s[ ne
încredin\[m soarta în mâna Domnului, spunând: <+tie Dumnezeu
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=i de asta!>, sau ne putem l[sa cople=i\i de întristare =i atunci
sup[rarea, care pân[ la urm[ duce la moarte, ne doboar[ cu des-
curajare =i dezn[dejde. David a fost silit s[ fie un fugar timp de
zece ani ca s[-=i scape via\a, pentru c[ Saul din invidie vroia s[-l
omoare. Acest necaz l-a f[cut s[ depind[ de ajutorul lui
Dumnezeu =i de purtarea Lui de grij[, dezvolt`nd o dependen\[ de
Domnul. Noi lupt[m lupta cea bun[ a credin\ei ca oameni slobozi,
din dragoste pentru Acela care ne-a dat aceast[ slobozenie. To\i
oamenii mor, dar pu\ini sunt aceia care tr[iesc cu adev[rat, lup-
tând cu ajutorul lui Dumnezeu împotriva întunericului. Ce vrei s[
se spun[ despre tine în Cer? Dar în iad? Po\i fi cunoscut ca
r[zboinic care lupt[ împreun[ cu Dumnezeu, sau po\i fi privit ca
unul care vrea s[ fac[ tot ce poate numai s[-=i scape pielea lui sau
nu cumva s[ aib[ vreo pierdere material[. 

Fiecare dintre noi avem din Dumnezeu numai cât vrem s[
avem. O foame mare dup[ Dumnezeu ne va da o satisfac\ie mare,
dar mul\i nu sunt fl[mânzi dup[ Dumnezeu =i dup[ experien\e cu
El, deoarece sunt plini de alte lucruri, cum sunt îngrijor[rile lumii.
Fiecare din noi putem fi ca ni=te r[zboinici la=i ori putem ac\iona
ca =i Estera, care a luptat în linia întâi. Via\a tot va trece orice
alegem, =i atunci de ce s[ nu alegem s[ lupt[m pentru adev[r, ca
s[-I aducem cinste Tat[lui nostru care este în ceruri, =i o ve=nicie
s[ ne bucur[m de r[splata lui Dumnezeu. Aceste gânduri îmi aduc
aminte de poezia lui Bolintineanu în care mama lui +tefan cel
Mare îl trimite înapoi pe fiul ei la lupt[ având în vedere binele mai
mare a \[rii. <Pentru \ar[ mori =i-\i va fi mormântul încoronat cu
flori.> Se merit[ ca pentru Dumnezeu =i adev[r s[-\i asumi riscul,
f[r[ s[ \ii neaparat la via\a aceast[, a=a cum a f[cut Estera, pentru
ca la urm[ s[ te po\i bucura de o r[splat[ ve=nic[. Dac[ iube=ti
binele, lumea te va ur], a=a cum la urât =i pe Domnul Isus Hristos,
dar se merit[ cu orice pre\ s[ stai în picioare pentru adev[r =i s[
cau\i s[ aduci suflete la mântuirea pe care o d[ Dumnezeu =i
ast[zi în dar =i f[r[ plat[. Dorin\a de a lupta pentru ce este bine
este adânc scris[ ]n inima noastr[ =i ea spune ceva despre Acela
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care a programat dorin\ele inimii noastre. Aceast[ lupt[ înseamn[
s[ iube=ti =i s[ ur[=ti. Înseamn[ s[ iube=ti binele =i s[ ur[=ti r[ul,
cu o ur[ neprih[nit[. Dumnezeu iube=te =i tot El ur[=te (Proverbe
6:16). El iube=te neprih[nirea, ur[=te p[catul =i copiii Lui fac la
fel. S[ onor[m Numele Domnului în public, dar =i în ascuns. S[
tr[im cura\i =i în lumin[ când primim laude sau când suntem
prigoni\i din pricina Numelui Lui, =i într-o zi ne vom bucura de
r[splata împ[ratului, care a avut în vedere mai întâi binele sufle-
tului nostru, ca s[ putem fi ve=nic cu El ]n locul pe care S-a dus
s[-l preg[teasc[.

Amin
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32
ROADE

<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 pentru ca s[ apuce adev[rata via\[.>  

1 Timotei 6:18, 19

Mântuirea este darul lui Dumnezeu primit prin credin\[
de to\i aceia care prin har au fost schimba\i în fapturi
noi, prin minunea na=terii din nou. Una din dovezile

c[ cineva a intrat în posesia mântuirii este faptul c[ are fapte, f[r[
de care apostolul Iacov spune c[ credin\a este moart[. <Vrei dar s[
în\elegi, om nesocotit, c[ credin\a f[r[ fapte este zadarnic[?>
(Iacov 2:20). Aceste fapte bune numite roade, pe care Duhul Sfânt
le rode=te în cel mântuit, nu sunt o sfor\are anevoioas[, ci un lucru
natural, a=a cum este natural ca un m[r de soi bun s[ rodeasc[ mere
bune, f[r[ a depune un efort deosebit. Aceast[ rodire natural[ a f[p-
turii noi, chemate la via\[ prin poc[in\[ =i predare total[ în bra\ele
Domnului, va depinde de r[mânerea noastr[ în Domnul Isus, f[r[
de care nu putem face nimic bun. <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[rti\i de Mine, nu pute\i face nimic> (Ioan 15:5). O
ml[di\[ nu are valoare dec`t atunci când este ata=at[ de Vi\[,
fiindc[ numai a=a poate primi de la butuc seva =i s[ produc[ rodul
care dovede=te credin\a adev[rat[. <Dup[ cum trupul f[r[ duh este
mort, tot a=a =i credin\a f[r[ fapte este moart[> (Iacov 2:26). Noi nu
avem valoare decât r[mân`nd în Isus Hristos, pentru c[ desp[r\i\i
de El rodim roada firii p[mânte=ti, de care ne este ru=ine.
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Dup[ ce suntem socoti\i neprih[ni\i prin jertfa Domnului Isus
apare în noi dorin\a de a tr[i far[ prihan[ =i de a produce road[ în
dragoste =i r[bdare, chiar =i în împrejur[ri potrivnice. Acest lucru
dovede=te c[ am trecut de la tr[irea în Adam la tr[irea în Hristos.
<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).
Apostolul Pavel ne spune în textul citat la început c[ aceast[
road[ cunoscut[ de cei din jurul nostru cu numele de <fapte> este
îndeaproape observat[ =i ]nregistrat[ de Dumnezeu. În ziua
Domnului, care este =i ziua r[spl[tirilor, aceste fapte vor fi ca o
comoar[ în via\a ve=nic[. Domnul Isus, c`nd a umblat printre
oameni, a avut de-a face cu tot felul de oameni religio=i, care se
pretindeau c[ sunt ]n rela\ie bun[ cu Dumnezeu, ]ns[ faptele lor
dovedeau c[ ei nu-L cunosc pe Dumnezeu. Fariseii aveau o religie
de parad[, dar în[untru lor era putregaiul dorin\elor de în[l\are =i
a mândriei spirituale. Saducheii erau liberalii care nu credeau în
iad sau îngeri =i erau materiali=ti. C[rturarii treceau totul prin fil-
trul ra\iunii lor, ca s[ în\eleag[ totul cu mintea, dar nu se apropi-
au îndeajuns de Dumnezeu ca s[-I simt[ bun[tatea, pentru ca =i ei,
la rândul lor, s[ poat[ ar[ta mil[ fa\[ de cei din jurul lor. 

Irodienii erau o alt[ grupare, mai mult o partid[ politic[, care
se ocupa de reforme sociale =i nu erau interesa\i de cele suflete=ti.
Aceste grup[ri se luptau unele cu altele pentru respectul =i admi-
ra\ia poporului, mândrindu-se c[ se trag din Avraam, dar f[r[
s[-i semene la fapte. <Face\i dar fapte vrednice de poc[in\a voas-
tr[, =i nu v[ apuca\i s[ zice\i în voi în=iv[: «Avem pe Avraam ca
tat[!»...> (Luca 3:8). Fariseii =i c[rturarii, care aveau p[reri prea
înalte despre ei în=i=i, au primit mustr[ri caustice din partea
Domnului Isus cu scopul de a-i trezi la realitate, pentru c[ ei se
pretindeau a fi foarte credincio=i lui Dumnezeu, dar le lipsea
dovada. <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). Ei nu aveau
roada c[utat[ de Dumnezeu, =i anume mil[, bun[tate =i dreptate.
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P[rerile lor despre ei în=i=i îi încântau pân[ acolo c[ îi orbeau, a=a
încât au ajuns s[ fie chiar mincino=i, crezându-se de nebiruit, pen-
tru c[ ei cuno=teau Scripturile. Ei I-au spus Domnului Isus c[ nu
au fost robi nim[nui niciodat[, uitând via\a din Egipt =i de faptul
c[ ei, chiar în acele momente, erau supu=i ai Romei, care dispunea
de via\a lor.  

Fariseii =i c[rturarii au venit la Domnul Isus ca s[-L ispiteasc[
cu cele 613 legi create de ei de-a lungul anilor, ]ns[ Domnul Isus
le-a simplificat, spunând c[ numai dou[ sunt necesare =i anume,
aceea de a-L iubi pe Dumnezeu cu toat[ inim[ =i de a-l iubi pe
aproapele t[u ca pe tine însu\i. Fariseii =i c[rturarii care au
z[d[rnicit planul lui Dumnezeu cu privire la ei sunt portretul
omului p[c[tos de ast[zi, care nu accept[ c[ este p[c[tos, rob al
p[catului =i c[ roada ce o produce este amar[. }n capitolul cinci
din Isaia, Dumnezeu a asem[nat Israelul cu o vie c[reia i s-au
creat condi\ii optime de a produce road[ dulce, ]ns[ nu a produs
decât struguri amari. Pentru om nu exist[ niciodat[ libertate abso-
lut[ sau neutralitate, pentru c[ omul va produce roada firii
p[mânte=ti sau fiind conectat la Domnul Isus va aduce roada
dulce a Duhului Sfânt, care-L glorific[ pe Dumnezeu =i este o
binecuvântare pentru cei din jur. 

Bogatul nemilostiv a ajuns în chinurile iadului =i a continuat
s[-l numeasc[ pe Avraam <p[rinte Avraam>, lucru care ne spune
c[ el se credea conectat cu Dumnezeu, ]ns[ lipsa faptelor bune a
dovedit c[ sufletul lui a fost conectat la cel[lalt st[pân. Mul\i
oameni =i ast[zi se cred lega\i de Dumnezeu prin ritualuri, cere-
monii religoase =i chiar prin actul botezului în ap[, f[r[ s[ con-
sidere c[ ceea ce este ]n inima lor este important. Fariseii au fost
aspru mustra\i =i de Ioan Botez[torul atunci când i-au cerut s[-i
boteze, pentru c[ doreau o leg[tur[ cu Dumnezeu, dar numai de
formalitate, f[r[ ca via\a s[ le fie p[truns[ de mil[ =i bun[tate,
care s[ rodeasc[ fapte vrednice de poc[in\[. Este sufletul t[u
conectat la <Vi\a> care este Domnul Isus Hristos? Numai în El =i
prin El putem produce roada cea dulce a faptelor f[cute în
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dragoste, care-L glorific[ pe Dumnezeu. Dac[ avem road[, tot
meritul este al Vi\ei din care ne tragem seva. Rodirea noastr[ este
condi\ionat[ de r[mânerea în Domnul Isus. Apostolul Pavel ne
spune c[ a avut o perioad[ ]n via\a lui când se credea conectat la
Dumnezeu datorit[ pozi\iei pe care o avea, a faptului c[ a \inut
Legea =i c[ era un iudeu t[iat împrejur, dar când a ajuns ca prin
poc[in\[ s[-L primeasc[ pe Domnul Isus ca Mântuitor =i ca Mesia
cel a=teptat a considerat toate aceste lucruri o pierdere =i chiar un
gunoi. El a în\eles c[ adev[rata conec\ie a sufletului cu Dumnezeu
are loc prin na=terea din nou, pe care o face Duhul Sfânt în via\a
celui ce se d[ în întregime Domnului.

<C[ci cei t[ia\i împrejur suntem noi, care slujim lui
Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu, care ne l[ud[m în Hristos
Isus, =i care nu ne punem încrederea în lucrurile p[mânte=ti>
(Filipeni 3:3). Pavel, luminat de Duhul Domnului, a în\eles c[ nu
religia =i lucrurile p[mânte=ti ne conecteaz[ la <Vi\[> ca s[ putem
rodi. Nu un sistem de cod moral ridicat =i o etic[ aleas[ sunt
condi\iile ca s[ rodim, ci a fi =i a r[mâne în Hristos. Conec\ia cu
Vi\a nu se mo=tene=te, ci în mod individul fiecare este altoit prin
minunea na=terii din nou. Dup[ ce suntem o ml[di\[ a lui Isus
Hristos putem rodi, dar de fapt El este Cel ce rode=te în noi =i con-
tinu[m s[ rodim numai atâta timp cât men\inem conec\ie cu
<Vi\a>. Nu este suficient c[ odat[ ai fost conectat la <Vi\[>, ci tre-
buie s[ r[mâi conectat ca s[ po\i rodi. S[ ai înv[\[tura Scripturii
în minte nu-i suficient, ci trebuie s[ rode=ti spre folosul
St[pânului. Este bine s[ ai gânduri pline de Dumnezeu, dar aces-
tea trebuie s[ se materializeze prin fapte f[cute în lumin[, care
dovedesc c[ Isus Hristos este ]n inima ta. Domnul Isus vrea s[ fie
v[zut în vie\ile noastre prin virtu\ile pe care Duhul Sfânt le dez-
volt[ în noi dup[ ce am fost n[scu\i din nou. 

Mul\i încep alergarea pe calea credin\ei cu un iure= grozav, dar
zelul lor se stinge repede, ca un foc de paie =i nu pu\ini sunt cei
ce vor s[ ia înapoi controlul vie\ii în mâna lor =i înceteaz[ s[ mai
rodeasc[. <Ei au ie=it din miljlocul nostru, dar nu erau dintre ai
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no=tri. C[ci dac[ ar fi fost dintre ai no=tri, ar fi r[mas cu noi; ci au
ie=it, ca s[ se arate c[ nu to\i sunt dintre ai no=tri> (1 Ioan 2:19).
Ai r[mas tu în El? Faptele prezentului =i chiar a trecutului nostru
sunt cele care dau r[spuns la aceast[ întrebare. <S[ veghem unii
asupra altora, ca s[ ne îndemn[m la dragoste =i la fapte bune>
(Evrei 10:24). Dumnezeu, care ne-a plantat în gr[dina Lui,
a=teapt[ road[ de la noi =i dac[ producem numai frunze putem fi
pu=i într-o pozi\ie periculoas[ =i t[ia\i afar[, ca s[ nu \inem locul
degeaba. <Iat[ c[ securea a =i fost înfipt[ la r[d[cina pomilor:
deci, orice pom, care nu face road[ bun[, va fi t[iat =i aruncat în
foc> (Matei 3:10). Mântuirea este darul lui Dumnezeu care tre-
buie p[strat ca ceva valoros.  

<Cel ce va birui, va fi îmbr[cat 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).
Faptul c[ Domnul Isus spune bisericii din Tiatira c[ <nu le va
=terge numele> ]nseamn[ c[ unora li se =terge numele, altfel aces-
te cuvinte nu ar avea rost. Mântuirea o primim în dar =i ea trebuie
p[strat[, =i dup[ ce Dumnezeu =i-a f[cut partea Lui avem =i noi
de f[cut partea noastr[, aceea de a aduce road[. Trebuie s[ nu
uit[m c[ suntem un t[ciune scos din foc, un material care u=or
poate lua foc din nou, de aceea trebuie s[ evit[m locurile care sunt
un pericol pentru sufletul nostru =i s[ veghem asupra inimii care
vrea s[ ne în=ele, vrând lucruri numai pentru ea. Domnul Isus este
ca o cetate de sc[pare, unde în timpul Vechiului Testament cei ce
omorau pe cineva nepremeditat fugeau s[-=i scape via\a de
r[zbun[tor. Acela care î=i sc[pa via\a în acest mod, primind de la
b[trânii cet[\ii un fel de azil politic, r[mânea în siguran\[ numai
at`ta timp c`t st[tea în cetatea de sc[pare. Mântuirea prin credin\a
în Domnul Isus este ca o cetatea în care po\i s[ intri, dar din care
po\i =i s[ ie=i prin neascultare =i nerodire. Mul\i oameni se
dovedesc a fi nevrednici de chemarea înalt[ la care au fost
chema\i, prin aceea c[ aleg s[ ias[ din cetatea mântuirii =i s[ se
întoarc[ la lume =i pl[cerile ei otr[vitoare. 
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At`t firea cea veche, c`t =i cea nou[, din Dumnezeu, vor s[
tr[iasc[ bine, dar depinde de noi care va deveni mai tare =i care se
va atrofia. Cel ce î=i hr[ne=te sufletul =i î=i împuternice=te duhul
de a conduce are via\a p[truns[ de un devotament sfânt, din
dragoste pentru Dumnezeu. Un astfel de suflet zide=te pe temelia
care nu se clatin[ =i care este Domnul Isus Hristos, c[ruia trebuie
s[-I atribui tot meritul, pentru c[ prin Duhul Sfânt rode=te fapte
bune în noi. <Tot a=a =i voi, dup[ ce ve\i face tot ce vi s-a poruncit,
s[ zice\i: «Suntem ni=te robi netrebnici; am f[cut ce eram datori
s[ facem»> (Luca 17:10). Roada pe care sufletul mântuit o poate
produce ca urmare a faptului c[ î=i prime=te seva din Dumnezeu
este felurit[. Vestirea mesajului despre mântuire, cu scopul de a
câ=tiga suflete pentru Domnul, este una din cele mai importante
roade pe care le putem produce. <Astfel, în ce m[ prive=te pe mi-
ne, am o vie dorin\[ s[ v[ vestesc Evanghelia...> (Romani 1:15). 

O alt[ road[ pe care trebuie s[ o aib[ to\i cei ce spun c[ sunt
cre=tini este sfin\enia, f[r[ de care nimeni nu-L va vedea pe
Dumnezeu. <Dar acum, o dat[ ce a\i fost izb[vi\i de p[cat, =i v-a\i
f[cut robi ai lui Dumnezeu, ave\i ca rod sfin\irea, iar ca sfâr=it:
via\a ve=nic[> (Romani 6:22). Firea veche o putem asem[na cu un
porc, c[ruia îi place mocirla, iar firea cea nou[ o putem asem[na
cu o pisic[ care =i dac[ se întâmpl[ s[ se mânjeasc[ cu noroi nu
sufer[ s[ stea murdar[, ci se cur[\[. <...Noi, care am murit fa\[ de
p[cat, cum s[ mai tr[im ]n p[cat?> (Romani 6:2). O alt[ road[ a
credinciosului sunt faptele bune, care ne identific[ ca fiind diferi\i
fa\[ de ceilal\i oameni, pentru c[ nu tr[im în mod egoist numai
pentru noi. <...un norod care s[ fie al Lui, plin de râvn[ pentru
fapte bune> (Tit 2:14). <...cei ce au crezut în Dumnezeu, s[ caute
s[ fie cei dintâi în fapte bune> (Tit 3:8). <Trebuie ca =i ai no=tri s[
se deprind[ s[ fie cei dintâi în fapte bune, pentru nevoile grabnice,
=i s[ nu stea neroditori> (Tit 3:14). 

Unui pom înc[rcat cu road[ frumoas[ =i neviermicioas[ nu îi
trebuie o tabl[ în fa\[, care s[-l identifice ca pom roditor, pentru
c[ roada care atârn[ de crengile lui face lucrul acesta. <Pomul bun
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nu poate face roade rele, nici pomul r[u nu poate face roade bune>
(Matei 7:18). Noi, o dat[ ce am fost primi\i în familia lui
Dumnezeu, am fost rândui\i ca s[ aducem road[. <...v-am rânduit
s[ merge\i =i s[ aduce\i road[, =i roada voastr[ s[ r[mân[… V[
poruncesc aceste lucruri, ca s[ v[ iubi\i unii pe al\ii> (Ioan 15:16,
17). Roada pe care o aducem prin El ne identific[ ca =i copii ai lui
Dumnezeu =i face s[ ne asem[n[m cu Fiul. <Pentru ca astfel s[ v[
purta\i într-un chip vrednic de Domnul, ca s[-I fi\i pl[cu\i în orice
lucru: aducând roade în tot felul de fapte bune, =i crescând în
cuno=tin\a lui Dumnezeu> (Coloseni 1:10). Dup[ aceast[
asem[nare cu El ne va recunoa=te Domnul când va veni s[-+i ia
Biserica la Cer. 

Dac[ se întâmpl[ s[ sim\i cu\itul vierului, care te cur[\[, s[ nu
ui\i c[ St[pânul face aceasta pentru c[ vede poten\ial în tine =i
dore=te s[ aduci =i mai mult[ road[. <Pe orice ml[di\[, care este
în Mine =i n-aduce road[, El o taie; =i pe orice ml[di\[ care aduce
road[, o cur[\e=te, ca s[ aduc[ =i mai mult[ road[> (Ioan 15:2).
Iosif a fost vândut unor ismaeli\i de c[tre fra\ii lui, dar credin-
cio=ia lui a rodit =i a fost binecuvântat el =i to\i cei din jurul lui.
Dup[ ce a trecut examenul de a refuza s[ p[c[tuiasc[ cu nevasta
lui Potifar a fost tuns, ca s[ aduc[ =i mai mult[ road[, =i a petre-
cut zece ani în închisoare pe nedrept, dar dup[ acea încercare, în
care nu a cârtit, a mai tr[it 80 de ani, fiind al doilea om în
împ[r[\ia Egiptului. Dumnezeu }=i rezerv[ dreptul de a t[ia
usc[ciunile din via\a noastr[. Lui trebuie s[-I d[m dreptul de a
alege pentru noi ce prieteni, ce apuc[turi =i ce obiceiuri trebuie
p[strate =i care trebuie eliminate. Lipsa de rod este vizibil[ =i este
dovada c[ un suflet nu este conectat la Domnul Isus Hristos.
Sufletul care nu este conectat la <Vi\[> nu poate da =i nu se poate
sacrifica pentru lucrarea lui Dumnezeu =i pentru binele altuia. E=ti
tu un suflet care produci road[? Iacov nu a crezut c[ Iosif tr[ie=te
în Egipt pân[ ce nu a v[zut carele înc[rcate cu daruri pe care Iosif
le-a trimis, f[r[ ca fra\ii lui s[ fi cheltuit argintul. Prezen\a acelor
daruri i-a vorbit lui Iacov mai bine ca =i cuvintele copiilor lui. 

R~URI DE AP{ VIE

322



Roadele, adic[ faptele noastre, vor vorbi oamenilor din jur mai
bine ca =i cuvintele noastre despre ce înseamn[ s[ fii un copil al
lui Dumnezeu. Fiecare credincios n[scut din nou are puterea de a
produce road[ în m[sura în care se d[ruie=te lui Dumnezeu. Mân-
tuirea se ia cu n[vala =i produce road[ în m[sura în care faci din
acest lucru o prioritate. Dumnezeu deschide ochii duhovnice=ti
oricui vrea s[ se d[ruiasc[ lucr[rii Lui, ca s[ vad[ nevoile spiri-
tuale ale celor din jur. Sufletului care se d[ruie cu dragostea care
merge pân[ la sacrificiu Dumnezeu îi deschide un orizont larg,
pentru a face o slujb[ duhovniceasc[, iubind =i f[c`nd bine. În
m[sura în care ne dedic[m lucr[rii Lui devenim o fântân[ <de
bine> pentru cei din jurul nostru. Dac[ Domnul este în tine, cu
adev[rat, râuri de ap[ vie vor curge din inima ta spre cei din jurul
t[u =i vei fi o binecuvântare pentru ei. Dumnezeu caut[ =i ast[zi
suflete care s[ accepte s[ fie vase =i unelte în mâna Lui, prin care
s[-i scape pe oameni de la catastrofa total[ =i ve=nic[ a iadului. 

To\i oamenii au nevoie de dragoste, dar cel mai mult duc lips[
cei ce o merit[ cel mai pu\in, a=a cum am fost =i noi când nu-L
cuno=team pe Domnul Isus ca Mântuitor. Noi, ca m[dulare ale
trupului lui Hristos, sim\im unii cu al\ii =i s[rim unul în ajutorul
celuilalt. Stomacul ]i spune min\ii c[ îi este foame, iar picioarele
se duc acolo unde mâinile pot introduce hran[ în gur[. Ochii ]i
spun min\ii c[ în fa\[ este un zid, pentru ca picioarele s[ se
opreasc[ =i s[ nu-\i produci r[ni prin lovirea de acel zid. Când
aceste organe nu se ajut[ reciproc =i nu coopereaz[ este un indi-
ciu de boal[, pentru c[ nu mai r[spund comenzilor s[n[toase
primite de la cap, care }l reprezint[ pe Domnul Isus Hristos. În
Biserica Domnului m[dularele trupului lui Hristos sunt sincere
unele cu altele =i o binecuvântare unele pentru altele. Domnul
Isus spune c[ aceast[ dragoste este semnul dup[ care vom fi
cunoscu\i de lume, pentru c[ cei credincio=i se iubesc unii pe al\ii
cu o dragoste din Dumnezeu. <Prin aceasta vor cunoa=te to\i c[
sunte\i ucenicii Mei, dac[ ve\i avea dragoste unii pentru al\ii>
(Ioan 13:35). Dumnezeu las[ în calea noastr[ oameni în lips[ ca
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s[ ne încerce =i s[ ne dea =ansa de a face fapte bune, care s[
dovedeasc[ credin\a noastr[ =i pentru care El abia a=teapt[ s[ ne
r[spl[teasc[, cu toate c[ El este Cel ce face aceste fapte în noi.
<C[ci Tu ne-ai încercat, Dumnezeule, ne-ai trecut prin cuptorul cu
foc, ca argintul> (Psalmul 66:10). 

Via\a apostolului Pavel a devenit ca o vitrin[ plin[ de fapte
bune, v[zute de oamenii acelor timpuri =i de noi ast[zi, dar despre
care Domnul Isus spune c[ nu Pavel, ci harul lui Dumnezeu le-a
rodit. Apostolul Pavel a fost omul care nu a c[utat foloasele lui, ci
a Domnului Isus, =i nu s-a dat înapoi când a fost greu. Apostolul
Pavel a fost un \es[tor de vise în vie\ile acelora pe care i-a cres-
cut în credin\[, înv[\`ndu-i s[ fac[ binele. Prin d[ruirea de sine =i
a bunurilor pe care le avea se d[ruia pe sine lui Dumnezeu, pen-
tru c[ Domnul Isus controla via\a =i deciziile lui. Shakespeare
spunea c[ cine se laud[ altfel decât prin ceea ce face î=i sfâ=ie
fapta, pentru c[ =i-o laud[. Noi, ca =i copii ai lui Dumnezeu,
rodim fapte bune, dar meritul este al Domnului, pentru c[ f[r[
na=terea din nou am fi egocentri=ti în tot ce facem. 

Un om a spus c[ ]nainte de a se poc[i a avut o ma=in[ de sp[lat
din care apa curgea pe jos, =i un usc[tor de rufe care ardea
hainele. Acest om care a vrut s[ scape de ele =i nedorind s[ se
oboseasc[ duc`ndu-le la groapa de gunoi le-a pus în fa\a casei
sale =i a scris c[ sunt de v`nzare. Le-a l[sat ]n fa\a casei =i peste
noapte au disp[rut. În acest exemplu ]nt`lnim doi oameni care
s-au în=elat unul pe cel[lalt =i aceasta reprezint[ modul în care
lucreaz[ firea cea veche a omului, ]ns[ firea cea nou[ din
Dumnezeu se d[ruie=te cu sinceritate spre folosul celui ce este în
lips[, fie c[ este v[zut sau nu. Scriptura men\ioneaz[ 13 perioade
de foamete pentru c[ grânele nu s-au f[cut, dar cea mai mare
foamete înc[ persist[ =i astazi, =i aceasta este o foamete dup[
dragoste =i adev[r care sunt tot mai greu de g[sit între oameni.
<C[ci noi suntem împreun[ lucr[tori cu Dumnezeu. Voi sunte\i
ogorul lui Dumnezeu, cl[direa lui Dumnezeu> (1 Corinteni 3:9).
Noi, ca lucr[tori ai lui Dumnezeu, putem duce pâinea vie\ii celor
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ce sunt fl[mânzi, pentru c[ o dat[ mântui\i suntem în posesia unui
mesaj de nebiruit, care spune c[ cel p[c[tos poate fi iertat =i prin
na=terea din nou s[ devin[ un copil al lui Dumnezeu. S[ nu
obosim în facerea binelui, ci s[ rodim cât mai mult, pentru ca
St[pânul s[ aib[ tot mai mult de câ=tigat de pe urma noastr[, iar
într-o zi s[ ne putem bucura de o r[spl[tire împ[r[teasc[.

Amin
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33
PÃCATELE ASCUNSE

<Cine î=i cunoa=te gre=elile f[cute din ne=tiin\[?
Iart[-mi gre=elile pe care nu le cunosc! P[ze=te de
asemenea pe robul t[u de mândrie, ca s[ nu
st[pâneasc[ ea peste mine! Atunci voi fi f[r[ prihan[,
nevinovat de p[cate mari.> Psalmul 19:12, 13

Sfânta Scriptur[ este o carte plin[ de taine, care ne face
cunoscute planurile lui Dumnezeu =i modul în care
putem ajunge s[ fim dup[ voia Lui. Mul\i nu citesc

Biblia nu pentru c[ nu o în\eleg, ci pentru c[ ceea ce în\eleg îi
sperie. Cartea aceasta, care ne-a fost dat[ ca un ghid spre
Împ[r[\ia lui Dumnezeu, ne descoper[ nu numai tainele care ne
înconjoar[, ci =i pe acelea din[untrul nostru. Uneori aceste taine
se refer[ la lucrurile ne]ng[duite pe care uneori omul le comite =i
i se par c[ nu vor fi cunoscute niciodat[ de nimeni. Exist[ lucruri
rele ascunse, care uneori oamenilor li se pare c[ sunt ni=te reu=ite
de-ale lor, dar vine o zi când toate vor fi scoase la lumin[. În
ultimii zece ani, în America au avut loc zeci de mii de crime care
sunt nerezolvate. S-a constatat c[ în fiecare an din magazinele din
Statele Unite se fur[ ]n valoare de peste patru milioane de dolari,
dar pentru fiecare ho\ prins 35 de ho\i scap[ neprin=i. Sun[ sone-
ria =i omul înainte de a deschide ocheanul stinge becul, pentru a
da impresia c[ nu este acas[ =i astfel s[ nu trebuiasc[ s[ deschid[
u=a. Sun[ telefonul, =i tata care este c[utat ]i face semne copilului
care a ridicat receptorul s[-i spun[ celui ce-l caut[ c[ nu este
acas[. Un tat[ î=i cheam[ copilul s[ vin[ din camera de la etaj o
dat[, de dou[ ori, iar a treia oar[ parc[ scos din s[rite strig[ cât
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poate de tare: <Vino la mas[ acum!> Copilul apare speriat de tonul
ridicat al tat[lui =i spune c[ nu a auzit de primele dou[ ori când
l-a strigat. Acestea sunt doar câteva exemple foarte variate de
p[c[tuire, începând de la cazuri grave =i pân[ la cazuri ce par
superficiale, dar toate sunt p[cate care mai devreme sau mai târ-
ziu vor ie=i la lumin[, la fel ca p[catul lui Acan. 

Este mult mai dureros =i p[gubitor atunci c`nd p[catul este
primit chiar în inima celui ce poart[ numele de cre=tin, a=a cum
au fost cazurile bine cunoscute din ultimii ani a unor oameni care
erau buni cunosc[tori ai Legii lui Dumnezeu, dar care ]n ascuns
tr[iau în p[cat. Ace=ti oameni, care odat[ au condus pe mul\i spre
Dumnezeu, au devenit \inta atacurilor =i provoc[rilor celui r[u =i
pentru c[ nu au vegheat ]n primul r`nd asupra gândurilor lor au
ajuns s[ tr[iasc[ o via\[ dubl[. Este necesar s[ fim hot[râ\i s[
tr[im pentru Dumnezeu, chiar dac[ aceia la care privim în sus se
dovedesc a fi ipocri\i. Consider bun[ atitudinea c[ dac[ nimeni nu
ar vrea mântuirea, eu tot o vreau. Psihiatri spun c[ în fiecare zi
trec prin firul gândirii noastre aproximativ zece mii de gânduri.
Gândurile bune produc road[ bun[, pe c`nd gândurile rele pe care
le accept[m =i le între\inem aduc road[ amar[ atât pentru cei din
jur c`t =i înaintea lui Dumnezeu. Noi suntem propriii no=tri
gr[dinari =i cre=tem în inima noastr[ ceea ce mai devreme sau mai
târziu vom culege. <C[ci din inim[ ies gândurile rele, uciderile,
preacurviile, curviile, furti=agurile, m[rturiile mincinoase, hulele>
(Matei 15:19). 

Mai ascunse ca =i p[catele f[cute cu voia sunt p[catele pe care
omul le face f[r[ s[ î=i dea seama =i se numesc p[cate din
ne=tiin\[. To\i oamenii ge=esc din ne=tiin\[, dar în mod special
omul care se încrede în neprih[nirea lui proprie face cel mai des
acest fel de p[cate, pentru c[ este orbit de mândrie =i de cele mai
multe ori tr[ie=te în ignoran\[ fa\[ de Legea lui Dumnezeu. Un
astfel de om nu cunoa=te nici adâncimea =i nici severitatea Legii
lui Dumnezeu, care p[trunde gândurile omului. <C[ci Cuvântul
lui Dumnezeu este viu =i lucr[tor… judec[ sim\irile =i gândurile
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inimii> (Evrei 4:12). La câteva sute de ani dup[ ce cre=tinismul a
devenit o religie de stat, Consiliul de la Roma a dat un decret prin
care se cerea fiec[rui credincios ca cel pu\in o dat[ pe an s[
mearg[ la m[rturisire înaintea unui preot =i numai dac[ m[rturisea
tot ce avea ascuns în inima lui putea primi iertare. Când ne
cunoa=tem p[catul care ne deranjeaz[ con=tiin\a =i întrerupem
leg[tura cu cerul putem face ceea ce ne spune Iacov: <M[rturisi-
\i-v[ unii altora p[catele...> (Iacov 5:16). Chiar dac[ am g[si per-
soana vrednic[ de încrederea noastr[, totu=i apare problema
p[catelor amintite de David în textul citat la început, adic[ a
p[catelor f[cute din ne=tiin\[, pe care nu le cunoa=tem. 

P[catele sunt ca scânteile ce sar din fierul înro=it în foc atunci
când este lovit pe nicoval[ de barosul fierarului. Am v[zut suduri
cu autogene care produc puzderie de scântei, pe care nimeni nu
le-ar putea num[ra. Mintea care hoin[re=te poate aduna în câteva
secunde o mul\ime de p[cate, de care uneori omul nici nu-=i mai
aduce aminte. Firea omului vechi cu care venim în aceast[ lume
are o natur[ perfid[, nesincer[ =i viclean[, care =i dac[ vrea nu
reu=e=te s[ detecteze toate p[catele ce-i str[bat c[r[rile min\ii.
Numai dac[ gândurile sunt patronate de Legea Scripturii în lumi-
na Duhului Sfânt care ne informeaz[ imediat ce este nepotrivit
putem s[ ajungem la o oarecare maturitate =i s[ facem gândurile
ascult[toare de Hristos. Este necesar s[ ne m[rturisim p[catele
Domnului, ca =i vame=ul din templu, dar trebuie ca în smerenie s[
accept[m =i s[ cerem ca Dumnezeu s[ ne ierte de p[catele pe care
nu le cunoa=tem. 

Este o nebunie destul de des întâlnit[ ca un om s[ p[c[tuiasc[
în ascuns, ducând astfel o via\[ dubl[, de credincios, dar =i de
p[c[tos. Numesc un asemenea lucru o nebunie, pentru c[ p[catul
unui asemenea om nu este un secret înaintea lui Dumnezeu a c[rui
ochi vede totul. El este un Dumnezeu de aproape =i de departe,
nelipsit de lâng[ noi =i când trecem prin mun\ii succesului =i c`nd
coborâm prin v[ile necazurilor. Nu exist[ nici un loc în Univers
unde s[ te duci departe de fa\a Domnului ca s[-\i ascunzi p[catul,
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pentru c[ înspre orice destina\ie ai pleca El este deja acolo. De la
biroul meu de acas[ în câteva secunde, prin intermediul calcula-
torului care utiliz`nd un program se conecteaz[ la un satelit arti-
ficial, eu pot s[ v[d prin intermediul satelitului din spa\iu, care
face poze, casa tat[lui meu, pomii =i ma=inile din jurul casei =i pe
cele care a=teapt[ la semaforul din apropierea casei lui. Toate
acestea sunt la o distan\[ de peste trei mii de km dep[rtare de
mine. Dac[ omul a fost în stare s[ dezvolte o asemenea tehnolo-
gie cu cât mai mult cunoa=te Dumnezeu totul, El, care a pus
lumin[ în soare =i duh de via\[ în om. Dumnezeu cunoa=te toate
lucrurile, inclusiv p[catele ascunse ale oamenilor =i va veni o zi
când le va expune în fa\a întregului Univers. 

Dumnezeu nu numai c[ vede în ascuns, dar are deplin acces la
gândurile =i inten\iile noastre. El \ine un raport precis despre toate
aceste lucruri =i în ziua ve=niciei va scoate totul la lumin[. Aceia
care p[c[tuiesc în ascuns duc via\a cea mai mizerabil[, pentru c[
nu se pot bucura nici când se afl[ în prezen\a sfin\ilor =i nici nu
se pot bucura în mod liber de p[catul pe care-l ascund în sân.
Domnul Isus a spus c[ nimeni nu poate sluji la doi st[pâni, deci
ar fi mai de folos pentru un om care tr[ie=te cu p[cate secrete
s[-=i declare dragostea =i ascultarea numai fa\[ de unul dintre cei
doi st[pâni. Sunt oameni care nu se consider[ p[c[to=i atâta timp
cât nu fac r[u cuiva, nu produc un neajuns sau cât timp nu-l vede
cineva c[ a p[c[tuit, ]ns[ Dumnezeu nu vede lucrurile a=a. 

Ghehazi a crezut c[ poate lua de la Naaman sirianul ni=te
daruri, f[r[ ca st[pânul lui s[ =tie =i pentru c[ s-a folosit de
minciun[ a ajuns s[ se umple de lepra care odat[ a acoperit trupul
lui Naaman. Ascuns sau cunoscut, mare sau mic, p[catul este tot
p[cat =i are acela=i poten\ial de a trimite omul în iad. P[catul
ascuns este mai periculos, pentru c[ de multe ori omul care
p[c[tuie=te în ascuns are în el pu\in ateism. Unui astfel de om nu
i-ar sc[pa un cuvânt murdar din gur[ în prezen\a pastorului, dar
când este cu prietenii î=i d[ drumul liber gurii, ne\inând seama =i
poate chiar necrezând c[ Dumnezeu este chiar lâng[ el =i îl aude.
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<V[ spun c[, în ziua judec[\ii, oamenii vor da socoteal[ de orice
cuvânt nefolositor, pe care-l vor fi rostit> (Matei 12:36). Chiar
dac[ nu este ateism, este o form[ de r[zvr[tire împotriva
Creatorului, iar r[zvr[tirea este una din pl[cerile oamenilor, pe
care Dumnezeu o pedepse=te. Cel ce tr[ie=te cu p[cate ascunse
intr[ într-un proces de ]mpietrire a inimii. <...Cine este Domnul, ca
s[ ascult de glasul Lui, =i s[ las pe Israel s[ plece?> (Exodul 5:2).

P[catele f[cute ]n ascuns sunt mai bine ascunse dec`t p[catele
pe care nu le cunoa=tem, =i psalmistul în textul citat pune
urm[toarea întrebare: <Cine î=i cunoa=te p[catele f[cute din
ne=tiin\[?> Aceste p[cate sunt reziduri rele în noi, care fac parte
din firea cea veche al c[rui loc este pe cruce, adic[ sunt f[r[ drep-
turi. Oricât am c[l[tori pe p[mânt, locurile pe care nu le-am v[zut
sunt mai multe ca =i cele pe care le-am v[zut =i oricât am studia
Universul tainele care nu le cunoa=tem despre el sunt cu mult mai
multe ca acelea pe care le cunoa=tem. Dac[ suntem sinceri trebuie
s[ admitem c[ to\i oamenii au p[cate s[v`r=ite din ne=tiin\[, ]ns[
câte avem este un lucru necunoscut nou[, dar bine cunoscut de
Dumnezeu. Uneori începem prin a crede c[ un lucru pe care-l
facem este datorit[ unei virtu\i a noastre, dar dup[ un timp
observ[m c[ de fapt a adus roade amare în via\a noastr[ sau a
acelora din jurul nostru. 

Tân[rul bogat, care a mers la Domnul Isus cu cele mai nobile
inten\ii, a plecat de la El descoperind c[ avea un p[cat ascuns =i
anume iubirea de avere, lucru care l-a impiedicat s[ ajung[ un
ucenic al Domnului Isus. Tân[rul bogat avea posesiuni evaluate la
mari sume de bani, dar p[catul ascuns în inima lui l-a oprit s[
ajung[ în posesia celei mai mari comori, care este mântuirea.
P[catul ascuns al inimii l-a oprit s[ câ=tige ce este netrec[tor, pen-
tru c[ el era legat de ce este trec[tor. Bogatul nemilostiv, c[ruia
i-a rodit \arina a=a de mult c[ nu =tia ce s[ mai fac[, avea =i el
p[cate ascunse. El a fost v[zut bine în societate =i la înmor-
mântarea lui probabil c[ s-au spus lucruri frumoase, dar a coborât
în locuin\a mor\ilor cu p[cate ascunse pe care le =tia numai
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Dumnezeu. El l-a dispre\uit pe s[racul Laz[r =i inima lui a fost
prins[ în ghearele zgârceniei, care nu l-au l[sat s[ se îngrijeasc[
de cel s[rac. Nu bog[\iile sunt de vin[ c[ bogatul a ajuns în chi-
nul ve=nic, pentru c[ Avraam a fost =i mai bogat dec`t el, ci modul
în care s-a folosit de bog[\ii i-a adus pierzarea sufletului. În inima
bogatului era un Hagi Tudose ca cel descris de scriitorul laic
Barbu Delavrancea =i aceast[ stare nu-l l[sa s[ dea =i s[ se
îmbog[\easc[ fa\[ de Dumnezeu. 

Un p[cat asem[n[tor cu cel al t`n[rului bogat se practic[ =i în
zilele de ast[zi =i anume p[catul de a-L în=ela pe Dumnezeu în
privin\a banilor. Domnul Isus, ]n virtutea statutului S[u de Fiu, nu
avea datoria s[ pl[teasc[ darea la templu, dar a f[cut-o pentru a
nu-i face pe cei de atunci s[ p[c[tuiasc[ =i s[ ne slujeasc[ nou[
ast[zi ca pild[. Este datoria noastr[ de a da =i sprijini înaintarea
lucr[rii Domnului cu ce El ne-a dat, oricât de pu\in venit am avea.
Dup[ ce ne-am f[cut datoria trecem la d[rnicie, =i apoi la sacrifi-
ciu care trece peste datorie =i aceasta este starea în care omul nou
g[se=te bucurie =i împlinire. Dumnezeu este Acela care ini\iaz[,
iar omul doar alege s[ r[spund[. El ini\iaz[ mântuirea, iar noi
suntem cei ce r[spundem, pentru c[ El ne-a ales mai întâi pe noi,
nu noi pe El. El ini\iaz[ ocazii de a ne implica =i sacrifica pentru
al\ii =i astfel s[ avem oportunitatea de a rodi. Suntem chema\i s[
veghem în privin\a p[catul de a nu-I da lui Dumnezeu ceea ce-I
apar\ine, pentru c[ într-o zi va trebui s[ d[m socoteal[ de
ispr[vnicia noastr[. Umbrele p[catului din noi sunt uneori neob-
servate de noi, dar sunt bine v[zute de Dumnezeu, de aceea ni se
potrive=te la to\i rug[ciunea psalmistului din textul citat:
<Iart[-mi gre=elile care nu le cunosc!> 

P[catele pe care nu le cunoa=tem pot fi înf[ptuite prin comitere
=i omitere. De multe ori oamenii nici nu-=i dau seama cât r[u pot
produce prin lucrurile pe care ei le numesc mici =i lipsite de
importan\[, a=a cum este p[catul exemplului r[u dat de un p[rinte
copilului s[u. Exemplul p[rintelui va fi urmat =i duplicat în via\a
copilului mai târziu. Tot a=a se ]nmul\e=te =i p[catul. Ultima parte
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a textului prezint[ rug[ciunea psalmistului ]n[l\at[ c[tre
Dumnezeu de a-l p[zi de p[catul mândriei, care se cuib[re=te cu
mult[ u=urin\[ în inima omului. Toate p[catele duc la moarte, dar
din studiul Scripturii reiese c[ p[catul mândriei este cel mai urât
de Dumnezeu. Când omul a p[c[tuit în Eden a pierdut din chipul
lui Dumnezeu =i a împrumutat din chipul celui ce l-a în=elat.
Mândria l-a doborât pe Lucifer, la fel =i mândria primilor oameni
de a crede c[ ei =tiu mai bine ca Dumnezeu i-a dus ]n starea de a
fi izgoni\i din Eden. Fiecare p[cat con\ine otrava rebeliunii care
invit[ dezastru, ]ns[ unele p[cate }l provoac[ pe Dumnezeu în
mod deosebit. 

Saul a p[c[tuit =i în mândria lui nu s-a mai ridicat, pe când
David, care =i el a p[c[tuit, s-a smerit =i a primit îndurare de la
Dumnezeu. <David a zis lui Natan: «Am p[c[tuit împotriva
Domnului!» +i Natan a zis lui David: «Domnul î\i iart[ p[catul»>
(2 Samuel 12:13). Mândria este un p[cat care conform psalmistu-
lui face parte din p[catele mari, pentru c[ îndep[rteaz[ mai repede
îndurarea lui Dumnezeu de la om. Face parte din p[catele împo-
triva luminii =i adev[rului, f[cute cu voia =i de dragul de a
p[c[tui. Dac[ am încerca s[ scuz[m p[catele f[cute din ne=tiin\[,
p[catul mândriei r[mâne f[r[ scuze, pentru c[ este un p[cat f[cut
cu voia. Con=tiin\a ca o lumin[ l[untric[ caut[ s[ previn[ omul,
fiindc[ el de cele mai multe ori trece peste ce are con=tiin\a de
spus. Aproape în fiecare zi po\i s[ deschizi ziarul =i s[ vezi
oameni tineri, a c[ror lumin[ a fost stins[, coborându-se în locul
de veci =i totu=i omul care amân[ poc[in\a p[c[tuie=te gândind c[
el nu va fi luat prin surprindere de îngerul mor\ii. Mândria este
p[catul care-l face pe om s[ se cread[ mai tare ca orice ispit[ =i
dac[ î=i perminte lucruri ne]ng[duite crede c[ poate s[ scape din
la\ul p[catului când vrea. Vr[jma=ul d[ atac asupra autorit[\ii lui
Dumnezeu din gândul omului =i o dat[ ce îndoiala s-a strecurat
în[untru atrage dup[ sine înf[ptuirea p[catului. 

Omul care pl[nuie=te p[catul, =tiind bine unde-l duce, spune
prin ceea ce face c[ nu îl intereseaz[ ce are Dumnezeu de spus.
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Chiar =i sistemul juridic condamn[ faptele premeditate mult mai
aspru ca pe acelea care nu au fost pl[nuite dinainte, ci doar s-au
întâmplat. <P[ze=te pe robul t[u> spune psalmistul. De aici reiese
c[ =i un copil al lui Dumnezeu, care se nume=te pe sine robul
Domnului, poate s[ cad[ în aceste grave p[cate. Anania =i Safira
nu au pornit cu ideea de a ispiti Duhul Domnului, pentru c[ pla-
nul care s-a înfiripat în mintea lor a început cu o idee bun[, dar
care ]ncetul cu încetul, datorit[ mândriei lor care dorea recuno=-
tin\a oamenilor pentru ceva ce nu era adev[rat, i-a dus la p[cat =i
moarte. 

Cu mul\i ani în urm[ un om a apelat la bun[voin\a oamenilor,
rug`ndu-i s[ doneze bani pentru a construi un spital, dar totul a
fost ]n zadar. Când a v[zut c[ nimeni nu are inim[ pentru bine-
facere, le-a oferit oamenilor pentru o sum[ de bani titlul de baron.
Pentru o sum[ mai mare a oferit titlu onorific de conte =i pentru o
sum[ =i mai mare a oferit prestigiosul nume de duce. A strâns în
acest mod bani suficien\i pentru a termina construc\ia. Când a
inaugurat darea spitalului în folosin\[ a dezvelit o plac[ comemo-
rabil[ pe care scria: <Acest spital a fost ridicat din prostia ome-
neasc[ =i din mândria omeneasc[ pentru cei suferinzi.> Acel om a
cunoscut sl[biciunea omului înr[d[cinat[ în mândrie =i a valorifi-
cat-o ca s[ înf[ptuiasc[ o lucrare bun[ pentru cei în lips[. Satan
se bazeaz[ pe m`ndria noastr[ chiar =i atunci când ne credem mai
sfin\i =i mai aproape de Dumnezeu. 

Ispita va veni, =i putem anticipa acest lucru, dar suntem
chema\i s[ o biruim. Mai întâi fantezia pl[smuie=te ce i-ar place
firii noastre despre lucrurile ce nu le avem, dar ni le-am dori.
Dac[ ]n acest stadiu nu curm[m gândul despre acel p[cat, ci con-
tinu[m s[-l între\inem, el devine o ispit[ ce ne atrage spre înf[p-
tuirea r[ului, care apoi ne produce pagub[ sufleteasc[. Totul
începe de la un gând, ca o scânteie, pe care dac[ nu-l stingem în
sângele Domnului Isus cre=te la nivel de fl[c[ri, =i apoi duce la
iad. Nu suntem noi vinova\i c[ vin ispitele, dar suntem r[spun-
z[tori de modul cum ac\ion[m. Este necesar s[ ne cunoa=tem
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sl[biciunile, pentru c[ acolo unde suntem slabi vom fi ataca\i cel
mai mult de vr[jma=. Suntem chema\i s[ fim sfin\i dintre aceia
care omoar[ m[dularele firii vechi, cum este curvia, necur[\ia,
idolatria, dar în mod deosebit trebuie s[ vân[m =i zdrobim mân-
dria din noi, sub orice form[ ar veni ea. Privind la groz[via p[ca-
tului suntem gata s[ spunem c[ noi nu facem astfel de lucruri? 

Aceea=i atitudine a avut-o Hazael atunci când prorocul i-a spus
ceva despre viitorul copiilor lui Israel. Lui Hazael nu i-a venit s[
cread[ c[ el e în stare de astfel de monstruozit[\i =i a spus:
<Hazael a zis: «Dar ce este robul t[u, câinele acesta, ca s[ fac[
lucruri a=a de mari?»...> (2 Împ[ra\i 8:13). Hazael a ajuns s[ fac[
acele lucruri de care odat[ nu se credea în stare, =i astfel în smere-
nie trebuie s[ accept[m c[ =i noi suntem în stare de a face mult
r[u, dac[ nu ne alipim tare de Bine. Apostolul Pavel ne spune c[
cel ce st[ în picioare trebuie s[ ia seama s[ nu cad[. Dac[ nu lu[m
seama este posibil s[ c[dem, indiferent de cât[ vechime avem sau
ce am f[cut de când suntem pe calea Domnului. Mândria este
p[catul care aduce mari pierderi omului, pentru c[ acest p[cat
anuleaz[ faptele lui bune. 

<…Dumnezeu va judeca, prin Isus Hristos, lucrurile ascunse
ale oamenilor> (Romani 2:16). Exist[ lucruri f[cute în ascuns
despre care ne este ru=ine chiar s[ le amintim, dar oricât de
ascunse sunt, ele vor fi scoase la lumin[ =i judecate. Sunt numai
dou[ variante, din care trebuie s[ alegem una. Pe de o parte este
Dumnezeu, care d[ binecuvântare, via\[ =i Raiul, iar de cealalt[
parte este Satan, care ofer[ pl[ceri de o clip[, apoi moartea =i
iadul. Asemenea unui Tat[ bun, Dumnezeu ne sf[tuie=te s[
alegem via\a, s[-L alegem pe El, dar nu ne oblig[, pentru c[ ne-a
f[cut o fiin\[ care are voin\a liber[ de a alege ceea ce vrea. <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> (Eclesi-
astul 12:14). Psalmistul David în textul citat la început se
recunoa=te a fi în stare nu numai de a-=i ascunde p[catul, dar era
suspicios de el însu=i ]n ce privesc gre=elile ce se ascund a=a de
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bine c[ nici el nu le vede, de aceea L-a rugat pe Dumnezeu s[-i
cerceteze calea. <Cerceteaz[-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).
Cine î=i iube=te sufletul }i va face aceast[ invita\ie Domnului Isus,
care vine ori de câte ori este chemat cu toat[ inima. Suntem în
a=teptarea venirii Domnului Isus, care va lua ce este al S[u. E=ti
tu gata? Mai ai p[cate ascunse? Cum }l a=tep\i? Cu bucurie sau }l
a=tep\i a=a cum un pacient prive=te spre cabinetul stomatologic
unde urmeaz[ s[ fie chemat pentru un tratament? Când eram copil
=i mi se spunea c[ tata vine acas[ peste o or[ m[ apuca groaza
dac[ eram vinovat de ceva n[zbâtii, dar dac[ nu aveam nimic la
activ m[ sim\eam liber de orice sentiment de fric[. Mireasa
Domnului Isus }l a=teapt[ pe Domnul la fel cum o logodnic[ î=i
a=teapt[ logodnicul pe care-l iube=te din toat[ inima. S[-L
a=tept[m pe Domnul =tiind c[ nu avem p[cate ascunse, ca s[
putem spune nu doar cu gura, ci =i cu inima =i tr[irea: <Vino
Doamne, Isuse!>

Amin
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34
NAºTEREA DIN NOU

<Isus i-a r[spuns: «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 

Scriptura =i în mod deosebit primele c[r\i ale Vechiului
Testament con\in informa\ii despre oameni care s-au
n[scut, =i apoi au murit. Unii au tr[it pu\ini ani, iar al\ii

au tr[it foarte mul\i ani, dar to\i au avut în comun faptul c[ au
murit. Sufletul omului a fost creat ca s[ existe ve=nic =i cu toate
c[ datorit[ p[catului to\i oameni mor, ei se împart în dou[ cate-
gorii. Categoria celor nemântui\i =i a celor mântui\i, care undeva
între leag[n =i sicru au dezvoltat o rela\ie de prietenie cu
Dumnezeu, Creatorul a tot ce se vede =i a tot ce nu se vede.
Dumnezeu =i diavolul sunt în competi\ie pentru inima omului, iar
Dumnezeu a l[sat ca omul s[ aleag[ cui vrea s[ slujeasc[. Când
ne planific[m o c[l[torie cump[r[m biletul corespunz[tor, la fel
=i aceia care vor ca sufletul lor s[ fie mântuit trebuie s[ de\in[
biletul de intrare în Împ[r[\ia lui Dumnezeu. Noi, ca oameni, nu
aveam ce s[-I oferim lui Dumnezeu c[ s[ ob\inem acest bilet, dar
Domnul Isus a avut ce oferi, =i în dragoste +i-a dat via\a tr[it[ f[r[
de p[cat ca plat[ pentru biletul de intrare în Cer a fiec[rui suflet
care alege ca destina\ie ve=nic[ Cerul. 

<Isus i-a zis: «Eu sunt calea, adev[rul =i via\a. Nimeni nu vine
la Tat[l decât prin Mine»> (Ioan 14:6). Domnul Isus, =i nimeni
altul, este Acela care ofer[ în dar biletul de intrare în }mp[r[\ia lui
Dumnezeu. Acest bilet devine al nostru atunci când credem în
Domnul Isus ca Mântuitor, ne poc[im =i }i pred[m controlul
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vie\ii. Dumnezeu a l[sat ca noi s[ alegem unde vrem s[ ne petre-
cem Ve=nicia, dar în dragoste ne îndeamn[ s[ alegem via\a. <Iau
azi cerul =i p[mântul martor împotriva voastr[ c[ \i-am pus
înainte via\a =i moartea, binecuvântarea =i blestemul. Alege via\a,
ca s[ tr[ie=ti...> (Deutronom 30:19). A alege binele înseamn[ a-L
avea pe Dumnezeu, singurul Bun, =i prin El devii bun, pentru c[
prin lep[dare de noi în=ine El, care este Bun, tr[ie=te în noi. Acest
bilet înseamn[ justificare prin credin\[ =i p[catul nostru este
înl[turat, la fel cum ai =terge o tabl[ =colar[ pe care s-a scris cu
cret[. Acest bilet care ne este oferit ]n dar, pentru c[ omul nu ar
avea niciodat[ cu ce s[-l pl[teasc[, ne d[ nevinov[\ia înaintea lui
Dumnezeu, ca =i cum niciodat[ nu am fi p[c[tuit. A fi v[zut de
Dumnezeu ca neprih[nit este singura condi\ie pentru ca cineva s[
intre în prezen\a lui Dumnezeu. 

Primul pas al împ[c[rii noastre cu Dumnezeu este o predare
necondi\ionat[, =i din clipa când aceast[ predare a avut loc duhul
nostru este trezit la via\[, =i în noi are glas =i voin\[ o f[ptur[
nou[. Aceast[ experien\[ se nume=te na=terea din nou =i este o
minune pe care o face Duhul Sfânt în[untrul celor ce se poc[iesc
cu adev[rat, întorcând spatele la p[cat =i spun`nd un <DA> clar la
orice =i oricând le cere Dumnezeu. Aceast[ poc[in\[ nu este doar
regret =i remu=care, pentru c[ mul\i din cei ce au aceste dou[
sim\uri în ei în=i=i se ur[sc chiar =i pe ei, la fel ca cei care sunt în
iad. Poc[in\a adev[rat[, care are ca rezultat o autentic[ na=tere din
nou, vede dincolo de p[reri de r[u =i remu=c[ri, =i uitând ce este
în urm[ se arunc[ în bra\ele Domnului, care =terge tot trecutul =i
d[ un început nou, de a tr[i cu Dumnezeu pentru Dumnezeu.
Na=tere din nou înseamn[ c[ o dat[ ce ai auzit cuvântul despre
mântuirea care se prime=te prin credin\a în jertfa Domnului Isus
intri în ascultare de El, printr-o armonizare a voin\ei tale cu voin\a
lui Dumnezeu pentru via\a ta. 

Pentru mul\i cuvintele <na=tere din nou>, care sunt amintite de
Domnul Isus atunci când a vorbit cu Nicodim, sunt doar un cli=eu
vechi, f[r[ de valoare, dar aceasta este condi\ia =i biletul cu care
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cineva poate fi mântuit. Poc[in\a, care vine tot de la Dumnezeu,
este singura cale de a ob\ine acest bilet =i cei din iad =tiu acest
lucru =i îl afirm[, dar pentru ei este prea târziu. Bogatul
nemilostiv din pilda Domnului Isus, care a ajuns în iad ca un
suflet f[r[ de putere =i lipsit de speran\[, a recunoscut c[ numai
prin poc[in\[ poate fi evitat acel loc de durere. <«Nu, p[rinte
Avraame», a zis el; «ci dac[ se va duce la ei cineva din mor\i, se
vor poc[i»> (Luca 16:30). Bogatul nemilostiv a crezut c[ este
necesar[ poc[in\a, dar tu ce crezi? Vrei s[ crezi ast[zi, sau vrei s[
a=tep\i pân[ ajungi la locul cel de groaz[ ca s[ crezi? Cert este
faptul c[ to\i oamenii, fie aici, fie dincolo de aceast[ via\[, vor
recunoa=te c[ singura cale de a fi mântuit este calea poc[in\ei,
prin care Dumnezeu na=te sufletul omului din nou la o via\[ tr[it[
cu Hristos. Ce crezi despre Domnul Isus? Nu ajunge s[ crezi c[
El este =i c[ prin înlocuire El a devenit Mielul de jertf[ pentru
omenire, ci este necesar s[ crezi c[ a murit în locul t[u =i s[ te
încrezi numai în meritul jertfei Lui. <C[ci prin har a\i fost mân-
tui\i, prin credin\[. +i aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui
Dumnezeu> (Efeseni 2:8). 

Lumea =tie despre Isus, dar cel ce este n[scut din nou }l
cunoa=te pe Isus, pentru c[ a sim\it c[ în momentul na=terii din
nou a avut loc un transfer de vin[ care i-a dat u=urare, pace =i un
sim\ de fericire ca nimic înainte. Când scapi de p[cat =i domina\ia
lui asupra voin\ei tale, scapi de frica întâlnirii cu Dumnezeu =i
chiar de frica mor\ii. Examenul unui profesor ce dorea s[ predea
limba francez[ a constat ]n aceea c[ i s-a dat s[ citeasc[ dintr-o
carte scris[ în limba francez[ în fa\a unor persoane care cuno=teau
bine aceast[ limb[. Orice referin\e =i oricâte diplome ar fi avut,
toate ar fi fost ]n zadar dac[ nu ar fi fost în stare s[ citeasc[ cu
u=urin\[ din acea carte. Oricât ar spune oamenii c[ sunt mântui\i
sau chiar n[scu\i din nou, pân[ când nu tr[iesc faptele luminii
care rodesc din Duhul Sfânt =i care se dovedesc printr-o tr[ire
sfânt[, o asemenea afirma\ie este f[r[ de valoare. A fi n[scut din
nou înseamn[ a face parte dintr-o grupare de oameni deosebit[,
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care au în ei prin Duhul Sfânt chiar pe Dumnezeu. Ei vorbesc =i
ac\ioneaz[ a=a cum Duhul Sfânt îi cârmuie=te. Nu exist[ nici un
om care s[ nu aib[ nevoie de aceast[ trasformare a na=terii din
nou. <...c[ci toate neamurile sunt net[iate ]mprejur, =i toat[ casa
lui Israel are inima net[iat[ împrejur> (Ieremia 9:26). 

Ast[zi oamenii spun c[ e la mod[ s[ fii spiritual =i vr[jma=ul
sufletului nostru a creat =i pus la dispozi\ia oamenilor tot felul de
imita\ii în=el[toare care s[ consume timpul scurt al omului pe
p[mânt, \in`ndu-l confuz, ca s[ nu g[seasc[ adev[rata cale spre
mântuire, care are loc numai prin na=terea din nou pe care o face
Duhul Sfânt. Unii oameni se compar[ cu al\ii =i spun c[ ei nu sunt
a=a de r[i ca ceilal\i, dar fiecare suflet va fi judecat dup[ standar-
dul lui Dumnezeu, nu dup[ al nostru sau al oamenilor din jurul
nostru. Credin\a =i poc[in\a, ca o moned[ cu dou[ fe\e, este sin-
gura metod[ pentru om de a intra în posesia mântuirii. Harul lui
Dumnezeu nu este p[rtinitor, pentru c[ Dumnezeu nu se uit[ la
fa\a omului, ci cei ce îndeplinesc condi\ia de a se smeri în
poc[in\[ primesc iertarea =i mântuirea. Dumnezeu, care nu Se
las[ batjocorit, nu-\i va încredin\a ungerea care te na=te din nou
dac[ hot[rârea ta nu este sincer[. Nu ajunge s[ spui c[ te-ai pre-
dat Domnului, =i apoi s[ tr[ie=ti în continuare la fel. Un suflet se
dovede=te a fi n[scut din nou în m[sura în care tr[ie=te cu evlavie,
fiindc[ a avea doar o form[ de evlavie nu este îndeajuns. 

Este absolut necesar ca în lumina Sfintelor Scripturi s[ ne
cercet[m, chiar dac[ ne numim cre=tini de mult timp, ca s[ vedem
dac[ cu adev[rat am fost n[scu\i din nou, a=a cum i-a spus
Domnul Isus lui Nicodim în textul citat la început. Na=terea din
nou este o trezire la o experien\[ nou[, la fel cum un copil care se
na=te are o experien\[ nou[ pentru c[ d[ de aer, lumin[ =i sunete
într-un mediu nou. Na=terea din nou, atunci când este autentic[,
aprinde în noi o pasiune sfânt[ pentru a fi pl[cu\i lui Dumnezeu
=i de a-L iubi pe El. Omul de rând nu are aceast[ dorin\[ =i nici
puterea de a se conforma cerin\elor lui Dumnezeu. Vorbirea stri-
cat[ se schimb[ într-o vorbire s[n[toas[ =i Duhul Sfânt î\i d[ pute-
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rea s[-\i \ii limba în frâu. Când cineva este n[scut din nou
vorbe=te cuvintele lui Dumnezeu, care duc la via\[ =i la bine.
Dragostea de Dumnezeu plantat[ în noi când suntem n[scu\i din
nou se vede prin aceea c[ ne cercet[m via\a ca s[ indentific[m
orice lucru sau obicei care nu place Domnului =i ]l înl[tur[m
afar[. Aceast[ separare de felul lumii se nume=te sfin\enie =i nu
este un accident, ci este efortul Duhului Sfânt în cooperare cu
voin\a noastr[ de a crucifica firea cea veche, adic[ de a-i t[ia
drepturile. <M[ voi purta cu în\elepciune pe o cale neprih[nit[…
Nu voi pune nimic r[u înaintea ochilor mei; ur[sc purtarea
p[c[to=ilor; ea nu se va lipi de mine> (Psalmul 101:2, 3). De
exemplu, când e=ti n[scut din nou nu mai vrei s[ megi la film =i
la discotec[, ci vrei studii biblice =i p[rt[=ia fra\ilor care se strâng
la rug[ciune. 

În timpul Vechiului Testament, unde erau zece evrei se putea
înfiin\a o sinagog[, dar ast[zi acolo unde sunt doi sau trei aduna\i
în Numele Domnului Isus este =i Domnul prezent. Aceste adun[ri
sunt ocazii de hr[nire a sufletului, la fel cum un copil nou n[scut
care prime=te hran[ cre=te =i tot mai mult seam[n[ cu p[rin\ii lui.
Ai aceast[ foame =i pl[cere de Cuvânt, ori este Scriptura o plic-
tiseal[? Cel fl[mând nu st[ cu mâncare bun[ =i hr[nitoare lâng[ el
f[r[ s[ m[nânce, dar un om care nu este n[scut din nou nu dore=te
s[ m[nânce nimic, pentru c[ mor\ii nu m[nânc[. Pentru cel n[scut
din nou studierea Cuvântului este o delectare în tainele lui
Dumnezeu, care vin la via\[ în lumina Duhului Sfânt. Adam a ales
s[ asculte mai bine de Eva decât de Dumnezeu, dar omul n[scut
din nou alege s[ asculte mai bine de Dumnezeu decât de vocile
din jur sau de firea lui veche. Cel n[scut din nou cite=te, medi-
teaz[ =i cere lumina care vine de sus ca s[ în\eleag[ =i s[ primeas-
c[ benificiu maxim din studierea Cuvântului lui Dumnezeu care
are autoritatea final[ în via\a credinciosului. De multe ori copiii
Domnului care au Biblii uzate cu folos au versete însemnate pe
care le-au dovedit adev[rate în via\a lor =i încearc[ s[ memoreze
tot mai mult din Scriptur[, strângând astfel Cuvântul în inima lor. 
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Dac[ un suflet nu are o foame dup[ Scriptur[ =i mesajul ei, la
fel cum trupul are o foame dup[ hran[, apar întreb[ri alarmante =i
anume dac[ un astfel de suflet este n[scut din nou. Copilul
Domnului nu accept[ compromisuri când este vorba de Cuvântul
Domnului =i nu alege numai ce-i convine, ci este gata s[ lupte cu
armele luminii =i chiar s[-=i dea via\a pentru adev[r dac[ este
chemat la aceasta, a=a cum au f[cut milioane de suflete în prima
er[ cre=tin[. Faptul c[ e=ti gata s[ te sacrifici pentru lucrarea
Domnului =i pentru adev[rul Scripturii sunt înc[ o dovad[ a
na=terii din nou, pentru c[ Duhul Sfânt î\i deschide ochii s[ vezi
cât de scurt[ este aceast[ via\[ =i cât de mult se merit[ s[-I r[mâi
credincios Domnului în orice circumstan\e. 

Na=terea din nou se vede din felul de rug[ciuni pe care le
facem. Rug[ciunea celui n[scut din nou în cea mai mare parte
exprim[ dorin\ele duhului viu de a fi mai aproape de Dumnezeu
=i cere putere de a ie=i biruitor din ispite, dorind ca voia lui
Dumnezeu s[ fie f[cut[ în via\a lui. Rug[ciunea celui ce nu a avut
adev[rata experien\[ a na=terii din nou const[ mai mult într-o list[
de dorin\i p[mânte=ti =i favoruri pe care I le cere lui Dumnezeu.
O dat[ n[scut din nou nu te mai sim\i bine în anturajul oamenilor
care refuz[ s[-L primeasc[ pe Domnul Isus Hristos ca Domn =i
Mântuitor, ci î\i place prietenia oamenilor care caut[ pacea =i
sfin\enia. Esau, despre care Scriptura spune c[ era lumesc, s-a
oferit s[-i ajute lui Iacov când s-au întâlnit, dar Iacov care deja se
numea Israel, a refuzat politicos oferta, aducându-=i aminte de
jugul nepotrivit la care a tras în prietenia lui cu Laban. Hamor
s-a oferit s[-l dea pe fiul lui Sihem s[ se c[s[toreasc[ cu Dina, fata
lui Iacov, dar acesta nu a acceptat s[ se încuscreasc[ cu cei care
aveau obiceiuri idolatre. Avraam a refuzat târgul =i ofertele
împ[ratului Sodomei dup[ ce l-a eliberat pe Lot, refuzându-i
bog[\iile din prada de r[zboi, =tiind cât necaz a adus în via\a lui
bog[\iile pe care le primise prin compromis în Egipt. Tot a=a
copilul Domnului n[scut din nou, =tiind c[ prieteniile rele stric[
obiceiurile bune, termin[ orice prietenie cu cei ce iubesc p[catul. 
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Na=tere din nou are r[sunet chiar =i ]n dulapurile ]n care ne
p[str[m hainele, pentru c[ o dat[ ce Duhul Sfânt este rezident per-
manent în[utrul nostru nu ne vom îmbr[ca provocator, ci vom
alege simplitatea =i cur[\ia. La Vatican, în biserica Sfântu Petru
exist[ oamenii care cu discre\ie au grij[ ca nimeni s[ nu intre
în[utru îmbr[cat indecent =i necuviincios, ]nc`t s[ izbeasc[ privi-
rile. Cel n[scut din nou nu are nevoie de un paznic afar[ lâng[ el,
ci din[untru sufletului prime=te îndemnurile Duhului Sfânt,
care-i spune dac[ îmbr[c[mintea este sau nu potrivit[ ca s[ fie
purtat[ de un urma= al lui Isus Hristos. Sufletul n[scut din nou are
cugetul ca un str[jer vigilent, care vegheaz[ la por\ile inimii ca s[
nu intre nimic nepotrivit, nici pe calea auzului =i nici pe calea
ochilor. Dac[ cineva se consider[ meseria=, lucrarea mâinilor lui
va dovedi acest lucru, dar dac[ cineva spune c[ a avut experien\a
na=terii din nou, via\a sfânt[ tr[it[ pentru Dumnezeu, =i nimic
altceva, va dovedi c[ acest lucru este o realitate. 

<Ci sfin\i\i în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fi\i tot-
deauna gata s[ r[spunde\i oricui v[ cere socoteal[ de n[dejdea
care este în voi; dar cu blânde\e =i team[, având un cuget curat...>
(1 Petru 3:15, 16). Dup[ ce am fost n[scu\i din nou apare în noi
dorin\a ca în iubire s[ spunem =i altora despre ce a f[cut Domnul
pentru noi =i astfel s[ fie m`ntui\i =i ei, ]ns[ f[r[ s[ d[m loc mân-
driei spirituale s[ se dezvolte. Chiar =i gândurile trebuie s[ le
facem roabe ascult[rii de Hristos, pentru c[ la nivelul gândurilor
poate începe p[catul, de aceea s[ nu le l[s[m s[ se duc[ niciodat[
acolo unde ne-ar fi ru=ine s[ fim v[zu\i de Domnul Isus. Dup[ ce
e=ti n[scut din nou dezvol\i o t[rie de a p[stra gândurile curate,
folosind puterea sângelui Mielului care împreun[ cu Duhul
Domnului din noi sunt mai tari ca =i cel care este în lume. A fi
n[scut din nou înseamn[ a tr[i recunoscând c[ în orice clip[ sun-
tem sub autoritatea lui Dumnezeu, care dispune de via\a noastr[
=i de tot ce avem noi. Hrana celor fire=ti const[ în gre=elile alto-
ra, dar cel ce este n[scut din nou alege s[ ierte =i s[ arate bun[tate
pentru a-l ajuta pe cel c[zut. 
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Când e=ti n[scut din nou por\i în[untru Binele care este din
Dumnezeu, pentru c[ ai fost altoit în Bine =i ai ca rod Binele. Suc-
cesul vie\ii de cre=tin const[ într-o continu[ predare a ]ntregii
fiin\e în mâna lui Dumnezeu. Atunci binecuvântarea î\i umple
via\a, =i a fi binecuvântat înseamn[ a primi de la Dumnezeu tot ce
ai nevoie, nu neaparat tot ce ceri. Mul\i vor s[ pl[teasc[ ei biletul
de intrare în cer, dar dac[ ar fi existat o alt[ cale Dumnezeu nu ar
fi trimis pe singurul Lui Fiu s[ moar[ pe o cruce =i ]nc[ o moarte
de blestem. Dumnezeu a =tiut c[ nu este o alt[ cale, de aceea a dus
la îndeplinire planul de salvare numit Har, prin care cel ce nu
merit[ nimic bun prime=te cel mai mare dar posibil =i anume mân-
tuirea cu dreptul de a se numi copil al lui Dumnezeu. Omul de
multe ori trateaz[ lucrurile trec[toare ale acestei lumi ca =i cum ar
fi ve=nice, =i pe cele ce vor dura ve=nic de parc[ ar fi trec[toare.
Ce este important în via\a ta? Este standardul descris în acest
mesaj o stare de sfin\enie ce pare imposibil de realizat? Da, este
ceva imposibil dac[ depindem de puterea noastr[, dar când d[m
voie Duhului Sfânt, care poate tot =i =tie tot, El face lucrarea
aceasta în noi la fel cum un sculptor înl[tur[ buc[\ile care nu sunt
necesare dintr-o bucat[ de marmur[, pentru a r[mâne numai ce
este frumos =i folositor. 

Aceste lovituri de dalt[ sunt uneori necazurile prin care tre-
cem. Ele ne fac s[ st[m mai aproape de Domnul =i s[ depindem
de ajutorulul Lui. Cea mai înalt[ stare pe care o poate atinge omul
este aceea de a fi un suflet n[scut din nou. }n acest punct Duhul
Sfânt a umplut fiin\a mea =i am cunoscut ce înseamn[ fericirea.
Aceast[ experien\[ este real[ =i nu poate fi confundat[ cu nimic
altceva. Ea poate avea loc în doar câteva momente de adânc[
poc[in\[, dar urm[rile sunt ve=nice. Mul\i nu cred în aceast[
transformare numit[ na=tere din nou pentru c[ nu vor s[ dea con-
trolul vie\ii lor Domnului Isus. Milioane de suflete, printre care =i
eu, au avut aceast[ experien\[, când în lacrimile poc[in\ei au
primit iertarea Domnului =i au început o via\[ nou[ tr[it[ pentru
slava lui Dumnezeu. Nu am fost la Polul Sud, dar totu=i el exist[.
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Nu v[d curentul din priz[, dar el poate fi sim\it. Nu am fost în Cer
sau în iad, dar totu=i aceste locuri sunt reale. Exist[ realitatea
na=terii din nou chiar dac[ cineva refuz[ s[ cread[ sau s[ cear[
acest lucru de la Dumnezeu. Când aceast[ transformare are loc
duhul nostru m[rturise=te =i strig[: <Ava, adic[ Tat[> c[tre
Dumnezeu. 

Omul exploreaz[ toate resursele p[mânte=ti posibile ca s[
g[seasc[ fericire, dar adev[rata fericire este numai în Dumnezeu
=i începe cu experien\a na=terii din nou. Dac[ nu te poc[ie=ti pen-
tru c[ nu vrei s[ por\i o cruce, nu vei putea purta nici cununa vie\ii
pe care o vor primi cei mântui\i. Dac[ spui c[ e=ti mântuit, caut[
în[untru t[u s[ vezi dac[ g[se=ti acolo Duhul Domnului. <Sufle-
tul meu Te dore=te noaptea, =i duhul meu Te caut[ în[untrul
meu...> (Isaia 26:9). În noaptea încerc[rii, cel n[scut din nou
alearg[ la ajutorul Domnului =i a=teapt[ cu r[bdare izb[virea Lui.
Este El în[untru t[u? Ai fost n[scut din nou? Dac[ da, atunci cu
claritate vezi o diferen\[ între ceea ce numeai înainte p[cat =i ce
nume=ti acum p[cat. Po\i s[ vezi o diferen\[ în lucrurile care \i le
permiteai înainte =i lucrurile pe care \i le permi\i acum. Dac[ e=ti
n[scut din nou în mod progresiv ur[=ti p[catul tot mai mult =i
cau\i s[-l depistezi înainte de-a aduce pagube. 

Sunt mul\i pomi care cresc în p[dure la întâmplare, dar dac[
vrei roade specifice =i bune trebuie s[ plantezi =i s[ îngrije=ti un
anumit soi de pom. Roadele bune ale Duhului Sfânt amintite ]n
Galateni capitolul cinci nu sunt o întâmplare, ci sunt rezultatul
na=terii din nou, care înseamn[ altoirea noastr[ în Dumnezeu, f[r[
de care nu putem face nimic bun. A fi cre=tin nu înseamn[ a avea
religie, ci a avea o rela\ie personal[ cu Dumnezeu Tat[l, Fiul =i
Duhul Sfânt prin na=terea din nou =i înnoirea f[cut[ de Duhul
Sfânt. Aceast[ prietenie cre=te a=a cum prietenia dintre doi tineri
cre=te pe m[sur[ ce petrece timp împreun[. Omul a reu=it s[
creeze în laboratoare un bob de grâu artificial, cu aceea=i structur[
chimic[ ca =i acela din care este f[cut[ pâinea, dar când a fost pus
în p[mânt a putrezit pentru c[ îi lipsea via\a. Omul care este
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n[scut din nou se deosebe=te de acela care doar poart[ numele de
cre=tin, pentru c[ are via\[ în el din Dumnezeu =i puterea
duhovniceasc[ pe care o aduce Duhul Sfânt în suflet ]i d[ t[ria s[
tr[iasc[ pentru Dumnezeu. Cei ce nu sunt n[scu\i din nou într-un
mod autentic sunt cre=tini de vreme bun[, care nu vor =i nici nu
au puterea de a pl[ti pre\ul unei ascult[ri necondi\ionate de
Dumnezeu. Na=terea din nou schimb[ vie\i în mod radica, =i omul
care se poc[ie=te devine o m[rturie pentru cei din jur. 

John Newton, care se ocupa cu vânz[ri de sclavi pe care-i
aducea cu corabia din Africa, a avut o întâlnire cu Domnul Isus,
c[ruia =i-a predat via\a =i care l-a schimbat într-un slujitor al lui
Dumnezeu. De la el avem frumoasa cântare: <M[re\ul har m-a
mântuit pe mine din p[cat.> Dac[ omul refuz[ împ[carea cu
Dumnezeu, El respect[ aceast[ decizie =i îl las[ s[ mearg[ la locul
de chin pe care =i-l alege prin refuzul de a se poc[i. Unii ar dori
beneficiul înfierii în familia Împ[ratului, dar se sup[r[ =i renun\[
când afl[ c[ Dumnezeu le cere s[ tr[iasc[ pentru El. Care este
destina\ia sufletului t[u? Iadul sau Raiul? Dac[ nu ai avut expe-
rien\a na=terii din nou =i nu =tii dac[ e=ti mântuit sau nemântuit
înseamn[ c[ sufletul ]\i este îmbarcat spre iad, dar cât timp
Domnul nu a venit =i cât timp mai ai suflare po\i s[ faci ceva pen-
tru binele ve=nic al sufletului t[u. Când neglijezi s[ planifici
unde-\i vei petrece ve=nicia de fapt alegi s[ o petreci în iad.
Dumnezeu deja a f[cut tot ce este necesar ca s[ fii mântuit, dar
depinde de tine dac[ vrei s[ ascul\i sau nu. Nu este cale de mijloc,
=i o dat[ trecut din via\[ nici to\i preo\ii de pe p[mânt nu-\i pot
schimba destinul ve=nic de pierzare, dac[ clipa mor\i te suprinde
ne]mp[cat cu Dumnezeu. 

Dac[ sim\i c[ ai dorin\a de a fi ]n rela\ie bun[ cu Dumnezeu =i
vrei s[ ai aceast[ experien\[ a na=terii din nou înseamn[ c[ duhul
t[u este trezit =i cercetat de Dumnezeu, care a=teapt[ s[ faci pasul
urm[tor. Dac[ nu ai avut aceast[ experien\[ a na=terii din nou po\i
s[ o ai dac[ faci ceea ce a f[cut samariteanca la fântâna lui Iacov.
Ea a spus Domnului Isus: <...d[-mi aceast[ ap[...> (Ioan 4:15).
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Ast[zi este ziua când printr-o rug[ciune sincer[ po\i avea aceasta
experien\[ a na=terii din nou. <...Iat[ c[ acum este vremea potrivi-
t[; iat[ c[ acum este ziua mântuirii> (2 Corinteni 6:2). Dumnezeu
vrea s[-L cau\i prin credin\[ în rug[ciune. <M[ ve\i c[uta, =i M[
ve\i g[si, dac[ M[ ve\i c[uta cu toat[ inima. M[ voi l[sa s[ fiu
g[sit de voi, zice Domnul...> (Ieremia 29:13, 14). Trebuie s[ crezi,
s[ ceri =i s[ prime=ti aceast[ mântuire ca dar de la Dumnezeu.
Când vii la Domnul Isus Hristos practic vii acas[ în bra\ele unui
Tat[ iubitor, care te a=teapt[ cu bra\ele deschise. <Doamne Isus,
eu sunt un suflet p[c[tos, dar cred c[ Tu ai murit pentru cei
p[c[to=i. Nu m[ pot salva singur, de aceea Te rog iart[-m[ de
p[catul meu =i na=te-m[ din nou prin Duhul T[u cel Sfânt într-o
f[ptur[ nou[, care s[ tr[iasc[ pentru tine fiecare clip[. Amin.>

Amin 
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35
MILA ÎN INIMA CREDINCIOSULUI

<Ferice de cei milostivi, c[ci ei vor avea parte de
mil[!> Matei 5:7

Afi milos înseamn[ a fi sensibil, în\eleg[tor =i de cele
mai multe ori aceste sim\uri sunt urmate de o ac\iune
binef[c[toare în favoarea unei persoane aflate ]n

necaz. Nimeni nu a dat dovad[ de mai mult[ mil[ ca =i
Dumnezeu, care a sim\it durerea =i falimentul spiritual al omului,
datorat p[catului. R[d[cina p[catului este ]n faptul c[ omul, în
mândria lui, vrea s[ fac[ ceea ce vrea el, =i Dumnezeu l-ar fi putut
l[sa pe om s[ merg[ ]n locul de chin pe care =i l-a ales prin p[cat,
dar I-a fost mil[ de om =i în bunatatea Lui a f[cut =i a dus la
îndeplinire un plan de recuperare a sufletului c[zut în p[cat.
Sufletele care accept[ s[ fie recuperate prin mila Domnului =i în
meritul sângelui Sfânt care s-a v[rsat la Golgota dau dovad[ de
aceast[ virtute numit[ mil[, care vorbe=te cel mai bine prin fapte.
Aceast[ virtute a Miresei Domnului Isus numit[ mil[ este activat[
la un nivel ridicat =i vizibil de Duhul Sfânt, atunci când prin
poc[in\[ sufletul nostru este n[scut din nou. Via\a nou[, de copil
al lui Dumnezeu, este caracterizat[ prin tr[s[turi izvorâte din
Dumnezeu Tat[l nostru, care vrea s[-I sem[n[m =i s[ fim milo=i
a=a cum =i El este =i a fost cu noi. 

În cuvântarea de pe munte, de unde este textul citat la început,
Domnul Isus descrie calit[\ile celor ce devin f[pturi noi ca o scar[
de lumin[, =i una dintre trepte se nume=te mil[. Aceast[ scar[ de
lumin[ se sprijin[ pe har, =i harul îmbin[ aceast[ treapt[ care nu
lucreaz[ singur[, ci împreun[ cu celelalte trepte ale sc[rii. Cuvin-
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tele Mântuitorului ne spun c[ este ferice de aceia din a c[ror inim[
izvor[=te mila, pentru c[ =i ei la rândul lor vor avea parte de mil[.
Mila ar[tat[ fa\[ de cel aflat ]n necaz este o lucrare evident[ a
harului din sufletul celui mântuit, dar nu este motivul pentru care
un suflet este mântuit. Mântuirea este darul lui Dumnezeu, ]ns[
când un om ajunge mântuit are aceste virtu\i care sunt dovezi ale
mântuirii, printre care =i mila. Sufletul mântuit a avut parte de
mila lui Dumnezeu =i ea se revars[ mai departe prin fapte peste
cei din jur. 

Aceia care au urcat prima treapt[ amintit[ de Domnul Isus, =i
anume de a fi s[raci în duh, pot s[ arate mil[ fa\[ de semenii lor
f[r[ s[ se mândreasc[, pentru c[ este ceva natural firii dum-
nezeie=ti, dup[ cum este natural ca apa unui izvor s[ curg[ la vale.
Dup[ ce sufletul a ajuns pe aceast[ scar[ de lumin[, la treapta de
a fi fl[mând dup[ neprih[nire, chiar dac[ uneori are lacrimi pe
obraz din cauza suferin\elor, poate s[ aib[ mil[ fa\[ de aceia care
au nevoie s[ simt[ =i s[ primeasc[ mil[. Aceia care dau dovad[ de
mil[ au în\eles deja folosul blânde\ii care-i face s[ semene cu
Marele St[pân =i atunci urc[ pe urm[toarea treapt[ de lumin[,
ar[t`nd mil[ prin fapte f[cute în bun[tate fa\[ de aceia care sunt
]n necaz. <Astfel dar, ca ni=te ale=i ai lui Dumnezeu, sfin\i =i prea
iubi\i, îmbr[ca\i-v[ cu o inim[ plin[ de îndurare, cu bun[tate, cu
smerenie, cu blânde\e, cu îndelung[ r[bdare> (Coloseni 3:12). 

Îmbr[c[mintea exterioar[ ne caracterizeaz[ de multe ori în
ochii semenilor no=tri, dar adev[ratul caracter al credinciosului
trebuie s[ se vad[ prin bun[tatea lui. Sufletul care a avut parte de
mila lui Dumnezeu este gata s[ arate =i el mil[. În cazul credin-
ciosului, vorba veche c[ omul poate are gur[ rea, dar inima bun[
nu se potrive=te, pentru c[ din prisosul inimii vorbe=te gura.
Dumnezeu a avut chiar de la ]nceput preten\ia de la om s[ arate,
în iubire, bun[tate =i mil[. <...S[ iube=ti pe aproapele t[u ca pe
tine însu\i. Eu sunt Domnul> (Leviticul 19:18). Un renumit rabin
cu numele de Hillel a spus c[ acest verset este <principiul cel mai
important al Torei.> Pe noi ne iubim =i avem mil[ de noi în ciuda
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defectelor pe care le vedem în noi, ]ns[ Dumnezeu ne cere s[
avem mil[ =i s[ ar[t[m bun[tate fa\[ de semenii no=tri la care une-
ori vedem defecte. <Vorbe=te pu\in =i f[ mult>, spune Talmudul,
sursa legilor de conduit[ evreie=ti, care con\ine 613 porunci, de
parc[ cele date de Dumnezeu nu le-ar fi fost îndeajuns. Toate
aceste legi au la baz[ faptul c[ Dumnezeu vrea ca f[pturile
mâinilor Lui, adic[ oamenii, s[ arate mil[ =i bunatate unul fa\[ de
cel[lalt, pentru c[ acesta va fi un criteriu de baz[ dup[ care El va
judeca omenirea. <C[ci judecat[ este f[r[ mil[ pentru cel ce n-a
avut mil[, dar mila biruie=te judecat[> (Iacov 2:13). Când
adev[rul lui Dumnezeu ne umple inimile avem mil[, =i a porni la
fapte stârnit de aceast[ mil[ devine un lucru u=or =i natural. 

Unii oameni au nevoie de mil[, al\ii ac\ioneaz[ în mil[, dar în
ambele st[ri poate fi v[zut Domnul Isus. El este Acela care d[ prin
cel credincios =i tot El este Cel care prime=te, pentru c[ Scriptura
ne înva\[ c[ ori de câte ori facem un bine unuia dintre cei mai
micu\i ai Domnului, practic facem acel lucru chiar Domnului.
<...«Adev[rat v[ spun c[, ori de câte ori a\i f[cut aceste lucruri
unuia din ace=ti foarte ne]nsemna\i fra\i ai Mei, Mie mi le-a\i
f[cut»> (Matei 25:40). S[ nu oprim =i nici s[ nu în[bu=im sim\ul
milei atunci când este stârnit în noi de Duhul Sfânt, pentru c[ prin
noi Domnul Isus vrea s[-i ajute pe cei ce sunt ]n necaz =i au nevoie
de fapta noastr[ bun[. <C[ci bun[tate voiesc, nu jertfe, =i cuno=-
tin\[ de Dumnezeu mai mult decât arderi de tot> (Osea 6:6).

La o =coal[ cre=tin[, profesorul de religie a afi=at în fa\a tablei
de scris un panou pe care erau desenate cercuri concentrice, ca o
hârtie folosit[ pentru tragerile la \int[, =i i-a invitat pe cei ce aveau
probleme cu cineva ]n via\a lor s[ dea cu o minge f[cut[ din cârpe
în acea \int[ =i s[ spun[ de ce au acele necazuri. Studen\ii au
urmat indica\iile =i au dat în acea \int[, amintind c[ au probleme
cu prietenii, dezam[giri în rela\ii =i chiar probleme cu cei din casa
lor. Dup[ ce câ\iva elevi s-au p[rândat prin fa\a panoului =i au dat
în \int[, desc[rcându-=i nervii, profesorul a anun\at experimentul
încheiat =i a luat panoul jos. În spatele acelui panou în care elevii
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au lovit era o poz[ mare a chipului Domnului Isus, dup[ cum
=i-L închipuie oamenii. Nu a fost nevoie de nici o explica\ie =i în
ochii multora dintre studen\i au ap[rut lacrimi. Inima celor ce e
cuprins[ de dragostea lui Dumnezeu seam[n[ cu Avraam, care a
avut bunul obicei de a promite pu\in, dar de a face mult. Când
Avraam a primit oaspe\i i-a invitat s[ se odihneasc[ =i le-a promis
o bucat[ de pâine, dar nu le-a adus doar o bucat[ de pâine, ci a
t[iat un vi\el (Genesa 18:5-8). Sunt mul\i care nu pot ar[ta mil[,
ajut`ndu-l pe cel aflat ]n necaz, pentru c[ s-au l[sat cuceri\i de
l[comie =i egoism, dar nu acesta a fost exemplul pe care ni l-a
l[sat primii cre=tini. <În toate privin\ele v-am dat o pild[, =i v-am
ar[tat c[, lucrând astfel, trebuie s[ ajuta\i pe cei slabi, =i s[ v[
aduce\i aminte de cuvintele Domnului Isus, care }nsu=i a zis:
«Este mai ferice s[ dai decât s[ prime=ti»> (Fapte 20:35). 

A da =i a ar[ta mil[ este calea spre a primi mil[ =i a fi binecu-
vântat de Dumnezeu. <Unul, care d[ cu mâna larg[ ajunge mai
bogat; =i altul care economise=te prea mult, nu face decât s[
s[r[ceasc[. Sufletul binef[c[tor va fi s[turat, =i cel ce ud[ pe al\ii
va fi udat =i el> (Proverbe 11:24, 25). Mul\i dintre aceia care poar-
t[ numele de cre=tin când aud c[ li se cer bani pentru lucrarea
Domnului se chircesc ca op[ri\i =i ca o plant[ prins[ de brum[.
Acest mod de comportare dovede=te c[ nu au o inim[ nou[, care
s[ semene cu a lui Dumnezeu, pentru c[ El este milos =i în El nu
este zgârcenie. <Inima este nespus de în=elatoare =i de
dezn[d[jduit de rea; cine poate s-o cunoasc[?> (Ieremia 17:9).
Trebuie s[ fim aten\i ca nu cumva inima noastr[ s[ joace teatru,
în rolul de poc[it, dar ea de fapt s[ fie nen[scut[ din nou =i una
din dovezile na=terii din nou este c[ cel care a primit o inim[ nou[
este milos =i gata s[ sar[ în ajutorul nevoia=ului. De multe ori
Dumnezeu alege s[ ne testeze, nu pentru c[ El vrea s[ =tie cum ne
e inima, fiindc[ El deja =tie, ci pentru ca noi s[ vedem cum ne este
inima. Dumnezeu nu este frizer ca s[-I dai bac=i=i duminica ori de
câte ori se face colecta, ci El are un drept legal asupra venitului
t[u =i al meu =i a opri ceea ce-i a Lui înseamn[ a invita dezastru
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=i nenorocirea în via\a noastr[. Dac[ celor din Vechiul Testament
li s-a cerut zeciuial[, nici de la cei ce au avut cu adev[rat parte de
înnoirea f[cut[ de Duhul Sfânt nu se a=teapt[ cu nimic mai pu\in.
Atunci când nu dai dintr-o inim[ cuprins[ de mil[, când
Dumnezeu î\i scoate ocazii în cale, practic }l ispite=ti pe
Dumnezeu, ac\ionând ca =i cum El nu ar fi prezent lâng[ tine în
acele momente, cunoscându-\i chiar =i gândurile. 

<… ispitiser[ pe Domnul, zic`nd: «Este oare Domnul ]n
mijlocul nostru, sau nu este?»> (Exodul 17:7). Meriba a fost locul
unde Israelul a fost testat dup[ ce a ie=it din robie =i înseamn[ loc
de testare. Dac[ am spus c[ suntem ai Domnului =i c[ }l iubim =i
noi vom fi verifica\i de Dumnezeu. <Au ispitit pe Dumnezeu ]n
inima lor…> (Psalmul 78:18). Israeli\ii s-au crezut abandona\i, ca
=i cum ar fi fost ]ntr-un loc unde Dumnezeu nu-i vede. Faptul c[
ar[t[m mil[ chiar =i fa\[ de acela care nu o merit[ dovede=te c[
am în\eles în[untru nostru c[ =i noi am avut parte de mil[ când nu
am meritat. Fra\ii lui Iosif atunci c`nd au fost invita\i la mas[ de
c[tre Iosif, f[r[ ca ei s[ =tie cine este acel om puternic, au obser-
vat c[ lui Beniamin, care era frate de tat[ =i de mam[ cu Iosif, i
s-a adus o por\ie de cinci ori mai mare de mâncare. Acesta a fost
un examen dat de Iosif fra\ilor s[i, ca s[ vad[ dac[ s-au schimbat
=i au mil[, sau arat[ invidie fa\[ de Beniamin, a=a cu au ar[tat fa\[
de el atunci când l-au vândut ca rob la ismaeli\i. Mai târziu, când
Iosif a vrut s[-l re\in[ pe Beniamin în Egipt, insinu`nd furarea
unui pahar de argint, afl[m c[ Iuda s-a oferit pe el însu=i rob în
locul lui Beniamin. Atunci, Iosif a fost satisf[cut c[ fra\ii lui s-au
schimbat, pentru c[ au dat dovad[ de mil[ fa\[ de Beniamin =i fa\[
de b[trânul lor tat[. Atunci, Iosif li s-a f[cut cunoscut cine este =i
i-a iertat. 

Domnul Isus dore=te ca noi s[ avem mil[, pentru ca nu cumva
s[ fim g[si\i ]n pozi\ia robului din pilda spus[ de Domnul Isus, ]n
care ni se spune c[ robul care a fost iertat de împ[rat de mult l-a
întâlnit pe un tovar[= de-al lui care-i dator[ pu\ini bani, dar pe
care l-a aruncat în temni\[, pentru c[ nu a avut cu ce s[ pl[teasc[

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

351



mica datoria în acele momente. }n iubire, suntem chema\i s[
iert[m, chiar dac[ nu putem imediat s[ scoatem acel incident
dureros din mintea noastr[. Cu timpul =i mintea va trebui s[ se
supun[ deciziei luate de voin\a noastr[ de a ierta, ar[tând mil[,
dar nu po\i ar[ta o astfel de mil[ pân[ ce nu ai avut în mod per-
sonal parte de mila lui Dumnezeu, care ne-a acceptat r[i =i mur-
dari, ca apoi s[ ne spele de vechile noastre p[cate =i s[ ne îmbrace
în haina neprih[nirii Lui. Mila din inima credinciosului este dife-
rit[ de mila pe care o are omul a=a zis bun, pentru c[ mila care
duce la fapte binef[c[toare este rezultatul lucr[rii Duhului Sfânt
în inim[. O vorb[ veche spune c[ gardurile bune fac vecini buni,
dar cel credincios trebuie s[ fie gata s[ descopere locul unde este
durere =i lips[, ca s[ intervin[ ca un balsam =i s[ aduc[ mângâiere. 

Când inima lui Zacheu a fost cuprins[ de dragostea lui
Dumnezeu, nu a a=teptat s[ i se dovedeasc[ juridic c[ este dator
s[racilor, ci =i-a deschis imediat buzunarul fa\[ de ei. <|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). Nu se poate s[ ai mil[ =i s[ nu te îngrije=ti de
s[rac când îl vezi în nevoie. Împins de mil[, credinciosul simte cu
cel în lips[ sau cu cel aflat ]n necaz, =i dac[-i st[ în putin\[ îl ajut[
sau are o vorb[ de încurajare pentru el. Mila nu te las[ s[ stai
lini=tit la caldur[ când =tii c[ copiii fratelui t[u rabd[ de frig =i
foame. Mila nu te las[ s[ nu-i spui celui ce se îndreapt[ spre iad
c[ exist[ un Dumnezeu milos =i iert[tor, care-i iube=te =i prime=te
pe cei p[c[to=i. Credinciosul are mil[ chiar =i fa\[ de acela care
uneori r[bufne=te cu batjocuri =i insulte asupra celui ce-i spune
mesajul despre mântuire. Credinciosul vede poza întreag[ a vie\ii
=i =tie necazul mare care-l a=teapt[ pe un asemenea om ce refuz[
glasul Evangheliei, de aceea îi este mil[ de el. 

Domnul Isus, în mil[, a iertat-o pe femeia prins[ în p[cat, care
cred c[ tremura de fric[, =i a l[sat-o s[ plece spunându-i s[ nu mai
p[c[tuiasc[. Care este ac\iunea noastr[ fa\[ de cel p[c[tos?
Indiferen\[, judecat[ =i condamnare sau mil[? Cine seam[n[ cu
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Domnul Isus are mil[ fa\[ de cel c[zut în la\ul vân[torului de
suflete =i nu face ca fariseul amintit de Domnul Isus, care dis-
pre\uia pe vame=ul ce se ruga în templu, fiindc[ se sim\ea p[c[tos
=i nu îndr[znea s[-=i ridice capul în sus. S[ nu fim ca fratele mai
mare al fiului risipitor, care lipsit de mil[ nu a v[zut nici un avan-
taj =i nu a sim\it nici o bucurie în întoarcerea fratelui lui mai mic,
care =i-a risipit averea departe de casa tat[lui. Egoismul =i lipsa
milei pot opri rug[ciunile noastre de a ajunge pe altarul lui
Dumnezeu. <Cine î=i astup[ urechea la strig[tul s[racului, nici el
nu va c[p[ta r[spuns, când va striga> (Proverbe 21:13). Oriunde
se afl[ un suflet n[scut din nou este mil[. 

Pilda samariteanului milos ne arat[ ce fel de inim[ are
Domnul Isus =i ce fel de inim[ au aceia care }l urmeaz[ pe El. Tre-
buie s[ arat[m mil[ mai întâi celor din casa noastr[, apoi tuturor
acelora pe Dumnezeu îi scoate în calea noastr[. Acela care d[
mil[ va avea parte de mil[ din partea lui Dumnezeu, care-i poart[
de grij[ chiar =i în via\a aceasta. Un mesaj te poate stârni =i chiar
inspira, dar pân[ nu ai o experien\[ personal[ cu Domnul Isus nu
ai acea mil[ care ajunge p`n[ la sacrificiu. Cel mai bun exemplu
de mil[ este Domnul Isus, care a avut mil[ de oameni =i a partici-
pat intens la necazurile lor. <Când a v[zut gloatele, I s-a f[cut mil[
de ele, pentru c[ erau nec[jite =i risipite, ca ni=te oi care n-au
p[stor> (Matei 9:36). }n Noul Testament ni se aminte=te de mai
multe ori faptul c[ Domnului Isus I S-a f[cut mil[ de noroade =i
la fel trebuie s[ fim cunoscu\i =i noi, ca oameni milo=i, la care cel
aflat în necaz poate apela. Domnul Isus nu numai c[ a avut mil[
fa\[ de cei cu suferin\i trupe=ti sau cu suferin\i datorate r[nilor
p[catului, dar a ac\ionat direct pentru a ajuta acele suflete. 

Doi orbi ce =edeau pe marginea drumului care trecea prin
Ierihon, fiindc[ au auzit de bun[tatea =i faima }nv[\[torului din
Nazaret, când au auzit g[l[gia gloatei ce-L înso\ea pe Domnul au
apelat la mila Lui: <...«Ai mil[ de noi, Doamne, Fiul lui David!»
Lui Isus I s-a f[cut mil[ de ei, S-a atins de ochii lor, =i îndat[ orbii
=i-au c[p[tat vederea, =i au mers dup[ El> (Matei 20:31, 34). Când
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Domnul Isus a fost la Capernaum a venit un lepros la El =i a apelat
la mila Sa. <A venit la El un lepros, care s-a aruncat în genunchi
înaintea Lui, }l ruga, =i-I zicea: «Dac[ vrei, po\i s[ m[ cur[\e=ti.»
Lui Isus I s-a f[cut mil[ de el, a întins mâna, S-a atins de el, =i
i-a zis: «Da, voiesc, fii cur[\it!»> (Marcu 1:40, 41). Ac\iunile
Domnului Isus au fost f[cute din mil[ pentru aceia care erau
nec[ji\i, a=a cum a fost =i cazul îndr[citului pe care Domnul Isus
l-a eliberat. <...«Du-te acas[ la ai t[i, =i poveste=te-le tot ce \i-a
f[cut Domnul, =i cum a avut mil[ de tine»> (Marcu 5:19). Când
Domnul Isus a plecat în cetatea Nain +i-a ar[tat mila fa\[ de o
v[duv[ a c[rei fiu murise =i pe care Domnul l-a înviat. <Domnul,
când a v[zut-o, I s-a f[cut mil[ de ea, =i i-a zis: «Nu plânge!» Apoi
S-a apropiat, =i S-a atins de racl[. Cei ce o duceau, s-au oprit. El
a zis: «Tinerelule, scoal[-te, î\i spun!»> (Luca 7:13, 14).

Dac[ vrem s[ fim pl[cu\i Aceluia care ne-a ar[tat mil[ trebuie
s[ las[m ca inim[ noastr[ s[ fie stârnit[ de Duhul Sfânt cu care
am fost pecetlui\i, la mil[, =i apoi s[ trecem la fapte. <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). Sunt multe fapte pe care omul
le face =i poate sunt considerate de al\i oameni ca fiind bune, ]ns[
preten\iile lui Dumnezeu sunt mai înalte decât cum î=i închipuie
uneori omul. Faptele bune nu sunt a=a de dese cum cred unii.
Fapta bun[ trebuie s[ î=i aib[ originea în Dumnezeu =i s[ fie
cerut[ de El. Fariseii d[deau zeciuial[ pân[ =i din plantele cele
ne]nsemnate, dar erau lipsi\i de mil[. O fapt[ bun[ are o motiva\ie
bun[, adic[ este f[cut[ spre gloria lui Dumnezeu, nu din motive
egoiste =i slav[ personal[. Dac[ privim la fapte din acest unghi
multe din ceea ce noi, oamenii, numim fapte bune sunt descalifi-
cate de Domnul. O fapt[ este considerat[ bun[ numai atunci când
este f[cut[ cu credin\[, pentru c[ f[r[ de credin\[ este cu
neputin\[ s[-I fim pl[cu\i Lui. 

Cain a zidit un altat, a cheltuit, dar jertfa lui nu a fost primit[,
pentru c[ ]i lipsea credin\a. <C[ci noi suntem lucrarea Lui, =i am
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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).
Faptele bune sunt pân[ la urm[ rezultatul faptului c[ Domnul Isus
a murit pentru ca noi s[ putem fi ierta\i =i transforma\i în f[pturi
noi, care s[ iubeasc[, ar[tând mil[. Faptele bune, de fapt, sunt
f[cute de El prin noi, atunci când devenim vase de care El se
poate folosi, ca o conduct[ prin care binecuvânt[rile lui
Dumnezeu curg înspre cei ce sunt ]n necaz. Numai natura cea
noua este în stare de astfel de fapte, de aceea omul nu se poate
mântui prin fapte =i jertfe. <Jertfa celor r[i este o scârb[ înaintea
Domnului...> (Proverbe 21:27). Un pom r[u nu poate da roade
bune, =i un izvor r[u nu poate da ap[ dulce. Tot a=a, omul care
este de la natur[ r[u nu este în stare de fapte bune, de aceea, o dat[
ajun=i mântui\i, atunci când facem fapte bune tot meritul este al
lui Dumnezeu. 

Dac[ pui o bucat[ de brânz[ la microscop este foarte posibil s[
vezi tot felul de viet[\i ce mi=c[ =i se poate c[ nu ai s[ mai vrei s[
m[nânci brânz[ în grab[. Tot a=a sunt faptele omului vechi puse
sub lumina Duhului Sfânt, care judec[ sim\urile =i gândurile omu-
lui. Faptele bune f[cute din mil[ apar în noi prin unirea noastr[ cu
moartea =i învierea Domnului Isus Hristos. Faptele noastre bune
}l glorific[ pe Dumnezeu, a c[rui Cuvânt aduce road[ în noi =i
prin aceasta El este glorificat. Ele sunt eviden\a harului lui
Dumnezeu în noi =i o dovad[ c[ am trecut de la moarte la via\[.
O astfel de tr[ire este o via\[ de m[rturie pentru slava lui
Dumnezeu, =i ea adun[ o r[spl[tire =i o comoar[ nestric[cioas[
din partea lui Dumnezeu pentru ziua în care vom sta în fa\a Lui.
<Ferice de cei milostivi, c[ci ei vor avea parte de mil[!> 

Amin
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36
SUFERINÞELE DOMNULUI

<Atunci L-au scuipat în fa\[, L-au b[tut cu pumnii, =i
L-au p[lmuit.> Matei 26:67

Religiozitatea produce în oameni mândrie, dar prin
na=terea din nou Duhul Sfânt creaz[ f[pturi noi numite
cre=tini, care au ca tr[s[tur[ de baz[ umilin\a, pentru c[

ei privesc la suferin\ele Domnului Isus prin care au fost primi\i în
familia Împ[ratului. Religia de multe ori ]l glorific[ pe om, dar
cre=tinul n[scut din nou prive=te la r[nile Domnului Isus =i-L glo-
rific[ pe Dumnezeu pentru îndurarea Lui. Greutatea =i bog[\ia
textului citat nu poate fi apreciat[ pe deplin numai de aceia care
au fost ierta\i de Fiul lui Dumnezeu =i au fost înnoi\i prin jertfa
Domnului Isus. Ziua ]n care ne împ[rt[=im cu trupul =i sângele
Domnului este o zi de închinare =i prosl[vire deosebit[, stârnit[
de faptul c[ privim la caracterul Aceluia care de bun[ voie +i-a
dat via\a pentru cei nelegiui\i. 

Oamenii lui Dumnezeu din Vechiul Testament aduceau jertfe
atunci când Domnul le vorbea =i le descoperea planul Lui cu
privire la ei, la fel, =i noi trebuie s[ aducem pe altarul inimii noas-
tre jertfe de laud[ când privim la modul cum a fost pl[tit[ mân-
tuirea sufletului nostru. Este total gre=it s[ încerci s[ te sim\i bine
at`ta timp c`t rela\ia ta cu Domnul nu este bun[, ]ns[ dup[ ce
via\a \i-a fost schimbat[ prin înnoirea f[cut[ de Duhul Sfânt ai
datoria s[-L prosl[ve=ti pe Acela care +i-a dat spatele s[ fie însân-
gerat de biciul roman. <Mi-am dat spatele înaintea celor ce M[
loveau, =i obrajii înaintea celor ce-Mi smulgeau barba; nu Mi-am
ascuns fa\a de oc[ri =i de scuip[ri> (Isaia 50:6). Prorocul Isaia
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vorbe=te despre suferin\ele Domnului Isus, cu 600 de ani înainte
ca aceste evenimente s[ aib[ loc, cu o claritate pe care numai
Duhul lui Dumnezeu o poate da. <...Iat[ c[ ne suim la Ierusalim,
=i tot ce a fost scris prin proroci despre Fiul omului, se va împli-
ni. C[ci va fi dat în mâna Neamurilor; Îl vor batjocori, Îl vor oc[rî,
Îl vor scuipa; =i, dup[ ce-L vor bate cu nuiele, }l vor omor], dar a
treia zi va învia> (Luca 18:31-33).

Prorocul Isaia }l prezint[ pe Domnul Isus ca om al durerii =i
obi=nuit cu suferin\a =i descrie patimile Lui de parc[ ar fi fost un
martor ocular al r[stignirii Domnului Isus, pentru ca ei atunci =i
noi ast[zi s[ nu avem nici o îndoial[ c[ El este Mielul lui
Dumnezeu. Când într-o rela\ie apare îndoiala =i ne]ncrederea ea
este urmat[ de separare. Dovezile Scripturii =i precizia cu care
prorociile s-au împlinit spulber[ orice f[râm[ de îndoial[ despre
faptul c[ Domnul Isus este Hristosul, trimisul Tat[lui. <Atunci
L-au scuipat în fa\[, L-au b[tut cu pumnii, =i L-au p[lmuit>
(Matei 26:67). Acest fel de batjocur[ a fost aplicat[ chiar sub
ochii marelui preot, care a c[lcat peste toate regulile lor, =i aveau
ca scop protejarea acuzatului pân[ când nu mai era nici o îndoial[
c[ este vinovat. Contrar obiceiului lor, Domnul Isus a fost arestat
înainte ca s[ poat[ fi acuzat de ceva, =i abia dup[ ce a fost adus
înaintea marilor preo\i au fost c[uta\i oameni de nimic ca martori,
pentru a putea aduce o învinuire la adresa Domnului Isus. Obi-
ceiul acelui timp era acela c[ ori de câte ori se d[dea o sentin\[ de
moarte trebuia s[ treac[ dou[ zile =i abia a treia zi, dac[ nu mai
ap[reau dovezi de nevinov[\ie, urma s[ fie dus[ la îndeplinire
sentin\a, dar nicidecum aceasta nu se f[cea noaptea. 

Marele preot a considerat c[ a g[sit motivul pentru care s[-L
dea la moarte pe Domnul Isus, atunci când El a recunoscut c[ este
Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Prea]nalt. Deasupra Domnului
Isus s-a auzit glasul din Cer al Tat[lui confirmând c[ El este Fiul
în care Tat[l }=i g[se=te toat[ pl[cerea, mesaj clar cu privire la
indentitatea Lui, la fel înaintea femeii samaritence la fântâna lui
Iacov, El a afirmat c[ este Prorocul cel a=teptat. Domnul Isus a
confirmat afirma\ia lui Petru, care a v[zut în El pe Hristos, Fiul
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lui Dumnezeu, =i chiar înaintea fariseilor a spus c[ El a fost
înainte de Avraam. Cârmuitorul Irod I-a dat Domnului Isus
acela=i tratament de dispre\ =i batjocur[ =i cu toate c[ ar fi vrut
s[-L vad[ f[când ceva minuni, Domnul Isus nu i-a spus nici un
cuvânt. <Irod, cu osta=ii lui de paz[, se purtau cu El cu dispret; =i,
dup[ ce =i-a b[tut joc de El, =i L-a îmbr[cat cu o hain[ str[luci-
toare, L-a trimis înapoi la Pilat> (Luca 23:11). Atunci Pilat L-a dat
pe mâna schingiuitorilor, care L-au b[tut cu biciul legat de stâlp
=i nu era un lucru neobi=nuit ca cei b[tu\i în acest fel s[ moar[ din
cauza pierderii de sânge. 

Privind prin credin\[ la acea priveli=te trist[ vedem cum un
Rege +i-a dat spatele s[ fie rupt de biciul roman pentru p[c[to=i
=i def[im[tori, a=a cum am fost =i eu. El merit[ adorare pentru
bun[tatea Lui, fiindc[ +i-a dat spatele =i fa\a celor ce }l b[teau,
pentru ca noi ast[zi s[ avem prin credin\a în El via\[ ve=nic[.
Când Moise s-a aflat în fa\a rugului ce nu se mistuia =i-a dat
înc[l\[mintea jos =i picioarele lui au sim\it fierbin\eala pietrelor
din pustiu, ]ns[ noi când intr[m prin credin\[ în prezen\a jertfei
Mielului lui Dumnezeu p[=im într-o atmosfer[ consacrat[ =i
sfin\it[ de sângele scump al Domnului Isus, unde privim la
dragostea lui Dumnezeu care a luat locul nostru pe cruce.
Evanghelistul Matei scrie c[ L-au scuipat în fa\[, care este aceea=i
fa\[ despre care cartea Apocalipsei ]n capitolul 20 spune c[
p[mântul =i cerul au fugit dinaintea Lui =i nu s-a mai g[sit loc
pentru ele. Caiafa nu a fost deranjat de aceast[ batjocur[, ci era
bucuros s[ vad[ c[ ]i reu=e=te planul de a termina cu prorocul din
Nazaret. L-au auzit pe Domnul spunând c[ }l vor vedea =ezând la
dreapta puterii lui Dumnezeu ca fiind Cel în drept s[ judece =i
atunci L-au scuipat. Ei se credeau oamenii puterii în momentele
]n care-L judecau pe Domnul, ]ns[ ei nu erau decât mecanismul
îng[duit de Dumnezeu, prin care Domnul Isus a fost omorât ca
Miel de jertf[ pentru p[c[to=i. Acest act de batjocur[, prin scui-
pare, arat[ cât de departe merge p[catul ]nc`t se declar[ vr[jma=
cu Dumnezeu. Dac[ cineva vrea s[ analizeze cât de depravat[
poate fi inima omului, trebuie doar s[ priveasc[ la aceast[ pri-
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veli=te înfrico=[toare, când f[ptura }l scuip[ în fa\[ pe Creator. 
Marii preo\i erau ofensa\i c[ un om din Nazaret a spus c[ este

Fiul lui Dumnezeu, care va sta la dreapta puterii lui Dumnezeu,
a=a cum =i fariseii au fost provoca\i de ideea c[ Tâmplarul, Fiul
Mariei =i a lui Iosif, iart[ p[catele. Domnul Isus a îndurat batjocu-
ra =i a dispre\uit ru=inea în acele clipe, pentru ca noi s[ putem fi
sc[pa\i din gheara celui r[u. P[catul omenirii L-a dus pe Domnul
Isus în pozi\ia de a fi scuipat, b[tut cu pumnii =i p[lmuit, de aceea
sfin\ii Domnului au o ur[ neprih[nit[ fa\[ de p[cat. Prorocul Isaia
spune c[ El nu +i-a ascuns fa\a de oc[ri =i scuip[ri, ci a îndurat
acel tratament de total[ degradare pentru bucuria care era înainte,
adic[ pentru bucuria de a vedea sufletele noastre sc[pate de iad.
Caiafa =i ceata marilor preo\i aveau cuno=tin\[ de puterea
Domnului Isus de a face minuni =i =tiau de la cei pe care i-a tri-
mis s[-L prind[ c[ vorbe=te diferit de restul oamenilor. Ori de câte
ori venea un lepros la Templu pentru a fi confirmat curat de c[tre
preo\i, cum spunea Legea, acestora li se spunea c[ cineva
s[vâr=e=te minuni cum numai Dumnezeu le poate face. Toate
aceste dovezi nu au f[cut altceva decât s[ fie învidiat, pentru c[
Domnul Isus avea inima poporului =i pentru aceasta L-au urât.
<Dar lucrul acesta s-a întâmplat ca s[ se împlineasc[ vorba scris[
în Legea lor: «M-au urât f[r[ temei»> (Ioan 15:25). 

În Domnul Isus nu a fost mândrie =i nici p[cat, pentru c[ nu a
f[cut decât bine oamenilor =i a f[cut numai ce este bine =i drept
în ochii Tat[lui din Cer, dar tot L-au urât. Frumuse\ea sfin\eniei
Lui i-a provocat, irit`ndu-i, pentru c[ dep[=ea nivelul lor de pri-
cepere. Dumnezeu nu a trebuit s[ determine pe cineva s[-L chinu-
iasc[ pe Fiul S[u, ci doar l-a l[sat pe om s[ fac[ ceea ce este el în
stare s[ fac[ cu inima lui în=el[toare =i dezn[d[jduit de rea.
Domnul Isus S-a umilit =i a sp[lat picioarele ucenicilor, a vinde-
cat orbi =i a înviat mor\i =i totu=i a fost urât f[r[ temei, la fel, =i
cei ce sunt ucenicii Lui vor avea parte de acela=i tratament din
partea duhului lumii. L-au r[stignit între doi tâlhari, pentru a
sugera prin asociere vina, dar El nu a p[c[tuit =i în gura Lui nu
S-a g[sit vicle=ug. Fiul lui Dumnezeu S-a f[cut trup ca s[ poat[
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duce la îndeplinire voia Tat[lui din cer. <Un Fiu ni s-a dat>, adic[
Dumnezeu, =i <un copil ni s-a n[scut>, adic[ un om care a sim\it
setea =i durerea ca to\i oamenii, fiind dezbr[cat de gloria pe care
a avut-o în Cer. Când a fost pe cruce, El nu a primit o\et ameste-
cat cu fiere, care avea ca efect amor\irea, pentru c[ a vrut s[
pl[teasc[ din plin datoria p[c[tosului. Cuvintele <Mi-e sete> erau
cuvintele tâmplarului din Nazaret, a c[rui fa\[ a fost desfigurat[
de b[t[i =i sânge =i a c[rui trup a fost cuprins de febr[. În acele
momente fiii lui Zebedei =i-au dat seama cât de gre=it[ a fost cere-
rea lor de a sta la dreapta =i la stânga Domnului Isus. 

La crucea Domnului Isus to\i avem rangul de p[c[to=i, ]ns[
uit`ndu-ne la suferin\ele Domnului privim la locul de unde a venit
izb[virea pentru sufletul nostru, care era pe drumul ce duce ]n iad.
Suferin\ele Domnului au fost accentuate de batjocurile care I Se
adresau =i care insinuau c[ Dumnezeu nu =tie de El. <S-a încrezut
în Dumnezeu: s[-L scape acum Dumnezeu, dac[-L iube=te. C[ci
a zis: «Eu sunt Fiul lui Dumnezeu!»> (Matei 27:43). Batjocori-
torii nu-=i d[deau seama c[ împlinesc profe\ia scris[ în psalmul
22 versetul 8, unde David a scris: <S-a încrezut în Domnul! S[-l
mântuiasc[ Domnul, s[-l izb[veasc[, fiindc[-l iube=te>. Chiar
batjocurile oamenilor afirmau faptul c[ Domnul Isus S-a încrezut
în Dumnezeu, dar ei nu-=i d[deau seama de adev[rata valoare a
momentelor tr[ite în acele clipe când Domnul Isus a fost în[l\at =i
\intuit pe cruce. Domnul Isus a fost des[vâr=irea întrupat[, dar
+i-a dat spatele celor ce-L b[teau =i nu +i-a tras obrazul de la cei
ce-I d[deau palme =i-L scuipau pentru a crea un fond de iertare
numit har, prin meritul c[ruia cine va crede în El s[ nu piar[, ci s[
aib[ via\[ ve=nic[. 

Domnul Isus a =tiut c[ aceia c[rora le-a f[cut bine vor ajunge
s[ strige: <R[stigne=te-L!>, =i totu=i nu S-a dat înapoi de la a
depune pe altarul lui Dumnezeu jertfa des[vâr=it[ pentru iertarea
p[c[to=ilor. Dac[ Karl Marx, întemeietorul marxismului, a spus
c[ nu este ceva mai pl[cut decât s[ po\i mu=ca din vr[jma=ul t[u.
Domnul Isus a dovedit c[ nu este dragoste mai mare decât aceea
de a-\i da via\a pentru vr[jma=ul t[u. Pe crucea de blestem
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Domnul Isus a spus: <S-a sfâr=it!>, <S-a împlinit!>, =i acest strig[t
de b[t[lie spiritual[ care a zdrobit capul =arpelui s-a auzit pân[ în
Cer, apoi ecoul a r[sunat pân[ în locuin\a mor\ilor, unde temeliile
s-au cutremurat. Privind la suferin\ele Domnului care au culminat
pe lemnul crucii, unde Domnul +i-a dat duhul în mâinile Tat[lui,
trebuie s[ primim =i s[ ne ducem în umilin\[ crucea pe care El a
g[sit-o potrivit[ pentru noi. <...«Dac[ voie=te cineva s[ vin[ dup[
Mine, s[ se lepede de sine însu=i, s[-=i ia crucea, =i s[ M[
urmeze»> (Marcu 8:34). Este u=or s[ faci o cruce din lemn sau
chiar din metale pre\ioase =i s[ o at`rni sau s[ te ]nchini la ea, dar
Domnul Isus nu ne-a cerut a=a ceva. El ne-a cerut s[ ne ducem
crucea, adic[ situa\ia în care =i prin care avem ceva de suferit
sau de cheltuit pentru }mp[r[\ia lui Dumnezeu, având ca ghid o
nou[ scar[ de valori. 

<Încolo, fra\ii mei, tot ce este adev[rat, tot ce este vrednic de
cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de
iubit, tot ce este vrednic de primit, orice fapt[ bun[, =i orice laud[,
aceea s[ v[ însufle\easc[> (Filipeni 4:8). Noi }l predic[m pe Isus
Hristos Cel r[stignit =i nimic altceva, pentru c[ dup[ El nu mai
urmeaz[ altceva. Nu predic[m ceva ce duce la Hristos, ci-L pre-
dic[m pe Hristos ca o persoan[ real[, adic[ divinitatea Lui, umi-
lin\a =i umanitatea Lui, care a intervenit pentru a sc[pa omul de
iad. Oamenii care strâmb[ calea Domnului =i trec peste ce este
scris, în favoarea firii lor, împreun[ cu aceia care spun c[ nu au
nevoie de darul iert[rii prin jertfa Domnului Isus scuip[ =i ast[zi
pe chipul S[u. Oamenii care au neprih[nirea lor, crezând c[
faptele lor sunt a=a de bune ]nc`t pot s[ le deschid[ u=a cerului,
scuip[ chipul Domnului, pentru c[ dac[ ar exita o alt[ cale spre
Dumnezeu înseamn[ c[ Fiul S[u a fost trimis pe p[mânt f[r[ s[
fie necesar. Oamenii care odat[ au gustat ce bun este Domnul =i
s-au f[cut p[rta=i Duhului Sfânt, iar pe urm[ au mers din nou în
mocirla p[catului sunt aceia care scuip[ fa\a Domnului Isus =i
ast[zi. 

Când un om p[r[se=te Izvorul apelor vii pentru pl[cerile p[ca-
tului sau pentru aurul lumii, el scuip[ chipul Domnului Isus
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Hristos, care a suferit din partea p[c[to=ilor o foarte mare
împotrivire. To\i ace=ti oameni vor vedea Fa\a cea sfânt[, dar nu
ca un om ce p[rea neajutorat, ci la dreapta puterii lui Dumnezeu,
atunci când El ]i va judeca pe cei vii =i pe cei mor\i. Atunci cei ce
L-au scuipat prin purtarea =i atitudinea lor vor gusta din plin
mânia Mielului de care nu va sc[pa nici un p[catos. Dac[ nicio-
dat[ nu \i-ai predat via\a Domnului Isus, te îndemn s[ faci acest
lucru pân[ mai po\i, pentru c[ vine un timp când va fi prea târziu.
<...Este mâna Mea prea scurt[ s[ r[scumpere? Sau n-am Eu
destul[ putere ca s[ izb[vesc?...> (Isaia 50:2). El te va izb[vi de
viciile care te \in legat, pentru c[ numai Fiul poate face oamenii
slobozi cu adev[rat, =i-\i va da putere s[-\i p[strezi curat[ haina
albit[ în sângele Mielului. Când iube=ti pe cineva care \i-a f[cut
un mare bine cau\i s[ nu-l mai superi, ]ns[ când }l iubim pe
Domnul =i în\elegem cât a suferit pentru noi c[ut[m s[ nu mai
p[c[tuim, de dragul Lui. Când iube=ti pe cineva tu =tii ce trebuie
s[ faci pentru acea persoan[. 

Investe=te-\i via\a pentru folosul Împ[r[\iei Domnului, =i în
ziua când }l vei vedea pe Acela care a suferit scuip[ri, a primit
pumni =i palme, te vei bucura de singuran\a de a fi la dreapta =i
nu la stânga Lui. Dup[ cum apa nu depune un efort ca s[ curg[ la
vale, tot a=a sufletul care simte iertarea Domnului Isus =i este
înnoit cu dorin\e noi =i sfinte într[ în lucrarea Domnului cu
pl[cere =i dedicare. Noi am fost r[stigni\i împreun[ cu El, cu toate
c[ ne-am n[scut cu aproape 2000 de ani mai târziu, dar El, care
cunoa=te viitorul, ne-a avut =i pe noi în planul Lui =i a suferit
pedeapsa pentru p[catul nostru. Cuvintele <Sângele Domnului
Isus> fac parte din vocabularul credinciosului n[scut din nou,
pentru c[ sângele Domnului Isus este arma cu care biruim
atacurile celui r[u. Un copil a fost trimis s[ se spele pe m`ini
înainte de a servi masa =i a bomb[nit sup[rat c[ numai tot asta
aude în cas[: <de Isus =i de microbi>, dar a spus c[ nu vede nici
una, nici alta. A=a dup[ cum noi, ca =i adul\i, recunoa=tem nece-
sitatea de a ne sp[la de microbii nev[zu\i, cel credincios simte
cur[\irea ce o face sângele  Domnului Isus în via\a lui. 
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Acum o sut[ =i ceva de ani, un om din China a vizitat
America =i a cump[rat un microscop pe care l-a dus în \ara lui. A
petrecut multe ore în fiecare s[pt[mân[ minunându-se de
lucrurile ce le vedea în lentilele microscopului, ]ns[ într-o zi i-a
venit ideea s[ se uite cu el la orez. Atunci s-a îngrozit, fiindc[ a
v[zut pe orez =i pe alte mânc[ruri mi=c`ndu-se ni=te creaturi mici,
care nu sunt v[zute cu ochiul liber. Dup[ mult zbucium l[untric,
între a alege s[ arate sau a nu ar[ta prietenilor descoperirea
fiin\elor minuscule pe mânc[ruri, s-a hot[rât s[ distrug[ mi-
croscopul. Mul\i oameni stau departe de Scriptur[, pentru c[ le
arat[ p[catul ce le roade via\[ ca =i o gangren[ =i se dep[rteaz[ de
tot ce le aduce aminte de Dumnezeu, crezând c[ problema va dis-
pare. Remediul lui Dumnezeu pentru p[catul omului este sângele
Domnului Isus, care atunci când ne poc[im de p[catele noastre ne
spal[ tot trecutul murdar. Dac[ nu ar fi credincio=i în lume,
murd[riile lumii nu s-ar vedea, de aceea lumea ]i prigone=te pe
aceia în a c[ror via\[ este lumina Domnului Isus Hristos. 

Buda a vorbit ceva despre adev[r, dar Isus Hristos este
Adev[rul. Confucius a spus ceva despre lumin[, dar Isus Hristos
este Lumina lumii. El este singura cale prin care omul se poate
împ[ca cu Dumnezeu =i astfel s[ fie acceptat înainte ochilor Lui,
care nu pot s[ priveasc[ nelegiuirea. El vine ]n curând ca un ho\,
pentru c[ va veni c`nd nimeni nu se va a=tepta =i va lua ce este de
pre\, adic[ sufletele ce vor fi podoaba Cerului în urma cur[\irii
prin jertfa depus[ la Calvar. Podoaba Casei Domnului este
sfin\enia, de aceea trebuie s[ fim siguri c[ suntem <podoabe>
în[untru nostru. Procesul de sfin\enie este acceptarea voii lui
Dumnezeu pentru via\a noastr[, =i acela pe care nu îl intereseaz[
sfin\enia sufletului =i a trupului lui nu este al lui Dumnezeu.
Împ[rt[=irea cu trupul =i sângele Domnului Isus este porunca,
care a spus s[ facem lucrul acesta spre pomenirea Lui. Ori de câte
ori facem aceasta vestim moartea Domnului pân[ va veni El, =i
prin acest act de comemorare, în umilin\[, recunoa=tem bun[tatea
Domnului, care ne-a trecut de la vinov[\ie =i judecat[ la o
neprih[nire prin credin\[, av`nd ca sfâr=it purtarea unei cununi ce
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nu se poate ve=teji. Numai jertfa Lui ne pune în rândul celor
drep\i, care umbl[ pe calea dreapt[ =i face ce este drept în ochii
Domnului =i numai prin suferin\ele crucii a fost oferit oamenilor
Harul. 

Unii se apropie de Cina Domnului f[r[ s[ se cerceteze,
t[inuind p[cate ascunse, =i cred c[ aceast[ ceremonie de împ[r-
t[=ire este un fel de har ieftin prin care sunt ierta\i, dar omul nu
este iertat dec`t de p[catul de care îi pare r[u =i pe care-l
m[rturise=te. F[r[ c[in\[ nu este iertare, de aceea suntem chema\i
s[ particip[m la masa Domnului în ascultare de Cuvântul S[u,
cercetându-ne =i deosebind paharul Domnului =i pâinea consa-
crat[ prin rug[ciune de orice alt pahar =i de orice alt[ pâine,
fiindc[ numai a=a le putem lua pentru via\[ =i nu pentru osând[.
Noi nu bem sânge cum a spus Nero despre cre=tini sau cum cred
catolicii =i chiar alte organiza\ii cre=tine, ci bem rodul vi\ei peste
care este chemat[ binecuvântarea lui Dumnezeu prin rug[ciune.
Împ[rt[=irea cu trupul =i sângele Domnului nu este doar un pro-
tocol, ci un eveniment la care particip[ =i duhul =i sufletul nostru,
pentru c[ apropiindu-ne de jertfa Domnului ne apropiem de sursa
noastr[ de putere. 

+tiin\a urc[ noi trepte în fiecare zi, cucerind taine =i f[când noi
descoperiri despre legile pe care Dumnezeu le-a stabilit înainte de
întemeierea lumii, dar calea spre via\a ve=nic[ nu s-a schimbat
deloc. Calea c[tre Dumnezeu nu s-a modernizat =i nu se va
moderniza niciodat[, ci este aceea=i ca =i în ziua când apostolul
Petru a zis: <«Poc[i\i-v[»… «=i fiecare din voi s[ fie botezat în
Numele lui Isus Hristos»...> (Fapte 2:38). El este u=a =i singura
cale prin care omul se poate împ[ca cu Dumnezeu Tat[l. Crede în
El =i tr[ie=te în ascultare de Cuvântul Lui, pentru ca în ziua mari-
lor r[spl[tiri s[ te bucuri de o r[splat[ =i de dreptul de a fi ve=nic
în prezen\a lui Dumnezeu, care de dragul t[u +i-a dat fa\a s[ fie
scuipat[ =i p[lmuit[. 

Amin
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37
TABOR

<El S-a schimbat la fa\[ înaintea lor; fa\a Lui a
str[lucit ca soarele, =i hainele I S-au f[cut albe ca
lumina.> Matei 17:2

În acest capitol Evanghelistul Matei ne descrie evenimentul
cunoscut de oameni cu numele de <schimbarea la fa\[>,
când Domnul Isus în prezen\a lui Petru, a lui Iacov =i a lui

Ioan, pentru câteva clipe S-a îmbr[cat în slava pe care a avut-o
înainte de întemeierea lumii, în ceruri, c`nd a venit de la Tat[l.
Acel eveniment a avut loc cu aproximativ patru luni înainte de
moartea Mântuitorului pe cruce, pe un munte pe care Scriptura îl
nume=te înalt. Se presupune c[ schimbarea la fa\[ a avut loc pe
muntele Tabor, situat la est de Nazaret, fiind legat de mun\ii
Hermonului care se continu[ în nordul Galileii. Acest eveniment
supranatural i-a preg[tit pe ucenici, într-un mod deosebit, pentru
=ocul pe care aveau s[-l simt[ atunci c`nd L-au v[zut pe Domnul
Isus r[stignit =i omorât. 

Pe muntele Tabor Domnul Isus a avut o întâlnire cu Moise,
care reprezenta Legea =i cu Ilie, care reprezenta prorociile
Vechiului Testament. Aceste trei fiin\e str[lucitoare aveau în
comun pe lâng[ alte lucruri =i faptul c[ fiecare postise 40 de zile.
Aceast[ ar[tare a lui Moise =i Ilie este un lucru încurajator, pen-
tru c[ vedem un Moise îmbr[cat în slav[, care mai de mult a lovit
stânca pentru a-i da ap[, a=a cum i-a spus Dumnezeu. Tot aici
vedem un Ilie, care odat[ a fugit de Isabela =i a fost cuprins de o
depresie de moarte. Este încurajator faptul c[ ace=ti oameni care
au avut sl[biciuni ca =i noi au ajuns ]n pozi\ii de glorie =i slav[ în
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cer. Tot la fel =i noi, care înc[ suntem în atelierul de cioplire al lui
Dumnezeu, cu toate c[ suntem oameni cu sl[biciuni, dac[
r[mânem în credin\[ vom mo=teni cerul împreun[ cu cei care deja
au ajuns acolo. Un poet german cu numele de Goethe spunea c[
Satan este cel care cur[\[ vasele lui Dumnezeu. Prin încerc[rile =i
necazurile care sunt îng[duite de Dumnezeu în via\a noastr[, dup[
m[sura puterilor noastre, suntem ciopli\i ca s[ fim o piatr[ care
potrive=te în zidul lui Dumnezeu. 

Pe Tabor ucenicii au tr[it un episod care pe moment i-a l[sat
buim[ci\i, pentru c[ gloria str[lucitoare a Domnului Isus i-a
cople=it, fiindc[ în prezen\a celorlalte dou[ fiin\e cere=ti Domnul
Isus a str[lucit ca soarele =i hainele I S-au f[cut albe ca lumina.
Str[lucirea în care s-a schimbat Domnul Isus nu a venit de la cele-
lalte dou[ fiin\e cere=ti, ci a venit din[untru Lui, pentru c[
Domnul era pe deplin om =i pe deplin Dumnezeu. <…Dumnezeu
e lumin[, =i în El nu este întuneric> (1 Ioan 1:5). Cei trei ucenici
nu erau obi=nui\i s[ vad[ divinitatea de lumin[ a Domnului Isus
în acest fel, =i mintea lor se zb[tea în neputin\[ ca s[ g[seasc[
ceva potrivit de spus. Meteahna lui Petru, care nu =tia întotdeau-
na s[ tac[, a ie=it în eviden\[ atunci când acesta I-a spus
Domnului cu accentul lui de galilean c[ ar fi bine s[ fac[ trei coli-
be. <...«Doamne, este bine s[ fim aici; dac[ vrei, am s[ fac aici
trei colibi: una pentru Tine, una pentru Moise =i una pentru Ilie»>
(Matei 17:4). Era expresia unei dorin\e de bine, împreun[ cu zel,
într-o stare de înfrico=are. <…ce înfrico=at[ este m[re\ia care
înconjoar[ pe Dumnezeu!> (Iov 37:22). 

Petru nu a uitat niciodat[ aceast[ scen[ glorioas[ =i mai târziu
a scris despre ea. <…am v[zut noi în=ine cu ochii no=tri m[rirea
Lui. C[ci El a primit de la Dumnezeu Tat[l cinste =i slav[, atunci
când, din slava minunat[, s-a auzit deasupra Lui un glas, care
zicea: «Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi g[sesc
pl[cerea.» +i noi în=ine am auzit acest glas venind din cer, când
eram cu El pe muntele cel sfânt> (2 Petru 1:16-18). Cele dou[
f[pturi cere=ti au discutat cu Domnul Isus modul cum avea s[
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p[timeasc[ la Ierusalim. Aceste suferin\e f[ceau parte din planul
de mântuire al omul, care trecea pe la cruce. <+i iat[ c[ st[teau de
vorb[ cu El doi b[rba\i: erau Moise =i Ilie, care se ar[taser[ în
slav[, =i vorbeau despre sfâr=itul Lui, pe care avea s[-l aib[ ]n
Ierusalim> (Luca 9:30, 31). Vorbeau de un sfâr=it al misiunii pen-
tru care Domnul Isus a venit pe p[mânt. Aceast[ discu\ie este înc[
o dovad[ c[ felul ]n care au decurs mai târziu lucrurile la
Ierusalim au fost îng[duite de Dumnezeu Tat[l, care era în deplin
control asupra situa\iei. Din norul care îi înconjura s-a auzit înc[
o dat[ cuvintele Tat[lui, la fel ca în momentul botezului
Domnului Isus în ap[. În aceast[ împrejurare, Dumnezeu Tat[l
le-a confirmat înc[ o dat[ cine este Domnul Isus celor trei ucenici,
care erau înfrico=a\i =i nu =tiau ce s[ mai fac[. <...+i din nor s-a
auzit un glas, care zicea: «Acesta este Fiul Meu preaiubit, în care
Îmi g[sesc pl[cerea Mea; de El s[ asculta\i!»> (Matei 17:5). 

Aceast[ repetare de cuvinte confirma din nou cuvintele care au
fost auzite la botezul Domnul Isus, înainte ca El s[ fie ispitit de
Satan în pustie, unde Domnul l-a biruit pe ispititor. În aceast[
împrejurare, cuvintele Tat[lui L-au îmb[rb[tat pe Domnul Isus,
care era =i om, dar care, ca Dumnezeu, vedea modul cum avea s[
sufere. Cuvintele lui Dumnezeu Tat[l L-a încurajat pe Fiul =i a
adus o m[rturie ucenicilor care aveau s[ scrie pentru noi aceast[
lucrare. Cuvintele: <de El s[ asculta\i> se îndreapt[ =i ast[zi spre
omenirea întreag[, pentru c[ numai prin Domnul Isus omul se
poate împ[ca cu Dumnezeu Tat[l. Îl recuno=ti tu pe Domnul Isus
ca fiind Fiul lui Dumnezeu? În mai multe împrejur[ri demonii
L-au recunoscut =i I-au spus: <...Te =tiu cine e=ti: E=ti Sfântul lui
Dumnezeu!> (Marcu 1:24). Dac[ vrei s[ fii mântuit trebuie nu
numai s[ crezi c[ El este Sfântul =i Fiul lui Dumnezeu, ci s[ crezi
c[ a murit în locul t[u ca s[ pl[teasc[ pentru p[catul t[u, fiindc[
noi nu aveam cum s[ pl[tim decât prin pedeapsa iadului. Cine }l
prime=te pe El ca Domn =i Mântuitor ascult[ de El a=a cum a cerut
Tat[l, iar voia Lui pentru via\a noastr[ o g[sim în Sfânta
Scriptur[. 
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La Consiliul de la Nicea, în anul 326, dup[ ce cre=tinismul a
devenit religia de stat în Imperiul roman, toate scaunele preg[tite
în sala de conferin\[ aveau aceea=i dimensiune afar[ de unul, care
era preg[tit pentru împ[ratul Constantin. Acesta nu a vrut s[ stea
pe el, =i atunci unul din preo\i a pus Scriptura pe acel scaun, mai
înalt, ca simbol c[ este Cartea care are autoritate peste toate
lucrurile din via\a copilului lui Dumnezeu. Caut[ s[ faci tot posi-
bilul s[ ai confirmarea lui Dumnezeu c[ e=ti copil al Lui. Duhul
Sfânt, din[utrul nostru, cu care am fost pecetlui\i ne d[ aceast[
confirmare. Nimic nu este mai important dec`t a =ti c[ e=ti un
copil al lui Dumnezeu. Numai av`ndu-L pe Isus Hristos ca Domn
al vie\ii tale po\i fi fericit pe p[mânt =i o ve=nicie cu Dumnezeu
în cer. Dup[ ce convorbirea Domnului Isus cu Moise =i Ilie a
ajuns la sfâr=it, Domnul Isus a revenit la starea =i aspectul de om
simplu =i atunci ei nu L-au mai v[zut decât pe Domnul Isus sin-
gur. <Dar Isus S-a apropiat, S-a atins de ei, =i le-a zis: «Scula\i-v[,
nu v[ teme\i!» Ei au ridicat ochii, =i n-au v[zut pe nimeni, decât
pe Isus singur> (Matei 17:7, 8). 

Trecem =i noi ca suflete mântuite prin st[ri de Tabor, dar când
extazul unor astfel de clipe apune trebuie s[ =tim c[ totu=i suntem
cu Domnul Isus, =i acest lucru ne este îndeajuns. Uneori, dup[ ce
trecem prin experien\e deosebite cu Dumnezeu, când sim\im c[
ne-a vorbit în mod deosebit =i personal, adresându-Se tainelor din
inima noastr[ printr-o predic[, printr-o cântare, prin citirea
Scripturii, când poate vedem de-a dreptul o minune ce nu se poate
explica altfel decât prin interven\ia direct[ a lui Dumnezeu în
via\a noastr[ sau a celor din jurul nostru, ajungem la st[ri unde
r[mânem numai cu Isus. <...n-au v[zut pe nimeni, decât pe Isus
singur> (Matei 17:8). <Isus singur> în inima noastr[ trebuie s[ ne
fie îndeajuns, chiar dac[ nu vedem altfel de minuni. Când nava
spa\ial[ reintr[ în orbita p[mântului trece printr-o faz[ numit[
<blackout>, care dureaz[ cam patru minute, când pierde comuni-
carea cu centru de control de pe p[mânt. Când binecuvânt[rile
p[mânte=ti lipsesc =i chiar cele spirituale pe moment nu le vedem,
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pentru c[ trecem printr-o faz[ de încercare, s[ nu uit[m c[ <Isus
singur> este îndeajuns pentru via\a noastr[. <+i dac[ Evanghelia
noastr[ este acoperit[, este acoperit[ pentru cei ce sunt pe calea
pierz[rii, a c[ror minte necredincioas[ a orbit-o dumnezeul vea-
cului acestuia, ca s[ nu vad[ str[lucind lumina Evangheliei slavei
lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu> (2 Corinteni 4:3, 4). 

Evenimentele vie\ii de credincios uneori ne fac s[ trecem =i
prin locuri pustii, pe care le putem transforma în locuri pline de
izvoare, atâta timp cât suntem mul\umi\i c[ r[mânem cu <Isus
singur>. S[ nu recurgem la st[ri de autocomp[timire ca =i Marta,
ci s[ alegem s[ fim mul\umi\i dac[ am ales partea cea bun[ care
este <singur Isus>. Momente ca =i acestea, când str[lucirea =i
binecuvântarea ce izbesc ochii lipsesc, sunt momente în care ies
în relief =i se eviden\iaz[ înaintea lui Dumnezeu aceia care con-
duc lucrarea lui Dumnezeu, pentru c[ ei au capacitatea de a vedea
dincolo de criz[. Un manager implementeaz[ un program, pe
când un adev[rat conduc[tor are o viziune =i motiveaz[ prin
exemplul s[u pe aceia pe care îi conduce. Dac[ a conduce înseam-
n[ a influen\a, niciodat[ nu conducem mai bine ca =i atunci când
<singur Isus> este îndeajuns s[ ne motiveze s[ r[mânem integri =i
credincio=i leg[mântului pe care l-am f[cut cu Dumnezeu. Sun-
tem lumin[ =i sare în jurul nostru atunci când dovedim c[ <singur
Isus> este îndeajuns în via\a noastr[, p[str`ndu-ne pacea =i chiar
bucuria pe care lumea nu ne-a dat-o =i nici nu ne-o poate lua. Este
<singur Isus> îndeajuns pentru tine? Aceast[ stare de pace este
neîn\eleas[ de cei din jurul nostru, la fel cum primii cre=tini nu
erau în\ele=i când mergeau de bun[ voie la moarte proclamând c[
ei sunt <christianus>, adic[ cre=tini. <Singur Isus> era îndeajuns
pentru ei. 

Nimic nu are un impact mai mare asupra oamenilor care nu-L
cunosc pe Hristos ca =i atunci când ace=tia ]i v[d pe copiii
Domnului trecând prin încerc[ri =i totu=i r[mânând mul\umi\i cu
<singur Isus>. Starea de mul\umire pe care o avem în mod abun-
dent în via\a noastr[ când primim mântuirea o putem p[stra atâta
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timp cât \inem lumea afar[ din inima noastr[. Noe c`nd a
construit corabia a dat-o cu smoal[ pe din[untru =i pe dinafar[
pentru a nu p[trunde apa ]n corabie. Sângele Scump al Domnului
Isus trebuie s[ fie peste via\a noastr[, pentru ca lumea s[ nu poat[
p[trunde în corabia sufletului noastru. Corabia nu a avut cârm[
pentru c[ nu avea o destina\ie, ci direc\ia ei a fost controlat[ de
Dumnezeu. Dumnezeu a controlat u=a =i direc\ia de navigare, pe
când Noe a avut controlul asupra geamului pe care îi venea lumi-
na. Noi avem controlul geamului spre cer c[tre Dumnezeu =i prin
st[ri de Tabor putem primi lumina de sus. Aceast[ lumin[ aduce
fericire =i împlinire în via\a noastr[ chiar =i atunci când vedem ca
=i ucenicii <singur pe Isus> în via\a noastr[. Atunci când }l ai pe
Isus nu mai trebuie s[ visezi la fericire pentru c[ o ai, fiindc[
p[catul î\i este iertat =i via\a \i-e ascuns[ de vitregia lumii cu
Hristos în Dumnezeu. 

+i noi atingem st[ri de Tabor atunci când închinarea noastr[
prin rug[ciune sau cântare este f[cut[ în duh =i în adev[r. }n acele
st[ri în prosl[vire c[tre Dumnezeu particip[ nu numai mintea, ci =i
duhul nostru care a fost trezit la via\[ atunci când am fost n[scu\i
din nou =i care abia a=teapt[ dup[ astfel de st[ri de în[l\are c[tre
Dumnezeu. În smerenie =i goli\i de orice merite personale putem
avea experien\a acestor st[ri de p[rt[=ie sfânt[ cu Dumnezeu când
vrem, ]n func\ie de cât suntem de fl[mânzi dup[ Domnul, care Se
coboar[ în templul trupului noastru când îl p[str[m sfânt =i neînti-
nat. Una din piedicile care stau în calea unei astfel de st[ri de
Tabor este minciuna în rug[ciune. Dac[ atunci c`nd ne rug[m }i
spunem lui Dumnezeu lucruri pe care nu le sim\im =i nici nu le
credem, ele sunt neadev[ruri care sting duhul. De exemplu dac[
rostesc cuvinte de mul\umire pentru încerc[rile pe care Dumnezeu
le-a îng[duit peste via\a mea, dar în[untrul meu am am[r[ciune =i
chiar un fel de nemul\umire fa\[ de Dumnezeu, acest fel de
rug[ciune este o minciun[. Prosl[virea este o participare a duhului
t[u c[tre Acela pe care-L iube=ti =i fa\[ de care nu ai decât
mul\umire, adorare =i în voia cui te încrezi cu toat[ via\a ta.
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O alt[ piedic[ care ne poate opri pentru a nu ajunge la aceste
st[ri de Tabor, când s[ sim\i prezen\a Duhului Sfânt, este tr[irea
neglijent[, gluma cu p[catul, p[catul nem[rturisit =i cochetarea cu
lucrurile lumii care ne pot mânji. <Ci sfin\i\i în inimile voastre pe
Hristos ca Domn...> (1 Petru 3:15). Dac[ prin tr[irea =i gândirea
noastr[ ne p[str[m pentru Domnul, atunci ajungem la aceste st[ri
de Tabor =i vom spune ca =i ucenicii Domnului: <Este bine s[ fim
aici.> Nu suntem chema\i s[ ne tr[im sfin\enia =i evlavia în
m[n[stiri, ci acolo unde suntem s[ cre[m un climat spiritual,
sfânt. Levi\ii au fost împr[=tia\i în toat[ \ara Israelului, pentru ca
felul lor de slujire fa\[ de Dumnezeu s[ fie un exemplu =i o
lumin[ pentru tot Israelul. Sfânta Scriptur[ ne înva\[ c[ nu avem
nevoie de preo\i pentru a avea acces la Dumnezeu, ci cu rug[ciu-
nile noastre îndreptate c[tre Marele Preot =i Mijlocitor Isus
Hristos fiecare suflet n[scut din nou are dreptul de a intra slobod
înaintea 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). Gust[m din <lumi-
na Sa minunat[> =i <vestim puterile minunate> atunci când în
rug[ciune Duhul Sfânt se revars[ peste fiin\ele noastre =i sim\im
prezen\a Celui Atotputernic, care umple vasul nostru cu putere.
Umblarea noastr[ pe acest p[mânt face ca aceast[ putere s[ fie
folosit[ =i cu timpul s[ scad[, de aceea trebuie s[ c[ut[m o ungere
proasp[t[ =i mereu s[ cerem o reumplere, a=a cum citim c[ au
f[cut primii cre=tini. Nu exist[ sentiment mai fericit pentru un
muritor ca =i atunci când este plin de Duhul Domnului. Atunci
biruie=ti cu u=urin\[ p[catul =i ofertele lui, ]i iube=ti pe to\i, ]i ier\i
pe to\i, dore=ti mântuirea tuturor =i orice ocazie de a te sacrifica
pentru lucrarea Domnului ]\i d[ un sim\ de împlinire =i stâmp[rare
a sufletului, care abia a=teapt[ s[ fac[ ceva de dragul Domnului
Isus. Prin Duhul Sfânt suntem cu Dumnezeu =i Dumnezeu este cu
noi, într-o continu[ preg[tire pentru marea zi de s[rb[toare, când

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

371



Mirele =i Mireasa vor s[rb[tori împreun[ în }mp[r[\ia lui
Dumnezeu. Sunt oameni care ast[zi nu v[d <singur pe Isus>, ci ei
v[d, simbolic vorbind, pe Moise, adic[ nu v[d decât o asprime a
Legii lui Dumnezeu, a c[rui preten\ii li se par a fi tot mai greu de
satisf[cut. 

Oamenii care îl v[d doar pe Moise sunt aceia care caut[ s[-=i
justifice dreptul la mântuire prin faptele lor sau se compar[
ne]ncetat cu cei din jurul lor. Oamenii care îl v[d doar pe Moise
sunt aceia care nu se iart[ pe ei, primind gra\ierea de orice vin[
din partea lui Dumnezeu, =i continu[ s[ tr[iasc[ lipsi\i de bucurie
în trecut. Tot ce am pus la crucea Domnului Isus =i am m[rturisit
este iertat prin sângele scump al Lui. Urm[ritorul nu ne poate
urm[ri dec`t pân[ la cruce. Moise a avut cuvinte frumoase de
spus, dar ele nu se apropie de frumuse\ea cuvintelor Fiului lui
Dumnezeu care spune: <Veni\i la Mine, to\i cei trudi\i =i
împov[ra\i, =i Eu v[ voi da odihn[> (Matei 11:28). Sunt al\ii, care
simbolic vorbind, nu v[d <pe Isus singur> decât pe Ilie, care
reprezint[ vocea prorocilor prin care a venit de atâtea ori
amenin\area cu pedeapsa pentru neascultare. Mai bine dec`t al
vedea pe Moise sau pe Ilie este s[ vezi <singur pe Isus>. La
împlinirea vremii Tat[l a trimis pe Fiul =i El este îndeajuns pentru
oricine }l prime=te în via\a lui. Domnul Isus S-a atins de cei trei
ucenici cuprin=i de team[, care erau pro=ternu\i la p[mânt, dar El
ne spune =i ast[zi s[ nu ne temem c[ci El este cu noi în toate
zilele. Dac[ El =i numai El î\i este St[pân, nu te teme! <...S[ nu v[
teme\i de cei ce ucid trupul, =i dup[ aceea nu mai pot face nimic>
(Luca 12:4). 

Copilul Domnului nu se teme decât de p[cat, pentru c[ numai
el singur îl poate desp[r\i de Dumnezeu. Aceia pentru care <sin-
gur Isus> este îndeajuns sunt în aten\ia =i paza lui Dumnezeu.
<…Hristos este totul =i în to\i> (Coloseni 3:11). Aceast[ categorie
de oameni, pentru care <singur Isus> este îndeajuns =i pentru care
<Hristos este totul>, este extrem de valoroas[ înaintea lui
Dumnezeu, pentru c[ ei sunt aceia care sub cârmuirea Duhului
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Sfânt fac lucrarea lui Dumnezeu pe p[mânt. Pentru aceia care
<singur Isus> nu este îndeajuns vor c[dea în descurajare cum vor
da de greu =i cum firea lor î=i va prezenta preten\iile =i mofturile
de a se sacrifica. Este <singur Isus> îndeajuns pentru tine?
<Hristos este totul>, ca St[pân =i Înv[\[tor, pentru cel ce a pornit
pe drumul care duce acolo unde se prime=te cununa vie\ii. Acela
pentru care <Hristos este totul> judec[ =i cânt[re=te toate lucrurile
prin prisma Scripturii, pentru c[ nu caut[ s[-L mul\umeasc[ decât
pe Dumnezeu. Puterea acelora pentru care <singur Isus> este
îndeajuns nu vine dintr-o surs[ sau în\elepciune omeneasc[, ci
vine de la Dumnezeu, care le d[ o minte s[n[toas[ =i ochi deschi=i
ca s[ vad[ realitatea lucrurilor din prespectiva ve=niciei. Pentru ei
toate lucrurile vie\ii sunt f[cute spre gloria lui Dumnezeu =i
<Hristos Isus singur> este sursa bucuriei. Prin El se bucur[ de tot
ce au pe acest p[mânt, fie familie, fra\i =i surori în Domnul, sau de
binecuvânt[rile p[mânte=ti ce li s-au încredin\at spre ispr[vnicie.

A fost o vreme când lumea noastr[ a existat numai în gândirea
lui Dumnezeu, care a ales s[ o cheme la existen\[ dup[ puterea ce
o are de a crea lucrurile care nu exist[. A fost o vreme când
sufletele noastre au existat numai în gândurile lui Dumnezeu, dar
El a ales s[ ne creeze cu scopul de a tr[i ve=nic cu El. Realizarea
acestui plan m[re\ pentru sufletele noastre a fost f[cut posibil
datorit[ dragostei lui Dumnezeu prin <singur Isus>. Tot ce zidim
în <singur Isus> va r[mâne atunci când Dumnezeu va cl[tina toate
lucrurile ce pot fi cl[tinate. Dac[ <Hristos este totul> pentru noi
vom r[mâne cu El, care nu se clatin[ =i care este vrednic s[
primeasc[ toat[ dragostea noastr[. Nu eu, ci Hristos este tare =i de
nebiruit, astfel c[ prin El =i Biserica Lui este de nebiruit, fiind pre-
destinat[ s[ ajung[ în cer. Dac[ este road[ în via\a mea, nu eu sunt
cauza, ci Hristos este cauza pentru care am rodit spre gloria lui
Dumnezeu. În <singur Isus> =i numai în El avem iertarea,
neprih[nirea =i des[vâr=irea care ne fac acceptabili înaintea
ochilor sfin\i ai lui Dumnezeu, care nu pot privi f[r[delegea, de
aceea cel ce î=i pune încrederea în <singur Isus> este cel mai
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bogat, pe când cel ce ar dobândi toate bog[\iile p[mântului =i
nu-L are pe Hristos este cel mai s[rac =i mai nenorocit. Aceia pen-
tru care <Hristos este totul> vor auzi: <Veni\i binecuvânta\ii
Tat[lui!>, pe când aceia pentru care <singur Isus> nu a fost îndea-
juns vor auzi: <Dep[rta\i-v[!> Ce vrei s[ auzi în ziua aceea? Î\i
este dat s[ alegi =i îmi este dat s[ aleg, dar hot[rârea are urm[ri =i
este pentru vecii vecilor. Fii mul\umit cu <singur Isus>, pentru c[
El este <Hristos totul.> <Când Se va ar[ta Hristos, via\a voastr[,
atunci v[ ve\i ar[ta =i voi împreun[ cu El în slav[> (Coloseni 3:4). 

Amin
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38
EBEN-EZER

<Samuel, a luat o piatr[ pe care a pus-o între Mi\pa
=i +en, =i i-a pus numele Eben-Ezer (Piatr[ de ajutor),
zicând: «Pân[ aici Domnul ne-a ajutat»>. 

1 Samuel 7:12

Eben-Ezer în via\a credinciosului reprezint[ o biruin\[
dat[ de Dumnezeu atunci când El a fost chemat în aju-
tor =i are ca scop s[ fie o aducere aminte a ceea ce a

f[cut bra\ul Domnului pentru cei ce n[d[jduiesc în bun[tatea Lui.
Eben-Ezer este o lucrare mult profitabil[ pentru sufletul care
de-a lungul pribegiei pe p[mânt pune pietre de aducere aminte,
care s[-i înt[reasc[ credin\a =i s[-i stârneasc[ izvorul laudelor
pornite dintr-o inim[ cur[\it[ de scump sângele Domnului Isus.
<Prin El, s[ aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertf[ de laud[,
adic[, rodul buzelor care m[rturisesc Numele Lui> (Evrei 13:15).
Credinciosul aduce aceast[ ofrand[ atunci când simte bun[tatea
lui Dumnezeu care l-a izb[vit, ]ns[ Dumnezeu nu are a=a de mult
nevoie de rodul buzelor noastre cât avem noi de câ=tigat de pe
urma acestor laude care ne înal\[ c[tre tronulul harului, în
prezen\a lui Dumnezeu. Este o cinste s[ putem da ceva Împ[ratu-
lui Împ[ra\ilor =i El s[ accepte. Este o cinste pentru cet[\eanul
unei \[ri s[ aib[ ocazia de-a da ceva pre=edintelui \[rii lui, =i aces-
ta s[-l accepte. 

Privind urma pa=ilor no=tri putem revizita Eben-Ezerul
izb[virilor sufletului nostru =i putem spune c[ pân[ aici Domnul
ne-a ajutat. Versetul citat la început ni-l prezint[ pe Samuel, care
a pus o asemenea piatr[ de aducere aminte, numind-o Eben-Ezer,
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la hotarul dintre Mi\pa =i +en ca s[ fie o aducere aminte a zilei
când Domnul, în urma mijlocirii prin rug[ciune a transformat o
învingere a Israelului într-o biruin\[ deplin[. <...Domnul a tunat
în ziua aceea cu mare vuiet împotriva filistenilor, =i i-a pus pe
fug[. Au fost b[tu\i dinaintea lui Israel> (1 Samuel 7:10). Samuel
este unul dintre cele mai nobile =i curate personaje ale Scripturii,
care a avut o prietenie necurmat[ cu Dumnezeu, pentru c[ a
p[strat cu sfin\enie standardul cerut de El. Samuel s-a n[scut la
Rama, situat[ la 9 km de Ierusalim. El s-a n[scut din p[rin\i levi\i
(1 Cronici 6:33). Mama lui, Ana, a fost de-a lungul anilor care
s-au scurs de atunci un exemplu a ce înseamn[ o femeie credin-
cioas[, care dup[ ce a primit de la Dumnezeu ceea ce I-a cerut
=i-a \inut promisiunile f[cute fa\[ de El. 

Samuel, dup[ ce a crescut în casa preotului Eli, a slujit în Israel
ca preot, ca profet =i ca judec[tor, pân[ când prin el, la cererea
poporului, Dumnezeu a instaurat în Israel o monarhie teocratic[.
În urma biruin\ei filistenilor, Samuel a pus aceast[ piatr[ de
aducere aminte lâng[ Mi\pa, situat[ la 5 km vest de Rama,
aproape de Gibeon, unde Iosua folosindu-se de mâna lui
Dumnezeu a f[cut ca soarele s[ stea pe loc. Rug[ciunea lui
Samuel L-a adus pe Dumnezeu în via\a Israelului într-un moment
de necaz =i El i-a izb[vit. Rug[ciunea noastr[ }l aduce pe
Dumnezeu în fiecare domeniu al vie\ii noastre, pentru ca astfel
via\a noastr[ s[ nu fie risipit[ f[r[ rost =i cel r[u s[ nu aib[ câ=tig
de pe urma noastr[. Sunt în Scriptur[ exemple de oameni care au
adus laude lui Dumnezeu =i El i-a izb[vit, iar ei au avut un Eben-
Ezer al recuno=tin\ei fa\[ de Dumnezeu. <În clipa când au început
cânt[rile =i laudele, Domnul a pus o pând[ împotriva fiilor lui
Amon…> (2 Cronici 20:22). Putem privi la modul cum David
=i-a adus aminte de felul cum Dumnezeu l-a ajutat s[ biruiasc[
leul =i ursul, lucru care l-a încurajat s[-l biruiasc[ pe Goliat.
David a avut un Eben-Ezer al laudelor c[tre Dumnezeu pe câmpia
Betleemului, unde a p[storit turma tat[lui s[u =i a atribuit biru-
in\ele lui Domnului. 
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Ne aducem aminte cum Dumnezeu +i-a \inut promisiunea =i
i-a dat un fiu lui Avraam la b[trâne\e, pentru c[, spre deosebire de
Lot, avea un altar. Putem asculta prin credin\[ la timpanele
r[sun[toare ale Mariei, care a cântat cântarea de laud[ dup[ ce a
trecut Marea Ro=ie ca pe uscat. Dumnezeu a ascultat rug[ciunea
lui Ezechia =i i-a prelungit via\a, =i acea rug[ciune ascultat[ este
tot un Eben-Ezer. Toate aceste fapte m[re\e reprezint[ un Eben-
Ezer, o zi de biruin\[, când mâna Domnului a lucrat în mod deo-
sebit. Nimic nu-i mai profitabil pentru un copil al Domnului ca o
revizuire a pietrelor de aducere aminte a biruin\elor din via\a lui.
Tu ai avut biruin\e cu Domnul? Ai fost sc[pat de vina p[catului =i
scos de sub st[pânirea celui viclean? <Mul\umiri fie aduse lui
Dumnezeu pentru darul Lui nespus de mare!> (2 Corinteni 9:15). 

Dac[ e=ti mântuit =i ai credin\[ care ac\ioneaz[ prin fapte,
sigur c[ ai avut un Eben-Ezer în via\a ta, în fiecare an, dac[ nu în
fiecare lun[. Ai dreptul =i datoria s[ spui: <Aleluia!>, adic[ l[udat
s[ fie Domnul, ori de câte ori prive=ti la felul cum Dumnezeu
te-a izb[vit. |i-a vorbit Domnul prin Scriptur[, c[r\i cre=tine sau
de la amvonul unei case de rug[ciune? Atunci ai un Eben-Ezer în
via\a ta =i merit[ Dumnezeu s[-I aduci mul\umire. Mesajul aces-
ta numit Eben-Ezer ne cheam[ s[ ne examin[m ca s[ vedem ce fel
de rela\ie avem cu Dumnezeul în care spunem c[ noi credem.
Numai dac[ suntem mor\i suflete=te sau trântori în via Domnului
nu avem un Eben-Ezer al mul\umirii în via\a noastr[, la care a-
tunci când privim s[ spunem: <Pân[ aici Domnul ne-a ajutat!>
Mântuirea se d[ în dar, de aceea avem datoria s[ spunem =i alto-
ra ce ne-a f[cut Domnul =i modul în care ne-a dat biruin\[, la fel
ca aceia care au fost vindeca\i de Domnul Isus =i pe urm[ au fost
trimi=i la ai lor ca s[ spun[ ce le-a f[cut Domnul. Au fost =i
necazuri în via\a noastr[, pentru c[ nu este har f[r[ cruce, dar au
fost =i biruin\e pentru care trebuie s[ d[m slav[ lui Dumnezeu.
Este regretabil c[ de multe ori suntem înconjura\i de oameni pesi-
mi=ti care nu v[d decât crucea, dar noi suntem chema\i s[-I
mul\umim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. 
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}ntr-o zi torid[ de var[, în Chicago, o femeie =i-a închis cheile
în ma=in[ unde era =i copilul ei de câteva luni, care era în pericol
de a se sufoca de c[ldur[. Pentru c[ \ipa disperat[, un om care era
în parcare s-a apropiat s[ o ajute =i a luat o piatr[ cu care a spart
geamul ma=inii. Apoi a deschis u=a =i a scos copilul afar[. Mai
t`rziu, acea femeia l-a dat în judecat[ pe acel b[rbat pentru c[ i-a
spart geamul. Instan\a a întrebat-o pe femeie: <Ce este mai impor-
tant? Geamul sau copilul?> Apoi a anulat cazul. Pare o mare
nedreptate ceea ce a f[cut acea femeie nerecunosc[toare, dar de
multe ori copiii Domnului face acela=i lucru când sunt în suferin\[
sau au nereu=ite. Dumnezeu ]l întreab[ pe un astfel de om: <Ce
este mai important, trupul sau sufletul s[ fie mântuit?> Aceia care
nu fac nimic pentru Împ[r[\ia lui Dumnezeu au o s[n[tate spiri-
tual[ =ubred[ =i nu au un Eben-Ezer al biruin\ei în via\a lor, din
cauz[ c[ sunt egoi=ti sau le este fric[ c[ nu vor avea o reu=it[ în
ceea ce ar încerca s[ fac[. Aceast[ fric[ este la fel ca frica unui
fermier care nu sam[n[ nimic, pentru c[ spune c[ poate nu va
ploua, sau nu va încol\i s[mân\a, sau c[ îi este fric[ c[ recolta va
fi lovit[ cu ceva boal[ de grâne. Sufletele care-L iubesc pe
Dumnezeu lucreaz[ =i chiar risc[ s[ fie respinse =i s[ aib[
nereu=ite, pentru c[ atunci când are o biruin\[ spune c[ s-a meri-
tat totul, chiar dac[ a avut =i nereu=ite. 

Când mergeam cu un prieten pe la u=ile oamenilor ca s[ le
spunem despre Domnul Isus mul\i ne batjocoreau, dar ori de câte
ori unul ne asculta interesat =i-L primea pe Domnul Isus spuneam
c[ s-a meritat, oricum ne-au tratat ceilal\i. Aceia care-L cunosc pe
Dumnezeu =i puterea Lui au în via\a lor un Eben-Ezer =i spun ca
David:  <Binecuv`nteaz[, suflete, pe Domnul, =i nu uita nici una
din binefacerile Lui!> (Psalmul 103:2). Dumnezeu prime=te
mul\umirea noastr[ =i se bucur[ de ea, a=a cum s-a bucurat de
unul din cei zece lepro=i, care s-a întors înapoi la Domnul Isus ca
s[-I mul\umeasc[. Cu cât avem noi mai multe motive s[ avem un
Eben-Ezer, o aducere aminte a ceea ce a f[cut Domnul Isus pen-
tru noi. <Dar mul\umiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne d[ biru-
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in\[ prin Domnul nostru Isus Hristos> (1 Corinteni 15:57).
Aceast[ biruin\[ se nume=te iertare, mântuire =i via\[ ve=nic[. 

Într-o \ar[ marxist[, o feti\[ a trebuit s[ r[spund[ ]n scris la
întrebarea: <Ce a spus Marx despre religie?> Tân[ra a scris:
<Marx a spus c[ religia este opiumul oamenilor.> Când a ie=it de
la examen =i-a verificat noti\ele s[ vad[ dac[ a scris bine, =i când
a v[zut c[ a r[spuns bine =i-a f[cut cruce în semn de mul\umire,
c[ Dumnezeu a ajutat-o. S[ mul\ume=ti este ceva normal. Este o
stare care ni se potrive=te întotdeauna, dar s[ nu fie un obicei, o
tradi\ie, ci s[ fie o mul\umire la care particip[ o inim[ sincer[.
<Mul\umiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poart[ totdeauna cu
carul Lui de biruin\[ în Hristos, =i care r[spânde=te prin noi în
orice loc mireasma cuno=tin\ei Lui> (2 Corinteni 2:14). Nu vom
fi niciodat[ în stare s[-I mul\umim îndeajuns pentru ceea ce a
f[cut pentru noi, fiindc[ nu în\elegem pe deplin cât a costat mân-
tuirea noastr[. Cât ai da pentru ochii t[i? Ce pre\ are faptul c[ po\i
vorbi? Când vizit[m Eben-Ezerul mântuirii sufletului nostru tre-
buie s[ intr[m într-o continu[ s[rb[toare de laud[ =i mul\umire
c[tre Dumnezeu. Eben-Ezer este ca =i o zi de mul\umire, asem[-
n[toare cu s[rb[toarea corturilor, care era o s[rb[toare de
mul\umire, numit[ =i Sucot, =i dura =apte zile. 

Unele \[ri au bunul obicei de a pune o zi de o parte în fiecare
an, c`nd în mod deosebit s[-I mul\umeasc[ lui Dumnezeu =i s[
spun[: <Pân[ aici Domnul ne-a ajutat!> Eben-Ezer este o s[rb[-
toare a biruin\elor din via\a noastr[, prin care ne umilim, recu-
noscând c[ tot ceea ce suntem se datoreaz[ harului lui Dumnezeu
=i nu avem nimic bun care s[ nu ne fi fost dat. <Vezi s[ nu zici în
inima ta: «T[ria mea =i puterea mâinii mele mi-au câ=tigat aceste
bog[\ii»> (Deuteronom 8:17). Un ateu i-a spus unui predicator c[
nu simte nevoia de a-I mul\umi lui Dumnezeu, =i merg`nd mai
departe, cu un curaj nebun, a spus c[ dac[ exist[ Dumnezeu s[-l
tr[sneasc[ în urm[toarele cinci minute. Minutele au trecut =i nu
s-a întâmplat nimic. Atunci predicatorul i-a spus c[ r[bdarea lui
Dumnezeu cu el este mult mai îndelung[ dec`t crede el. Faptul c[
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mul\i nu au Eben-Ezer în via\a lor este potrivit cu vremurile de pe
urm[ descrise ]n Sfânta Scriptur[. <S[ =ti\i c[ în zilele din urm[
vor fi vremuri grele. C[ci oamenii vor fi… nemul\umitori...>
(2 Timotei 3:1, 2). 

Apostolul Pavel, care a suferit mult pentru înaintarea Evanghe-
liei, ne-a scris c[ s-a obi=nuit s[ fie mul\umit =i cu mult =i cu
pu\in, lucru care descrie starea unui om fericit, pentru c[ unul din
secretele fericirii este s[ nu vrei ceea ce nu ai =i nu po\i s[ ai. Este
important s[ ajungem la starea ]n care s[ fim mul\umi\i cu voia lui
Dumnezeu pentru via\a noastr[, ca s[ putem avea un Eben-Ezer al
mul\umirii fa\[ de Dumnezeu pentru lucrurile ce le-a preg[tit pen-
tru noi =i mai ales pentru dragostea ce ne-a ar[tat-o murind în
locul nostru. Samuel a privit în urm[ la felul cum Dumnezeu i-a
izb[vit de filisteni =i a f[cut un monument de piatr[ numind-l
Eben-Ezer, pentru ca el =i cei din jurul lui s[ nu treac[ cu vederea
bun[tatea Domnului. Cu 20 de ani mai devreme, fiii lui Eli au fost
omorâ\i =i chivotul luat ca prad[, dar atunci a fost o vreme când
puteau s[rb[tori izb[virea dat[ de Dumnezeu. Monumentul Eben-
Ezer mai avea ca scop s[-i aduc[ aminte poporului de p[catul de
care se f[cuse vinovat înaintea Domnului =i care le cucerise inima
în momentul ]n care au fost ataca\i de filisteni. Eben-Ezer le
aducea aminte de timpul când au fost în mare necaz =i au plâns
dup[ Domnul, poc[indu-se de necredincio=ia lor. <... Atunci toat[
casa lui Israel a plâns dup[ Domnul. Samuel a zis întregei case a
lui Israel: «Dac[ din toat[ inima voastr[ v[ întoarce\i la Domnul,
scoate\i din mijlocul vostru dumnezeii str[ini =i Astarteele,
îndrepta\i-v[ inima spre Domnul, =i sluji\i-I numai Lui; =i El v[ va
izb[vi din mâna filistenilor> (1 Samuel 7:2, 3).

Eben-Ezer le aducea aminte de fiul ce i s-a n[scut lui Fineas,
care murise în lupta cu filistenii, =i c[ruia i-au pus numele
I-Cabod, adic[ <Nu mai e slav[.> Î=i aduceau aminte de timpul
când vr[jma=ii lor credeau c[ dumnezeul lor e mai tare fiindc[
pusese mâna pe chivot, dar la Eben-Ezer se vedeau sco=i la mal
de mâna tare a lui Iehova =i au spus: <Pân[ aici Domnul ne-a aju-
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tat!> Privind via\a bisericii sau chiar a noastr[ în mod individul,
vedem cum purtarea de grij[ a lui Dumnezeu ne-a trecut prin cup-
toare, dar ne-a scos mai cura\i, =i ast[zi putem spune: <Pân[ aici
Domnul ne-a ajutat!> Eben-Ezer a fost pentru Israel =i pentru noi,
cei de ast[zi, o s[rb[toare a triumfului pe care Dumnezeu l-a avut
în via\a noastr[, triumf care a început în ei =i în noi prin poc[in\[.
Eben-Ezer le-a adus aminte de poc[in\a inimii lor, care a adus
îndurarea Domnului peste ei. <+i copiii lui Israel au scos din
mijlocul lor Baalii =i Astarteele, =i au slujit numai Domnului>
(1 Samuel 7:4). P[catul lor a fost acela c[ au crezut c[ Baalii pot
s[ de-a prosperitate p[mânturilor agricole, viilor, turmelor =i chiar
familiilor lor, în loc s[ cear[ aceste lucruri de la Dumnezeul cel
adev[rat. 

Cu ani în urm[, un om cu numele de Laban a parcurs în jur de
500 de km pe dromadere ca s[-=i recupereze Baalii de la familia
lui Iacov, crezând c[ f[r[ dumnezeii aceia nu va mai avea pros-
peritate. Credin\a în Baali nu-i ajuta la nimic, dar le mânca pute-
rea spiritual[ =i îi punea în stare de vr[jm[=ie cu Dumnezeu, care
este un Dumnezeu gelos. Poc[in\a Israelului de data aceasta a stat
în fapte, nu numai în cuvinte, =i Dumnezeu i-a izb[vit de filisteni.
Cel ce vine la mântuire trebuie s[ se lepede de to\i Baalii zilelor
de ast[zi =i s[-=i caute fericirea în Dumnezeu =i numai în El. Cine
a f[cut aceast[ lep[dare de Baali are în memoria lui un Eben-Ezer,
care îl face s[-I mul\umeasc[ lui Dumnezeu =i s[ spun[: <Pân[
aici Domnul ne-a ajutat!> Cei ce-I slujesc lui Dumnezeu sunt
diferi\i de cei ce slujesc Baalilor, nu ca grad =i pozi\ie p[mân-
teasc[, ci în natur[, pentru c[ duhul lor este viu. 

Când Rebeca, so\ia lui Isaac, a fost îns[rcinat[ cu doi b[ie\i
gemeni, Dumnezeu i-a spus c[ cel mai mic va fi slujit de cel mai
mare. Dumnezeu, care cuno=tea ce fel de persoane vor fi cei doi,
ar fi putut face ca Iacov, pe care l-a iubit pentru c[ îi vedea faptele
în viitor, s[ se nasc[ primul. Dumnezeu nu a procedat a=a, pentru
a ne înv[\a ce înseamn[ ca cel mai mic s[ fie slujit de cel mai
mare. Când Iacov a binecuvântat pe fiii lui Iosif, a binecuvântat
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mai întâi pe Efraim, care era mai mic ca Manase. Noi ne na=tem
cu o fire p[c[toas[, ]ns[ când Duhul Sfânt ne na=te din nou pri-
mim o fire nou[, care este din Dumnezeu. Firea veche care este
cu noi de mai mult timp, deci este mai mare, trebuie s[ slujeasc[
firii noi, f[pturii create în noi atunci când ne poc[im cu adev[rat.
Dumnezeu vrea s[ binecuv`nteze lucrul mâinilor noastre at`ta
timp cât nu ne pune în pericol, dar mai mult ca aceasta dore=te s[
binecuv`nteze activitatea omului nou din noi. Ai avut tu de
curând un Eben-Ezer al mul\umirilor? Aceast[ stare de mul\umire
se g[se=te la cei ce-L iubesc pe Domnul =i sunt gata pentru cer. 

Exist[ o categorie de oameni care nu sunt gata pentru cer, =i
anume aceia care odat[, demult, au avut un Eben-Ezer, adic[ o zi
de întoarcere la poc[in\[, dar au c[zut în la\ul vân[torului din
cauza nevegherii =i sunt departe de Dumnezeu. Mul\i î=i
încetineaz[ mersul când drumul e greu =i nu pu\ini se întorc
înapoi, uitând c[ necazurile au menirea s[ fac[ din noi oameni
mari în credin\[, la fel cum o\elul cel mai tare este produs la tem-
peraturile cele mai înalte. Domnul Isus ne-a înv[\at c[ numai
aceia care rabd[ pân[ la sfâr=it vor fi mântui\i, de aceea cei reci =i
cei c[ldu\i sunt chema\i s[ vin[ acas[ ca fiul risipitor =i s[
primeasc[ prin poc[in\[ restaurarea cu drepturi depline de fiu sau
fiic[ a Marelui St[pân. 

Un om, care era nestatornic pe calea Domnului, se tot ruga ca
Dumnezeu s[ cure\e pânzele de p[ianjen din inima lui, dar cine-
va care era în apropiere =i îl cuno=tea a strigat: <Nu Doamne! S[
nu faci aceasta, ci omoar[ p[ianjenii!> P[catul trebuie scos afar[
=i nu tratat sau protejat în vreun fel. Un astfel de om =i-a transfe-
rat afec\iunile ce le-a avut pentru Dumnezeu la alte lucruri sau
persoane =i se afla într-un pericol grozav de mare. Când un om
sl[be=te spiritual ajunge s[ cad[ de obicei în acelea=i sl[biciuni în
care a fost înainte de a se poc[i, de aceea fiecare din noi trebuie
s[ ne cunoa=tem punctul sensibil, pentru c[ =i vr[jma=ul nostru îl
cunoa=te. Domnul Isus a fost =i este des[vâr=it, ]ns[ =i El a fost
ispitit de vr[jma= când a fost pe p[mânt. <Dup[ ce L-a ispitit în
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toate felurile, diavolul a plecat de la El, pân[ la o vreme> (Luca
4:13). Dac[ de la Fiul lui Dumnezeu a plecat pentru o vreme,
putem fi siguri c[ va reveni =i la noi ca s[ ne ispiteasc[ chiar dac[
odat[ am avut biruin\e, pentru c[ el =tie c[ firea noastr[ veche
graviteaz[ spre p[cat. Exist[ târguri scumpe pentru suflet, care
cost[ mai mult decât vrei s[ pl[te=ti, de aceea în repetate rânduri
Scriptura ne îndeamn[ la veghere. Un mare predicator a spus c[
este mai de folos s[ =tii s[ spui NU, decât s[ cuno=ti toate scrip-
turile în latin[. Suntem chema\i s[ veghem la via\a gândurilor
noastre, pentru c[ prin ele Dumnezeu ne poate comunica atunci
când ne p[str[m cura\i pentru El. Dac[ gândurile sunt curate, ele
vor putea guverna asupra vorbirii =i apoi chiar asupra pa=ilor
no=tri. Duhul Sfânt, care ne conduce în tot adev[rul, vrea s[ ne
înve\e s[ tr[im pentru folosul altuia =i s[ încet[m s[ avem o
gândire egoist[, c[utând numai foloasele noastre. Dac[ ]i d[m
voie, Duhul Sfânt ne înva\[ s[ tr[im dup[ valorile de sus =i nu
dup[ cele de jos, care vor trece. 

Dac[ consta\i c[ nu mai ai dorin\a de a tr[i sfânt =i nu e=ti gata
de sacrificiu pentru Împ[r[\ia Lui, este necesar ca prin poc[in\[ s[
iei hot[râri noi, pân[ ce nu-i prea târziu. Diavolul nu are slujitori
ferici\i =i pe m[sur[ ce omul, care abandoneaz[ calea Domnului,
se apropie de ziua final[ este tot mai nemul\umit =i nefericit.
Balaam ar fi vrut s[ moar[ asemenea celor neprih[ni\i, dar pentru
necredincio=ia lui fa\[ de Dumnezeu a murit de sabia israeli\ilor.
O alt[ categorie de oameni care nu au avut experien\a un Eben-
Ezer sunt aceia care nu =i-au predat via\a Domnului Isus Hristos.
Dac[ nu ai avut în via\a ta niciodat[ un Eben-Ezer al biruin\ei
sufletului t[u, oferta de iertare a lui Dumnezeu este deschis[ =i
ast[zi, cu singura condi\ie de a nu veni la El prea târziu. La
poalele muntelui Sfânta Elena din statul Washington, în anul
1981, locuia un om cu numele de Harry. Avea o cabana frumoas[,
iar în fa\a ei era piesajul încânt[tor al mun\ilor =i a unui lac despre
care unii spuneau c[ ar[t[ ca un paradis. Geologii =i mai târziu
oamenii guvernului l-au rugat pe Harry s[ se mute de acolo, pen-
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tru c[ aparatele geologilor m[surau presiuni mari în adâncurile
p[mântului, care prevesteau o erup\ie vulcanic[. Harry a râs de
toate aceste preveniri =i a refuzat categoric s[ se mute. Într-o
noapte, pe nea=teptate, vulcanul a erupt s[lbatic =i a acoperit locul
unde era lacul, cabana lui Harry =i pe Harry, cu lav[ vulcanic[ de
peste 100 de metri. De o mai mare nebunie d[ dovad[ orice om
care refuz[ avertiz[rile lui Dumnezeu cu privire la mânia Lui,
care se va rev[rsa peste to\i cei ce au refuz[ s[ se împace cu
Dumnezeu Tat[l prin Domnul Isus Hristos =i s[ intre la ad[postul
jertfei Lui. 

Faptul c[ mergi la biseric[ nu te face mântuit, dup[ cum a intra
într-o banc[ nu te face bancher. Billy Sunday, predicatorul la a
c[rui predic[ s-a predat Billy Graham, spunea c[ a merge la o
biseric[ nu te face cre=tin, dup[ cum a intra într-un garaj nu te
face ma=in[. Pentru a fi m`ntuit trebuie s[ ai o rela\ie personal[
cu Domnul Isus Hristos pe care s[-L invi\i ca St[pân peste orice
aspect al vie\ii tale. Prin fapte sau ceremonii nu vei putea nicio-
dat[ s[ te mântuie=ti, dar dac[ faci pasul poc[in\ei =i pred[rii în
bra\ele Domnului, El î\i va da putere ca s[ tr[ie=ti pentru El.
Poc[in\a înseamn[ s[ ai aceea=i p[rere ca =i Dumnezeu cu privire
la cine este El, cine =i ce e=ti tu, ce ai f[cut tu =i s[-L la=i s[ te
schimbe. Aceasta este metanoia, adic[ schimbarea min\ii =i a ati-
tudinii. Poc[in\a este continu[, pentru c[ este o continu[ c[lcare a
mândrie noastre =i o continu[ în[l\are c[tre Acela care poate totul.
<S[ nu v[ par[ r[u de ce ve\i l[sa>, a spus Faraon familiei lui Iosif
când a invitat-o în Egipt. Dumnezeu ne invit[ la mo=tenire
nestric[cioas[ =i via\[ ve=nic[. Vino, =i s[ nu-\i par[ r[u de ce vei
l[sa în urm[. Vino! Vei fi primit =i vei avea un Eben-Ezer al
mul\umirilor c[tre Acela care te iube=te cu o dragoste des[vâr=it[.

Amin 
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39
TREI NUME LA RAPORT

<+adrac, Me=ac =i Abed-Nego au r[spuns împ[ratu-
lui Nebucadne\ar: «Noi n-avem nevoie s[-\i r[spun-
dem la cele de mai sus. Iat[, Dumnezeul nostru,
c[ruia îi slujim, poate s[ ne scoat[ din cuptorul
aprins, =i ne va scoate din mâna ta, împ[rate. +i chiar
de nu ne va scoate, s[ =tii, împ[rate, c[ nu vom sluji
dumnezeilor t[i, =i nici nu ne vom închina chipului de
aur, pe care l-ai în[l\at!»> Daniel 3:16-18

Babilonul a fost cetatea minune a lumii antice, situat[
chiar în leag[nul rasei umane, lâng[ locul unde a fost
paradisul p[mântesc numit gr[dina Edenului.

Babilonul a fost o cetate de seam[ a regilor babilonieni, persani =i
apoi greci, care s-au p[rândat la putere în acea regiune a lumii,
cetate care =i-a atins culmea puterii =i gloriei sale în timpul lui
Daniel =i a celor trei tovar[=i ai lui, men\iona\i în textul citat la
început. Cel mai de seam[ împ[rat a fost Nebucadne\ar, care a
domnit 45 de ani. El, în visul pe care l-a avut , era simbolizat prin
capul de aur a unei statui ce reprezenta împ[r[\iile lumii, de la el
=i pân[ la vremea sfâr=itului. Datorit[ neascult[rii de Dumnezeu
=i a alunec[rii în idolatrie, Dumnezeu a îng[duit ca Nebucadne\ar
s[ cucereasc[ Ierusalimul =i s[ duc[ din el în Babilon un mare
num[r de prizonieri, printre care a fost =i Daniel ]mpreun[ cu cei
trei prieteni ai lui, care s-au eviden\iat pentru agerimea =i calit[\ile
lor alese, a=a c[ au ajuns în func\ii de stat. 

Nebopolassar, tat[l lui Nebucadne\ar, i-a biruit pe asirieni în
625 î.Cr. =i a domnit pân[ în 604 î.Cr., când fiul s[u, care era în
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fruntea o=tilor imperiale a invadat \[rile de vest, a ajuns s[ dom-
neasc[ peste }mperiu. Nebucadne\ar, devenit unul din cei mai
puternici monarhi ai timpurilor, l-a avut ca prieten pe Daniel care
îi era sfetnic =i în care împ[ratul a recunoscut manifestarea
<Duhului Dumnezeului celui Sfânt.> Contemporan cu Daniel a
fost prorocul Ezechiel, care se num[ra printre prin=ii de r[zboi din
Iuda ce au fost du=i în robie în timpul împ[ratului Iehoiachim.
Prin prorocul Ezechiel, Dumnezeu a dat poporului din Babilon o
speran\[, =i anume c[ El va îng[dui ca urma=ii lor s[ se reîntoarc[
în \ara lor. G[sim în cartea scris[ de Daniel, care îi poart[ numele,
c[ acest împ[rat puternic, Nebucadne\ar, de-a lungul anilor, L-a
chemat de trei ori pe Dumnezeul lui Daniel, dar în mod diferit,
fiindc[ la începutul domniei lui era foarte dedicat închin[rii la
idoli. 

Textul citat la început face parte din descrierea evenimentului
de dedicare a unui idol, care era o statuie uria=[ de aur ridicat[ în
Valea Dura. Potrivit scrierilor istorice, acel eveniment a avut loc
în anul 586 î. Cr., al optsprezecelea an al domniei lui
Nebucadne\ar, an în care el a ars Ierusalimul. Împ[ratul a f[cut
din dedicarea acestui idol o ocazie prin care avea s[-=i dovedeasc[
puterea peste dreg[tori, îngrijitori, cârmuitori, judec[tori, vistier-
nici, poruncidu-le tuturor acestora ca la semnalul dat de sunetele
instrumentelor, duse acolo cu acea ocazie, s[ se arunce cu fa\a la
p[mânt =i s[ se închine chipului de aur. <Iar un crainic a strigat cu
glas tare: «Iat[ ce vi se porunce=te, popoare, neamuri, oameni de
toate limbile! În clipa când ve\i auzi sunetul trâmbi\ei, cavalului,
chitarei, al[utei, psaltirii, cimpoiului, =i a tot felul de instrumente
de muzic[, s[ v[ arunca\i cu fa\a la p[mânt, =i s[ v[ închina\i
chipului de aur, pe care l-a în[l\at împ[ratul Nebucadne\ar.
Oricine nu se va arunca cu fa\a la p[mânt =i nu se va închina, va
fi aruncat chiar în clipa aceea în mijlocul unui cuptor aprins»>
(Daniel 3:4-6). Daniel se pare c[ a fost prins cu treburile
împ[r[\iei =i a lipsit de la inaugurarea idolului de aur, ]ns[ cei trei
tineri care f[ceu parte din prin=ii de r[zboi din Israel, men\iona\i
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în textul citat la început cu numele noi care le-au fost date, au
refuzat s[ se închine chipului de aur, =i numele lor au ap[rut ime-
diat într-un raport care a fost dat împ[ratului. 

Acei tineri s-au hot[rât în inima lor s[ r[mân[ credincio=i, la
fel cum au f[cut =i atunci când cu ani în urm[ s-au hot[rât s[ nu
se spurce cu bucatele împ[ratului. Pentru hot[rârea lor de a
r[mâne fideli lui Dumnezeu, ne]nchin`ndu-se chipului de aur,
împ[ratul înfuriat a poruncit s[ se înc[lzeasc[ cuptorul de =apte
ori mai tare, dup[ care tinerii s[ fie lega\i =i arunca\i în cuptor de
c[tre osta=ii împ[ratului. C[ldura cuptorului i-a omorât pe solda\ii
ce i-au aruncat pe tineri în cuptor, dar pe cei trei nu i-a v[t[mat de
fel. Dumnezeu a onorat credin\a lor, =i îngerul Domnului a fost cu
ei în cuptor, a=a c[ împ[ratul a putut num[ra patru persoane =i nu
trei în mijlocul cuptorului. Atunci împ[ratul i-a chemat afar[ =i a
recunoscut c[ Dumnezeul lor este Dumnezeul cel adev[rat.
<... «+adrac, Me=ac =i Abed-Nego, slujitorii Dumnezeului celui
Preaînalt, ie=i\i afar[ =i veni\i încoace!»...> (Daniel 3:26). Pe urm[
a dat porunca ca oricine va vorbi de r[u pe Dumnezeul celor trei
tineri s[ fie f[cut buc[\i, iar casa lui pref[cut[ într-un morman de
murd[rii, pentru c[ a recunoscut c[ nu este nici un alt dumnezeu
s[ poat[ izb[vi ca El. 

Dup[ acel eveniment, ]mp[ratul i-a ridicat pe cei trei la mare
rang în împ[r[\ia lui, pentru integritatea ce a v[zut-o în ei,
g[sindu-i vrednici de încredere. Inima lui Nebucadne\ar este un
exemplu tipic al inimii care recunoa=te puterea lui Dumnezeu =i
totu=i continu[ s[ tr[iasc[ în idolatrie. }n momentul dedic[rii
idolului, împ[ratul }l cuno=tea deja pe Iehova ca fiind
<Dumnezeul dumnezeilor =i Domnul împ[ra\ilor> de pe vremea
când Daniel i-a tâlcuit visul cu chipul unei statui uria=e =i str[luci-
toare, f[r[ ca împ[ratul s[-i fi descris ce a visat. Sunt mul\i
oameni =i ast[zi care au fost expu=i la lumina Evangheliei =i au
fost convin=i în adâncul inimii lor c[ este Adev[rul =i totu=i
amân[ a se conforma cerin\elor lui Dumnezeu. La o astfel de
inim[ s-a referit apostolul Petru când a spus c[ cel ce se întoarce
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înapoi la p[cat se aseam[n[ cu un câine ce se întoarce la ce a
v[rsat (2 Petru 2:22). Dup[ cum cuvintele împ[ratului erau lege,
tot a=a dorin\ele inimii de care omul ascult[ îi sunt lege. 

Curajul =i credincio=ia celor trei tineri a r[mas pentru oameni
un exemplu demn de urmat a ce înseamn[ s[ fii hot[rât s[-L
sluje=ti pe Dumnezeu, chiar cu pre\ul vie\ii dac[ este necesar. Cei
trei tineri care nu s-au supus ordinului împ[r[tesc ar fi putut g[si
scuze =i justific[ri dac[ ar fi ales s[ se închine idolului, ]ns[
Dumnezeu nu ar fi câ=tigat slava =i faima ce a ob\inut-o prin
hot[r[rea lor dârz[ =i neclintit[ de a r[mâne credincio=i =i de a se
închina numai lui Dumnezeu. Haldeii care i-au denun\at pe tineri
au fost probabil aceia care au fost sc[pa\i de la moarte cu câ\iva
ani în urm[ de c[tre Daniel =i cei trei prieteni, atunci când nu au
putut t[lm[ci visul împ[ratului. Uneori omul î=i câ=tig[ vr[jma=i
atunci când face bine, =i se pare c[ cei care au fost salva\i de la
moarte de tinerii din Israel s-ar fi bucurat s[ termine cu ei, pentru
a nu mai avea obliga\ii sau vreun sim\ de inferioritate. 

Cei trei tineri ar fi putut spune c[ nu are rost s[ se împotriveasc[
cerin\ei împ[ratului =i c[ via\a le va fi irosit[ f[r[ nici o semnifi-
ca\ie dac[ nu se închin[ idolului. Ar fi putut spune c[ sunt robi
într-o \ar[ str[in[, fiindc[ Dumnezeu i-a l[sat s[ ajung[ robi unui
popor cu altfel de dumnezei =i pentru c[ li s-a încredin\at slujbe
importante se cuvine s[ respecte legile \inutului =i s[-i onoreze pe
aceia care i-a tratat oarecum bine, respect`nd obiceiurile lor. Ei
erau într-o situa\ie prosper[ la curtea celui mai puternic monarh al
acelor vremuri =i ar fi putut privi la ce acumulase =i la prespectiva
lor de viitor =i s[ fi spus c[ nu era timpul cel mai potrivit pentru a
face pe eroii. De multe ori =i în zilele de ast[zi este mai greu pen-
tru cei boga\i s[-L slujeasc[ cu fidelitate lui Dumnezeu decât
pentru cei mai s[raci, pentru c[ în lux =i bog[\ie inima are tendin\a
s[ se îngâmfe =i se mul\ume=te cu înv[\[turi despre Isus, f[r[ s[-L
aib[ pe Isus, dac[ El înseamn[ sacrificiu.

Cei trei tineri ar fi putut alege s[ se închine idolului spun`nd
c[ acel idol este nimic =i ar fi putut încerca s[-=i lini=teasc[
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con=tiin\a spunând ca to\i se închin[, acolo fiind mul\i din prin=ii
de r[zboi du=i în Babilon. Aceast[ scuz[ de a p[c[tui, pentru c[ =i
al\ii fac a=a este foarte obi=nuit[ în zilele de ast[zi, dar ea nu este
o scuz[ înaintea lui Dumnezeu. Cine alege calea cea larg[, pe care
merg mul\i, ajunge s[ aib[ numele scris în raportul pe care pârâ=ul
fra\ilor îl face =i prin care î=i justific[ dreptul de a colecta un ast-
fel de suflet pentru el atunci când pleac[ de pe p[mânt. Cei trei
tineri ar fi putut spune c[ închinarea la idoli este doar o dat[, pe
urm[ se vor închina din nou lui Dumnezeu, fiindc[ nu e un lucru
a=a de mare sau greu s[ te faci c[ te închini, doar pentru a nu
atrage aten\ia suspicioas[ a celor ce fac rapoartele c[tre împ[rat. 

Cei trei tineri =i-ar fi putut argumenta închinarea la idol
spunând c[ nu are rost s[-=i arunce via\a în vânt pentru c[ nu s-au
putut îndoi pu\in de spate, ]ns[ ei au avut o credin\[ înc[p[\ânat[,
care se baza nu pe tradi\ie sau pe vorbele oamenilor, ci pe Legea
dat[ de Iehova. Ei ar fi putut spune c[ pot face mai mult bine pen-
tru Dumnezeu =i poporul exilat dac[ s-ar fi ]nchinat idolului,
deoarece fiind la curtea împ[ratului ar fi putut mijloci pentru
popor, ]ns[ ajun=i în cuptor nu putea ajuta pe nimeni. Ar fi putut
spune c[ li se cere prea mult =i c[ au jertfit îndeajuns fiind
desp[r\i\i de prieteni, familie =i locurile în care au crescut, ]ns[ ei
au fost gata s[ pl[teasc[ pre\ul ascult[rii de Dumnezeu, oricât i-ar
fi costat. Fiecare suflet are de ales pentru el însu=i dac[ vrea s[-=i
predea via\a Domnului Isus, pentru ca El s[ tr[iasca prin el =i s[
aib[ folos de via\a lui, sau poate alege s[-=i p[streze via\a =i s[ o
iroseasc[ a=a cum vrea el. <Atunci Isus a zis ucenicilor S[i: «Dac[
voie=te cineva s[ vin[ dup[ Mine, s[ se lepede de sine, s[-=i ia
crucea =i s[ M[ urmeze. Pentru c[ oricine va vrea s[-=i scape
via\a, o va pierde; dar oricine î=i va pierde via\a pentru Mine, o va
câ=tiga. +i ce ar folosi unui om s[ câ=tige toat[ lumea, dac[ =i-ar
pierde sufletul?...»> (Matei 16:24-26). 

Nu ajunge s[ spui c[ vrei s[ fii a Domnului, nu ajunge s[-I
sluje=ti din când în când, dup[ cum ]\i convine =i nu ajunge s[ iei
unele decizii dup[ voia lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea totul sau
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nimic. Satan este mul\umit chiar dac[-i sluje=ti =i partial, pentru
c[ =tie c[ aceast[ slujire va invalida tot ce faci pentru Dumnezeu,
fiindc[ El este un Dumnezeu gelos =i ne vrea în întregime pentru
El. Este potrivit =i de folos s[ observ[m încrederea necondi\ionat[
de care au dat dovad[ ace=ti trei tineri în momentul când au fost
ispiti\i s[ se închine idolului pentru a-=i sc[pa via\a. Ei atunci =i
noi ast[zi suntem con=tien\i de existen\a unei vie\i ve=nice, pen-
tru c[ aceast[ via\[ este doar un loc de alegere =i testare a celor ce
vor fi ve=nic cu Dumnezeu. <Noi n-avem nevoie s[-\i r[spun-
dem>, tradus mai exact înseamn[ nou[ nu ne este team[ de cum
ne va afecta r[spunsul nostru =i nici nu suntem nelini=ti\i de ce ni
se va întâmpla ca urmare a alegerii ce am f[cut-o. R[spunsul =i
alegerea lor nu a fost dificil[, fiindc[ =i-au dat seama c[ nu au de
ales. A se închina chipului de aur nu era o solu\ie acceptabil[ în
con=tiin\a lor. Ei =tiau c[ slujesc adev[ratului Dumnezeu, care
este omnipotent =i poate alege s[-i scape, dar ei au spus c[ =i dac[
nu îi va sc[pa ei nu se vor compromite =i nu se vor închina chipu-
lui de aur. 

Fiecare suflet care promite credin\[ Domnului Isus va trece
prin aceasta faz[ de încercare, unde va trebui s[ aleag[ între a
r[mâne integru, curat =i necompromis pentru adev[rul ce i-l
dicteaz[ con=tiin\a luminat[ de Duhul Sfânt =i între a c[uta s[
foloseasc[ porti\a de sc[pare pe care uneori însu=i Satan o scoate
în calea credinciosului prin compromis. Domnul Isus a fost ispi-
tit ca s[ aleag[ calea u=oar[ a compromisului, dar El a biruit =i
este gata s[ vin[ în ajutorul celor ce sunt ispiti\i. Prima faz[ a
ispitei este timpul cel mai prielnic de a o birui. Eva în Eden a
ascultat =i a continuat s[ converseze cu vr[jma=ul =i atunci ispita
a biruit-o. Ispita de a ne compromite v[zând un avantaj de
moment este puternic[ =i puterile omului sunt slabe, de aceea tre-
bui s[ recurgem la ajutorul Aceluia care a biruit ispita, adic[ la
Domnul Isus Hristos. C[derea noastr[ are loc în momentul când
nu recurgem la ajutorul Lui, ci ne baz[m pe puterea noastr[ de a
birui. <Nimeni, când este ispitit, s[ nu zic[: «Sunt ispitit de
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Dumnezeu». C[ci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca s[ fac[ r[u, =i
El însu=i nu ispite=te pe nimeni. 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
1:13-15). Fiecare ispit[ pe care Ispititorul ne-o scoate în cale cere
o alegere, a=a cum au avut de ales =i cei trei tineri. De câte ori
alegem bine, caracterul nostru seam[n[ mai bine cu Domnul Isus.
Vr[jma=ul nostru a venit la primii oameni în Eden, a venit la
Domnul Isus, a venit la ucenici =i va veni la fiecare suflet care
vrea s[-L onoreze pe Dumnezeu cu via\a lui. Ispititorul caut[ la
dorin\ele ce le ai, începând cu dorin\ele p[c[toase. Dac[ nu
g[se=te dorin\e p[c[toase care s[-\i fie dragi, trece la a folosi
nevoile legitime ale trupului cum a f[cut cu Domnul Isus, ca apoi
dac[ alegi s[ nu mu=ti nici din aceast[ momeal[ s[ vin[ cu gân-
duri de autocomp[timire sau de pre\uire =i valoare personal[. 

Ispita ]=i are r[d[cina în gând, de aceea orice astfel de gând tre-
buie legitimat. Avem ]n noi dorin\e ascunse de a fi =i de a avea,
f[r[ de care nu ar exista ispite. Când ai tolerat prima sugestie a
ispitei, urm[torul gând care ]\i vine este: <Chiar este r[u?> Apoi
tat[l minciunii spune: <N-o s[ p[\e=ti nimic! Atâ\ia, doar, fac la
fel!> Aceast[ neascultare =i neveghere duce pân[ la urm[ la actul
final numit p[cat, care duce la moarte. Nu este p[cat c[ \i-a venit
gândul, dar refuz[ s[-l la=i s[ te întineze =i s[ ajungi la momentul
când spui: <Cum ar fi?> Se cere o voin\[ tare, la fel ca mu=chii
atle\ilor de performan\[ care în timp s-au dezvoltat, ]nc`t pot s[
execute comenzile de la creier =i s[ dea performa\a dorit[.
Oamenii tari ai p[mântului nu sunt cei ce sunt mu=chiulo=i, ci cei
ce biruiesc ispita, biruindu-se chiar pe ei în=i în primul rând.
Omul care caut[ sfin\enia se teme de gândurile murdare =i rele, de
aceea folosind arma cu care biruiesc sfin\ii, adic[ sângele
Domnului Isus, recurg la ajutorul Domnului =i r[mân cura\i. Este
important s[ ne cunoa=tem sl[biciunile =i vulnerabilitatea, pentru
c[ vr[jma=ul nostru deja ne-a studiat =i =tie care sunt aceste
puncte. Este necesar s[ ne studiem trecutul, ca s[ vedem în ce fel
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de ]mprejur[ri am fost birui\i de ispite =i astfel s[ ne cunoa=tem
mai bine. <Ferice de cel ce rabd[ ispita. C[ci dup[ ce a fost g[sit
bun, va primi cununa vie\ii, pe care a f[g[duit-o Dumnezeu celor
ce-L iubesc> (Iacov 1:12). Cei ce biruiesc ispita dau dovad[ c[ î=i
iubesc sufletul, dar =i pe Dumnezeu. Calea de a birui ispita este a
te arunca în bra\ele Domnului Isus. <Nu v-a ajuns nici o ispit[,
care s[ nu fi fost potrivit[ cu puterea omeneasc[. +i Dumnezeu,
care este credincios, nu va îng[dui s[ fi\i ispiti\i peste puterile
voastre; ci, împreun[ cu ispita, a preg[tit =i mijlocul s[ ie=i\i din
ea, ca s-o pute\i r[bda> (1 Corinteni 10:13). 

Dup[ ce ne-am examinat sl[biciunile, trebuie s[ evit[m acele
locuri, oameni =i condi\ii în care observ[m c[ avem tendin\a s[
pierdem lupta. <Fugi de poftele tinere\ii, =i urm[re=te nepri-
h[nirea, credin\a, dragostea, pacea, împreun[ cu cei ce cheam[ pe
Domnul dintr-o inim[ curat[> (2 Timotei 2:22). Iov a fost omul
care a f[cut leg[mânt cu ochii lui =i este bine s[ facem =i noi la fel
cu sim\urile noastre. Când vine un gând de poft[, de ur[, de cleve-
tire, de cârtire sau altfel de gând de acest fel este bine s[-l ducem
cu noi pe genunchi la cruce =i s[-i spunem acelui gând =i acelei
voci pe care am auzit-o în[untru nostru: <Repet[ înc[ o dat[ ce
mi-ai spus mie mai devreme, aici înaintea Domnului Isus!> }n
acel mod gândul va fi biruit. Ispita captureaz[ aten\ia gândurilor
ce recurg la emo\ii care, la rândul lor, afecteaz[ faptele noastre.
Dac[ refuz s[ încurajez un gând ce-mi vine, prin a nu m[ gândi la
el, ispita î=i pierde puterea. Ispita este ca un telefon ce sun[ în
mintea ta, dar trebuie s[-i pui receptorul jos, f[r[ s[ sim\i nevoia
de a te scuza, atunci când vr[jma=ul te sun[ în acest fel. Dac[
acest fel de gând r[u persist[ nu-l t[inui, ci du-l în rug[ciune
înaintea Domnului Isus. Vr[jma=ul vrea s[ crezi c[ numai tu ai
astfel de probleme, iar mândria noastr[ coopereaz[ cu el =i vrea
s[ ascund[ orice sl[biciune. <Supune\i-v[ dar lui Dumnezeu.
Împotrivi\i-v[ diavolului, =i el va fugi de la voi> (Iacov 4:7). Eu
trebuie s[ admit c[ singur sunt foarte capabil de a p[c[tui, cu toate
c[ vr[jma=ul poate doar s[-mi sugereze cum. Admi\ând c[ singur
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sunt slab stau mai aproape de Domnul =i când sunt atacat nu
r[mân pasiv, ci îi spun Domnului imediat. Nu este scurt[tur[ spre
maturitate, dup[ cum nu este scurt[tur[ prin care s[ devii un atlet
puternic peste noapte. Puterea de a birui ispitele =i stabilitatea în
credin\[ vine pe m[sura ce umbl[m în tot adev[rul Scripturii =i nu
alegem doar ce-i convine firii noastre. 

Doi oameni s-au dus ]n p[dure s[ taie lemne pentru iarn[ =i au
f[cut concurs ca s[ vad[ care poate strânge mai multe lemne în-
tr-o zi. Primul a luat doar o mic[ pauz[ de mas[ =i a muncit din
r[sputeri, pe când al doilea a luat o pauz[ lung[ de mas[ plus
multe alte pauze =i totu=i la sfâr=itul zilei a avut mult mai multe
lemne adunate dec`t primul. Cel care a muncit dublu de greu când
a v[zut c[ a pierdut concursul l-a întrebat pe cel care a c`=tigat
care îi este secretul, iar el a spus c[ ori de câte ori lua pauz[ î=i
ascu\ea =i toporul. Credin\a noastr[, de a nu ne pleca în fa\a
ispitelor ca =i cei trei tineri în fa\a idolului, se bazeaz[ pe Cuvân-
tul Scripturii cu care =i Domnul Isus L-a biruit pe Ispititor.
Cuvântul Scripturii trebuie s[ locuiasc[ din bel=ug în noi, pentru
ca la vremea încerc[rii Duhul Sfânt s[ poat[ aduce pe altarul
min\ii noastre din visteria bun[ a inimii cuvântul potrivit pentru a
birui ispita =i a r[mâne necompromi=i de p[cat. Un credincios
în\elept nu las[ s[ treac[ nici o zi din via\a lui f[r[ s[ î=i ascut[
aceast[ unealt[ numit[ de apostolul Pavel: <Sabia Duhului, care
este Cuvântul lui Dumnezeu.> 

În fiecare zi se face un raport cu privire la via\a ta =i la felul
cum alegi s[-L onorezi pe Dumnezeu, p[str`ndu-te curat. Pe cel
ce ia hot[r`rea de a se p[stra pentru Domnul îl a=teapt[ o cunun[,
]ns[ aceia care vor s[ tr[iasc[ mul\umindu-=i firea cu poftele ei
compromi\[toarea, dar vor =i s[-I slujeasc[ lui Dumnezeu vor
pierde totul. <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 cari 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,
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=i-L dau s[ fie batjocorit> (Evrei 6:4-6). Lupta este pe via\[ =i pe
moarte. Pe vremea când David fugea din calea lui Absalom, Itai
din Gat, prietenul lui David, a r[mas cu David. <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). Este o hot[râre pe care trebuie s[ o ia fiecare credincios
pentru Domnul Isus Hristos, care +i-a dat via\a pentru noi, dac[
cu adev[rat vrea mântuirea. Acela care ia în serios mântuirea
sufletului lui ia hot[rârea de a nu ceda ispitei înainte de a veni
ispita chiar dac[ to\i din jurul lui ar ceda. 

Cine vrea cununa vie\ii trebuie s[ spun[: <Chiar dac[ to\i ar
pleca de la Isus, eu nu voi pleca!> Aceast[ afirma\ie nu este spus[
dintr-o mândrie personal[, ci dintr-o dependen\[ total[ de
Dumnezeu, pe care }l iubim cu toat[ fiin\a noastr[, pentru c[ El
ne-a iubit întâi. <S[ nu-\i fie ru=ine dar de m[rturisirea Domnului
nostru… Ci sufere împreun[ cu Evanghelia, prin puterea lui
Dumnezeu!> (1 Timotei 1:8). Pe unii vr[jma=ul îi cump[r[ cu
bog[\ii mari, pe al\ii cu un blid de linte, pe unii cu un gând de ur[
sau de neiertare, dar rezultatul este acela=i: <pierzare ve=nic[!> Se
merit[ s[ lu[m în serios avertiz[rile pe care Dumnezeu ni le face
din dragoste, =i anume, de a r[mâne credincio=i numai Lui. <...Fii
credincios pân[ la moarte, =i-\i voi da cununa vie\ii> (Apocalipsa
2:10). At`t oamenii r[i c`t =i cei buni, numi\i de semenii lor a fi
oameni cumsecade, sunt to\i considera\i netrebnici pân[ când în
smerenie nu se poc[iesc cu adev[rat la poala crucii Domnului Isus,
care =i astazi ]i mai iart[ pe cei p[c[to=i. A=a cum cei trei tineri au
avut admira\ia cerului =i a p[mântului, =i noi avem aceea=i ocazie
ori de câte ori alegem s[ biruim r[ul prin bine, indiferent care va
fi costul pentru acest trup. În ce raport va fi scris numele t[u
ast[zi? Po\i s[ alegi. <Celui ce va birui =i celui ce va p[zi pân[ la
sfâr=it lucr[rile Mele, îi voi da st[pânire peste Neamuri. +i-i voi da
luceaf[rul de diminea\[> (Apocalipsa 2:26, 28).

Amin
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40
MINUNI

<El a l[sat o aducere aminte a minunilor Lui,
Domnul este îndur[tor =i milostiv.> Psalmul 111:4

În general omul este o fiin\[ curioas[ =i fl[mând[ dup[
supranatural. Cele mai fantastice aparate de luat vederi, =i
anume, ochii omului, iscodesc ne]ncetat, m[surând,

cânt[rind =i comparând lucrurile. Urechile vor s[ aud[ totdeauna
lucruri noi =i frumoase, pe care s[ le pun[ la dosar în sertarele
min\ii. Firea omului este doritoare s[ aud[ sau chiar s[ vad[ dac[
este cu putin\[ lucruri pe care le clasific[ într-o categorie numit[
minuni. Am avut ocazia s[ aud un profesor spunând c[ vrea s[
vad[ ce minune am f[cut atunci când i-am înmânat lucrarea de
tez[. Am auzit p[rin\i exclamând =i spunându-le copiilor: <Ce
minune ai f[cut?> atunci c`nd f[ceau o boac[n[. Acest fel de
lucruri nu pot fi considerate minuni, chiar dac[ uneori sunt lucruri
neobi=nuite =i extreme, pentru c[ singurul care poate face minuni
este Dumnezeu, Creatorul a tot ce vedem =i a ce nu vedem.
<Binecuvântat s[ fie Domnul, Dumnezeul lui Israel, singurul care
face minuni!> (Psalmul 72:18). 

Textul citat la început ne spune c[ Dumnezeu, care este
îndur[tor =i milostiv, =i a f[cut =i face minuni, a g[sit cu cale s[
\in[ o aducere aminte a minunilor Lui. Metoda pe care El a
ales-o s[ fac[ aceast[ aducere aminte a minunilor Lui este prin-
tr-un registru record al modului în care Dumnezeu a lucrat =i el se
nume=te Sfânta Scriptur[. Numim minune ceva ce nu poate fi
explicat prin legile naturii, fiind nevoie de o interven\ie supra-
natural[ din partea Creatorului, care a creat aceste legi în
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Universul nostru. Lumea noastr[ a fost creat[, are un început =i a
crede altfel înseamn[ a contrazice a doua lege a termodinamicii,
care în esen\[ spune c[ lucrurile au tendin\[ de a se schimba din-
tr-o stare în alta. Lucrurile se învechesc chiar =i în Univers, a=a c[
unele corpuri cere=ti numite de noi stele se sting, pe când lumina
altora înc[ nici nu a ajuns pân[ la noi. <Tu ai întemeiat în vechime
p[mântul, =i cerurile sunt lucrarea mâinilor tale. Ele vor pieri, dar
Tu vei r[mânea; toate se vor învechi ca o hain[, le vei schimba ca
pe un ve=mânt =i se vor schimba. Dar Tu r[mâi Acela=i, =i anii T[i
nu se vor sfâr=i> (Psalmul 102:25-27). 

Toate lucrurile sunt într-o continu[ schimbare, dup[ planul
Creatorului, =i au un scop temporar. <... C[ci cerurile vor pieri ca
un fum, p[mântul se va preface în zdren\e ca o hain[, =i locuitorii
lui vor muri ca ni=te mu=te; dar mântuirea Mea va d[inui în veci,
=i neprih[nirea Mea nu va avea sfâr=it> (Isaia 51:6). }n viitor,
urmeaz[ o cl[tinare a lucrurilor =i ferice va fi de sufletele care
devin parte din lumea ce nu se clatin[ =i care va r[mâne ve=nic.
<Cuvintele acestea «înc[ odat[» arat[ c[ schimbarea lucrurilor
cl[tinate, adic[ a lucrurilor f[cute, este f[cut[ tocmai ca s[ r[mân[
lucrurile care nu se clatin[> (Evrei 12:27). La o universitate cu
prestigiu din America, pe perete st[ scris cuvintele lui Einstain
care a recunoscut c[ în spatele minunilor observate de el în
Univers este un Creator: <Dumnezeu care creaz[ =i se afl[ în
natur[ este greu de în\eles, dar El nu este despotic sau r[u voitor.> 

Întâlnim pe paginile Sfintei Scripturi minuni datorate circum-
stan\ei, care lucreaz[ în limitele legilor naturii cunoscute de noi, ca
=i în cazul luptei de la Gabaon, când Israelul condus de Iosua a
s[rb[torit o victorie împotriva amori\ilor. <... Domnul a f[cut s[
cad[ din cer peste ei ni=te pietre mari pân[ la Azeca, =i au pierit...>
(Iosua 10:11). Grindina mare nu este ceva cu totul neobi=nuit, dar
s[ cad[ o grindin[ a=a de mare ]nc`t s[ omoare anumi\i oameni a
fost o minune. Sunt minuni care trec dincolo de legile naturii =i
complet afar[ de ceea ce noi cunoa=tem a fi posibil sub legile fizi-
ce. O astfel de minune a fost transformarea apei în vin de Domnul
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Isus la nunta din Cana, vindecarea sl[b[nogului de 38 de ani sau
hr[nirea a mii de oameni cu cinci pâini =i doi pe=ti=ori <«N-au
nevoie s[ plece», le-a r[spuns Isus; «da\i-le voi s[ m[nânce.» Dar
ei I-au zis: «N-avem aici decât cinci pâini =i doi pe=ti.» +i El le-a
zis: «Aduce\i-i aici la Mine» (Matei 14:16, 17). Ca s[ putem în-
cepe s[ în\elegem minunile f[cute de Singurul care face minuni,
adic[ Dumnezeu, trebuie s[ recunoa=tem c[ suntem limita\i ]n ce
privesc cuno=tin\ele pe care le avem despre spa\iu =i timp.

În =tiin\[ se speculeaz[ despre dimensiuni ]n afar[ de cele ce
pot fi clar definite, dar Dumnezeu care a creat legile fizice cunos-
cute de noi poate suspenda, anula sau modifica aceste legi dup[
cum binevoie=te El. El a p[strat o aducere aminte a minunilor Lui,
astfel ]nc`t prin intermediul Scripturii am aflat despre potop,
despre trecerea M[rii Ro=ii ca pe uscat de c[tre israeli\i, despre
ziua cea lung[ din timpul lui Iosua, când Israel s-a luptat cu
amori\ii, sau despre Iona, mesajerul lui Dumnezeu, care a petre-
cut un timp în pântecele pe=telui cel mare. Cu cât oamenii de
=tiin\[ studiaz[ Scriptura sau aducerea aminte a minunilor
Domnului, ei ajung tot mai mult s[ recunoasc[ acurate\ea eveni-
mentelor la nivel de minune. Paginile Sfintei Scripturi descrie
lucruri pe care noi le numim minuni, ca de exemplu: interven\ia
supranatural[ a lui Dumnezeu prin îngeri, na=terea Domnului Isus
din fecioara Maria, o stea care i-a c[l[uzit pe magi pân[ la locul
unde era Pruncul, trecerea nev[t[mat[ a Domnului printre
oamenii aduna\i cu gânduri ostile, schimbarea la fa\[ pe muntele
Tabor, întunericul ]n momentul r[stignirii Mântuitorului, sfâ=ierea
valului care separa locul sfânt de locul preasfânt, cutremurul =i
învierea Domnului Isus în ziua întâi a s[pt[mânii dup[ patimi.
Aveam nu numai harul, dar =i chemarea de a crede aceste aduceri
aminte a minunilor lui Dumnezeu, care ni-L fac cunoscut pe
Dumnezeu =i planul Lui pentru noi, oamenii. Cunoscând aceste
lucruri descoperim felul în care lucreaz[ Dumnezeu ca s[ putem
deveni ucenici ai Lui, dup[ planul Lui, nu printr-o convertire dup[
opiniile oamenilor. 
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Cele patru evanghelii sunt cele mai importante c[r\i ale
Scripturii, pentru c[ ele ne dau informa\ii despre Domnul Isus
Hristos =i sunt o p[strare a aducerii minte a felului în care s-a
desf[=urat planul de salvare a omului. Cele patru evanghelii sunt
patru prezent[ri individuale, dup[ felul cum Duhul Sfânt a g[sit
potrivit s[-i inspire pe fiecare dintre ei. Evangheliile sunt un
registru record al minunilor pe care Mântuitorul le-a f[cut în timp
ce a umblat îmbr[cat în trup omenesc. Evangheliile ne prezint[,
mai specific, =aptesprezece vindec[ri trupe=ti, nou[ minuni
asupra naturii, =ase eliber[ri de duhuri necurate =i trei învieri din
mor\i. Domnul Isus a tr[it cea mai mare parte a vie\ii Sale
p[mânte=ti în Galileea, în nordul Israelului, dar a f[cut câteva
vizite la Ierusalim. Domnul Isus a fost cel mai bun om care a tr[it
vreodat[. A vorbit mult despre bun[tate, care trebuie s[ fie parte
din caracterul nostru de cre=tin =i El vrea s[ vad[ aceast[ tr[s[tur[
de caracter în aceia care sunt s[mân\a Lui de urma=i. 

Domnul Isus a pus a=a mare accent pe mil[ =i bun[tate, ]nc`t a
g[sit potrivit s[ se identifice ca fiind Cel ce este în nevoie.
<...Adev[rat v[ spun, c[ ori de câte ori a\i f[cut aceste lucruri
unuia din ace=ti foarte ne]nsemna\i fra\i ai Mei, Mie mi le-a\i
f[cut> (Matei 25:40). Pentru ca omul s[ aib[ acest caracter al
milei trebuie s[ experimenteze cea mai mare minune pe care o
face Dumnezeu =i anume minunea na=terii din nou prin Duhul
Sfânt, care ne modeleaz[ s[ sem[n[m cu El. Minunea na=terii din
nou schimb[ oameni care nu ezitau s[-\i ia via\a pentru m[run\i=
în oameni de tip nou, n[scu\i din Hristos Isus. Un istoric roman a
scris c[ mila este o boal[ a sufletului, de care sufer[ cei slabi.
Domnul Isus ne-a înv[\at în predica de pe munte, scris[ de
evanghelistul Matei ]n capitolul 5, tr[s[turile omului nou, care
sunt complet opuse tr[s[turilor omului vechi =i a lucrurilor pro-
movate de duhul lumii. Când minunea na=terii din nou este o rea-
litate, sufletul este p[truns de dragoste =i pus în mi=care, pentru c[
Duhul Sfânt ne deschide ochii s[ vedem nevoi în via\a semenilor
no=tri. 
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Milostenia înseamn[ a interveni într-o situa\ie disperat[, pe
când d[rnicia este o rev[rsare de dragoste, un lucru frumos fa\[ de
cineva care poate s[ fie s[rac sau poate s[ nu fie s[rac. Planul lui
Dumnezeu este acela de a crea fiin\e asem[n[toare Fiului S[u,
care pân[ la urm[ vor domni împreun[ cu Domnul Isus Hristos.
Pentru c[ Domnul Isus a fost mi=cat de nevoile ce le vedea în
poporul care-L încojura =i fiindc[ îi era mil[ de ei a ales s[ fac[
multe minuni, prin care a vindecat pe cei bolnavi =i a eliberat pe
cei ap[sa\i de diavolul. Domnul Isus a f[cut mult mai multe mi-
nuni decât cele ce sunt amintite în cele patru Evanghelii. <Isus
str[b[tea toate cet[\ile =i satele, ... vindecând orice fel de boal[...>
(Matei 4:23; 9:35). Acest verset vorbe=te de multe vindec[ri care
au avut loc, f[r[ ca fiecare caz s[ fie descris cu lux de am[nunt.
<... =i aduceau la El pe to\i cei ce sufereau de felurite boale =i
chinuri: pe cei îndr[ci\i, pe cei lunatici =i pe cei sl[b[nogi; =i El îi
vindeca> (Matei 4:24). Din acest verset reiese c[ o mare mul\ime
de oameni, care suferea de diferite boli, a fost vindecat[. 

<...to\i cei ce aveau bolnavi atin=i de felurite boale, îi aduceau
la El. El }=i punea mâinile peste fiecare dintre ei, =i-i vindeca>
(Luca 4:40). Din nou cuvântul <to\i> include o mul\ime de cazuri
separate. <Seara, dup[ asfin\itul soarelui, au adus la El pe to\i bol-
navii =i îndr[ci\ii. +i toat[ cetatea era adunat[ la u=[. El a vinde-
cat pe mul\i care p[timeau de felurite boale...> (Marcu 1:32-34).
Aici vedem c[ Domnul Isus a vindecat o mul\ime de oameni
suferinzi într-o singur[ sear[. <Mai sunt multe alte lucruri, pe care
le-a f[cut Isus, care, dac[ s-ar fi scris cu deam[runtul, cred c[ nici
chiar în lumea aceasta n-ar fi putut înc[pea c[r\ile care s-ar fi
scris> (Ioan 21:25). }n acest verset avem opinia evanghelistului
Ioan, care cu cuno=tin\ele ce le avea în acel timp despre scrierea
manuscriselor, care era o metod[ greoaie, a v[zut ca fiind ceva
imposibil în ochii lui s[ se scrie toate minunile pe care le-a f[cut
Domnul Isus în cei trei ani =i jum[tate cât a umblat cu ucenicii S[i
pe p[mânt. Minunile pe care Domnul Isus le-a f[cut L-au identi-
ficat ca fiind Dumnezeu care poate =i =tie totul, inclusiv gândurile
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oamenilor. Domnul Isus nu a fost doar un proroc =i înv[\[tor, ci
El este Dumnezeu întrupat. Dac[ El nu ar fi <DIVIN>, adic[
Dumnezeu, cre=tinismul s-ar fi pr[bu=it de mult, dar faptul c[
Biserica zidit[ de Hristos este în picioare =i vie este o minune
ne]ntrerupt[ a puterii lui de Dumnezeu. Domnul Isus nu poate fi
mai pu\in decât este, adic[ Dumnezeu. El nu a lucrat pe ascuns, =i
din cuvintele Lui reiese c[ nu obiecteaz[ =i chiar vrea ca minunile
s[ fie verificate. 

Dup[ ce a transformat apa în vin a spus s[ fie dus un exemplar
din el la nun. Dup[ ce a vindecat leprosul l-a trimis la preot, care
avea slujba s[-l verifice =i s[-l declare curat. Domnul Isus, fiind
Dumnezeu, a f[cut minuni spre folosul celor ce aveau nevoie de
vindecare. Sufletele n[scute din nou nu î=i ascund felul nou de a
fi, ci printr-o tr[ire cârmuit[ de Duhul Sfânt r[spândesc lumina
care este în ei. G[sim în Scriptur[ c[ Domnul Isus a f[cut =i o
minune prin care +i-a ar[tat puterea de Dumnezeu, atunci c`nd a
rostit o sentin\[ împotriva unui smochin în care nu a g[sit road[.
<A v[zut un smochin lâng[ drum, =i S-a apropiat de el; dar n-a
g[sit decât frunze, =i i-a zis: «De acum încolo, în veac s[ nu mai
dea rod din tin!»...> (Matei 21:19). Smochinul s-a uscat, iar
ucenicii s-au mirat de puterea Domnului Isus, dar =i de felul dife-
rit al minunii. <Ucenicii, când au v[zut acest lucru, s-au mirat, =i
au zis: «Cum de s-a uscat smochinul acesta într-o clip[?»> (Matei
20:20). Faptul c[ smochinul s-a uscat la cuvintele Mântuitorului a
fost o minune, dar în acela=i timp =i o pild[. Aceast[ minune ne
d[ o lec\ie folosindu-se de un obiect, pentru a ne face s[ ]n\elegem
mai bine ce a vrut s[ ne transmit[ Isus. 

Atunci când omul nu este în stare s[ în\eleag[ adev[rul gol
golu\ Dumnezeu folose=te pilde, ca s[ ne ajute pe noi, oamenii, s[
cunoa=tem ce vrea de la noi. Prin aceast[ minune Mântuitorul
le-a vorbit despre vremea de strâmtorare care urma s[ vin[ peste
cetatea Ierusalimului, pe care a spus c[ ar fi vrut s[-i strâng[ la fel
cum o clo=c[ î=i strânge puii, dar ei nu au vrut. Dup[ statisticile
oamenilor, dac[ poporul Israel nu ar fi fost dus în robie =i
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împr[=tiat =i dac[ nu ar fi trecut prin necazurile ce le-au avut de
suferit de-a lungul anilor, datorit[ neascult[rii de Dumnezeu, în
loc de 15 milioane de oameni, cât num[r[ ei ast[zi în toat[ lumea,
era un popor care ar num[ra 200 de milioane de oameni. Numai
puterea nazist[ este responsabil[ pentru omorârea a peste =ase
milioane de evrei în doar câ\iva ani. Istoria descrie modul ]n care
Ierusalimul a fost nimicit de armatele lui Titus =i peste cinci mili-
oane de evrei au fost îmbarca\i pe cor[bii, du=i ]n Alexandria =i
vându\i ca sclavi. Cu toate c[ Dumnezeu i-a împr[=tiat printre
popoare, El a prevestit o vreme, prin prorocul Ezechiel, când
Israelul reprezentat printr-o vale de oase lipsite de via\[ vor
deveni f[pturi vii. Existen\a Statului Israel este una din marile
minuni ce sunt descrise ca o aducere aminte pe paginile Sfintelor
Scripturi, pentru ca noi s[-L cunoa=tem =i s[-L credem pe acest
Dumnezeu al minunilor. 

Israelul este asem[nat cu un smochin care s-a uscat pentru c[
nu s-a g[sit road[ în El, dar în ultimii ani acest smochin a început
s[ ]nverzeasc[ din nou dup[ cum a fost scris în Scriptur[, lucru
care reprezint[ o aducere aminte a minunilor Lui. <Astfel cei
r[scump[ra\i de Domnul se vor întoarce, vor veni în Sion cu
cânt[ri de biruin\[...> (Isaia 51:11). Pe arcul de triumf al lui Titus
construit la Roma dup[ nimicirea Ierusalimului a fost scris: <S-a
sfâr=it cu Iudeea.> Dumnezeul minunilor nu a agreat cu planul =i
mândria Romei =i ast[zi nu mai exist[ Imperiul Roman, dar exist[
Statul Israel, care pentru un timp a fost total dezmembrat. Israelul
este poporul ales al lui Dumnezeu, de care El s-a folosit pentru ca
noi s[ avem Scriptura, care este <o aducere aminte a minunilor
Lui>, a=a cum spune textul citat la început. <Voi zice
miaz[noaptei: «D[ încoace!» =i miaz[zilei: «Nu opri», ci adu-Mi
fiii din \[rile dep[rtate =i fiicele de la marginea p[mântului> (Isaia
43:6). Dumnezeul minunilor este Acela care într-o zi î\i poate face
dintr-un vr[jma= un prieten =i tot El a ales s[ fac[ într-o singur[
zi dintr-un popor risipit o \ar[, un stat independent, a=a cum a fost
profe\it pe paginile Scripturii, care este o aducere aminte a minu-
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nilor Lui. Aceast[ zi a fost ziua de 14 Mai 1948, când Israelul a
fost recunoscut de Na\iunile Unite ca fiind stat independent.
Domnul Isus a ales un smochin, pentru a fi ca un material didac-
tic, =i a f[cut ca acesta la cuvântul Lui s[ se usuce. 

Regina Angliei i-a cerut unui cre=tin de la curtea ei s[
dovedeasc[ c[ Scriptura este adev[rat[. El i-a spus: <The jew
madam, The Jew...!>, adic[ faptul c[ evreii exist[, a=a cum a fost
scris în Scriptur[. Minunea smochinului blestemat ne vorbe=te =i
despre viitorul celor ce tr[iesc f[r[ s[ aduc[ roade pentru
Dumnezeu. Prin aceast[ minune, singura cu efect negativ,
Domnul Isus a demonstrat ce îi a=teapt[ pe aceia în care El nu
g[se=te road[. Israelul a primit cu generozitate binecuvânt[ri din
partea lui Dumnezeu, promi\`nd credincio=ie, ]ns[ atunci când
Domnul le-a verificat tr[irea a g[sit numai frunze. Israelul avea
mult[ religie care consta în obiceiuri =i ritualuri la care inima nu
participa, ]ns[ neglijau mila, dreptatea =i credincio=ia. Minunea
smochinului uscat este o avertizare pentru to\i oamenii religio=i
care nu aduc roada c[utat[ de Dumnezeu. Atunci când într-o bise-
ric[ sfin\enia este înlocuit[ cu un duh de toleran\[ fa\[ de p[cat,
pentru a nu se sup[ra nimeni, Dumnezeu este provocat =i cei ce
fac astfel de lucruri au acelea=i urm[ri ca =i smochinul g[sit f[r[
road[. Când faptele f[cute în bun[tate =i închinarea în duh =i în
adev[r sunt înlocuite cu ceremonii religioase, oricât de pompos
nume sau loca= de închinare ar avea o grupare de oameni, se poate
a=tepta s[ i se întâmple ceea ce i s-a întâmplat smochinului. 

Dumnezeu a îng[duit ca noi s[ avem scris[ o aducere aminte a
minunilor Lui, pentru a înv[\a din vie\ile acelora care nu au r[mas
în ascultare de Dumnezeu. Cartea Genesei spune c[ primul Adam
a c[utat frunze de smochin, din care =i-a f[cut un =or\, dar al
doilea Adam nu caut[ frunze, ci caut[ road[. El ne verific[ carac-
terul s[ vad[ ce se poate atribui credin\ei =i inten\iile cu care
facem ceva bun, ca s[ ne cânt[reasc[ dragostea. Dumnezeu cal-
culeaz[ fiecare fapt[, ca s[ vad[ cât cânt[re=te în cântarul numit
<sacrificiu>, pentru a ne putea r[spl[ti la sfâr=it. El dore=te mult
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s[ g[seasc[ în noi toat[ roada Duhului Sfânt care face s[ ne
asem[n[m cu St[pânul nostru, care a f[cut tot ce a fost necesar
pentru ca noi s[ putem rodi. Dup[ cum frunzele la smochin sunt
un semn c[ e viu =i poate rodi, tot a=a cel ce este cre=tin spune c[
sufletul lui viu se aseam[n[ cu Domnul Isus Hristos. 

Reformatorul Luther a mers pân[ acolo ]nc`t a spus c[
cre=tinul este Hristos. Dumnezeu nu se las[ batjocorit de cineva
care produce doar frunze =i ocup[ degeaba locul în gr[dina Lui.
<Nu v[ în=ela\i: «Dumnezeu nu Se las[ s[ fie batjocorit.» Ce
sam[n[ omul, aceea va secera. Cine sam[n[ în firea lui p[mân-
teasc[, va secera din firea p[mânteasc[ putrezire; dar cine sam[n[
în Duhul, va secera din Duhul via\[ ve=nic[> (Galateni 6:7, 8).
Dumnezeu nu vrea s[ avem doar frunze, ci =i road[ care s[
r[mân[ pân[ la coacere. El este fl[mând dup[ neprih[nirea noas-
tr[, care }l face s[ se apropie de noi a=a cum odat[ S-a apropiat de
primul om în r[coarea zilei. Dumnezeu este doritor s[ vad[ un
popor zelos în fapte bune, pentru c[ ele sunt r[splata Lui în urma
investi\ie pe care a f[cut-o în noi. Aceast[ minune a smochinului
f[r[ road[ ne înva\[ s[ nu ne pretindem ceea ce nu suntem =i dac[
ne verific[m =i g[sim c[ nu avem ceea ce se a=teapt[ s[ fie g[sit
la noi s[ facem tot posibilul s[ ne schimb[m, pentru ca St[pânul
s[ g[seasc[ road[ în noi. 

}n casa unui cre=tin, pe perete se afla o plac[ pe care erau scrise
cuvintele din Iosua 24:15: <...Cât despre mine, eu =i casa mea
vom sluji Domnului.> Unul din copiii care locuiau în acea cas[ a
p[r[sit calea Domnului, iar tat[l lui a scris =i a ad[ugat pe acea
plac[: <cu excep\ia lui John>. Acel credincios era integru =i nu a
vrut ca acel verset s[ fie un neadev[r atunci când casa lui va fi
verificat[ de Dumnezeu. Dac[ ne numim cre=tini, s[ nu uit[m c[
poc[in\a este parte necurmat[ din via\a noastr[, nu o hain[ pe care
o îmbr[c[m la s[rb[tori sau chiar în fiecare duminic[. Dumnezeu
vrea s[ ia parte la tot ce se întâmpl[ în via\a noastr[, în fiecare zi.
Un b[trân bogat s-a dus la doctor =i acesta l-a conectat la un
aparat de auz, pentru c[ omul nu mai auzea decât cu foarte mare
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greutate. La urm[toarea vizit[, doctorul l-a întrebat cum îi place
schimbarea pe care acel aparat a f[cut-o în via\a lui. B[trânul a
spus c[ îi place foarte mult =i deja =i-a schimbat testamentul de
trei ori. El nu spusese familiei c[ are aparat pentru auz în urechi
=i c[ acum el aude tot ce se vorbe=te în jurul lui. Familia lui con-
tinua s[ vorbeasc[ despre el ca =i cum el nu ar auzi nimic, =i în
acele condi\ii el a fost în stare s[-=i dea seama cine îl iube=te =i
cine nu îl iube=te. 

De multe ori noi }l trat[m pe Dumnezeu într-un mod
asem[n[tor, de parc[ El ne-ar auzi numai atunci când ne rug[m
sau ne-ar vedea numai când }l chem[m noi. Dumnezeu aude =i
vede totul, chiar =i atunci când noi nu ne gândim la aceasta, de
aceea trebuie s[ umbl[m smeri\i înaintea Lui, fiindc[ El cunoa=te
n[zuin\ele inimii. Dumnezeu vede nevoile noastre, dar =i caprici-
ile =i idolii no=tri dac[ îi avem. El urm[re=te comportamentul nos-
tru în casa de rug[ciune, acas[, la =coal[, la serviciu sau oriunde
am fi. El nu vrea s[ fie musafir, ci rezident permanent în casa
sufletului nostru. Un c[l[tor a trecut printr-un sat =i a c[utat
poc[i\i de fiecare zi, dar i s-a spus c[ nu sunt în acel sat decât
poc[i\i de sâmb[ta sau de duminica. Suntem chema\i s[ fim cre-
dincio=i în fiecare zi, cu statornicia omului care-L cunoa=te, crede
=i iube=te pe Dumnezeu. 

Una din minunile pe care Domnul Isus le-a f[cut a fost aceea
c[ a vindecat de friguri pe soacra lui Petru. Petru L-a rugat pentru
ea =i Domnul Isus a vindecat-o. Ea s-a ridicat imediat de unde
z[cea =i a început s[ le slujeasc[. +i ast[zi sunt mul\i bolnavi de
friguri suflete=ti. Mul\i sunt gata pentru meci sau programe de
televizor, dar nu de rug[ciune sau de a studia Scriptura. Sunt gata
s[ cheltuiasc[ pentru lux sau distrac\ie, dar când e s[ dea bani
Domnului îi apuc[ frigurile. Dumnezeu vindec[ =i ast[zi frigurile
p[mânte=ti, dar =i pe cele suflete=ti. Vine o zi când va fi prea târ-
ziu ca omul s[ se hot[reasc[ =i s[ tr[iasc[ cu pre\uire fa\[ de
Dumnezeu. Via\a este trec[toare =i nu se merit[ s[ ne leg[m de
nimic de pe p[m`nt. Noi doar trecem pe acest p[mânt în drumul
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nostru spre locul ve=nic. C`nd te afli ]ntr-o situa\ie grea nu doar
c[uta s[ scapi, ci dac[ tot e=ti acolo caut[ s[ vezi ce po\i înv[\a
din ea. Caut[ s[ vezi cum ar putea fi glorificat Numele lui
Dumnezeu în urma încerc[rii credin\ei tale. Apostolul Pavel a fost
în lan\uri pentru Evanghelie =i a spus c[ acele împrejur[ri au
lucrat la înaintarea Evangheliei. A fost legat de doi solda\i care
sunt sigur c[ au auzit despre mântuire. Solda\ii erau schimba\i tot
mereu =i nu peste mult a putut s[ spun[ c[ cei din casa Cezarului
trimite salut[ri fra\ilor. Testul uceniciei are loc atunci când toate
proptele sunt luate =i r[mâi singur cu credin\a pe care o ai în
Dumnezeu. Atunci când e=ti singur în cuptorul încerc[rii se poate
vedea prezen\a sau lipsa unui caracter integru, care nu se com-
promite. 

Cu privire la via\a noastr[, Dumnezeu nu este limitat decât de
ceea ce noi vrem s[-I d[m Lui. El este limitat de cât[ binecu-
vântare s[ ne dea, ]n func\ie de ascultarea noastr[ de cuvântul
S[u, care este o aducere aminte a minunilor Lui. Dup[ ce am
devenit ce trebuie, adic[ ierta\i =i mântui\i, putem s[ rodim roada
pe care Dumnezeu o a=teapt[ de la noi. Atunci vom avea parte de
o minune care nu s-a mai întâmplat =i nici nu se va mai întâmpla
niciodat[. Aceast[ minune va fi R[pirea Bisericii la Cer, adic[ a
credincio=ilor care-L iubesc pe Dumnezeul minunilor. Ei vor fi
schimba\i într-o clipeal[ într-un trup de slav[, care se va în[l\a la
Cer pentru a fi ve=nic cu Acela care este cu adev[rat Bun. 

Amin
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41
INTRAREA TRIUMFALÃ ÎN IERUSALIM

<+i când S-a apropiat de Ierusalim, spre pogorâ=ul
muntelui M[slinilor, toat[ mul\imea ucenicilor, plin[
de bucurie, a început s[ laude pe Dumnezeu cu glas
tare pentru toate minunile, pe care le v[zuser[. Ei
ziceau: «Binecuvântat este Împ[ratul care vine în
Numele Domnului! Pace în cer, =i slav[ în locurile
preaînalte!»> Luca 19:37, 38

Intrarea triumfal[ a Domnului Isus în Ierusalim este cunos-
cut[ de cei mai mul\i cu numele de S[rb[toarea Floriilor =i
este obiceiul s[ fie felicita\i cei ce au un nume care deriv[

din cuvântul <floare> sau li se d[ flori în amintirea ramurilor de
finic cu care poporul L-a întâmpinat pe Domnul Isus. <…al\ii
t[iau ramuri din copaci, =i le pres[rau pe drum> (Matei 21:8).
<...al\ii pres[rau ramuri, pe care le t[iaser[ de pe câmp> (Marcu
11:8). S[rb[toarea intr[rii Domnului Isus în Ierusalim este un
eveniment descris cu lux de am[nut în cele patru evanghelii care
descriu via\a Mântuitorului. Acest eveniment istoric face parte
din împlinirea prorociilor cu privire la lucrarea Mântuitorului pe
p[mânt. Timp de mai bine de trei ani Domnul Isus S-a f[cut
cunoscut poporului f[când semne, minuni =i propov[duind
Împ[r[\ia cerurilor. Domnul Isus =tia motivul pentru care a venit
pe p[mânt =i nu a l[sat ca nimeni s[-L devieze de la planul lui
Dumnezeu de a deveni Mielul de jertf[ al lui Dumnezeu pentru
p[catele omenirii. 

S[rb[toare numit[ Florii trebuie s[ fie o s[rb[toare când
Domnul Isus Hristos, Împ[ratul p[cii, s[ fie s[rb[torit, nu noi,
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oamenii. Intrarea Domnului Isus în cetate a pus în mi=care toat[
cetatea. <Când a intrat în Ierusalim, toat[ cetatea s-a pus în
mi=care, =i fiecare zice: «Cine este acesta?» «Este Isus, Prorocul
din Nazaretul Galileii», r[spundeau noroadele> (Matei 21:10, 11).
Domnul Isus a fost un erou care înc[ o dat[ a dat omenirii un
exemplu de umilin\[. El a fost un viteaz care a plâns. El a avut
puteri ca nimeni altul =i a venit s[ slujeasc[ altora. 

Când un conduc[tor roman al unei legiuni de o=ti se întorcea
biruitor la Roma era primit cu mare cinste, iar convoiul care se
întorcea plin de prad[ de r[zboi trecea prin arcul de triumf în
aplauzele poporului =i în prezen\a împ[ratului. Eroul Floriilor,
Domnul Isus Hristos, Împ[ratul Slavei, a venit nu s[ primeasc[ o
slav[ p[mânteasc[, ci s[ moar[ o moarte de blestem, tocmai a=a
cum vorbise cu Moise =i Ilie pe Tabor. <«Cine este acest Împ[rat
al slavei?» Domnul cel tare =i puternic. Domnul cel viteaz în
lupte> (Psalmul 24:8). Domnul Isus biruise pân[ ]n acel moment
toate luptele cu întunericul =i a venit la Ierusalim ca s[ de-a lupta
decisiv[, în care s[ zdrobeasc[ capul =arpelui =i s[ nimiceasc[
lucr[rile lui din sufletele =i din vie\ile oamenilor doritori de liber-
tate. Domnul Isus a intrat în acest mod deschis =i public, m[rturi-
sind =i prin aceasta c[ El este Mesia Cel prezis de proroci. 

Domnul Isus a venit din Ierihon =i din Betania, unde ]l înviase
pe prietenul Lui, Laz[r, =i unde mul\i din iudei crezuser[ în El.
Domnul Isus, având în vedere faptul c[ avea s[ mearg[ la
Ierusalim ca s[ p[timeasc[, dup[ cum era scris, a ini\iat o tran-
zac\ie deosebit[, trimi\`nd doi ucenici în satul Betfaghe ca s[ adu-
c[ mânzul unei m[g[ri\e, pe care l-au luat spun`nd c[: <Domnul
are trebuin\[ de el> (Luca 19:31). Pe acel m[g[ru= Domnul Isus a
c[l[torit pân[ în cetatea Ierusalimului, pentru a se ]mplini tot ce
fusese scris despre El. <Salt[ de veselie, fiica Sionului! Strig[ de
bucurie, fiica Ierusalimului. Iat[ c[ Împ[ratul t[u vine la tine; El
este neprih[nit =i biruitor, smerit =i c[lare pe un m[gar, pe un
m`nz, pe mânzul unei m[g[ri\e> (Zaharia 9:9). Domnul nu a
intrat c[lare pe un cal alb, a=a cum f[ceau cuceritorii, ci pe un
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m[g[ru=, simbol al umilin\ei, pentru c[ El a venit ca unul care
sluje=te, Împ[r[\ia Lui fiind spiritual[, nu p[mânteasc[.
Dumnezeu a ales ca multe din evenimentele descrise în Sfânta
Scriptur[ s[ se desf[=oare în cetatea Ierusalimului, care a devenit
cel mai important loc de pe p[mânt. Ierusalimul sau cetatea p[cii,
cum mai este numit[, este o cetate care dateaz[ din vremuri
str[vechi, exist`nd înaintea lui Avraam, fiindc[ aici l-a întâlnit pe
Melhisedec (Evrei 7:1). Pe vremea lui Avraam s-a numit Salem =i
a ajuns s[ fie cucerit[ de David de la iebusi\i, la 7 ani dup[
moartea lui Saul. 

Ziua într[rii triumfale a Domnului Isus în Ierusalim a avut o
însemn[tate profetic[. Ceasul profetic descoperit prin revela\ie
dumnezeiasc[ prorocului Daniel cuprinde un total de 70 de
s[pt[mâni a câte =apte ani fiecare. Ziua intr[rii Domnului Isus în
Ierusalim a corespuns cu încheierea celei de-a 69-a s[pt[mâni de
la darea decretului de rezidire a Ierusalimului dup[ robia babilo-
nian[ (Daniel 9:24). Sfâr=itul celei de-a 69-a s[pt[mâni, numite
de teologi s[pt[mânile lui Daniel, marca încheierea unei perioade
de 483 de ani de la darea poruncii. Aceast[ perioad[ din istorie
s-a încheiat cu precizie, atunci când Domnul Isus, numit în cuvân-
tul dat lui Daniel Unsul, a intrat în Ierusalim pentru a fi prezentat
de Tat[l ca fiind Mielul de jertf[ pentru omenire. Convoiul
s[rb[toresc a pornit de la Betfaghe, situat la o scurt[ distan\[ de
Ierusalim. Cetatea Ierusalimului era plin de israeli\i =i prozeli\i
veni\i din toat[ \ara Israelului =i din întreg Imperiu roman ca s[
s[rb[toreasc[ praznicul Pa=tilor, adic[ comemorarea eliber[rii lor
din robia egiptean[, sub conducerea lui Moise. 

Ucenicii =i-au pus hainele pe m[g[ru=ul pe care nu mai urcase
nimeni, apoi Domnul Isus a stat pe el. Înc[ o dat[ putem vedea c[
Dumnezeu a ales s[ se foloseasc[ de m[g[ru=, care face parte din
rândul necuvânt[toarelor, pentru a-+i duce planul la îndeplinire.
Oamenii puneau haine =i ramuri de finic în calea m[g[ru=ului ca
un fel de gest de apreciere =i acceptare, care a fost preluat mai
târziu de lumea contemporar[ prin a pune covoare înaintea oame-
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nilor de seam[. Poporul a fost entuziasmat =i plin de bucurie,
crezând c[ s[rb[toresc un nou împ[rat p[mântesc, exprim`ndu-=i
plini de bucurie dorin\a lor de bine pentru El. Ei au strigat:
<Osana Fiul lui David!> Cuvântul Osana este un cuvânt ebraic
complex, care înseamn[: <Mântuie=te-ne! Îndur[-te! Ai mil[!>
<Doamne, ajut[! Doamne, d[ izbând[! Binecuvântat s[ fie cel ce
vine în Numele Domnului!...> (Psalmul 118:25, 26). 

Domnul Isus a intrat ]n cetatea Ierusalimului pe poarta dinspre
r[s[rit, =i când a v[zut mul\imea de popor care nu în\elegea ce se
întâmpl[ a plâns cuprins de mil[ pentru ei. <Te vor face una cu
p[mântul, pe tine =i pe copiii t[i din mijlocul t[u; =i nu vor l[sa ]n
tine piatr[ pe piatr[, pentru c[ n-ai cunoscut vremea când ai fost
cercetat[> (Luca 19:44). Domnul Isus S-a tânguit =i a oftat din
str[fundul sufletului Lui de Dumnezeu pentru aceast[ cetatea care
avea s[ fie distrus[. Poporul care-L aclama ca fiind Cel ce vine în
Numele Domnului nu în\elegea ce avea loc în acele momente.
Ziua a zecea a acelei luni era ziua când fiecare israelit c[uta în
turm[ pân[ ce g[sea un miel f[r[ cusur, =i când îl g[sea spunea:
<Acesta este!> În ziua intr[rii Domnului Isus în Ierusalim, prin
aceast[ demonstra\ie pa=nic[, Dumnezeu Tat[l a spus despre
Domnul Isus: <Acesta este! Acesta este Mielul f[r[ de cusur!> Cu
mai bine de trei ani de zile înainte, Ioan Botez[torul L-a v[zut pe
Domnul Isus =i a spus: <...Iat[ Mielul lui Dumnezeu, care ridic[
p[catul lumii!> (Ioan 1:29). 

Domnul Isus a plâns pentru cetate, fiindc[ prin Duhul S[u pro-
fetic putea s[ vad[ cu claritate ce avea s[ aib[ loc în anul 70, când
armatele romane conduse de generalul roman Titus aveau s[
asedieze cetatea, încercuind-o ca s[ nu poat[ sc[pa nimeni.
Romanii au f[cut acest lucru chiar la s[rb[toarea praznicului
Pa=telor. Istoricul Josephus a scris în detaliu modul cum au decurs
lucrurile în anul 70, când revolta israeli\ilor a fost în[bu=it[ în
sânge. Astfel s-a împlinit prorocia rostit[ de Domnul Isus ]n
momentul într[rii în Ierusalim, în s[pt[mâna Patimelor Lui.
Domnul Isus a plâns pentru Ierusalim când a privit în viitor,
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fiindc[ trei zeci =i ceva de ani dup[ intrarea Lui în Ierusalim, el
avea s[ fie distrus =i mul\i din acea cetate aveau s[-=i piard[ via\a
sau libertatea. 

Popula\ia Ierusalimul, care în acea perioad[ se ridica la
250.000 de locuitori, în timpul marelui praznic se extindea la
aproximativ 3.000.000 de persoane, fiindc[ to\i b[rba\ii din Israel
de la 20 de ani în sus mergeau s[ se închine conform Legii.
Romanii, care =tiau acest lucru despre evrei, au blocat intrarea =i
ie=irea cet[\ii chiar în timpul acelei s[rb[tori \inute la nivel
na\ional =i astfel majoritatea evreilor se aflau în cetatea
Ierusalimului. Cei ce au luat seama la cuvintele Domnului au
ie=it din cetate înainte de aceast[ s[rb[toare, =i în acest fel =i-au
sc[pat via\a. În acele zile, când Ierusalimul a fost asediat, oamenii
ajunser[ la nebunie, pentru c[ nu putem numi altfel faptul c[ unii
se dedaser[ la canibalism, fiindc[ mâncarea din cetate se termi-
nase. Acest lucru a provocat scârba =i dispre\ul romanilor =i nu au
sc[pat decât aceia care au luat seama la cuvintele Mântuitorului.
<Atunci, cei din Iudea s[ fug[ la mun\i, cei din mijlocul
Ierusalimului s[ ias[ afar[ din el, =i cei de prin ogoare s[ nu intre
în el> (Luca 21:21). 

Josephus a scris c[ peste 1.100.000 =i-au piedut via\a când
romanii au intrat în cetate =i au distrus tot, nel[sând piatr[ pe
piatr[, inclusiv templu. Un alt milion de oameni au fost du=i ca
robi =i împr[=tia\i prin întreg Imperiul Roman. Asedierea
Ierusalimul a durat 143 de zile =i la început romanii ar fi vrut s[
nu distrug[ templul, dar se spune c[ un soldat beat în timp ce
jefuia Templul a dat din gre=eal[ foc unor cortine care au incen-
diat tot Templu =i atunci s-au decis s[-l d[râme, ne=tiind de fapt
c[ împlinesc prorocia rostit[ de Domnul Isus. Un num[r de 962
de evrei s-au refugiat în fort[rea\a Mesada, pe vârful unui munte
la sud de Ierusalim =i lâng[ Marea Moart[. Romanilor le-a trebuit
3 ani de zile ca s[ cucereasc[ aceast[ fort[rea\[ zidit[ de Irod cel
Mare. Am fost =i eu în aceast[ foarte impresionant[ fort[rea\[,
unde am urcat cu funicularul =i se mai v[d =i ast[zi pietrele arun-
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cate de romani, b[ile de aburi ale lui Irod =i rampa cl[dit[ de
romani înspre zidul cet[\ii, care a dus la cucerirea ei. Domnul Isus
a venit la ai S[i, scrie apostolul Ioan, dar ei nu L-au primit =i nici
nu L-au recunoscut cine este cu adev[rat. El a plâns pentru cetatea
Ierusalimului =i chiar pentru tot Israelul care nu cuno=tea vremea
cercet[rii. <Ierusalime, Ierusalime, care omori pe proroci =i ucizi
cu pietre pe cei trimi=i la tine! De câte ori am vrut s[ strâng pe
copiii t[i cum î=i strânge g[ina puii sub aripi, =i n-a\i vrut!> (Matei
23:37). 

Putem aminti trei intr[ri triumfale ale Domnului Isus, în care
se vede bun[tatea Lui pentru omul c[zut. A intrat triumfal în
lume, n[scându-se în Betleem sub aten\ia intens[ a cerului pentru
a fi Cuvântul întrupat, care a locuit printre oameni plin de har =i
de adev[r. A doua intrare triumfal[ este intrarea în Ierusalim, când
conform legii date de Dumnezeu în ziua a zecea a lunii a fost
prezentat ca fiind Mielul de jertf[ ce avea s[ fie jertfit patru zile
mai târziu. A treia intrare triumfal[ a fost aceea care ne-a adus
binecuvântarea iert[rii tuturor celor ce am ales s[ o accept[m ca
fiind pentru noi. Aceast[ intrarea a fost intrarea triumfal[ a
Domnului Isus în locul Preasfânt, în Cer, înaintea Tat[lui, ca s[
aduc[ jertfa de isp[=ire pentru cei p[c[to=i. O dat[ pe an fiecare
israelit n[dejduia c[ va beneficia de slujba Marelui Preot care
intra în locul Preasfânt în Templu cu sânge, ca s[ fac[ mijlocirea
pentru popor. Domnul Isus a f[cut slujb[ de Mare Preot de bun[
voie, cu un sacrificiu propriu, spre deosebire de jertfele care erau
sacrificate împotriva voin\ei lor. 

Domnul Isus a fost =i este Marele Preot al bunurilor viitoare,
care a fost curat =i f[r[ de cusur =i a r[mas ascult[tor de Tat[l pân[
la moarte, =i ]nc[ o moarte pe cruce. <+i a intrat, odat[ pentru
todeauna, în Locul preasfânt, nu cu sânge de \api =i de vi\ei, ci cu
însu=i sângele S[u, dup[ ce a c[p[tat o r[scump[rare ve=nic[>
(Evrei 9:12). Cu a zi înainte de S[rb[toarea Isp[=irii fiecare
israelit spunea: <Mâine marele preot va mijloci =i pentru mine.>
Noi spunem c[ Domnul Isus, Marele Preot, a intrat în locul Prea-
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sfânt pentru fiecare din noi. Intrarea Domnului Isus în Ierusalim a
fost în\eleas[ gre=it de poporul care striga: <Osana Fiul lui David!
Binecuvântat este cel ce vine în Numele Domnului!> Oamenii =i
chiar ucenicii credeau c[ Domnul Isus va instaura o împ[r[\ie
p[mânteasc[ =i El cuno=tea acest lucru. <...n-avea trebuin\[ s[-I
fac[ cineva m[rturisiri despre nici un om, fiindc[ El }nsu=i =tia ce
este în om> (Ioan 2:25). Ei ar fi dorit s[-L fac[ }mp[rat, pentru c[
le putea vindeca bolnavii, învia mor\ii, s[tura mul\imile din
aproape nimic, avea control asupra naturii =i chiar asupra
duhurilor necurate. 

Intrarea Domnului Isus în Ierusalim a fost atât de pa=nic[ încât
nu a stârnit suspiciunea g[rzilor romane, care la s[rb[tori erau
mai mult ca dublate în num[r. Împ[r[\ia Domnului Isus, Regele
inimilor, nu prezenta pentru puterea Romei nici un pericol,
fiindc[ Regele Isus nu avea o armat[ de osta=i. Cei ce doreau s[
intre în oastea Domnului trebuiau s[ lupte pe genunchi =i s[
biruiasc[ prin a se l[sa înfrân\i =i zdrobi\i în eul lor, dar totu=i
biruind printr-o via\[ sfânt[ tr[it[ pentru Dumnezeu. Când regii
acelor vremuri erau inaugura\i la putere f[ceau uneori ca din
f`ntâni s[ curg[ vin, împodobeau ora=ul cu flamuri =i tapete, iar
trâmbi\ele sunau strident pentru a atrag[ aten\ia popula\iei.
Prezentarea Regelui Isus, care a admis câteva zile mai târziu c[
este un Împ[rat, a fost caracterizat[ prin umilin\[ =i simplitate.
<«Împ[r[\ia Mea nu este din lumea aceasta», a r[spuns
Isus…«Atunci un Împ[rat tot e=ti!» I-a zis Pilat. «Da», a r[spuns
Isus. «Eu sunt Împ[rat...»> (Ioan 18:36, 37). Acest Împ[rat aduce
bog[\ie nu numai celor ce sunt boga\i =i aproape de împ[rat, cum
f[cea un împ[rat p[mântesc, ci în orice inim[, în orice suflet, de
orice limb[ =i de orice neam, care va alege s[ cread[ în El =i s[-L
numeasc[ Domn al vie\ii lor. 

Domnul Isus a intrat în Ierusalim ca un rege, dar nu al
lucrurilor p[mânte=ti, ci ca unul care avea s[ devin[ Regele inimi-
lor acelora care vor crede în El =i vor intra la ad[postul jertfei Lui.
Fariseii, care erau întruchiparea f[\[rniciei, turbau de mânie =i

R~URI DE AP{ VIE

412



fiecare cuvânt <Osana> era ca un pumnal ce se înfingea în inima
lor. <... «Înv[\[torule, ceart[-|i ucenicii!» +i El a r[spuns: «V[
spun c[ dac[ vor t[cea ei, pietrele vor striga» (Luca 19:39, 40).
Prin acea demonstra\ie public[, dar pa=nic[, marilor preo\i, fari-
seilor =i c[rturarilor, care cuno=teau Scripturile =i prorociile cu
privire la venirea lui Mesia, li s-a spus c[ Mesia era în fa\a lor =i
cuvintele rostite de El erau considerate a fi potrivite numai pentru
Mesia. <Piatra, pe care au lep[dat-o zidarii, a ajuns s[ fie pus[ în
capul unghiului cl[dirii> (Psalmul 118:22). 

Oamenii despre care Domnul Isus a spus c[ nu intr[ în
Împ[r[\ia lui Dumnezeu =i nici pe al\ii nu îi l[sa s[ intre, erau
aceia care se credeau zidari pricepu\i ai Împ[r[\iei, pentru c[ ei
cuno=teau Scripturile, dar fiindc[ erau orbi\i de mândria lor nu au
recunoscut în Domnul Isus piatra din vârful unghiului, ci s-au
lep[dat de El. Înv[\a\ii timpului nu L-au recunoscut atunci =i azi
se întâmpl[ la fel, atunci c`nd cineva alege s[ se ]ng`mfe din
cauza cuno=tin\elor =i a meritelor personale. Fariseii ar fi vrut
s[-L termine chiar atunci, dar se temeau de norodul care-L vedeau
ca un Mare Proroc. <Preo\ii cei mai de seam[ =i c[rturarii c[utau
s[ pun[ mâna pe Isus, chiar ]n ceasul acela, dar se temeau de
norod...> (Luca 20:19). Norodul era format din oameni simpli, ]n
a c[ror inim[ s-a aprins o flac[r[ de n[dejde c`nd s-au adunat s[
vad[ un Om Mare, cum n-a mai fost =i nu va mai fi niciodat[. Prin
acea demonstra\ie public[ Domnul Isus a spus lumii întregi c[ El
este Acela care trebuia s[ vin[ =i despre care a vorbit prorocii. 

Domnul Isus dup[ ce a intrat în Ierusalim c[lare pe mânzul
unei m[g[ri\e s-a îndreptat spre Templu, unde a v[zut c[ drep-
turile lui Dumnezeu au fost c[lcate în picioare. Curtea Templului
era plin[ de zarafi =i vânz[tori ambulan\i, care lucrau mân[ în
mân[ cu marii preo\i =i care se f[ceau vinova\i de simionie, adic[
de trafic cu lucruri sfinte. G[sim scris ]n Scriptur[ c[ Domnul Isus
a ar[tat o râvn[ =i o netoleran\[ fa\[ de p[catul din Casa Tat[lui
S[u, despre care a spus c[ se va numi o cas[ de rug[ciune.
Domnul Isus a intrat în templu =i a g[sit în rândul preo\ilor
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oameni f[\arnici =i l[comi de câ=tig. A g[sit schimb[tori de bani
=i vânz[tori de porumbei, mâna\i de interese personale, =i acea
necuviin\[ la indignat pân[ acolo c[ le-a r[sturnat mesele =i i-a
gonit afar[ din templu. Acel lucru a f[cut ca sângele preo\ilor s[
clocoteasc[ de mânie, pentru c[ se vedeau pe drept corecta\i =i
atin=i la buzunar. În râvna Lui pentru Casa lui Dumnezeu,
Domnul Isus a cur[\at templu =i face la fel =i ast[zi, fiindc[ atunci
când un suflet }l prime=te ca Domn =i Mântuitor îl sfin\e=te =i face
din el un templu al Duhului Sfânt. În acele momente preo\ii nu au
putut s[-I fac[ nimic, fiindc[ nu le era îng[duit =i poporul era
uimit de înv[\[tura Lui, sorbindu-I cuvintele ce le rostea. 

Înainte de a p[timi, Domnul Isus a mai petrecut câteva
momente cu ucenicii Lui, pr[znuind Pa=tele care }l simboliza pe
El. Grija lui Dumnezeu pentru Biserica Lui =i a sufletului nostru
este în primul rând o grij[ pentru binele st[rii sufletului, apoi o
purtare de grij[ pentru lucrurile materiale care ne sunt promise pe
deasupra. Domnul Isus dore=te sfin\enia noastr[ =i este fl[mând
dup[ ea într-o evlavie sincer[, pentru ca astfel s[ ne poat[ înf[\i=a
înaintea Tat[lui =i a sfin\ilor îngeri ca fiind rodul suferin\elor Lui.
<Ca s-o sfin\easc[, dup[ ce a cur[\it-o prin botezul în 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 5:26, 27).

Domnul Isus a avut trebuin\[ de un m[g[ru=, dar ast[zi are
nevoie de noi, de gura noastr[, de mâinile =i picioarele noastre,
care conduse de o inim[ predat[ Lui se pun în slujba Domnului.
O zi de cercetare, la fel ca =i Ierusalimul, ai =i tu =i ce decizi s[
faci cu chemarea la mântuire, care va determina locul unde î\i vei
petrece ve=nicia. Dac[ nu e=ti gata s[ mori ast[zi, ]nseamn[ c[ nu
e=ti gata s[ te întâlne=ti cu Dumnezeu. Nu tr[i în a=a fel ]nc`t
Domnul s[ plâng[ pentru sufletul t[u, a=a cum a plâns pentru
cetatea Ierusalimului, ci tr[ie=te pentru Dumnezeu ca s[ scapi de
necazul cel mare care va veni întocmai cum a venit peste cetatea
Ierusalimului. To\i oamenii aduna\i s[-L întâmpine pe Domnul
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Isus strigau: <Osana!>, =i azi to\i din biserici vorbesc de
Dumnezeu, dar oare to\i sunt n[scu\i din nou ]nc`t s[ poat[ face
parte din Biserica Domnului? To\i sunt îmbr[ca\i cu virtu\ile
Miresei Domnului Isus prin care s[-I semene Lui? E=ti tu gata
s[-L întâmpini pe Domnul? Ceasul profetic al lui Daniel care s-a
oprit la terminarea celor 69 de s[pt[m`ni este gata s[ porneasc[
din nou pentru ultima s[pt[mân[ de =apte ani. Dac[ aceast[ clip[
a începerii ultimei s[pt[mâni este clipa R[pirii Bisericii, e=ti tu
gata s[ intri la nunta Mielului? Deschide poarta cet[\ii inimii tale
acestui minunat Domn Isus, =i atunci fericirea =i pacea vor
intra în via\a ta dac[ }l prime=ti ca Rege =i spui: <Osana!
Mântuie=te-m[!>

Amin 
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42
CUM LUCREAZÃ UN NEBUN

<... «...Am lucrat ca un nebun, =i am f[cut o mare
gre=eal[.»> 1 Samuel 26:21

Cuvintele <am lucrat ca un nebun> au fost rostite de Saul
=i ar fi fost potrivite pentru a fi s[pate pe piatra de la
mormântul lui. Aceste cuvinte exprim[ un adev[r trist

=i dur. Dac[ urm[rim via\a lui Saul pe p[mânt putem înv[\a lec\ii
utile pentru binele sufletului nostru. Saul a fost din semin\ia lui
Beniamin, al doilea copil al lui Iacov cu scumpa lui so\ie Rahela,
semin\ie lipsit[ de însemn[tate, pentru c[ nu a excelat în nimic
bun =i în acea vreme era cea mai mic[ dintre semin\ii. Atunci când
Domnul l-a chemat pe Saul s[ slujeasc[ ca prim împ[rat al lui
Israel el era înalt, prezentabil =i avea cea mai înalt[ calitate -
smerenia. Saul, fiul lui Chis, a fost uns cu untdelemn =i câteva zile
mai târziu, prin tragere la sor\i, a fost numit rege. Saul avea ]n
acea vreme p[rere smerit[ despre el, încât s-a ascuns ]ntre vase
când a trebuit s[ fie uns ca împ[rat, cu toate c[ avea 32 de ani.
<…Domnul a zis: «Iat[ c[ este ascuns între vase»> (1 Samuel
10:22). Saul a trecut printr-o perioad[ de preg[tire pentru a putea
face fa\[ acelei slujbe înalte. <Duhul Domnului va veni peste tine,
vei proroci cu ei, =i vei fi pref[cut într-alt om> (1 Samuel 10:6).
Dumnezeu i-a dat o alt[ inim[ =i g[sim scris c[ atunci când a
întâlnit o ceat[ de proroci la Ghibea a prorocit ]mpreun[ cu ei,
]nc`t oamenii au fost foarte mira\i de el. <…«Ce s-a întâmplat cu
fiul lui Chis? Oare =i Saul este între proroci?»> (1 Samuel 10:11).  

Începutul domniei lui Saul a fost considerat[ remarcabil[ atât
de oameni cât =i de Dumnezeu, pentru c[ Duhul Domnului venea
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peste el =i cu un zel deosebit pentru Domnul ac\iona cu curaj =i
vitejie. Când Naha=, Amonitul, a atacat Iabesul cerându-le aces-
tora s[ se mutileze, Saul a luat o pereche din boii lui, i-a f[cut
buc[\i =i i-a trimis prin \ar[, spunând c[ a=a va proceda cu boii
celor ce nu vor merge la lupt[, =i poporul, în num[r de trei sute de
mii, umplut de groaz[ s-a strâns ca un om sub steagul lui Saul.
Saul i-a b[tut =i i-a împr[=tiat pe amoni\i, ]nc`t nu au mai r[mas
doi la un loc. Apoi Saul s-a dus la Ghilgal, a adus jertfe de
mul\umire lui Dumnezeu =i tot poporul a s[rb[torit victoria. Saul
a fost în acea vreme un b[rbat tân[r, cu inima curat[ =i plin de zel
pentru a face voia lui Dumnezeu. El ]n perioada c`t a fost uns ca
rege mergea la plug, fiind gata de sacrifiu, pentru c[ conducea
prin exemplul personal. 

În acea perioad[ Samuel a f[cut o dare de seam[ =i s-a retras
din func\ia de conduc[tor, l[sându-l pe Saul la conducere.
Dumnezeu a ascultat rug[ciunea lui Samuel =i a dat poporului un
semn prin tunete =i ploaie, care erau neobi=nuite la vremea
seceri=ului =i astfel poporul a cunoscut c[ Dumnezeu este prezent.
Împ[r[\ia lui Saul, de=i era ca o pojghi\[ sub\ire, a început s[ se
înt[reasc[, =i Saul privind unde a ajuns a început s[ aib[ gânduri
înalte despre el însu=i. Acela a fost punctul ]n care via\a lui Saul
a luat drumul înspre r[u. G[sim scris c[ atunci când a mers la
lupt[ cu filistenii a adus jertf[ înaintea Domnului, lucru îng[duit
numai preo\ilor. Saul, prin faptul c[ a adus ardere de tot, a trecut
dincolo de limita lui de autoritate, la fel cum a f[cut mai târziu
împ[ratul Ozia, care a ]nf[ptuit acea slujb[ =i s-a umplut de lepr[.
Samuel l-a mustrat pe Saul: <Samuel a zis lui Saul: «Ai lucrat ca
un nebun =i n-ai p[zit porunca pe care \i-o d[duse Domnul,
Dumnezeul t[u. Domnul ar fi înt[rit pe vecie domnia ta peste
Israel; dar acum, domnia ta nu va d[inui...»> (1 Samuel 13:13,
14). Acela a fost punctul ]n care Saul s-ar fi putut smeri =i poc[i
de p[catul lui, ]ns[ a fost interesat mai mult de imaginea lui ]nain-
tea poporului. Din momentul ]n care Saul a ales s[ nu se c[iasc[
înaintea Domnului deciziile lui l-au ]ndep[rtat tot mai mult de
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voia lui Dumnezeu. S[ persi=ti în p[cat înseamn[ s[ nu-l
m[rturise=ti =i s[ nu-l p[r[se=ti. S[ persi=ti în p[cat înseamn[ s[
nu repari gre=eala care =tii c[ pune un zid de desp[r\ire între tine
=i Dumnezeu. Persisten\a în p[cat dup[ ce ai recunoscut p[catul
este o adev[rat[ nebunie. 

Saul a domnit 40 de ani, dar numai primii doi ani i-a tr[it în
rela\ie bun[ cu Dumnezeu. Saul a primit foarte mult de la
Dumnezeu, dar a risipit totul =i s-a ales cu nimic. A=a lucreaz[ un
nebun =i chiar el în textul citat la început admite acest lucru. Saul
este pentru noi exemplul de om care începe bine, dar sfâr=e=te
foarte r[u, pentru c[ succesul de la începutul domniei lui i s-a suit
la cap, =i smerenia a fost înlocuit[ cu mândrie. A f[cut o slujb[
religioas[ pentru Domnul, dar nu L-a c[utat pe Dumnezeu dup[
cuvânt, deoarece =tia bine c[ numai preo\ilor le este îng[duit s[
aduc[ jertfe. Din aceast[ cauz[ nu mai judeca bine =i g[sim scris
c[ a dat ordine necugetate, ca de exemplu a poruncit ca armata s[
nu m[nânce nimic, cu toate c[ era la r[zboi =i avea nevoie de
energie. Dac[ nu ar fi s[rit poporul s[-l apere pe Ionatan, Saul
l-ar fi omorât pe fiul s[u, care a mâncat ne=tiind de hot[rârea dat[.
Saul ar fi fost în stare s[-=i omoare fiul, pentru c[ era prea mân-
dru s[ admit[ c[ a luat o decizie gre=it[. 

A doua gre=eal[ mare =i decisiv[ pentru soarta lui Saul a fost
c[ nu ascultat în întregime cuvântul Domnului de a-i anihila pe
amaleci\i. A cru\at pe Agag =i turmele cele mai bune sub pretex-
tul c[ vrea s[ aduc[ jertfe, neglijând faptul c[ Dumnezeu
pre\uie=te ascultarea mai mult dec`t jertfele. Când a început s[ se
încread[ în puterea lui de a lua decizii, l[sând la o parte
instruc\iunile date de Domnul, a pus vina pe al\ii pentru
nereu=itele lui =i aceasta i-a adus c[derea. <...fiindc[ ai lep[dat
cuv`ntul Domnului, =i Domnul te leap[d[, ca s[ nu mai fii
]mp[rat peste Israel> (1 Samuel 15:26). Încrederea =i dependen\a
lui Saul de Dumnezeu s-au schimbat într-o încredere în puterile
lui personale. A trecut de la a avea ca surs[ a puterii lui pe
Dumnezeu la a se m`ndri cu ceea ce este el în stare s[ fac[.
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Orbirea lui spiritual[ a devenit tot mai adânc[ =i a ajuns nu numai
s[ nu asculte de Dumnezeu, dar =i s[-i omoare pe oamenii Lui. A
poruncit omorârea a 85 de preo\i sub pretextul c[ s-au asociat cu
David, pe care îl urm[rea =i ]l socotea rival. Saul a cump[rat de la
vr[jma= acea=i minciun[ pe care o vinde =i ast[zi cu mare succes
=i care spune c[ cheia succesului st[ în a te înal\a peste semenii
t[i în orice fel po\i =i prin orice metod[ de dominare numai s[-\i
atingi scopul. Scriptura spune c[ succesul nostru depinde de felul
cum ne =tim umili =i servi nevoile altora. 

Saul a cobor`t =i mai jos, ajung`nd ]n punctul unde nu s-ar fi
gândit niciodat[ c[ va ajunge, cer`nd ajutor folosindu-se de pute-
rile întunericului. Dac[ în ziua când a fost ales ca împ[rat cineva
i-ar fi spus c[ va ajunge s[-L p[r[seasc[ pe Dumnezeu =i s[
mearg[ la cei ce cheam[ mor\ii ar fi spus c[ el nu va face acel
lucru niciodat[, ]ns[ inima lui l-a în=elat, a=a cum mul\i sunt
în=ela\i =i ast[zi de inima lor. Gelozia lui Saul a fost f[\i=[ =i
nemascat[, la fel ca a fra\ilor lui Iosif. Dumnezeu a ridicat chiar
sub ochii lui un alt împ[rat care avea s[ asculte de Domnul =i el a
presim\it acel lucru. Saul l-a ur`t pe David, fiindc[ prin el Dum-
nezeu a dat victorii lui Israel =i ea a început atunci când femeile
au f[cut o cântare care spunea c[ Saul a b[tut miile lui, iar David
zecile lui de mii. David l-a omorât pe Goliat, cel de 3 m, care
purta o arm[tur[ de peste 70 de kg =i o suli\a de 10 kg. Poporul a
fost entuziasmat de David, care prin credin\a în Dumnezeu =i-a
f[cut un nume =i un loc în inima poporului. A fost punctul ]n care
Saul ar fi putut recunoa=te c[ Dumnezeu este cu David =i ar fi
putut s[ lucreze împreun[, pentru c[ David ar fi acceptat. 

Popularitatea lui David în fa\a poporului l-a determinat pe Saul
s[-l urasc[ pe David a=a de mult încât a încercat în repetate rân-
duri s[-l omoare cu suli\a, chiar atunci când acesta îi cânta cu
harfa ca s[-l lini=teasc[ de chinul duhurilor necurate. Saul prins
de însu=i cuvântul promisiunii sale i-a dat pe fata lui Mical de
nevast[, ca s[-i fie o curs[, zicea el. I-a cerut ca zestre omorârea
a o sut[ de filisteni sperând s[ fie omorât, ]ns[ David =i oamenii
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lui au omorât dou[ sute. Saul a vrut s[-l omoare chiar ]n momen-
tul ]n care era ]n patul lui, dar Mical l-a sc[pat =i David =i-a
început via\a de fugar, care a durat zece ani. David a fugit =i a fost
mereu urm[rit de Saul, dar când David a cru\at via\a lui Saul,
acesta pe moment =i-a recunoscut nebunia. <Saul a zis: «Am
p[c[tuit; întoarce-te, fiul meu David, c[ci nu-\i voi mai face r[u,
fiindc[ în ziua aceasta via\a mea a fost scump[ înaintea ta. Am
lucrat ca un nebun, =i am f[cut o mare gre=eal[> (1 Samuel
26:21). Starea aceea de claritate nu a durat mult, fiindc[ duhul r[u
care a venit peste el, prin neascultare, l-a pus din nou s[-l
urm[reasc[ pe David, dar filistenii au atacat \ara =i Saul a trebuit
s[ mearg[ la lupt[. Saul, îngrozit de faptul c[ era p[r[sit de
Dumnezeu, a cerut printr-o vr[jitoare s[ vorbeasc[ cu duhul lui
Samuel. Tr[im vremuri când Dumnezeu lucreaz[, dar =i puterea
întunericului. Vine vremea când numai puterea lui Dumnezeu va
lucra =i va fi <totul în to\i>. 

Spiritismul la care a recurs Saul, acela de a chema mor\ii, a
fost condamnat de Dumnezeu. <Dac[ vi se zice îns[: «Întreba\i pe
cei ce cheam[ mor\ii =i pe cei ce spun viitorul, care =optesc =i bol-
borosesc», r[spunde\i: «Nu va întreba oare un popor pe
Dumnezeul s[u? Va întreba el pe cei mor\i pentru cei vii?»> (Isaia
8:19). Magia alb[, care pretinde c[ face bine, magia neagr[, citi-
tul în cafea, cititul ]n palm[, cititul în c[r\i sunt numai câteva din
metodele folosite de puterea întunericului ca s[ pun[ st[pânire pe
sufletele oamenilor, pentru c[ cei care se folosesc de astfel de
lucruri deschid inima duhurilor necurate. Ocultismul de azi merge
pân[ acolo c[ aduce jertfe omene=ti, dar începe cu lucruri ce par
nevinovate, cum sunt sfere de cristal =i mai nou cu c[r\i despre
Herry Poter, care este o introducere poleit[ în ocultism. Nici <un
bine> nu justific[ p[catul. Nu exist[ nici o leg[tur[ între copiii
Domnului =i toate aceste lucruri ale întunericului, care prin
oameni folosesc for\ele întunericului ca s[ încânte oameni lesne
crez[tori sau fl[mânzi dup[ aten\ie =i putere. <S[ nu v[ duce\i la
cei ce cheam[ duhurile mor\ilor, nici la vr[jitori: s[ nu-i întreba\i,
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ca nu cumva s[ v[ spurca\i cu ei. Eu sunt Domnul, Dumnezeu
vostru> (Leviticul 19:31). Cei ce fac astfel de lucruri fug de
lumin[ la fel cum copiii mici fug de întuneric, pentru c[ îi sperie.
Numai puterea lui Dumnezeu, prin sângele Domnului Isus, mai
poate scoate un suflet de sub st[pânirea acestor duhuri necurate =i
Dumnezeu, în bun[tatea Lui, ]i cheam[ =i pe ace=ti oameni la
poc[in\[ pân[ nu este prea târziu. Dumnezeu nu l-a pedepsit ime-
diat pe Saul, ci i-a dat timp de poc[in\[, dar el în loc s[ se
poc[iasc[, lipsit de orice remu=care, l-a urm[rit pe cel neprih[nit
ca s[-i ia via\a. 

Dumnezeu este îndelung r[bd[tor =i-l a=teapt[ pe cel p[c[tos
s[ se întoarc[ de la calea lui rea, dar într-o zi, cunoscut[ numai de
El, p[c[tosul pune vârf r[ut[\ii lui, ca cei din Sodoma, =i vine
peste el judecata lui Dumnezeu. <…c[ci nelegiuirea Amoritilor nu
=i-a atins ]nc[ vârful> (Genesa 15:16). Este o linie invizibil[ nou[
oamenilor pe care atunci când omul o trece nu se mai poate ridi-
ca. Fariseii au vorbit împotriva Duhului Sfânt, hulindu-L, =i
Domnul Isus le-a spus c[ acest lucru nu se mai poate ierta.
Domnul Isus a spus c[ s[mân\a de mu=tar face un pom mare, în
care stau p[s[rile, ca s[ arate c[ se ]nt`mpl[ =i lucruri nenaturale,
pentru c[ planta de mu=tar este mic[. Pomul de mu=tar reprezint[
cre=terea firescului =i a lumescului la dimesiuni denaturate ]n om.
Acestea atrag duhurile necurate reprezentate prin p[s[ri, care î=i
fac cuib în aceast[ stare fireasc[. Unii sunt foarte îndr[zne\i cu
p[catul =i încearc[ s[ vad[ cât se pot apropia de foc f[r[ s[ se
ard[, dar nimeni nu poate lua foc în sân f[r[ s[ se ard[. Saul a
mers la lupt[ ca s[-=i apere \ara de filisteni, ]ns[ oastea lui a fost
b[tut[ de inamic. Când lupta cu amaleci\ii a fost pierdut[, Saul a
fost r[nit de o s[geat[ =i i-a cerut celui ce-i purta armele s[-l
omoare, dar acesta l-a refuzat. Atunci Saul s-a aruncat în sabie =i
=i-a luat via\a <…Saul =i-a luat sabia, =i s-a aruncat în ea>
(1 Samuel 31:4). Acela=i gest l-a f[cut imediat =i cel ce a purtat
armele lui Saul. <Cel ce ducea armele lui Saul, v[zându-l mort,
s-a aruncat =i el ]n sabia lui, =i a murit împreun[ cu el> (1 Samuel
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31:5). Saul a fost primul om men\ionat în Scriptur[ care =i-a luat
via\a, dar acel duh de sinucidere a avut un deosebit succes de-a
lungul anilor. 

Ahitofel, sfetnicul lui David, s-a spânzurat, Zimiri, împ[ratul
lui Iuda, a dat foc casei împ[r[te=ti =i a murit în foc, Iuda
vânz[torul s-a spânzurat când preo\ii =i-au exprimat nep[sarea
fa\[ de poc[in\a lui =i de atunci pân[ ast[zi milioane de oameni
=i-au curmat via\a. Sinuciderea este un p[cat tot a=a de negru ca
celelalte p[cate, dar diferen\a este c[ cei ce comit acest p[cat nu
au ocazia s[ cear[ iertare =i s[ se poc[iasc[. Oamenii î=i curm[
via\a pentru c[ sunt nemul\umi\i cu starea în care se afl[ =i
cuprin=i de depresie =i dezn[dejde cred, într-un moment de nebu-
nie, c[ lu`ndu-=i via\a scap[ de toate necazurile, dar Scriptura
spune c[ la trecerea din aceast[ via\[ pe om îl a=teapt[ judecata
lui Dumnezeu. În America sunt mul\i oameni nemul\umi\i, cu
toate c[ aceast[ \ar[ este în prezent cea mai prosper[ \ar[. Fiecare
om are tendin\a s[ se compare cu al\ii, cu ce fac =i cu ce au al\ii
=i dac[ cumva vede c[ el are mai pu\in decât ar vrea devine ne-
mul\umit, în loc s[ se uite la cei care au mai pu\in dec`t el. O min-
te nemul\umit[ este o minte tulburat[, care nu are odihn[ =i de
multe ori sfâr=e=te ca =i Saul. Acest fel de oameni sunt lipsi\i de o
gândire clar[, nu au =i nu vor disciplin[ =i nu =tiu ce este lep[darea
de sine. 

Ast[zi, mai mult ca oricând, exist[ o epidemie de sinucideri.
Dou[zeci =i opt de mii de americani se sinucid în fiecare an, pen-
tru c[ ajung ]n punctul unde a ajuns Saul =i spun c[ nu mai are rost
s[ tr[iasc[. Când omul care tr[ie=te în p[cat ajunge la momente
grele, de cump[n[, diavolul ]i =opte=te c[ nu mai este speran\[ =i
singurul mod de a sc[pa este s[-=i ia via\a. Am avut ocazia s[
cunosc un om care f[cea parte dintr-un cult ce denatura Scriptura
=i era foarte tare în doctrina pe care o sus\inea, dar într-o zi am
auzit c[ s-a împu=cat. A=a lucreaz[ Satan cu cei ce refuz[ Lumina.
Saul a început foarte bine, dar cu timpul L-a scos pe Dumnezeu
din planurile =i hot[rârile lui, iar la sfâr=it a cump[rat minciuna
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Satanei care i-a spus c[ nu mai are pentru ce tr[i. Oameni
dezam[gi\i în dragoste, zdrobi\i de pierderi materiale =i nereu=ite,
sau dezam[gi\i c[ p[catul i-a l[sat goi =i ne]mplini\i ajung de
multe ori s[-=i ia via\a. Astfel de oameni de multe ori se retrag
într-o singur[tate cumplit[, care-i roade, pentru ca apoi s[ devin[
prad[ u=oar[ duhului de sinucidere. Oamenii care tr[iesc în p[cat
ajung s[ spun[ c[ nu mai au pentru ce tr[i, =i lu`ndu-=i via\a cred
c[ merg de la ceea ce li se pare lor r[u la un r[u =i mai mare =i care
este ve=nic. Cei ce se sinucid recurg la o ac\iune final[, care nu mai
poate fi schimbat[, f[r[ s[ se gândeasc[ c[ sunt mul\i oameni care
au acelea=i necazuri ca ei sau chiar mai mari.

Pentru un suflet posedat de g`ndul sinuciderii exist[ sc[pare,
pe care Dumnezeu o d[ oricui vine la El cu poc[in\[. Nu este nici
o problem[, nici un p[cat sau durere pe care s[ nu le po\i pune la
picioarele crucii Domnului Isus. Dac[ crezi în El po\i beneficia de
promisiunea dat[ credincio=ilor: c[ Dumnezeu ne va sc[pa de to\i
du=manii no=tri, inclusiv de duhul de sinucidere trimis de acela
care ne ur[=te. <+i ne-a ridicat o mântuire puternic[… mântuire
de vr[jma=ii no=tri =i din mâna tuturor celor ce ne ur[sc> (Luca
1:69, 71). Dac[ }l faci pe Domnul Isus Hristos Domn al vie\ii tale
nu trebuie s[ te temi de nimic, pentru c[ El are toat[ puterea în cer
=i pe p[mânt. Dac[ }l faci pe Domnul Isus Domn al vie\ii tale, El
trimite Duhul Sfânt care face un templu din trupul t[u =i un altar
sfânt din mintea ta, ca s[ po\i duce lupta împotriva poftelor firii
p[m`nte=ti. Duhul Sfânt î=i face locuin\a în sufletul care cere
cur[\irea cu sângele Domnului =i vrea s[ tr[iasc[ o via\[ care
s[-L onoreze pe Dumnezeu <V[ voi da o inim[ nou[ =i voi pune
în voi un duh nou…> (Ezechiel 36:26). Aceast[ schimbare înspre
libertate =i fericire este darul lui Dumnezeu numit mântuire, =i ]l
prime=ti dac[ ]l ceri. Acela care vine la Domnul Isus Hristos va
avea de-a face cu probleme, dar nu singur, ci cu Dumnezeu
Creatorul, ca prieten =i ajutor care poate totul. 

Moartea este un lucru însp[imânt[tor dac[ nu e=ti preg[tit s[
mori, adic[ nu e=ti în rela\ie de pace cu Marele St[pân. Mul\i iau
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moartea în derâdere, cu toate c[ nu sunt preg[ti\i s[-L întâlneasc[
pe Dumnezeu. Oamenii î=i iau via\a, apoi se spun despre ei elogii
frumoase, li se machiaz[ uneori fa\a de nu-i mai recuno=ti, poate
se dau bani la preot =i se crede c[ toate sunt bine, dar Scriptura
spune altceva. Noi nu putem opri oamenii s[ nu se sinucid[, dar
le putem da un motiv pentru care s[ tr[iasc[ =i acesta este
Domnul Isus Hristos, care ne d[ o <n[dejde ce nu în=eal[>. 

Un tân[r s-a dus la un consilier =i dup[ ce =i-a povestit
nereu=itele vie\ii i-a spus c[ vrea s[-=i ia via\a, fiindc[ nu mai are
pentru ce tr[i. Consilierul, spre uimirea tân[rului, i-a spus c[ este
de acord cu el, dar dac[ tot nu-l mai intereseaz[ via\a, l-a rugat
s[-i dea lui =ase luni din via\[ =i s[ fac[ ce-i va spune. Tân[rul a
fost de acord, f[când din aceasta o promisiune. Atunci, consilierul
i-a f[cut cuno=tin\[ cu Domnul Isus care a murit pentru p[c[to=i,
deoarece îi iube=te =i nu vrea ca ei s[ mearg[ în iad. L-a prezen-
tat pe tân[r adev[ratului St[pân al sufletului omenesc =i l-a
înv[\[t cum s[ tr[iasc[ =i ce s[ fac[ în acele =ase luni. În tot acel
timp, tân[rul a frecventat o cas[ de rug[ciune, unde erau oameni
ce aveau duhul viu, g[sind rostul vie\ii =i adev[rata fericire, astfel
biruind gândurile de sinucidere pe care le avea înainte, desco-
perind c[ a fost pus pe p[mânt ca s[-L g[seasc[ pe Dumnezeu =i
s[ se bucure de El. Gândurile de sinucidere i-au disp[rut atunci
când a primit în el lumina Duhului Sfânt, care a dat rost vie\ii lui. 

Tot din categoria sinuciderilor face parte =i duhul necurat
numit eutanasia, care încearc[ s[ promoveze uciderea de mil[ a
celor ce sunt în suferin\i trupe=ti. Via\a o d[ Dumnezeu =i numai
EL are dreptul s[ o ia înapoi, dar mul\i cump[r[ minciuna Satanei,
crezând c[ prin sinucidere scap[ de necaz sau durere. Scriitorul
român Ioan Slavici a spus c[ prima datorie a fiec[rui om este s[
nu fie prost. Cine cump[r[ minciuna diavolului, c[ prin sinu-
cidere scapi de durere, d[ dovad[ de cea mai mare prostie ome-
neasc[, care întrece <prostia omeneasc[> despre care a scris Ion
Creang[. Dac[ te îngrijorezi de ce vor spune oamenii, a=a cum a
f[cut Saul când a adus jertfa, f[r[ s[-l a=tepte pe Samuel,

R~URI DE AP{ VIE

424



înseamn[ c[ ai mai mult[ ]ncredere în opinia lor decât în a ta.
Cine depinde de p[rerea altuia =i nu de mintea lui cârmuit[ de
Duhul lui Dumnezeu este un om s[rac =i expus pericolului. Este
foarte important s[ r[mâi de partea adev[rului, chiar dac[ \i se
pare c[ e=ti singur sau c[ ai de pierdut. 

Atunci când a fost inventat[ umbrela în Anglia, =i inventatorul
ei a ie=it cu ea afar[, unii au dat cu pietre dup[ el numind-o
ciud[\enie, dar de fapt era un lucru bun. R[mâi sub umbrela
adev[rului Scripturii chiar dac[ vei fi privit ca o ciud[\enie, pen-
tru c[ este singurul loc unde e=ti cu adev[rat ]n siguran\[. Când
Saul a fost numit împ[rat =i oamenii r[i l-au dispre\uit, el s-a f[cut
c[ nu-i aude. Când vei vrea s[ faci ceva pentru Dumnezeu, dia-
volul ]i va stârni pe oamenii s[i ca s[ te descurajeze, dar nu-i lua
]n seam[, ci îmb[rb[teaz[-te în Domnul =i mergi înainte. Omul ia
decizii, apoi deciziile îi fac pe ei. Aceste hot[râri ]l includ pe om
]n categoria celor ce lucreaz[ ca un nebun, sau a acelora care
lucreaz[ cu în\elepciune, zidindu-=i casa pe stânc[. Iosif a plâns
cu fra\ii lui, Domnul Isus a plâns pentru Ierusalim, a=a c[ se cade
s[ plângem =i noi =i s[ mijlocim cu lacrimi pentru cei ce ac\ionea-
z[ cu nebunia omului care-L p[r[se=te pe Dumnezeu. Noi arun-
c[m plasa, apoi o tragem afar[, dar Dumnezeu este Acela care
alege pe=tii, de aceea nu trebuie s[ condamn[m pe nimeni =i nici-
odat[ s[ nu spunem c[ cineva nu se poate întoarce la Dumnezeu. 

Privind la cei prin=i în la\ul celui r[u s[ nu facem niciodat[
ceea ce a f[cut fratele mai mare al fiului risipitor, care-l reprezint[
pe omul cu o neprih[nire personal[, care vrea judecat[ =i nu mil[
pentru cel c[zut. La sfâr=it, fiecare din noi vom privi via\a noas-
tr[ =i vom spune c[ am lucrat ca un nebun sau c[ ne-am luptat
lupta cea bun[ a credin\ei =i ne a=teapt[ cununa vie\ii. Este bine
s[ fii înc[p[\ânat numai atunci când este vorba de a asculta
Cuvântul Scripturii. Dac[ e=ti chemat s[ sluje=ti din pozi\ie de
autoritate nu uita de nebunia lui Saul =i de faptul c[ trebuie s[ te
dai ca exemplu, sacrificând mai întâi boii t[i ca =i Saul, atunci
când ceri altora s[ se sacrifice pentru lucrarea Domnului. Dac[
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\i-e fric[ s[ faci ceea ce =tii c[ este bine, pe motiv c[ vei fi criti-
cat, vei ajunge s[ nu faci nimic bun. Numai un nebun refuz[ sfa-
tul în\elept, a=a cum Saul a refuzat s[ asculte de Samuel. 

Saul a zis c[ a lucrat ca un nebun =i privind sfâr=itul lui trist nu
putem decât s[-i d[m dreptate, dar putem înv[\a din via\a lui ce
înseamn[ s[ lucrezi ca un nebun. Un nebun î=i neglijeaz[
adev[ratul prieten =i sfaturile bune, a=a cum Saul a neglijat sfa-
turile lui Samuel. Un nebun las[ ca gelozia s[-l st[pâneasc[ =i
s[-i afecteze vederea spiritual[. Un nebun este un om care se lupt[
cu Dumnezeu =i nu face ce îi spune El s[ fac[, ci face ce vrea el.
Un nebun î=i ascunde p[catul =i caut[ scuze în loc s[ =i-l
m[rturiseasc[. Un nebun caut[ o alternativ[ ca s[-L înlocuiasc[
pe Dumnezeu asemenea lui Saul, care s-a dus s[ întrebe mor\ii.
Trecutul nu se mai poate schimba, dar po\i s[ schimbi viitorul,
prin deciziile =i ac\iunile tale f[cute ast[zi. Caut[ în\elepciunea =i
o vei g[si în Sfânta Scriptur[. Asociaz[-te cu oameni în\elep\i,
care pre\uiesc mântuirea =i lucreaz[ pentru Dumnezeu. Dac[ tole-
rezi mediocritatea c[utând s[ te cru\i, nu te vei ridica niciodat[
mai sus de ea, iar la sfâr=it vei spune ceea ce a spus Saul. Omoar[
p[catul sub orice form[, dac[ nu el te va omorî pe tine. Orice
sl[be=te gândirea sfânt[ sau duce la p[cat este p[cat. 

Înv[\[m din via\a lui Saul c[ nu este progres dac[ nu încetezi
s[ pui vina pe altul =i nu-\i asumi responsabilitatea faptelor tale
printr-o hot[râre de poc[in\[. Atunci necazul se transform[ în
oportunitatea de a str[luci pentru Dumnezeu, deoarece circum-
stan\ele sunt doar lec\ii zilnice =i ocazii de a ne dovedi credin\a.
Dac[ nu mergem dup[ str[in, vom ajunge în portul dorit cu o
inim[ care este pe deplin predat[ Domnului Isus, ascultând glasul
bunului P[stor. Oile care ascult[ glasul bunului P[stor nu vor pieri
niciodat[. Orice faci trebuie s[ fie validat de Scriptur[ =i vei fi în
siguran\[, pentru c[ Scriptura, care este Cuvântul Celui Prea]nalt,
este autoritatea suprem[ în via\a celui credincios. Autoritatea
noastr[ vine din Cuvânt, dar niciodat[ nu trece peste El. Cea mai
mare aten\ie trebuie s[ o d[m locului unde ne vom petrece cel mai
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lung timp, =i acesta este ve=nicia cu Dumnezeu sau departe de
lumina Lui. <Dac[ treci prin clipe amare, Dumnezeu încearc[
zelul t[u>, spune o cântare, <dar nu uita c[ \[rmul însorit este
înainte>. 

Columb a c[l[torit pe corabia Sfânta Maria în c[utarea unei
noi rute de comer\ pe ape, =i dup[ 64 de zile pe ape mul\i din
echipaj au vrut s[ se întoarc[ înapoi, pentru c[ nu au g[sit nimic.
Columb le-a spus oamenilor de pe corabie c[ mai au provizii doar
pentru zece zile, deci singura sc[pare era înainte. A=a, =i-au con-
tinuat drumul =i au descoperit \[rmurile Americii. Când au v[zut
un fluviu mare, care se rev[rsa în ocean, =i-au dat seama c[ nu e
o insul[, ci este un continent nou. Sc[parea vie\ii este numai
înainte cu Dumnezeu. Credincio=ie, sfin\enie Domnului =i
ascultare cu toat[ inima =i cu orice pre\ este deviza în\eleptului
care-=i iube=te sufletul. Pasiunea pentru lucrarea Domnului te va
face de neclintit =i-\i va aduna comori acolo unde ho\ul nu le fur[.
Luther a spus c[ omul trece prin trei convertiri: prima este a capu-
lui, a inimii =i apoi a buzunarului, =i nu întotdeauna se v[d toate
de la început. Po\i alege s[ faci ce vrei tu, po\i alege s[ faci ce vor
oamenii din jurul t[u, po\i alege s[ faci ce vezi pe al\ii f[când, dar
succesul =i în\elepciunea const[ în a face ce vrea Dumnezeu s[
faci. Lucreaz[ cu toata râvna =i odat[ te vei bucura c[ ai ales s[
înve\i din via\a lui Saul =i s[ r[mâi în umilin\[, în slujba lui
Dumnezeu.

Amin
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43
ANUL NOU

<Înva\[-ne s[ ne num[r[m bine zilele, ca s[ c[p[t[m
o inim[ în\eleapt[!> Psalmul 90:12

Sfâr=itul anului marcheaz[ de obicei un timp al
socotelilor. Oamenii =i chiar companiile î=i analizeaz[
rezultatele ob\inute în anul parcurs =i în acela=i timp ]=i

fac planuri pentru noul an. Calendarul evreiesc începe ]n luna
octombrie cu s[rb[torirea Pa=telor, s[rb[toare care comemoreaz[
izb[virea din robia egiptean[. Majoritatea oamenilor, ]ns[,
s[rb[toresc sfâr=itul anului în ultima zi a lunii decembrie, dup[
calendarul Gregorian adoptat în anul 1582. La fel ca =i la Cr[ciun,
este mai important cum s[rb[torim, nu c`nd s[rb[torim. Ca
oameni ce avem ca ghid Sfânta Scriptur[, care ne spune cine sun-
tem =i care este destinul nostru, avem planuri =i idealuri înalte,
care nu se opresc la lucrurile de sub soare, ci trec în }mp[r[\ia
ve=nic[ a lui Dumnezeu. Ne st[ bine ca =i copii ai lui Dumnezeu
s[ avem idealuri ce au de-a face cu lucrurile eterne =i este util s[
ne ocup[m de binele sufletului nostru =i de-al celor pe care
Dumnezeu i-a îng[duit s[ fie în jurul nostru. 

Omul este obi=nuit s[-=i fac[ planuri pentru noul an, la fiecare
sfâr=it de an, dar de cele mai multe ori sunt repede uitate, pentru
c[ cer disciplin[. Privind la anul care a trecut trebuie s[ ne
întreb[m ce am f[cut cu el, pentru c[ dac[ noi nu ne facem aceast[
socoteal[ numit[ în textul citat <o num[rare bun[ a zilelor>,
Dumnezeu va face acest lucru cu siguran\[ în dreptul nostru.
Sfâr=itul de an este timpul unei examin[ri, în urma c[reia ca ni=te
procurori ai propriei persoane, ne punem tot felul de ]ntreb[ri ca
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s[ vedem dac[ am r[mas credincio=i Domnului Isus Hristos =i ast-
fel s[ putem aduce roada pe care El o a=teapt[ de la noi. Secretul
rodirii =i a p[zirii poruncilor Lui este r[mânerea în El. <Dac[
p[zi\i poruncile Mele, ve\i r[mânea în dragostea Mea…> (Ioan
15:10). R[mânerea în El, sau ascultarea de El, este posibil[ atunci
când }l iubim pe Domnul Isus. Prin versetul amintit la început,
omul lui Dumnezeu Moise ne înva\[ s[ practic[m o matematic[
bun[ =i s[ ne num[r[m bine zilele. De obicei, înv[\[m foarte
devreme în via\[ s[ num[r[m bine banii, pentru c[ vedem în ei o
valoare =i nu vrem s[-i risipim, fiindc[ ei reprezint[ efortul
muncii noastre. }ns[ =i timpul este o valoare, chiar mai pre\ioas[
dec`t banii, pentru c[ bani mai po\i câ=tiga, dar timpul pierdut =i
ocaziile irosite de a-L m[rturisi pe Domnul Isus cu gura =i cu
via\a nu mai pot fi recuperate. 

Pentru a nu risipi banii avem un buget, în care \inem seama de
venit =i de cheltuieli. Tot a=a, este bine s[ avem un buget al tim-
pului, pentru c[ el tace =i trece, =i dac[ îl irosim ne putem trezi din
nou la sfâr=it de an c[ nu am lucrat pentru Dumnezeu. Timpul este
via\a noastr[, care are un hotar pus de Dumnezeu peste care nu
putem trece. Dac[ nu avem un buget al timpului, se poate s[
ajungem la acel hotar, înaintea lui Dumnezeu, cu mâinile goale:
<R[scump[ra\i vremea, c[ci zilele sunt rele> (Efeseni 5:16). Când
doctorul ]\i spune c[ mai ai doar pu\in de tr[it timpul devine
foarte scump =i este mai pre\uit, dar de cele mai multe ori atunci
este prea târziu s[ te po\i îmbog[\i fa\[ de Dumnezeu. Dac[ cerem
ajutorul lui Dumnezeu, El ne înva\[ cum s[ ne num[ram bine
zilele, cum s[ le cheltuim cu un sim\ al valorii dat de
discern[mântul pe care ni-l d[ Duhul Sfânt, duh care ne înva\[
unde =i cum trebuie s[ cheltuim timpul scurt pe care-l avem de
petrecut pe acest p[mânt. 

Via\a noastr[, în primul r`nd, trebuie s[ graviteze în jurul
nevoilor spirituale ale sufletului nostru =i ale celor de lâng[ noi,
nu în jurul dorin\elor firii p[mânte=ti pe care nu o poate s[tura
nimeni. Sfâr=itul de an este timpul ]n care este bine s[ ne revizuim
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programul =i rutina activit[\ilor noastre de fiecare s[pt[mân[.
Trebuie s[ vedem dac[ în timpul anului, compus din 52 de
s[pt[mâni, avem timp pentru a studia Cuvântul lui Dumnezeu,
care este hran[ pentru sufletul nostru. Sfâr=itul de an este timpul
]n care trebuie s[ ne verific[m priorit[\ile =i, fiind sinceri cu noi,
s[ verific[m dac[ I-am dat lui Dumnezeu din timpul nostru acas[
=i la casa de rug[ciune. Acesta este timpul pe care ]l petrecem, în
mod deosebit, pentru a aduna valorile eterne. Ne îngrijim de cele
p[mânte=ti, dar nu trebuie s[ neglij[m nevoile sufletului. Trebuie
s[ existe o rela\ie echilibrat[ între munca ce o depunem pentru
nevoile trupului =i efortul depus în folosul sufletului. Este bine ca
între munc[ =i închinare s[ fie o leg[tur[ strâns[, astfel ca amân-
dou[ s[ se contopeasc[ într-o via\[ de slujire. 

Marii pictori nu au pictat pentru bani, ci pentru c[ aceasta era
pasiunea vie\ii lor. Când un suflet este n[scut din nou se îngrije=te
de lucrurile sufletului, care nu-i sunt o povar[, fiindc[ sunt pasi-
unea vie\ii lui. Avem tendin\a s[ separ[m lucrurile noastre de ale
lui Dumnezeu, ]ns[ trebuie s[-L implic[m pe Dumnezeu în abso-
lut tot ce facem, pentru ca tot ce facem s[ fie spre slava Lui. Eu
muncesc la fabric[, dar o fac ca pentru Domnul, lucru care face
ca performan\a mea s[ fie deosebit[ =i apreciat[. F[cându-mi sluj-
ba con=tiincios, chiar =i atunci când mi se pare c[ nu m[ vede
nimeni, sunt o lumin[ pentru cei din jur. Retribu\ia pentru munca
ce o fac sus\ine familia mea =i lucrarea lui Dumnezeu. La sfâr=it
de an este bine s[ ne examin[m dac[ L-am reprezentat pe Hristos
la locul de munc[ cu cur[\ie de inim[, ca unii care =tim c[
Dumnezeu vede totul. Indiferent de felul cum suntem trata\i noi,
calea Domnului nu trebuie s[ fie vorbit[ de r[u, ci de bine: <C[ci
Domnul î=i întinde privirile peste tot p[mântul, ca s[ sprijineasc[
pe aceia a c[ror inim[ este întreag[ a Lui…> (2 Cronici 16:9).
Este bine s[ ne propunem pentru noul an c[ atunci când vom
merge la locul de munc[ s[ ducem Împ[r[\ia lui Dumnezeu cu noi
=i s[ radiem în jur bucuria mântuirii, care poate fi contagioas[. Un
suflet care r[mâne în ascultare de Domnul g[se=te pl[cere în a
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ini\ia proiecte care s[ aib[ ca rezultat r[spândirea ve=tii c[
Dumnezeu ]i iube=te pe cei p[c[to=i =i le vrea mântuirea. Lucrul
acesta se poate face prin diferite metode, cum ar fi mijlocirea
regulat[ în rug[ciune, împ[r\irea de tractate, Biblii, vizite la bol-
navi, ajutor[ri =i prin tr[irea unei vie\i în care s[ fie v[zut
Domnul Isus. 

Ai tu un asemenea proiect de rug[ciune sau un alt proiect de
acest fel? Ca s[ po\i pune în aplicare =i duce la bun sfâr=it un ast-
fel de proiect este nevoie s[ ai puterea s[ spui NU lucrurilor ca-
re-\i m[cin[ timpul în zadar, cum sunt: televizorul, revistele, prie-
teniile nepotrivite, romanele, plimb[rile f[r[ rost =i lucrurile de
acest fel. Ceea ce poate asigura unui astfel de plan o reu=it[ este
faptul c[ Dumnezeu face parte din planurile noastre =i El ne
înso\e=te =i ne ajut[ la îndeplinirea acestor idealuri care au de-a
face cu ve=nicia. Ne facem astfel de planuri, care aduc profit
}mp[r[\iei lui Dumnezeu, =tiind c[ fiecare avem de biruit trei
vr[jma=i, care nu vor înceta s[ ne atace pân[ ce vom ajunge acas[
la Domnul: <C[ci tot ce este în lume: pofta firii p[mânte=ti, pofta
ochilor, =i l[ud[ro=ia vie\ii, nu este de la Tat[l, ci din lume>
(1 Ioan 2:16). Ace=ti trei vr[jma=i sunt: dorin\ele firii noastre
p[c[toase, lumea =i diavolul. Ace=tia se vor împotrivi crâncen
planului pe care îl faci de a fi lucr[tor împreun[ cu Dumnezeu.
Domnul Isus a biruit ace=ti vr[jma=i când a fost ispitit =i cu aju-
torul Lui îi vom birui =i noi. 

Dac[ analiz`nd anul ce a trecut vedem c[ nu am adus road[
pentru Dumnezeu este timpul s[ schimb[m ceea ce facem =i
modul cum facem. Dac[ a= intra într-o sal[ slab iluminat[ =i de la
un întrerup[tor a= încerca s[ aprind mai multe lumini, nimeni nu
ar sesiza c[ eu fac ceva ciudat. }ns[ dac[ a= sta lâng[ acel între-
rup[tor =i l-a=i tot mi=ca în sus =i în jos, f[r[ a face nici o diferen-
\[, pentru o perioad[ de vreo 30 minute, cei din jur ar spune pe
bun[ dreptate c[ am ceva probleme mintale. Sunt oameni care fac
acela=i lucru f[r[ s[ aib[ nici un rezultat =i f[r[ s[ câ=tige nici un
suflet pentru Dumnezeu. Dac[ faci parte din aceast[ categorie
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este timpul unei revizuiri a metodelor pe care le folose=ti. Un
antrenor bun ]i mustr[ pe sportivii pe care-i preg[te=te ori de câte
ori îi vede c[ au f[cut o gre=eal[, pentru ca ei s[ poat[ deveni mai
buni ]n ceea ce fac =i pentru c[ vede un poten\ial în ei. Un
antrenor înceteaz[ s[ mai critice un sportiv atunci când ajunge la
concluzia c[ cel antrenat =i-a atins poten\ialul maxim, sau când
vede c[ oricât l-ar dojeni nu are rost, fiindc[ nu are poten\ialul
necesar pentru a avea succes. Este bine s[ pre\uim mustrarea
Domnului, pentru c[ aceasta ne spune c[ El ne iube=te =i vede c[
noi am putea folosi via\a noastr[ mai cu rost. Nu exist[ rost mai
înalt ca acela de a lucra la mântuirea sufletelor oamenilor, =i
fiecare suflet mântuit poate =i trebuie s[ contribuie în felul lui la
aceast[ lucrare. 

Domnul Isus a spus o pild[ despre un om care a dat o cin[, dar
cei chema\i au refuzat invita\ia din diferite motive. Oamenii care
au ajuns s[ se bucure de acel osp[\ au fost s[racii, orbii =i =chiopii
g[si\i pe drumuri. Ace=tia reprezint[ oamenii care sunt în s[r[cie
sufleteasc[ =i nu au bog[\ia unor merite personale. Noi, odat[
mântui\i, fiecare în felul nostru, avem slujba de a-i chema la
Dumnezeu pe cei s[r[ci\i spiritual de p[cat ca s[ fie =i ei mântui\i.
În anul care vine suntem chema\i s[ facem bine tuturor, cât putem
mai mult, dar mai ales când este vorba de starea sufleteasc[ a unui
suflet. Dac[ în anul trecut nu ai adus câ=tig }mp[r[\iei lui
Dumnezeu, ast[zi po\i s[ iei o hot[râre care s[ schimbe acest
lucru. <…uitând ce este în urma mea, =i aruncându-m[ spre ce
este înainte, alerg spre \int[, pentru premiul chem[rii cere=ti a lui
Dumnezeu, în Hristos Isus> (Filipeni 3:13, 14). Eclesiastul a spus
c[ mai bun este sfâr=itul dec`t începutul unui lucru, de aceea chiar
dac[ ai avut rezultate slabe anul trecut po\i s[ iei hotârâri =i s[-\i
faci planuri împreun[ cu Dumnezeu pentru binele altora. 

Sfânta Scriptur[ con\ine date =i informa\ii despre via\a a peste
=ase sute de personaje, dar numai a treia parte dintre ei au sfâr=i-
t-o bine =i anume prin perseveren\[ în a face ce este bine înaintea
lui Dumnezeu. Sfâr=itul vie\ii noastre este bun numai cu
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Dumnezeu, pre\uind lucrurile pe care El le nume=te importante.
}n evanghelia dup[ Luca la capitolul 13 g[sim pilda smochinului
neroditor, care datorit[ faptului c[ nu a adus roada a=teptat[ a
ajuns în pericolul de a fi t[iat, pentru a nu ocupa locul degeaba.
Este o pild[ care trebuie s[ ne dea de gândit în mod serios dac[
analizând evenimentele anului trecut nu vedem ce am lucrat pen-
tru Dumnezeu. Noi putem s[ ne facem un plan cu care s[ mergem
înaintea Domnului în rug[ciune =i s[ cerem ajutorul Lui. Eveni-
mentele anului trecut au intrat în analele istoriei =i nimic nu mai
poate fi schimbat. Totu=i, cât timp mai este har, putem depune un
efort =i cu sacrificiu s[ aducem roada pe care Domnul o a=teapt[
de la noi. 

Anul trecut am participat la mai multe înmormântari =i trebuie
s[ m[ întreb de ce mie mi-a fost îng[duit s[ încep înc[ un nou an.
Un tân[r plin de râvn[ pentru Domnul l-a rugat pe pastorul lui
s[-l viziteze pe vecinul lui care era foarte bolnav =i despre care
tân[rul a spus c[ poate mai are vreo dou[ zile de tr[it. Pastorul a
f[cut o vizit[ acelui om, care spre deosebire de alte d[\i a primit
mesajul Evangheliei, chemându-L pe Domnul Isus în inima lui ca
Domn. Dou[ zile mai târziu, tân[rul =i nu cel bolnav a murit pe
nea=teptate. Omul care era pe moarte s-a îns[n[to=it =i a mai tr[it
înc[ 13 ani. Faptul c[ suntem în deplin[ putere nu ne garanteaz[
c[ vom fi în via\[ =i la sfâr=itul anului viitor, de aceea trebuie s[
aducem road[ acum. Roada pe care o aducem este ca un fel de
carte de identitate pentru cel ce este credincios cu adev[rat, pen-
tru c[ o astfel de tr[ire nu trece neobservat[ de oamenii din jur. 

Dac[ examinându-ne nu vedem road[ în via\a noastr[ în anul
care a trecut trebuie s[ verific[m care este motivul, fiindc[ dac[
exist[ nep[sare aceasta }l întristeaz[ pe Domnul Isus, care a sufe-
rit pe cruce pentru noi. El se a=teapt[ ca o dat[ mântui\i s[ ne pese
de cei care nu sunt mântui\i. Dac[ nu g[sim road[ în via\a noas-
tr[ trebuie s[ vedem dac[ avem r[d[cini: <C[ci el este ca un pom
s[dit lâng[ ape care-=i întinde r[d[cinile spre râu; nu se teme de
c[ldur[, când vine, =i frunzi=ul lui r[mâne verde; în anul secetei,
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nu se teme, =i nu înceteaz[ s[ aduc[ road[> (Ieremia 17:8). Dac[
privind la anul care a trecut vedem semne de usc[ciune, probabil
c[ nu ne-am tras seva sufletului din Izvorul apelor vii care este
Domnul Isus Hristos. Hrana noastr[ sufleteasc[ trebuie s[ vin[
din Cuvântul lui Dumnezeu în part[=ia oamenilor f[r[ prihan[,
care pre\uiesc mântuirea. Buruienile care caut[ s[ în[bu=e roada
trebuiesc smulse cu hot[râre =i f[r[ mil[ din casa =i via\a noastr[:
<S[mân\a, care a c[zut între spini, închipuie=te pe aceia care,
dup[ ce au auzit Cuvântul, î=i v[d de drum, =i-l las[ s[ fie în[bu=it
de grijile, bog[\iile =i pl[cerile vie\ii acesteia, =i n-aduc rod care
s[ ajung[ la coacere> (Luca 8:14). Dup[ ce am primit Cuvântul în
via\a noastr[, avem datoria s[ cre[m condi\iile prielnice sufletu-
lui nostru ca Duhul Sfânt s[ poat[ rodi pentru slava lui
Dumnezeu. 

Anul Nou este asem[nat cu o piatr[ de hotar care, ca =i o
grani\[, marcheaz[ trecerea timpului. Anul nou separ[ ce a fost de
ce urmeaz[, =i u=a oportunit[\ilor anului trecut se închide. Dac[
Dumnezeu îng[duie se deschide u=a oportunit[\ilor anului viitor,
care trebuiesc pre\uite, pentru c[ nu =tim dac[ nu cumva sunt
ultimele: <C[ci mi s-a deschis aici o u=[ mare =i larg[, =i sunt
mul\i potrivnici> (1 Corinteni 16:9). Oamenii care nu =i-au predat
via\a Domnului Isus fac din s[rb[toarea Anului Nou o ocazie de
petreceri =i destr[b[l[ri, f[când ur[ri de bine, care nu sunt altceva
decât fantezie. Cei ce sunt ai Domnului s[rb[toresc Anul Nou ve-
rificându-=i talan\ii, pentru ca St[pânul s[-i g[seasc[ ispravnici
credincio=i. Cei ce se încred în Domnul folosesc acest timp al tre-
cerii în noul an mul\umindu-I lui Dumnezeu pentru ajutorul Lui
=i cer`ndu-I în\elepciune ca s[ =tie s[-=i num[re bine zilele, pen-
tru a nu le irosi. Timpul trece peste fiecare din noi, ]ns[ nu f[r[ s[
lase o umbr[ de îmb[trânire ce ne apropie de ziua când vom sta
în fa\a dreptului Judec[tor, care va r[spl[ti ostenelile fiec[ruia. 

Natura =i toate fiin\ele de pe p[mânt ne spun, în felul lor, c[
timpul face ca tot ce are ast[zi via\[ =i mi=c[ pe p[mânt se
îndreapt[ spre un sfâr=it. Totu=i majoritatea oamenilor spun c[ nu
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au timp s[ se îngrijeasc[ de partea care este ve=nic[ =i care nu
trece, adic[ sufletul lor. Omul este ]ncontinuu ocupat cu lucrurile
vie\ii, dar dac[ nu are mântuire el este de fapt gr[bit =i alearg[
spre iad =i tot ce strânge f[r[ Dumnezeu sunt ca ni=te lemne pen-
tru focul iadului. Este bine c[ alerg[m, dar este mai important[
direc\ia în care alerg[m. Creierul omului se adapteaz[ la rutin[ =i
obiceiuri, dar este bine ca la cump[na dintre ani s[ examin[m ce
numim noi normal =i ce fel de obiceiuri le numim a fi bune. O
familie care locuia lâng[ linia de tren spunea c[ nici nu mai aude
când trece trenul pe la spatele casei, pentru c[ creierul lor s-a
obi=nuit cu acel sunet =i =tie s[-l ignore. 

Dac[ obiceiurile rele au p[truns în via\a noastr[, de care atunci
când eram în dragostea dintâi eram speria\i =i îngrozi\i, dar care
cu timpul au p[truns în via\a noastr[ =i acum observ[m c[ au
ajuns acceptabile, ele trebuie trecute prin sita Scripturii =i orice
d[uneaz[ sufletului trebuie scos afar[. Orice trece peste ceea ce
este scris trebuie înl[turat ca =i o otrav[. Este periculos când
oamenii s-au obi=nuit cu mesajul Evangheliei, ca =i oamenii
aminti\i cu trenul. Pentru ei nu mai înseamn[ nimic nici mustrarea
=i nici chemarea la sfin\enie, fiindc[ s-au obi=nuit s[ fac[ ce vor
ei. Prima rezolu\ie care trebuie s[ ne-o propunem pentru anul nou
este s[ fim vii pentru Hristos, ca s[ putem deveni mor\i fa\[ de
lume. Când vom fi vii nu numai fizic, dar =i duhovnice=te ne va
merge numele c[ tr[im. Trebuie s[ ne hot[râm s[ fim la dispozi\ia
lui Dumnezeu, gata pentru orice lucrare bun[. Via\a vine din
Dumnezeu, El este Învierea =i Via\a, =i r[mânerea în El ne asigu-
r[ aceast[ via\[ împreun[ cu bucuria de fi în voia lui Dumnezeu.
O dat[ ajuns la maturitate, trupul omului din afar[ merge spre
sl[biciune, dar omul din[untru trebuie s[ mearg[ din putere în
putere =i din frumos în frumos, pentru c[ Isus Hristos ia chip în
sufletul nostru. 

Ierusalimul a fost demolat de 17 ori, dar a fost =i reconstruit de
18 ori. L[sând în urm[ amintirile amare, pierderile =i înfrângerile,
po\i la acest hotar al anului s[ începi s[ zide=ti cu binecuvântarea
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lui Dumnezeu o lucrare care s[ r[mân[ =i s[-I aduc[ glorie.
Sim\ul singuran\ei nu ni-l d[ faptul c[ nu suntem în furtun[, ci
faptul c[ =tim c[ Isus Hristos este cu noi. O alt[ rezolu\ie pe care
o putem face este aceea de a avea curajul s[ fim diferi\i =i s[ nu
mergem cu traficul popular al p[catului, fiind astfel o lumin[ în
întunericul lumii. Ceea ce d[ lini=te sufletului nostru cu privire la
noul an, care este o necunoscut[ pentru noi, este faptul c[
Domnul Isus este cu noi în toate zilele. <...+i din ziua aceea,
numele cet[\ii va fi: «Domnul este aici!»> (Ezechiel 48:35). Aces-
te cuvinte pot fi o mângâiere, dar =i o provocare la examinare per-
sonal[. Cea mai mare cinste pentru o cetate este aceea de a-L avea
pe Domnul în mijlocul ei. }n anul ce ne st[ ]n fa\[, nimic nu poate
aduce mai mult[ siguran\[ în via\a noastr[ dec`t faptul c[
Domnul vrea s[ umble cu noi =i prin Duhul Sfânt s[ fie chiar
în[untrul nostru. Dac[ El nu este cu noi orice altceva am avea nu
este îndeajuns. Unde este Domnul e bucurie =i biruin\[. 

Amintirile =i biruin\ele din trecut sunt frumoase, dar ceea ce
conteaz[ este ca acum Domnul s[ fie cu noi =i noi s[ fim cu El.
Deviza noastr[ trebuie s[ fie: <Cu Dumnezeu oriunde =i f[r[ de El
niciunde.> Domnul este în mijlocul Bisericii Sale =i noi trebuie s[
fim siguri c[ suntem m[dulare s[n[toase în trupul Lui, pentru c[
acolo Dumnezeu revars[ binecuvântarea. Pu\inul credinciosului
binecuvântat face mai mult ca bog[\ia celui necredincios. Binecu-
vântarea nu înseamn[ satisfacerea dorin\elor, ci a nevoilor noas-
tre, de aceea trebuie s[ =tim s[ nu cerem niciodat[ ceva ce este în
contradic\ie cu natura Lui, care s[ calce legile Lui. <Soarta mea
este în mâna Ta...> (Psalmul 31:15). Unde este Domnul exist[
pâinea vie\ii din bel=ug, pentru ca sufletul s[ nu duc[ lips[. Pâinea
este ceva de care nu te plictise=ti =i at`t oamenii boga\ii, c`t =i cei
s[raci simt nevoia s[ m[nânce pâine. 

Pâinea vie\ii este ceva de care sufletul nostru nu se plictise=te
niciodat[ =i oricare ar fi pozi\ia noastr[ în Biserica lui Dumnezeu
trebuie s[ ne hr[nim cu Cuvântul Lui. Atunci c`nd ne uit[m la ce
vrem s[ vedem în al\ii =i ce ne face mul\umitori la al\ii, trebuie s[
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fim siguri c[ =i noi suntem astfel de oameni. Ne place s[ avem
de-a face cu oameni adev[ra\i, reali, care vorbesc adev[rul =i sunt
s[ritori, gata s[ ajute. Ne plac oamenii genero=i, a c[ror purtare în
Hristos ne motiveaz[, dar în anul care ne st[ înainte trebuie s[
c[ut[m s[ fim =i noi astfel de oameni. Faptul c[ Domnul este în
adunarea lui Dumnezeu =i p[ze=te Biserica de r[t[ciri face ca =i
Duhul Sfânt s[ fie acolo. El aduce o continu[ prospe\ime =i
revigorare a puterii noastre duhovnice=ti, fiindc[ Domnul este
acolo =i masa Domnului este acolo. Masa Domnului este pentru
cei vii, care au o foame dup[ Domnul =i nu se lipsesc de ea. S[
p[=im în noul an cu o credin\[ vie în Isus Hristos, cu o credin\[
care ne împinge la fapte f[cute în dragoste, pentru ca atunci când
St[pânul va veni s[ ne g[seasc[ lucrând pentru El cu toat[ râvna.  

Amin
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44
APROAPE MÂNTUIT

<Isus a v[zut c[ a r[spuns cu pricepere, =i i-a zis: «Tu
nu e=ti departe de Împ[r[\ia lui Dumnezeu.»...>          

Marcu 12:34

Din ziua ]n care omul, în gr[dina Edenului, a ac\ionat ca
un soldat ce refuz[ s[ mai recunoasc[ autoritatea =i s[
primeasc[ ordine, în via\a lui a ap[rut criza lipsei de

mântuire. A fi m`ntuit ]nseamn[ a-L cunoa=te =i recunoa=te pe
Creator ca Tat[ =i St[pân. Suflet mântuit este acela care ajunge =i
tr[ie=te ]n rela\ie de pace =i prietenie cu Dumnezeu aici pe p[mânt
=i care dup[ ce trece din aceast[ via\[ în aceea care nu are sfâr=it
este acceptat ca rezident permanent în Împ[r[\ia lui Dumnezeu.
Sfânta Scriptur[, folosit[ de unii doar ca obiect decorativ în casa
lor, este ghidul care ne arat[ cum putem ajunge în posesia pre\ioa-
sei mântuiri pentru care deja s-a pl[tit cel mai înalt pre\ pl[tit
vreodat[ în Univers. A spune c[ to\i cei ce pretind c[ urmeaz[ o
cale a Scripturii =i se numesc cre=tini sunt mântui\i este ca =i cum
am spune c[ orice mâncare este bun[. Nu numai c[ nu toate
m[nc[rurile sunt hr[nitoare, dar =tim bine c[ exist[ mânc[ruri
care nu ne cad bine =i sunt =i din acelea din care dac[ m[nânci
mori, a=a cum este mâncarea g[tit[ din ciuperci otr[vitoare. 

Au existat oameni care baza\i pe un verset din Scriptur[, pe
care l-au interpretat gre=it, au f[cut o religie care i-a dus ]n
r[t[cire =i pierdere de timp atât pe ei cât =i pe cei ce s-au încolonat
în spatele lor. Am fost dota\i de Creator cu minte ca s[ cunoa=tem,
cu emo\ii ca s[ sim\im =i cu voin\[ ca s[ ac\ion[m în a=a fel ]nc`t
s[ putem ajunge la mântuire. Folosind aceste abilit[\i cu care am
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fost înzestra\i, Scriptura, luat[ în întregime, arat[ omului doritor
de lumin[ calea care duce la via\[ ve=nic[. Scriptura îi comunic[
omului voia lui Dumnezeu =i preten\iile ce le are de la el. Sufle-
tul care caut[ adev[rul despre mântuire cu sinceritate îl va g[si în
Cuvântul lui Dumnezeu, care este ca o ap[ ce p[trunde într-o
stânc[, dar care atunci când înghea\[ sf[râm[ stânca. Inima de
piatr[ a omului este sf[r`mat[ atunci c`nd apa vie\ii p[trunde în
ea, iar Regele inimilor, care este Dumnezeu, îi d[ o inim[ nou[,
sensibilizat[ la lucruri pe care înainte nu le sim\ea. 

Sunt viet[\i ca =i balenele care comunic[ prin semnale sonore
la frecven\e pe care urechea omului nu le detecteaz[. La fel este
cu inima nou[ pe care o d[ Dumnezeu celui ce este n[scut din
nou, pentru c[ ea simte =i deosebe=te glasul Duhului Sfânt, pe
când cei ce au înc[ o inim[ de piatr[ nu îl sesizeaz[. A t[g[dui c[
exist[ o asemenea inim[, pentru c[ nu este ceva vizibil, înseamn[
ignoran\[. Nu v[d bacterii, dar nu înseamn[ c[ ele nu sunt =i nu
m[ pot îmboln[vi. Nu v[d curentul din priz[, dar nu înseamn[ c[
el nu m[ poate curenta. Nu v[d gravita\ia, dar o simt fiindc[ m[
atrage spre centrul p[mântului. Nu v[d vântul, dar pot s[ v[d
efectul lui. Este adev[rat c[ de obicei lucrurile cu care nu suntem
obi=nui\i sunt respinse pe moment de ra\iune, dar prin studiu =i
dovezi ele chiar dac[ nu se v[d devin lucruri acceptate ca reali-
tate. Pe lâng[ trup =i suflet avem =i o parte numit[ duh, care
atunci când este trezit[ la via\[ de Duhul Sfânt ajunge s[-L simt[
pe Dumnezeu, s[ simt[ fericirea =i mântuirea. Omul din stadiul de
vr[jma= al lui Dumnezeu, datorit[ p[catului, poate ajunge, prin
ascultare =i acceptare a planului lui Dumnezeu, la statura de prie-
ten =i lucr[tor ]mpreun[ cu Dumnezeu. 

Textul ce se refer[ la <cea mai mare porunc[> descris[ în
Evanghelia dup[ Matei la capitolul 22 prezint[ un c[rturar care
s-a apropiat de Domnul Isus cu gândul de a-L ispiti. Pentru c[, a=a
cum spune =i evanghelistul Matei, scopul acelui înv[\[tor al Legii
era s[ ispiteasc[, deci s[ produc[ un neajuns sau o pagub[ =i l-am
putea numi un vr[jma=, dar totu=i g[sim c[ a spus ceva ce
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Mântuitorul a acceptat ca fiind corect =i bun. C[rturarul era un om
cu discern[mânt pentru glasul Scripturii =i se pare c[ Domnul
Isus, care i-a cunoscut gândurile, a f[cut o cucerire, prin farmecul
bun[t[\ii Lui, chiar în inima acelui om care s-a apropiat de El cu
inten\ii r[u voitoare. Probabil c[ a ajuns s[ fie unul dintre oamenii
care au afirmat c[ nu au auzit niciodat[ un om vorbind ca =i
Domnul Isus. Când c[rturarul a acceptat adev[rul rostit de
Domnul Isus cu privire la porunca de a iubi, pe Dumnezeu =i pe
semenii no=tri, Domnul Isus i-a spus: <... «Tu nu e=ti departe de
Împ[r[\ia lui Dumnezeu.»...> (Marcu 12:34). Pentru omul care
dore=te mântuirea primul pas este s[ accepte =i s[ fie de acord cu
ceea ce spune Dumnezeu în Sfânta Scriptur[. Credin\a în
Dumnezeu =i credin\a c[ Scriptura este cuvântul S[u este un pas
absolut important în via\a oricui vrea s[ ajung[ în posesia vie\ii
ve=nice. Este foarte important pentru noi s[ fim de acord cu
Mântuitorul, fiindc[ acela care cunoa=te =i crede Cuvântul lui
Dumnezeu nu este departe de Împ[r[\ia Lui. 

Pentru a putea ajunge în Împ[r[\ia lui Dumnezeu este necesar
s[ treci de neadev[r, de jum[t[\i de adev[r =i s[ ajungi la
cuno=tin\a Adev[rului care este Domnul Isus Hristos. El nu este
numai uneori sau de obicei, ci El este întotdeauna Adev[rul.
C[rturarul acela a fost în coali\ie cu ceilal\i c[rturari =i farisei,
]ns[ c`nd a întâlnit adev[rul nu a luptat împotriva lui chiar dac[ a
venit de unde nu se a=tepta =i în modul în care nu credea. Pentru
un om sincer, care nu merge împotriva con=tiin\ei, exist[ întot-
deauna speran\[. Când omul prime=te =i cerceteaz[ adev[rul este
aproape de Împ[r[\ia lui Dumnezeu. Un om doritor de mântuire
=i condus de dorin\a de a cunoa=te calea Domnului este aproape
de Împ[r[\ia lui Dumnezeu c`nd se leap[d[ de prejudec[\i =i este
gata s[ treac[ =i chiar s[ calce peste lucrurile cunoscute =i crezute
pân[ atunci, în clipa când d[ de Adev[rul lui Dumnezeu. 

În pilda sem[n[torului Domnul Isus ]i nume=te pe unii p[mânt
bun, chiar înainte s[ cad[ s[mân\a cea bun[ care aduce road[.
Exist[ oameni care sunt sincer deschi=i adev[rului Scripturii =i }l
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prezint[ pe Domnul Isus ca fiind singura cale prin care cineva se
poate împ[ca cu Dumnezeu Tat[l =i astfel s[ intre în posesia
comorii mântuirii, darul lui Dumnezeu pentru om. A fi ignorant
fa\[ de ce are de spus Scriptura ]nseamn[ a fi departe de Împ[r[\ia
lui Dumnezeu =i sunt mul\i aceia care în via\a lor nu au încercat
s[ studieze nici m[car câteva rânduri din Scriptur[, ci se
mul\umesc s[ cread[ ce aud de la al\ii. Credin\a mântuitoare
devine o realitate în via\a sufletului care-=i folose=te cuno=tin\ele
luminate de Evanghelie ca s[ deosebeasc[ ce Dumnezeu nume=te
bine de ceea ce El nume=te r[u. Astfel el poate s[-i dea sufletului
hrana corespunz[toare, care s[ fie hr[nitoare =i nu otr[vitoare,
cum pot fi unele mânc[ruri de ciuperci pentru trup. 

Nu =tiu câte soiuri de meri au fost în Eden, dar în lume exist[
ast[zi aproape zece mii de soiuri. Este foarte important s[ nu
alegem m[rul gre=it, a=a cum au f[cut primii oameni în Eden, ci
s[ începem cu acela al ascult[rii de Cuvântul lui Dumnezeu care
ne apropie de Împ[r[\ia Lui. Porunca despre care Domnul Isus a
vorbit atunci când a r[spuns întreb[rii c[rturarului ne spune c[
este necesar s[-L iubim pe Dumnezeu cu toat[ inima, nu numai cu
buzele, ci cu orice aspect al vie\ii. Când omul ajunge s[-I dea lui
Dumnezeu întreaga inim[ face din orice decizie p[mânteasc[ o
decizie spiritual[, pentru c[ orice lucru este aprobat sau respins pe
baza Cuvântului lui Dumnezeu. Comoara cea mai de pre\ a cre-
dinciosului care este Duhul Sfânt face, cu timpul, ca astfel de
decizii s[ fie u=or de luat, mai ales atunci când rezervorul puterii
spirituale este plin, iar principiul c[l[uzitor este dragostea de
Dumnezeu =i de oameni. A=a ne spune =i ne înva\[ cea mai mare
porunc[ despre care a vorbit Domnul Isus în acest capitol. S[
iube=ti cu tot sufletul ]nseamn[ c[ Dumnezeu nu cere o iubire
oarb[, ci una care este u=or justificat[ =i chiar educat[ în[untrul
nostru de Duhul Sfânt, care ne face s[ vedem c[ am fost prima
dat[ recipien\i ai dragostei lui Dumnezeu. 

S[ iube=ti cu toat[ voin\a înseamn[ s[ iube=ti cu o dragoste
care este plin[ de emo\ia recuno=tin\ei fa\[ de un mare
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binef[c[tor. S[ iube=ti cu toat[ puterea înseamn[ s[-\i investe=ti
toat[ puterea de care dispui în ac\iunile întreprinse spre a face ce
place persoanei pe care o iube=ti. Aceast[ pozi\ie de a fi un suflet
care nu este departe de Împ[r[\ia lui Dumnezeu nu este îndeajuns,
cu toate c[ mul\i din cei ce se numesc cre=tini nu ajung nici m[car
la aceast[ stare de <aproape> prin acceptarea =i cunoa=terea
Cuvântului lui Dumnezeu. A ajunge aproape la timp la avionul
sau trenul cu care vreau s[ c[l[toresc nu este îndeajuns, ci trebuie
s[ ajung s[ urc în mijlocul de transport ales înainte ca acesta s[
porneasc[ spre destina\ia dorit[. Aproape de Împ[r[\ia lui
Dumnezeu nu satisface criza de mântuire a sufletului meu, ci tre-
buie s[ ajung în Împ[r[\ia lui Dumnezeu. 

Suntem f[pturi pândite de hidoasa moarte, care poate pune
cap[t c[l[toriei noastre pe p[mânt în orice clip[ =i oricât ne ferim
noi de ea, dac[ nu are loc R[pirea Bisericii la Cer, pân[ la urm[
d[ de noi, de aceea trebuie s[ fim siguri c[ suntem nu aproape, ci
în Împ[r[\ia lui Dumnezeu. Privind la jertfa Domnului Isus ca
fiind modul în care Dumnezeu a pedepsit p[catul în locul nostru
=i tr[ind tot restul vie\ii pentru El intr[m în posesia iert[rii =i mân-
tuirii care ne d[ titlul de copil al lui Dumnezeu. Nu ajunge s[ cred
Scriptura =i adev[rul despre jertfa Domnului Isus, ci trebuie s[
ajung s[ pot spune c[ ea este pentru mine personal =i c[ în locul
meu a murit Domnul Isus. Când am în\eles acest adev[r =i L-am
primit pe Domnul Isus în inim[, în ascultare de El, am ]ncheiat
leg[mânt cu Dumnezeu prin actul botezului în ap[, promi\`ndu-I
ascultare pentru totdeauna. 

Dup[ ce am luat decizia de a fi al Domnului =i f[r[ s[ m[
ru=inez de Mântuitorul meu înaintea oamenilor, confirm`nd acest
lucru în apa botezului, am primit dreptul s[ stau la masa
Domnului, unde m-am înfruptat din meritul jertfei Lui. Când am
intrat în aceast[ ascultare de El am ajuns în Împ[r[\ia lui
Dumnezeu, care este în inimile noastre prin înnoirea ce o face
Duhul Sfânt în cea mai l[untric[ parte a fiin\ei noastre, adic[ în
duhul nostru. O dat[ ajun=i mântui\i, cât tr[im în acest trup, sun-
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tem chema\i s[ umbl[m în tot adev[rul =i s[ nu ie=im din
Împ[r[\ia Lui prin neascultare. Este timpul s[ te întrebi dac[ e=ti
în Împ[r[\ia lui Dumnezeu sau doar foarte aproape, a=a cum
Domnul Isus i-a spus c[rturarului în textul care a fost citat la
început. Cine intr[ în aceast[ Împ[r[\ie a lui Dumnezeu trece
printr-o serie de schimb[ri din[untru înspre afar[, care ne fac
potrivi\i pentru locul =i cununa pe care Dumnezeu le-a preg[tit
pentru noi. Dumnezeu este foarte bucuros ori de câte ori un suflet
se adaug[ la Împ[r[\ia Lui prin meritul jertfei Fiului S[u, =i în Cer
se produce o s[rb[toare chiar între îngeri. Dumnezeu, care nu
locuie=te în temple f[cute de mâini omene=ti, accept[ s[ tr[iasc[
prin Duhul Sfânt în inima celui ce prin na=terea din nou devine
copilul lui Dumnezeu. 

Prezen\a Împ[r[\iei lui Dumnezeu în noi =i prezen\a noastr[ în
Împ[r[\ia Lui ne face capabili =i ne pune în binecuvântata pozi\ie
de a deveni adev[ra\i închin[tori, închin`ndu-ne Domnului în duh
=i adev[r. Acest fel de închinare este o închinare duhovniceasc[ =i
este singura închinare care ajunge sus =i este acceptat[ de
Dumnezeu. Chiar =i c[rturarul a acceptat c[ a-L iubi pe
Dumnezeu din toat[ inima, lucru care nu este posibil omului
vechi, face mai mult dec`t toate arderile de tot =i decât toate jert-
fele. Omul cel nou, care este într-o continu[ comunicare cu Duhul
Sfânt, nu este aproape de Împ[r[\ia lui Dumnezeu, ci este în ea.
Este Împ[r[\ia lui Dumnezeu ]n inima ta? Ea este singura care
satisface =i d[ pace sufletului ce are adânc în el dorin\a de a fi în
rela\ie de pace cu Dumnezeu. Prin intrarea în Împ[r[\ia lui
Dumnezeu tot trecutul nostru compromi\[tor a fost iertat, ca =i o
datorie care este anulat[ pentru totdeauna. <…le voi ierta
nelegiuirea, =i nu-Mi voi mai aduce aminte de p[catul lor>
(Ieremia 31:34). Aceast[ iertare se prime=te prin meritul sângelui
Domnului Isus Hristos. <…sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne
cur[\e=te de orice p[cat> (1 Ioan 1:7). C[rturarul a ajuns aproape
de Împar[\ia lui Dumnezeu, dar nu =tim dac[ a intrat sau dac[ a
r[mas în rândul colegilor lui, care de\ineau cheile Împ[r[\iei lui
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Dumnezeu prin cunoa=terea Scripturilor, care nici ei nu intrau =i
nici pe al\ii nu l[sau s[ intre.  

Un alt om care a ajuns aproape de Împ[r[\ia lui Dumnezeu a
fost chiar împ[ratul Agripa, în fa\a c[ruia a stat apostolul Pavel =i
a fost judecat:<+i Agripa a zis lui Pavel: «Curând mai vrei tu s[
m[ îndupleci s[ m[ fac cre=tin!»> (Fapte 26:28). Din cuvintele
apostolului reiese c[ acest om credea Scripturile: <Crezi tu în Pro-
roci, împ[rate Agripa?… +tiu c[ crezi> (Fapte 26:27). Apostolul
Pavel i-a explicat întoarcerea lui personal[ de la iudaism la
cre=tinism =i în acele clipe, cu toate informa\iile, împ[ratul
Agripa a trebuit s[ aleag[ ]ntre a vrea s[ intre sau a vrea s[ se
mul\umeasc[ cu faptul c[ a ajuns aproape de Împ[r[\ia lui
Dumnezeu prin cuno=tin\a pe care o avea despre Scripturi =i pe
care o credea ca fiind adev[rat[. El nu a vrut s[ intre, pentru c[ nu
a fost gata s[ pl[teasc[ pre\ul ascult[rii care includea o lep[dare
de sine =i o via\[ de sfin\enie. A ajuns aproape, =i datorit[
con=tiin\ei care i-a fost trezit[ mai avea un pas ca s[ devin[ cre=tin
=i mântuit, dar a refuzat oferta lui Dumnezeu, a=a cum sunt mul\i
=i ast[zi. 

Din categoria sufletelor care sunt aproape de Împ[r[\ia lui
Dumnezeu fac parte cei ce oscileaz[ ]ntre dou[ opinii =i
=chiop[teaz[ de ambele picioare, ca =i Israelul în timpul prorocu-
lui Ilie. Sunt aceia care deosebesc lumina de întuneric =i poate
chiar se roag[, dar când vine timpul s[ ia o decizie final[ ezit[,
sau când trebuie s[ scoat[ din via\a lor ce nu este sfânt consider[
pre\ul prea mare =i nu fac acel lucru. Tot în aceast[ categorie intr[
oamenii cu inim[ bun[, cum îi numesc unii, pentru c[ ]i ajut[ une-
ori pe cei ce sunt în lipsuri, dar aleg s[ r[mân[ doar aproape de
Împ[r[\ia lui Dumnezeu, f[r[ s[ intre în ea, fiindc[ le este ru=ine
s[ spun[ în fa\a oamenilor c[ apar\in lui Isus Hrisots sau s[ fac[
leg[mânt cu El. Al\ii, care nu vor s[ intre, sunt cei ce nu vor s[ se
despart[ complet de lume =i pl[cerile ei de o clip[. Un mare
num[r de oameni care sunt aproape de Împ[r[\ia lui Dumnezeu
dar nu intr[ în ea sunt cei ce au religii false, care trec peste ce este
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scris în Scriptur[, dând interpret[ri ce gâdil[ urechile =i care scot
afar[ ce nu le convine firii lor. Situa\ia acestora este foarte trist[,
pentru c[ ei stau la ad[postul minciunii crezând lucruri
neadev[rate, fiindc[ pre\uiesc mai mult ce are omul de spus decât
ce are Dumnezeu de spus =i în acest fel î=i risipesc timpul, tr[ind
nici complet în lume, dar nici nu intr[ în Împ[r[\ia lui Dumnezeu.
Exist[ =i din aceia care nu intr[ în Împ[r[\ia lui Dumnezeu pen-
tru c[ le este fric[ de ce vor spune cei din jur sau le este fric[ c[
vor avea de suferit ceva pentru credin\a lor în Domnul Isus. 

Pilat a avut judecata dreapt[ întunecat[ de fric[ atunci când a
auzit strig[tele acelora care cereau r[stignirea Mântuitorului.
Nicodim a fost =i el unul care a acceptat înv[\[turile Domnului
Isus, dar pe ascuns, pentru c[ era cuprins de frica persecu\iei. A
alege s[ nu intri în Împ[r[\ia lui Dumnezeu de frica omului
înseamn[ a pre\ui prietenia oamenilor =i a-i onora mai mult dec`t
pe Dumnezeu. Cei ce se ru=ineaz[ de Domnul Isus intr[ în cate-
goria acelora de care =i Domnul Isus se va ru=ina înaintea Tat[lui
=i a sfin\ilor îngeri în ziua de apoi. E=ti tu în Împ[r[\ia lui
Dumnezeu sau doar foarte aproape de ea? Ast[zi înc[ se mai
poate intra =i oricine se leap[d[ de el însu=i =i ia crucea
Domnului poate intra în Împ[r[\ia lui Dumnezeu. Nu este privi-
legiu mai mare pentru om decât acela de a intra în Împ[r[\ia lui
Dumnezeu prin meritul Domnului Isus =i a începe umblarea cu
Dumnezeul cel adev[rat, care poate totul. Acela care intr[ în
ascultare de voia lui Dumnezeu este un om care umbl[ cu
Dumnezeu ca =i Enoh, Avraam =i Iosua. 

Umblarea cu Dumnezeu este o adev[rat[ aventur[, care face ca
via\a s[ fie tr[it[ cu folos =i are ca urmare via\a ve=nic[ ]mpreun[
cu Acela care S-a dus s[ ne preg[teasc[ un loc, ca acolo unde este
El s[ fim =i noi. Este foarte important s[ fii sigur c[ e=ti mântuit
=i s[ nu la=i acest lucru s[ fie doar o specula\ie. Un mare fizician
cu numele de Faraday a fost întrebat pe patul de moarte dac[ are
vreo specula\ie cu privire la ce urmeaz[. El a r[spuns c[ nu are o
specula\ie, ci el se bazeaz[ pe ceva sigur. A spus c[
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R[scump[r[torul lui este viu =i fiindc[ El tr[ie=te va tr[i =i el.
Moartea nu este decât o tranzi\ie la o stare de existen\[ ve=nic[,
de aceea trebuie s[ fim siguri c[ prin credin\[ am intrat în
Împ[r[\ia lui Dumnezeu. 

Nici tân[rul bogat care a venit cu întreb[ri frumoase la
Domnul Isus nu a fost departe de Împ[r[\ia lui Dumnezeu, pentru
c[ el cuno=tea dar =i p[zea legea lui Dumnezeu. Ceea ce l-a oprit
s[ intre ]n }mp[r[\ia lui Dumnezeu a fost inima care îi era legat[
de avu\ie. Era plin de inten\ii bune, dar nu a venit la Domnul Isus
cu gândul c[ va face orice i se va cere ca s[ poat[ intra, ci a fost
gata s[ pl[teasc[ numai un anumit pre\ pentru a putea intra.
Domnul Isus a stat cu darul Lui întins spre tân[rul bogat, dar el a
plecat trist, pentru c[ a iubit mai mult averea dec`t dreptul de a se
numi ucenic al Domnului Isus. Zacheu, pe de alt[ parte, tr[ia de-
parte de Împ[r[\ia lui Dumnezeu, dar când Domnul i-a oferit
=ansa s[ intre nu a pregetat, ci a fost gata s[ fac[ orice numai s[
nu scape prilejul care i-a ie=it în fa\[, ]n ziua cercet[rii lui.
Dumnezeu ]i iube=te =i pe cei care sunt aproape =i pe cei care sunt
departe de Împ[r[\ia Lui =i dore=te ca to\i oamenii s[ vin[ la mân-
tuire. To\i oamenii sunt invita\i de dragostea lui Dumnezeu s[
treac[ de la faza inten\iilor bune la faza deciziilor bune.
Dumnezeu nu }=i coboar[ pre\ul ascult[rii pentru nici un om care
vrea s[ intre în Împ[r[\ia Lui, fiindc[ El vrea ori toat[ inima ori
nimic. 

Din perspectiva profetic[ suntem aproape de timpul când u=a
harului se va încuia =i dup[ aceea degeaba vor vrea mul\i s[ intre
=i s[ se lase de orice lucru de care nu s-au l[sat înainte, pentru c[
va fi prea târziu. Evenimente f[r[ precedent au loc în lume, lucru
care ne spune c[ St[pânul este gata s[ vin[ cu r[splata. Cum te va
g[si? În Împ[r[\ia Lui sau undeva nu departe de ea? Înainte
Dumnezeu +i-a pus Numele într-un templu, dar acum în dispen-
sa\ia harului El }=i pune Numele în templul sufletelor mântuite,
care vin la Domnul f[r[ condi\ii =i mofturi. Omul crede în
nemurire =i gândul ve=niciei este adânc s[dit în om. <… a pus în
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inima lor chiar =i gândul ve=niciei, m[car c[ omul nu poate
cuprinde, dela început pân[ la sfâr=it, lucrarea pe care a f[cut-o
Dumnezeu> (Eclesiatul 3:11). Unde ]\i vei petrece ve=nicia?
Domnul Isus, care este vrednic de crezare pentru c[ deja +i-a
dovedit dragostea fa\[ de noi, a spus c[ nu sunt decât dou[ locuri
dup[ aceast[ via\[: unul de fericire =i unul de chin, dar amândou[
sunt ve=nice. Dac[ nu ai luat hot[rârea de a-\i preda via\a
Domnului în întregime, orice te-ar costa, f[ acest lucru ast[zi =i te
vei bucura o ve=nicie întreag[ împreun[ cu to\i aceia care au ales
nu doar s[ fie aproape mântui\i, ci au =i intrat prin credin\[ în
Împ[r[\ia lui Dumnezeu =i sunt mântui\i.

Amin
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45
CHIAR DACÃ VEI MURI, VEI TRÃI!

<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[.»>  

Ioan 11:25, 26

Unele mesaje au efectul de a-i lini=ti pe cei tulbura\i, iar
altele de a-i tulbura pe cei lini=ti\i. Mesajul
Evangheliei aduce lini=te =i calm în via\a credinciosu-

lui care trece prin furtunile vie\ii, dar tulbur[ pacea celor ce stau
la ad[postul minciunii =i nu sunt preg[ti\i s[-L întâlneasc[ pe
Dumnezeu. Cea mai mare fric[ a omului este frica de moarte,
deoarece aceasta înseamn[ s[ treci pragul unei por\i misterioase,
spre o lume cu totul diferit[ de cea cunoscut[ de noi. Pentru cei
ce-L au pe Isus ]n inim[ ca Domn =i Mântuitor gândul mor\ii nu
este înfrico=[tor, fiindc[ ei =tiu c[ trecerea din aceast[ via\[
înseamn[ a fi cu Domnul Isus. Credinciosului nu ]i este team[ de
moarte. El are o frica de Domnul, care-l fere=te de orice p[cat ce
l-ar putea mânji. El crede c[ Dumnezeu este st[pân peste orice
situa\ie, inclusiv momentul trecerii prin valea umbrei mor\ii, pen-
tru c[ El =i atunci este prezent. 

Dup[ moartea lui Laz[r, Domnul Isus a revenit în Betania cu
ucenicii Lui =i au fost întâmpina\i de Marta. }n sufletul Martei se
d[dea o lupt[ între sentimente de iubire =i sentimente de repro=
fa\[ de }nv[\[tor, fiindc[ socotea c[ Domnul a întârziat s[ vin[ la
timp pentru a-l vindeca pe fratele ei. Marta =tia c[ Domnul Isus
poate rezolva aceast[ problem[ imposibil[ omului, dar nu =tia c[
El niciodat[ nu apare pe scena vie\ii noastre prea repede sau prea
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t`rziu. Domnul Isus i-a spus Martei: <… «Fratele t[u va învia»>
(Ioan 11:23), ]ns[ ea a crezut, a=a cum am fi crezut =i noi, c[ va
învia la învierea celor drep\i, în ziua de apoi. }nt`lnim aici tipul de
credincios care aude promisiunea Domnului =i nu-i trece prin cap
c[ Dumnezeu poate face o astfel de minune. Domnul Isus i-a spus
Martei c[ cine crede în El, chiar dac[ ar muri, va tr[i, pentru c[
via\a nu se termin[ la groap[. Via\a continu[ în lumea spiritual[,
unde }l vom vedea pe Dumnezeu, Creatorul a tot ce exist[. }n
inima credinciosului unde Dumnezeu guverneaz[ prin Duhul
Sfânt, care este plantat în noi în momentul na=terii din nou, exist[
aceast[ credin\[ în Domnul Isus care face posibil ca via\a s[ con-
tinue ca suflet mântuit. 

Duhul de via\[ a lui Dumnezeu <Ruah>, care se mi=ca deasupra
apelor din momentele crea\iei, este acela=i cu Duhul care pune
via\[ în inima celui ce se poc[ie=te cu adev[rat. +tim c[ p[c[tosul
are duhul mort datorit[ p[catelor =i gre=elilor în care tr[ie=te.
Maria, care cu alte ocazii st[tea la picioarele Domnului =i sorbea
fiecare cuvânt al Mântuitorului, L-a înso\it pe Domnul Isus
împreun[ cu Marta =i cu iudeii veni\i s[ le mângâie la mormântul
lui Laz[r. Domnul Isus a cerut s[ fie dat[ piatra de la gura mor-
mântului la o parte =i a spus: <…Laz[re, vino afar[!> (Ioan11:43).
Laz[r a ie=it afar[ =i l-au scos viu din fâ=iile de pânz[ ]n care fuse-
se înf[=urat. Scriptura ne spune c[ to\i iudeii care au fost acolo =i
au v[zut acea înviere din mor\i au crezut în Domnul Isus.
Domnul Isus a f[cut, prin rug[ciune, aceast[ minune ca s[-L
onoreze pe Tat[l =i s[-L fac[ cunoscut, dar El }nsu=i este }nvierea.
<C[ci, dup[ cum Tat[l are via\a în Sine, tot a=a a dat =i Fiului s[
aib[ via\a în Sine> (Ioan 5:26). Domnul Isus nu +i-a trimis toia-
gul ca s[ fie pus peste cel mort, a=a cum a f[cut Elisei c`nd l-a
trimis pe Ghehazi s[ duc[ toiagul =i s[-l pun[ pe copilul mort, ca
nu cumva s[-l îngrope înainte de a ajunge el acolo, ci El a îng[duit
ca Laz[r s[ fie îngropat pentru a se ar[ta puterea lui Dumnezeu,
=i noi s[ credem în Fiul Lui, chiar dac[ suntem în trup sau trecem
în cealalt[ via\[ ca suflete mântuite prin jerfta Sa. 

Condi\ia necesar[ pentru a face parte dintre cei care au via\[
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chiar dac[ mor este s[ credem în El =i în jertfa Lui: <Hristos, de
asemenea, a suferit odat[ pentru p[cate, El, Cel neprih[nit, pentru
cei nelegiui\i, ca s[ ne aduc[ la Dumnezeu. El a fost omorât în
trup, dar a fost înviat în duh> (1 Petru 3:18). Dumnezeu ]i cere
omului ast[zi ce i-a cerut =i în trecut: <S[ v[ t[ia\i dar inima
]mprejur, =i s[ nu v[ mai în\epeni\i gâtul> (Deuteronom 10:16).
T[ierea împrejur era simbolul unei poc[in\i care scotea afar[ ce
este vechi =i acela=i lucru se ]nt`mpl[ =i ast[zi, dar la nivelul
inimii. Când cineva se poc[ie=te, ceva minunat se întâmpl[, este
umplut de fericire. Când omul iese de sub starea de vin[, prin
iertarea pe care o d[ Dumnezeu celui ce se poc[ie=te, inima îi este
inundat[ de bucurie. }n mod tainic =i nev[zut sufletul ajunge la
starea în care chiar dac[ trupul ar muri, totu=i sufletul ar tr[i, pen-
tru c[ ]n clipa na=terii din nou via\a îi este ascuns[ cu Hristos în
Dumnezeu. 

Credin\a ]l trece pe om de la moarte la via\[. Atunci în[untrul
nostru se aud cuvintele Mântuitorului: <…Credin\a ta te-a mântu-
it…> (Luca 7:50), =i anume credin\a în jertfa lui Isus prin care
p[catele ne-au fost sp[late =i am primit haina de nunt[ cu care
vom intra la osp[\ul Fiului de Împ[rat. <Cine crede în Fiul…>
(Ioan 3:36), sunt cuvinte ]ncurajatoare, pentru c[ ele nu-l exclud
pe s[rac, pe bogat, pe în\elept sau pe nec[rturar. Cine vrea, cine
înseteaz[, cine crede, poate avea via\[ ve=nic[ prin oferta lui
Dumnezeu numit[ har, care înc[ este valabil[ pentru fiecare om
ce aude glasul Evangheliei. <Cine va crede =i se va boteza, va fi
mântuit; dar cine nu va crede, va fi osândit> (Marcu 16:16). Mul\i
se joac[ cu siguran\a etern[ a mântuirii sufletului lor, amân`nd
decizia de a se preda Domnului Isus cu totul. Dumnezeu vrea
toat[ via\a noastr[ sau nimic. Cel ce prime=te iertarea nu mai este
al lui, ci al Domnului =i nu mai face ce vrea el, ci face ce vrea noul
St[pân. Este o nebunie s[-\i iei destinul ve=nic al sufletului în
mâna ta =i s[ încerci s[ croie=ti o cale spre mântuire prin merite
personale, în loc s[ accep\i oferta lui Dumnezeu care ne iart[ =i ne
transform[ în f[pturi noi în Hristos Isus. Harul Lui se coboar[ cu
oferta iert[rii pân[ la cel mai mare p[c[tos, indiferent de câte
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p[cate a comis =i este gata s[ schimbe inima de piatr[ =i s[ dea o
inim[ sim\itoare c[l[uzirii Duhului Sfânt. 

Moartea celor dragi nou[ nu este altceva dec`t decizia lui
Dumnezeu de a-i chema acas[ la El. Cu toate c[ El este =i ast[zi
învierea =i via\a, nu este dorin\a noastr[ s[-I cerem lui Dumnezeu
s[-i învie pe cei ce mor. Cei ce trec Iordanul mor\ii mântui\i nu au
dorin\a de a veni înapoi, pentru c[ cei ce au g[sit pe p[mânt calea
vie\ii se bucur[ înaintea Domnului de bucurii nespuse. <Îmi vei
ar[ta c[rarea vie\ii; înaintea Fe\ei Tale sunt bucurii nespuse, =i
desf[t[ri ve=nice ]n dreapta Ta> (Psalmul 16:11). Sufletele care
mor în Domnul continu[ s[ tr[iasc[ mai deplin decât aici pe
p[mânt, în locul preg[tit de Dumnezeu pentru cei care-L iubesc
pe El. Starea sufletului este o stare de odihn[ =i a=teptare, dar
trupul r[mâne într-o stare ca =i aceea a unui om care doarme.

<…Laz[r, prietenul nostru, doarme…> (Ioan 11:11). Dovezile
Scripturii ne arat[ c[ chiar dac[ trupul doarme, întorcându-se
înapoi în \[rân[ de unde a fost luat, sufletul este viu =i treaz, pen-
tru c[ sufletul =i duhul nu au nevoie de somn. Dumnezeu }nsu=i
este Duh, =i Scriptura ne spune c[ nici El =i nici îngerii nu dorm.
Bogatul nemilostiv din pilda Domnului Isus ajuns în chinurile
ve=nice nu visa, ci era mai treaz ca oricând. Laz[r de la poarta
bogatului dup[ ce a murit a ajuns s[ fie mângâiat în sânul lui
Avraam. Pentru a fi mângâiat trebuie s[ fii într-o stare de
con=tien\[. Martirii care au murit nu dorm, ci se odihnesc:
<Fiec[ruia din ei i s-a dat o hain[ alb[, =i li s-a spus s[ se mai
odihneasc[ pu\in[ vreme, pân[ se va împlini num[rul tovar[=ilor
lor de slujb[ =i al fra\ilor lor, care aveau s[ fie omorâ\i ca =i ei>
(Apocalipsa 6:11). 

Atunci c`nd Domnul Isus S-a schimbat la fa\[ pe muntele
Tabor, s-au înf[\i=at Moise =i Ilie =i au stat de vorb[ cu Domnul
Isus despre felul cum avea s[ p[timeasc[. Acest lucru demons-
treaz[ c[ ei nu dorm =i nu sunt într-o stare de incon=tien\[, ci sunt
vii =i pot gândi =i vorbi. La venirea Domnului Isus sufletele celor
mântui\i vor experimenta ceea ce Scriptura nume=te Prima
}nviere. Prima }nviere înseamn[ îmbr[carea sufletului =i a duhu-
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lui cu un trup de slav[, asemenea Domnului Isus dup[ înviere,
care va fi =i pe p[mânt =i în cer. În prezent cei mor\i în Domnul
sunt în Cer, iar noi cei vii suntem pe p[mânt, dar în ziua aceea
trupurile noastre supuse putrezirii vor fi înlocuite cu trupuri de
slav[ =i va începe marea s[rb[toare numit[ Nunta Mielului. <Nu
tot a=a este cu cei r[i: ci ei sunt ca pleava, pe care o spulber[ vân-
tul. De aceea cei r[i nu pot \inea capul sus în ziua judec[\ii…>
(Psalmul 1:4, 5). 

Este o mare diferen\[ între moartea celor mântui\i =i a celor
nemântui\i. Moartea celor mântui\i este o chemare acas[ la Tat[l
Ceresc, pe când moartea celui ce moare neîmp[cat cu Dumnezeu
este doar începutul pedepsei pentru p[cat. Pentru c[ Isus Hristos
a înviat din mor\i sf[rm`nd boldul mor\ii, moartea nu-l poate
birui pe cel credincios, ci doar îi deschide u=a spre o ve=nicie
tr[it[ cu Domnul Isus. Moartea pentru cel credincios este sfâr=itul
oric[rui necaz =i dureri, dar pentru cel necredincios moartea este
doar începutul groazei. Moartea nu înseamn[ sf`r=itul, ci moartea
marcheaz[ începutul ve=niciei în prezen\a lui Dumnezeu, sau
pentru cel nemântuit departe de Dumnezeu, în iadul preg[tit pen-
tru Satan =i îngerii lui. Dup[ cum între p[cat =i neprih[nire este o
pr[pastie care nu va putea fi trecut[ niciodat[, tot a=a se despart
pentru vecie cei ce mor m`ntui\i de cei ce mor nemântui\i.
<…C[ci ce leg[tur[ este între neprih[nire =i f[r[delege? Sau cum
poate sta ]mpreun[ lumina cu întunericul?> (2 Corinteni 6:14).
Cei ce au refuzat împ[carea cu Dumnezeu vor auzi: <…Duce\i-v[
de la Mine, blestema\ilor, în focul cel ve=nic, care a fost preg[tit
diavolului =i îngerilor lui!> (Matei 25:41). Cei mântui\i vor auzi
cuvintele dulci ale St[pânului: <…Veni\i binecuvânta\ii Tat[lui
meu de mo=teni\i Împ[r[\ia, care v-a fost preg[tit[ de la înte-
meierea lumii> (Matei 25:34). Este timpul s[ te întrebi din care
categorie faci parte, pentru c[ ]nc[ po\i s[ intri în rândul celor
mântui\i, nu prin merite personale, ci prin jertfa Domnului Isus,
care a murit pentru p[cate.  

Cineva spunea c[ anii pe care omul îi tr[ie=te pe p[mânt se
împart în patru categorii: ]n prima parte a vie\ii omul crede în Mo=
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Cr[ciun, apoi urmeaz[ timpul când nu mai crede în el; a treia
perioad[ este aceea când el însu=i este Mo= Cr[ciun, adic[
cump[r[ daruri, =i apoi ultima parte este aceea când arat[ ca Mo=
Cr[ciun cel închipuit. Dumnezeu vorbe=te omului când într-un
fel, când într-altul, c[utând diferite mijloace de a comunica cu el
=i a-l chema la împ[care. Îmb[trânirea trupului vine de multe ori
cu descoperirea unor sl[biciuni =i cu boli, prin care Dumnezeu
anun\[ omul c[ timpul îng[duit s[-l petreac[ pe p[mânt se apropie
de sfâr=it. Acela care este credincios nu trece singur prin aceste
zile, numite zilele rele ale trupului, pentru c[ atunci când
îmb[trânim ca =i atunci când suntem în deplin[ putere suntem ai
Domnului =i este treaba Lui ce face cu noi o dat[ ce ne-am
încredin\at soarta în mâna Lui. Fiecare om caut[ s[ se realizeze
p[mânte=te =i majoritatea consider[ îmbog[\irea o binecuvântare. 

Domnul Isus ne-a avertizat în privin\a bog[\iilor =i ne-a sf[tuit
s[ ne strângem averile acolo unde ho\ul nu le fur[ =i moliile nu le
rod. Pericolul nu const[ a=a de mult în a fi bogat, ci în atitudinea
ce o avem fa\[ de bog[\ii, pentru c[ ele pot în[bu=i s[mân\a
Cuvântului lui Dumnezeu =i o pot opri s[ aduc[ rodul cerut de
Dumnezeu. Omul are tendin\a de a privi mai pu\in în sus =i mai
mult în jos, în func\ie de câte bog[\ii are. Ca s[ nu fim dezam[gi\i
în clipa când trecem din via\[, trebuie s[ c[ut[m succesul spiritu-
al =i s[ facem voia lui Dumnezeu. Balan\a potrivit[ ne-o d[
Dumnezeu prin c[l[uzirea Duhului. Dumnezeu ne d[ voie s[ ne
bucur[m =i de aceast[ via\[, dar ne înva\[ c[ prioritatea este via\a
ve=nic[, unde o dat[ ajun=i lucrarea noastr[ va fi evaluat[. 

Am v[zut de foarte multe ori oameni care zidesc case fru-
moase, dar nu le locuiesc, ci î=i petrec via\a într-o cocioab[, în
curte. Este o de=ert[ciune c`nd omul nu se bucur[ nici m[car de
lucrurile îng[duite, ci vrea tot mai mult s[ strâng[ =i s[ aib[. Cei
care au ochii spirituali deschi=i de Duhul Sfânt =tiu deja de pe
p[mânt s[ evalueze corect lucrurile =i pot lua astfel decizii bune
pentru ve=nicia sufletului lor. Este o nebunie s[ ne credem st[pâni
pe vreun lucru, ca =i cum ar fi al nostru pentru totdeauna,
deoarece toate ne-au fost încredin\ate doar temporar pentru a le
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administra, ele fiind ale lui Dumnezeu. Cei ce cheltuiesc de dra-
gul Domnului Isus, ca =i femeia cu vasul de alabastru, transform[
cheltuiala lor într-un câ=tig ve=nic, care nu se poate pierde, câ=tig
pe care-l vor primi în ziua când vor sta înaintea lui Dumnezeu.
Adev[rata fericire =i satisfac\ie nu vin în urma acumul[rii de
bog[\ii, sub orice form[ ar fi ele, ci vin din ]ncredin\area c[ e=ti
în planul pe care }l are Dumnezeu pentru via\a ta. Cel ce se con-
formeaz[ voii lui Dumnezeu =tie cu adev[rat ce înseamn[ odihn[
pentru suflet =i chiar dac[ ar muri, va tr[i. 

Când Laz[r a fost mort, Marta a exclamat cuvinte care fac s[
se întrez[reasc[ o credin\[ puternic[ în Acela care poate totul.
<Dar =i acum…> (Ioan 11:22), ca =i mântui\i credem c[ Domnul
mai poate aduce la via\[ sufletele celor care, cu toate c[ tr[iesc,
sunt mor\i în p[catele lor. <Dar =i acum> - a fost exprimarea unei
credin\e specifice, cu privire la o anumit[ persoan[, =i noi suntem
chema\i s[ fim împreun[ lucr[tori cu Dumnezeu =i s[-i aducem pe
cei nemântui\i la Domnul Vie\ii. Surorile lui Laz[r au trimis
vestea la Isus pe când Laz[r era ]nc[ bolnav. La fel, =i noi suntem
chema\i s[ trimitem rug[ciunile noastre la Isus =i s[-L chem[m în
ajutorul celor nemântui\i. Dac[ am avea credin\[ cât a avut Marta
am privi spre cei nemântui\i sau chiar spre cei ce ne sunt vr[jma=i
=i am spune: <Dar =i acum>. Cei mor\i spiritual nu aud glasul
Evangheliei ca pe o muzic[ frumoas[ =i ochii lor nu v[d nici o
frumuse\e în Acela care este Cel mai frumos dintre oameni. <C[ci
to\i au p[c[tuit, =i sunt lipsi\i de slava lui Dumnezeu> (Romani
3:23). To\i suntem r[i =i p[c[to=i înaintea sfin\eniei lui Dumnezeu
=i numai sângele Lui cel sfânt ne poate da inocen\a din nou. 

Oamenii a=a zi=i buni nu pot fi mântui\i pentru c[ bun[tatea
v[zut[ de noi este un standard omenesc, care nu este echivalent
standardului lui Dumnezeu. Pavel era un om moral, gata s[ moar[
pentru religia lui, dar a în\eles c[ înaintea lui Dumnezeu el poart[
numele de p[c[tos =i are nevoie de iertarea Domnului Isus.
<…Hristos Isus a venit în lume ca s[ mântuiasc[ pe cei p[c[to=i,
dintre care cel dintâi sunt eu> (1Timotei 1:15). <Dar =i acum>, =i
în aceste cazuri, Dumnezeu poate chema la via\[ chiar dac[ <e
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mort =i miroase greu> (Ioan 11:39). S[ nu avem de obiectat, ca
Maria, când Domnul cere s[ d[m piatra la o parte, ci s[ accept[m
orice metod[ g[se=te Dumnezeu cu cale s[ foloseasc[ pentru a-i
chema la via\[ pe cei nemântui\i. Suntem chema\i s[ ne iubim
semenii nu s[ le d[m via\[, pentru c[ Cel ce d[ via\a este Domnul
Isus Hristos, care este }nvierea =i Via\a. Unii nu fac nimic pentru
Împ[r[\ia lui Dumnezeu pentru c[ vor s[ le fac[ pe toate. Sub
c[l[uzirea Duhului Sfânt ne putem concentra efortul =i putem
lucra la mântuirea celor nemântui\i de lâng[ noi, pentru ca =i ei s[
intre în rândul celor ce-L iubesc pe Domnul Isus Hristos =i care
chiar dac[ ar muri, vor tr[i. 

Dumnezeu dispune de via\a noastr[ =i ne poate chema acas[
oricând g[se=te El cu cale. Cei care se sinucid nu se mai pot c[i
pentru a ob\ine iertarea. Cine face aceast[ f[r[delege, pe lâng[
crim[, z[d[rnice=te planul lui Dumnezeu cu privire la durata vie\ii
lui. Oricât de disperat[ ar fi situa\ia cuiva, Dumnezeu îl cheam[
s[ se ]mpace cu El pentru a primi pacea, ]n a=a fel ]nc`t =i dac[ ar
muri trupe=te s[ poat[ continua s[ tr[iasc[ în prezen\a lui
Dumnezeu. <…Nu vezi tu c[ bun[tatea lui Dumnezeu te îndeam-
n[ la poc[in\[? Dar, cu împietrirea inimii tale, care nu vrea s[ se
poc[iasc[, î\i aduni o comoar[ de mânie pentru ziua mâniei =i a
ar[t[rii dreptei judec[\i a lui Dumnezeu, care va r[spl[ti fiec[ruia
dup[ faptele lui> (Romani 2:4-6). Mul\i oameni stau pe g`nduri
pân[ ce moartea îi surprinde, f[r[ s[ ia decizia de a-=i preda via\a
Domnului sau f[r[ s[ fi f[cut ceva pentru Împ[r[\ia lui
Dumnezeu. Când auzi glasul Domnului care te cheam[ la mân-
tuire ac\ioneaz[ =i prime=te-L, pentru c[ nu suntem st[pâni pe
ziua de mâine =i nici pe suflarea noastr[ de azi. 

Tr[im zile când bisericile sunt foarte tradi\ionale =i depind de
tradi\ii, dar au sc[zut în virtute =i majoritatea au planuri =i priori-
t[\i diferite de cele ale lui Dumnezeu. Din oameni de diferite con-
fesiuni, care nu au compromis adev[rul Scripturii, se va ]n[l\a
Biserica lui Dumnezeu n[scut[ din nou, care are Duhul lui
Dumnezeu, =i vor r[mâne jos schelele =i mijloacele de cioplire
care au f[cut din cei credincio=i o piatr[ potrivit[ în Biserica lui
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Dumnezeu. <Dar chiar acum> te poate mântui Hristos =i pe tine,
ca s[ nu mori niciodat[, ci s[ treci de la via\a aceasta la via\a
ve=nic[, dac[ nu e=ti sigur unde î\i va fi dus sufletul dup[ ce mori.
Oportunitatea aceasta nu va exista ve=nic, ci ea se va ]ncheia o
dat[ cu R[pirea Bisericii sau printr-o trecere fulger[toare din
via\[. Domnul nu cere de la noi ceva prea greu: recunoa=te-\i
numai nelegiuirea, recunoa=te c[ ai fost necredincios <Întoarce-
\i-v[, copii r[zvr[ti\i, =i v[ voi ierta abaterile...> (Ieremia 3:14,
22). E=ti chemat la o mo=tenire nestric[cioas[ =i totul este în dar,
f[r[ plat[, doar s[ prime=ti. 

Domnul Isus bate la u=a inimii, dar ]l las[ pe fiecare s[ aleag[,
în mod individual, dac[ deschide sau nu u=a. <Din vina ta vei
pierde mo=tenirea…> (Ieremia 17:4). Vina const[ ]n faptul c[ nu
ne-am întors la Dumnezeu cu poc[in\[ =i nu I-am cerut îndurare.
<Vindec[-m[, Tu, Doamne, =i voi fi vindecat; mântuie=te-m[ Tu,
=i voi fi mântuit; c[ci Tu e=ti slava mea!> (Ieremia 17:14).
Dumnezeu nu este departe, ci este chiar lâng[ om =i a=teapt[ s[
vad[ cel mai mic gest de întoarcere spre El, ca s[-l primeasc[ cu
bra\ele deschise =i s[-i dea iertarea, pentru a putea intra în rândul
celor ce vor spune: Aleluia!. <Dup[ aceea, am auzit în cer ca un
glas puternic de gloat[ mult[, care zicea: «Aleluia! A Domnului,
Dumnezeului nostru, este mântuirea, slava, cinstea =i puterea!>
(Apocalipsa 19:1). Aleluia înseamn[ l[udat s[ fie Domnul =i este
exclama\ia ce iese din gura celor mântui\i =i a celor 24 de b[trâni
care se închin[ înaintea lui Dumnezeu. <+i cei dou[zeci =i patru
de b[trâni =i cele patru f[pturi vii s-au aruncat la p[mânt =i s-au
închinat lui Dumnezeu, care =edea pe scaunul de domnie. +i au
zis: «Amin! Aleluia!»> (Apocalipsa 19:4). Amin înseamn[ a=a
este, =i cel credincios spune <Amin> la tot ce a f[cut Domnul Isus
pentru El, <Amin> la jertfa Domnului =i <Amin> la o via\[ tr[it[
în sfin\enie pentru Dumnezeu, <Amin, Aleluia> la planul Lui, prin
care ne-a slavat =i prin care vom ajunge la cununa vie\ii. Vino la
Isus =i <chiar dac[ vei muri, vei tr[i>.

Amin
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46
UNTDELEMNUL BUCURIEI

<Tu iube=ti neprih[nirea, =i ur[=ti r[utatea. De
aceea, Dumnezeule, Dumnezeul T[u Te-a uns cu un
untdelemn de bucurie, mai pe sus decât pe tovar[=ii
T[i de slujb[.> Psalmul 45:7

Duhul Sfânt are multe atribute care sunt o binecuvântare
pentru cel ce caut[ s[-=i îmbog[\easca sufletul din
tezaurul comorilor lui Dumnezeu, de unde Duhul

Sfânt a fost =i este rev[rsat peste f[ptura omeneasc[. Prin poc[in\[
sufletul nostru este înfiat în familia Regelui, datorit[ jertfei
Domnului Isus Hristos. Umplerea cu Duhul Sfânt a sufletului nos-
tru este o ungere cu untdelemnul bucuriei, care ne d[ un gust al
fericirii din cer înc[ de aici de pe p[mânt: <}n timp ce ucenicii
erau plini de bucurie =i de Duhul Sfânt> (Fapte 13:52). A fi plin
de Duhul Sfânt înseamn[ a fi plin de o putere divin[, =i aceast[
experien\[ binecuvântat[ este o u=[ deschis[ fiec[rui credincios
pân[ în ziua când Biserica Domnului Isus va fi luat[ la cer.    

Domnul Isus Hristos când a umblat printre oameni a avut
plin[tatea Duhului Sfânt, întrucât El este Dumnezeu des[vâr=it:
<...Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt =i cu putere pe Isus din
Nazaret…> (Fapte 10:38). Domnul Isus, în ziua când I S-a dat s[
citeasc[ din cartea prorocului Isaia în sinagoga din Nazaret, a ade-
verit faptul c[ El este Acela despre care vorbesc cuvintele
profe\ite de prorocul Isaia cu privire la ungerea cu untdelemnul
Duhului Sfânt ca s[ fie un aduc[tor de izb[vire pentru sufletul
omului: <Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, c[ci
Domnul M-a uns s[ aduc ve=ti bune celor nenoroci\i:…> (Isaia
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61:1). Minunile pe care El le-a f[cut au dovedit acest lucru =i au
ar[tat c[ între Dumnezeu Tat[l, Fiul =i Duhul Sfânt exist[ o
armonie des[vâr=it[, pentru c[ împreun[ au înf[ptuit =i dus la
îndeplinire planul de mântuire a omului. Prin inspira\ie divin[,
psalmistul }l descrie pe Domnul Isus ca fiind uns cu un untdelemn
al bucuriei, dar Dumnezeu a ales s[ ne fac[ =i pe noi, oamenii,
p[rta=i la aceast[ experin\[ de a fi un=i cu untdelemnul bucuriei.
Bucuria Domnului a fost aceea de a face voia Tat[lui împreun[ cu
dorin\a de a vedea o s[m`n\[ de urma=i, care s[-I semene, s[ fie
mântui\i =i s[ fie ve=nic ]mpreun[ cu ei. 

Mul\i oameni au fost angaja\i în slujba de mesageri ai lui
Dumnezeu =i au comunicat adev[rul Lui, dar Domnul Isus a fost
uns mai presus de to\i ace=tia, pentru c[ El a venit s[ fac[ ceea ce
nimeni altul nu ar fi putut face pentru omul c[zut în p[cat. Acest
untdelemn al bucuriei face din noi fiin\e fericite, care de bun[voie
}l urm[m pe Acela care este <C[petenia des[vâr=irii noastre> =i
putem duce greul luptei. Acest undelemn al bucuriei }l f[cea pe
Domnul Isus s[-i primeasc[ cu bucurie pe cei p[c[to=i =i acela=i
Duh Sfânt ne d[ =i nou[ bucurii ori de câte ori putem îndrepta
sufletele oamenilor spre Domnul Isus Hristos, pentru ca El s[-i
mântuiasc[. Dup[ cum Domnul Isus a g[sit bucurie în a face voia
Tat[lui, la fel =i, ast[zi, copiii Domnului nu g[sesc mai mare
bucurie dec`t aceea de a fi împreun[ lucr[tori cu Dumnezeu la
mântuirea sufletelor oamenilor. 

Textul citat la început ne spune de ce a fost turnat acest unt-
delemn al bucuriei peste Domnul Isus =i din acela=i motiv este
turnat =i peste noi în zilele de ast[zi. Dumnezeu =i copiii Lui au în
comun acest lucru =i anume c[ iubesc neprih[nirea =i ur[sc
r[utatea. P[catul este vr[jma=ul =i distrug[torul bucuriei =i în
m[sura în care ne lupt[m s[-l scoatem, afar[ din via\a noastr[,
acest undelemn al bucurie poate fi turnat peste noi. În Domnul
Isus nu S-a g[sit p[cat, de aceea Duhul Sfânt S-a putut coborî =i
odihni peste El în toat[ plin[tatea. Cei r[i, care tr[iesc în p[cat, nu
au pace, dar cei care î=i \in vasul curat, pentru a fi folosit de
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Dumnezeu ]n orice lucrare bun[, au ungerea de sus care aduce
pace în suflet chiar =i în mijlocul furtunii. Acest untdelemn al
bucurie ne face tari =i chiar ne d[ o frumuse\e înaintea lui
Dumnezeu. Unul din efectele ungerii cu acest untdelemn al
bucuriei este acela c[ El aduce în via\a noastr[ o împlinire ce se
manifest[ în[untrul sufletului nostru cu o bucurie necunoscut[ de
lume, care devine t[ria noastr[. <…c[ci bucuria Domnului va fi
t[ria voastr[> (Neemia 8:10). Bucuria pe care o d[ aceast[ ungere
r[spânde=te în jur o mireasm[ dinspre via\[ spre via\[. Cine
prime=te aceast[ ungere are puterea de a comunica prin fapte
f[cute în dragoste, chiar =i fa\[ de aceia despre care logica ome-
neasc[ spune c[ nu merit[. Umblarea cu Dumnezeu, având
aceast[ ungere cu untdelemnul bucurie, este o adev[rat[ aventur[
în care vedem mâna lui Dumnezeu la lucru =i în care noi ascult[m
=i ne încredem, fiindc[ El controleaz[ fiecare respira\ie a noastr[.
Oricine am fi, via\a noastr[ este între leag[n =i mormânt =i nu =tim
de care din cele dou[ suntem mai aproape. 

Untdelemnul bucuriei ne ia frica de moarte =i ne d[ o încredere
în Dumnezeu, care ne iube=te =i planific[ fiecare ceas al vie\ii
noastre pe p[mânt. Noi oamenii suntem foarte interesa\i în canti-
tate, dar Dumnezeu este interesat mai întâi în calitate. El este mai
interesat de felul cum sunt oamenii din adunare, nu de num[rul
celor din adunare. Dumnezeu ne mântuie iertând p[catul nostru =i
ne na=te din nou, dar nu ne ia imediat la El în cer, ci ne d[ un timp
în care s[ fim prelucra\i =i educa\i de Duhul Sfânt, pentru ca =i noi
s[ devenim pentru cei din jur indicatoare spre Dumnezeu. De
multe ori puterea noastr[ de credincio=i se vede mai bine din
lucrurile pe care nu le facem, decât din cele pe care le facem, pen-
tru c[ =i noi, ca =i St[pânul nostru, iubim neprih[nirea =i urâm
r[utatea =i p[catul. A fost =i sufletul t[u uns cu untdelemnul bucu-
riei? Nimic nu poate înlocui aceast[ experien\[ binecuvântat[. 

Cine vine la Domnul Isus =i devine ucenic al Lui intr[ în =coala
Sa, care-l preg[te=te pentru a fi folositor }mp[r[\iei lui Dumnezeu
=i potrivit pentru a deveni rezident permanent al cerului. Condi\ia
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pentru înrolare în aceast[ =coal[ superioar[ este ca omul s[ se
lepede de sine, s[-=i ia crucea în fiecare zi =i s[-L urmeze. Aceast[
condi\ie i-a f[cut pe mul\i oameni s[ se lipseasc[ de p[rt[=ia
umbl[rii cu Dumnezeu =i chiar de cer. Numai cei care sunt dispu=i
s[ renun\e la voia lor pot primi aceast[ împuternicire de Sus, =i
dup[ ce au fost înnoi\i de Duhul Sfânt în f[pturi noi s[ poat[
deveni vase de mare pre\ în mâinile St[pânului. Dumnezeu nu
cere imposibilul de la noi, ci numai ce este posibil =i ne d[ ca aju-
tor puterea Duhului Sfânt. 

Un bun exemplu de absolvent al +colii lui Dumnezeu a fost
David, care a fost uns ca împ[rat al lui Israel pe când era cioban la
oi, dar au trecut 20 de ani pân[ când a avut putere deplin[ de
împ[rat. David, fiul lui Isai Betleemitul, a intrat într-o =coal[ grea,
dar prin care a devenit faimos nu numai prin ce a f[cut, ci chiar
mai mult pentru ce nu a f[cut, datorit[ Duhului Sfânt care era peste
el: <Samuel a luat cornul cu untdelemn, =i l-a uns în mijlocul
fra\ilor lui. Duhul Domnului a venit peste David, începând din
ziua aceea, =i în cele urm[toare> (1 Samuel 16:13). David a trebuit
s[ înve\e ce s[ fac[ când cineva arunc[ cu suli\a dup[ el, a trebuit
s[ înve\e ce s[ fac[ atunci când un om de nimic, ca +imei, l-a
blestemat. David l-a oprit pe cel care vroia s[-nchid[ gura acelui
om pentru totdeauna, argumentând c[ poate Dumnezeu l-a pus.
David a trebuit s[ înve\e ce s[ fac[ atunci când fiul s[u Absalom
s-a r[sculat împotriva lui. Când acesta a fost omorât a spus:
<...Cum n-am murit eu în locul t[u!...>. A trebuit s[ înve\e ce s[
fac[ atunci când Domnul i-a dat ]n mân[ pe vr[jma=ul lui. S-a
mul\umit cu col\ul hainei lui Saul =i a l[sat ca Dumnezeu s[ fie
judec[torul. Nu a v[zut în acea ocazie o oportunitate de a pune
mâna pe tron mai repede. Atunci David a luat o not[ mare, fiindc[
chiar vr[jma=ul lui a spus: <Tu e=ti mai bun ca mine!> Cursurile
absolvite la acea +coal[ a lui Dumnezeu, când Duhul lui
Dumnezeu era peste el, l-a f[cut pe David s[ plâng[ cu durere pe
vr[jma=ii lui ca pe ni=te viteji, atunci când au fost omorâ\i. David
a înv[\at la aceast[ +coal[ a lui Dumnezeu ce s[ fac[ când oamenii
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lui, care îl urmau =i erau certa\i cu legea, îl acuzau de pierderile
suferite: <David a fost în mare strâmtorare, c[ci poporul vorbea
s[-l ucid[ cu pietre…> (1 Samuel 30:6). +coala lui Dumnezeu l-a
înv[\at ce s[ fac[ chiar =i în împrejur[ri grele, când via\[ îi era în
pericol: <…David s-a îmb[rb[tat, sprijinindu-se pe Domnul,
Dumnezeul lui> (1 Samuel 30:6). David a devenit faimos pentru
credin\a =i încrederea în Dumnezeu de care a dat dovad[ când a
mers împotriva lui Goliat, dar ceea ce l-a ]n[l\at cel mai mult au
fost lucrurile pe care nu le-a f[cut. Toate aceste biruin\e ale lui
s-au datorat faptului c[ <Duhul Domnului a venit peste el>.

David nu a fost un om des[vâr=it, dar spre deosebire de Saul a
fost dispus s[-=i admit[ vina =i s[ se corecteze. Mul\i sunt gata s[
arate p[catul lui David, dar nu-i urm[resc poc[in\a pe care o putem
vedea în Psalmii 32 =i 51. David a avut curajul s[ fie deosebit, =i
când to\i au fost îngrozi\i de Goliat el a spus: <...«Nimeni s[ nu-=i
piard[ n[dejdea din pricina filisteanului acestuia! Robul t[u va
merge s[ se bat[ cu el»> (1 Samuel 17:32). Duhul Domnului i-a
dat curajul s[ fie diferit =i ne va da =i nou[ curajul s[ fim diferi\i
de lume =i s[ numim p[catul p[cat. Ai acceptat =i tu s[ intri la
aceast[ +coal[ unde instructor este Duhul Sfânt? Poate spui c[ nu
po\i s[ iei a=a note mari ca David, pentru c[ Duhul Domnului nu a
venit înc[ peste tine, dar nu uita c[ David =i-a pus inima ca s[-L
caute pe Domnul Dumnezeul lui Israel înainte ca Samuel s[-l ung[
cu untdelemn. }nc[ de când era la oi Dumnezeu era în gândurile
lui, în rug[ciunile lui, în cânt[rile lui, în planurile lui, în vorbirea
=i vocabularul lui. El era în\eleptul care-L c[uta pe Dumnezeu. +i
atunci când Dumnezeu din cer a privit întinderea p[mântului l-a
v[zut pe David =i dorin\ele inimii lui. Înainte de a turna Samuel
untdelemnul pe capul lui David, Scriptura spune despre David:
<…Domnul +i-a ales un om dup[ inima Lui, =i Domnul l-a rânduit
s[ fie c[petenia poporului S[u…> (1 Samuel 13:14). Nici o inim[
care-L caut[ cu sinceritate pe Dumnezeu nu trece neobservat[ de
El: <…Domnul nu se uit[ la ce se uit[ omul; omul se uit[ la ceea
ce izbe=te ochii, dar Domnul se uit[ la inim[> (1 Samuel 16:7). 
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Împ[r[\ia lui Dumnezeu va începe cu credin\a din inima noas-
tr[ sau nu va începe deloc. Dac[ Duhul Sfânt p[trunde în sufletul
nostru, El ne deschide ochii ca s[ vedem bine =i s[ începem s[
numim bun ceea ce Dumnezeu nume=te bun =i s[ numim r[u ceea
ce Dumnezeu nume=te r[u. Atunci începi s[ iube=ti neprih[nirea
=i s[ ur[=ti r[utatea, a=a cum spune textul citat la început despre
Domnul Isus Hristos. Acela=i eveniment sau întâmplare poate fi
descris în mai multe feluri, de diferi\i oameni care au v[zut
acela=i lucru, pentru c[ adev[rul uneori este ca un cub care are
=ase p[r\i: unul a v[zut =i descrie întâmplarea cum a v[zut-o din
latura expus[ lui, =i are dreptate, pe când altul descrie aceea=i
întâmplare a=a cum ar fi v[zut-o dintr-o alt[ latur[, dar =i acesta
are dreptate. Cu toate acestea mai pot exista am[nunte despre
acea întâmplare care le-au sc[pat am`ndurora. Dumnezeu este
singurul care cunoa=te toate p[r\ile =i fa\etele unei situa\ii, de
aceea El este singurul care are competen\a de a fi judec[tor drept.
Atunci când primim în sufletul nostru comoara Duhului Sfânt
primim din în\elepciunea felurit[ a lui Dumnezeu o mai adânc[
în\elegere a tuturor lucrurilor, prin lumina ce ne-o d[ Duhul Sfânt,
care este untdelemnul bucuriei. 

Nu exist[ comoar[ mai mare pentru un p[mântean ca =i
comoara Duhului Sfânt cu care suntem pecetlui\i pentru ziua
r[scump[r[rii: <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). Duhul Sfânt ni-L face cunoscut pe Dumnezeu =i ne d[ o
dorin\[ fierbinte de a tr[i pentru El. <Un lucru cer de la Domnul,
=i-l doresc fierbinte: a= vrea s[ locuiesc toat[ via\a mea în Casa
Domnului, ca s[ privesc frumuse\ea Domnului…> (Psalmul
27:4). Dumnezeu cheam[ =i ast[zi oamenii la o prietenie cu El,
dându-le un nume nou =i le traseaz[ drumul vie\ii având ca =i
c[l[uz[ =i mângâiere pe Duhul Sfânt. Dorin\a lui Dumnezeu este
s[ fim uni\i cu El în duh =i în adev[r =i acest lucru nu se poate
decât prin Duhul Sfânt, care face un altar sfânt din mintea noas-
tr[, de pe care se înal\[ gânduri de adorare c[tre Dumnezeu.
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Dragostea ce o avem este o lumini\[ din El, pe care Duhul Sfânt
o aduce în inimile noastre =i cu cât avem mai mult din El cu atât
avem mai mult[ dragoste în noi. 

În lumea spiritual[ Dumnezeu lucreaz[ cu îngeri, dar în lumea
noastr[ El a ales s[ lucreze cu omul luminat =i cârmuit de Duhul
lui Dumnezeu la mântuirea oamenilor. Chiar =i atunci când trecem
prin întrist[ri dac[ suntem un=i cu untdelemnul bucuriei avem
puterea s[ facem bine. Nu po\i avea aceast[ putere dac[ nu ai o
rela\ie cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt, pentru ca din El s[ vin[
aceast[ dragoste =i putere. Dragostea care este turnat[ în inimile
noastre prin Duhul Sfânt nu este doar o emo\ie, ci ea const[ în ceea
ce facem pentru al\ii, a=a cum dragostea lui Dumnezeu fa\[ de noi
s-a ar[tat prin ceea ce a f[cut El pentru noi. Duhul Sfânt rode=te
roade f[cute în lumin[ nu accidental, ci din cauz[ c[ Duhul Sfânt
din noi alege s[ le fac[. Duhul Domnului ne face s[ auzim glasul
Lui din paginile Scripturii: <Odat[ a vorbit Dumnezeu, de dou[ ori
am auzit c[ «Puterea este a lui Dumnezeu»> (Psalmul 62:11).

Duhul Sfânt este acela care ne t[lm[ce=te Scripturile pentru a
nu fi pentru noi doar litere f[r[ via\[. P[catul este acela care
umbre=te cuvintele Scripturii, de aceea pentru mul\i este o carte
pecetluit[ fiindc[ nu o în\eleg =i se plictisesc de ea repede, dar
atunci când Duhul Sfânt o reveleaz[ Cuvântul devine viu =i
lucr[tor în inim[. <Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un
argint l[murit în cuptor de p[mânt, =i cur[\it de =apte ori>
(Psalmul 12:6). Aurului îi trebuie un aliaj în stare solid[, dar
argintul este renumit pentru puritatea la care se poate ob\ine, de
aceea Cuvântul Domnului este asem[nat cu argintul încercat în
foc. Cuvântul Domnului ne-a dat un m[nunchi mare de promisi-
uni =i Duhul Sfânt le face reale în inima =i via\a noastr[. Majori-
tatea oamenilor avem în noi o curiozitate despre viitor =i Duhul
Sfânt este Acela care ne t[lm[ce=te Scripturile ca s[ nu fim în
necuno=tin\[ despre vremurile sfâr=itului care bat la u=[. Ungerea
noastr[ cu untdelemnul bucuriei ne d[ o pace deplin[, =tiind c[
orice vremuri ar veni via\a noastr[ este ascuns[ cu Hristos în
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Dumnezeu. În momente de criz[ Duhul Sfânt este Acela care
aduce pe altarul min\ii noastre cuvintele Scripturii, ca s[ putem
birui ispita =i s[ d[m dovad[ c[ suntem cu adev[rat fii ai Celui
Prea]nalt, care nu se compromit cu p[catul. 

Toiagul lui Aaron a rodit migdali ca s[ se =tie c[ are dreptul de
la Dumnezeu s[ se apropie de El în slujba la care a fost chemat.
Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt care ne osânde=te sau declar[
curat[ =i sfânt[ inima noastr[ prin puterea sângelui Mielului, ca s[
putem sta la Masa Domnului =i s[ ne împ[rt[=im din Trupul =i
Sângele Domnului, ca s[ p[str[m aceast[ via\[ duhovniceasc[ în
noi. Duhul Sfânt face din noi oameni mul\umi\i =i sfin\i, pentru c[
una din cele mai înalte calit[\i ale unui sfânt este s[ fie totdeauna
mul\umit cu voia lui Dumnezeu pentru via\a lui. Ceea ce este
minunat dincolo de puterea noastr[ de pricepere este faptul c[
bog[\ia Duhului Sfânt, care vine de la Dumnezeu ]n inima noas-
tr[, este o resurs[ inepuizabil[, la fel ca =i f[ina =i uleiul din
ulciorul v[duvei din Sarepta: <F[ina din oal[ n-a sc[zut, =i unt-
delemnul din ulcior nu s-a împu\inat, dup[ cuvântul pe care-l ros-
tise Domnul prin Ilie> (1 Împara\i 17:16).  

În timpul marii crize de dragoste, în care tr[im ast[zi, copiii lui
Dumnezeu au din bel=ug izvorul dragostei Lui, care nu va seca
niciodat[. Dumnezeu caut[ =i ast[zi suflete care s[ accepte s[
intre în +coala Lui, cu scopul de a le da calificativul de oameni
mari în Hristos, gata s[ sufere pentru cauza Evangheliei. Acest
instructor minunat numit Duhul Adev[rului, care ne unge cu unt-
delemnul bucuriei, nu se desparte de noi, ci r[mâne ve=nic cu noi
=i în noi. Acest untdelemn al bucuriei ne înva\[ =i ne îndeamn[ la
rug[ciune, pentru c[ rug[ciunea este una din cele mai bune
metode de a avea ungerea cu untdelemnul bucuriei reîmpros-
p[tat[: <+i tot astfel Duhul ne ajut[ în sl[biciunea noastr[: c[ci nu
=tim cum trebuie s[ ne rug[m. Dar însu=i Duhul mijloce=te pentru
noi cu suspine negr[ite> (Romani 8:26). Duhul Sfânt mijloce=te
pentru noi dup[ voia lui Dumnezeu, de aceea este de mare folos
s[-L l[s[m pe Duhul Sfânt s[ se roage prin noi. Untdelemnul
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bucuriei face ca în[untru nostru s[ existe dorin\a de a ne întâlni cu
Acela care este Domnul =i Mântuitorul nostru, care a f[cut posi-
bil ca noi s[ ne facem p[rta=i Duhului Sfânt: <+i Duhul =i Mireasa
zic: «Vino!» +i cine aude, s[ zic[: «Vino!» +i celui ce îi este sete,
s[ vin[; cine vrea, s[ ia apa vie\ii f[r[ plat[> (Apocalipsa 22:17). 

Scriptura ne spune c[ lui Iacov i s-au p[rut cei =apte ani ]n care
a slujit pentru Rahela ca =i câteva zile, pentru c[ o iubea.
Dragostea noastr[ pentru Domnul Isus ne d[ putere ca înt[ri\i =i
sprijini\i de Duhul Sfânt s[ r[bd[m totul =i s[ privim dincolo de
r[utatea lumii. Untdelemnul bucuriei, care este în noi, spune:
<Vino, Doamne Isuse!> Într-o c[snicie binecuvântat[ dragostea
trebuie s[ fie reciproc[, pentru c[ dac[ doar dai, mai devreme sau
mai târziu, ai s[ falimentezi, iar dac[ doar prime=ti, f[r[ s[ dai
dragoste, mai devreme sau mai târziu inima se va împietri =i se va
r[ci ca un sloi de ghea\[, deoarece nu va mai aprecia dragostea pe
care o prime=te. Dragostea dintre Domnul Isus =i Biserica Lui, pe
care a r[scump[rat-o cu sângele Lui scump, este o dragoste reci-
proc[, pentru c[ ambele p[r\i doresc s[ vin[ ziua întâlnirii, când
Mireasa Domnului Isus va fi r[pit[ la cer =i va fi prezentat[ înain-
tea Tat[lui =i a sfin\ilor îngeri. Unitatea de m[sur[ pentru dragoste
este sacrificiul. Domnul Isus S-a sacrificat pentru Biserica Lui,
dar =i Mireasa Domnului a fost =i este gata de sacrificiu. Unt-
delemnul care trebuie s[ fie din plin în candela Miresei se mai
poate primi =i ast[zi, dar vine o zi când nu va mai putea fi procu-
rat. Prezen\a acestui untdelemn Sfânt este condi\ia de a intra la
marea s[rb[toare care poate s[ înceap[ în orice clip[. 

A=a cum verific[m indicatorul de benzin[ la ma=in[, putem
verifica =i nivelul untdelemnului din candela sufletului nostru.
Cât[ dragoste avem, cât de u=or iert[m, cât de repede suntem gata
de sacrificiu f[cut în dragoste =i cât de repede lu[m leg[tura cu
cerul în rug[ciune, sunt indicii clare ale nivelului de untdelemn pe
care îl avem. Ast[zi, cel ce caut[ g[se=te =i cel care cere cu
credin\[ prime=te acest untdelemn al bucuriei, care a f[cut =i face
oamenii ferici\i pe p[mânt. Amin
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47
IERTAÞI-VÃ!

<Oare nu se c[dea s[ ai =i tu mil[ de tovar[=ul t[u,
cum am avut eu mil[ de tine?> Matei 18:33

Ultimele 15 versete ale capitolului 18 din Evanghelia
dup[ Matei descriu pilda robului nemilostiv, în care
este posibil s[ ne g[sim reprezenta\i prin unul din per-

sonajele pildei. Adev[rurile duhovnice=ti pe care ni le d[ Domnul
Isus sunt precise, asemenea adev[rurilor matematice. Aceast[
pild[ ne d[ o înv[\[tur[ clar[ asupra adev[rului despre iertare.
Dup[ cum în matematic[ nu se poate schimba un adev[r, tot a=a
nu se poate schimba adev[rul c[ acela care vrea s[ fi iertat trebuie
s[ ierte. Apostolul Petru a recunoscut c[ a gre=it în vorbire atunci
când a fost grozav mustrat de Domnul Isus, pentru c[ devenise un
canal de comunicare a vr[jma=ului. Dorind mult s[ nu mai
gre=easc[ =i poate chiar s[ mai repare ceva din gre=eala care a
atras asupra lui cuvinte foarte grele, a întrebat de câte ori este
potrivit s[-l ierte pe aproapele s[u =i tot el, vrând parc[ s[ fie ge-
neros, a întrebat dac[ de =apte ori ar fi un num[r potrivit, pentru
c[ rabinii acelor vremuri iertau de trei ori. 

Petru =i-a m[surat =i cânt[rit cu grij[ cuvintele, pentru ca nu
cumva s[ se trezeasc[ din nou în opozi\ie cu planul Domnul Isus
ca =i înainte, când, cu inten\ii bune, =i-a exprimat opozi\ia la jert-
fa de sacrificiu pe care Domnul avea s[ o depun[ la Golgota. Pen-
tru a fi sigur c[ nu d[ gre=, a trecut de limita rabinic[ =i a întrebat
dac[ num[rul =apte, care este num[rul des[vâr=irii, ar fi un num[r
potrivit de a-i ierta pe aceia care îi gre=esc. Domnul Isus nu numai
c[ nu l-a l[udat, dar a trecut cu mult de aceast[ limit[ omeneasc[
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=i r[spunde întreb[rii cu privire la iertare într-un mod nea=teptat:
<... «Eu nu-\i zic pân[ la =apre ori, ci pân[ la =aptezeci de ori câte
=apte»> (Matei 18:22). Niciodat[ nu le-ar fi trecut ucenicilor prin
cap un asemenea lucru =i parc[ îi vedem f[când ni=te ochi mari =i
a=teptând o explica\ie. Domnul Isus, ca s[-I ajute pe ei atunci =i
pe noi ast[zi s[ în\elegem mai bine cât de important este a ierta,
a continuat cu pilda robului nemilostiv care vorbe=te despre
iertarea datoriei ce aduce cu sine datoria de a ierta. 

Pilda vorbe=te despre un om care datora 10.000 de galbeni,
sum[ care-i era imposibil de pl[tit pentru c[ un singur talant
cânt[rea 60 de kg. Datornicul din pilda spus[ de Domnul Isus
datora o valoare în aur care se ridic[ la milioane de dolari.
Domnul Isus a folosit un num[r a=a de mare ca s[ ilustreze cât de
mare este datoria p[catului =i cât de imposibil îi este omului s[ se
achite fa\[ de Dumnezeu. Datoria marelui datornic =i datoria mic[
a celui de-al doilea datornic este o propor\ie prin care Domnul
Isus a comparat propriile noastre p[cate f[cute fa\[ de Dumnezeu
cu p[catele celor ce au gre=it împotriva noastr[. Dac[ vrem =i
accept[m pentru noi iertarea generoas[ a lui Dumnezeu, este cu
totul neacceptabil s[ refuzi s[ ier\i datoriile celor ce au gre=it fa\[
de tine. Pilda spune c[ împ[ratului c[ruia i se datora suma mare
de bani i s-a f[cut mil[ =i l-a iertat pe datornic. Ast[zi, sunt
oameni boga\i, care de\in averi uria=e, dar în acele vremuri era
imposibil ca un om s[ agoniseasc[ atâta avere =i chiar dac[ un om
ar de\ine tot aurul existent pe Terra nu ar putea pl[ti pentru mân-
tuirea sufletului lui, pentru c[ durerea Tat[lui care +i-a v[zut Fiul
r[stignit nu poate fi evaluat[ la valori p[mânte=ti. 

Nou[, oamenilor, ne place prima parte a pildei, în care ne
g[sim pe noi ca fiind cei ierta\i de toat[ vina prin bun[tatea lui
Dumnezeu. Când am venit la Domnul am primit mil[, adic[ nu
am primit ceea ce meritam =i anume pedeapsa, ci am primit har.
A dou[ parte a pildei spune c[ omul c[ruia i s-a iertat marea dato-
rie a întâlnit pe unul din tovar[=i lui de slujb[, care îi datora o
sum[ foarte mic[ de bani. Pentru c[ datornicul nu a avut cu ce
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s[-i pl[teasc[ imediat, omul care a fost iertat de împ[rat =i-a arun-
cat tovar[=ul în temni\[, f[r[ s[ se gândeasc[ c[ el a fost iertat =i
s-ar fi cuvenit ca s[ fie mai îng[duitor =i el. Noi am ajuns s[-L
cunoa=tem pe Dumnezeu ca Tat[ datorit[ bun[t[\ii Lui, care prin
jertfirea Mielului nevinovat a lui Dumnezeu ne-a dat eliberarea de
sub vina =i datoria p[catului. Pentru c[ noi nu am fi avut niciodat[
cu ce pl[ti, a pl[tit El pentru noi =i ne-a cur[\at de orice vin[. <+i,
dup[ Lege, aproape totul este cur[\it cu sânge; =i f[r[ v[rsare de
sânge, nu este iertare> (Evrei 9:22). 

Pe Dumnezeu L-a costat iertarea noastr[, la fel =i pe noi ne
cost[ iertarea pe care o d[m celor ce ne gre=esc. F[r[ iertarea
primit[ ca o gra\iere noi nu am fi avut nici o =ans[ la mântuire, ci
ne-ar fi a=teptat o înfrico=[toare zi de judecat[ =i pedeaps[.
<R[scump[rarea sufletului lor este a=a de scump[, c[ nu se va
face niciodat[> (Psalmul 49:8). Ne-am aruncat la p[mânt ca robul
datornic, adic[ ne-am poc[it =i St[pânul ne-a iertat. Iert`ndu-i pe
cei ce ne-au gre=it practic dezleg[m leg[turile nev[zute prin care
credeam c[ cineva, pe bun merit, ne datoreaz[ ceva. Acela care nu
iart[ trebuie s[ =tie c[ nici el nu prime=te iertare =i îl a=teapt[
pedeapsa ve=nic[ a iadului. <Dimpotriv[, fi\i buni unii cu al\ii,
milo=i, =i ierta\i-v[ unul pe altul, cum v-a iertat =i Dumnezeu pe
voi în Hristos> (Efeseni 4:32). 

Acum câ\iva ani, un om era c[utat de autorit[\ile Statelor Unite
pentru c[ prin tranzac\ii ilegale dobândise averi uria=e =i fiindc[
datora statului sume mari de bani s-a refugiat în o alt[ \ar[. În ulti-
ma zi de pre=iden\ie, pre=edintele Clinton printr-o semn[tur[ l-a
gra\iat, a=a c[ acel om putea reintra în Satele Unite f[r[ s[-i fie
fric[ c[ va fi arestat. Printr-o semn[tur[ a fost scos de pe lista
neagr[ a oamenilor certa\i cu legea =i statutul lui s-a schimbat din
cel mai c[utat om certat cu legea în om liber, care cu fa\a senin[
s-a reîntors în societatea din care fugise. Domnul Isus ne-a schim-
bat statutul din p[c[to=i care meritam pedeapsa în suflete socotite
neprih[nite prin credin\[, pentru ca Tat[l s[ priveasc[ la noi ca =i
cum niciodat[ nu am fi p[c[tuit. Domnul Isus a semnat pentru
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eliberarea noastr[ =i am fost pe deplin ierta\i. El a =ters zapisul cu
datoriile printr-un act juridic numit pedeaps[ isp[=it[ pentru p[cat
prin înlocuire, astfel c[ Dumnezeu a acceptat ca Cel nevinovat s[
pl[teasc[ pentru cel vinovat. 

Pilda }l prezint[ pe Dumnezeu ca un }mp[rat milos care a ier-
tat un mare datornic, ]ns[ iertarea datoriei aduce cu sine r[spun-
derea celui iertat, care la r`ndul lui trebuie s[ ierte. <Tot a=a v[ va
face =i Tat[l Meu cel ceresc, dac[ fiecare din voi nu iart[ din toat[
inima pe fratele s[u> (Matei 18:35). Pilda ar fi fost a=a de fru-
moas[ dac[ acela c[ruia i s-a iertat milioane ar fi g[sit potrivit
s[-l ierte =i el pe cel ce îi datora pu\ini bani =i care nu cerea iertare,
ci doar îng[duin\a de a pl[ti mai târziu. <Îng[dui\i-v[ unii pe al\ii,
=i, dac[ unul are pricin[ s[ se plâng[ de altul, ierta\i-v[ unul pe
altul. Cum v-a iertat Hristos, a=a ierta\i-v[ =i voi> (Coloseni 3:13).
Noi dac[ nu-i iert[m pe cei ce ne gre=esc este posibil s[ o con-
sider[m ca o hot[râre bun[ atâta timp cât nu intervine faptul c[ =i
noi am fost ierta\i. De multe ori ne vedem foarte ortodoc=i adic[,
dup[ legea dreapt[, oameni drep\i c[rora li s-a gre=it f[r[ a sim\i
nevoia de a ierta, dar când intervine faptul c[ noi am fost ierta\i
de mult mai mult devenim datornici, care dator[m iertare
gre=i\ilor no=tri. Suntem chema\i s[ umbl[m cu o m[sur[ dreapt[
în toate, deci, acela care a fost iertat trebuie s[ ierte. 

Pilda ne spune c[ vestea despre iertatul neiert[tor a ajuns la
împ[rat, care l-a chemat s[ de-a socoteal[ de r[utatea lui, apoi
l-a dat pe mâna chinuitorilor. Când privim la cât ni s-a iertat se
stric[ socotelile noastre, care uneori ne îndrept[\esc pe noi =i ne
fac s[ credem c[ nu suntem datori a ierta. Noi suntem datori s[
iert[m gre=i\ilor no=tri, =i Tat[l nostru care este în ceruri a=teapt[
acest lucru, f[r[ excep\ie, de la fiecare din noi. Iertarea gre=i\ilor
no=tri face parte din umblarea pe calea îngust[. Este un pre\ pe
care Dumnezeu îl a=teapt[ de la cel pe care l-a iertat, pre\ ce nu
poate fi negociat. Dumnezeu ne-a dat o pild[ =i ne cheam[ s[ o
urm[m ca ni=te copii preaiubi\i, spun`ndu-ne: <Iart[ =i tu!>
Aceast[ preten\ie pe care o are Dumnezeu de la noi reiese =i din
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felul în care Domnul Isus i-a înv[\at pe ucenici s[ se roage: <=i ne
iart[ nou[ gre=elile noastre, precum =i noi iert[m gre=i\ilor no=tri>
(Matei 6:12). 

Rug[ciunile noastre trebuie s[ se preocupe de gre=elile noastre
=i s[ aib[ în ele bun[voin\a de a-i ierta pe aceia care ne-au gre=it
nou[. Una din cele mai de succes tactici ale vr[jma=ului este s[ ne
fac[ s[ lupt[m unii cu al\ii, ]ns[ dac[ ne iert[m unii pe al\ii, cum
ne-a iertat Hristos pe noi, aceast[ tactic[ nu are putere asupra
noastr[. <+i, când sta\i în picioare de v[ ruga\i, s[ ierta\i orice
ave\i împotriva cuiva, pentru ca =i Tat[l vostru care este în ceruri,
s[ v[ ierte gre=elile voastre. Dar dac[ nu ierta\i, nici Tat[l vostru
care este în ceruri nu v[ va ierta gre=elile voastre> (Marcu 11:25,
26). Dac[ ne m[rturisim p[catul, El este credincios =i ne iart[, dar
se cere ca =i noi s[ fim credincio=i în a-i ierta pe gre=i\ii no=tri.
Iertatul neiert[tor din pild[ se aflase la un pas de a fi vândut el =i
familia lui ca robi, dar cum a trecut pragul afar[ a uitat sau s-a
f[cut c[ a uitat de iertarea primit[. Iertarea este haina iubirii care
<acoper[ totul>, cum o descrie Corinteni 13, =i suntem chema\i a
fi tari nu de gur[, ci tari în dragoste fa\[ de semenii no=tri, a=a
cum a fost St[pânul fa\[ de noi. 

Dup[ ce sim\im cu adev[rat iertarea lui Dumnezeu se a=teapt[
ca =i noi s[ iert[m, dar nu prin constrângere, ci ca un reflez natu-
ral al omului nou. Domnul Isus prin aceast[ pild[ ne-a avertizat,
spun`ndu-ne c[ refuzul unora de a ierta va fi motivul pentru care
mul\i î=i vor pierde sufletul. <C[ci judecata este f[r[ mil[ pentru
cel ce n-a avut mil[; dar mila biruie=te judecat[> (Iacov 2:13).
Oamenii pl[cu\i lui Dumnezeu au avut =i au un duh iert[tor. Via\a
lui David a ajuns s[ fie în pericol din cauza fiului s[u Absalom =i
la un moment dat a trebuit s[ fug[, ]ns[ mai târziu, când Absalom
a fost urm[rit de oamenii lui David, li s-a cerut acelor oameni s[
se poarte blând cu tân[rul Absalom. Am auzit despre unii c[l[i din
evul mediu c[ atunci când executau pedeapsa capital[ î=i cereau
iertare de la acela c[ruia urma s[-i ia via\a, pentru c[ =tia c[ el este
un p[c[tos care pedepse=te alt p[c[tos. Cu at`t mai mult se
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a=teapt[ de la noi, care am fost ierta\i, s[-i iert[m pe aceia care ne
gre=esc =i s[ privim aceste ocazii ca oportunit[\i de a ne îmbog[\i
fa\[ de Dumnezeu =i a fi pl[cu\i Lui. Elibereaz[ =i vei fi eliberat,
dezleag[ leg[turile r[ut[\ii =i deschide temni\a din inim[,
iert`ndu-i pe cei ce \i-au gre=it. 

Domnul Isus a spus: <Iart[-i Tat[!>, chiar atunci când era pe
cruce în dureri. El a spus iart[-i pe romani, pe evrei, pe greci, pe
români, pe boga\i, pe s[raci =i printre ei suntem =i noi. Domnul
Isus nu a întrebat niciodat[ pe nimeni ce =i cât a p[c[tuit, dar El a
spus femeii p[c[toase =i sl[b[nogului: <Iertate î\i sunt p[catele!>
|i-a spus El =i \ie <iertate î\i sunt p[catele>? Dac[ }i ceri
Domnului, El, care ne înva\[ s[ iert[m de 70 de ori câte =apte, este
gata s[ te ierte, ]ns[ pe urm[ a=teapt[ de la tine s[-i ier\i =i tu pe
aceia care \i-au gre=it =i le pare r[u. Când cineva ne gre=e=te este
foarte posibil s[ ne sim\im adânc nedrept[\ii, pentru c[ noi poate
c[ am f[cut numai bine acelei persoane sau niciodat[ nu i-am
cauzat vreun neajuns. Când cineva ne gre=e=te sim\im durere =i ne
poate aduce într-o stare de =oc, care s[ ne împing[ la mânie
împotriva celui ce ne-a ofensat. Este posibil ca numai nou[ s[ ni
se par[ c[ ni s-a gre=it, pentru c[ închipuirea min\ii noastre
alunec[ repede =i egocentrismul nostru nu ezit[ s[ interpreteze
lucrurile sucite =i pe dos. Vr[jma=ul nu vrea s[ gândim mult, ci s[
trecem imediat la lupt[ =i scandal, dar noi suntem chema\i s[ fim
z[bavnici la mânie, fiindc[ avem o fire care ia hot[râri bazate de
multe ori pe presupuneri. O veste rea =i o vorb[ rea merge ca focul
aruncat în iarba uscat[, de aceea suntem chema\i la cump[tare,
pentru ca nu cumva s[ producem pagub[ în via Domnului.
Domnul Isus spune c[ atunci când te vezi nedrept[\it s[ mergi la
acea persoan[ =i dac[ nu te ascult[ s[ mai iei cu tine o persoan[.
Dac[ nici a=a nu te ascult[ trebuie s[ recurgi la ajutorul Bisericii.
Suntem chema\i cât depinde de noi s[ tr[im în pace cu to\i
oamenii =i s[ nu \inem mânie. Cuvintele pot face r[ni adânci la
nivelul psihicului =i este necesar s[ se ajung[ la o rezolvare prin
iertare. 
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Unii oameni se expun prin mânii exterioare, al\ii ascund în ei
durerea care îi poate m[cina la fel de tare ca =i acela care se exte-
riorizeaz[. Ca s[ pot ierta trebuie s[ admit c[ nici eu nu sunt
des[vâr=it =i c[ adesea am nevoie s[ fiu =i eu iertat. <Dac[ ai
p[stra, Doamne, aducerea aminte a nelegiuirilor, cine ar putea sta
în picioare, Doamne? Dar la Tine este iertare, ca s[ fii de temut>
(Psalmul 130:3, 4). Unii =tiu =i sunt obi=nui\i s[ ierte, pe când al\ii
trebuie s[ înve\e acest lucru atunci când vin la Hristos, dar cert
este faptul c[ to\i cei ce doresc mântuirea trebuie s[ ierte. Cine nu
iarta î=i surp[ drumul lui propriu pe care poate ajunge în
Împ[r[\ia lui Dumnezeu, pentru c[ acolo nu se poate ajunge decât
iertat. Resentimentele celui ce nu iart[ distrug l[untrul omului,
dar mai grav este faptul c[ aceast[ stare }l întristeaz[ pe
Dumnezeu, care ne-a iertat pe noi. 

O vorb[ veche spune c[ a gre=i este omene=te, dar a ierta este
dumnezeie=te. Exist[ fericire în a ierta, dar nu mul\i o caut[.
<Fra\ilor, chiar dac[ un om ar c[dea deodat[ în vreo gre=eal[, voi
care sunte\i duhovnice=ti, s[-l ridica\i cu duhul blânde\ei...>
(Galateni 6:1). Când doi aleg s[ lupte, amândoi pierd, iar cel ce
câ=tig[ este vr[jma=ul. Domnul Isus nu ne spune s[ num[r[m de
câte ori iert[m pe cineva, pân[ la 490 de ori, ci ne înva\[ s[ iert[m
f[r[ de limit[ atunci când cei ce ne gre=esc î=i recunosc gre=eala.
Când ni se gre=e=te s[ nu-l vorbim de r[u pe cel ce ne-a f[cut o
nedreptate =i nici s[ nu cer=im mila =i simpatia altora, pentru c[
to\i suntem m[dulare unii altora. Atunci când cineva gre=e=te =i
nedrept[\e=te pe cineva nu poate fi folosit de Dumnezeu =i comu-
nicarea lui cu Domnul va fi afectat[. Po\i s[ vorbe=ti despre per-
soana care \i-a f[cut o nedreptate doar în rug[ciune, înaintea lui
Dumnezeu. Sfatul Domnul Isus este nu s[ r[spândim vestea c[ am
fost nedrept[\i\i, ci ne spune s[ mergem la el dup[ ce noi ne-am
cercetat înaintea Domnului. <…du-te =i mustr[-l între tine =i el
singur...> (Matei 18:15). Duhul Domnului ne împinge spre
împ[care =i iertarea vinei, nu spre r[zbunare. Dumnezeu nu cere
s[-l facem pe cel ce ne-a gre=it s[ simt[ ce am sim\it noi când am
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suferit o nedreptate. Aceasta nu este o lege sau o cerin\[ nou[ a
lui Dumnezeu, ci este parte din legea veche. 

<S[ nu ur[=ti pe fratele t[u în inima ta; s[ mustri pe aproapele
t[u, dar s[ nu te încarci cu un p[cat din pricina lui. S[ nu te
r[zbuni, =i s[ nu \ii necaz pe copiii poporului t[u. S[ iube=ti pe
aproapele t[u ca tine însu\i...> (Leviticul 19:17, 18). Deviza cre-
dinciosului în aceast[ privin\[, primit[ de la Marele St[pân,
spune: <Nimic s[ nu se piard[!> Numai dragostea poate face
aceast[ lucrare. Iosif este un bun exemplu pentru felul în care
=i-a iertat fra\ii care au vrut la un moment dat s[-l omoare ]nainte
de a le veni ideea de a-l vinde ca rob. Iosif s-a împ[cat cu fra\ii
lui, care se sim\eau împov[ra\i de vin[. Oare noi am fi putut pro-
ceda ca Iosif dac[ am fi dispus de puterea =i bog[\ia de care dis-
punea el în clipa când =i-a iertat fra\ii? Dumnezeu se bucur[ de
noi când d[m un pahar de ap[ rece unui însetat sau facem ispr[vi
mai mari, dar se bucur[ în mod deosebit atunci când ]i iert[m pe
cei ce ne-au gre=it. Când vr[jma=ului ]i este sete, Scriptura ne
înva\[ nu s[-l înec[m, ci s[-i d[m ap[. Când îi este foame nu ne
spune s[-l otr[vim, ci s[-i d[m de mâncare. Prin acest fel de
purtare se deosebesc fiii luminii de fiii întunericului. Este bine s[
c[ut[m o finalitate a zdruncin[rilor =i anemozit[\ilor ce apar ]ntre
noi =i cei ce ne-au gre=it, dar cu mult[ grij[, pentru c[ orice suflet
este de mare pre\ înaintea lui Dumnezeu. 

Lipsa iert[rii este o r[d[cin[ de am[r[ciune care d[ l[stari
foarte repede =i poate distruge unitatea =i p[rt[=ia cu Dumnezeu.
Suntem chema\i s[ fim iert[tori fa\[ de cel ce ne gre=e=te =i
recunoa=te, dar în acela=i timp suntem chema\i s[ fim rigizi cu
p[catul, pentru ca nu cumva s[ ne compromitem pe noi s-au chiar
lucrarea lui Dumnezeu în Biserica din care facem parte. Pro-
blemele nerezolvate duc la conflict, tulburare =i apoi chiar
d[râmare a unei adun[ri de credincio=i. Conflictele nerezolvate
dintre oameni sunt conflicte nerezolvate =i în fa\a lui Dumnezeu,
=i oamenii care nu iart[ vor trebui s[-=i rezolve problemele la
judecat[. Ori de câte ori mergem înaintea Domnului în rug[ciune
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=i mai ales când ne cercet[m înainte de a ne împ[rt[=i cu trupul =i
sângele Domnului trebuie s[ verific[m dac[ nu i-am gre=it cuiva
=i s[ ne cerem iertare acelei persoane =i lui Dumnezeu. Dac[
inima ne este r[nit[ pentru c[ fratele nostru ne-a gre=it, trebuie s[
avem curajul s[-l iert[m, chiar dac[ el nu ne cere iertare, =i atunci
Dumnezeu va binecuvânta hot[rârea noastr[. Acest fel de atitu-
dine ne face s[ fim gata pentru Domnul în orice clip[ ar veni El. 

Oricât de mult am iertat vreodat[ =i oricât de multe nedrept[\i
vom suferi, f[r[ s[ ne r[zvr[tim, tot nu va fi mai mult decât greu-
tatea vinei de care am fost noi ierta\i de Dumnezeu. Acesta este
sâmburele pildei pe care Domnul Isus a spus-o ucenicilor. Chiar
dac[ cineva nu =i-a îndreptat purtarea fa\[ de noi =i Domnul Isus
spune c[ ei sunt pentru noi ca un vame= sau ca un p[gân, s[ nu
uit[m c[ Domnul Isus a iubit =i înc[ iube=te sufletele acestor
oameni. <Dac[ este fl[mând vr[jma=ul t[u, d[-i pâine s[
m[nânce, dac[-i este sete, d[-i ap[ s[ bea. C[ci f[când a=a, aduni
c[rbuni aprin=i pe capul lui, =i Domnul î\i va r[spl[ti> (Proverbe
25:21, 22). Era un foarte vechi obicei egiptean ca acela care se
c[ia de vreun r[u ducea pe cap o tav[ cu c[rbuni aprin=i ca s[-=i
arate c[in\a de r[ul pe care l-a f[cut. Noi nu spunem c[ este u=or
a face bine vr[jma=ului, dar spunem c[ este calea lui Dumnezeu
prin care ne asem[n[m cu El. Fericirea pe p[mânt nu const[ în a
sc[pa de necazuri ori în a avea bog[\ii p[mânte=ti, ci în a deveni
tot mai asem[n[tori Domnului Isus, care ne-a iubit pe noi pân[
când noi înc[ îi eram vr[jma=i. 

Omul firesc nu iart[ =i nici nu arat[ mil[ sau bun[tate dac[
crede c[ nu i se merit[ sau n-are vreun câstig, dar cel ce a gustat
c`t de bun este Domnul vrea s[ dea mai departe dragostea de care
a avut el parte. <Astfel dar, ca ni=te ale=i ai lui Dumnezeu, sfin\i
=i preaiubi\i, îmbr[ca\i-v[ cu o inim[ plin[ de îndurare, cu
bun[tate, cu smerenie, cu blânde\e, cu îndelung[ r[bdare>
(Coloseni 3:12). Dac[ vrei s[ ai valoare înaintea ochilor lui
Dumnezeu trebuie s[ ier\i, altfel tot efortul =i tot sacrificiul pen-
tru Dumnezeu este zadarnic. Când iert[m mai mult, mai des, ne
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asem[n[m tot mai mult cu Dumnezeu care nu obose=te iertând.
Nimeni nu va fi tras la r[spundere în ziua socotelilor pentru c[ a
avut mil[ =i a iertat prea mult, dar din aceia care nu au iertat vor
fi destui. Este alegerea noastr[ dac[ vrem s[ fim numi\i în ziua
aceea rob viclean sau rob bun =i credincios. Când oamenii vor sta
înaintea tronului alb nu va mai avea vreun rost s[ spun[ c[-i iart[
pe cei ce le-au gre=it. Ast[zi conteaz[ iertarea pe care o po\i da
celui ce \i-a gre=it =i ca urmare vei avea pace cu Dumnezeu,
care-\i va tuna în suflet din fericirile cere=ti. L-ai iertat tu pe acela
care \i-a gre=it? A ierta este o porunc[ pe care dac[ nu o împline=ti
nu po\i fi mântuit. Unii sunt în stare s[ se lipseasc[ de Cer =i de a
fi cu Dumnezeu mai bine decât s[-l ierte pe semenul s[u. S[ nu fii
dintre aceia, pentru c[ nu se merit[. Se merit[ s[ ier\i din toat[
inima =i astfel s[ fii copilul lui Dumnezeu de care El s[ se bucure.
<…ierta\i-v[ unul pe altul, cum v-a iertat =i Dumnezeu pe voi în
Hristos> (Efeseni 4:32).

Amin
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48
UN COLÞ DE RAI

<A=a c[ nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci, ce a
împreunat Dumnezeu, omul s[ nu despart[.>              

Matei 19:6

Când spunem cuvântul Rai imediat ne g`ndim la un loc
plin de fericire. Omul nu trebuie s[ a=tepte pân[ c`nd
ajunge în cer ca s[ fie fericit. +tim c[ adev[rata fericire

este s[ fim mântui\i, având n[dejdea întâlnirii cu Domnul =i
Mântuitorul nostru Isus Hristos. Aceast[ fericire are de-a face cu
starea sufletului nostru în prezent, ]n viitorul apropiat =i ]n
ve=nicie. Dumnezeu a hot[rât s[ creeze pentru om toate condi\iile
ca în ascultare de El s[ fie fericit. Dumnezeu l-a f[cut pe primul
om fericit, d`ndu-i un ajutor potrivit în persoana primei femei –
Eva. Adam a avut nevoie de o persoan[ asem[n[toare lui, care s[
se potriveasc[ cu el. Vroia pe cineva ca el =i totu=i diferit de el.
Dumnezeu a v[zut singur[tatea din inima lui =i dup[ ce l-a f[cut
s[ cad[ într-un somn adânc a luat una din coastele lui Adam =i a
f[cut-o pe Eva. Domnul Isus a men\ionat crearea femeii, adic[
<I=a>, ca fiind un act istoric, real: <Drept r[spuns, El le-a zis:
«Oare n-a\i citit c[ Ziditorul, de la început i-a f[cut parte
b[rb[teasc[ =i parte femeiasc[, =i a zis: «De aceea va l[sa omul pe
tat[l s[u =i pe mama sa, =i se va lipi de nevast[-sa, =i cei doi vor
fi un singur trup?»> (Matei 19:4, 5). Dumnezeu }nsu=i a spus c[
nu este bine ca omul s[ fie singur, dar unii, =i nu mul\i, au darul
de a putea tr[i cura\i singuri =i în acest fel s[-=i dedice întreaga
via\[ lucr[rii lui Dumnezeu. Exist[ multe c[s[torii nefericite, în
care exist[ un divor\ nedeclarat, pentru c[ nu se cunosc
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concep\iile lui Dumnezeu cu privire la aceast[ institu\ie =i nu se
\ine seama de voia Lui. 

S[ te c[s[tore=ti nu este a=a de dificil, dar s[ men\ii o c[snicie
este cu totul altceva, pentru c[ o rela\ie bun[ poate fi întotdeauna
îmbun[t[\it[ =i cere efort. Mul\i au concep\ii gre=ite despre c[sni-
cie, având în fa\a lor doar ziua nun\ii, când poate au bani =i toate
hainele =i oalele sunt curate. O companie cu numele de <Marriage
Incorporated> c[uta s[ dea tinerilor care doreau s[ se c[s[toreasc[
o idee despre ce înseamn[ s[ fii c[s[torit =i la cerere trimitea
acas[ la cel ce dorea s[ se c[s[toreasc[ o femeie uns[ cu crem[ de
fa\[, cu bigudiuri în cap, care tot timpul cerea =i cic[lea, cu sco-
pul de a-l face pe om s[-i treac[ cheful de c[s[torie sau s[ se
hot[rasc[ mai u=or dac[ e timpul s[ se c[s[toreasc[ sau nu.
Socrate a spus: <Cu orice pre\ c[s[tore=te-te. Dac[ vei g[si o so\ie
bun[ vei fi fericit. Dar dac[ vei g[si una rea, atunci vei deveni
filozof>. Socrate a fost un filozof care a tr[it cu patru secole înain-
te de venirea Mântuitorului pe p[mânt. Ori cât[ libertate ar avea
tân[rul, la un moment dat dintr-un instinct s[dit de Dumnezeu se
satur[ de libertate =i dore=te s[ devin[ un om cu casa =i familia lui,
sim\ind c[ numai în acest fel are un adev[rat rost în via\[. Pasul
c[s[toriei nu trebuie f[cut pân[ când fiecare din cei doi nu este
destul de matur, ]nc`t s[ în\eleag[ c[ se pot întâmpla =i lucruri
nepl[cute =i fiecare trebuie s[-=i ia angajamentul ca pentru tot
restul vie\ii s[ fie credincios acelui leg[mânt, indiferent de ce le
va scoate via\a înainte. 

În cadrul familiei omul g[se=te cea mai mare intimitate =i
familia are cel mai mare poten\ial de împlinire pentru om,
p[mânte=te vorbind. Pân[ =i comuni=tii au spus c[ familia este
celula de baz[ a societ[\ii =i i-au acordat o aten\ie deosebit[, =tiind
c[ f[r[ o familie închegat[ nici politica lor nu o duce bine. C`nd
cineva cump[r[ o ma=in[rie computerizat[, extrem de scump[, nu
imediat o porne=te =i începe s[ apese toate butoanele de comand[
ca s[ vad[ ce se va întâmpla, ci studiaz[ mai întâi manualul, pen-
tru ca nu cumva s[ se produc[ pagube =i în acela=i timp s[ anuleze
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garan\ia ma=inii, fiindc[ nu a operat dup[ instruc\iuni. Sfânta
Scriptur[ este manualul nostru de tr[ire, care ne înva\[ cum s[
ajungem s[ facem din casa noastr[ un col\ de Rai. C[s[toria
cre=tin[ este ]n\elegerea a dou[ persoane care au f[cut leg[mânt,
mai întâi c[ vor sluji Domnnului, apoi vor începe s[ tr[iasc[
împreun[ pentru tot restul vie\ii lor, conducându-se dup[ manu-
alul Celui ce a creat institu\ia c[sniciei =i acest manual se nume=te
Sfânta Scriptur[. 

C[s[toria poate fi c[snicie sau un chin continuu. C[s[toria
poate crea un col\ de Rai sau un col\ de iad ]n casa cuiva. Când
un tân[r c[s[torit nu se gr[be=te s[ ajung[ acas[ de la serviciu
probabil c[ exist[ probleme. Scriptura nume=te c[s[toria în
Domnul un jug potrivit, adic[ o c[snicie unde doi trag în aceea=i
direc\ie, în mod egal. Este nepotrivit s[ pui la jug o c[mil[ =i un
cal =i este nepotrivit ca un credincios s[-=i caute sau din disperare
s[ accepte un partener necredincios. Oricare au fost promisiunile,
nu va trece mult timp =i unul va vrea s[ mearg[ la casa de
rug[ciune, iar cel[lalt la cinema. Unul va vrea s[ asculte muzic[
care-L laud[ pe Dumnezeu, iar cel[lalt va vrea muzica lumii. Pen-
tru unul va avea prioritate p[mântul =i lucrurile trec[toare de pe
el, iar pentru cel[lalt va avea prioritate cerul =i îmbog[\irea fa\[
de Dumnezeu. C[s[toria nu este ceva ce faci din convenien\[ sau
din =ans[ oarb[, ci este o alegere de bun[ voie, pe care o faci
\in`nd seama de principiile pe care le socote=ti a fi importante. 

Nu mai tr[im acele timpuri când p[rin\ii hot[rau cine cu cine
s[ se c[s[toreasc[ =i nimeni nu te poate for\a s[ te c[s[tore=ti cu
cineva, de aceea în majoritate ceremoniilor de c[s[torie apar
cuvintele: <de bun[ voie =i nesilit de nimeni...>. C[s[toria este un
angajament pe via\[, bazat pe principiul dragostei. Este o com-
pletare reciproc[ a dou[ persoane, care împreun[ formeaz[ un
întreg. Este o contopire a dou[ caractere în via\a c[rora se face
voia lui Dumnezeu =i care se aseam[n[ cu dragostea dintre
Hristos =i Biseric[. C[minul zidit f[r[ tencuiala dragostei nu
merit[ s[ fie numit c[min. Într-o c[s[torie fericit[ voia lui
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Dumnezeu are prioritate în toate deciziile =i doar atunci te po\i
bucura de via\[, pentru c[ tr[ie=ti într-un col\ de Rai. Mana din
chivotul construit de Moise la porunca lui Dumnezeu nu se strica
pentru c[ acolo era prezen\a lui Dumnezeu. Rela\ia bun[, care
face c[minul un col\ de Rai, nu se stric[ at`ta timp cât Dumnezeu
este la loc de cinste, prin ascultare. 

În textul citat la început Domnul Isus porunce=te s[ nu despart[
omul ce a unit Dumnezeu. C[s[toria este un leg[mânt irevocabil,
]nregistrat în cer. <…Domnul a fost martor între tine =i nevasta din
tinere\ea ta, c[reia acum nu-i e=ti credincios, m[car c[ este tovar[=a
=i nevasta cu care ai încheiat leg[mânt! ...C[ci Eu ur[sc desp[r\irea
în c[s[torie, -zice Domnul, Dumnezeul lui Israel -…> (Maleahi
2:14, 16). Dumnezeu o nume=te aici pe femeia c[s[torit[ <tovar[=>
prin leg[mânt, care nu se anuleaz[ dup[ convenien\[ cum cred unii
spre nenorocirea lor. Nu numai b[rba\ii se pot face vinova\i de
aceast[ p[r[sire a leg[mântului, ci =i femeile <...str[ina, care între-
buin\eaz[ vorbe ademenitoare, care p[r[se=te pe b[rbatul tinere\ii
ei, =i uit[ leg[mântul Dumnezeului ei> (Proverbe 2:16, 17). Oricine
calc[ acest angajament al c[s[toriei f[cut înaintea lui Dumnezeu
face ceva ce Domnul ur[=te. Dumnezeu nu recunoa=te o a doua
c[s[torie dup[ ce o anumit[ persoan[ a recurs la divor\. Agar, roaba
Sarei, a fost întâlnit[ de îngerul Domnului care nu a numit-o so\ia
lui Avraam, ci roaba Sarei. <El a zis: «Agar, roaba Saraiei, de unde
vii, =i unde te duci?»> (Genesa 16:8).

Isaac se pare c[ a tr[it mai la în[l\ime în aceast[ privin\[, pen-
tru c[ a avut o singur[ so\ie. El a iubit-o pe Rebeca, care cred c[
era o femeie voinic[ dac[ a fost în stare s[ scoat[ ap[ din fântân[
pentru zece c[mile =i fiecare c[mil[ putea bea aproximativ 80 de
litri de ap[. Tr[im vremuri când institu\ia c[s[toriei este mai mult
ca oricând sub atacul demonic, pentru c[ vr[jma=ul încearc[ s[
sl[beasc[ Biserica, distrug`nd familia. La fel cum un ho\ ce fur[
din b[nci studiaz[ terenul, observ[ felul cum se procedeaz[
în[untrul b[ncii, poate face =i o tranzac\ie sau dou[ în mod corect,
ca apoi, dup[ ce a g[sit punctul slab, s[ dea lovitura. Pe o plan-
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card[ de reclam[ de pe marginea drumului, pus[ de un avocat din
New York, era scris: <Garantat divor\ complet pentru 500$>.
Vr[jma=ul se lupt[ s[ creeze nemul\umiri, ocazii de desp[r\ire =i
imagini ca fata Morgana, ca s[ te fac[ s[ crezi c[ ar fi mai bine cu
altcineva sau chiar singur. Iarba nu este mai verde la vecini =i
fiecare tr[ie=te via\a a=a cum =i-o face, prin efortul pe care-l
depune în ascultare de Dumnezeu sau în r[zvr[tire fa\[ de El.
Tr[im vremuri când integritatea devine un lucru tot mai greu de
întâlnit, dar numai cei ce r[mân statornici =i credincio=i r[bdând
pân[ la sfâr=it vor fi mântui\i. P[c[to=enia =i împietrirea inimii
omului duce la desp[r\ire, lucru care are consecin\e ve=nice. A te
sf[tui cu Cartea }n\elepciunii numit[ Sfânta Scriptur[ înseamn[ a
avea la dispozi\ia ta din în\elepciunea lui Dumnezeu pentru a nu
lua hot[râri pripite. Un în\elept cultiv[ întotdeauna atitudinea de
rob al lui Isus Hristos. 

Eu sunt so\ul so\ie mele, dar mai întâi sunt rob al lui Isus
Hristos. Eu sunt al so\iei mele =i al familiei mele, dar mai întâi
sunt al lui Isus Hristos =i de El trebuie s[ ascult în primul rând.
Romantismul nu rezist[ la presiunile vie\ii =i de aceea pentru a
avea succes în acest domeniu delicat se cere o d[rurire ferm[,
promis[ =i f[cut[ de unul fa\[ de cel[lalt chiar înainte de furtun[.
Când cineva se c[s[tore=te în Domnul nu este doar o convenien\[,
ci este o completare reciproc[ =i o contopire a dou[ caractere în
care se face voia lui Dumnezeu =i care trebuie s[ reflecte dragos-
tea dintre Hristos =i Biseric[. În vremuri de furtun[ =i testare nu
romantismul, ci \inerea angajamentului reciproc de a fi unul pen-
tru cel[lalt ajut[ c[snicia s[ ias[ cu bine din furtun[. Orice ar fi,
eu sunt pentru so\ia mea =i ea este pentru mine. Ca =i tân[r nu =tii
s[ alegi o astfel de so\ie, dar dac[ cineva cere de la Dumnezeu
prime=te un astfel de tovar[= de via\[. El va alege pe cineva care
s[ se potriveasc[ cu nivelul la care tr[ie=te în lumin[. Sunt =i
cazuri, ca de exemplu cel al prorocului Osea care a primit o so\ie
necredincioas[ cu scop didactic pentru Israel, dar care cred c[ a
fost câ=tigat[ pân[ la urm[ de bun[tatea acelui om. 
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Renumitul misionar David Livingstone ]n timp ce se afla în
Africa ]mpreun[ cu so\ia lui Maria, s[n[tatea ei firav[ a fost pre-
dispus[ la îmboln[viri. David a trimis-o acas[ pentru a o cru\a,
dar oamenii au început s[ vorbeasc[ c[ David a trimis-o acas[
pentru a putea fi singur. Atunci ea, din dragoste pentru el =i pen-
tru c[ nu a vrut s[ fie vorbit[ calea Domnului de r[u, a plecat
înapoi la el în Africa, unde s-a îmboln[vit =i a murit. Câteodat[
este mai u=or s[ explici dragostea prin a spune ce nu este ea.
Dragostea în c[snicie nu se umfl[ de mândrie, nu se comport[ ca
=i cum ar =ti întotdeauna mai bine dec`t cel[lalt, gata s[ corecteze
într-un spirit ve=nic critic. Dragostea nu se poart[ necuviincios,
nu caut[ folosul s[u =i nu se mânie. Eclesiastul spune c[ atunci
când izbucne=te mânia s[-\i p[strezi sângele rece, adic[ s[ nu te
duci unde vor s[ te duc[ emo\iile de moment. 

Când e=ti tentat s[ te iu\e=ti =i s[ r[spunzi cu o moned[ care
crezi c[ se potrive=te, primul lucru pe care trebuie s[-l faci este s[
taci =i s[ a=tep\i. Câteva minute fac mare diferen\[ între cuvintele
pe care le folose=ti, =i dac[ cuvintele rostite fac r[ni nu ai cum s[
le iei înapoi. Ceva ce pe moment pare a fi semnificativ =i r[spunzi
imediat la nervi, poate fi adresat pu\in mai târziu cu cump[tare =i
în\elepciune. Acest fel al omului de a proceda câ=tig[ respect =i
aduce rezultatele dorite, nu o desc[rcare de nervi în urlete =i trân-
tituri de u=i. Po\i s[ ridici, s[ repari =i s[ aju\i în mod ra\ional pen-
tru ca o situa\ie rea s[ fie schimbat[ în bine atunci când cau\i gân-
durile pe care le d[ Dumnezeu, dar vr[jma=ul nu vrea s[ a=tep\i,
ci vrea s[ r[spunzi imediat. Avem un exemplu din care putem
înv[\a cât de important este respectul reciproc, =i anume ]n rela\ia
dintre David =i Mical. C[s[toria lor a rezistat uneltirilor lui Saul
de a-l omorî pe David, pentru c[ Mical ]l iubea pe David. Mical
l-a anun\at de planurile tat[lui s[u =i David a fugit =i =i-a sc[pat
via\a. David o iubea =i el pe Mical. Mai târziu, când Abner s-a
oferit s[-l ajute s[ ajung[ împ[rat peste tot Israelul nu numai peste
Iuda, cum era în acea vreme, David a pus condi\ia: <...î\i cer un
lucru: s[ nu-mi vezi fa\a decât dac[-mi vei aduce mai întâi pe
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Mical, fata lui Saul când vei veni la mine> (2 Samuel 3:13). }ntre
cei doi a fost o leg[tur[ puternic[ de dragoste, dar care nu a rezis-
tat lipsei de respect. 

David, c`nd a ajuns la putere =i a dus chivotul Domnului de la
Obed-Edom la Ierusalim, a jucat din r[sputeri înaintea Domnului
=i Mical l-a acuzat c[ nu s-a purtat cu cinste, spunându-i c[ a avut
o judecat[ slab[. David a spus c[ a fost ales înaintea tat[lui ei ca
s[ fie împ[rat =i =i-a motivat comportarea ca fiind o umilin\[
înaintea Domnului, dar din acea zi David n-a mai intrat la Mical.
<+i Mical, fata lui Saul, n-a avut copii pân[ în ziua mor\ii ei>
(2 Samuel 6:23). Ceea ce n-a putut face separarea for\at[ de
împrejur[ri vitrege, intrigile p[rin\ilor, a f[cut lipsa de respect.
C[s[toriile ajung de multe ori ]n impas când se folosesc cuvinte
dure care degradeaz[, =i ele nu mai pot fi luate înapoi. Sfatul
Scripturii este ca nici un cuvânt murdar, nici unul m[car s[ nu ne
ias[ din gur[. Satan caut[ când la unul când la cel[lalt momentul
slab, pentru a-i birui cu ispite de tot felul =i nemul\umiri, =tiind c[
unul are putere asupra celuilalt. 

Adam nu a fost ispitit de Satan, dar Eva o dat[ c[zut[ în curs[
a devenit o unealt[ =i o capcan[ pentru Adam, care a ascultat de
ea. Este foarte important s[ =tim când trebuie s[ fim tandri =i când
trebuie s[ fim competen\i, pentru ca nu cumva s[ fie inversate
aceste lucruri. Este bine s[ ascult[m unul de altul, dar numai ]n
facerea binelui. Avraam a ascultat de Sara =i Sara a ascultat de
Avraam, dar din nefericire nu la bine. Sara a ascultat de Avraam,
=i a min\it spun`nd c[ este sora lui, ca nu cumva Abimelec,
împ[ratul Gherarei, s[-l omoare pe Avraam; ]ns[ ]l g[sim pe
Abimelec c[ s-a purtat mai cre=tine=te dec`t Avraam, dându-i o
lec\ie ustur[toare pentru acel compromis. Avraam prin învoire cu
Sara i-a întins o curs[ lui Abimelec, dar acesta a fost sc[pat doar
de faptul c[ Dumnezeu l-a prevenit c[ Sara este so\ia lui Avraam.
Avraam a ascultat de Sara când aceasta i-a oferit pe roaba ei Agar.
Chiar dac[ a ascultat de ea, tot el a fost învinov[\it pentru ceea ce
a urmat. <+i Sarai a zis lui Avram: «Asupra ta s[ cad[ batjocura
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aceasta, care mi se face! Eu ]nsumi \i-am dat în bra\e pe roaba
mea…S[ judece Domnul între mine =i tine!»> (Genesa 16:5).
Compromisul la care au ajuns cei doi s-a întors împotriva lor în
ambele cazuri. 

Anania a ascultat de Safira =i Safira a ascultat de Anania, dar
din p[cate nu la un lucru bun, ci au c[zut la învoial[ s[-L în=ele
printr-o minciun[ pe Dumnezeu, =i Dumnezeu i-a omor`t pe
amândoi. Omul lui Dumnezeu trebuie =i în cadrul c[sniciei s[ fie
gata pentru orice lucrare bun[, dar =i s[ fie în stare s[ recunoasc[
=i s[ opreasc[ o lucrare care produce pagub[ sufleteasc[. Este mai
bine s[ te mul\ume=ti cu posibilit[\i mai modeste, decât s[ ri=ti
handicapuri sau chiar moarte sufleteasc[. O c[snicie de succes
este aceea unde amândoi =tiu s[ ierte f[r[ s[ devin[ istorici =i s[
aduc[ din nou în discu\ie gre=eala celuilalt. <S[ nu v[ certa\i pe
drum> (Genesa 45:24), a spus Iosif fra\ilor s[i =i acela=i sfat este
bun =i pentru c[snicie. Dragostea nu întreab[ mereu <Care este
datoria mea?>, ci caut[ s[ vad[ ce poate face pentru cel[lalt în
d[ruire. Dragostea alung[ ne]ncrederea, b[nuiala =i nu \ine
secrete. Dac[ fiecare l-ar trata pe cel[lalt cum ar vrea s[ fie el
însu=i tratat, majoritatea cazurilor de divor\ ar disp[rea. Prin
punerea împreun[ a talentului, a puterii =i dorin\ei de via\[ =i
c[ut`nd binele celuilalt c[snicia va fi ferit[ de boal[. 

Sinceritatea =i umilin\a de a putea spune: <am gre=it, ai drep-
tate, iart[-m[> sunt parte din vocabularul acelora care au un
c[min =i nu doar o cas[ împreun[. Toate c[sniciile sunt încercate
de furtun[ =i dovedite bune sau slabe, dar pentru cel credincios
principiile biblice ac\ioneaz[ ca un stabilizator care reduce =i
absoarbe =ocurile. Dumnezeu, care cunoa=te toate implica\iile
posibile, spune c[ este important ca cei doi, care devin una, s[-=i
p[r[seasc[ tat[l =i mama. Nu înseamn[ a-i abandona sau a-i
neglija, pentru c[ Scriptura ne spune c[ cine nu se îngrije=te de cei
din casa lui este mai r[u dec`t un necredincios. <Dac[ nu poart[
cineva grij[ de ai lui, =i mai ales de cei din casa lui, s-a lep[dat de
credin\[, =i este mai r[u decât un necredincios> (1 Timotei 5:8).
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Domnul Isus S-a îngrijit de mama Lui pân[ în ultimul ceas al
vie\ii Lui pe cruce, încredin\ând-o în grija lui Ioan. A l[sa pe tat[
=i pe mam[ înseamn[ o schimbare a rela\iei avute pân[ atunci, în
care ei, ca p[rin\i, nu mai iau decizii pentru cei doi. Înainte de
dorin\a p[rin\ilor, conteaz[ ce spune partenerul de via\[ sau
tovar[=ul de via\[, cum îl nume=te Dumnezeu prin prorocul
Maleahi. P[rerea celuilalt, dorin\a celuilalt are prioritate înainte
de cea a p[rin\ilor, care totu=i poate fi consultat[. Este planul lui
Dumnezeu ca cei doi s[ se alipeasc[ unul de altul, pentru ca din
aceast[ alipire s[ ias[ o decizie. 

Se spune c[ femeile v[d lucrurile printr-o lentil[ roz[, pe când
b[rba\ii v[d lucrurile printr-o lentil[ albastr[. Puse împreun[,
aceste dou[ culori formeaz[ un mov, care este culoarea regilor =i
a monarhilor. O combina\ie între cele dou[ feluri de a vedea
lucrurile creeaz[ o vedere întreag[ =i de calitate, care va reprezen-
ta caracterul noii familii. To\i =tiu ast[zi c[ cheia succesului în
c[s[torie este comunicarea, dar nu mul\i folosesc aceast[ cheie.
Majoritatea c[s[toriilor sunt mediocre, pentru c[ flac[ra dragostei
nu este între\inut[. Dragostea =i respectul unuia fa\[ de cel[lalt
face c[snicia tare, pe când egoismul =i vorbele necontrolate o dis-
trug. Este nevoie de doi pentru ca o c[snicie s[ fie fericit[, dar
este îndeajuns unul s[ o distrug[. Ca =i cre=tini suntem chema\i s[
iubim pe aproapele nostru, dar nimeni nu este mai aproape de noi
ca partenerul nostru de via\[. C[snicia este un permanent examen
al caracterului, care scoate în eviden\[ ce suntem în[untru. Dac[
fiecare înceteaz[ s[ încerce s[-l schimbe pe cel[lalt =i în loc s[
critice defectele încurajeaz[ calit[\ile, c[snicia are =anse s[ devin[
un col\ de Rai. Alipirea =i unirea celor doi nu const[ numai în
aspectul fizic, dar =i aceasta are un rol mare într-o c[snicie.

Rela\ia sexual[ p[strat[ curat[ este inven\ia =i darul lui
Dumnezeu pentru om, dar este îng[duit[ numai în limitele
c[s[toriei. Chiar =i în lume c[s[toria este închegat[ prin acest
aspect al rela\iei dintre doi, pentru c[ în cadrul c[s[toriei pasiunea
g[se=te cea mai bun[ oportunitate. Rela\ia aceasta intim[ a fost
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inventat[ de Dumnezeu pentru om ca metod[ de procreere =i
totu=i rela\ia sexual[ a trimis =i înc[ mai trimite milioane de
oameni în iad atunci când ace=tia o folosesc necorespunz[tor =i
iese în afara grani\elor c[s[toriei. Rela\ia sexual[ este o flac[r[
care atunci când se aprinde la timp =i loc nepotrivit nu o mai po\i
\ine sub control, de aceea suntem chema\i s[ ne \inem trupurile ]n
st[p`nire, începând cu gândurile. Tr[im zilele de pe urm[ când
fidelitatea în c[s[torie nu mai este privit[ ca ceva sacru =i de pre\,
iar iadul face presiuni tot mai mari ca infidelitatea s[ fie conside-
rat[ un mod acceptabil de via\[. Scriptura spune clar c[ locul cur-
varilor va fi în iad. <Dar cât despre…curvari…partea lor este ]n
iazul, care arde cu foc =i cu pucioas[, adic[ moartea a doua>
(Apocalipsa 21:8). 

Un alt lucru care poate influen\a c[snicia ca s[ devin[ un col\
de Rai sau un col\ de iad sunt copiii. Mark Twain a spus c[ ar fi
bine ca la 13 ani s[ pui copilul într-un butoi, iar la 16 ani s[ pui =i
cepul la butoi. Aceast[ exagerare spune ceva despre anii dificili ai
adolescen\ei, când tinerii î=i încearc[ aripile, dar adev[rul este c[
e mult mai u=or s[ construie=ti caracterul unui copil decât s[
schimbi caracterul format al unui adult. P[rin\ii au ocazii unice de
a sem[na Cuvântul Scripturii, =i la timpul potrivit Dumnezeu va
face ca acest Cuvânt s[ r[sar[. Numele lui Avraam înseamn[ <tat[
în[l\at> sau <tat[l unei mul\imi>, dar nu a fost binecuvântat cu
copii pân[ la b[trâne\e. El a cerut aceast[ binecuvântare pentru c[
f[r[ copii se sim\ea un om ne]mplinit. Una din cele mai înalte
privilegii date de Dumnezeu omului este acela de a procreea =i
astfel de a deveni tat[ =i mam[, dar tot aceasta poate deveni un
blestem f[r[ de Domnul Isus. 

Când devii mam[ =i tat[ automat devii un conduc[tor spiritu-
al, r[spunz[tor pentru cre=terea copilului în fric[ =i temere de
Domnul. <Înva\[ pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, =i
când va îmb[trâni, nu se va abate de la ea> (Proverbe 22:6).
Familia f[r[ temelie moral[ produce copii analfabe\i din punct de
vedere moral. Ca p[rin\i credincio=i Domnului avem un mandat
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de la Dumnezeu ca s[ ne cre=tem copiii dup[ principiile
Scripturii. Avem un \el înalt de a preg[ti copiii pentru via\[, pen-
tru a putea func\iona ca membri folositori societ[\ii, dar =i Bise-
ricii lui Dumnezeu. Calitatea rela\iei dintre p[rinte =i copil va
depinde mult de calitatea rela\iei dintre tat[ =i mam[. C[nd mama
=i tata tr[iesc pentru Domnul ferici\i, aceast[ rela\ie ofer[ un sti-
mulent puternic copilului de a alege =i el s[-I fie credincios
Domnului. C[sniciile fericite =i s[n[toase în Domnul dau copilu-
lui un sentiment de siguran\[ =i la vremea când va trebui s[ aleag[
va alege un mod de via\[ similar, inspirat din ceea ce a v[zut în
casa unde a crescut. Cineva spunea c[ cel mai mare dar pe care
tata poate s[-l dea copilului este s[-=i iubeasc[ so\ia. Este gre=it
ca p[rin\ii s[-=i p[r[seasc[ dragostea =i aten\ia unul pentru altul =i
s[ se ata=eze de copii. Chiar dac[ cineva face aceasta cu inten\ie
bun[, este un lucru p[gubitor. Vr[jma=ul atac[ familia, pentru c[
=tie c[ familiile slabe formeaz[ biserici slabe. 

Unul din cele mai d[un[toare lucruri în educa\ia copiilor de
ast[zi sunt programele nesupravegheate de la televizor, prin care
cel r[u î=i poate turna încet =i pe nesim\ite otrava în inima copilu-
lui. Cineva spunea c[ a crescut într-o cas[ cu moral[ bun[, dar
într-o zi tat[l lui a adus acas[ un str[in ca s[ locuiasc[ cu ei. Erau
foarte încânta\i de inteligen\a str[inului =i de nout[\ile cu care îi
\inea la curent chiar =i atunci când serveau masa împreun[. De
fapt, spunea acest om c[ str[inul domina conversa\ia, a=a încât
ceilal\i nu mai aveau loc s[ contribuie. Uneori str[inul spunea
lucruri care te f[cea s[ \i se ro=easc[ urechile, dar dup[ un timp
to\i s-au obi=nuit =i au adoptat acel fel de vorbire. To\i se mirau
de câte lucruri =tia str[inul =i nu dup[ mult timp au v[zut un efect
ciudat. Au v[zut o schimbare, =i anume c[ tata =i mama nu mai
petreceau timp s[ vorbeasc[ împreun[. Spunea acest povestitor c[
tat[l lui st[tea =i-l asculta pe str[in a=a de interesat c[ multe
lucruri ce treabuiau f[cute pe lâng[ cas[ r[m`neau nef[cute, pen-
tru c[ str[inul care s-a mutat în cas[ vroia s[ fie ascultat. Acest
str[in poart[ numele de: televizor. Este de datoria p[rin\ilor s[
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supravegheze programele vizionate de copii, prietenii =i obi-
ceiurile cu care vin copiii acas[. Este de datoria p[rin\ilor s[-=i
duc[ copiii la casa de rug[ciune de fiecare dat[ când se \in servicii
divine, pentru ca ei s[ înve\e Cuvântul Domnului =i statornicia pe
calea Domnului. 

To\i oamenii mari ai lui Dumnezeu au avut un altar înaintea
Domnului =i noi trebuie s[ avem un altar de închinare Domnului
în casele noastre. De mici, copiii trebuie s[ înve\e valoarea banu-
lui, ca s[ nu-l risipeasc[ =i s[ în\eleag[ concep\ia de a pune bani
deoparte, a avea bani de cheltuial[, dar =i de a da partea
Domnului. Dup[ cum o gr[din[ nu poate fi frumoas[ f[r[ îngri-
jire, tot a=a o c[snicie necesit[ îngrijire. Este posibil s[ tr[ie=ti fru-
mos =i casa ta s[ fie un col\ de Rai atunci când Domul Isus este
Domn în ea. R[splata va fi mare când în Ziua Domnului ai s[ po\i
s[ te înf[\i=ezi înaintea Lui cu toat[ casa ta, pentru c[ luminat de
Cuvânt ai =tiut când s[ spui <nu> =i când s[ spui <da>.

Amin
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49
INIMA ÎMPÃRÞITÃ

<Inima lor este împ[r\it[: de aceea vor fi pedepsi\i...> 
Osea 10:2

În cuvintele acestui verset ne este dat rezultatul examin[rii
Israelului de c[tre Acela care cânt[re=te toate lucrurile la
adev[rata lor valoare =i întotdeauna d[ un diagnostic pre-

cis. Dumnezeu este singurul care are competen\a s[ fac[ aceast[
radiografie a sufletului, fiindc[ El este Creatorul care cunoa=te
toate codurile de acces ale inimii omului. Acest fenomen al inimii
împ[r\ite este o boal[ a sufletului, detectat[ de ochii Aceluia de
care nu se poate ascunde nimeni. Acest fel de boal[ nu este un caz
izolat, ci a avut loc, în trecut, pe vremea lui Osea, când Dumnezeu
se plângea de necredincio=ia poporului S[u. Aceast[ stare trist[
de a avea inima împ[r\it[ descrie o stare actual[ pe care o au
multe grup[ri de credincio=i ce se numesc cre=tini. Acest diag-
nostic se potrive=te =i în mod individual fiec[rui suflet care se
lupt[ din r[sputeri s[ slujeasc[ la doi st[pâni, dup[ ce, cândva, în
trecut, a gustat ce bun este Domnul =i a fost sp[lat de vechile lui
p[cate. Chiar de la început trebuie s[ recunoa=tem c[ Dumnezeu
este dezam[git =i ]ntristat atunci c`nd avem o inim[ împ[r\it[.
Dac[ suntem dintre aceia care au aceast[ stare, suntem preveni\i
c[ aceast[ boal[ care apare în urma neglij[rii s[n[t[\ii spirituale
atrage pedeapsa unui Dumnezeu gelos, care ne vrea numai pentru
El, la fel cum un logodnic vrea ca logodnica lui s[ fie numai a lui. 

Vechii greci spuneau: <Cunoa=te-te pe tine însu\i!>. Este de
folos s[ ne verific[m pornirile inimii în fa\a preten\iilor lui
Dumnezeu =i s[ ne cunoa=tem vulnerabilitatea, pentru c[
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vr[jma=ul nostru, care ne-a studiat via\a =i apuc[turile, a v[zut =i
cunoa=te bine ce aprinde firea noastr[. Vr[jma=ul sufletului nos-
tru =tie sl[biciunile noastre =i va c[uta s[ asedieze cetatea inimii
acolo unde ap[rarea este cea mai slab[. <P[ze=e-\i inima mai mult
decât orice, c[ci din ea ies izvoarele vie\ii> (Proverbe 4:23). Aici
nu este vorba de organul care pompeaz[ sângele oxigenat la
nivelul tuturor celulelor din trup =i care apoi atrage sângele cu
bioxid de carbon pentru a fi reîmprosp[tat din nou. Biblia c`nd
vorbe=te de inim[ se refer[ la partea care se g[se=te între tâmplele
noastre, adic[ mintea, casa caracterului nostru, unde \inem
dosarele convingerilor noastre personale. Apoi, de acolo, convin-
gerile sunt reflectate în afar[ prin personalitatea =i ac\iunile prin
care suntem cunoscu\i de oamenii de l`ng[ noi. Este foarte posi-
bil ca oameni care prezint[ pe dinafar[ o personalitate de om
cumsecade, ce impune respect, s[ ascund[ în[untrul inimii lor
acte de mâr=[vie. 

Un copil cu numele Johny st[tea în picioare, în biseric[, când
to\i ceilal\i st[teau jos, =i mama lui i-a spus în repetate rânduri s[
stea jos. Pân[ la urm[ a stat jos, dar i-a spus mamei sale c[ în
mintea lui el este tot în picioare. Viclenia îl face uneori pe om
s[-=i ascund[ adev[ratul caracter =i s[ se prezinte oamenilor total
diferit. Domnul Isus a spus c[ inima poate s[ \in[ în ea lucruri
care întineaz[ =i aduc condamnare. <C[ci dinl[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> (Marcu 7:21, 22). Omul
î=i poate ascunde inten\iile =i î=i poate masca caracterul corupt de
p[cat în fa\a altor oameni =i chiar poate p[rea sf`nt, dar ]naintea
lui Dumnezeu, care cerceteaz[ toate lucrurile, nimeni nu poate
ascunde nimic. <…Tu, care cercetezi inimile =i r[runchii,
Dumnezeule, drepte!> (Psalmul 7:9). 

A avea inima împ[r\it[ înseamn[ a suferi de o boal[ grea.
Inima este un organ vital =i din cei peste 6.600 de oameni care
mor în America, în fiecare zi, peste 2.000 de oameni mor din
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cauza bolilor de inim[. Boala sufletului este mult mai r[spândit[
dec`t boala inimii =i mult mai periculoas[, pentru c[ are urm[ri
ve=nice. Scriptura ne spune c[ cel ce are o inim[ de piatr[ poate
primi de la Regele inimilor o inim[ sim\itoare de carne, dar inima
împ[r\it[ ]nseamn[ dou[ feluri de inimi în una. Când ]n loc de un
organ sunt dou[ organe de acela=i fel nu poate decât s[ se produc[
un dezastru în trup. Dou[ voin\e ce se lupt[ pentru suprema\ie fac
ca nici una nici alta s[ nu fie urmate de ]nf[ptuire. Una din voin\e
vrea s[ tr[iasc[ dup[ valorile de sus, iar cealalt[ vrea s[ tr[iasc[
dup[ valori p[m`nte=ti. Acela care nu vegheaz[ asupra inimii lui
poate deveni victima egoismului s[u care împinge omul la neas-
cultare, =i prin p[cat ajunge s[ spun[ c[ el =tie mai bine dec`t
Dumnezeu ce este bun pentru el, cum au f[cut primii oameni.
Egoismul este parte din firea cea veche a omului ce ne poate duce
la boala <inimii împ[r\ite>, care const[ ]n dorin\a sufletului de a
vrea s[-I slujeasc[ Domnului, dar ar vrea =i s[ fac[ ce vrea el,
independent de voin\a lui Dumnezeu. 

<Cine î=i va p[stra via\a, o va pierde; =i cine î=i va pierde via\a,
pentru Mine, o va câ=tiga> (Matei 10:39). Tân[rul bogat L-a
c[utat pe Domnul Isus, =i, când L-a g[sit, L-a ]ntrebat ce trebuie
s[ fac[ pentru a mo=teni via\a ve=nic[. În mod indirect, Domnul
Isus i-a cerut întreaga lui inim[, dar spa\iul din inima tân[rului
bogat era plin cu bog[\iile pe care le poseda =i doar o parte mai
con\inea dorin\a de a avea mântuire pentru sufletul lui. Când a tre-
buit s[ aleag[ între cei doi st[pâni, iubirea de bani a câ=tigat =i a
plecat dezam[git de la Domnul Isus, pentru c[ i s-a p[rut prea
mare pre\ul. Este un tablou trist, dar =i mai trist este când cineva
sufer[ de boala inimii împ[r\ite =i nici nu =tie. Este un lucru foarte
dezam[gitor =i p[gubitor s[ c[l[tore=ti înspre un ora= cu avionul
=i s[ afli c[ ai urcat într-un avion gre=it =i s[ te treze=ti unde nicio-
dat[ nu te-ai fi gândit s[ mergi. Cei ce permit ca în via\a lor s[ se
dezvolte boala de <inim[ împ[r\it[> sunt aceia care trec peste ce
vine din încredin\area Duhului =i ajung s[ aib[ surpriza =ocant de
nepl[cut[ la sfâr=itul vie\ii de a ajunge în iad în loc de Rai. De
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aceast[ boal[ vr[jma=ul se bucur[ foarte mult, pentru c[ de-a lun-
gul anilor i-a adus mult câ=tig, deoarece omul cu inima împ[r\it[
se simte într-o oarecare siguran\[, pentru c[ nu este complet r[u.
Un astfel de suflet nu face neaparat p[cate mari, dar cine vrea
s[-I slujeasc[ lui Dumnezeu trebuie s[-L caute cu toat[ inima =i
cu tot cugetul. Prin glasul Scripturii, Dumnezeu ]i spune omului
s[ aleag[ cui vrea s[ slujeasc[ =i apoi s[ fac[ aceasta cu toat[
inima. 

Când Ilie a adus jertfa pe Carmel, unde a fost mistuit[ de focul
ceresc, a spus poporului care =chiop[ta de ambele picioare =i ezita
între dou[ opinii s[-=i aleag[ cui vrea s[ slujeasc[, pentru c[
Dumnezeu nu Se mul\ume=te cu slujirea unei inimi împ[r\ite.
Boala inimii împ[r\ite se manifest[ prin faptul c[ cel bolnav se
comport[ ca lumea când este în lume, dar cu cealalt[ parte a
inimii încearc[ s[ fac[ ceea ce fac sfin\ii duminica. Boala inimii
împ[r\ite se manifest[ prin lips[ de integritate spiritual[, pentru c[
cel bolnav de aceast[ boal[ încearc[ s[ mul\umeasc[ =i pe
Dumnezeu =i pe Mamona: <…Pentru ce s[ amesteci paiele cu
grâul? zice Domnul> (Ieremia 23:28). O astfel de slujire nu aduce
nim[nui vreun câ=tig. Un suflet bolnav de <inim[ imp[r\it[>
dore=te lucruri ce mânjesc, în loc s[ se lupte cu ele =i s[ le alunge
înainte de a-=i face cuib în inim[. Prin aceast[ atitudine
dispre\uie=te Cuvântul lui Dumnezeu, trecând cu vederea
lucrurile care se cer de la el =i care par inconveniente pentru firea
p[m`nteasc[. Un astfel de suflet poate aduce boal[ în trupul bise-
ricii =i ajunge s[ fie pe pozi\ie de vr[jm[=ie cu Dumnezeu, pentru
c[ prezint[ lumii un standard fals despre ce înseamn[ s[ fii un
urma= al Domnului Isus. Un om ce sufer[ de boala <inimii
împ[r\ite> ajunge s[ fie un om în=elat de îns[=i inima lui, care-i
spune c[ poate amesteca lumina cu întunericul =i neprih[nirea cu
f[r[delegea. Boala <inimii împ[r\ite> începe în via\a cre=tinului ]n
momentul ]n care stinge Duhul =i }l întristeaz[ prin faptul c[ nu
mai urmeaz[ cârmuirea pe care i-o d[ El. Astfel, dintr-o via\[ de
biruitor omul ajunge s[ duc[ o via\[ de biruit, pentru c[ prin
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acceptarea a ce nu este sfânt în via\a lui se revolt[ împotriva
autorit[\ii Divine. 

Pentru omul bolnav de <inim[ împ[r\it[> religia =i chiar
închinarea în casa de rug[ciune ajunge cu timpul o activitate de
form[, la care duhul nu particip[. Un astfel de suflet, pe m[sur[
ce ajunge mai bolnav, devine tot mai nestatornic în via\a lui de
cre=tin =i chiar atunci când merge la casa de rug[ciune nu ascult[
mesajul predicii, cerând ca Domnul s[-i vorbeasc[, ci analizeaz[
=i filozofeaz[ mesajul, iar dac[ nu-i convine pleac[ nesatisf[cut.
Am v[zut de multe ori oameni care =i-au permis lucruri
ne]ng[duite, pe care au încercat s[ le justifice, =i apoi i-am ober-
vat cum treptat ocupau un loc tot mai în spate pe banc[ în casa de
rug[ciune, =i pân[ la urm[ s[ dispar[ de tot. Un astfel de om, care
are inima împ[r\it[, este un om nefericit pentru c[ în inima lui rea
=i în=el[toare sunt doi rivali care nu se împac[ niciodat[ =i cu tim-
pul un astfel de suflet devine eretic, adic[ desp[r\it de adev[rul lui
Dumnezeu. Omul cu inima împ[r\it[ poate fi omul c[ldicel, dar
Domnul Isus ne spune în cartea Apocalipsei c[ este mai de prefe-
rat ca cineva s[ fie rece decât s[ fie c[ldicel. Acela care este în
clocot este cu totul pentru Dumnezeu, dar acela care este rece =tie
c[ nu este cum trebuie =i se poc[ie=te mai degrab[ dec`t unul care
este c[ldicel =i amestec[ binele cu r[ul. 

Cuvântul citat la început spune c[ Dumnezeu pedepse=te o ast-
fel de inim[ împ[r\it[, care nu caut[ vindecarea. La Dumnezeu
toate sunt cu putin\[ =i cel ce este ]nc[ în via\[ are =ans[ la
Dumnezeu, singurul care are re\eta potrivit[ pentru cel bolnav de
<inim[ împar\it[> =i anume poc[in\a. Degeaba recuno=ti c[ e=ti
bolnav, mergi la un doctor bun, prime=ti diagnosticul corect,
prime=ti re\eta potrivit[, fiindc[ dac[ nu urmezi sfatul medicului
=i nu iei acele medicamente nu po\i s[ te vindeci. <Domnul…
t[m[duie=te pe cei cu inima zdrobit[, =i le leag[ r[nile> (Psalmul
147:2, 3). Tot ce nu este al Domnului în noi trebuie zdrobit, =i
apoi doctorul Isus Hristos este Acela care t[m[duie=te inima.
Domnul Isus a transmis prin apostolul Ioan un mesaj bisericii din
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Efes, cer`ndu-le poc[i\ilor din acel ora= s[ se poc[iasc[. Pentru c[
inima noastr[ este în=el[toare =i se lipe=te uneori de lucruri f[r[
ca noi s[ sim\im, este necesar s[ ne cercet[m ne]ncetat spre binele
=i folosul nostru ve=nic. Adev[rata poc[in\[ nu alege s[ se
poc[iasc[ de un lucru care i se pare mai grav, ci adev[rata
poc[in\[ se poc[ie=te de tot ce nu este bun, pentru c[ dup[ cum
pu\in aluat dospe=te toat[ pl[m[deala, tot a=a pu\in p[cat
otr[ve=te tot sufletul. Acela care ne-a iubit cu o dragoste ne\[r-
muit[ ne cere s[ tr[im în a=a fel ca transformarea din l[untrul nos-
tru s[ poat[ fi demonstrat[ în afar[ prin felul nostru de tr[ire sfânt,
care este dovada adev[ratei poc[in\e. <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[…> (Luca 4:18) 

Poc[in\a este o zdrobire a inimii prin ]nl[turarea oric[rei
porniri înspre ce este r[u =i o oprire de la orice lucrare în care
Duhul Domnului nu poate participa. Trebuie s[ fim aspri cu inima
noastr[, nu numai cu p[cate pe care unii le numesc mari, ci =i cu
acelea care par a fi mici <…cine este nedrept în cele mai mici
lucruri, este nedrept =i în cele mari> (Luca 16:10). Sufletul n[scut
din nou are duhul viu în[untrul lui =i puterea s[ \in[ inima curat[.
Pe altarul min\ii, sfin\it de sângele Domnului Isus, duhul nostru
poate aduce jertfe de laud[ lui Dumnezeu, chiar în momentele
cele mai grele. <Podoaba voastr[ …s[ fie omul ascuns al inimii>
(1 Petru 3:3, 4). Înainte de a putea s[rb[tori biruin\a trebuie s[ stai
fa\[-n fa\[ cu un vr[jma= care are misiunea de a a-\i ]ncerca
credin\a. David nu ar fi ajuns împ[rat dac[ nu ar fi fost un
Goliat. Iosif nu ar fi ajuns al doilea în Egipt dac[ nu l-ar fi vândut
fra\ii lui. Dac[ cei trei tineri nu ar fi fost arunca\i în cuptorul cu
foc, Nebucadne\ar nu ar fi binecuvântat Numele lui Dumnezeu =i
ei nu ar fi fost pu=i la loc de mare cinste în împ[r[\ia Babilonului.
Numai dup[ ce l-ai birut pe vr[jma= po\i s[ ai o m[rturie despre
cum te-a izb[vit Dumnezeu, ca pe Daniel din gura leilor. Oamenii
pe care i-am men\ionat au avut în comun faptul c[ inima lor în
acele încerc[ri a fost ]n întregime pentru Domnul. Când David a
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înaintat împotriva lui Goliat inima lui a fost ne]mp[r\it[, doar
pentru Domnul, =i a vrut cu orice pre\ s[ apere onoarea
Dumnezeului lui Israel. Iosif cu o inim[ ne]mp[r\it[ a hot[rât s[
nu se compromit[ cu nevast[ lui Potifar, cu toate c[ firea îi spunea
c[ e p[r[sit de Dumnezeu =i c[ are dreptul pentru c[ a fost =i el
nedrept[\it. Cei trei tineri aveau inima ne]mp[r\it[, fiind gata s[
moar[ mai bine decât s[ se închine înaintea chipului de aur.
Daniel a avut inima ne]mp[r\it[ când a hot[rât s[ se roage lui
Dumnezeu dup[ obiceiul lui bun, chiar atunci când legile
omene=ti i-au interzis acel lucru. Ace=ti oameni au f[cut lucruri
mari, care au adus cinste Numelui lui Dumnezeu între popoare. 

Mul\imea martirilor care =i-au dat via\a pentru credin\a lor în
Domnul Isus au putut s[ fac[ acel lucru m[re\ pentru c[ inima lor
a fost ne]mp[r\it[ =i cu totul pentru Dumnezeu. Au fost hot[râ\i pe
via\[ =i pe moarte s[ fie credincio=i Numelui care este mai presus
de orice alt nume, chiar dac[ =tiau c[ îi va costa via\a lor =i une-
ori a copiilor lor. Ast[zi mul\i se sup[r[ nu pentru c[ au fost b[tu\i
cu 40 de lovituri f[r[ una, ca =i apostolul Pavel, ci pentru c[ cine-
va nu le-a acordat aten\ia care credeau c[ li se cuvine. A avea
inima predat[ Domnului în întregime înseamn[ s[ nu mai tr[ie=ti
pentru tine, ci pentru Domnul care a murit pentru cei p[c[to=i. <+i
El a murit pentru to\i, pentru ca cei ce tr[iesc, s[ nu mai tr[iasc[
pentru ei în=i=i, ci pentru Cel ce a murit =i a înviat pentru ei>
(2 Corinteni 5:15). Companiile mari au de obicei o lozinc[ care
define=te scopul lor. La fel, =i cre=tinul are o declara\ie care-i
define=te scopul vie\ii: de ce =i pentru ce tr[ie=te. Misiunea
cre=tinului este aceea de a nu mai tr[i pentru el, ci tot ce face cu
cuvântul sau cu fapta s[ fac[ pentru Domnul. Aceasta nu se poate
realiza decât cu o inim[ s[n[toas[, care nu este împ[r\it[. Tr[im
vremuri când cre=tinul pitic în credin\[ este socotit a fi standardul
normal =i dac[ cineva se ridic[ la statura normal[ de suflet matur,
care umbl[ prin credin\[, este socotit a fi un extremist. Aceia care
au inima ne]mp[r\it[ pentru Domnul vor avea de biruit vr[jma=i,
dar vor fi folosi\i de Dumnezeu ca s[ lucreze împreun[ cu El =i
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într-o zi se vor bucura de r[splata generoas[ a Împ[ratului. Pre-
venirea bolii de inim[ este umplerea ei cu lucruri bune, pentru ca
vr[jma=ul s[ nu g[seasc[ loc s[-=i pun[ marfa. <Strâng Cuvântul
T[u în inima mea ca s[ nu p[c[tuiesc împotriva Ta> (Psalmul
119:11). Vom fi feri\i de boala <inimii împ[r\ite> dac[ nu stric[m
Cuvântul, ci îl l[s[m s[ ne ]nfr`neze dorin\ele firii =i s[ ne arate
p[catul a=a cum o oglind[ ne arat[ fa\a murdar[. Cineva spunea
c[ dac[ ar avea un punct de sprijin ar putea urni lumea. Satan =tie
c[ dac[ poate g[si un punct de spijin în inima omului, p[trunzând
printr-un p[cat îng[duit la grani\a min\ii, poate r[sturna lucrarea
de mântuire a acelui suflet. 

Când gândurile ne sunt atrase de ispite care ]mboln[vesc inima
trebuie s[ le respingem, pentru c[ ]n acel punct nu suntem întina\i
=i la acel stagiu ispitele sunt cel mai u=or de biruit. Dac[ vrem s[
sc[p[m de boala <inimii împ[r\ite> trebuie s[ ne al[tur[m gân-
durilor =i planurilor lui Dumnezeu =i s[ nu-I cerem niciodat[ ca
El s[ se al[ture gândurilor =i planurilor noastre. Vom fi feri\i de
boala inimii împ[r\ite dac[ vom fi mul\umi\i cu voia Domnului
pentru via\a noastr[, c`nt`nd Domnului: <pentru ca inima mea
s[-|i cânte, =i s[ nu stea mut[. Doamne, Dumnezeule, eu pururea
Te voi l[uda!> (Psalmul 30:12). Dac[ ne încredem în Domnul
chiar =i când nu în\elegem totul pe deplin inima noastr[ vrea s[-I
cânte lui Dumnezeu. <…]n El mi se încrede inima, =i sunt ajutat.
De aceea îmi este plin[ de veselie inima, =i-L laud prin cânt[rile
mele> (Psalmul 28:7). Prosl[virea lui Dumnezeu prin cânt[ri este
un r[spuns =i o reac\ie normal[ a unui suflet care simte mântuirea
în[untrul lui. Dac[ m[ v[d a=a cum sunt în realitate, un c[l[tor, =i
dac[ }l v[d a=a cum este El, Bun, nu pot dec`t s[ }l prosl[vesc.
Mul\i nu-I cânt[ lui Dumnezeu pentru c[ nu }l v[d c`t este El de
M[re\ =i de Bun. Dumnezeu iube=te cânt[rile =i pe l`ng[ faptul c[
în cer este înconjurat de cânt[ri, El a inspirat milioane de cânt[ri
în inimile celor ce }l iubesc pe El. 

Când eram copil mic auzeam solda\ii cum trec pe strad[ în
mar= cântând =i alergam afar[ ca s[-i v[d =i s[-i aud mai bine.
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Osta=ii Domnului Isus merg la lupt[ cântând =i sunt feri\i de boala
<inimii împ[r\ite>, pentru c[ Dumnezeu le umple inima cu bucu-
ria mântuirii atunci când o înal\[ spre El ]n adorare. Ne putem feri
de boala <inimii împ[r\ite> stând departe de locurile unde =tim c[
nu merge =i Domnul cu noi =i ocup`ndu-ne cu lucrurile ce aduc
câ=tig Împ[r[\iei Lui. Un cre=tin care nu duce o cruce, o povar[,
nu are o misiune pentru Domnul Isus este o anomalie. Numai
povara pe care Domnul o pune pe umerii no=tri d[ scop vie\ii
noastre. Numai când e=ti adânc interesat ca =i al\ii s[ primeasc[
m`ntuirea po\i g[si împlinirea. Dac[ lipse=te aceast[ povar[
inima se poate îmboln[vi de boala inimii împ[r\ite, pentru c[ firea
va g[si alte lucruri de f[cut.

Misiunea de a face cunoscut Numele Domnului nu a fost dat[
doar primilor ucenici, ci tuturor celor ce se numesc cre=tini. Acest
lucru se poate face spun`nd prietenilor, colegilor, vecinilor despre
comoara g[sit[ în Domnul Isus, dar cel mai mult se face printr-o
tr[ire curat[ =i sus\inut[ de o via\[ de rug[ciune. Împ[r\irea de
tractate, Biblii, sponsorizare de misionari, programe cre=tine,
c[r\i cre=tine, casete cu muzic[ cre=tin[ sunt alte câteva mijloace
prin care cineva poate vesti lumii Împ[r[\ia lui Dumnezeu. Nu
este nimeni care s[ nu oscileze =i s[ tr[iasc[ numai la starea
dragostei dintâi, pentru c[ suntem înc[ în trupul acesta de lut, care
este u=or de provocat din cauza sl[biciunilor. Numai dac[ veghem
asupra firii noastre prin post =i rug[ciune suntem feri\i de boala
inimii împ[r\ite. To\i ajungem s[ vedem pornirile inimii noastre
spre r[u =i uneori ajungem s[ spunem ca =i apostolul Pavel: <O,
nenorocitul de mine! Cine m[ va izb[vi de acest trup de
moarte?...> (Romani 7:24). Vom fi feri\i de boala inimii împ[r\ite
dac[ ne men\inem vasul curat =i plin cu uleiul Duhului Sfânt, prin
care ne-am f[cut p[rta=i firii dumnezeie=ti. <Dumnezeiasca Lui
putere ne-a d[ruit tot ce prive=te via\a =i evlavia,…prin ele s[ v[
face\i p[rta=i firii dumnezeie=ti, dup[ ce a\i fugit de stric[ciunea,
care este în lume prin pofte> (2 Petru 1:3, 4). Umplerea cu Duhul
Sfânt, prin care primim puterea de a fugi de stric[ciune, se face
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dup[ ce inima este curat[, golit[ de firea p[mânteasc[, fiindc[
roada Duhului nu cre=te decât în sfin\enie =i umilin\[. 

Vor veni furtuni pentru ]ndreptarea noastr[, ca =i peste Iona, =i
cu scopul de a ne des[vâr=i, dar în toate Domnul Isus a promis c[
va fi cu noi prin Duhul Sfânt care este cu noi =i în noi. O inim[
s[n[toas[ este o inim[ care î=i g[se=te desf[tarea în Dumnezeu =i
simte fericirea Cerului înc[ de aici de pe p[mânt, pentru c[ are
pace cu Dumnezeul care poate totul =i ne \ine de mân[ pân[ ce
vom ajunge acas[ <…Tu m-ai apucat de mâna dreapt[; m[ vei
c[l[uzi cu sfatul T[u, apoi m[ vei primi în slav[> (Psalmul 73:23).

Amin
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50
CINE CREDE SE BOTEAZÃ

<Cine va crede =i se va boteza va fi mântuit; dar cine
nu va crede, va fi osândit.> Marcu 16:16

Cuvântul botez este ast[zi recunoscut în lume ca fiind un
ritual cre=tin =i se trage din cuvântul grecesc baptizo =i
din cuvântul mersio din latin[ de la care deriv[ cuvân-

tul imersiune, care înseamn[ afundarea unui corp într-un lichid.
Legea dat[ prin Moise includea o sp[lare ceremonial[ de cur[\ire,
dar Domnul Isus instaureaz[ aceast[ ceremonie ca o s[rb[toare a
deciziei de a-L primi pe El ca Domn =i St[pân în inim[. Pentru
martorii v[zu\i =i nev[zu\i acest act simbolizeaz[ decizia unui
suflet de a sluji lui Dumnezeu tot restul vie\ii =i cur[\irea sufletu-
lui în meritul creat de Domnul Isus Hristos la Golgota. Botezul
este un semn exterior care separ[ într-un mod vizibil oamenii care
cred în Isus Hristos ca =i Mântuitor de cei care nu cred în El.
Accentul cade pe credin\[, pentru c[ prin credin\[ devenim
pl[cu\i =i accepta\i în familia lui Dumnezeu. Înv[\[tura botezului
în ap[ este strâns legat[ de înv[\[tura na=terii din nou, pentru c[
f[r[ de aceasta botezul nu este mai mult dec`t o ceremonie. 

Primii cre=tini s-au botezat, famenul etiopian a cerut s[ fie
botezat, casa temnicerului din Filipi a primit botezul, casa lui
Cornelie a primit botezul, casa Lidiei a primit botezul =i din acele
timpuri =i pân[ ast[zi milioane =i milioane de suflete care au
în\eles ce înseamn[ botezul în ap[ au cerut =i au fost boteza\i.
Botezul în ap[ este un simbol al îngrop[rii felului vechi de a tr[i
pentru firea p[mânteasc[ =i al ini\ierii unui început de via\[ nou[,
îmbr[ca\i în Isus Hristos. <Nu =ti\i c[ to\i câ\i am fost boteza\i în
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Isus Hristos, am fost boteza\i în moartea Lui? Noi deci, prin
botezul în moartea Lui, am fost îngropa\i împreun[ cu El, pentru
ca, dup[ cum Hristos a înviat din mor\i, prin slava Tat[lui, tot a=a
=i noi s[ tr[im o via\[ nou[> (Romani 6:3, 4). Botezul sim-
bolizeaz[ nu numai o îngropare a felului vechi de a tr[i, ci =i o
îngropare în moarte ]mpreun[ cu Domnul Isus Hristos. Botezul se
cere =i se prime=te de c[tre acela care =i-a deschis inima prin
credin\[ ]n Domnului Isus =i are o vârst[ minim[ la care poate
în\elege ce înseamn[ botezul în ap[. Cel care cere s[ fie botezat
trebuie s[ vad[ în botez îngroparea cu Hristos, iar, apoi, în servi-
ciul de împ[rt[=ire cu trupul =i sângele Domnului s[-L vad[ pe
Hristos =i meritul Lui. Prin botez declar[m c[ noi credem c[
moartea Domnului Isus a fost pentru noi în mod personal. 

Cererea de a fi botezat este exprimarea dorin\ei de a avea parte
de meritul mor\ii Domnului, prin care =i numai în care omul poate
fi socotit neprih[nit înaintea ochilor sfin\i ai lui Dumnezeu. Acest
simbol al mor\ii în actul botezului este deosebit de important =i
are de-a face cu lucrurile din via\a omului care nu plac =i chiar
sunt o urâciune înaintea lui Dumnezeu. Domnul Isus a acceptat s[
moar[ pentru noi, =i noi trebuie s[ accept[m omorârea poftelor
firii pâmânte=ti, care se r[zboiesc cu firea cea nou[ a omului
n[scut din nou. Nu privi înapoi la p[catul p[r[sit atunci când
porne=ti pe calea cea îngust[ a mântuirii, pentru c[ p[catul are
puterea de a paraliza. Scriptura ne aminte=te de so\ia lui Lot care,
contrar poruncii primite de la îngeri atunci când s-a refugiat din
Sodoma, s-a întors s[ se uite înapoi spre cetate, unde avea
lucrurile =i persoanele dragi =i a fost imediat transformat[ într-un
stâlp de sare. 

P[catul tolerat este ca un piton care se încol[ce=te =i stran-
guleaz[ victima pân[ ce ultimul strop de vlag[ =i putere
duhovniceasc[ este pierdut. P[catul tolerat este ca o ran[ care
imediat se infecteaz[ =i afecteaz[ tot trupul. Îmbr[carea cu
Hristos înseamn[ o rupere definitiv[ de lume =i de ofertele ei
p[c[toase ce par ademenitoare uneori, dar care sunt otr[vitoare.
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Oricine vrea s[ se boteze trebuie s[ în\eleag[ acest aspect al
mor\ii felului vechi de a tr[i. Actul botezului este un act voluntar.
Nimeni nu te poate obliga s[ faci acest pas, pentru c[ parte din
ceremonia botezului este =i întrebarea pus[ candidatului: <dac[ de
bun[ voie face acest act al botezului?>. Aceast[ m[rturisire a fap-
tul c[ crezi în El =i ]n moartea Lui este de fapt o m[rturisire c[
accep\i s[ depinzi de meritul creat în moartea Lui pentru noi cei
p[c[to=i. Acest adev[r despre înlocuirea p[c[tosului cu cel nevi-
novat este un adev[r fundamental =i cine nu crede acest lucru nu
trebuie s[ fac[ pasul botezului, pentru c[ f[r[ aceast[ credin\[
botezul nu are rost. 

Actul botezului const[ într-o singur[ scufundare momentan[,
dar total[ în ap[, a aceluia ce face leg[mânt cu promisiunea c[ va
tr[i pentru Dumnezeu tot restul vie\ii. Botezul se face o singur[
dat[ în via\[, atunci când crezi =i ceri a fi botezat. <Este un singur
Domn, o singur[ credin\[, un singur botez> (Efeseni 4:5). Dac[
scufundarea în ap[ simbolizeaz[ moartea, ie=irea din ap[ sim-
bolizeaz[ învierea cu Hristos la o via\[ nou[. Via\a cea nou[ nece-
sit[ aer =i hran[, dup[ cum trupul nostru din punct de vedere bio-
logic necesit[ hran[ =i aer. Respira\ia omului nou este rug[ciunea,
iar hrana este Cuvântul lui Dumnezeu împreun[ cu a face voia
Lui. Domnul Isus a spus c[ hrana Lui este s[ fac[ voia Celui ce
L-a trimis. Este o crim[ s[ îngropi un om viu, =i la fel este cu actul
botezului când cel ce vrea s[ se boteze nu moare fa\[ de p[cat. Nu
înseamn[ c[ nu vor mai fi gre=eli în via\a credinciosului, dar
p[catul nu va mai fi un mod de via\[. 

Când un copil mic începe s[ umble mai =i cade, pentru c[ este
ceva nou pentru el, iar p[rin\ilor nu le este ru=ine de aceasta
fiindc[ =tiu c[ este normal pentru un copil care înva\[ s[ umble s[
mai cad[, dar prin persisten\[ copilul înva\[ s[ umble bine, f[r[ s[
mai cad[. De obicei cei ce fac leg[mânt cu Domnul în apa botezu-
lui sunt în dragostea dintâi =i de dragul Lui caut[ s[ se fereasc[ de
orice i-ar putea ispiti. Orice p[cat, oricât de mic, trebuie imediat
m[rturisit Domnului =i atunci El te iart[ =i î\i d[ putere s[ nu mai
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cazi. Când cel care se boteaz[ este sincer fa\[ de Dumnezeu =i nu
are alte motive, cum ar fi acela de a se putea c[s[tori sau de a fi
ajutat, depune tot efortul ca s[ tr[iasc[ sfânt pentru Dumnezeu.
Uneori oamenii ]i în=eal[ pe robii Marelui St[pân care oficiaz[
botezul, dar pe Marele St[pân nimeni nu }l poate în=ela. Sufletul
care întradev[r caut[ mântuirea simte o înnoire =i ajutorul
Duhului Sfânt care îl înt[re=te =i cârmuie=te în adev[rul Scripturii. 

Domnul Isus a fost botezat nu pentru c[ avea nevoie, ci pentru
a se împlini ce a fost scris despre El =i ca s[ ne dea nou[ un exem-
plu. <Dup[ ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat =i Isus; =i
pe când Se ruga, s-a deschis cerul, =i Duhul Sfânt S-a pogor`t
peste El în chip trupesc, ca un porumbel. +i din cer s-a auzit un
glas, care zicea: «Tu e=ti Fiul Meu preaiubit: în Tine }mi g[sesc
toat[ pl[cerea mea!»> (Luca 3:21, 22). To\i cei ce cred în Domnul
Isus =i se poc[iesc pot cere s[ fie boteza\i. A cere s[ fii botezat
dup[ ce ai crezut este parte din mântuire, dar f[r[ credin\[ în
Domnul Isus Hristos ca Mântuitor personal botezul nu are valoa-
re. Botezul în sine, f[r[ credin\[ =i poc[in\[, nu face pe nimeni
cre=tin. Unii boteaz[ copiii pe baza credin\ei altora, dar acest
lucru este nebiblic. Temnicerul din Filipi a fost botezat el =i casa
lui în urma covertirii la Hristos. Dup[ îndeplinirea acestui act
bucuria mântuirii ce i-a umplut inima a pus ]n el dorin\a de a face
fapte, =i îl g[sim c[ a sp[lat r[nile lui Pavel =i ale lui Sila, dup[
care a dat o mas[ de dragoste.  

<Dup[ ce i-a dus în cas[, le-a pus masa, =i s-a bucurat cu toat[
casa lui c[ a crezut în Dumnezeu> (Fapte16:34). Care copila=
micu\ poate s[ cread[ în acest fel, ca apoi credin\a lui s[ rodeasc[
fapte care s[-l umple de bucuria mântuirii? Famenul etiopian
dup[ ce a fost botezat de Filip =i-a v[zut de drum plin de bucurie.
Care copila= are o asemenea reac\ie de fericire, care vine dintr-o
inim[ ce a în\eles =i a primit mântuirea? Botezul în ap[ este un act
simbolic, care inaugureaz[ în mod vizibil intrarea în Împ[r[\ia lui
Dumnezeu sub autoritatea Tat[lui, a Fiului =i a Duhului Sfânt.
Botezul este o afirmare a credin\ei =i o proclamare public[ a
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renun\[rii la c[ile p[c[toase ale lumii. Noi, care prin credin\[, f[r[
s[-L fi v[zut, am spus în apa botezului <DA> lui Isus Hristos pân[
la moarte, suntem numi\i de Domnul Isus mai ferici\i dec`t cei
care L-au v[zut =i au crezut în El. 

Botezul este o porunc[ dat[ de Domnul Isus, pe care primii
ucenici au luat-o în mod serios. Adev[ra\ii ucenici ai Domnului
Isus de ast[zi iau în mod serios aceast[ porunc[. <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
Sf`ntului Duh> (Fapte 2:38). Acest mandat, dat de Domnul Isus
ucenicilor S[i, prin care El spune: <Duce\i-v[, face\i ucenici =i
boteza\i-i> va r[mâne valabil pân[ în ziua când Domnul Isus î=i
va r[pi Biserica la cer. <Duce\i-v[ =i face\i ucenici din toate nea-
murile, botezându-i în Numele Tat[lui =i al Fiului =i al Sf]ntului
Duh> (Matei 28:19). Din aceste cuvinte ale Mântuitorului reiese
c[ cei ce devin ucenici se boteaz[. Cine nu ascult[ de St[pânul
Isus nu este ucenic al Lui. Prin botez accep\i ca Domnul Isus s[
fie înlocuitorul t[u, s[ fie Acela care a primit pedeapsa pentru
p[catul t[u. Dac[ amâi sau refuzi acest pas pentru c[ \i-e ru=ine
de El sau s[ fii ]ntre cei ce se numesc fii ai lui Isus Hristos =i El
se va ru=ina de tine ]n Ziua de Apoi. Dac[ nu-L accep\i ca
înlocuitor nu ai cum s[ scapi de vina p[catului pentru care nu po\i
pl[ti decât prin pedeapsa ve=nic[, departe de fa\a lui Dumnezeu. 

Persoanele care doresc s[ ]ncheie leg[mânt cu Domnul Isus
prin botez trebuie s[ treac[ printr-o preg[tire numit[ catihez[,
\inut[ de persoane competente, care cunosc Sfânta Scriptur[ =i au
experien\a =i dovada umbl[rii cu Dumnezeu. Cei ce se boteaz[
trebuie s[ în\eleag[ c[ dincolo de afirma\ia c[ ei cred în Isus
Hristos, care este Adev[rul, trebuie s[ tr[iasc[ mai departe în
adev[r. Aceast[ preg[tire f[cut[ în simplitate =i cu dragoste are ca
scop s[-l înve\e pe candidatul pentru botez lucruri esen\iale privi-
toare la calea Domnului. Aceast[ lucrare este important[, chiar
dac[ trateaz[ doar aspectul teoretic al vie\ii de cre=tin. Candida\ii
pentru botez vor în\elege prin aceast[ preg[tire pre\ul nespus de

R~URI DE AP{ VIE

502



mare care a f[cut posibil[ r[scump[rarea lor, dar =i faptul c[ lupta
cu acela care înainte le era st[pân abia începe, pentru c[ diavolu-
lui nu-i convine c[ a pierdut un suflet. Prin aceast[ moarte a omu-
lui vechi, simbolizat[ prin scufundarea în ap[, st[pânul cel r[u
=i-a pierdut orice drept asupra noastr[, la fel cum sclavii
p[mânte=ti sc[pau de st[pânii lor prin moarte. 

Dup[ ce faci leg[mântul de a-L urma pe Domnul Isus degeaba
]\i mai porunce=te vechiul st[pân s[ faci fapte rele, cum ar fi: s[
ur[=ti, s[ pofte=ti, s[ furi, s[ în=eli =i alte lucruri de acest fel, pen-
tru c[ o dat[ ce te-ai f[cut una cu moartea Domnului Isus în apa
botezului nu mai trebuie s[-l ascul\i. Tu nu-i mai datorezi nimic,
fiindc[ ai un nou St[pân, care te-a iubit a=a de mult c[ \i-a
r[scump[rat sufletul. Când cumperi o proprietate =i ai toate actele
legale pe acea proprietate degeaba mai vine vechiul st[pân s[-\i
spun[ ce =i cum s[ faci cu acea proprietate, pentru c[ el nu mai
are nici un drept acolo. Dup[ ce devenim proprietatea Domnului
Isus p[catul nu mai are st[pânire asupra m[dularelor noastre =i
orice gând îl putem face rob ascult[rii de Dumnezeu. Acela care
face acest leg[mânt sincer prime=te ajutorul Duhului Sfânt,
care-i ]nlocuie=te dorin\ele rele =i d[un[toare sufletului cu dorin\e
noi =i sfinte. Pe m[sur[ ce umbli cu noul St[pân po\i tot mai bine
s[ deosebe=ti vocea Lui de alte voci =i ai tot mai mult[ putere
duhovniceasc[ ca s[ r[mâi necompromis de p[cat. 

Faptele noastre vor spune mai tare dec`t orice cuvinte pe care
le-am putea noi spune c[ avem un St[pân nou, pe care }l iubim.
Fiin\a aceasta nou[, care a înviat cu Hristos, nu mai moare nicio-
dat[, pentru c[ Domnul Isus ne-a promis c[ dac[ cineva crede în
El chiar dac[ ar muri, va tr[i. Dup[ cum Hristos cel înviat nu mai
moare, nici f[ptura cea nou[ din noi nu mai moare niciodat[.
Moartea biologic[ înseamn[ doar eliberarea sufletului =i duhului
din închisoarea acestui trup, care =tie ce este durerea, într-un trup
ce pleac[ pentru a fi ve=nic cu noul St[pân. Aceast[ înviere la o
via\[ nou[ se deosebe=te de tr[irea cea veche, a=a cum se
deosebe=te ziua de noapte. Ceea ce înainte credeam c[ este voia
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noastr[ era de fapt voia vechiului st[pân, dar o dat[ ce am fost
învia\i cu Hristos la o via\[ nou[ nu mai urm[m voia noastr[, ci a
lui Dumnezeu în fiecare aspect al vie\ii noastre. Lumina\i de
Duhul Sfânt începem s[ numim bun ceea ce El nume=te bun =i s[
numim r[u ceea ce El nume=te r[u. 

Preg[tirea înainte de actul botezului îi va înv[\a pe cei ce vor
s[ slujeasc[ Domnului despre voia =i dorin\ele eului care vor veni
în conflict cu voia =i deciziile Duhului Sfânt pentru via\a noastr[.
În aceste preg[tiri pentru botez candida\ii vor înv[\a despre
importan\a citirii =i studierii Scripturii cu regularitate, dar mai
ales vor înv[\[ despre importan\a rug[ciunii. Cei ce devin ai
Domnului nu se întâlnesc cu Domnul doar la Adunare, ci Domnul
este cu ei acas[, la serviciu, la =coal[ sau oriunde ar fi. Când
Domnul Isus intr[ în casele noastre zarva se potole=te =i se instau-
reaz[ pacea. Sticlele de b[utur[, romanele, \ig[rile, revistele mur-
dare, casetele =i filmele, muzica =i garderoba lumii sunt scoase
afar[, pentru c[ ele fac parte din uneltele vechiului st[pân. Aspec-
tul îmbr[c[mintei se schimb[ de la unul provocator la simplitate,
modestie =i cur[\ie. Dac[ pân[ în momentul poc[in\ei banii
câ=tiga\i cu greu hr[neau firea p[mânteasc[ =i poftele ei, dup[
ce-L primim pe Domnul Isus ca Domn =i St[pân punem banii în
slujba lui Dumnezeu, sprijinind biserica local[ =i lucrarea
Domnului, oriunde El ne deschide u=i s[ facem aceasta, pentru ca
=i al\ii s[ fie mântui\i. Un credincios =tie c[ atunci când d[ nu
pierde, ci se va ]nt`lni din nou ]n ziua marilor r[spl[tiri cu tot ceea
ce a dat pentru lucrarea lui Dumnezeu. 

Cel ce dore=te s[ se boteze trebuie s[ =tie c[ nu poate avea o re-
la\ie bun[ cu Dumnezeu f[r[ s[ aib[ o rela\ie bun[ cu trupul lui
Hristos în care el devine un m[dular. Cei care se boteaz[ trebuie s[
în\eleag[, de asemenea, importan\a particip[rii la toate serviciile
din casa de rug[ciune =i s[ r[mân[ în ascultare de cei pe care
Domnul i-a pus s[ hr[neasc[ =i s[ p[zeasc[ turma Lui. Aceast[
preg[tire înainte de botez este deosebit de folositoare pentru candi-
datul la botez nu numai pentru faptul c[ este înv[\at despre felul de
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tr[ire al omului nou, dar poate pune întreb[ri despre lucrurile pe
care nu le în\elege cu privire la calea Domnului. <Dac[ deci a\i
înviat împreun[ cu Hristos, s[ umbla\i dup[ lucrurile de sus, unde
Hristos =ade la dreapta lui Dumnezeu. Gândi\i-v[ la lucrurile de
sus, nu la cele de pe p[m`nt. C[ci voi a\i murit, =i via\a voastr[ este
ascuns[ cu Hristos în Dumnezeu> (Coloseni 3:1-3). Cine vrea s[ în-
cheie acest leg[mânt trebuie s[ în\eleag[ r[ul ascuns în ispite dac[
acestea nu sunt biruite. Ei trebuie s[ în\eleag[ c[ are loc o schim-
bare de la felul vechi de a tr[i, în felul lumii - în care calci peste to\i
numai s[-\i atingi scopul, la un fel nou de tr[ire, ca rob din dra-
gostea al Domnului Isus Hristos, care vrea s[ slujeasc[ altora.

<Astfel dar, ca ni=te ale=i ai lui Dumnezeu, sfin\i =i preaiubi\i,
îmbr[ca\i-v[ cu o inim[ plin[ de îndurare, cu bun[tate, cu smere-
nie, cu blânde\e, cu îndelung[ r[bdare. Îng[dui\i-v[ unii pe al\ii,
=i, dac[ unul are pricin[ s[ se plâng[ de altul, ierta\i-v[ unul pe
altul. Cum v-a iertat Hristos, a=a ierta\i-v[ =i voi. Dar mai presus
de toate acestea, îmbr[ca\i-v[ cu dragostea, care este leg[tura
des[vâr=irii. Pacea lui Hristos, la care a\i fost chema\i, ca s[
alc[tui\i un singur trup, s[ st[pâneasc[ ]n inimile voastre, =i fi\i
recunosc[tori. Cuv`ntul lui Hristos s[ locuiasc[ din bel=ug ]n voi
]n toat[ ]n\elepciunea. }nv[\a\i-v[ =i sf[tui\i-v[ unii pe al\ii cu
psalmi, cu c`nt[ri de laud[ =i cu c`nt[ri duhovnice=ti, c`nt`nd lui
Dumnezeu cu mul\umire ]n inima voastr[. +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 3:12-17)
Botezul este o rânduial[ pus[ de Dumnezeu =i omul ar fi bine s[
asculte când Dumnezeu porunce=te. Actul botezului nu mântuie,
ci jertfa Domnului mântuie, dar a nu face botezul înseamn[ neas-
cultare de Cuvântul lui Dumnezeu. Noi, care prin credin\[, f[r[
s[-L fi v[zut, spunem <DA> lui Isus Hristos pân[ la moarte în apa
botezului suntem numi\i de Domnul mai ferici\i dec`t cei care
L-au v[zut =i au crezut în El. 

Dumnezeu este un Dumnezeu al leg[mintelor =i dintre cele opt
leg[minte pe care le g[sim în Sfânta Scriptur[, leg[mântul f[cut în
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sângele Domnului Isus este cel mai profitabil pentru oameni, pen-
tru c[ prin acel leg[mânt Dumnezeu a pl[tit costul r[scump[r[rii
sufletului nostru. Botezul în ap[ este ca un contract de care se va
\ine seama în ziua ve=niciei. Când Israelul s-a întors din Egipt,
gabaoni\ii prin =iretlic au f[cut leg[mânt cu israeli\ii care nu L-au
]ntrebat pe Dumnezeu =i au fost în=ela\i. Dumnezeu a \inut seama
de acel leg[mânt f[cut în Numele Domnului =i le-a cerut
israeli\ilor s[ respecte acel leg[mânt. Câteva sute de ani mai târ-
ziu, împ[ratul Saul a omorât câ\iva gabaoni\i care tr[iau în mijlo-
cul israeli\ilor ca slujitori ascun=i sub puterea vechiului leg[mânt
f[cut cu Iosua =i pentru c[ Saul a c[lcat acel leg[m`nt mânia lui
Dumnezeu a venit peste Israel. <Pe vremea lui David, a fost o foa-
mete care a \inut trei ani. David a întrebat pe Domnul; =i Domnul
a zis: «Din pricina lui Saul =i a casei lui sângeroase, pentru c[ a
ucis pe Gabaoni\i este foametea aceasta»> (2 Samuel 21:1).

Noi sc[pam de osânda meritat[ prin leg[mântul pe care-l
facem cu Dumnezeu, dar tot prin acest leg[mânt ne revine =i nou[
o mare r[spundere, aceea de a-i r[mâne Lui credincio=i pân[ la
moarte. Dumnezeu este credincios leg[m`ntului pe care L-a f[cut
cu noi =i a=teapt[ acela=i lucru de la noi. El este Martorul credin-
cios care este prezent la leg[mântul botezului în ap[ când spui c[
vei fi credincios lui Dumnezeu pân[ la moarte. Dumnezeu nu i-a
pedepsit pe gabaoni\i pentru c[ erau sub protec\ia leg[m`ntului =i
au fost binecuvânta\i între levi\i. Dup[ cum ei au sc[pat prin
leg[mânt, este sc[pare =i ast[zi pentru oricine vine la Dumnezeu
cu poc[in\[, atâta timp cât nu vine prea târziu. Dac[ nu ai f[cut
pasul de a cere s[ fii botezat, Dumnezeu este Acela care te
cheam[ s[ faci acest act prin credin\[. Dup[ ce faci acest pas intri
în familia lui Dumnezeu =i te po\i bucura de dreptul de copil al lui
Dumnezeu numind pe cei mântui\i fra\i =i surori, dar mai impor-
tant este c[-L po\i numi pe Dumnezeu Ava, adic[ Tat[. O dat[
intrat în familia Lui, El î\i d[ Numele Lui ca s[ faci rug[ciuni care
s[ fie ascultate. El ne-a dat trupul =i sângele Lui la Calvar, iar
ast[zi El ne d[ ungerea Duhului Sfânt cu care putem deosebi voia
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lui Dumnezeu cea bun[ =i des[vâr=it[. El ne d[ pacea Lui, dar nu
cum o d[ lumea, ci ne d[ o pace pe care lumea nu ne-o poate lua,
pentru c[ nu vine de la ea. El ne d[ bucurie =i t[rie, chiar atunci
când trecem prin încerc[ri. 

Botezul în ap[ marcheaz[ doar începutul umbl[rii cu
Dumnezeu =i dac[ alegem s[ r[mânem în lumin[, El va duce la
bun sfâr=it lucrarea pe care a început-o în via\a noastr[ <Sunt
încredin\at c[ Acela care a început în voi aceast[ bun[ lucrare, o
va ispr[vi pân[ în ziua lui Isus Hristos> (Filipeni 1:6). Noi ca
oameni avem tendin\a s[ control[m totul, s[ anticip[m totul, dar
de multe ori pierdem controlul =i ajungem la dezn[dejde. Ca
oameni ne îngrijor[m de pericole reale =i chiar imaginare. O dat[
ce facem leg[mânt cu Domnul Isus }i d[m Lui controlul vie\ii
noastre, =i El niciodat[ nu a pierdut =i nu va pierde controlul
lucrurilor. <Poate ie=i ceva bun din Galilea?> spuneau unii, =i tu
poate spui: <Poate ie=i ceva bun din via\a mea?> Vino la Isus
Hristos! Ai s[ vezi c[ Dumnezeu face minuni =i ast[zi. Crede în
El, crede c[ a murit în locul t[u, poc[ie=te-te cu adânc[ p[rere de
r[u de orice p[cat, apoi cere s[ fii botezat în Numele Tat[lui, al
Fiului =i al Duhului Sfânt. Cine crede se boteaz[.

Amin 
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51
DOVADA CREDINÞEI

<+i din pricina aceasta suf[r aceste lucruri; dar nu
mi-e ru=ine, c[ci =tiu în cine am crezut. +i sunt
încredin\at c[ El are putere s[ p[zeasc[ ce I-am
încredin\at pân[ în ziua aceea> 2 Timotei 1:12

Am putea asem[na via\a noastr[ pe p[mânt cu trecerea
printr-o pe=ter[, care are intrarea la un cap[t de munte
=i ie=irea la cel[lalt cap[t. Aceast[ pe=ter[ are în ea

locuri frumoase, chiar încânt[toare pentru ochi, dar =i locuri
deosebit de periculoase. O hart[ care s[ indice toate cotiturile =i
pr[p[stiile este de mare folos pentru cine str[bate pe=tera cu sco-
pul de a ie=i la cel[lalt cap[t. Mai folositor ca o hart[ este un ghid
care cunoa=te în mod am[nun\it toate cotloanele de pe traseul
pe=terii =i astfel pericolul este înl[turat în m[sura în care c[l[torul
ascult[ de ghid. Cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptur[, este
harta, iar Domnul Isus, care ne-a promis c[ este cu noi în toate
zilele, este ghidul prin c[l[uzirea ce o face prin Duhul Sfânt în
via\a noastr[, ca s[ ajungem cu bine la destina\ie. Aceast[
c[l[uzire promis[ celui ce merge pe calea îngust[ are loc prin
credin\[, dar prezen\a sau lipsa c[l[uzirii sfinte este ceva evident,
nu doar prin ceea ce spune gura noastr[, ci se vede =i ]n tr[irea
noastr[ de zi cu zi, prin înfrângeri sau biruin\e asupra lucrurilor ce
se r[zboiesc cu sufletul nostru. Roadele pe care Dumnezeu le
a=teapt[ de la noi =i semenii no=tri se v[d dac[ avem aceast[
c[l[uzire de sus =i dac[ ascult[m de ea. 

Oamenii prefer[ s[ vad[ o predic[, mai degrab[ decât s[ aud[
una, de aceea este de folos s[ ne cercet[m =i s[ vedem dac[ în
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via\a noastr[ exist[ dovada credin\ei pe care o m[rturise=te gura.
În textul citat la început avem cuvintele apostolului Pavel care a
fost întemni\at pentru credin\a pe care a vestit-o în Numele scump
al Domnului Isus Hristos =i reiese din cuvintele lui c[ avea o
deplin[ încredere în Dumnezeu, care prin Duhul Sfânt îi c[l[uzea
via\a chiar dac[, p[mânte=te vorbind, trecea prin momente grele.
Pentru a ne dovedi credin\a este necesar s[ trecem prin încerc[ri
pe care noi le numim inconvenien\e sau necazuri, dar f[r[ ele
credin\a noastr[ nu poate fi dovedit[ ca fiind ceva real. A fost
nevoie de un cuptor aprins pentru a fi dovedit[ credin\a celor trei
tineri care nu s-au închinat chipului de aur din valea Dura. 

Apostolul Pavel nu numai c[ nu se plângea de faptul c[ a ajuns
s[-i fie dovedit[ credin\a ]n Hristos prin lan\uri, dar el a v[zut-o
ca pe o oportunitate de a vesti Evanghelia celor cu care a ajuns ]n
contact. Apostolul Pavel a trecut de adev[rul încep[tor, admi\`nd
c[ nu se poate mântui singur, ci prin credin\[ a primit o
neprih[nire pe care o d[ Dumnezeu. Atunci când a fost ]n strâm-
torare a m[rturisit cu convingere încrederea lui nezguduit[ în
Dumnezeu, c[ruia i-a încredin\at via\a cu toate aspectele ei.
Printr-un act de voin\[ a intrat în num[rul celor care alc[tuiesc
Biserica lui Dumnezeu, format[ din cre=tini n[scu\i din nou. El
=i-a declarat credin\a de nenum[rate ori în mijlocul fra\ilor =i a
neamurilor care nu }l cuno=teau pe Dumnezeu, dar atunci =i-a
dovedit credin\a prin faptul c[ a r[mas neclintit =i nezguduit în
încrederea ce o avea în Dumnezeu, care a îng[duit ca el s[ ajung[
în lan\uri pentru Evanghelie. Felul în care ac\ion[m atunci c`nd
trecem prin încerc[ri dovede=te ce fel de credin\[ avem. 

Credin\a lui Pavel în Dumnezeu l-a condus spre a lua decizia
de a-=i încredin\a toate interesele p[mânte=ti =i suflete=ti în mâna
Domnului Isus =i a spus: <=tiu în cine am crezut!>. Aceast[
încredin\are a lui a fost o stare continu[, nu doar ceva ce a avut
loc la început, atunci când a pornit pe calea Domnului. Apostolul
Pavel nu a fost ipocrit nici pe vremea c`nd era fariseu =i a dove-
dit c[ nu este ipocrit nici dup[ ce a fost chemat de Domnul Isus
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]n slujba de apostol al neamurilor. Prin credin\[ a acceptat c[ nu
se poate mântui singur, orice ar face sau oricât de multe calit[\i ar
avea ca =i fariseu zelos. Când a în\eles c[ Domnul Isus este
Hristosul, s-a încrezut în meritul jertfei Lui <…sunt socoti\i
neprih[ni\i, f[r[ plat[, prin harul S[u, prin r[scump[rarea, care
este în Hristos Isus> (Romani 3:24). Prin credin\[ a acceptat c[ nu
este mântuit prin faptele legii, ci prin acceptarea harului lui
Dumnezeu. <…noi credem c[ omul este socotit neprih[nit prin
credin\[, f[r[ faptele Legii> (Romani 3:28). A recunoscut c[ legea
nu-i poate da neprih[nirea cerut[ de Dumnezeu =i a recunoscut c[
este nevoie de cineva mult mai puternic dec`t el ca s[-l salveze,
pentru c[ inima omului în=eal[ =i ochii de multe ori te fac s[ cazi
]n p[cat, de aceea el a afirmat c[ =i-a încredin\at via\a în mâna lui
Dumnezeu. El a avut o pace deplin[ în acea încredin\are pe care
a m[rturisit-o în clipe de necaz, chiar dac[ el a fost în acele
momente condamnat la moarte. 

Apostolul nu numea valori, în via\a lui, finan\ele, sau ac\iunile
depuse în vreo banc[, averea apostolului consta în mântuirea
sufletului pe care =i l-a încredin\at în mâna lui Dumnezeu. Din
acest motiv el era plin de pace, pentru c[ el nu doar cuno=tea
despre Dumnezeu, ci }l cuno=tea pe Dumnezeu =i se încredea pe
deplin în El =i ]n puterea Lui de a avea toate lucrurile sub control.
Este timpul s[ te întrebi dac[ I-ai încredin\at ce ai mai de valoare,
adic[ via\a ta Domnului Isus, pentru c[ numai a=a po\i fi în sigu-
ran\[. El este singurul ce poate p[stra via\a noastr[ în a=a fel ca
atunci când trecem din aceast[ via\[ s[ ne-o dea înapoi printr-o
via\[ ve=nic[. Oricine î=i va pierde via\a sau o va tr[i pentru El
=i-o va câ=tiga ]n ve=nicie. Apostolul Pavel a avut siguran\a aceas-
ta pentru c[ a umblat cu Dumnezeu =i ajuns s[-L cunoasc[, de
aceea a spus: <=tiu în cine am crezut!>. Dac[ vrem s[ dovedim c[
avem o credin\[ ce str[luce=te pentru Dumnezeu, trebuie s[-L
cunoa=tem pe El =i s[-I deosebim glasul de orice alt glas, iar ]n
felul acesta vom fi feri\i de la\ul vân[torului de suflete. Glasul
bunului P[stor îl avem în Sfânta Scriptur[, care ne face cunoscut[
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voia lui Dumnezeu pentru via\a noastr[. Trecând toate lucrurile
prin sita Scripturii putem s[ cunoa=tem adev[rul, l[sând ca el s[
ne critice =i s[ ne modeleze într-un vas de care Dumnezeu s[ se
foloseasc[. Scriptura ac\ioneaz[ uneori ca un filtru care separ[
pentru credincios ce este esen\ial =i de valoare de lucrurile cu care
nu trebuie s[ ne cheltuim timpul =i energia. 

Încercarea care a venit peste apostolul Pavel a dovedit credin\a
lui de neclintit într-un Dumnezeu viu de care nu s-a ru=inat =i pen-
tru care a suferit f[r[ cârtire neajunsurile vie\ii de temni\[ =i chiar
moartea. Apostolul Pavel a avut încredin\area c[ a muri este un
câ=tig. Pentru el moartea nu însemna dizolvarea sufletului ]n
neant, ci însemna ie=irea din trupul biologic prin u=a mor\ii =i
transformarea ]ntr-un trup de slav[, care va exista ve=nic <C[ci
pentru mine a tr[i este Hristos =i a muri este un câ=tig> (Filipeni
1:21). El este o pild[ de statornicie în necazuri prin puterea
Duhului Sfânt care era în el =i-l c[l[uzea în tot adev[rul. În clipe
grele a purtat cu cinste numele de cre=tin, ar[tând c[ el nu =i-a pus
n[dejdea în Dumnezeu doar pentru via\a aceasta, ci =i pentru via\a
ve=nic[, care este darul lui Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos.
<M-am luptat lupta cea bun[, mi-am ispr[vit alergarea, am p[zit
credin\a> (2 Timotei 4:7). }ncredin\area lui avea la baz[ credin\a
]n temelia Cuvântului lui Dumnezeu care nu se clatin[ =i sigu-
ran\a c[ merit[ s[ suferi orice pentru Numele lui Isus. 

Apostolul Pavel a afirmat c[ }l cuno=tea pe Acela în care s-a
încrezut. Trebuie s[ ne întreb[m =i noi dac[ }l cunoa=tem cu
adev[rat pe Domnul Isus care ne-a iubit at`t de mult ]nc`t +i-a dat
via\a la Golgota pentru noi. Apostolul Pavel a recunoscut în
Dumnezeu inteligen\a care a creat Universul =i îl dirijeaz[ dup[
bunul Lui plac =i =tie c[ Lui nu-I scap[ nimic de sub control =i
nimic nu }l ia prin surprindere. El a dat dovad[ c[ are pace =i
credin\[, indiferent ce cale alege P[storul pentru el. Apostolul
Pavel a spus c[ Dumnezeu are puterea s[ p[zeasc[ ce i-a
încredin\at. Puterea este ceva care apar\ine lui Dumnezeu în
întregime, =i dac[ oamenilor li se pare uneori c[ au putere este
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doar ceva temporar =i îng[duit de Dumnezeu. Aceast[ putere a lui
Dumnezeu, pe care nu o putem asem[na cu nimic din ceea ce
cunoa=tem, este puterea care ne p[ze=te =i pe noi atâta timp cât
alegem s[ tr[im pentru El =i nu d[m prilej diavolului s[ aib[ vreun
drept asupra noastr[ prin tr[irea în p[cat. Aceast[ putere de nease-
muit ne-a scos de sub robia vechiului stapân =i ne-a eliberat nu
numai de pofte, ci =i de influen\a celui r[u, ca s[ devenim sfin\i
pentru Dumnezeul nostru. 

Credin\a apostolului Pavel nu numai c[ a fost dovedit[ în
încerc[ri, dar a dus la rodire, a=a c[ a putut s[ spun[ c[ prin harul
lui Dumnezeu a lucrat mai mult dec`t to\i. În lumea în care noi
tr[im exist[ mentalitatea c[ dac[ cineva strânge mult[ avere se
poate pensiona devreme, ca apoi s[ se plimbe =i s[ se odihneasc[
tot restul vie\ii. Pe calea Domnului nu este a=a, pentru c[ pe
masur[ ce ne dovedim credin\a ca fiind autentic[, ni se d[ mai
mult de lucru =i lucr[ri mai importante pentru Împ[r[\ia lui
Dumnezeu. Aceste lucr[ri ne îmbog[\esc fa\[ de Domnul =i aduc
câ=tig St[pânului nostru. Apostolul Pavel a spus c[ =tie în cine se
încrede, dar tu =tii în cine te încrezi? Trebuie s[ te încrezi nu în
oameni, nu în preo\i, ci în Domnul Isus Hristos. Pavel credea în
promisiunile Domnului Isus care este Dumnezeu =i nu poate s[
mint[. El se încredea în Domnul Isus Hristos pentru c[ }l cuno=tea
ca fiind Acela care poate totul =i cunoa=te totul. Apostolul Pavel a
avut experien\a umbl[rii cu Dumnezeu, de aceea lipsa de libertate
sau de hran[ nu i-a cl[tinat credin\a: <Cine ne va desp[r\i pe noi
de dragostea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigo-
nirea, sau foametea, sau lipsa de îmbr[c[minte, sau primejdia sau
sabia?> (Romani 8:35). El era sigur c[ nimeni =i nimic nu vor fi
în stare s[-l despart[ de dragostea lui Dumnezeu, deoarece =tia c[
El are totul sub control. Este una s[ crezi în Dumnezeu =i este alta
s[ }l crezi pe Dumnezeu, adic[ s[ crezi ceea ce a promis El, fie
r[splat[, fie pedeaps[. A-L crede pe Dumnezeu înseamn[ a ascul-
ta de El =i a-I r[mâne credincios Lui, chiar atunci când nu în\elegi
sau nu î\i place ce a ales pentru via\a ta. 
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Avraam, prietenul lui Dumnezeu =i tat[l credincio=ilor, L-a
crezut pe Dumnezeu =i aceasta i s-a socotit ca neprih[nire. Dis-
perarea nu este altceva decât dovada lipsei de credin\[, =i putem
vedea clar din textul citat la început c[ apostolul Pavel nu a fost
disperat. Dumnezeu nu }=i freac[ niciodat[ mâinile a neputin\[ ca
omul, ci El are toate lucrurile sub control =i este vrednic de toat[
încrederea noastr[. Apostolul Pavel a avut o râvn[ prin care a
dovedit credin\[ =i care l-a ridicat la o statur[ de neprih[nire ca a
lui Fineas. <Dar Fineas s-a sculat =i a f[cut judecat[, =i astfel urgia
s-a oprit. Lucrul acesta i-a fost socotit ca o stare de neprih[ni-
re…> (Psalmul 106:30, 31). Încredin\area lui ferm[ a fost bazat[
=i pe revela\ia =i experien\ele pe care le-a avut prin Duhului Sfânt.
<Cunosc un om în Hristos, care, acum patrusprezece ani, a fost
r[pit pân[ ]n al treilea cer…> (2 Corinteni 12:2). Privea la r[splat[
=i aceasta îi d[dea putere s[ rabde totul pentru Mântuitorul lui.
<…Lucruri, pe care ochiul nu le-a v[zut, urechea nu le-a auzit, =i
la inima omului nu s-au suit, a=a sunt lucrurile, pe care le-a
preg[tit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Nou[ îns[ Dumnezeu
ni le-a descoperit prin Duhul S[u…> (1 Corinteni 2:9, 10). 

Aceste descoperiri cere=ti nu sunt doar pentru apostolul Pavel,
ci pentru to\i cei ce doresc s[ tr[iasc[ cu Dumnezeu =i pentru
Dumnezeu. Acela care prin rug[ciune urc[ în prezen\[ Divinit[\ii
=i a luminii Tat[lui din Cer nu poate decât s[ se umple de lumin[
=i putere. Ace=ti credincio=i atunci când umbl[ printre cei
nemângâia\i =i chinui\i de puterea celui r[u pot fi o binecuvântare
=i un indicator înspre Dumnezeu. Dac[ exist[ ast[zi cre=tini
ne=tiutori, neputincio=i, cu o credin\[ care nu poate fi dovedit[,
este pentru c[ au ales s[ fie superficiali în lucrurile duhovnice=ti
=i aceasta i-a oprit s[ creasc[ spiritual. Duhul necurat, care nu s-a
temut de ucenicii care s-au rugat pentru b[iatul îndr[cit, s-a temut
de Domnul Isus =i L-a ascultat atunci când i-a poruncit s[ ias[ din
copil. Domnul Isus era într-o continu[ comunicare cu Tat[l =i El
a atribuit neputin\a ucenicilor de a scoate duhul necurat faptului
c[ nu aveau credin\a care se ob\ine în urma postului =i a rug[ciu-
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nii. Sunt =i \epu=uri îng[duite, care nu ne sunt luate, dar de multe
ori lipsa biruin\ei este datorat[ credin\ei noastre slabe. 

Credin\a mântuitoare este o credin\[ roditoare. Credin\a f[r[
roade este moart[: <Tot a=a =i credin\a: dac[ n-are fapte, este
moart[…> (Iacov 2:17). Aceste cuvinte nu au inten\ia de a con-
trazice faptul c[ mântuirea este darul lui Dumnezeu, ci s[ ne
spun[ c[ adev[rata credin\[ are ca rezultat faptele ce dovedesc
credin\a. Faptele noastre bune nu sunt produc[toare de mântuire,
dar mântuirea este produc[toare de fapte bune. Credin\a roditoare
se poate dovedi, pentru c[ se vede, dar este ceva pe cale de dis-
pari\ie în vie\ile multor oameni care se numesc cre=tini. Credin\a
este un element viu în credinciosul care crede într-un Dumnezeu
nelimitat, chiar dac[ trece prin situa\ii limit[. Credin\a se cultiv[
prin tr[irea unei vie\i de continu[ comunicare cu Dumnezeu =i
ferindu-ne de orice ni se pare r[u. Aceia care <ud[> credin\a lor
doar duminica vor tr[i tot timpul într-o criz[ de credin\[. 

Via\a apostolului Pavel ne arat[ o credin\[ dovedit[ la bine =i la
greu, el a spus c[ e dispus s[ tr[iasc[ =i în bel=ug, dar =i în s[r[cie.
El =i-a sfâr=it cu bine alergarea, dar trebuie s[ privim ]napoi la urma
pa=ilor din via\a noastr[, ca s[ vedem dac[ se v[d puncte unde
credin\a ne-a fost dovedit[. Credin\a dovedit[ începe cu poc[in\a
care schimb[ via\a din temelie. Dup[ aceea credin\a se dovede=te
prin faptul c[ cel n[scut din nou cu adev[rat se roag[ =i studiaz[
Scriptura cu regularitate. Credin\a adev[rat[ nu ne las[ neroditori,
ci ne va face s[ fim un o unealt[ ]n m`na lui Dumnezeu pentru sal-
varea altor suflete. Credin\a rode=te ]n noi din dragoste pentru
Domnul Isus Hristos, care vrea s[ se r[sfrâng[ ca o lumin[ peste cei
din jurul nostru. Acest fel de fapte, care duc la sacrificiu cu scopul
de a glorifica Numele lui Isus Hristos, dovedesc credin\a celui care
spune c[ este credincios. Credin\a adev[rat[ duce la fapte. Dup[
fapte se face deosebirea dintre cei ce umbl[ pe drumul îngust, ales
de pu\ini, =i cei ce merg pe calea cea larg[, aleas[ de cei mai mul\i.

Unii cre=tini dovedesc necredin\[ atunci c`nd este vorba s[
lepede din via\a lor tot ce este necurat =i ]ntinat, pentru c[ nu s-au
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lep[dat de voia lor ]n=i=i ca s[ accepte voia lui Hristos. Aici este
punctul unde unii trec de la legalism la libertinism crezând c[ pot
tr[i oricum, deoarece harul lui Dumnezeu, zic ei, este mare. Cei
care se sfin\esc pentru Dumnezeu în toat[ purtarea lor dau dovad[
c[ sunt cu adev[rat cre=tini. Este timpul s[ ne întreb[m dac[ sun-
tem un original sau o copie, un fals f[r[ valoare. F[ptura nou[,
care-L iube=te pe Domnul Isus, ascult[ =i nu socote=te ascultarea
de Dumnezeu un pre\ prea mare de pl[tit. Cei care nu se sfin\esc
dovedesc c[ nu au fost n[scu\i din nou. Acest fel de oameni se
aseam[n[ cu Isaelul care a ie=it din Egipt, dar Egiptul nu a ie=it
din inima lor, pentru c[ doreau acelea=i lucruri pe care le-au avut
în Egipt. 

F[ptura cea nou[ nu este o renovare a celei vechi, ci este o
f[ptur[ cu identitate nou[, care dore=te s[ asculte întru totul de
Dumnezeu, pentru c[ simte recuno=tin\[ pentru iertarea primit[
de la Acela care-L socote=te pe p[c[tos neprih[nit: <pe când, celui
ce nu lucreaz[, ci crede ]n Cel ce socote=te pe p[c[tos
neprih[nit...> (Romani 4:5). Acest fel de om nou nu ac\ioneaz[
dup[ voin\a lui, ci dup[ voin\a Celui pe care }l iube=te =i care
+i-a dat via\[ pentru el. Ei nu spun c[ Domnul este <un
Mântuitor> cum vorbe=te cineva despre croitorul sau pantofarul
lui, ci El este pentru ei Iubitul inimii =i Mirele care vine în curând.
Omul nou nu se crede mai tare dec`t p[catul, ci se teme =i fuge de
el, pentru c[ =tie c[ îl poate p[gubi. În aceast[ stare de încredere
în voia lui Dumnezeu sufletul g[se=te pace, chiar dac[ trece prin
necazuri. Mul\i se simt mizerabili =i nu vezi la ei un zâmbet pen-
tru c[ privesc doar la prezent =i nu se bucur[ de ceea ce a preg[tit
Dumnezeu pentru viitor. Trecutul, prezentul =i viitorul sunt
dimensiunile timpului cu care noi, oamenii, suntem obi=nui\i. 

Apostolul Pavel când a fost închis pentru credin\[ a =tiut c[
momentul important este acela în care va trece din via\a aceasta
în cealalt[. Se purta aspru cu dorin\ele trupului lui, ca s[ treac[
dincolo cu f[clia credin\ei arzând luminos în via\a care nu are
sfâr=it =i de aceea toate neajunsurile prezentului le socotea lucruri
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f[r[ importan\[. Via\a aceasta este pe zi ce trece tot mai mult
înghi\it[ de trecut, dar urmeaz[ cea care nu are sfâr=it, adic[
ve=nicia cu Dumnezeu. Apostolul Pavel era încredin\at c[ merit[
s[ sufere orice pentru Dumnezeu, care va duce la bun sfâr=it
lucrarea ce a început-o în via\a lui. <Domnul va sfâr=i ce a început
pentru mine. Doamne, bun[tatea Ta \ine în veci: nu p[r[si
lucr[rile mâinilor Tale> (Psalmul 138:8). F[ptura cea nou[ este
lucrarea mâinilor Lui =i dac[ ne l[s[m modela\i de mâna Olarului
vom ajunge un vas de cinste în mâna Lui. Încrederea pe care o
avem este c[ Domnul va sfâr=i lucrarea ce început-o în noi, pen-
tru c[ noi nu =tim viitorul, dar ne încredem ]n Acela care ]l
cunoa=te pe deplin. 

Am întâlnit oameni care spun c[ au încredere în cineva atâta
timp cât este în raza privirilor lor. Nu sunt pu\ini cre=tinii care au
o astfel de credin\[ în Dumnezeu, spunând c[ au credin\[ numai
când }l v[d prin bel=ug, s[n[tate =i alte binecuvânt[ri materiale,
dar nu în aceste condi\ii este dovedit[ adev[rata credin\[. Pentru
ca lucrarea pe care Domnul a început-o în noi s[ fie dus[ la bun
sfâr=it va trebui s[ fie dovedit[ credin\a noastr[ în încerc[ri,
având promisiunea c[ El este cu noi în toate zilele. Avem
încredere, a=a cum a avut =i apostolul Pavel, c[ încerc[rile care
dovedesc credin\a noastr[ nu au ca scop nimicirea =i nici m[car
întristarea noastr[, ci au ca scop des[vâr=irea noastr[. Avem
încredere în acel <bun sfâr=it>, care înseamn[ s[ ajungem acolo
unde vom primi cununa, unde vom auzi chemarea: <Vino!> =i <Ai
fost credincios!> }ncrederea în Cel care poate totul =i care va duce
la bun sfâr=it ce a început în noi ne d[ t[ria s[ r[mânem în
picioare atunci când furtuna încerc[rii ne testeaz[ statornicia =i
dependen\a noastr[ de Dumnezeu. Vom primi cununa care nu se
ve=teje=te datorit[ bun[t[\ii lui Dumnezeu, care a început în noi
lucrarea Sa =i a rânduit încerc[ri prin care s[ ne des[vâr=easc[
credin\a, care este mult mai scump[ dec`t aurul. <Dumnezeul
oric[rui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa ve=nic[,
dup[ ce ve\i suferi pu\in[ vreme, v[ va des[vâr=i, v[ va înt[ri, v[
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va da putere =i v[ va face neclinti\i> (1 Petru 5:10). Dumnezeu se
bucur[ atunci când noi avem biruin\e prin credin\[, <pentru c[
oricine este n[scut din Dumnezeu, biruie=te lumea; =i ceea ce
câ=tig[ biruin\[ asupra lumii, este credin\a noastr[> (1 Ioan 5:4). 

A=a dup[ cum prim[vara înfrânge iarna, tot a=a omul nou
poate birui omul vechi =i poate ob\ine victorii împotriva lumii, cu
tot ce are ea de oferit mai bun. Credin\a dovedit[ în cuptorul
încerc[rii prin necaz sau prin clipe de binecuvânt[ri p[mânte=ti
câ=tig[ biruin\e pentru slava Împ[ratului. Credin\a câ=tig[ biru-
in\e atunci când tr[im nu dup[ standardul schimb[tor al oame-
nilor, ci dup[ cel al lui Dumnezeu, care niciodat[ nu se schimb[.
Omul cel vechi, n[scut din s[mân\a femeii, nu poate birui, dar
omul n[scut din Dumnezeu poate, dovedind c[ are o credin\[
adev[rat[ prin puterea pe care Dumnezeu o planteaz[ în el. El va
avea ca r[spl[tire via\[ ve=nic[ în Împ[r[\ia lui Dumnezeu: <pen-
tru ca încercarea credin\ei voastre, cu mult mai scump[ decât
aurul care piere =i care totu=i este ]ncercat prin foc, s[ aib[ ca
urmare lauda, slava =i cinstea, la ar[tarea lui Isus Hristos>
(1 Petru 1:7). 

Amin
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52
DORUL DE DUMNEZEU

<A=a este iubitul meu, a=a este scumpul meu…!> 
(Cântarea Cânt[rilor 5:16)

|i-a fost vreodat[ dor de Dumnezeu? Este o întrebare
ciudat[ pentru mul\i oameni. O astfel de întrebare pare
prea grea pe moment. <Dumnezeule, Tu e=ti Dumnezeul

meu, pe Tine Te caut! Îmi înseteaz[ sufletul dup[ Tine, îmi
tânje=te trupul dup[ Tine…> (Psalmul 63:1), versetul vorbe=te
despre o umblare cu Dumnezeu la un nivel ]nalt, când Creatorul
=i Crea\ia ajung la o astfel de prietenie ]nc`t nu poate unul f[r[
cel[lalt: <Eu sunt a iubitului meu =i iubitul meu este al meu…>
(Cântarea C`nt[rilor 6:3). Este un nivel de umblare prin credin\[
la care fericirea nu apare =i dispare de parc[ ar fi o fantom[, ci
este parte din via\a noastr[, a=a cum respira\ia este parte din via\a
noastr[. Este o sete dup[ dragostea lui Dumnezeu, al c[rui
remediu nu este altceva decât =i mai mult[ dragoste. Un astfel de
sentiment a fost în sufletul unui om care-L iubea pe Domnul =i a
scris cântarea care spune: <De dorul T[u, Isus iubit,/ În dragostea
Ta arse,/ +i inima spre r[s[rit,/ +i fa\a mi-s întoarse>. Este posibil
ca unii s[ se întrebe cum pot exista astfel de sentimente, =i r[spun-
sul este c[ numai inima omului n[scut din nou, care îndr[zne=te
s[ urce ]n prezen\a lui Dumnezeu, este capabil[ de aceste senti-
mente. Umplerea cu Duhul Sfânt, urmat[ de reumplerea cu Duhul
Sfânt, aduce în suflet de fiecare dat[ o ploaie deplin ]nmiresmat[
de iubire. 

Umplerea minunat[ cu Duhul Sfânt este experien\a unei
explozii de dragoste divin[, când inima-\i devine cer =i-n gând nu
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po\i s[ nu spui: <Te iubesc, Domnul meu!> Pân[ nu ai experi-
mentat aceast[ iubire sf`nt[ nu =tii ce înseamn[ s[ tr[ie=ti cu
adev[rat; sunt st[ri înalte de tr[ire =i umblare cu Împ[ratul. La fel,
nu po\i s[ prive=ti o floare ce s-a deschis frumos f[r[ ca ea s[
nu-\i spun[ despre iubirea Creatorului. Nu po\i privi splendoarea
Cerului f[r[ s[ te minunezi de în\elepciunea =i m[re\ia Lui. Pute-
rea este a Lui! Slava este a Lui! Dac[ vrei s[-L iube=ti, este
alegerea ta =i a mea. At`ta timp c`t nu }l iube=ti pe Dumnezeu nu
=tii s[-L prosl[ve=ti cum merit[, pentru c[ numai dorul de El te
poate duce în prezen\a Lui. Cine alege s[ iubeasc[ în acest fel
cunoa=te fericirea înc[ de aici de pe p[mânt =i abia a=teapt[ ziua
întâlnirii spunând: <Vino, Doamne Isuse!>.

Dac[ alegi s[ te apropii îndeajuns de Domnul, astfel încât
inima s[-L numeasc[ <iubit>, vei fi inundat de sentimentul
dragostei, care dore=te s[ vad[ fa\a persoanei mult iubite. Când
iube=ti pe cineva abia a=tep\i s[ ]nt`lne=ti acea persoan[ =i pân[ îi
vezi fa\a orele par zile, iar lunile par ani. Cine atinge aceste st[ri
umbl[ cu Dumnezeu =i Dumnezeu umbl[ cu el. <Eu voi merge
înaintea ta, voi netezi drumurile muntoase, voi sf[r`ma u=ile de
aram[, =i voi rupe z[voarele de fier. Î\i voi da visterii ascunse,
bog[\ii îngropate, ca s[ =tii c[ Eu sunt Domnul care te chem pe
nume, Dumnezeul lui Israel> (Isaia 45:2, 3). Dorin\a lui
Dumnezeu chiar de la crea\ia acestei lumi în care tr[im a fost:
s[-+i reverse dragostea peste om =i acesta s[ r[spund[ înapoi cu
dragoste. În dragostea Lui, El nu-\i scrie numele pe vreun pom
sau pe spatele unei ma=ini, ci î\i scrie numele chiar pe mâinile Lui
divine, care au fost \intuite pe un lemn noduros, care f[cea r[nile
deschise s[ doar[ =i mai r[u: <Iat[ c[ te-am s[pat pe mâinile Mele,
=i zidurile tale sunt totdeauna înaintea ochilor Mei!> (Isaia 49:16). 

Dragostea nu poate sta indiferent[. El nu a spus c[ M[ va iubi
când voi merita s[ fiu iubit, ci m-a iubit pe când înc[ eram un
mare p[c[tos. Prin glasul Evangheliei mi-a ie=it în drumul pe care
mergeam spre pierzare =i mi-a oferit iertarea, via\a ve=nic[ =i
dragostea Lui. El merit[ cele mai înalte sim\[minte de dragoste pe
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care este în stare o inim[ omeneasc[ s[ le simt[. Este destinul
nostru s[-L iubim =i faptul c[ ne-a dat voie s[-L iubim este un har
în sine, ca apoi iubirea Lui din noi s[-i iubeasc[ prin noi pe cei
din jurul nostru. Aceast[ dragoste a Lui nu o putem r[spl[ti decât
tot prin dragoste. O vorb[ veche spune c[ <este mai ferice s[
iube=ti =i s[ pierzi decât s[ nu iube=ti niciodat[>. Aceast[ vorb[ d[
în vileag ceva despre inima omului, care uneori se schimb[, dar
în dragostea lui Dumnezeu, care ne iube=te cu o iubire ve=nic[, nu
este umbr[ de mutare. Omul care alege s[ caute =i s[ cunoasc[
bun[tatea lui Dumnezeu nu va avea nici un regret. 

|i-a fost vreodat[ dor de Dumnezeu? Este vorba de o be\ie
sfânt[ a dragostei, când sufletul mântuit =i albit prin sângele
Mielului simte dorul de a fi în prezen\a Celui Sfânt. Unui credin-
cios cu numele de Augustin îi era a=a de dor de Dumnezeu =i
=tiind c[ omul nu poate s[-L vad[ pe Dumnezeu în acest trup =i s[
tr[iasc[ a spus: <S[-L v[d =i s[ mor!> Sunt rari oamenii care se
]ndr[gostesc ]n a=a mare m[sur[ de Dumnezeu, dar majoritatea
oamenilor care ajung la acest nivel de intimitate sunt oameni care
trec prin mari încerc[ri. Trecem prin aceste încerc[ri pentru c[
Dumnezeu are ca prioritate nu s[ ne ]mbog[\easc[ =i s[ ne dea
succes, p[mânte=te vorbind, ci s[ ne fac[ pe deplin ai Lui, ca s[
nu trebuiasc[ s[ se mai despart[ de noi. Când trecem uneori prin
încerc[ri =i v[rs[m lacrimi, El plânge cu noi =i strânge toate
lacrimile noastre în burduful Lui. Ne num[r[ pa=ii =i scrie în
cartea Lui orice lucru pentru care ne poate r[spl[ti. <Tu numeri
pa=ii vie\ii mele de pribeag; pune-mi lacrimile în burduful T[u; nu
sunt ele scrise în cartea Ta?> (Psalmul 56:8). 

Apostolul Pavel a mers pân[ acolo c[ s-a f[cut pe sine nebun
pentru Hristos =i cu toate c[ a suferit deosebit de mult, cu o
dragoste înc[p[\ânat[, el s-a lipit de Domnul =i privea p[r[sirea
acestei vie\i =i plecarea la Domnul Isus ca un câ=tig. Un misionar
avea scris pe geamantanul lui: <Eu sunt nebun pentru Hristos>.
Când cineva îl întreba ceva despre acea ciudat[ inscrip\ie,
misionarul le ar[ta cealalt[ parte a geamantanului pe care era
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scris: <Tu pentru cine e=ti nebun?> Singurul lucru mai bun dec`t
s[ prime=ti dragoste este s[ dai dragoste =i când e=ti bolnav de
dragoste, singurul remediu este =i mai mult[ dragoste. Momentele
pre\ioase, când sim\i dorul dup[ Dumnezeu, sunt momente de
închinare în duh =i adev[r, când sim\i adierea Duhului Sfânt care
î\i înal\[ sufletul mai sus dec`t ]nal\[ furtunile p[mânte=ti vultu-
rul =i te duce înaintea Aceluia care poart[ printre alte nume bine
meritate =i numele de Iubire. Sunt momente când toate lucrurile
p[mântului sunt l[sate s[ a=tepte, =i gândul ador[rii lui Dumnezeu
este singurul gând îng[duit pe altarul sfânt al min\ii. Când ajungi
pe acest vârf al p[rt[=iei ai în ochi lacrimile fericirii =i e=ti la un
pas de a compune cânt[ri =i poezii despre Acela care este Cel mai
frumos dintre oameni. 

Am fost crea\i ca s[-L iubim pe Dumnezeu =i când }l
cunoa=tem cu adev[rat sim\im aceast[ împlinire în suflet. <Cum
dore=te un cerb izvoarele de ap[, a=a Te dore=te sufletul meu pe
Tine, Dumnezeule!> (Psalmul 42:1). Vrei s[ =tii ce este fericirea?
Fericirea este s[-L cuno=ti pe Domnul Isus Hristos ca Cel mai bun
prieten, înv[\[tor =i iubit al inimii tale. <Cuvinte pline de farmec
îmi clocotesc în inim[, =i zic: «Lucrarea mea de laud[ este pentru
Împ[ratul!» Ca pana unui scriitor iscusit s[-mi fie limba! Tu e=ti
cel mai frumos dintre oameni…> (Psalmul 45:1, 2). Mireasa
Domnului Isus este iubita Lui =i se aseam[n[ cu tân[ra care a fost
dat[ s[ fie so\ia <descoperitorului de taine>, cunoscut în casa
tat[lui s[u Iacov cu numele de Iosif. Dup[ cum Asnat a fost aleas[
s[ fie cea care s[ se bucure de puterea =i bog[\ia lui Iosif în Egipt,
tot a=a mireasa Domnului se va bucura de slava ve=nic[ a Mirelui
Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. <În El am fost f[cu\i =i mo=teni-
tori, fiind rândui\i mai dinainte, dup[ hot[rârea Aceluia, care face
toate dup[ sfatul voiei Sale, ca s[ slujim de laud[ slavei Sale...>
(Efeseni 1:11, 12). Am intrat în aceast[ rela\ie de dragoste binecu-
vântat[ cu Dumnezeu prin u=a poc[in\ei, când la fel ca =i Rebeca
am acceptat s[ p[r[sim felul nostru vechi de via\[ =i s[ ne lipim
de Dumnezeu cu o prietenie care este mai tare dec`t moartea. 
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<Au chemat dar pe Rebeca, =i i-au zis: «vrei s[ te duci cu omul
acesta ?» «Da, vreau», a r[spuns ea> (Genesa 24:58). A fost un
pas prin credin\[, pentru c[ ea nu l-a v[zut pe Isaac, ci doar a
primit darurile =i a acceptat s[-i fie so\ie. Dragostea adev[rat[ nu
este neutr[, ci ea trebuie s[ înl[ture unele lucruri pentru ca altele
s[ aib[ loc. Dragostea fa\[ de Dumnezeu ne face s[ scoatem din
via\a noastr[ orice lucru care ar periclita prietenia noastr[ cu El.
Aceast[ iubire nu se poate ascunde, dup[ cum nu po\i ascunde o
tuse convulsiv[, ci to\i din jur =tiu c[ e=ti bolnav, pentru c[ este
un lucru evident. }mp[r[\ia Cerurilor este asem[nat[ cu un negus-
tor de diamante care a g[sit într-o \arin[ o comoar[ de mare pre\,
=i s-a dus de a v`ndut tot ce a avut pentru a putea dobândi acel
p[mânt =i a intra în posesia comorii, aceasta reprezent`nd Biseri-
ca Domnului Isus care va fi cu El în veacurile viitoare. 

Noi am fost cump[ra\i cu un mare pre\ de sub domina\ia
p[catului, ca s[ se arate bun[tatea Aceluia care arat[ p[c[to=ilor
calea: <ca s[ arate în veacurile viitoare nem[rginita bog[\ie a
harului S[u, în bun[tatea Lui fa\[ de noi în Hristos Isus> (Efeseni
2:7). Unele biserici }l prezint[ pe Domnul Isus ca pe un copil în
bra\ele mamei Lui sau r[stignit pe o cruce, dar acestea sunt st[ri
nepotrivite, care denot[ sl[biciune =i neputin\[. Noi =tim c[ ast[zi
El este Dumnezeul slavei =i al gloriei, care are toat[ puterea în
Cer =i pe p[mânt. Cuvintele uneori nu pot exprima recuno=tin\a
fa\[ de Acela care a înl[turat de la noi vina =i ne-a iubit în
nenorocita noastr[ stare de p[cat ca s[ putem deveni prin El o
f[ptur[ nou[ =i sfânt[. <Prietenul adev[rat iube=te oric`nd, =i în
nenorocire ajunge ca un frate> (Proverbe 17:17). Nici un om nu
=tie s[ aprecieze îndeajuns bun[tatea =i frumuse\ea Lui, pentru c[
El merit[ mai mult decât putem s[-I spunem noi c[ }l iubim: <Te
iubesc din inim[, Doamne t[ria mea!> (Psalmul 18:1).  

Dragostea noastr[ }i spune Domnului: <Te iubesc! Vreau cu
adev[rat s[ te ascult.> Ascultarea noastr[ spune: <Las[-m[ s[-\i
dovedesc acest lucru!> Dac[ am trecut pu\in prin via\[ =tim c[
frumuse\ea are de-a face a=a de pu\in cu exteriorul unei persoane
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=i a=a de mult cu interiorul. Faptele gr[iesc de multe ori mai tare
ca vorbele. A=a cum doi tineri care se cunosc bine =i se iubesc
aproape c[ î=i pot citi gândurile, =i cei care-L iubesc pe Domnul
primesc prin Duhul Sfânt gândurile Lui =i umbl[ cârmui\i de ele.
Este Domnul Isus iubit al inimii tale? Ai tu frumuse\ea pe care El
s[ o doreasc[? Aceast[ frumuse\e const[ în virtu\i de sfin\enie
care te pot împodobi ca pe o mireas[ pentru mirele ei. Adev[rata
frumuse\e are de-a face cu dragostea Domnului, care se reflect[ în
noi =i din noi mai departe peste semenii no=tri. Nu avem cum
prezenta o poz[ clar[ a Iubitului nostru pentru c[ El este mai
curat, mai bun =i mai frumos decât orice altceva ce noi am c[uta
spre al asem[na. Este ca =i cum ai vrea s[ faci o poz[ soarelui. 

Dorul de Dumnezeu este ceva detectat de Dumnezeu, fiind
ceva unic =i special, la fel cum o logodnic[ =i un logodnic nutresc
numai cele mai înalte gânduri unul pentru cel[lalt =i le =i simt. El
este singurul despre care putem spune c[ este în întregime
Des[vâr=ire =i Dragoste. El nu are cum s[ fie mai bun, la fel cum
unui trandafir frumos nu po\i s[-i mai adaugi culoare sau parfum,
pentru c[ este deja des[vâr=it de mâna Creatorului. La majoritatea
oamenilor g[se=ti ceva de iubit, dar în El nu g[se=ti nimic ce s[
nu iube=ti. <Când o clip[ cu El e-o uimire,/ Ce va fi, ce va fi în
ve=nicii>, spune o cântare. Dac[ câteva clipe în prezen\a Lui ne
cople=esc prin faptul c[ Duhul S[u cel Sfânt ne surprinde
întodeauna prin noutatea =i prospe\imea Lui, cât de frumos va fi
în ziua când }l vom vedea în locul pe care El s-a dus s[-l
preg[teasc[ celor ce-L iubesc pe El. <C[ci Împ[r[\ia lui
Dumnezeu nu este mâncare =i b[utur[, ci neprih[nire, pace =i
bucurie în Duhul Sfânt> (Romani 14:17). Acolo va fi ve=nic pace
=i deosebirile dintre confesiuni vor fi înghi\ite de o singur[ con-
fesiune, =i anume a celor n[scu\i din nou, ce L-au iubit =i iubesc
pe Dumnezeu. Acela care prime=te în inima lui dragostea lui
Dumnezeu =i este schimbat într-o f[ptur[ nou[, ce dore=te cerul,
simte cum aceast[ dragoste face asemenea unui ecou în sufletul
lui albit în sângele cel sfânt =i dragostea ce o simte de la
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Dumnezeu se îndreapt[ înapoi c[tre El în gânduri sublime de ado-
rare. <... «Tu ne-ai sc[pat via\a! S[ c[p[t[m trecere înaintea dom-
nului nostru, =i vom fi robi...»> (Genesa 47:25). Acestea au fost
cuvintele egiptenilor c[tre Iosif care le-a salvat via\a. Noi am
c[p[tat trecere înaintea Domnului, =i El ne-a pl[tit r[scump[rarea
sufletului din robie, iar noi am ales s[-I fim robi din dragoste. 

Dup[ cum Moise s-a n[scut sclav, dar a ajuns prin\, tot a=a noi
ne-am n[scut sclavi p[catului, dar prin dragostea Celui ce ne-a
iubit pe când noi înc[ }i eram vr[jma=i am fost cur[\i\i =i înfia\i în
familia Marelui Împ[rat ca fii =i fiice. <Vede\i ce dragoste ne-a
ar[tat Tat[l, s[ ne numim copii ai lui Dumnezeu! +i suntem.
Lumea nu ne cunoa=te, pentru c[ nu L-a cunoscut nici pe El.
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 3:1, 2). Am
fost înfia\i =i vom avea, ca =i El, un trup de slav[ la ar[tarea
Domnului. Nimic nu poate fi mai glorios decât un astfel de viitor,
cu un Dumnezeu atotputernic care ne iube=te. 

Un chinez care s-a poc[it explica cum Domnul Isus l-a salvat
=i de ce }l iube=te pe Dumnezeu. El spunea c[ a fost ca un om
c[zut într-o groap[ adânc[ =i când Confucius a trecut pe acolo i-a
spus c[ dac[ iese din groap[ este gata s[-l ajute. Apoi acest chinez
devenit cre=tin spunea c[ a trecut pe la gura gropii unde z[cea =i
Buda, care i-a spus c[ dac[ iese afar[ din grop[ îl va înv[\a ce este
bine s[ fac[. Apoi pe la groapa mocirlii p[catului în care am
c[zut, spunea el, a venit unul Isus. El S-a coborât în groap[ =i
m-a scos. Apoi mi-a dat o hain[ alb[ =i m-a înv[\at cum s[ tr[iesc
pentru El pe p[mânt, ca s[ fiu odat[ ve=nic în ceruri cu El. Cum
s[ nu-L iubesc pe un a=a Dumnezeu? spunea acel chinez cre=tin.
Nu-\i este dor s[ stai fa\[ în fa\[ cu Acela care \i-a f[cut a=a de
mult bine? Este El Preaiubitul inimii tale, a=a cum vorbe=te gân-
dul profetic citat în versetul de la început mesajului? Dumnezeu
te iube=te atât de mult încât nu-I scap[ nici cel mai mic detaliu al
vie\ii tale. Te iube=te a=a de mult c[ te p[ze=te la plecare =i la
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venire, =i nu numai c[-\i num[r[ pa=ii, ci î\i num[r[ =i firele de
p[r de pe cap. <Nu se vând oare dou[ vr[bii la un ban? Totu=i, nici
una din ele nu cade la p[mânt f[r[ voia Tat[lui vostru. Cât despre
voi, pân[ =i perii din cap, to\i v[ sunt num[ra\i> (Matei 10:29, 30).
Domnul Isus vorbe=te aici de grija ce o are fa\[ de o vrabie, f[r[
de valoare am spune noi, =i ne spune c[ dac[ lor le poart[ de grij[
Tat[l nostru cel Ceresc, cu cât mai mult \ine seama de noi =i ne
iube=te, pentru c[ a pl[tit pentru r[scump[rarea sufletului nostru
cel mai înalt pre\ pl[tit vreodat[ în Univers. Dragostea Lui fa\[ de
noi este a=a de mare ]nc`t atunci c`nd apar sim\[minte de rebeli-
une =i ies l[stari de am[r[ciune pentru c[ ne iube=te caut[ diferite
metode ca s[ ne cheme înapoi în bra\ele Lui, singurul loc unde
suntem în siguran\[. 

Cu mul\i ani în urm[ în Florida, într-o zi cald[ de var[, un copil
s-a dus s[ se scalde în apa râului care trecea pe la spatele casei lor.
Mama copilului urm[rea pe geam mi=c[rile copilului în ap[ când
deodat[ cu groaz[ a observat capul unui crocodil care se apropia
prin ap[ de copil f[r[ ca acesta s[-l vad[. A fugit repede =i a ajuns
la copil deodat[ cu crocodilul =i a apucat copilul de mâini, dar =i
crocodilul a apucat copilul de picioare. A început o lupt[ între
crocodilul care tr[gea într-o parte =i mama copilului care nu l[sa
mâinile copilului. Un fermier vecin a auzit \ipete =i a ie=it afar[ =i
a împu=cat crocodilul. Copilul a fost dus la spital. Acolo a fost
vizitat de un reporter care a vrut s[ vad[ picioarele pline de r[ni
ale copilului =i s[-i fac[ poze. Cu mândrie, copilul a ]ndreptat îns[
aten\ia reporterului spre mâinile lui =i i-a spus: <Uit[-te, la r[nile
de pe mâinile mele! Le am pentru c[ mama nu mi-a dat drumul!>
Mâinile lui purtau r[nile l[sate de mâinile =i unghiile mamei sale,
care nu a vrut s[-i dea drumul când l-a apucat crocodilul. Dac[
e=ti copil al Domnului, El te iube=te a=a de mult ]nc`t nu-l va l[sa
pe diavol s[ te duc[ unde vrea el atunci când te aventurezi în
situa\ii periculoase. Uneori face aceasta prin necazuri, boal[,
diferite pierderi =i alte metode care uneori ne las[ r[ni, dar de
multe ori sunt r[ni din dragoste. Nu trebuie s[ judec[m niciodat[
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pe cineva dup[ r[nile sau cicatricele ce le are, pentru c[ nu =tim
cum le-a primit =i poate au fost r[ni primite din dragoste. <...«Te
iubesc cu o iubire ve=nic[, de aceea î\i p[strez bun[tatea Mea»>
(Ieremia 31:3). 

Cineva spunea c[ =i du=manii pe care Domnul ni-i scoate în
cale sunt daruri de la El, cu scopul de a ne face s[ st[m alipi\i tare
de El. Dumnezeu mut[ chiar =i mun\ii, dac[ este necesar, pentru
cei pe care-i iube=te ca s[ creeze oportunitate, dar va depinde de
noi dac[ vom alege s[ ne mut[m în pozi\ia ]n care El ne cheam[
pentru a ne putea binecuvânta. Daniel a fost privit de Dumnezeu
ca om preaiubit, dar =i pentru el Dumnezeu a fost preaiubit pen-
tru c[ a f[cut din El prioritatea vie\ii lui, alegând s[ tr[iasc[ f[r[
compromisuri. Daniel a continuat s[-L iubeasc[ pe Dumnezeu
chiar atunci când a fost coborât în groapa cu lei. Prin orice
încerc[ri am trece, pân[ nu ne pierdem prietenia cu Dumnezeu nu
am pierdut nimic de valoare. Pentru a men\ine aceast[ prietenie la
nivelul unde }l numim pe Domnul <Preaiubit> se merit[ s[ dai
drumul la orice sau s[ pierzi orice. Lui merit[ s[-I cânt[m cânt[ri
de prosl[vire, care fac ca sufletul nostru s[ se înal\e c[tre El, dar
s[-L l[ud[m pân[ c`nd începem s[ cânt[m cu duhul nostru. Pen-
tru Domnul se merit[ s[ faci orice sacrificiu, =i cu ajutorul Lui
po\i s[ strângi în hambarul Lui, pentru c[ =i El str`nge în ham-
barul nostru în cer o mo=tenire nestric[cioas[. 

Când sim\i dragostea Domnului prin prezen\a Duhului Sfânt,
El devine singura \int[ spre care se îndreapt[ dragostea noastr[.
Ca s[-L po\i iubi este absolut necesar s[-L cuno=ti. Aceast[ stare
de cunoa=tere se nume=te - cre=tere în harul =i cuno=tin\a
Domnului =i Mântuitorului nostru. Dumnezeu Tat[l ni S-a revelat
nou[, oamenilor, ca s[-L cunoa=tem în persoana Domnului Isus
Hristos, Fiul S[u Preaiubit. Lipsa de dragoste a omului pentru
Dumnezeu denot[ c[ el are o p[rere bun[ despre sine însu=i =i o
p[rere slab[ despre Dumnezeu. Nu se poate s[-L cuno=ti cu
adev[rat =i s[ nu-L iube=ti. Fericit este ceva ce alegi s[ fie ca
rezultat a felului de gândire =i ca rezultat al unor ac\iuni. Omul are
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în el o sete dup[ o împlinire sufleteasc[, =i aceasta nu poate fi
g[sit[ dec`t în Dumnezeu. Când ajungi la aceast[ împlinire toate
celelalte lucruri sunt mai pu\in importante. Dragostea noastr[
pentru Dumnezeu se vede =i se dovede=te nu numai prin rug[ciuni
=i cânt[ri care ne înal\[ pân[ înaintea tronului S[u, ci =i prin aceea
c[-i iubim pe fra\ii =i pe orice semen de-al nostru. <Dac[ zice
cineva: «Eu iubesc pe Dumnezeu», =i ur[=te pe fratele s[u este un
mincinos...> (1 Ioan 4:20). 

Dragostea este aceea care une=te toate datoriile noastre de om
în una singur[. Aceast[ dragoste este potrivit[ în orice sezon al
vie\ii =i ne identific[ în lume ca =i copii ai lui Dumnezeu, pentru
c[ cine are aceast[ dragoste este gata nu numai s[ primeasc[, ci =i
s[ dea, f[r[ s[ depun[ efort. Dac[ }l cuno=ti =i }l iube=ti pe
Domnul nu ai de ce s[ te temi, pentru c[ nu \i se poate întâmpla
numai ce El îng[duie. <Da, El este Stânca =i Ajutorul meu, Turnul
meu de sc[pare: nicidecum nu m[ voi cl[tina> (Psalmul 62:6).
Atunci când î\i pui poverile vie\ii la picioarele Aceluia care te
iube=te g[se=ti odihn[ pentru suflet chiar în mijlocul furtunii.
Dup[ ce ai gustat din Domnul te po\i lipsi de orice, dar nu de El.
<Sufletul meu suspin[ =i tânje=te de dor dup[ cur\ile Domnului,
inima =i carnea mea strig[ c[tre Dumnezeul cel viu!> (Psalmul
84:2). Când sufletul nostru face din Dumnezeu desf[tarea =i sco-
pul vie\ii noastre, spunem ca David: <Toate izvoarele sunt în
Tine!> Oricare alt scop al vie\ii este inferior scopului de a tr[i cu
Dumnezeu, pentru c[ El trebuie s[ fie onorat prin via\a noastr[.
Nu este \int[ mai înalt[, nu este scop mai nobil, nu este slujba mai
înalt[ dec`t a fi rob al lui Isus Hristos. Pentru El tr[im =i nimic
altceva nu este îndeajuns =i nu satisface. Nimic nu este mai
important dec`t s[-I fiu pl[cut Lui. De El depinde sufletul meu =i
în nimic altceva nu m[ încred. El este Singurul în care-mi pun
]ncrederea =i spusele Lui sunt Legea care conduce via\a mea. El
d[ sfaturi ca nimeni altul, pentru c[ El =tie viitorul la fel de bine
ca =i trecutul. El este vrednic s[ primeasc[ cele mai înalte
sim\[minte de dragoste pe care inima noastr[ le poate nutri.
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Nimeni nu p[ze=te ca Domnul, care are toat[ puterea. <...«Puterea
este a lui Dumnezeu»> (Psalmul 62:11). 

O cântare, care are sens numai pentru aceia care au gustat ce
bun este Domnul, spune: <Preaiubit al meu e Domnul, Nimeni
asemeni nu-I,/ Glasul Lui e-o armonie,/ Cântec este al S[u
cuvânt.> Dac[ doar cân\i cu gura nu ai s[ sim\i prea mult, dar dac[
vrei benificiu maxim trebuie s[ cân\i pân[ ce din[untrul inimii se
eman[ unde de dragoste c[tre Acela care a f[cut pentru noi cerul
o realitate. Nu \i-e dor de Dumnezeu? Nu \i-e dor s[-L vezi pe
Acela a c[rui mâini au fost str[punse în locul t[u =i a spus c[ te
iube=te? Da! Ochii mei }l vor vedea! Ochii ace=tia p[mânte=ti
sl[besc tot mai mult pe zi ce îmb[trânesc, dar pentru ochii mei
duhovnice=ti fa\a Lui minunat[ devine tot mai clar[. Dragoste
înseamn[ dou[ vie\ii ce se includ una pe alta =i se îmbog[\esc una
pe alta. Eu am a=a de pu\in de dat, dar El a=a de mult. <Din sim\ul
unui suflet ve=nic îndatorat>, cum scrie în prefa\a acestei c[r\i, se
nasc în noi dorin\e sfinte, împuternicite tot de El, ca s[ facem
lucruri care-I plac Lui. Este sim\ul dragostei c[-L iube=ti pe
Dumnezeu =i El te iube=te =i te face s[ te sim\i cu adev[rat bogat,
chiar dac[ nu ai nimic de valoare pe p[mânt. O cântare spune a=a
de bine ce simte sufletul doritor de Dumnezeu: <Mi-e dor de Tine
Doamne,/ St[pânul meu Preasfânt!/ Ce-a= face f[r[ Tine,/
Pe-acest str[in p[mânt?/ În orice zi =i clip[,/ De Tine dornic sunt;/
Ce-a= face f[r[ Tine,/ St[pânul meu Preasfânt?> Te iubesc,
Doamne Isuse! 

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.
Cine are pe Fiul, are via\[; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are

529



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-L pe 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: 0259-236 841
Fax: 0259-432 778

E-mail: spmcr@rdslink.ro
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