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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 ofe rit muritorilor =i anume <dreptul de a deveni copii ai lui
Dumnezeu>. Acest <DREPT> d[ li ber tate 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 pri mit

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

Ianuarie 2009
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CUV~NT ÎNAINTE

Printre amintirile plãcute pe care le pãstrez din copilãrie

este una legatã de zilele (din pãcate erau atât de puþine!) din

vacanþele de varã în care un copil de la oraº venea în vizitã

la rudele sale de la þarã ºi ni se alãtura în inepuizabilele

jocuri ale copilãriei petrecute la þarã. Eram impresionaþi de

zâmbetul lui, de lucrurile pe care ni le povestea, de bagajul

de noutãþi pe care le aducea mereu, dar mai ales de gingãºia

cu care ne aborda pe fiecare în parte. Cred însã cã cel mai

mult ne fermeca bunãtatea lui. Aºa l-am cunoscut ºi aºa mi-

l amintesc pe Marius Tripon.

L-am reîntâlnit pe Marius peste ani, dar nu în ipostaza

copilului venit la þarã în vacanþã, ci în aceea a slujitorului

venit sã-ºi viziteze fraþii ºi surorile de credinþã din România.

Anii trecuþi peste el nu au reuºit sã-i ºteargã sau sã-i altereze

zâmbetul. Dar mai era ceva ce dobândise în anii care tre-

cuserã atât de repede peste noi: o dragoste pentru Dum-

nezeu ºi pentru oameni, pe care o exprima cu aceeaºi bunã-

tate de copil, dar de data asta prin predicarea Evangheliei.

Forþa mesajului sãu nu era datã de un exerciþiu hermeneu-

tic sau omiletic complicat, ci de grija cu care îºi alegea cuvin-

tele, de simplitatea vorbirii, de dragostea pentru oameni ºi

de inima de pãstor de suflete.

Pasiunea pentru Dumnezeu ºi pentru oameni s-a doved-

it a fi una pragmaticã în viaþa ºi în inima lui Marius. Dovadã

sunt predicile sale adunate în cele ºapte cãrþi (Prima înviere,

A doua înviere, Pãºune pentru miei, Râuri de apã vie, Mãrgãri-

tarul de mare preþ, Foametea din þara ta, Cãlãtorie spre Þara
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promisã) pe care le-a publicat ºi le-a rãspândit prin satele ºi
prin oraºele României ºi nu numai.

Fie ca ºi aceastã nouã carte sã-i aducã pe cititori mai
aproape de Dumnezeu ºi mai ales sã-i determine ca în
umblarea lor prin lume sã aleagã "înadins" sã nu se com-
promitã cu lucrurile din lume, ci sã I se închine numai lui
Dumnezeu.

Vasile Gabrian
Oradea, 7 ianuarie 2009

10

1
ÎNADINS OARE NU SLUJIÞI VOI DUMNEZEILOR MEI?

<Nebucadne\ar a luat cuvântul =i le-a zis: «Înadins
oare, +adrac, Me=ag =i Abed-Nego, nu sluji\i voi
dumnezeilor mei, =i nu v[ închina\i chipului de aur, pe
care l-am în[l\at? Daniel 3:14

To\i oamenii au parte nu numai de bucurii, ci =i de neca -
zuri, care, în cazul celor ce prin na=terea de sus au pri -
mit dreptul s[ se numeasc[ copii ai lui Dumnezeu, sunt

numite =i încerc[ri. Cuvântul Scripturii ne asigur[ c[ încercarea
credin\ei noastre, apreciat[ de apostolul Petru ca fiind <...mult
mai scump[ dec`t aurul...> (1 Petru 1:7), prin circumstan\e nea le -
se de noi, nepl[cute =i uneori chiar dureroase, face par te din pla -
nul lui Dumnezeu pentru noi, în vederea cre=terii omului n[scut
din nou =i a rodirii noastre. Shakespeare spunea c[ necazul nu
vine ca un spion, ci ca un batalion de atacatori, pentru c[ uneori
necazurile vin în lan\, dar un lupt[tor al Domnului =tie c[ menirea
lui în via\[ este s[ treac[ de la o lupt[ duhovniceasc[ la alta. 
Depresia este starea în care tot ce conteaz[ este suferin\a, dar

aceia care =i-au pus încrederea în Domnul nu se las[ doborâ\i de
ea la necaz, ci primind din gândurile lui Dumnezeu (Filipeni 2:5)
se îmb[rb[teaz[ privind la r[splat[. Necazul =i chiar durerea în
trup nu sunt gre=eli ale lui Dumnezeu, care este des[vâr=it, ci de
multe ori sunt metodele prin care El ne face s[-L c[ut[m =i s[
înv[\[m s[ depindem de ajutorul Lui. Se spune c[ ceasurile, cro-
mul automobilelor =i cre=tinii arat[ bine la exterior, dar de cele
mai multe ori, în cazul cre=tinului vremea cuptorului dovede=te
dac[ are cu adev[rat valoare în[untrul lui. 
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tine =i cer s[ se fac[ leg[turi nev[zute, prin care s[ iei decizii bune
pentru sufletul t[u. Când vine necazul trebuie s[ alegi între a
te încrede în Dumnezeu, sau în a te mânia, a cârti =i chiar de a
te certa cu Dumnezeu pe motivul c[ meritai altceva sau c[ meri-
tai ce a pri mit altul. 
John Newton care, din negustor de sclavi, prin poc[in\[ =i

harul lui Dumnezeu, a ajuns un vestitor al Evangheliei a spus c[
în cazul în care Dumnezeu ar da în acela=i timp dou[ porunci la
doi îngeri, =i unul ar primi slujba de a m[tura mahalalele unui
ora=, iar cel[lalt ar primi slujba de a conduce un ora=, amândoi ar
]ndeplini slujba =i ar fi la fel de mul\umi\i cu mandatul primit. Un
astfel de exemplu descrie o stare de maturitate în credin\[ a sufle-
tului credincios, care a în\eles ce înseamn[ slujirea. }n necaz, ca
=i ]n bucurii, un suflet m`ntuit a în\eles c[ mai important dec`t ce
cale, ce fel de slujire sau ce necaz hot[re=te Dumnezeu pentru
via\a lui, este s[ accepte voia Lui =i s[ fac[ ceea ce El ]i d[ s[ fac[. 
Textul citat la început ne prezint[ trei tineri evrei care au fost

adu=i ca robi în Babilon, unde au fost despuia\i nu numai de
familiile lor, ci =i de numele =i de portul lor, dar nu =i-au pierdut
credin\a în Dumnezeu. La sugestia lui Daniel c[tre împ[rat, cei
trei tineri care s-au remarcat dintre al\ii pentru destoinicia =i
în\elepciunea lor au fost în[l\a\i în dreg[torie =i în acest fel au
primit slujba de a conduce lucr[rile în \inutul Babilonului, în folo-
sul împ[ratului (Daniel 2:49). 
Nebucadne\ar se pare c[ uitase de Yahweh, Dumnezeul lui

Daniel, =i de ceea ce recunoscuse mai devreme. <...Cu adev[rat,
Dumnezeul vostru este Dumnezeul dumnezeilor =i Domnul
împ[ra\ilor...> (Daniel 2:47). El credea c[ o singur[ credin\[ a
poporului i-ar înt[ri împ[r[\ia =i numele s[u nu numai c[ ar fi mai
bine cunoscut, dar =i de temut. Cam pe la al optspr[zecelea an al
domniei lui, împ[ratul Nebucadne\ar a ridicat în valea Dura un
idol uria= din aur. Au fost adu=i muzicieni care s[ conduc[ o cere -
monie a închin[rii tuturor supu=ilor împ[ratului înaintea chipului
de aur, dar cei trei tineri nu s-au închinat idolului. Cei trei au

Dac[ un suflet cre=te în credin\[ prin harul lui Dumnezeu
trecând prin încerc[ri, f[r[ s[ cârteasc[, pe an ce trece se vede pe
sine mai mic, gânde=te despre sine =i voia lui mai pu\in, iar pe
Dumnezeu }l vede tot mai mare, mai puternic, mai bun =i tot mai
frumos. Un credincios care a în\eles acest lucru, în zelul lui de a
face ce este pl[cut Domnului, a scris un moto pe care-l \inea pe
birou =i care spunea: <Dumnezeu este primul, apoi semenii mei,
apoi eu!> Încerc[rile prin care este testat[ credin\[ noastr[ pot lua
aspecte diferite, dar de multe ori ni se pare c[ încercarea noastr[
este mai grea ca =i a altuia, a=a cum i s-a p[rut =i lui Ieremia. <Eu
sunt omul care a v[zut suferin\a sub nuiaua urgiei Lui. El m-a dus,
m-a mânat în întuneric =i nu în lumin[. Numai împotriva mea î=i
întinde =i î=i întoarce mâna, toat[ ziua> (Plângerile lui Ieremia
3:1, 2). Dumnezeu, care ne este =i prieten, atunci c`nd alege o
]ncercare pentru noi vrea s[ ne fac[ bine, nu r[u, pentru c[ ea
ghideaz[ efortul nostru spre folosul sufletului nostru =i tot ea
demonstreaz[ cine este Dumnezeul cel adev[rat. 
Încerc[rile ]n familie, în biseric[, prin nedrept[\i, prin suferin\e

trupe=ti, sau a=a cum a fost în cazul celor trei tineri din Babilon,
prin provoc[ri de compromis cu ceea ce Dumnezeu nume=te
p[cat, ne înva\[ dependen\a de Dumnezeu. A=a cum cei trei tineri
au fost persecuta\i trebuie s[ ne a=tept[m s[ avem =i noi parte de
astfel de necazuri ca s[ putem dovedi c[ <înadins> nu slujim altor
dumnezei. Necazurile =i chiar prigoana a f[cut Biserica nu s[
scad[ la num[r, ci s[ creasc[. La întrebarea: <De ce a crescut
num[rul cre=tinilor din China?>, ministrul culturii acestei \[ri a
spus c[ aceast[ cre=tere se datoreaz[ persecu\iei pe care Biserica
a suferit-o din partea autorit[\ilor, care nu are probleme cu faptul
c[ omenii devin buni =i cinsti\i, dar au probleme cu cre=tinismul
pentru c[ este puterea care une=te oamenii =i ei =tiu c[ oamenii
uni\i pot produce o schimbare. 
Cea mai util[ lucrare la care-\i po\i folosi în\elepciunea este s[

studiezi =i s[ te încrezi în Cuvântul Domnului, pentru ca astfel
credin\a bazat[ pe ce a spus Dumnezeu s[ respire liber[, iar între
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afar[ din cuptor =i a pus tot poporul s[ se închine
Dumnezeului lui Israel. A ajuns s[ vad[ =i s[ cread[ c[ exist[ un
Dumnezeu care i-a scos pe cei trei din mâna lui (Daniel 3:15).
Standardul moral =i spiritual al celor trei tineri nu a fost com-

promis oricât de amenin\[tor au sunat urm[rile deciziei lor =i
indiferente de cât de indulgent a p[rut a fi împ[ratul la început,
când i-a întrebat dac[ <înadins> i-a nesocotit porunca. Cei trei
L-au recunoscut ca autoritate suprem[ în via\a lor pe Dumnezeu,
pe care, a=a cum au spus =i ei, }l slujeau de mult timp =i aceast[
slujirea i-a îmbog[\it cu experien\a de a cunoa=te voia, caracterul
=i puterea Lui. Aceast[ experien\[ a umbl[rii cu Dumnezeu i-a
f[cut tari =i pe deplin hot[râ\i de a nu se compromite în momen-
tul când credin\a le-a fost încercat[. Cum te vei comporta tu când
\i se va cere s[ te închini altor dumnezei? Vei fi întrebat uneori,
chiar =i prin prigoan[, dac[ <înadins> nu vrei s[ sluje=ti dum-
nezeilor fal=i. Hot[rârea trebuie luat[ înainte de a veni încercarea
ori când vei sim\i dogoarea fl[c[rilor la spate probabil c[ te vei
compromite. 
Credin\a î=i are r[d[cina în a crede ceea ce a spus Dumnezeu

c[ Este =i c[ va face. Credin\a este ca o coloan[ vertebral[ a
f[pturii noi, care ne motiveaz[ ca ceea ce facem s[ facem pe baza
Cuvântului lui Dumnezeu. Sfânta Scriptur[ este cartea care ne
face de cunoscut voia lui Dumnezeu, dar ea nu este doar o carte
de principii frumoase, ci este o carte cu adev[ruri care au putere
s[-\i transforme via\a. A avea credin\[ nu înseamn[ a fi naiv,
credul, ci chibzuit în în\elepciunea =i lumina care vine de sus,
pentru c[ credin\a nu este o iluzie, ci este lucrarea Domnului în
noi. Credin\a în Dumnezeu te ridic[ a=a cum i-a ridica =i pe cei
trei tineri, ]nc`t s[ vezi dincolo de ce se vede cu ochii de carne =i
func\ie de cât de mult[ credin\[ ai te asemeni cu un om care se
zbate în valuri, te \ii de barc[ sau în cel mai fericit caz stai lini=tit,
în deplin[ pace, în barca de salvare, de unde ]l po\i ajuta pe altul
care se zbate în valuri. Pentru ochii de carne orizontul reprezint[
linia care desparte p[mântul de cer, dar ochii duhovnice=ti v[d un

cunoscut porunca dat[ de Dumnezeu lui Moise =i a=a cum la
început s-au hot[rât s[ nu se spurce cu bucatele împ[ratului, =i de
data aceasta s-au hot[rât s[ nu se închine înaintea unui alt dum-
nezeu. <S[ nu te închini înaintea unui alt dumnezeu; c[ci Domnul
se nume=te gelos, este un Dumnezeu gelos> (Exodul 34:14).
Chiar dac[ Nebucadne\ar a uitat de Yahweh, cei trei tineri iudei

nu au uitat de El =i de asemenea nu au uitat ceea ce Israeli\ii
numeau <=ima>, despre care se spune c[ erau primele versetele pe
care le înv[\au copiii, versete cu care începeau seviciile din sina-
gog[. <Ascult[, Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, este singu-
rul Domn. S[ iube=ti pe Domnul, Dumnezeul t[u, cu toat[ inima
ta, cu tot sufletul t[u =i cu toat[ puterea ta> (Deuteronom 6:4, 5).
Cei trei au fost pârâ\i cu r[utate de haldei pentru nesupunerea lor
fa\[ de împ[rat, care i-a chemat =i i-a întrebat dac[ <înadins> nu
i-a ascultat porunca de a se închina chipului de aur. Ei nu au uitat
c[ nu trebuie s[ te închini f[pturii, ci Creatorului =i f[r[ nicio con-
strângere de inim[ au spus c[ nu mai au nevoie de nicio =ans[ ca
care s[ scape de dogoarea cuptorului. 
<... «Noi n-avem nevoie s[-\i r[spundem la cele de mai sus.

Iat[, Dumnezeul nostru, c[ruia ]i 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). Curajul celor trei tineri l-a provocat pe împ[rat
la mânie =i plin de înver=unare, dup[ ce cuptorul a fost înc[lzit de
=apte ori mai tare, a dat porunc[ ca cei trei s[ fie arunca\i în cup-
tor. Execu\ia celor condamna\i prin ardere nu era ceva nou în
Babilon (Ieremia 29:22), dar de data aceasta ceva deosebit a avut
loc, pentru c[ Dumnezeu care a fost onorat de credin\a celor trei
a hot[rât nu numai s[ nu lase c[ldura focului s[ aib[ vreun efect
asupra celor trei, dar a hot[rât chiar s[ =i apar[ =i s[ umble în cup-
tor cu ei, a=a c[ împ[ratul a v[zut clar c[ de=i aruncase trei în cup-
tor, acolo erau patru. Împ[ratul a recunoscut c[ a v[zut o mi nune
prin interven\ia adev[ratului Dumnezeu, i-a chemat pe cei trei
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omorâ\i de dogoarea focului, dar celor trei tineri focul nu le-a
f[cut niciun r[u, pentru c[, a=a cum a recunoscut împ[ratul, cu ei
în cuptor a fost Cineva descris ca sem[n`d cu un fiu de
Dumnezeu. Nebucadne\ar cel înfumurat a ajuns din nou s[
recunoasc[ pentru o vreme autoritatea Singurului Dumnezeu
adev[rat =i a f[cut acest adev[r cunoscut pân[ la marginile
}mpar[\iei Lui, iar cei trei au fost pu=i la rang de cinste mai înalt
dec`t erau pân[ atunci. 
În valea Dura a avut loc o testare a valorilor =i a convingerilor

celor trei cu privire la ceea ce ei numeau important. Pentru c[
<înadins> =i <cu orice pre\> au ales a nu se compromite,
Dumnezeu le-a dat o mare izb[vire, iar numele lui Dumnezeu a
fost glorificat între neamuri. Dac[ ne numim cre=tini =i copii ai
Domnului =i noi vom fi încerca\i prin cuptoare. E=ti preg[tit pen-
tru vremea încerc[rii? E=ti hot[rât de acum ]nainte s[ nu te com-
promi\i cu p[catul? R[spunsul practic va depinde de starea
s[n[t[\ii sufletului t[u, dup[ felul cum l-ai hr[nit, dup[ felul cum
l-ai ferit de infec\ia înv[\[turilor false =i dup[ cât de mult iube=ti
pe Domnul. Punându-ne întreb[ri, uneori ne putem lua tempera -
tura sufletului pentru a preveni anumite pagube duhovnice=ti. 
Este mersul la casa de rug[ciune o lucrare de corvoad[ pentru

tine, dar totu=i mergi =i participi în mod mecanic ca s[ nu te pui
r[u cu Dumnezeu? Î\i este greu s[ ier\i =i s[ te sacrifici pentru
lucrarea Domnului? Ce pre\ are pentru tine slujirea altora =i ce
valoare dai mesei Domnului? R[spunsul pe care-l dai unor astfel
de întreb[ri î\i va spune dac[ ai o inim[ rea, o inim[ împ[r\it[
sau bolnav[, care nu va putea face fa\[ vremurilor de încercare.
Vei fi încercat, dar nu uita c[ mâinile =i picioarele tale nu se vor
mi=ca =i gura ta nu se va deschide ca s[ vorbeasc[ pân[ ce mintea
nu-i spune s[ fac[ aceasta, de aceea gândurile trebuiesc p[zite =i
\inute în control. Când ne p[zim inima putem spune c[ <înadins>
noi nu slujim dumnezeilor str[ini, care de obicei const[ în chel-
tuirea vie\ii pentru st[ri de bun[stare, pozi\ii între oameni, vicii =i
destr[b[l[ri de tot felul sau chiar o stare de mândrie spiritual[. 

alt orizont, care separ[ ce este p[mântesc de ce este duhovnicesc
=i ce este trec[tor de ce este ve=nic. 
Marinarii arunc[ ancora în jos, la fel fac =i cei fire=ti =i lume=ti

prin felul cum î=i cheltuie via\a, dar cei duhovnice=ti arunc[ anco-
ra în sus, unde î=i adun[ comoara =i de unde le vine izb[virea.
Viitorul cel ve=nic se apropie de noi cu viteza de 60 de minute pe
or[, iar acela care are n[dejdea vie\ii ve=nice, ca suflet mântuit, se
p[streaz[ curat pentru Domnul Isus, refuzând compromisul celui
=iret =i r[mânând suspicios la propunerile dorin\elor inimii lui.
Chipul de aur reprezint[ orice am alege s[ facem =i ar fi mai
important în via\a noastr[ dec`t Dumnezeu. Dac[ nu avem grij[
putem ajunge s[ facem un idol chiar =i dintr-o lucrare bun[ pe
care am început s[ o facem pentru Dumnezeu atunci când
motivele pentru care facem acea lucrare nu sunt bune. 
La fel ca =i pentru apostolul Pavel, a-L cunoa=te pe Domnul =i

puterea învierii Lui trebuie s[ fie prioritatea vie\ii noastre, =i
atunci nu vom face lucr[ri care nu ni s-au încredin\at nou[ =i nu
vom lupta luptele noastre sau ale altor oameni, ci ale Domnului.
Firea noastr[ cea veche, care se r[zboie=te cu dorin\ele duhului,
se lupt[ dup[ suprema\ie =i prezint[ un pericol pentru noi atunci
când dorin\ele pe care le avem se aliaz[ cu duhul acestei lumi care
zace în cel r[u. Chiar dac[ ini\ial refuzi oferta de a te compromite,
cel viclean, care la început face reclam[ c[ d[ ce are el mai bun,
se reîntoarce =i prin oferte noi te întreab[: <Înadins oare nu sluji\i
voi dumnezeilor mei?> 
Cunoscând faptul c[ a fi cre=tin nu este o demonstra\ie a pute -

rii omului, ci o manifestare a puterii Lui în noi, în m[sura în care
ascult[m de El, putem fi hot[râ\i ce vom face =i cum vom
r[spunde când vom fi întreba\i dac[ <înadins> nu slujim dum-
nezeilor fal=i =i atunci Dumnezeu va fi prosl[vit a=a cum a fost =i
în cazul celor trei iudei din Babilon. <... Fii credincios pân[ la
moarte, =i-\i voi da cununa vie\ii> (Apocalipsa 2:10). A fi cre=tin
înseamn[ a fi un suflet care prime=te în minte gândurile lui
Hristos, iar în inim[ dorin\ele Lui. Osta=ii cei puternici au fost

}NADINS OARE NU SLUJI|I VOI DUMNEZEILOR MEI? 52 de mesaje pentru 52 de s[pt[m`ni

16 17



<sensera>, ceea ce în latin[ înseamn[ <f[r[ cear[>. Fiind foarte fin
=i sub\ire, folosind metodele brute de prelucrare din acele vre-
muri, de multe ori por\elanul ie=ea din cuptor cu mici fisuri care
erau umplute cu cear[ ca s[ nu se vad[ =i astfel s[ se poat[ vinde.
Numai ochii antrena\i ai comercian\ilor puteau detecta aceste
fisuri când priveau vasul de por\elan la lumina soarelui. Cuvântul
<sensera> de la care deriv[ =i cuvântul sincer trebuie s[ fie =i o
calitate a credinciosului care este sincer, neamestecat cu aluatul
dospit al lumii =i care nu urm[re=te alt interes decât acela de a
aduce câ=tig Împ[r[\iei lui Dumnezeu. 
Credinciosul de care Domnul vrea s[ se foloseasc[ este un vas

duhovnicesc f[r[ de fisuri umplute cu compromisuri. Cre=tinii
sunt aceia care au în\eles c[ nu pot f[r[ Dumnezeu =i nici El nu
vrea f[r[ de ei. Aceia care-I aduc slav[ lui Dumnezeu prin felul
cum tr[iesc nu au un standard dublu, a=a cum g[sim la un moment
dat în via\a lui Iona. El a crezut c[ este potrivit ca Dumnezeu
s[-l ierte pentru neascultarea lui, dar i s-a p[rut nepotrivit ca
Domnul s[-i ierte pe ninivenii care se poc[iser[ în sac =i cenu=[,
dar care dovedeau c[ nu-i interesa nimic dinafar[, ci în smerenie
fa\[ de Dumnezeu au ar[tat c[ sunt interesa\i de ceea ce
Dumnezeu crede despre ei. 
Exemplul celor trei tineri din Babilon ne înva\[ c[ este posibil

s[ primim în\elepciunea =i credin\a de a transforma conflictul =i
provocarea în ceva ce ne face s[ cre=tem în omul cel nou =i în
acela=i timp s[ aduc[ câ=tig Împ[r[\iei lui Dumnezeu. Când harul
î\i schimb[ inima, supunerea de frica Lui este înlocuit[ cu o
supunere din dragoste, care este o stare prielnic[ st[rii de smere-
nie pentru aceia ce-L caut[ pe Dumnezeu, fiind înr[d[cina\i nu în
religie, ci în Isus Hristos. Dac[ L-ai primit pe Domnul Isus ca
Mântuitor probabil c[ vr[jma=ul va veni s[ te ispiteasc[ =i s[-\i
spun[ c[ de când L-ai primit pe Domnul ai mai multe nacazuri. El
te va provoca ca s[ vad[ dac[ <înadins> nu vrei s[ sluje=ti dum-
nezeilor lui. Ca un în=el[tor dibaci î\i va aduce aminte de prieteni
=i de vicii, dar este foarte selectiv în propaganda lui, pentru c[

Influen\ele lumii ne pândesc pe fiecare cu scopul de a ne cuceri
sau dac[ nu pot face acest lucru, la început se mul\umesc cu a ne
încetini mersul la casa Tat[lui. Cuptorul separ[ credincio=ii de
necredincio=i, =i cre=tinii de duminica de cei de fiecare zi. Cup-
torul este o oportunitate de a umbla cu El, este o oportunitate când
la fel ca funiile celor trei tineri, leg[turile p[mânte=ti se desprind
=i suntem slobozi cu adev[rat. Închinarea la al\i dumnezei este
promovat[ ast[zi cu mult succes prin înv[\[tori mincino=i
(2 Corinteni 11:13). Sunt tot mai mul\i pretin=i profesori ai
adev[rului, dar tot mai pu\ini posesori ai adev[rului, pentru c[ a
fi integru =i necompromis înv[\[turii Scripturii de multe ori
înseamn[ a fi în rândul celor privi\i ca fiind ie=i\i din comun. 
Unul din semnele înv[\[torilor fal=i este c[ nu înva\[ tot sfatul

Scripturii, ci selecteaz[ =i r[st[lm[cesc dup[ bunul lor plac
adev[rul. Un alt semn este c[ în loc s[ zideasc[ în Împ[r[\ia lui
Dumnezeu, ei zidesc ]mp[r[\ia lor, pentru a fi asigura\i financiar
sau pentru a avea o pozi\ie de putere =i influen\[ în viitor. Mul\i
se cred viteji =i se preoclam[ a fi dresori de lei =i =erpi, ceea ce
reprezint[ p[catele s[v`r=ite prin compromis, dar cine se joac[ cu
p[catul va fi mu=cat de el. Dac[ Dumnezeul în care crezi nu-\i
cere dedicare total[ =i f[r[ compromis, probabil c[ ai o credin\[
care duce la un loc ve=nic nedorit, pentru c[ Dumnezeul Scripturii
nu negociaz[ nimic când este vorba de a sluji altor dumnezei. 
Via\a p[mânteasc[ prea aglomerat[ fur[ sufletul de puterea

spiritual[, pentru c[ atunci când nu mai ai timp de rug[ciune =i de
studiul Scripturii dispare puterea =i autoritatea pe care ne-o d[
Scriptura atunci când ne punem sub autoritatea ei. Cum se închin[
oamenii altor dumnezei =i se compromit? Undeva, cândva, alt
g`nd a înlocuit gândul lui Hristos în gândul vestitorului Evanghe-
liei =i în acest fel s-a ajuns ast[zi la credin\e, care sunt doar o
iluzie, pentru c[ prin compromis au ales un a=a zis cre=tinism f[r[
cruce, f[r[ necazuri, f[r[ o adev[rat[ via\[ de sfin\ire =i f[r[ de
sacrificii. Negustorii de por\elan scump din vechime f[ceau
reclam[ produselor ce le vindeau prin a spune c[ sunt de calitatea
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lui este ca nimeni s[ nu piar[, ci to\i s[ vin[ la mântuire. Via\a nu
este un joc în care po\i alege s[ fii doar spectator care participi din
plin prin ceea ce faci =i prin ceea ce nu faci. |inând seama de
faptul c[ nu trebuie s[ facem nimic deosebit ca s[ mergem în iad,
trebuie s[ facem lucrurile care aduc harul mânturii în via\a noas-
tr[. Dac[ înc[ nu exist[ o rela\ie de pace între tine =i Dumnezeu,
bun[tatea Lui te îndeamn[ ast[zi la poc[in\[, pentru c[ numai
atunci când te vezi p[catos, lipsit de merite =i dac[ Îi ceri
Domnul Isus iertare de orice vin[ El \i-o va da. 
Dac[ vrei s[ fii mântuit trebuie s[ mergi cu gândul la Calvar,

unde to\i ne vedem mici =i slabi, iar pe Dumnezeu }l vedem mare.
Pentru c[ propov[duirea crucii face r[ni mândriei omului, omul
mândru nu vrea s[ mearg[ la Calvar, pentru c[ el se crede tare, dar
f[r[ poc[in\[, care înseamn[ c[in\[ =i renun\are la p[cat, nimeni
nu poate primi iertarea lui Dumnezeu. Evanghelia nu ne arat[ cât
de buni suntem, ci cât de r[i, dar dac[ alegi s[ faci pasul poc[in\ei
vei fi =i tu a Lui de dou[ ori. O dat[ prin dreptul de creere, apoi
prin dreptul de r[scump[rare. Aceast[ decizie care-\i schimb[ nu
numai via\a aceasta, dar =i destina\ia ve=nic[ a sufletului t[u o
po\i lua în lini=tea sufletului t[u împreun[ cu Dumnezeu, care
abia a=teapt[ s[-\i aud[ cuvintele prin care-L chemi în ajutor. Ia
hot[rârea de a-L primi ca Domn =i St[pân, iar ve=nicia va dovedi
c[ a fost cea mai important[ =i cea mai bun[ decizie pe care ai
luat-o în via\a ta. El î\i va da puterea ca <înadins> s[ nu mai
sluje=ti dumnezeilor str[ini =i într-o zi El te va chema s[ intri în
Slava Sa.

Amin 

nu va încerca s[-\i aduc[ aminte de nimic r[u sau de faptul c[
înainte mergeai spre iad. Vr[jma=ul caut[ s[-i aduc[ aminte omu-
lui de gusturi =i sim\uri provocate de ceea ce lumea nume=te
pl[ceri, dar niciodat[ nu-l va preveni c[ acestea sunt urmate de
consecin\e care de obicei sunt ve=nice. Când prime=ti dorin\ele pe
care Duhul Sfânt \i le d[ se creaz[ condi\ii în care Domnul Isus se
simte foarte bine în via\a ta, iar vr[jma=ul se simte foarte r[u =i
cunoscând acest lucru îl putem folosi pentru a ne ap[ra de
atacurile vr[jma=ului. 
Dup[ cum automobilele nu sunt concepute ]n ideea c[ vor

func\iona independent de o surs[ de energie, tot a=a =i noi, care
am fost crea\i dup[ specifica\iile precise ale lui Dumnezeu, depin-
dem de puterea care ne vine de sus, f[r[ de care nu avem cum
birui când vom fi întreba\i dac[ <înadins> nu vrem s[ ne închin[m
altor dumnezei. Puterea aceasta este puterea Duhului Sfânt care a
fost primit[ la Rusalii =i este o putere care este =i ast[zi în templul
trupului acelora care o cer =i o pre\uiesc. <Ci voi ve\i primi o
pu tere, când Se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, =i-Mi ve\i fi mar-
tori în Ierusalim, în toat[ Iudea, în Samaria, =i pân[ la marginile
p[mântului> (Fapte 1:8). 
O dovad[ c[ ai aceast[ putere este aceea c[ e=ti în clocot pen-

tru Dumnezeu, pentru c[ focul Duhului Sfânt nu este rece, dup[
cum un foc nu poate fi rece. Acest foc este puterea care te face
tare, ]nc`t s[ spui de fiecare dat[ c[ <înadins> nu sluje=ti dum-
nezeilor str[ini =i tot prin aceast[ Putere vei putea fi folosit de
Dumnezeu în lucrarea Lui. Este absolut necesar s[ l[s[m aceast[
Putere s[ ne îndemne la lucru, sau în loc de lucr[tori vom deveni
critici ai acelora care lucreaz[. Dup[ specifica\iile lui Dumnezeu
omul nu poate fi fericit pân[ când nu este împ[cat cu Creatorul
s[u =i pân[ când nu se pune în slujba Lui. Duhul Sfânt va face
aceast[ lucrare în noi atunci când prin ceea ce facem inten\ia
noastr[ este aceea de a-L glorifica pe Dumnezeu. Pân[ la
urm[toarele ordine, fiecare credincios a primit mandatul de a
vesti într-un fel sau altul Evanghelia, pentru c[ dorin\a St[pânu-
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(Iov 36:26). Cu toate c[ este o concep\ie pe care nu o putem
în\elege pe deplin, acest gând despre via\a ve=nic[ a fost s[dit de
Creator în inima fiec[ruia dintre noi. <Orice lucru El îl face fru-
mos la vremea lui; 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). Ve=nicia
este o unitate de m[sur[ a timpului care nu are sfâr=it, adic[ este
infinit[. Unul din dic\ionare o define=te ca fiind în afara a ceea ce
noi numim timp, dar oricum am defini-o, putem spune c[
Dumnezeu Creatorul, Cel f[r[ de început la zile, este acolo. <Eu
sunt de la început, =i nimeni nu izb[ve=te din mâna Mea; când
lucrez Eu, cine se poate împotrivi?> (Isaia 43:13). 
O alt[ traducere spune: <Eu sunt din ve=nicie>, iar El, care este

ve=nic, are deplin[ putere s[ creeze, s[ controleze =i s[ r[spl[ teas -
c[ fiec[ruia dup[ umbletele lui. <Înainte ca s[ se fi n[scut mun\ii,
=i înainte ca s[ se fi f[cut p[mântul =i lumea, din ve=nicie în
ve=nicie, Tu e=ti Dumnezeu!> (Psalmul 90:2). Exist[ o m[sur[ de
cuno=tin\[ despre ve=nicie =i despre Creator, pe care Dumnezeu o
pune în inima omului (Romani 1:19) =i prin care El se descoper[
fiec[rui om. Aceast[ con=tiin\[, chiar dac[ omul o t[g[duie=te,
nu-i poate opri vocea, pentru c[ este pus[ în om de c[tre Acela
care l-a creat =i nu exist[ om c[ruia s[ nu-i fi vorbit Dumnezeu la
acest nivel al con=tiin\ei. Cât timp mai exist[ fric[ de Domnul
într-un suflet, Duhul Sfânt mai are acces =i speran\[ la acel suflet,
pentru c[ aceia care au fric[ de Domnul, chiar dac[ este bine
ascuns[, sunt capabili s[ aud[ cuvintele vie\ii ve=nice. <Fra\ilor,
fii ai neamului lui Avraam, =i cei ce v[ teme\i de Dumnezeu, vou[
v-a fost trimis Cuv`ntul acestei mântuiri> (Fapte 13:26). 
Realitatea vie\ii ve=nice se afl[ adânc ]ntip[rit[ în[untrul nos-

tru, ca un program care este înregistrat într-un aparat direct din
fabric[, cu anumite instruc\iuni de baz[. Pentru a putea în\elege
pu\in din ceea ce nu poate fi în\eles niciodat[ pe deplin cu mintea
noastr[ finit[, putem înv[\a =i în\elege mai mult despre via\a
ve=nic[ privind la ceea ce ne este dat s[ cunoa=tem în Scriptur[

2
VIAÞA VEºNICÃ

<+i via\a ve=nic[ este aceasta: s[ Te cunoasc[ pe
Tine, singurul Dumnezeu adev[rat, =i pe Isus Hristos,
pe care L-ai trimis Tu.> Ioan 17:3

Ideea vie\ii de dincolo de mormânt, respectiv gândul cuprivire la ve=nicie este a=a de puternic încât nimeni nu
scap[ de atrac\ia lui. Curiozitatea despre viitor, motivat[ de

îngrijoare, fric[ sau precau\ie, este ca o mânc[rime l[untric[ care
poate fi ameliorat[ prin r[spunsurile pe care omul le caut[. Omul
]ns[ nu g[se=te cu adev[rat r[spunsul la aceste ]ntreb[ri pân[ când
nu le caut[ acolo unde pot fi g[site, adic[ în Cuvintele Scripturii
inspirate de Duhul lui Dumnezeu =i scrise de oamenii ale=i de El
pentru aceast[ lucrare. Omul este o fiin\[ care caut[ fericirea =i
parte din aceast[ fericire este a încerca tr[irea unei vie\i cu rost.
<Înva\[-ne s[ ne num[r[m bine zilele, ca s[ c[p[t[m o inim[
în\eleapt[> (Psalmul 90:12). Moise a rostit aceast[ rug[ciune
deoarece a în\eles c[ via\a putea fi tr[it[ cu rost sau putea fi risi -
pit[. Numai Dumnezeu poate face ca via\a omului s[ nu fie o
risip[, ci s[ fie prosper[, cu realiz[ri de succes pentru noi, pentru
cei din jurul nostru, dar mai ales pentru Dumnezeu (Deuteronom
30:9; Iosua 1:8). Acest fel de reu=it[, numit[ de apostolul Pavel o
lupt[ bun[ =i un sfâr=it bun al alerg[rii, const[ într-o via\[ tr[it[ în
ascultare de Dumnezeu, care va afecta felul =i locul unde sufletul
nostru creat s[ existe ve=nic va fi dup[ aceast[ via\[ tr[it[ în trup. 
Ve=nicia sau eternitatea este o idee ce nu poate fi conceput[ în

întregime de mintea omului. <Iat[ ce mare e Dumnezeu! Dar noi
nu-L putem pricepe, num[rul anilor Lui nimeni nu i-a p[truns>
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merge în acel loc de chin. <+i diavolul, care-i în=ela, a fost arun-
cat în iazul de foc =i de pucioas[, unde este fiara =i prorocul min-
cinos. +i vor fi munci\i zi =i noapte în vecii vecilor> (Apocalipsa
20:10). }n func\ie de alegerea f[cut[, Domnul Isus a spus c[
fiecare suflet va ajunge ori în aceast[ pedeaps[ ve=nic[, ori va
merge în via\[ ve=nic[. <+i ace=tia vor merge în pedeapsa ve=nic[,
iar cei neprih[ni\i vor merge în via\a ve=nic[> (Matei 25:46).
Oricine am fi, suntem îndrepta\i spre unul din aceste dou[ locuri
ve=nice. Ai primit tu via\a ve=nic[ sau înc[ e=ti îndreptat spre
moarte ve=nic[? Prin credin\a care vine în urma ascult[rii de
Cuvântul lui Dumnezeu, care ne face de cunoscut planul de mân-
tuire, po\i ceda =i renun\a la voia =i planurile tale, pentru ca voia
=i planurile Lui bune pentru via\a ta s[ se duc[ la îndeplinire. 
Dragostea lui Dumnezeu s-a dovedit în jertfa Domnului Isus

pe Golgota, dar fiecare la rândul lui poate alege s[-L primeasc[ cu
adev[rat ca St[pân pe Acela în fa\a c[ruia pân[ la urm[ orice
genunchi se va pleca. Dumnezeu ne-a l[sat cu o voin\[ liber[, de
aceea omul poate alege s[-I refuze oferta de iertare, poate amâna
poc[in\a =i predarea, poate asculta numai ce-i convine, poate fi
ascult[tor =i r[bda doar o parte din via\[, =i toate aceste st[ri au
acela=i rezultat final trist =i anume cel al desp[r\irii pe veci de
Dumnezeu. Domnul Isus ne-a spus c[ nu mul\i, ci pu\ini vor fi
aceia care vor alege s[ mearg[ pe acest drum îngust, pentru c[ cei
mai mul\i aleg s[ se lase în=ela\i de =iretenia =arpelui care-i su -
gereaz[ omului idei, ca de exemplu aceea c[ nu este mai r[u ca
altul sau c[ poc[in\a nu este rea, dar este ceva pentru mai târziu.
Ceea ce facem cu via\a noastr[, tr[ind dup[ Cuvântul cel ve=nic,
odat[ ce L-am primit pe Domnul Isus ca St[pân, adic[ ca Domn,
va fi o dovad[ c[ noi avem aceast[ via\[ ve=nic[. Este dorin\a =i
tactica vr[jma=ului de a încerca s[ ne implice pentru a ne ocupa
tot timpul cu lucruri temporare, ca s[ nu avem timp de cele
ve=nice, la fel cum se bucur[ de cre=tinii care g[sesc motiv de
ceart[ pentru lucruri de nimic =i astfel nu mai au timp s[ se ocupe
de cele importante, a=a cum este evanghelizarea lumii nemântu-

despre P[rintele ve=niciilor (Isaia 9:6). Împ[ratul ve=niciilor,
Nemuritorul, Nev[zutul =i singurul Dumnezeu adev[rat
(1 Timotei 1:17). Tot ce este ve=nic este în El =i prin El, care are
nemurirea =i o d[ cui vrea (1 Timotei 6:16), =i prin aceast[ <voie>
a Lui am fost crea\i =i noi de El, dup[ chipul =i asem[narea Lui,
dup[ placul Lui, ca s[ exist[m ve=nic împreun[ cu El. Aceast[
voie a Lui devine realitate în via\a noastr[ prin a-L cunoa=te
îndeaproape pe Domnul Isus prin a c[rui jertf[ sfânt[ am fost
sfin\i\i, prin sp[larea na=terii din nou =i înnoirea f[cut[ de Duhul
Sfânt. <Prin aceast[ «voie» am fost sfin\i\i noi, =i anume
prin jertfirea trupului lui Isus Hristos, odat[ pentru totdeauna>
(Evrei 10:10). 
Ajungem în posesia vie\ii ve=nice, pentru a fi ve=nic cu

Dumnezeu prin Domnul Isus, Fiul S[u, prin care =i numai prin
care omul poate veni la Tat[l spre a se împ[ca cu El. Avem via\[
ve=nic[, a=a cum spune textul citat la început, dac[-L cunoa=tem
pe Dumnezeu prin Fiul S[u, pentru c[ odat[ ce prin poc[in\[
duhul nostru a fost trezit din moarte la via\[, Cel care este Ve=nic
pune în noi din Duhul S[u ve=nic =i ajungem la starea de a fi parte
din ve=nicia lui Dumnezeu. Aceia care nu caut[ împ[carea cu
Dumnezeu vor avea parte de moarte ve=nic[ sau cum este numit[
în Scriptur[ moartea a doua, care înseamnã desp[r\ire ve=nic[ de
Dumnezeu într-un loc de chin numit în Scriptur[ iazul cu foc,
unde arde foc =i pucioas[ (Apocalipsa 21:8). 
Pucioas[ înseamn[ sulf, care arde la temperaturi ridicate

emanând un miros specific, foarte nepl[cut, iar aceia care au avut
experien\a unei r[piri, spre a vedea ce se întâmpl[ în iad, au con-
firmat aceast[ stare de chin pe care omul =i-o alege prin neas-
cultare de Dumnezeu, dar cei care vor intra în via\a ve=nic[ nu vor
fi atin=i niciodat[ de a doua moarte. <…«Cel ce va birui, nicide-
cum nu va fi v[t[mat de a doua moarte»> (Apocalipsa 2:11).
Chiar dac[ nu este pl[cut s[ vorbe=ti sau s[ te gânde=ti la acel loc
de chin, este de folos =i necesar pentru c[ o predare sincer[ =i o
via\[ de ascultare de Dumnezeu poate preveni pe oricine de la a
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fapte odat[ ce prime=te darul vie\ii ve=nice. Este greu =i chiar
imposibil uneori s[ comunici unei genera\ii care tr[ie=te pentru
ziua de ast[zi, pentru a avea ast[zi =i pentru pl[cerea de acum,
realit[\i despre ve=nicie =i importan\a de a tr[i pentru ce urmeaz[
dup[ aceast[ via\[ =i care vor r[mâne ve=nic. De aceea aceast[
lucrare de convingere cu privire la ce este important ]n via\[ o
poate face numai Duhul Sfânt în aceia care nu-I resping sfatul
atunci când le treze=te mintea s[n[toas[. Cei n[scu\i de sus nu
doar sunt ierta\i de vin[, ci sunt o f[ptur[ nou[ în Hristos, care
începe s[ vorbeasc[, s[ lucreze =i s[ gândeasc[ dup[ felul lui
Hristos. Ne na=tem cu codul genetic corupt, mo=tenit din Adam,
dar prin na=terea de sus, în m[sura în care ne l[s[m cârmui\i,
umbl[m dup[ îndemnurile Duhului care ne înva\[ s[ tr[im via\a
cu folos ve=nic. 
Roada pe care fiecare suflet o face (Matei 7:17-29) îl va iden-

tifica înaintea oamenilor =i chiar înaintea St[pânului dac[ este un
suflet care a primit via\a ve=nic[ =i tr[ie=te pentru lucrurile care
r[mân ve=nic. Dup[ cum rodul pe care un pom îl face identific[
pomul ca fiind de un anumit soi, la fel dovada tr[irii =i a faptelor
identific[ omul dac[ a avut parte de na=terea de sus sau nu. Dac[
cineva ridic[ mâna ca semn c[ se pred[ Domnului, lucru care
poate fi un bun început sau poate chiar intr[ în apa botezului, dar
continu[ s[ tr[iasc[ mai departe în p[cat, tr[ind nu pentru ce este
ve=nic, ci doar pentru ce este temporar =i trec[tor, predarea lui
nu-l ajut[ la nimic, pentru c[ nu d[ dovad[ c[ a devenit o f[ptur[
nou[ care iube=te ceea ce iube=te =i Domnul. 
Când doi tineri se c[s[toresc, nu doar trec prin ceremonialul

c[s[toriei, ca apoi fiecare s[ plece în treaba lui, ci încep o via\[
împreun[. La fel este =i cu acela care-L prime=te pe Domnul Isus
=i tr[ie=te zi de zi în prezen\a Lui, El fiind Acela care prin
r[scump[rare are dreptul de a lua deciziile pentru via\a noastr[.
Când e=ti p[truns de dragostea Lui =i în\elegi cât de mult L-a
costat ca s[-\i poat[ da iertarea, voia Lui î\i este lege, dar nu
povar[, =i ]mplinirea ei î\i d[ bucurie =i un sim\ al împlinirii. Au

ite. Este timpul s[ ne întreb[m: <Am primit noi darul vie\ii
ve=nice prin Domnul Isus?> Dac[ r[spunsul este Da, cât din ceea
ce facem are de-a face cu ceea ce va exista ve=nic? 
Cine nesocote=te ce este ve=nic, ca de exemplu Cuvântul lui

Dumnezeu, se afl[ într-o pozi\ie periculoas[, pentru c[ cine nu
strânge cu Domnul este privit de El ca unul care împr[=tie =i
risipe=te. <Pe cine M[ nesocote=te =i nu prime=te cuvintele Mele,
are cine-l osândi: Cuvântul, pe care l-am vestit Eu, acela îl va
osândi în ziua de apoi> (Ioan 12:48). Este o judecat[ rânduit[ de
Dumnezeu (Fapte 17:31) care va m[sura =i cânt[ri în fa\a Cuvân-
tului lui Dumnezeu via\a oamenilor, iar deciziile luate de Cel
Ve=nic la aceast[ judecat[ vor fi ve=nice (Evrei 6:2). Va avea loc
o judecat[ a celor credincio=i, una a celor necredincio=i =i chiar
una a îngerilor, iar deciziile care vor fi luate vor fi ve=nice, de
aceea s[ alerg[m, dar s[ alerg[m dup[ rânduielile puse în vigoare
de Dumnezeu c[ s[ nu fim descalifica\i, ci s[ avem o r[spl[tire
ve=nic[ din partea Aceluia care ne-a chemat la Slava Sa. 
Ceea ce facem odat[ ce am primit via\a ve=nic[, care este

Dumnezeu, trebuie f[cut din prespectiva lucrurilor ce vor r[mâne
ve=nic, nu a celor temporare. <+i prin aceasta =tim c[ Îl
cunoa=tem, dac[ p[zim poruncile Lui. Cine zice: «Îl cunosc», =i
nu p[ze=te poruncile Lui, este un mincinos, =i adev[rul nu este în
el> (1 Ioan 2:3, 4). Gândirea cu toate planurile =i ac\iunile aceluia
care pune pre\ pe via\a ve=nic[ sunt legate de gândul ve=niciei =i
nu de p[mânt, despre care Scriptura ne spune c[ într-o zi va arde
cu tot ce este pe el. Motivul pentru care facem ce este bine în ochii
Domnului trebuie s[ aib[ în spate ca for\[ de motivare dragostea
noastr[ pentru St[pân =i gândul ve=niciei, de aceea apostolul
Pavel, privind la greutatea vie\ii ve=nice a spus c[ necazurile de
aici nu sunt vrednice s[ fie puse al[turi de slava viitoare
(Romani 8:18). Cine are via\[ ve=nic[ s-a poc[it =i s-a l[sat de
faptele moarte ale firii, ca apoi efortul s[ fie îndreptat spre a face
voia lui Dumnezeu cu privire la lucrurile ce vor r[mâne ve=nic.
Adev[ratul credincios nu doar crede în Domnul Isus, ci trece la
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cu ideile noastre, ci potrivit cu adev[rul (Romani 2:2). Ai tu via\[
ve=nic[ prin Domnul Isus Hristos? Pân[ unde e=ti hot[rât s[
pl[te=ti pre\ul ascult[rii de El pentru a fi g[sit credincios în cân-
tarul Lui? <…Fii credincios pân[ la moarte, =i-\i voi da cununa
vie\ii> (Apocalipsa 2:10). Aceast[ promisiune, f[cut[ de Acela
care nu poate s[ mint[ a fost îndeajuns pentru milioane de suflete
care au fost omorâte pentru credin\a lor în Domnul Isus. Este
aceast[ promisiune îndeajuns pentru tine, sau este ascultarea =i
dragostea ta pentru El condi\ionat[? Las[ gândul ve=niciei s[ te
motiveze în a te d[rui cu totul Domnului Isus, ]nc`t El s[ dipun[
de tot ce ai =i de tot ce po\i s[ faci bine, ca astfel s[ te bucuri
într-o zi de r[spl[tirile ve=nice ale lui Dumnezeu. 
Cât timp suntem în trup trebuie s[ ducem o lupt[

duhovniceasc[ pe care o putem birui numai cu armele luminii.
Este o lupt[ a influen\elor str[ine care nu se mul\umesc s[ fie doar
în =coli, ci caut[ s[ p[trund[ sub pretextul libert[\ii, al toleran\ei
=i al noului, în casele credincio=ilor =i chiar în biserici. Înv[\[turi
false =i un har ieftin, care nu te cost[ nimic, este ceva ce întâlnim
a fi vestit tot mai mult între oameni, dar principiile =i Cuvântul
lui Dumnezeu nu se schimb[ niciodat[, chiar dac[ aceia care
umbl[ dup[ ieftin sunt mult mai mul\i ca =i aceia care vor s[
pl[teasc[ pre\ul ascult[rii de Hristos pentru a fi ve=nic ]mpreun[
cu El. <Dar cine va r[bda pân[ la sfâr=it va fi mântuit>
(Matei 24:13). Orice cre=tin =i indiferent de care denomina\iune
ar alege cineva s[ spun[ c[ apar\ine, Dumnezeu nu-L va l[sa în
Împ[r[\ia Lui pe acela care are ca tat[ pe cel Mincinos =i are
purtarea Lui, de aceea este util s[ ne verific[m priorit[\ile =i sco -
purile spre a fi siguri c[ tr[im mâna\i de gândul vie\ii ve=nice
împreun[ cu Dumnezeu, care este Sfânt =i vrea ca =i noi s[ tr[im
în sfin\enie, ferindu-ne de tot ce ni se pare r[u. 
Cine va fi g[sit c[ are natura =i felul =arpelui vechi va merge

spre a fi ve=nic acolo unde va fi =arpele vechi, iar cine prin
poc[in\[ alege s[ îmbrace natura cea nou[ a omului nou va ajunge
s[ aib[ via\[ ve=nic[ ]mpreun[ cu Acela care prin suferin\[ =i

fost =i mai sunt cazuri în care cei chema\i la mântuire prin
credin\a în Domnul Isus au =tiut c[ aceast[ decizie îi va costa
chiar via\a p[mânteasc[ =i totu=i au f[cut acest pas pentru c[ au
în\eles pu\in din ce înseamn[ via\[ ve=nic[ =i au pre\uit-o mai
mult dec`t aceast[ via\[ care =i a=a este trec[toare. <… «Dac[
voie=te cineva s[ vin[ dup[ Mine, s[ se lepede se sine însu=i,
s[-=i ia crucea, =i s[ M[ urmeze. C[ci oricine va vrea s[-=i scape
via\a, o va pierde; dar oricine î=i va pierde via\a din pricina Mea
=i din pricina Evangheliei, o va mântui. +i ce folose=te unui om s[
câ=tige tot[ lumea, dac[ î=i pierde sufletul?> (Marcu 8:34-36).
Aceast[ lep[dare de noi în=ine face parte din pre\ul ascult[rii de
El, când primim darul vie\ii ve=nice, dar mul\i ar vrea ca voia lor
s[ fie f[cut[ în via\a lor =i în acela=i timp s[ aib[ =i via\[ ve=nic[,
dar Domnul Isus ne-a spus c[ nimeni nu poate sluji la doi st[pâni. 
Copilul Domnului este un rob din dragoste al lui Hristos, care

lucreaz[ =i ostene=te pentru ce se vede cu ochii credin\ei, dar care
r[mâne ve=nic =i lumea de multe ori socote=te aceasta o nebunie,
pe când lumea se lupt[ s[ stoarc[ pu\in[ pl[cere =i satisfac\ie din
ceea ce ]i poate da lucrurile care se v[d =i care trec odat[ cu între-
buin\area lor. În acest fel unii sunt robi ai neprih[nirii, iar ceilal\i
sunt robi ai p[catului. }n func\ie de alegerea fiec[ruia, unii au ca
destina\ie ve=nic[ cerul, iar al\ii iazul de foc care arde cu
pucioas[. Fiecare suflet alege pentru el din care categorie vrea
s[ fac[ parte. apostolul Pavel a scris c[ în zilele de pe urm[ va fi
greu s[ fii cu adev[rat un copil al Domnului =i el enumer[
tr[s[turile omului vechi, care uneori se folose=te de numele de
cre=tin. <S[ =tii c[ în zilele din urm[ vor fi vremuri grele>
(2 Timotei 3:1). 
Nu po\i fi m`ntuit f[r[ s[-L ai pe Domnul Isus care este Via\a

ve=nic[ =i nu exist[ copil al Domnului c[ruia s[ nu i se dea o
cruce de dus =i cel pu\in un talant de pus în nego\, de aceea
privind la ve=nicie =i la felul cum ne facem datoria de ispravnici
este de folos s[ ne cercet[m tr[irea =i motivul pentru care facem
ceea ce facem, pentru c[ ele vor fi verificate de st[pân potrivit nu
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f[r[ prihan[ =i plini de bucurie înaintea slavei Sale, singurului
Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nos-
trum, s[ fie slav[, m[re\ie, putere si st[pânire, mai înainte de to\i
vecii, =i acum =i în veci. Amin> (Iuda 1:24, 25). Domnul Isus
poate =i vrea s[ ne p[zeasc[, pentru c[ biruin\a noastr[ va fi =i
biruin\a Lui, pentru c[ fiecare suflet mântuit înseamn[ o valorifi-
care a sacrificiului S[u la Golgota, ]ns[ avem voin\[ liber[ pentru
a sluji =i iubi pe cine vrem. 
O fric[ sfânt[ =i o dragoste adevarat[ pentru Acela care a murit

pentru noi ne va \ine în Cuvânt =i departe de pericolul pr[p[stiilor
suflete=ti. Când stai departe de p[cat nu mai ai o fric[ rea de
Dumnezeu ca Adam, care s-a ascuns de El, ci vei fi la fel ca Noe,
care cuprins de o team[ sfânt[ (Evrei 11:7) a intrat în ascultare de
El, având o p[rt[=ie mult dorit[, ]mpreun[ cu El, în acela=i timp.
Cei care dau înapoi nu se hot[r[sc într-o zi s[-=i nenoroceasc[
sufletul, ci treptat înlocuiesc autoritatea lui Dumnezeu în via\a lor
cu autoritatea lor =i în acela=i timp continu[ s[ spun[ c[ }l iubesc
pe Domnul, continu`nd s[ mearg[ la casa de rug[ciune =i s[ cânte
laudele Domnului. 
Dumnezeu prin Sfânta Scriptur[ ]i face de cunoscut omului

mai multe lucruri despre iad decât despre cer, pentru a-l ajuta s[
aib[ o fric[ s[n[toas[ de p[cat, la fel cum a f[cut =i cu israeli\ii.
<Moise a zis poporului: «Nu v[ sp[imânta\i; c[ci 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). A=a cum ucenicii Domnului au fost recunoscu\i de cei din
jur c[ au umblat cu Isus, trebuie s[ fim recunoscu\i =i noi ca unii
care avem via\a ve=nic[, adic[ pe Domnul Isus ca Domn al vie\ii
noastre. Este important, ca a=a cum un radio prinde unde emise pe
o anumit[ frecven\[ din aer, s[ prinzi în rug[ciune dorin\a Lui de
bine pentru sufletul t[u =i s[ la=i ca în via\a ta aceste gânduri de
sus s[ devin[ fapte f[cute din dragoste pentru sufletele oamenilor.
Iubindu-i pe aceia pe care îi vezi, vei dovedi c[-L iube=ti pe Acela
pe care nu-L vezi decât prin credin\[. Fiecare credincios are o

moarte de cruce a f[cut posibil ca omul s[ fie r[scump[rat =i
împ[cat cu Dumnezeu-Tat[l. Cine vrea s[ aib[ via\[ ve=nic[ tre-
buie s[-L lase pe Dumnezeu s[ stabileasc[ ce este important =i ce
este adev[rat, demn de urmat, pentru c[ omul are tendin\a s[-=i
fac[ adev[rul lui =i chiar atunci când cite=te Scriptura are tendin\a
s[ cread[ =i s[ insiste asupra a ceea ce îi convine. A-L iubi pe
Domnul Isus nu const[ în a spune: <Doamne, Doamne>, ci
înseamn[ a-I face voia, prin a tr[i pentru El =i Împ[r[\ia Lui
ve=nic[, care ne va include =i pe noi în ea. 
Motivul faptelor bune =i al sacrificiului nostru pentru lucrarea

Lui trebuie s[ corespund[ cu împlinirea dorin\elor Aceluia care
nu Se va l[sa s[ r[mân[ dator nim[nui, ci, începând de la un pahar
de ap[ dat în Numele Lui, va r[spl[ti fiec[ruia osteneala. <C[ci
Dumnezeu nu este nedrept ca s[ uite osteneala voastr[ =i
dragostea, pe care a\i ar[tat-o pentru Numele Lui, voi, care a\i
ajutorat =i ajutora\i pe sfin\i> (Evrei 6:10). Când Duhul Sfânt ne
schimb[ în f[pturi noi, numele noastre sunt scrise în cartea vie\ii,
dar din cuvintele Domnului Isus reiese clar c[ unora ajung s[ li se
=tearg[ numele (Apocalipsa 3:5), la fel cum pomul care an dup[
an nu rode=te este t[iat =i dup[ cum ml[di\a neroditoare este t[iat[
=i ars[ dovede=te cât de fals[ este înv[\[tura care se r[spânde=te
cu tot mai mult succes =i care spune c[ odat[ ce ai primit mân-
tuirea, orice ai face, e=ti tot mântuit (Evrei 6:4-6). 
Odat[ ce venim la mântuire nu înseamn[ c[ =arpele nu va

încerca s[ ne vând[ marfa lui, ci studiind sl[biciunea specific[ a
fiec[rui om îi va oferi fiec[ruia ceea ce vede c[-l atrage. Dac[
poftele lume=ti te scârbesc, el nu se va sfii s[-\i ofere mândria
spiritual[ sau s[ te fac[ s[ ui\i cât de mult l-a ofensat pe
Dumnezeu p[catul de care te-a iertat =i faptul c[ nu l-ai iertat pe
acela care \i-a gre=it. Locul de siguran\[ este numai în Hristos,
pentru c[ atunci când }l ai pe El din plin e=ti mul\umit =i fericit,
a=a c[ cel viclean nu-\i poate oferi nimic care s[ te intereseze, a=a
dup[ cum într-un vas plin nu mai ai ce pune. <Iar a Aceluia, care
poate s[ v[ p[zeasc[ de orice c[dere, =i s[ v[ fac[ s[ v[ înf[\i=a\i
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3
ÎNTOARCEREA CELOR DIN EFES LA DOMNUL

<Mul\i din cei ce crezuser[, veneau s[ m[rturiseasc[
=i s[ spun[ ce f[cuser[. +i unii din cei ce f[cuser[
vr[jitorii, =i-au adus c[r\ile, =i le-au ars, înaintea
tuturor: pre\ul lor s-a socotit la cincizeci mii de
argin\i.> Faptele Apostolilor 19:18, 19

Cartea Faptele Apostolilor ne face de cunoscut felul în
care prima genera\ie de cre=tini, îmbr[ca\i în puterea
Duhului Sfânt, primit[ la Rusalii, =i-au desf[=urat

activi tatea de evanghelizare în primii 30 de ani ai începutului
credin\ei cre=tine. De-a lungul anilor au putut fi observate familii
care au avut afaceri de familie care s-au transmis din tat[ în fiu, de
la o genera\ie la alta. În Japonia exist[ o familie renumit[ care se
ocup[ cu zidirea templelor. În statul Virginia a fost o familie care
pentru mult timp a controlat majoritatea afacerilor de tutun.
Dumnezeu are =i El o afacere, =i anume: El se ocup[ de siguran\a
etern[ a sufletelor =i oricine devine parte din familia Lui este
chemat s[ participe la aceast[ afacere a Tat[lui ceresc prin a duce
în lume Vestea Bun[ a Evangheliei, a=a cum vedem c[ au f[cut
cre=tinii din prima er[ cre=tin[. Aceia care intr[ în afacerea Tat[ -
lui, supunându-se de bun[ voie conducerii Duhului Sfânt, =tiu c[
ei trebuie s[ comunice corect =i clar principiile Împ[r[\iei lui
Dumnezeu, îndrumând sufletele spre \ara unde soarele nu apune,
unde cei credincio=i chem[rii cere=ti î=i adun[ co mori ne stri -
c[cioase =i unde este Acela pe care-L iubesc =i care i-a iubit întâi.
Primii cre=tini au lucrat cu mult[ d[ruire în afacerea Tat[lui

lor, =tiind c[ fiecare suflet pe care-l cheam[ =i vine la mântuire

sfer[ de influen\[ binef[c[toare în jurul lui prin lumina pe care o
eman[ în jur =i prin mireasma mântuirii pe care o r[spânde=te =i
cu care într-o zi va trece din via\a aceasta la o deplin[ via\[
ve=nic[. 
Orice num[r împ[r\it la infinit este zero, =i oricât de mult ai tr[i

pe p[mânt în compara\ie cu ve=nicia este în termeni matematici
egal cu zero. Totu=i în via\a aceasta, care este doar o clip[, putem
alege s[ primim =i s[ p[str[m darul vie\ii ve=nice accept`nd darul
mântuirii prin Domnul Isus. Tr[ind o via\[ în ascultare de
Dumnezeu, l[sându-ne mi=ca\i =i motiva\i de gândul ve=niciei,
=tim c[ vom fi r[spl[ti\i dup[ ceea ce am f[cut dup[ voia Lui, nu
dup[ cum am f[cut ceea ce am vrut noi s[ facem. Vrei s[ ai via\[
ve=nic[ ]mpreun[ cu Domnul Isus? Fii gata s[ pl[te=ti oricât
te-ar costa aceasta, pentru c[ într-o zi, când vei vedea r[spl[tirile
celor credincio=i, sigur vei spune c[ s-a meritat. Caut[ Împ[r[\ia
Lui întâi de toate, iar El nu te va l[sa s[ duci lips[ nici de ce ai
nevoie pentru aceast[ via\[. <Bine de cel neprih[nit! Lui îi va
merge bine, c[ci se va bucura de rodul faptelor lui> (Isaia 3:10). 
Dac[ te g[se=ti legat de obiceiuri =i lucr[ri care promoveaz[

dorin\ele firii, ast[zi po\i lua o hot[râre care rupe aceste leg[turi
ce te leag[ de p[mânt =i te ajut[ s[-\i po\i dedica cu adev[rat via\a
Domnului Isus, pentru ca în ve=nicia în care vom intra în curând
s[ po\i primi locul pe care Dumnezeu dore=te s[ \i-l dea în ierar -
hia Împ[r[\iei Sale ve=nice. <Dar eu nu \in numai decât la via\a
mea, ca =i cum mi-ar fi scump[, ci vreau numai s[-mi sfâr=esc cu
bucurie calea =i slujba, pe care am primit-o de la Domnul Isus, ca
s[ vestesc Evanghelia harului lui Dumnezeu> (Fapte 20:24).
Alege s[ tr[ie=ti pentru via\a ve=nic[ =i nu vei fi dezam[git!

Amin
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afara Ierusalimului. }ns[ Dumnezeu alege =i d[ slujbele dup[ pla-
nurile =i gândurile Lui, care sunt diferite de ale noastre. 
Mesajul Evangheliei rostit de apostolul Pavel a zguduit cetatea

Efesului, =i Duhul Sfânt a despietrit multe inimi care au luat
hot[rârea de a p[r[si întunericul =i de a veni la Lumina Lumii care
este Domnul Isus. Poc[in\a vr[jitorilor din Efes a fost real[ =i nu
a constat doar în vorbe, deoarece a dus la o schimbare în via\a lor,
chiar dac[ aceast[ schimbare le-a cerut s[ se despart[ de ni=te
valori p[mânte=ti, a=a cum au fost c[r\ile lor de vr[jitorie, care îi
lega de vechiul st[pân. Se estimeaz[ c[ acele c[r\i valorau mai
mult decât câ=tiga un om muncind normal toat[ via\a lui, =i totu=i
le-au distrus pentru c[ au considerat iertarea care li se ofe rea în
meritul jertfei Domnului Isus mult mai de pre\. Sunt multe
pr[p[stiile spirituale spre care îndrum[ Satana oamenii, dar în
cazul celor din Efes vedem c[ Dumnezeu a chemat la mântuire
prin apostolul Pavel pe cei c[zu\i în pr[pastia puterii ocultului,
care înseamn[ puterile ascunse ale întunericului. 
<Te-am ales din mijlocul norodului acestuia =i din mijlocul

Neamurilor, la care te trimit, ca s[ le deschizi ochii, s[ se întoarc[
de la întuneric la lumin[, =i de sub puterea Satanei la Dumnezeu;
=i s[ primeasc[, prin credin\a în Mine, iertarea de p[cate =i
mo=tenirea împreun[ cu cei sfin\i> (Fapte 26:17, 18). Când inima
vr[jitorilor a fost p[truns[ de Cuvântul Evangheliei rostit de apos-
tolul Pavel ace=tia s-au poc[it =i au ars acele c[r\i, chiar dac[ pân[
atunci acea îndeletnicire b[noas[, dar p[c[toas[, a vr[jitorilor era
modul prin care ei î=i c[utau existen\a. Ei au p[r[sit practicile
oculte când au în\eles c[ acestea nu se vor asocia niciodat[ cu
credin\a în Dumnezeul cel adev[rat, dup[ cum lumina nu se aso-
ciaz[ cu întunericul. Ei au în\eles c[ nu pot sluji la doi st[pâni.
Când au aflat c[ Dumnezeu nu permite asocierea cu lucrarea
duhurilor necurate, care-i afecteaz[ pe cei ce le practic[ cu influ-
en\a lor pân[ la st[rile în care într[ în st[pânirea lor, au distrus
acele c[r\i de vr[jitorie (Deuteronom 18:9-13). Practicile oculte,
oricât de nevinovate ar p[rea la început, deschid u=a duhurilor

adaug[ la comoara lui Dumnezeu, =i aceast fapt produce o mare
bucurie Tat[lui lor. Cum s-au întors cei din Efes la Domnul? Un
om cu numele de Pavel, numit de Domnul Isus <vas ales> (Fapte
9:15), a fost ascult[tor chem[rii cere=ti =i le-a vestit pe Hristos
crucificat =i înviat din mor\i. Primii cre=tini împreun[ cu acei
apostoli minuna\i au lucrat cu d[ruire pân[ la sacrificiu, pentru ca
bucuria Tat[lui lor de a vedea sufletele venind la mântuire s[
devin[ bucuria lor, iar durerea Lui pentru orice suflet pierdut a
devenit =i durerea lor. 
Ei au în\eles c[ a fi cre=tin nu înseamn[ a avea o pozi\ie de

spectator, ca =i cei care urm[resc un eveniment sportiv, ci a fi
cre=tin înseamn[ a lupta personal împotriva întunericului, c[utând
s[ aduc[ câ=tig Împ[r[\iei lui Dumnezeu. Majoritatea cre=tinilor
sunt de acord c[ aceasta afacere a Tat[lui de a aduce suflete la
mântuire trebuie f[cut[, dar totu=i mai pu\in de 25% din ei se
implic[ în ea. Aceast[ situa\ie îi pun într-o pozi\ie periculoas[,
pentru c[ aceia care nu stâng cu El sunt considera\i a fi dintre
aceia care risipesc. <Cine nu este cu Mine, este împotriva Mea, =i
cine nu strânge cu Mine, risipe=te> (Matei 12:30). A strânge
]mpreun[ cu El înseamn[ a nu r[mâne doar un consumator în casa
de rug[ciune, ci înseamn[ a avea o activitate care s[ aduc[ câ=tig
lui Hristos în afara bisericii, pentru c[ nu exist[ stare de neutrali-
tate înaintea lui Dumnezeu când este vorba de activitatea noastr[.
Cum se vor întoarce cei nemântui\i din jurul nostru la

Domnul? Prin a fi =i noi ascult[tori de Domnul Isus, prin a ne
duce la îndeplinire mandatul de a vesti Evanghelia Împ[r[\iei Lui
(Matei 28:19, 20). Cartea Faptelor este numit[ de unii a cincea
evanghelie, pentru c[ cele patru evanghelii parc[ se toarn[ ca
printr-o pâlnie duhovniceasc[ în faptele primilor cre=tini, care
L-au luat în serios pe Dumnezeu =i uneori cu riscul vie\ii lor au
f[ cut cunoscut lumii Vestea Bun[ a mântuirii. Dac[ noi am fi ales
cine ce slujb[ s[ fac[, probabil c[ unii i-am fi dat lui Pavel slujba
de a-L vesti pe Hristos celor din neamul lui, fiindc[ cuno =tea mai
bine Legea, iar lui Petru unii i-am fi dat s[ vesteasc[ mai mult în
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cu ochii no=tri. În lumea spiritual[ exist[ îngerii lui Dumnezeu
care duc la îndeplinirea poruncile Lui, dar mai exist[ =i duhuri
necurate care duc la îndeplinire, în m[sura în care li se permite,
poruncile potrivnicului lui Dumnezeu, care a fost odat[ un heru-
vim cu numele de Lucifer. Aceste duhuri necurate care bântuie în
v[zduh sunt îngeri c[zu\i ]mpreun[ cu Lucifer (Apocalipsa 12:4)
=i pentru un timp li s-a îng[duit o libertate =i o putere limitat[.
Aceste duhuri necurate lucreaz[ mai întâi prin ap[sare, apoi
cel care nu se ap[r[ ajunge la starea de obsedare, ca apoi s[
ajung[ în cea mai grav[ situa\ie, =i anume aceia de a fi posedat
de acele duhuri. 
Este important s[ =tim c[ duhurile necurate au recunoscut

divinitatea =i autoritatea Domnului Isus când umbla pe p[mânt
(Marcu 1:27). Ele nu suport[ prezen\a luminii adus[ de Duhul
Sfânt =i a puterii sângelui Domnului Isus care este =i arma credin -
ciosului. <Ei l-au biruit, prin sângele Mielului =i prin cuvântul
m[rturisirii lor, =i nu =i-au iubit via\a chiar pân[ la moarte>
(Apocalipsa 12:11). Duhurile sunt pline de fric[ pentru c[ =tiu ce
le a=teapt[ =i ele trebuie s[ cedeze în fa\a autorit[\ii Domnului
Isus. <... Ai venit s[ ne pierzi?...> (Marcu 1:24). Cât timp
r[mânem în Hristos noi suntem mai tari =i fiind proprietatea
Aceluia care +i-a dat via\a pentru noi suntem p[zi\i de puterea Lui
prin credin\[. <Voi sunte\i p[zi\i de puterea lui Dumnezeu, prin
credin\[...> (1 Petru 1:5). Credinciosul care cunoa=te Scriptura
=tie =i poate folosi prin proclamare arma sângelui Domnului Isus
cât timp r[mâne în Hristos, duc`nd o via\a de post =i rug[ciune,
f[r[ de care nu exist[ biruin\[ spiritual[ împotriva uneltirilor =i
domina\iei diavolului (Marcu 9:29). 
Satana =i duhurile lui vor s[ nimiceasc[ =i s[ omoare, pentru c[

a=a cum ne-a spus Domnul Isus el a fost de la început uciga=, dar
Domnul Isus a venit ca s[ dea via\[ =i s[ nimiceasc[ lucr[rile
întunericului. Cu cât minciunile sunt mai aproape de adev[r cu
atât sunt mai periculoase =i Satana este specialist nu doar în a
încerca s[ imite unele din lucr[rile lui Dumnezeu pân[ la un loc,

necurate care, f[r[ s[ a=tepte multe invita\ii, i-au în controlul
influen\ei lor satanice vie\ile acelora care practic[ astfel de ritu-
aluri numite de Dumnezeu <urâciuni>. 
Puterile întunericului sunt reale =i ast[zi. De=i sunt limitate, ele

pot distruge via\a oamenilor care prin neascultare de
Dumnezeu dau prilej =i drepturi unor astfel de duhuri rele (Matei
17:21). Unii oameni spun c[ nu exist[ astfel de duhuri, iar al\ii
merg la cealalt[ extrem[ =i se las[ obseda\i de gânduri care îi
umplu de fric[ cu privire la aceste puteri reale ale ocultului. Noi
nu ne lu[m teologia de la demoni, ci din Sfânta Scriptur[ care este
Cuvântul inspirat a lui Dumnezeu =i pentru c[ Scriptura ne înva\[
c[ existen\a acestor duhuri este real[, este bine s[ =tim cum s[
proced[m când ele ne taie calea. Nu avem cum s[ evit[m conflic-
tul cu aceste duhuri necurate întotdeauna, de aceea este bine s[
=tim cum s[ le recunoa=tem când sunt în ac\iune, cum s[ ne
ap[r[m, iar în caz c[ suntem chema\i la aceast[ slujb[ trebuie s[
=tim cum s[-i ajut[m pe aceia care datorit[ p[catului îng[duit în
via\a lor cad victime acestor duhuri. 
Conflictul cu care vom fi provoca\i cel mai des de c[tre aces-

te duhuri necurate este acela de a p[c[tui, pentru c[ pân[ când nu
mu=c[m momeala ce ne-o ofer[ prin p[cat ele nu au nicio putere
asupra noastr[. Domnul Isus i-a eliberat pe cei ap[sa\i de duhuri
necurate, iar aceia care sunt copiii Lui =i lucreaz[ sub autoritatea
lui Dumnezeu au primit =i ei aceast[ putere. <Cei chinui\i de
duhuri necurate, erau vindeca\i> (Luca 6:18). Dup[ cum omul
care p[c[tuie=te deschide u=i duhurilor necurate, acela care
tr[ie=te în lumina curat[ a sfin\eniei prime=te putere împotriva
acestor duhuri necurate asupra c[rora are autoritate în puterea
sângelui Domnului Isus, a=a cum au avut =i primii ucenici ai
Domnului Isus. De aceea trebuie s[ alegem s[ r[mânem tari prin
a ne feri de orice ni se pare r[u. <...s[ nu da\i prilej diavolului>
(Efeseni 4:27).
Fie c[ unii cred sau nu cred, exist[ o lume spiritual[ cu fiin\e

spirituale bune =i rele, care afecteaz[ lumea noastr[ fizic[ v[zut[

}NADINS OARE NU SLUJI|I VOI DUMNEZEILOR MEI? 52 de mesaje pentru 52 de s[pt[m`ni

36 37



faptele spun c[ slujim la unul din cei doi st[p`ni. Cei care }l au ca
st[pân pe Lucifer spun: <Nu voia Ta, ci voia mea!> Aceia care }l
au ca St[pân pe Fiul lui Dumnezeu îi seam[n[ Lui =i spun: <Nu
voia mea, ci voia Ta Doamne s[ se fac[ în via\a mea!> Când am
primit mântuirea am fost înrola\i într-o armat[ mobilizat[ în plin
conflict cu vr[jma=ul sufletului nostru, care nu accept[ ideea c[
ne-a pierdut ca slujitori, =i în mândria lui de doborâtor de suflete
încerc[ s[ ne cucereasc[ din nou. 
Satana este st[pânul acestei lumi despre care Scriptura spune

c[ zace în cel r[u. El este st[pânul acelora care îndeplinesc voia
lui, a=a cum ne-a spus =i Domnul Isus. <Voi ave\i de tat[ pe
diavolul; =i vre\i s[ împlini\i poftele tat[lui vostru...> (Ioan 8:44).
El conduce cu ajutorul st[pânirilor duhurilor din v[zduh (Efeseni
6:12) prin care controleaz[ oameni =i chiar \[ri, dar el are aceast[
putere doar pentru înc[ pu\in[ vreme. Vr[jma=ul are o ambi\ie
grozav[ =i un plan dup[ care ac\ioneaz[ în r[zvr[tire fa\[ de
Dumnezeu. De=i umbl[ cu =iretenii =i la\uri ascunse, a fost biruit
de mul\i, dar a =i biruit pe mul\i =i aceasta dup[ cum fiecare a ales
s[ lupte singur sau depinzând =i ascultând de Dumnezeu. 
Scopul lui este s[ aduc[ omul s[ spun[ c[ ce este r[u este bun,

cum a f[cut cu cei din Eden, sau s[-i fac[ s[ spun[ c[ ce este bun
este r[u =i folosind un amalgan de adev[r =i minciun[, oferind o
cale mai larg[ =i mai u=oar[ ]l aduce pe cel ce nu vegheaz[ s[ nu
mai poat[ deosebi ce-i sfânt de ceea ce nu-i sfânt. Apar tot mai
multe c[r\i despre astrologie, putere demonic[, horoscop, vr[jito-
rie =i alte unelte ale ocultului care-i atrag pe cei doritori de
senza\ii tari, ajung`nd apoi victime a unor influen\e =i puteri
str[ine de care nu mai pot sc[pa singuri niciodat[. Vr[jitorii din
Efes când au auzit mesajul Evangheliei s-au întors la Domnul =i
au fost elibera\i de astfel de puteri ale întunericului. Mesajul lui
Pavel a fost acela c[ exist[ un singur Dumnezeu adev[rat, care
+i-a trimis Fiul s[ moar[ o moarte înlocuitoare pentru cei p[c[to=i
=i, spre deosebire de orice auziser[ cei din Efes pân[ atunci, li
s-a spus c[ Dumnezeu L-a înviat pe acest Isus din mor\i. Din

cu scopul ca apoi s[ le def[imeze, dar el =tie =i cât[ minciun[ s[
amestece cu adev[rul ]nc`t s[ nu trezeasc[ suspiciuni. <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). Minciunile =arpelui
se ocup[ de lucruri mari, ca de exemplu cum gândim despre
Dumnezeu. De exemplu când =tie c[ nu-\i poate vinde minciuna
c[ Dumnezeu nu exist[, vrea s[ te fac[ s[ crezi c[ Dumnezeu este
r[u =i mult prea sever, la fel cum a f[cut cu cei din Eden. Cel
strâmb ar[tându-\i necazurile prin care treci vrea s[ crezi c[
Dumnezeu nu vrea s[ fii fericit =i î\i va sugera c[ El nu este
neap[rat bun. El, prin astfel de gânduri negative, caut[ s[ te
conving[ c[ nu po\i s[ ai încredere în Dumnezeu. 
Suntem în mijlocul unui r[zboi spiritual =i este necesar s[

cunoa=tem bine cine este vr[jma=ul. El este în spatele avorturilor
=i a celorlalte crime; este în spatele regizorilor care produc filme
ce mânjesc mintea oamenilor =i îi provoac[ la a comite acele
p[cate =i tot felul de alte destr[b[l[ri. Prin aceste duhuri necurate
Satana este în spatele celor ce lupt[ împotriva Scripturii, în
spatele potopului de religii care se pretind c[ îndreapt[ omul spre
Dumnezeu =i în spatele corup\iei, începând de la domeniul politic
=i p`n[ la cel religios. Satana, potrivnicul lui Dumnezeu, care a
fost creat de Dumnezeu nu ca Satana, ci ca Lucifer, dar ]n care
atunci când a fost încercat s-a g[sit nelegiuire sub forma p[catu-
lui de mândrie. 
Dumnezeu a f[cut nu numai omul, ci =i îngerii capabili de a

alege între neprih[nire =i f[r[delege, iar o parte din ei au c[zut la
acest examen =i ca urmare a pierderii vredniciei lor au fost
alunga\i afar[ din cer, la fel cum primii oameni, am[gi\i de cel
viclean, au comis f[r[delegea =i au fost alunga\i din Eden.
Dumnezeu are un plan care include =i folosirea lui Satana, pentru
o vreme, când sentin\a de a merge la pierzare ve=nic[, care a fost
rostit[ împotriva lui, va fi dus[ la îndeplinire. Cui sluje=ti?
Depinde de ce spune via\a ta, pentru c[ nu doar cuvintele, ci =i
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Duhul Sfânt i-a n[scut din nou. Ei au dat dovad[ de o poc[in\[
autentic[ care le-a schimbat via\a din temelie, începând cu a
lep[da ca pe un gunoi orice lucru =i obicei, indiferent de valoare
material[, care ar fi putut sta între ei =i Domnul Isus. Dac[ unde-
va în alte sfere ar avea ast[zi loc o conversa\ie între Dumnezeu =i
Lucifer, a=a cum au discutat odat[ despre Iov, care dintre cei doi
s-ar putea l[uda cu tine c[-i sluje=ti? Fariseul din pilda rostit[ de
Domnul Isus (Matei 18:9-14) era sigur c[ Dumnezeu ar fi fost
Acela care se l[uda cu via\a lui, dar adev[rul era altul =i acesta ne
aduce aminte c[ inima noastr[ ne poate în=ela. 
Lumea care zace în cel r[u =i iube=te p[catul spune uneori c[

nu este r[u s[ ai =i ceva religie, de=i majoritatea celor din lume
privesc cu dispre\ la cre=tinul adev[rat, considerând c[ religia este
o proptea sau o cârj[ pentru cei mai slabi de inim[ sau pentru cei
neputincio=i de-a face ceea ce ei socotesc a fi important. De fapt,
o cârj[ nu este rea pentru un handicapat, iar noi to\i ne-am n[scut
cu un handicap numit p[cat =i am fost to\i lipsi\i de slava lui
Dumnezeu. Rând pe rând, fiecare om în via\a lui are cel pu\in
o ocazie când este expus la lumina Evangheliei =i are oportuni-
tatea de a fi cinstit cu el însu=i =i cu Dumnezeu prin a se
recunoa=te c[ este falimentar spiritual ca astfel s[ primeasc[ prin
har darul mântuirii. 
Când ne poc[im =i primim iertarea, Duhul Sfânt ne duce la

starea de a fi s[raci în duh, care este începutul fericirii in inima
omului. Este o stare în care-\i vezi neputin\a de a ajunge cu pute -
rea ta la starea cerut[ de El =i depinzi de ceea ce a f[cut =i face El
pentru tine. Înseamn[ a trece de la: <Eu nu sunt mai r[u ca altul>,
<Eu nu fac r[u nim[nui> sau <M[ descurc eu> la a spune: <Depind
de Dumnezeu =i împlinirea dorin\elor mele depind de Domnul
Isus care a murit pentru mine>. Dac[ ai s[ cau\i s[ te întorci la
Dumnezeu, ca cei din Efes, se poate c[ uneori lumea î\i va spune
s[ nu fii extremist, adic[ s[ fii cu to\i =i cu nimeni, ]ns[ dac[ ai
ales calea de a fi c[ldicel, pentru c[ atunci po\i fi =i cu ce-i bun =i
cu ce-i r[u, put`ndu-\i permite =i una =i alta, dar Dumnezeul nos-

cuvintele lui Pavel au în\eles felul în care a avut loc transferul de
vinov[\ie =i au primit oferta de împ[care a lor cu Dumnezeu prin
a cere =i primi iertarea Lui în meritul jertfei Fiului lui Dumnezeu. 
Milioane de suflete au avut aceast[ experien\[ binecuvântat[

când prin poc[in\[ au sc[pat de vina lor =i au primit dreptul s[ se
numeasc[ copii ai lui Dumnezeu. Este o experien\[ despre care
mul\i m[rturisesc ca fiind o zi în via\a lor când au început s[
tr[iasc[ cu adev[rat, pentru c[ via\a lor s-a schimbat din[untru
înspre exterior. Na=terea din nou care duce la o via\[ schimbat[
tr[it[ pentru Dumnezeu, a=a cum a fost =i în cazul vr[jitorilor din
Efes, nu este doar o no\iune teoretic[ sau o lucrare de lozinc[,
pentru c[ aceast[ regenerare se simte =i se vede, deoarece în cel
n[scut din nou începe s[ tr[iasc[, s[ mi=te, s[ gândeasc[ o f[ptur[
nou[. <C[ci, dac[ este cineva în Hristos, este o f[ptur[ nou[...>
(2 Corinteni 5:17). 
F[r[ excep\ie, dac[ vrem s[ intr[m în Împ[r[\ia Cerurilor, a=a

cum i-a spus Domnul Isus lui Nicodim (Ioan 3:3), trebuie s[ ne
na=tem din nou, pentru c[ El cere acest lucru. Când primim prin
credin\[ ceea ce a f[cut El pentru noi la Golgota =i ne pred[m
via\a Domnului Isus ne poc[im, luând hot[rârea de a p[r[si
p[catul, =i în acele clipe Duhul Sfânt =i Cuvântul lui Dumnezeu
ini\iaz[ la via\[ f[ptura cea nou[ în noi. Na=terea din nou este
ceea ce face El =i ceea ce d[ El atunci când ne poc[im cu adev[rat,
nu ceea ce facem noi. Când Domnul Isus spune: <...«Trebuie s[
v[ na=te\i din nou»> (Ioan 3:7). El nume=te aceast[ experien\[ ca
fiind condi\ia de a intra în cer. Aceia care aleg s[ se poc[iasc[ =i
s[ aib[ aceast[ experin\[ desf[=urat[ în noi de Duhul Sfânt este
iertat, pentru c[ i se atribuie meritele neprih[nirii lui Hristos =i
numele îi este scris în cartea vie\ii, aceasta dându-i dreptul de
reziden\[ în cetatea Noului Ierusalim. <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). 
Cum s-au întors cei din Efes la Domnul? Prin a asculta vestea

bun[ a Evangheliei care i-a dus la o poc[in\[ adev[rat[, prin care
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4
PENTRU CINE TRÃIEºTI?

<Fiindc[ prin moartea de care a murit, El a murit
pentru p[cat, odat[ pentru totdeauna; iar prin via\a
pe care o tr[ie=te, tr[ie=te pentru Dumnezeu.>  

Romani 6:10

Ori de câte ori deschidem Cuvântul Scripturii avem
oportunitatea nu doar s[-L cercet[m, ci s[ fim =i noi
cerceta\i de Cuvântul viu, dat prin inspira\ie divin[

oamenilor f[cu\i destoinici de c[tre Dumnezeu. De=i Cuvântul
Scripturii nu are întotdeuna ca cel mai înalt scop inten\ia de a fi
un mesaj pl[cut urechilor, totu=i, El întotdeuna poate produce o
apropiere de Dumnezeu; poate mi=ca chiar o inim[ împietrit[;
poate da direc\ie bun[ unui suflet care s-a r[t[cit de pe calea cea
dreapt[ =i poate produce o cercetare sfânt[, care în urma poc[in\ei
las[ pace =i bucurie în suflet. Dac[ urmezi un curs la un colegiu
=i vrei ca acel efort s[ fie validat, trebuie s[ iei o not[ de trecere.
Dup[ cum doar scurgerea timpului de la începutul trimestrului
pân[ la sfâr=it nu-\i garanteaz[ o not[ bun[, deoarece este nevoie
s[ depui un efort academic, tot a=a scurgerea unei zile sau chiar a
unui an nu este validat în mod automat ca fiind tr[it pentru
Dumnezeu. 
Dac[ pe p[mânt oamenii au o carte de munc[ prin care li se

recunosc anii munci\i, pentru ca apoi av`nd în vedere ace=ti ani s[
li se stabileasc[ o pensie, trebuie s[ =tim c[ =i Dumnezeu \ine
seama de munca noastr[ în via Lui, având în vedere toate oportu-
nit[\ile pe care El le pune în calea noastr[, în zilele vie\ii noastre
pe p[mânt (Psalmul 139:16). Experien\a israeli\ilor sco=i de

tru este un Dumnezeu gelos care vrea tot sau nimic. Când
Dumnezeu nu \i-e Tat[, iar Hristos nu ]\i este Mântuitor, diavolul
\i-e st[pân, dar când Domnul Isus î\i este Domn vr[jma=ul î\i este
un potrivnic pe care-l po\i birui, împotrivindu-te lui tare prin
credin\[, refuzându-i ofertele prin care te provoac[. 
Mântuirea este cea mai mare nevoie a ta =i dac[ o ceri

Domnului Isus, El este gata s[ \i-o dea. Este important s[ faci
acest pas, pentru c[ f[r[ de pasul poc[in\ei nu po\i deveni o
f[ptur[ de care Lui s[-i plac[. Lui nu-i place de noi pân[ când nu
suntem ierta\i =i cur[\i\i de vin[, =i dac[ Lui nu-i place de noi nu
conteaz[ cui i-ar place, pentru c[ suntem tot pierdu\i. Dac[, la fel
ca cei din Efes, vei lua hot[rârea de a scoate din via\a ta tot ce
Dumnezeu nume=te p[cat, El este gata s[ te primeasc[ =i ca
St[pân s[ se îngrijeasc[ de nevoile tale. 
Când vei sim\i bucuria mântuirii, ca cei din Efes, î\i vei

cotrob[i casa =i chiar gândurile ca s[ sco\i afar[ orice L-ar putea
întrista pe Duhul Sfânt. El î\i va lua sim\ul de vin[ =i-\i va vinde-
ca mintea de orice remu=c[ri ale trecutului, ca apoi s[-\i dea
puterea de a tr[i o via\[ disciplinar[ prin credin\[, f[r[ de care nu
po\i cre=te. Dac[ pân[ ast[zi nu ai primit darul mântuirii, ce tre-
buie s[ faci ca s[-l prime=ti asemena celor din Efes? Trebuie s[ te
poc[ie=ti ca s[ fii n[scut din nou, apoi s[-L urmezi pe Domnul
Isus dup[ Scripturi. Tâlharul s-a poc[it pe cruce, vr[jitorii din
Efes s-au poc[it la cuvântarea apostolului Pavel, famenul etiopi-
an s-a poc[it în pustie, temnicerul din Filipi s-a poc[it în temni\a
pe care o conducea, =i poc[in\a ta poate avea loc în Casa de
rug[ciune sau chiar acas[, acolo unde î\i pleci genunchii înaintea
Domnului Isus, cerându-i ca El s[ te ierte de orice vin[ =i s[
devin[ Domnul =i Mântuitorul t[u. Cheam[-L sincer în inima ta =i
El, care nu numai c[ e Sfânt, ci =i Bun, va veni =i-\i va da mân-
tuirea.

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

Domnului cu suma de 495.000 dolari. S[racul cre=tin, ajuns rob
al lucrurilor materiale, a spus c[ nu este chiar a=a de u=or pentru
c[ banii lui exercit[ asupra lui o putere asemenea electricit[\ii,
care nu-i d[ drumul =i cu cât are mai mul\i cu atât strânsoarea lor
asupra lui devine tot mai puternic[. 
Apostolul Pavel care a avut curajul de a ne invita s[ p[=im pe

urmele lui (1 Corinteni 4:16; 11:1) încât =i el c[lca pe ale lui
Hristos, ne ofer[ un alt model de via\[ pentru c[ era legat cu un
alt fel de leg[turi, care-L \ineau cu ochii a\inti\i spre o r[splat[
dincolo de aceast[ lume =i via\[, unde î=i aduna comori. El nu
s-a l[udat cu =coala renumit[ la care a studiat, cu cet[\enia roma -
n[ care era de mare valoare, cu faptul c[ a fost r[pit la al treilea
cer =i a v[zut lucruri de nedescris, c[ a plantat biserici pe unde a
c[l[torit =i a câ=tigat suflete ce se bucurau mai mult de faptul c[
erau robi ai lui Isus Hristos =i ca rob din dragoste a Domnului
avea ca prioritate s[ fie g[sit în Hristos. Parc[ privindu-=i cartea
de munc[, a spus c[ a considerat tot ce a f[cut =i a câ=tigat înainte
de a fi în Hristos ca o pierdere sau chiar ca =i un gunoi, pentru c[
a =tiut c[ num[r[toarea bun[ a zilelor lui a început numai dup[ ce
L-a cunoscut pe Hristos =i puterea învierii Lui. 
Scriptura ne spune c[ pe vremea lui Set au început oamenii s[

cheme Numele Domnului (Genesa 4:26) =i acea vreme din via\a
acelor oameni a fost începutul unor vremuri sau ani recunoscu\i
de Dumnezeu ca fiind ani num[ra\i bine =i tr[i\i cu folos. Pentru
neamul de israeli\i care au fost robi în Egipt, via\a spiritual[ de
popor liber a început cu primul Pa=te (Exod 12:12). Pentru noi
oamenii, care suntem în via\[ ast[zi, via\a spiritual[ a început în
ziua când prin ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu, la îndemnul
=i prin lucrarea tainic[ a Duhului Sfânt în[untrul nostru, ne-am
poc[it =i prin credin\a în Dumnezeu am devenit f[pturi noi =i vii
în Hristos Isus. <Tot a=a =i voi ]n=iv[, socoti\i-v[ mor\i fa\[ de
p[cat, =i vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru>
(Romani 6:11). Ziua pred[rii noastre cu tot ce suntem lui
Dumnezeu este ziua când din mor\i, în duhul nostru, am devenit

Dumnezeu de sub robia lui Faraon este un bun exemplu a felului
în care cineva sc[pat din robia p[catului î=i poate totu=i risipi o
bun[ parte a vie\ii, în loc s[ tr[iasc[ cu folos maxim pentru
Dumnezeu. Prin decizii gre=ite Israelul a risipit timp care pentru
noi oamenii este un bun limitat =i în acest mod =i-au risipit parte
din via\a lor. Odat[ ie=i\i din Egipt =i ajun=i la Horeb, unde au
primit Legea, în vreo 11 zile (Deuteronom 1:2) au ajuns la
Cades-Barnea (Seir-Petra) care era o poart[ a Canaanului promis,
dar pentru necredin\a =i cârtirea din inima lor r[t[cit[ nu au intrat
în Canaan, ci au continuat s[ r[t[ceasc[ prin pustie zeci de ani
pân[ când Domnul le-a spus: <V[ ajunge de când ocoli\i muntele
acesta...> (Deuteronom 2:3). 
Pentru a ne num[ra bine zilele, a=a cum ne înva\[ robul lui

Dumnezeu Moise (Psalmul 90:12), este necesar s[ privim la
începutul vie\ii noastre spirituale, când prin na=terea din nou am
p[=it pe drumul îngust care duce la casa Tat[lui =i privind la acest
început marcat de o zi a poc[in\ei s[ vedem cât am parcurs din
traseul ales de Dumnezeu pentru via\a noastr[. Urmând cursul
trasat de Cel Divin, având ca =i C[l[uz[ Duhul Sfânt, la clipe de
de mare încercare sau de mari biruin\e, va trebui s[ ne aducem
mereu aminte c[ traseul nu este destina\ia final[, pentru ca astfel
s[ nu disper[m c`nd suntem ]n necaz =i s[ nu ne alipim de cele
p[mânte=ti când avem reu=ite.
Indiferent cât de imuni s-ar crede unii, alipirea de lucrurile

acestui p[mânt a fost =i r[mâne unul din cele mai mari pericole
pentru credinciosul care a avut o zi în via\a lui când a spus c[
=i-a predat via\a Domnului. Un om, dup[ ce a suferit un zbucium
îndelungat în[untrul lui s-a dus la pastor =i i-a spus c[ are o mare
problem[. I-a spus pastorului c[ a fost o vreme când a avut în con-
tul bancar 5.000 de dolari =i era un cre=tin care se bucura de pace,
dar acum a ajuns s[ aib[ 500.000 de dolari în cont =i se simte ca
un rob, pentru c[ mereu trebuie s[ se îngrijeasc[ de bani, s[-i
investeasc[ =i s[-i sporeasc[. Pastorul i-a spus c[ problema lui
poate fi rezolvat[ u=or prin a scrie un CEC pentru lucrarea
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pentru slava lui Dumnezeu =i pentru a ne bucura de El, pân[ când
aceast[ dorin\a a Lui nu devine o realitate în via\a noastr[, nu
avem cum s[ fim cu adev[rat ferici\i. 
Dumnezeu lucreaz[ cu un scop precis =i nu l-a ]nt`mplare se

apropie de tine sau de mine prin Cuvântul S[u, ci în mod
inten\ionat a plantat în noi dorin\e =i a planificat evenimente ca
noi s[ c[ut[m s[ d[m un r[spuns gândului ve=niciei pe care l-a
pus în noi. Dorin\a Lui bun[ pentru noi se duce la îndeplinire când
r[spundem chem[rii la mântuire f[cut[ prin Evanghelie =i în
meri tul jertfei Domnului Isus ne împ[c[m cu El, trecând astfel din
rândul celor numi\i <fii ai mâniei> (Efeseni 2:3) în rândul celor
numi\i vase ale îndur[rii Sale (Romani 9:23). Acest eveniment
marcheaz[ pe p[mânt =i în cer ziua când alegem s[ tr[im pentru
Dumnezeu. Este ziua când devii foarte insteresat s[ vezi ce face
Dumnezeu în jurul t[u, pentru c[ vrei s[ participi =i tu la acea
lucrare. Pentru cine =i pentru ce tr[ie=ti?  
Majoritatea oamenilor tr[iesc pentru ni=te scopuri care uneori

sunt nobile, iar alte ori f[r[ sens sau rost =i sunt trec[toare,
pentru c[ acel efort nu este trecut în cartea de munc[ a lui
Dumnezeu ]n dreptul acelui suflet. Unii tr[iesc pentru a muncii,
unii pentru a avea lucruri sau bani, unii spun c[ tr[iesc pentru
copiii lor, iar al\ii tr[iesc pentru un nume de prestigiu sau putere
între oameni, dar pân[ când omul nu tr[ie=te pentru Dumnezeu
(1 Timotei 1:4) î=i risipe=te via\a scurt[ pe care o are de tr[it pe
p[mânt. Mul\i sunt gata s[ spun[ c[ sunt preg[ti\i s[ moar[ pen-
tru Hristos, dar câ\i sunt gata s[ tr[iasc[ pentru El? E=ti tu gata
s[ tr[ie=ti pentru El? Acela care vrea cu adev[rat s[ tr[iasc[ pen-
tru Domnul =i s[ urm[reasc[ a ]mplini interesele Lui este gata
s[-=i divulge idolii =i s[-i p[r[seasc[, pe când aceia care sunt
cre=tini doar cu numele sunt gata s[ g[seasc[ scuze =i s[
ra\ionali zeze ceea ce fac, mâna\i fiind de alte scopuri. Acela care
exami nându-=i via\a poate spune c[ tr[ie=te pentru Dumnezeu
are n[dejdea care nu în=al[, =i anume c[ într-o zi va fi ve=nic cu
Domnul. Aceast[ n[dejde îi d[ imbold pentru a se investi cu

vii =i din fire=ti am devenit duhovnice=ti. Este ziua când în ceruri
ni s-a deschis o carte de munc[ în care cu mult[ precizie este
notat[ munca noastr[ în slujba noului St[pân. Din acea zi
începem s[ umbl[m în faptele bune preg[tite pentru noi. <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). 
Primii cre=tini, care au fost gata de sacrificiu suprem, au

în\eles foarte bine, =i bine va fi =i de sufletul nostru dac[ via\a
noastr[ va spune c[ am în\eles =i noi, c[ a fi cre=tin înseamn[
a fi un suflet care tr[ie=te pentru Dumnezeu. <C[ci eu, prin Lege,
am murit fa\[ de Lege, ca s[ tr[iesc pentru Dumnezeu>
(Galateni 2:19). Oamenii se nasc o singur[ dat[, mor o singur[
dat[ =i dac[ vor mântuirea trebuie s[-L primeasc[ pe Domnul Isus
ca Domn =i St[pân o singur[ dat[, pentru c[ indiferent de familie,
neam, \ar[ sau obiceiuri în care s-a n[scut =i a tr[it un om,
mântuirea este personal[, pentru c[ ea se prime=te ca dar de la
Dumnezeu în mod individual. 
Dac[ cineva are destui ani ca s[ poat[ p[c[tui ]nseamn[ c[ are

=i destui ani ca s[ se poc[iasc[ =i s[ poat[ primi mântuirea. Dac[
cineva are destui ani ca s[ poat[ hr[ni =i îngriji trupul singur, cu
strictul necesar, ]nseamn[ c[ are destul de mul\i ani ca s[ se
hr[neasc[ singur din Cuvânt, ca astfel, cunoscând care este voia
lui Dumnezeu, s[ poat[ tr[i pentru El. Cu cât în\elegem mai de -
vreme c[ am fost crea\i nu ca s[ avem scopuri diferite de ale lui
Dumnezeu, ci am fost crea\i dup[ voia =i pl[cerea lui Dumnezeu
ca s[ tr[im pentru El aici pe p[mânt =i ve=nic în ceruri, cu atât mai
repede =i mai bine vom putea tr[i via\a aceasta cu folos ve=nic.
<+i a f[cut din noi o împ[r[\ie =i preo\i pentru Dumnezeu, Tat[l
S[u: a Lui s[ fie slava =i puterea în vecii vecilor! Amin>
(Apo calipsa 1:6). Noi, f[ptura mâinii Lui, am devenit \inta milei
=i dragostei Lui cu scopul ca dup[ perioada de testare de pe
p[mânt s[ continu[m s[ tr[im ve=nic cu El =i pentru El
(Apo calipsa 22:3, 4). Pentru c[ am fost crea\i cu scopul de a tr[i
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Un astfel de suflet când se gânde=te la rug[ciune nu se
gânde=te doar ca la ceva ce trebuie s[ fac[ în mod mecanic, din
obliga\ie, ci se gânde=te la timpul de rug[ciune ca fiind ceva nece-
sar sufletului lui =i ca la ceva ce dore=te Dumnezeu, care vrea s[
aib[ p[rt[=ie cu noi. Un astfel de suflet, care tr[ie=te pentru
Dumnezeu, a în\eles cât de mult se bucur[ Domnul când g[se=te
în el o sete dup[ aceast[ p[rt[=ie reciproc[, ca apoi s[ ajung[ s[
primeasc[ din gândurile, din dorin\ele =i din puterea lui
Dumnezeu. Un astfel de suflet =tie c[ a=a cum î\i este Dumnezeul
în vedere =i gândire, a=a î\i este =i ]n închinarea pe care I-o aduci.
Pentru cine tr[ie=ti? Dac[ spui c[ tr[ie=ti pentru Hristos, cât te
cost[? A tr[i pentru Hristos cost[ nu zece la sut[, ci tot ce ai, pen-
tru c[ împreun[ cu tot ce ai apar\ii lui Hristos, care a pl[tit
r[scump[rarea ta. 
Acela care tr[ie=te pentru Hristos a în\eles prin experien\a

tr[irii c[ Duhul Sfânt nu este o concep\ie, ci o Persoan[ real[, care
nu are doar influen\[ =i putere, ci are caracter, dorin\e, sim\uri =i
chiar un plan dup[ care vrea s[ conduc[ via\a credinciosului. Pen-
tru cine tr[ie=ti? Dac[ spui c[ tr[ie=ti pentru Hristos, cât =i unde a
adus Duhul Sfânt folos Împ[r[\iei lui Dumnezeu folosindu-se
vasul t[u? Poate spui c[ de mult ai dorit s[ aduci folos Împ[r[\iei
lui Dumnezeu, dar a fost vasul t[u p[strat în sfin\enie pentru ca El
s[ se poat[ folosi de el? (2 Timotei 2:21). A=a cum s-a spus pe
vremea lui Faraon =i a Israeli\ilor ajun=i robi în Egipt =i faraonul
zilelor de ast[zi, vr[jma=ul sufletelor noastre, spune la fel: <S[ se
dea mult de lucru oamenilor acestora, ca s[ aib[ de lucru, =i s[ nu
umble dup[ n[luci> (Exodul 5:9). 
Prin lumea care ne înconjoar[ =i pârghiile de presiune ale

nevoilor =i dorin\elor fire=ti, dumnezeul puterii v[zduhul creaz[
tot felul de presiuni care dau na=tere la dorin\e de a vrea tot mai
mult, tot mai nou =i mai dife rit, ]nc`t omul s[ fie ocupat cu orice,
numai nu cu a tr[i pentru Dumnezeu. Odat[ ce prin na=terea de
sus am devenit f[pturi noi =i am ]ncheiat leg[mânt cu Domnul
prin botezul în moartea Lui, dovedim c[ tr[im pentru Dumnezeu

d[ruire =i bucurie cu tot ce este =i cu tot ce are în Împ[r[\ie.
Aceast[ n[dejde nu înseamn[ o total[ lips[ a problemelor
prezentate de vitregia acestei vie\i, ci înseamn[ a cunoa=te
faptul c[ în mijlocul problemelor avem promisiunea lui
Dumnezeu cu privire la via\a care nu este trec[toare =i aceast[
n[dejde str[luce=te cel mai frumos ]n necaz.
Pentru apostolul Pavel a tr[i însemna Hristos (Filipeni 1:21) =i

când ai o rela\ie bun[ cu Dumnezeu a tr[i pentru El înseamn[ a fi
eliberat de multe din probleme p[mâte=ti sau cel pu\in de efectul
lor întreg, pentru c[ sunt privite ca fiind temporare =i aceasta pen-
tru c[ ancora credin\ei noastre ne leag[ de cer, nu de p[mânt.
Pentru cine tr[ie=ti? Ce ar spune cei din jurul t[u despre tine cu
privire la aceast[ întrebare? Ce se spune în Cer despre tine când
este examinat[ ispr[vnicia încredin\at[ \ie? În prima er[ cre=tin[,
când ucenicii d[deau slav[ Domnului, când erau învrednici\i s[
fie b[tu\i pentru Numele Domnului =i când în focul persecu\iei
num[rau câ\i au trecut la Domnul într-o lun[, nu prea existau
cre=tini de form[ care nu =tiau pentru cine sau pentru ce tr[iesc,
pentru c[ acela care primea numele de cre=tin =tia c[ este posibil
s[-l coste acest nume. 
Abia mai târziu, când cel =iret a v[zut c[ nu are decât de pier-

dut prin persecu\ia Bisericii =i s-a dat frâu libert[\ilor cre=tine,
îng[duind uneori chiar botezul unui ]ntreg ora= sau chiar a unei
\[ri întregi la cre=tinism, s-a ajuns s[ existe cre=tini doar cu
numele, care aveau o credin\[ de fa\ad[, f[r[ s[ aib[ o rela\ie per-
sonal[ cu Hristos. În acest mod, cu timpul s-a ajuns nu numai la
multe religii, dar =i la punctul unde religiile s[ nu se sufere între
ele =i chiar s[ se prigoneasc[, pentru c[ cei idolatri nu pot accep-
ta decât al\i idolatri. Cre=tinul, care a=a cum spune textul citat la
început din epistola c[tre Romani, care mai este numit[ de unii =i
constitu\ia cre=tinului, <prin via\a pe care o tr[ie=te, tr[ie=te pen-
tru Dumnezeu>, având nu doar o religie a min\ii, ci a inimii care
simte c[ldura dragostei lui Dumnezeu =i un astflet de credincios
are la rândul lui o c[ldur[ a dragostei pentru Dumnezeu. 
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care nu-L cunosc pe Dumnezeu sunt de multe ori foarte aten\i s[
lase vorb[ în ce haine s[ fie îmbr[ca\i când mor, dar cei care au
duhul viu sunt mai interesa\i s[ =tie c[ vor învia cu haina alb[ a
neprih[nirii cu care-i îmbrac[ Domnul pe aceia care tr[iesc pen-
tru El =i care vor avea parte de prima înviere. 
Pe p[mânt sunt oameni care fac =i oameni care nu fac voia lui

Dumnezeu, dar în ceruri nu vor fi decât aceia care fac voia Lui.
<+i, dup[ cum oamenilor le este rânduit s[ moar[ o singur[ dat[,
iar dup[ aceea vine judecata> (Evrei 9:27). Urmeaz[ o zi când
Dumnezeu va pune ultimul punct în istoria omenirii, în felul cum
o cunoa=tem noi. Urmeaz[ o zi a judec[\ii, care va sigila pentru
ve=nicie viitorul sufletelor oamenilor crea\i dup[ chipul =i
asem[narea lui Dumnezeu ca s[ existe ve=nic =i Acela care va
judeca va fi Domnul Isus (Ioan 5:22). Aceast[ judecat[ =i dreapt[
r[spl[tire a fiec[rui suflet de c[tre Dumnezeu se va face ]n func\ie
de modul cum fiecare a ales s[ tr[iasc[ pe p[mânt. Eviden\a
va fi prezentat[ =i va dovedi pentru cine =i pentru ce am tr[it.
<C[ci Dumnezeu va aduce orice fapt[ la judecat[, =i judecata
aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie r[u>
(Eclesiastul 12:14). 
Dumnezeu, care a creat miliardele de corpuri cere=ti, a creat =i

planeta Terra cu condi\ii speciale, privilegiate pentru om, ]nc`t el
s[ tr[iasc[ =i s[ poat[ alege de bun[ voie s[ asculte de Dumnezeu
=i de planul Lui. Sfânta Scriptur[, cartea care con\ine planificarea
timpurilor rânduite de Creator, are în ea planul Domnului pentru
via\a ta, dar dac[ te împotrive=ti acestui plan prin a-l refuza sau
amâna poc[in\a ta, El, care este Drept =i Credincios, nu-\i va
putea fi decât Judec[tor care va rosti o sentin\[ dreapt[ de con-
damnare ve=nic[. Dac[ cercetându-te g[se=ti în tine f[r[delege
trebuie s[ =tii c[ nu oamenii, ci numai Acela care a dat Legea te
poate ierta de c[lcare ei =i El vrea s[ fac[ acest lucru. Domnul Isus
te poate scoate din temni\a vinei care \i-a închis gur[ =i \i-a legat
mâinile ]nc`t s[ nu po\i tr[i cu fapta =i m[rturia gurii tale pentru
Dumnezeu. O cântare veche spune: <Numai odat[ tu tr[ie=ti,/ +i

când facem ce-I place =i ce este important pentru Domnul Isus =i
nimic nu este mai important ca mântuirea sufletelor. 
A=a cum sistemul pedagogic folose=te uneori metoda prin care

leag[ partea teoretic[ de partea practic[, tot a=a acela care tr[ie=te
pentru Dumnezeu combin[ partea cunoa=terii =i slujirii lui
Dumnezeu în adunarea Lui cu partea practic[ a tr[irii acas[ =i
oriunde ar fi în afara casei de rug[ciune. Fiecare în dreptul lui
poate accepta sau sfida cerin\a lui Dumnezeu de a tr[i nu pentru
lumea aceasta, ci pentru cea care vine. Politicienii =i uneori
chiar func\ionarii bisericilor sunt specializa\i în a nu spune
nici DA nici NU =i uneori cre=tini se comport[ în acest fel, dar
orice am alege în afar[ de a face ce El ne cere s[ facem înseamn[
un NU al nostru. 
Putem lua o decizie bun[ cu privire la felul cum alegem s[ ne

cheltuim via\a privind la modul în care aceia care au tr[it înaintea
noastr[ au ales s[ priveasc[ cât de mare este Dumnezeu =i cât de
mici =i de neînsemna\i sunt ei. Ei s-au asem[nat cu praful de pe
cump[n[, cu o pic[tur[ de ap[, cu iarba care trece =i chiar cu pul-
berea cenu=ei, iar atunci când ceva bun a ie=it în urma ascult[rii
lor de Dumnezeu I-au atribuit tot meritul Domnului, care Î=i duce
la îndeplinire voia Sa printre oamenii care aleg s[ tr[iasc[ pentru
El. Aceia care aleg s[ tr[iasc[ pentru Dumnezeu sunt cunoscu\i
chiar =i în lumea spiritual[ ca fiind robii Dumnezeului Celui Viu
=i nu cred c[ exist[ pentru un muritor un titlu mai înalt. <Oamenii
ace=tia sunt robii Dumnezeului Celui Prea }nalt =i ei v[ vestesc
calea mântuirii> (Fapte 16:17). 
Pentru cine se spune în lumea spiritual[ c[ tr[ie=ti tu? Unde va

fi sufletul t[u peste o sut[ de ani =i cum ai vrea s[ fie privit[
lucrarea vie\ii tale pe p[mânt? Nu po\i afecta trecutul, dar po\i
face ceva cu privire la prezent =i la viitor. Timpul duce omul încet,
dar f[r[ s[ se poat[ împotrivi spre momentul întâlnirii cu
Dumnezeu. Mul\i, chiar foarte mul\i oameni sunt grijulii cu
privire la felul în care vor fi îngropa\i, dar acela care tr[ie=te pen-
tru Dumnezeu se gânde=te mai mult de felul cum va învia. Cei

50 51

52 de mesaje pentru 52 de s[pt[m`ni}NADINS OARE NU SLUJI|I VOI DUMNEZEILOR MEI?



5
ROADA FÃRÃ DE CARE SUNT „NIMIC“

<Chiar dac[ a= vorbi în limbi omene=ti =i îngere=ti, =i
n-a= avea dragoste, sunt o aram[ sun[toare sau un
chimval zâng[nitor. +i chiar dac[ a= avea darul pro-
rociei, =i a= cunoa=te toate tainele =i toat[ =tiin\a;
chiar dac[ a= avea toat[ credin\a a=a încât s[ mut =i
mun\ii, =i n-a= avea dragoste, nu sunt nimic.> 

1 Corinteni 13:1, 2

Nim[nui nu-i place ca cineva s[-i numeasc[ efortul pe
care-l depune <nimic>, adic[ f[r[ de valoare, pentru c[
prin neveghere fiecare din noi suntem expu=i la acest

pericol prin a fi deficien\i ]n ce prive=te roada Duhului—
dragostea, se merit[ s[ c[ut[m aceast[ road[ în noi, =i dac[ g[sim
c[ o avem este bine s[-i evalu[m calitatea. Pentru a ne ajuta s[
în\elegem importan\a prezen\ei acestei roade în noi, apostolul
Pavel a recurs la a se pune pe el într-o extrem[, numindu-se pe el
=i lucrarea pe care o face <nimic>, în cazul ]n care lucrarea lui nu
era motivat[ de dragoste. Dragostea este Roada Duhului, care
valideaz[ cu credit divin efortul nostru în ceea ce facem pentru
lucrarea Domnului =i ea este prezent[ la ini\ierea vie\ii noastre noi
în Hristos. Ea trebuie s[ ne înso\easc[ în umblarea noastr[ pe
p[mânt, ca apoi s[ r[mân[ tot cu noi când p[r[sim acest trup de
carne pentru a fi ve=nic în cer cu Dumnezeu. 
Nu avem cum fi cre=tini maturi f[r[ experien\a de a purta o

cruce pe care Domnul o alege în mod individual pentru fiecare
dintre noi =i nu te po\i a=tepta ca ispr[vnicia ta pe p[mânt s[
atrag[ dup[ sine o r[splat[ dac[ nu avem aceast[ road[ a dragostei

cui ai vrea ca s[-i sluje=ti?/ Numai o inim[ tu ai,/ +i cui ai vrea s[
i-o predai?> 
E=ti tu st[pân deplin pe tine? Nu! Po\i s[ faci ca timp de o zi

s[ nu-\i treac[ niciun gând r[u prin minte? Nu! Acela care-=i
pred[ via\a Domnului Isus recunoa=te neputin\a de a se conduce
bine =i se pune sub autoritatea mâinii care nu d[ gre= prin a-=i
încredin\a soarta în mâna Domnului. Fiecare rela\ie a noastr[ cu
oamenii are un poten\ial de furtun[ =i fulgere f[r[ de puterea
Evangheliei în via\a noastr[, dar când devenim ai Lui =i tr[im
pentru El Domnul ne salveaz[ chiar de noi în=ine =i de felul nos-
tru de a ne fi nou[ în=ine un pericol prin dorin\ele =i faptele firii
omului vechi. Cine se încrede în inima lui este un nebun
(Proverbe 28:26), dar cine se încrede în Domnul este înconjurat
de îndurarea Lui (Psalmul 32:10). 
Dac[ ai s[ alegi s[-L prime=ti pe Domnul Isus în inima ta,

punându-\i încrederea în ceea ce El a f[cut pentru tine la Golgota
=i în ceea ce El poate face cu via\a ta tr[it[ pentru El, nu doar de
form[, ci în a=a fel <ca prin via\a pe care o tr[ie=ti, s[ tr[ie=ti pen-
tru Dumnezeu>, într-o zi ai s[ te bucuri de o r[splat[ din partea
Aceluia care nu poate fi întrecut vreodat[ în d[rnicie =i
generozitate. Este ziua cercet[rii =i pentru unii chiar ziua
împ[c[rii, când înc[ pot face din bun[starea sufletului lor o priori -
tate prin a alege s[ tr[ie=ti pentru Dumnezeu, de aceea dedic[-\i
via\a printr-o rearanjare a priorit[\ilor ]nc`t ea s[-L onoreze pe
Acela care te-a iubit a=a de mult c[ +i-a dedicat venirea =i via\a
pe p[mânt mânturii sufletului t[u.   

Amin
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lor în privin\a unit[\ii începând în capitolul 11, unde abordeaz[
unele probleme cu privire la rânduiala bisericii atunci când
comemorau suferin\ele =i moartea Domnului Isus la Cin[. Din
felul ]n care le explic[ importan\a Cinei =i combate ideile eretice
în\elegem c[ fra\ii din Corint au uitat c[ cina fizic[ este un sim-
bol al unei realit[\i spirituale la care particip[ copiii Domnului
dup[ ce =i-au cercetat via\a în fa\a dorin\ei Domnului Isus, pentru
ca ei s[ tr[iasc[ în sfin\enie. 
În capitolul 12, apostolul Pavel prezint[ felul în care darurile

duhovnice=ti trebuie s[ lucreze împreun[ cu dedicarea pentru
binele trupului lui Hristos =i nu în competi\ie unele cu celelalte,
ca apoi în capitolul 13 s[ prezinte dragostea ca fiind ingredientul
care face ca toate s[ lucreze bine împreun[, dup[ planul lui
Dumnezeu. Prin a se numi pe el <nimic> f[r[ aceast[ road[ a
dragostei, apostolul Pavel a ar[tat în acea vreme fra\ilor din
Corint, =i ne arat[ nou[ ast[zi, felul în care dragostea întrece ca
importan\[ bog[\ia darurilor duhovnice=ti amintite în capitolul
12. El a c[utat s[-i ajute s[ în\eleag[ c[ aceste daruri mult dorite
de mul\i =i ast[zi, pe care cei din Corint le socoteau a fi de cea mai
mare importan\[ pentru ei, nu aveau cum s[ le îmbog[\easc[ via\a
spiritual[ cu adev[rat, dac[ nu erau motivate de dragoste. 
Cred c[ biserica din Corint avea adev[ra\i oratori care prezen-

tau predici conving[toare =i proroci care descopereau taine, dar
cuvântul apostolului le atrage aten\ia c[ manifestarea acelor
daruri f[r[ dragostea lui Dumnezeu în inim[ nu le folosea la
nimic. <Îns[ n[dejdea aceasta nu în=al[, pentru c[ dragostea lui
Dumnezeu a fost turnat[ în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care
ne-a fost dat> (Romani 5:5). Apostolul Pavel nu a fost împotriva
acestor daruri duhovnice=ti care prin Duhul Sfânt erau prezente =i
în el, dar le-a spus celor din Corint, =i prin acela=i cuvânt ne spune
=i nou[, c[ la funda\ie trebuie s[ fie dragostea, la fel ca aceea cu
care am fost =i noi iubi\i. F[r[ dragoste orice altceva am avea nu
ar fi îndeajuns, pentru c[ aceast[ road[ numit[ dragoste d[ va -
loare manifest[rii acelor daruri înaintea oamenilor =i înaintea lui

f[r[ de care, în cele cere=ti, suntem <nimic>. Chiar dac[ pe
moment gândul c[ este posibil s[ fim numi\i <nimic> ne provoac[
într-un mod nepl[cut, dac[ acest fel de întristare duce la poc[in\[
=i la o evalu are a motivelor care sunt în spatele felului în care
ac\ion[m, sufletul nostru va avea de câ=tigat. 
Din toat[ literatura care trateaz[ subiectul dragostei parc[

nimic nu întrece în frumuse\e capitolul 13 scris de apostolul
Pavel, care descrie dragostea cre=tin[. Inspirat de Duhul Sfânt,
apostolul Pavel a scris Bisericii din Corint, pentru c[ era în acea
vreme o criz[ de dragoste =i de unitate. Când vorbim despre una
din c[r\ile Scripturii în care se g[sesc cuvintele scrise de un om
a=a cum a fost apostolul Pavel nu vorbim de un autor, ci doar de
vasul folosit de Dumnezeu ca s[ scrie acele cuvinte, pentru c[
Autorul a tot ce este scris în Scriptur[ este Dumnezeu. Dragostea
este tr[s[tura de caracter duhovniceasc[ a Bisericii lui Dumnezeu.
}n rândul acelora care se numesc cre=tini este virtutea care îi
separ[ pe cei care formeaz[ Biserica de cei care se joac[ de-a
biserica. Este nevoie de o astfel de clasificare general[, pentru c[
mai sunt =i ast[zi oameni care confund[ cl[direa unei case, ]n care
se fac rug[ciuni =i alte lucr[ri religioase, cu trupul lui Hristos for-
mat din sufletele mântuite, n[scute de sus. 
Un astfel de caz trist, a omului care nu cunoa=te ce înseamn[

Biserica, îl ]nt`lnim la omul care odat[ ce s-a mutat într-un ora=
nou a fost întrebat ce biseric[ prefer[. El a spus c[ prefer[ o
biseric[ care are zidurile f[cute din c[r[mid[ ro=ie, ]n loc s[ caute
un loc de ]nchinare unde se adun[ aceia care au fost n[scu\i din
nou. Când vorbim despre nevoia unei persoane de a fi n[scut[ din
nou, din ap[ =i din Duh, a=a cum ne-a spus Domnul Isus, iese ime-
diat în eviden\[ contrastul dintre o credin\[ care are la baz[
Cuvintele Scripturii =i o credin\[ care are la baz[ un amalgam de
înv[\[turi =i obiceiuri omene=ti, create în jurul Scripturii dup[ un
interes =i o pricepere omeneasc[. 
Prin în\elepciunea care vine de sus, în cuvintele adresate bi -

sericii din Corint, apostolul Pavel a abordat mai întâi deficien\a
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persoane nimic din ce era al t[u, trebuie, ca acceptând suverani-
tate Lui, s[ te poc[ie=ti de aceast[ stare =i s[ începi s[ te rogi
pentru acea persoan[, nu doar pân[ ce nu o mai invidiezi sau
ur[=ti, ci pân[ când sincer o iube=ti. Nu po\i s[ te rogi în fiecare
zi sincer pentru o persoan[, ca Domnul s[ o foloseasc[ spre slava
Lui, f[r[ ca în timp s[ ajungi s[ fii dezlegat de invidie, ca apoi
ochii s[ \i se deschid[ =i s[ în\elegi mai mult din planul =i voia
bun[ a lui Dumnezeu. 
Mândria de a ne vedea mai cu merite dec`t al\ii, pentru a

primi ceva bun de la Dumnezeu, =i roada <dragostea> nu pot locui
în aceea=i cas[. De aceea, este bine s[ =tim c[ va depinde de noi
c[rei virtu\i îi vom da ocazia s[ creasc[ =i s[ devin[ mai puter-
nic[. +tiind c[ sem[n[m cel mai mult cu Domnul Isus atunci când
ne smerim, admi\ând în noi în=ine c[ nu avem nimic bun care s[
nu-l fim primit, vom putea fi mul\umitori pentru felul în care,
dup[ planul divin, Dumnezeu ne d[ sau nu aceea ce am dori noi.
Domnul Isus a prorocit cu privire la vremea sfâr=itului =i a spus
c[ unul dintre semnele venirii sfâr=itului va fi acela c[ din cauza
înmul\irii f[r[delegii dragostea celor mai mul\i se va r[ci. <+i, din
pricina înmul\irii f[r[delegii, dragostea celor mai mul\i se va
r[ci> (Matei 24:12). 
Când unii privesc la o mul\ime de oameni care sunt aduna\i la

un loc v[d o mul\ime de mâini care pot =i trebuie s[ fie puse la a
lucra ca ni=te furnici. Al\ii privind la o astfel de mul\ime v[d doar
capete, care trebuiesc num[rate pentru a vedea c`\i sunt ca ei sau
pe câ\i i-ar putea folosi pentru interesul lor, ]ns[ Domnul Isus
când a privit la o mul\ime de oameni a v[zut o mul\ime de inimi
a unor suflete care trebuiesc c[utate, îngrijite =i înv[\ate s[ poat[
lua o decizie bun[ pentru mântuire. Aceia care seam[n[ cu
Hristos sunt aceia în care Duhul Sfânt dezvolt[ o astfel de vedere
duhovniceasc[, ca apoi motiva\i de dragostea pentru Domnul Isus
=i pentru sufletele pierdute s[ caute =i s[ nu se lase pân[ nu g[sesc
o modalitate de a ar[ta dragoste celor din jur, care au nevoie de
ceva ce au ei sau de-a cunoa=te ceea ce =tiu ei despre mântuire. 

Dumnezeu. Din diferite motive po\i s[-i acorzi ajutor unei per-
soane f[r[ s[ ai dragoste, dar nu po\i s[ ai dragoste =i s[ stai
nep[s[tor fa\[ de cel lipsit de lâng[ tine, atunci când ai posibili-
tatea de a-l ajuta. 
Pilda samariteanului milos, rosit[ de Domnul Isus, ne înva\[

mult despre modul în care lucreaz[ dragostea în aceia care o au
atunci când Dumnezeu pune în calea lor oameni care au nevoie de
ceva ce au ei. Apostolul Pavel spune c[ nici chiar martirajul nu
întrece în valoare dragostea, pentru c[ dragostea aceasta care este
din Dumnezeu ne identific[ ca f[pturi noi în Hristos, care-I
urmeaz[ pilda de dragoste chiar =i ]n ceea ce-i prive=te pe vr[j -
ma=i. Numai o f[ptur[ nou[ poate vedea valoare într-o astfel de
d[ruire de dragoste, pentru c[ cel care este n[scut de sus prive=te
lucrurile din perspectiva ve=niciei. El în\elege cât de temporare
sunt lucrurile pe p[mânt, =i pe m[sur[ ce cre=te în harul lui
Dumnezeu în\elege tot mai bine =i este tot mai con=tient de
luptele spirituale care se dau pentru sufletele oamenilor. 
Indiferent de câ\i ani e=ti pe calea Domnului, de ce =i cât ai

lucrat pân[ acum în via Domnului, este de folos s[ te întrebi dac[
ai aceast[ dragoste care te face s[ semeni cu St[pânul. În acest
capitol dedicat dragostei, apostolul Pavel arat[ felul în care
aceast[ dragoste, care trebuie s[ afecteze tot ce facem =i ce nu
facem, se manifest[ nu numai în lucruri mari, ci =i în cele mici. Te
po\i tu bucura pentru o persoan[ care este binecuvântat[ mult mai
mult p[mânte=te sau duhovnice=te dec`t tine? Un sondaj efectuat
]n secret a scos la iveal[ faptul c[ peste 93% dintre oameni se
bucur[ de nereu=itele semenilor =i nu de succesul lor din pricina
invidiei, excep\ie f[c`nd cei n[scu\i din nou, care în\eleg c[
Dumnezeu este Suveran =i d[ fiec[ruia dup[ cum dore=te El, iar
dup[ aceea o s[-i cear[ socoteal[ fiec[ruia dup[ m[sura pe care
i-a dat-o fiec[ruia. 
Dac[ în loc de dragoste g[se=ti c[ ai invidie trebuie s[ =tii c[

ea în primul rând î\i va face r[u \ie, apoi trupului lui Hristos. De
aceea, \inând seam[ de faptul c[ Dumnezeu nu a dat unei astfel de
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fi socotit c[ este prea mult. A fost vremea când nu ne lipsea de pe
buze cântarea de laud[, când predicile nu ni se p[reau prea lungi.
A fost vremea când ne gândeam c[ este de neconceput ideea c[
am putea s[ lipsim vreodat[ de la masa Sa. A fost vremea când
c[utam mai întâi binele altuia =i socoteam o oportunitate de
îmbog[\ire spiritual[ când aveam ocazia s[ iert[m pe cineva care
ne-a nedrept[\it. Mai avem noi acest fel de dragoste? Dac[
cercetân-du-ne sinceri g[sim c[ nu o mai avem, unde am pierdu-
t-o? Acest fel de dragoste, f[r[ de care nu cânt[rim prea mult în
cântarul ceresc, se pierde de obicei umblând prin aceast[ lume,
când în timp devenim toleran\i cu preten\iile firii vechi care-=i
cere drepturile înapoi. 
Pierdem aceast[ dragoste pe care Domnul Isus vrea s[ o

g[seasc[ în noi atunci când ne oprim la tar[ba celui viclean =i
privind la ceva ce ne-ar place spunem ispitei: <Cum ar fi?>. Pier-
dem aceast[ dragoste dintâi când ne lu[m ochii de la C[petenia
noastr[, =i în loc s[ tr[im mai mult pentru lumea care vine, alegem
s[ strângem tot mai mult =i s[ tr[im pentru lumea de acum, care
va trece. Pierdem aceast[ dragoste când relax[m str[jile de la
cetatea inimii noastre =i, în loc de rug[ciune =i veghere, l[s[m ca
pe la poarta ochilor =i a urechilor s[ p[trund[ marfa celui strâmb,
care, asemenea unui virus, începe imediat s[ lucreze la gândirea
noastr[, unde apare din nou dorin\a de a fi într-o \ar[ îndep[rtat[,
departe de supravegherea Tat[lui. Pierdem aceast[ dragoste f[r[
de care suntem <nimic> atunci când lumea ne devine prieten[ =i
suntem prieteni cu aceia care refuz[ poc[in\a =i în timp vor c[uta
s[ ne atrag[ spre locuri alunecoase. 
Pierdem aceast[ dragoste când, într-un mod convenabil firii

noastre vechi, absorbi\i fiind de planurile noastre, uit[m cât de
mult Îi dator[m Domnului Isus, care a suferit durere =i moarte
pentru a ne salva. De multe ori cre=tinii care sunt g[si\i de
Domnul Isus cu aceast[ deficien\[ în dragoste, care este ca o
tr[dare fa\[ de El, nu sunt suflete care tr[iasc[ în p[cate grele, ci
doar aleg s[ aib[ o stare pe care Domnul Isus o nume=te, în cazul

Pe monumentul unor eroi necunoscu\i, care =i-au dat via\a pen-
tru \ara lor, erau scrise cuvintele: <Cine au fost, nimeni nu =tie. Ce
au f[cut, toat[ lumea =tie.> O astfel de mentalitate ]i însufle\e=te
pe aceia care au dragoste, pentru c[ ei ac\ioneaz[ cu bun[tate fa\[
de semenii lor, nu din dorin\a de a fi cunoscu\i, ci prin dorin\a de
a aduce câ=tig Împ[r[\iei lui Dumnezeu. Nu to\i cei ce se numesc
cre=tini =i nu to\i cei ce spun c[ L-au primit pe Domnul Isus în
inima lor }l au, ci, a=a cum spune Domnului Isus, numai aceia
care au în ei aceast[ dragoste care vine din Tat[l îl au în inima lor
pe Domnul Isus (Ioan 17:26). Cine are aceast[ dragoste nu este
niciodat[ singur, pentru c[ în via\a lui se împline=te promisiunea
Domnului Isus care a spus c[ va fi cu noi în toate zilele. 
Suntem obi=nui\i cu cuvântul care ne spune c[ desp[r\i\i de El

nu putem face nimic, dar nu întotdeauna ne gândim c[ aceast[
desp[r\ire const[ în a nu avea în noi dragostea Lui, dragoste f[r[
de care, a=a cum spune apostolul Pavel, suntem <nimic>. La fel ca
biserica din Corint, biserica din Efes nu era lipsit[ de
fapte bune, dar când a fost cânt[rit[ de Domnului Isus a fost
g[sit[ u=oar[, pentru c[ î=i p[r[sise dragostea dintâi. <Dar ce
am împotriva ta, este c[ \i-ai p[r[sit dragostea dintâi>
(Apocalipsa 2:4). Era o biseric[ care avea faptele unor cre=tini,
dar, a=a cum reiese din cuvintele Mântuitorului, prin efortul =i
sacrifi ciul f[cut, aceast[ biseric[ a fost descalificat[ de la a primi
credit divin, pentru c[ î=i p[r[sise dragostea dintâi. Pentru c[ =i
noi suntem cânt[ri\i de acela=i cântar, este util s[ ne întreb[m dac[
nu cumva =i noi ne-am p[r[sit aceast[ dragoste dintâi, ]ns[ pentru
a face aceasta trebuie s[ mergem înapoi în timp, la vremea când
am sim\it-o clocotind în suflet pentru prima oar[. 
A fost vremea când prin poc[in\[, în urma c[in\ei, am sim\it

iertarea de orice vin[ în meritul sângelui Domnului Isus. A fost
clipa când am sim\it dragostea Lui =i faptul c[ }l iubim pe El mai
mult dec`t orice =i oricine. A fost vremea când de dragul Lui, cu
mult[ u=urin\[, am p[r[sit orice ar fi putut stânjeni prietenia noas-
tr[ cu El. A fost vremea când orice ne-ar fi cerut s[ facem nu am
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ne-a iubit întâi. <Noi }l iubim pentru c[ El ne-a iubit întâi>
(1 Ioan 4:19). A=a cum atunci când ne-am poc[it motivul
dragostei noastre a fost dragostea ar[tat[ de Domnul, pentru c[ El
nu +i-a tras dragostea de la noi, este drept =i se cuvine ca în timp
s[-L iubim chiar mai mult, pentru c[ în\elgem mai pe deplin
planul de salvare care a fost dus la îndeplinire pe cheltuiala Lui. 
Dumnezeu este sursa dragostei. A=a cum am sim\it =i am

pri mit aceast[ dragoste de prima dat[ de la Dumnezeu, apropiin-
du-ne de El vom putea fi îmbog[\i\i din nou în aceast[ privin\[.
Oricare alt[ surs[ unde am c[uta s[ retrezim aceast[ flac[r[ a
dragostei este o surs[ fals[, pentru c[ singura surs[ necontaminat[
=i inepuizabil[ este Dumnezeu, care poate din nou, =i din nou
turna din dragostea Lui în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Pen-
tru c[ Dumnezeu este sursa dragostei, =i noi avem la rândul
nostru dragoste =i }l iubim în m[sura în care ne apropiem de El,
este de folos s[ privim la întrebarea pe care Domnul Isus i-a
pus-o lui Petru dup[ înviere =i pe care ne-o pune =i nou[ ast[zi.
<...M[ iube=ti tu...?> (Ioan 21:15). 
De data aceasta El nu ne întreab[ dac[-L credem, dac[-I

admir[m lucrarea în Crea\ie, dac[ ne temem de El, ci ne întreab[
dac[-L iubim. Dac[-L iubim, atunci iubim Biserica, iubim
sufletele oamenilor, iubim lucrul pe care El ni-l încredin\eaz[.
Pentru c[-L iubim ne ferim de a face, a spune sau chiar de a gândi
ceea ce L-ar putea întrista. Ca oameni, cu privire la ziua de mâine
noi ne întreb[m ce vom face sau unde vom merge, dar Domnul
Isus este interesat mai întâi în ce fel de persoane suntem, care este
motivul pentru care proced[m într-un anumit fel =i urm[m o anu-
mit[ cale, =i cum va ie=i în eviden\[ dragostea Lui pentru noi prin
ceea ce facem. Roada Duhului—dragostea, f[r[ de care suntem
<nimic>, este o m[rturie a faptului c[ am fost n[scu\i din nou,
pentru c[ cel n[scut de sus poate datorit[ dragostei s[ fac[ ceea ce
omul de rând, n[scut o singur[ dat[, nu poate face. }ns[ pe lâng[
faptul c[ este o m[rturie a cine suntem, dragostea este cea mai
înalt[ virtute =i cea mai mare porunc[. Suntem ca ni=te gr[dinari

celor din Laudicea, starea de a fi c[ldicei (Apocalipsa 3:14-21). A
fi c[ldicel este o stare a celor care obosesc în a face binele =i
l[sându-se într-o letargie spiritual[ de lene =i dezinteres ajung
mul\umi\i cu starea lor. Astfel de suflete neglijeaz[ faptul de a se
mai purta aspru cu trupul lor, care trebuie \inut înfrânat sub câr-
muirea Duhului Sfânt =i fiind g[si\i c[ldicei se expun pericolului
de a fi v[rsa\i afar[ din gura Domnului. Sufletele care se
mul\umesc cu starea de a fi c[ldicei privesc la cei reci =i cu o fric[
de iad spun c[ nu se vor l[sa niciodat[ de biseric[, dar privind la
cei care sunt în clocot pentru Dumnezeu îi numesc extremi=ti. 
Pentru c[ Domnul Isus nu se lipse=te repede sau u=or de nici-

unul dintre aceia care au p[=it cândva pe calea care duce la casa
Tat[lui, El cere bisericii din Efes s[ se întoarc[ la dragostea din-
tâi pentru a evita un faliment spiritual. }i cere s[ fac[ acest lucru
pentru c[ este ceva posibil. Pentru c[ El vrea ca aceia care sunt
c[ldicei s[ fie din nou în clocot. El cere bisericii din Laudicea s[
cumpere de la El ceea ce este necesar pentru a nu fi goal[ =i oarb[.
Este ferice de noi atunci când nuiaua Lui ne atinge ca s[ ne
trezeasc[ din a\ipire, ca nu cumva s[ ne pierdem premiul
chem[rii. La fel ca fiul risipitor, care s-a întors acas[, când
în\elegem dragostea Tat[lui nu mai vedem în pedeapsa =i
restric\iile Tat[lui ceva sup[r[tor, ci vedem în ele dragostea Lui
de Tat[, prin care vrea s[ ne fereasc[ sufletul de cel r[u. Prin
necazuri ne \ine treji ca s[ nu mergem spre buza unei pr[p[stii
spirituale =i s[ nu c[ut[m independen\[ de El, pentru c[ El =tie c[
f[r[ de El suntem prad[ u=oar[ pentru cel viclean. 
Copiii din curvie, care refuz[ înfierea, sunt de multe ori l[sa\i

s[ fac[ ce vor, dar fiii sunt mustra\i =i pedepsi\i, pentru c[ pe Tat[l
îl intereseaz[ de viitorul nostru ve=nic. Pentru c[ suntem copiii
Lui ne cerceteaz[ =i ne cheam[ s[ ne întoarcem la aceast[
dragoste dintâi, prin a ne întoarce la a face faptele dragostei din-
tâi, care erau motivate de o dragoste sincer[ pentru El =i pentru
semenii no=tri. Când am avut pentru prima dat[ experien\a aces-
tei dragoste dintâi }l iubeam pe Domnul pentru c[ în\elegem c[ El
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6
DE CE?

<Ucenicii Lui L-au întrebat: «Înv[\[torule, cine a
p[c[tuit: omul acesta sau p[rin\ii lui, de s-a n[scut
orb?»> Ioan 9:2 

În rug[ciunile rostite cu gura sau doar în gândurile pe careomul le înal\[ c[tre Dumnezeu, întrebarea <de ce> apare
destul de des, mai ales atunci când cineva caut[ s[ fac[

voia lui Dumnezeu =i totu=i ajunge s[ se afle pe nea=teptate în
cuptorul încerc[rii Lui. Este o întrebare normal[ =i fireasc[ pen-
tru noi, cei care avem gânduri =i planuri mult diferite de cele ale
lui Dumnezeu (Isaia 55:8, 9), mai ales atunci când ni se pare c[
nu meritam a=a ceva. În astfel de momente este bine s[ =tim c[ nu
trebuie s[ ne încredem în emo\iile noastre care ne pot purta în sus
=i în jos, ducându-ne astfel la o stare de descurajare, ci ne putem
încrede doar în Cuvântul lui Dumnezeu care nu se schimb[. Când
via\a ne trece prin astfel de locuri de umbr[ s[ nu uit[m c[ acolo
este =i o lumin[ care produce acea umbr[, =i acea lumin[ este
Dumnezeu, care în momentele de încercare ne urm[re=te
îndeaproape fapta =i gândul. Apostolul Petru nume=te astfel de
necazuri încerc[ri ale credin\ei noastre, de care nu trebuie s[ ne
mir[m (1 Petru 1:7) =i ne spune c[ rostul acestora este ca într-o zi
s[ aib[ ca urmare slava =i cinstea la ar[tarea Domnului Isus. 
Într-una din zile, pe când Domnul Isus c[l[torea cu ucenicii

S[i pe p[mânt, au întâlnit în drumul lor un orb din na=tere, pe care
Domnul Isus l-a vindecat, ungându-i ochii cu tin[ =i trimi\ându-l
s[ se spele la sc[ld[toarea Siloamului. Orbul s-a întors v[zând, iar
mai târziu ajunge s[-L cunoasc[ pe Domnul Isus ca Fiu al lui

care cresc flori frumoase în gr[dina min\ii lor, dar s[ nu uit[m c[
pentru a fi un gr[dinar bun nu ajunge s[ iubim florile, ci trebuie
s[ urâm buruienile (Psalmul 97:10). 
Dintre toate florile care cresc în gr[dina min\ii noastre,

dragostea trebuie s[ primeasc[ prioritate, pentru c[ f[r[ de ea, a=a
cum ne spune apostolul Pavel, suntem <nimic>. Petru, care se
pare c[ a fost omul care nu a avut vreun gând sau vreo opinie pe
care s[ nu =i-o exprime, a dat Domnului Isus un r[spuns bun la
întrebarea pe care i-a pus-o. Dar oare noi ce r[spuns Îi vom da
când ne întreab[ dac[-L iubim =i cât }l iubim? În cazul lui Petru,
în urma r[spunsului pe care l-a dat a urmat o demonstra\ie. +i în
cazul nostru va fi la fel, de aceea tot ce facem, s[ facem fiind
motiva\i de dragoste pentru Acela care este Dragoste, care ne-a
ar[tat dragoste, care a pus în noi dragoste =i care ne va primi
într-o zi acolo unde locuie=te =i domne=te Dragostea.

Amin
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care ni le istorisesc p[rin\ii no=tri când spun: ’Nu ne-a scos oare
Domnul din Egipt?’...»> (Judec[tori 6:13). Pentru c[ Israelul
p[r[sise pe Domnul, duc`ndu-se dup[ idolii popoarelor canaanite,
Dumnezeu a îng[duit ca asupritorul s[ pustiasc[ \ara timp de
=apte ani. Ghedeon pune întrebarea: <de ce>, de=i poate c[ noi
ne-am gândi c[ ar fi trebuit s[ =tie c[ necredincio=ia poporului a
atras mânia lui Dumnezeu, dar pe el probabil c[ l-a =ocat numele
de <viteaz> cu care l-a salutat Îngerul Domnului. 
Ghedeon a trebuit s[ înceteze s[ mai tr[iasc[ în trecut, gândin-

du-se doar la modul cum a lucrat Domnul atunci. El a trebuit s[
înceteze s[ mai priveasc[ cu o oarecare preten\ie la trecut, de
parc[ El ar fi trebuit s[-i ocroteasc[ indiferent de comportamen-
tul lor. <V-am zis: «Eu sânt Domnul, Dumnezeul vostru; s[ nu v[
teme\i de dumnezeii Amori\ilor, în a c[ror \ar[ locui\i. Dar voi
n-a\i ascultat glasul Meu»> (Judec[tori 6:10). Trecând la reali-
tatea prezentului =i smulgându-se din starea de depresie, Ghedeon
a trebuit s[ recunoasc[ c[ \ara a ajuns pe mâna madiani\ilor din
cauza neascult[rii lor. Ei în loc s[ distrug[ dumnezeii str[ini s-au
temut de ei =i le-au slujit, ]ns[ ei au trebuit s[ recunoasc[ c[ acea
zi era ziua cercet[rii lor, când Dumnezeu, care a auzit gemetele
lor, a hot[r`t s[-i izb[veasc[. 
Uneori necazurile sunt îng[duite ca s[ ne trezeasc[ înainte

de a ajunge într-o pr[pastie spiritual[. }n alte cazuri trecem prin
furtuni care ne fac s[ întreb[m <de ce?>, pentru c[ promitem
Domnului anumite lucruri =i nu ne \inem promisiunea f[cut[.
A=a s-a întâmplat pe vremea lui David, când a venit o foamete de
trei ani peste \ar[ din cauza c[ Saul, care ucise pe Gabaoni\i,
c[lcase un jur[mânt vechi. Acel jur[mânt era ]nregistrat în cer =i
chiar dac[ au trecut mul\i ani de când Iosua a ]ncheiat acel
leg[mânt cu Gabaoni\ii, Dumnezeu i-a \inut r[spunz[tori de el
(2 Samuel 21:1-6). Când am primit mântuirea am spus c[
Domnul Isus este Domnul nostru, care înseamn[ St[pânul nostru
=i, ca St[pân, El are tot ce avem noi, dar cu timpul datorit[
nevegherii este posibil ca sub influen\a firii noastre vechi s[ ne

Dumnezeu (v. 35) =i crezând în El, Cel care i-a deschis ochii, I
S-a închinat. Lucrurile nu s-au oprit acolo, pentru c[ atât
autorit[\ile religioase din acea vreme, cât =i ucenicii Lui au avut
întreb[ri cu privire la acel om care a fost vindecat. Ucenicii au
c[utat s[ g[seasc[ motivul pentru care acel om s-a n[scut orb. Ei
nu sunt singurii care au avut =i au întreb[ri de acest fel. În
cutremure de p[mânt, care surprind oamenii, în rev[rs[ri de ape,
în boli, în accidente =i pierderi de tot felul, oamenii î=i pun între-
barea <de ce> Dumnezeu îng[duie astfel de necazuri. 
Nu numai p[gânii, nu numai oamenii care urmeaz[ religii

false, care nu-=i au originea în Scripturi, ci =i copiii Domnului
ajung uneori când v[d o mare durere sau o mare pierdere s[ se
întrebe care este motivul <de ce> un Dumnezeu bun, care nu
nec[je=te cu pl[cere, îng[duie un astfel de lucru. <C[ci El nu
nec[je=te cu pl[cere, nici nu mâhne=te bucuros pe copiii oame-
nilor> (Pl`ngerile lui Ieremia 3:33). Domnul Isus nu le-a r[spuns
imediat la întrebare ucenicilor de ce acel om s-a n[scut orb, ci
s-a adresat faptului c[ orbirea acelui om poate =i a produs ceva
bun spre slava lui Dumnezeu. <Isus a r[spuns: «N-a p[c[tuit nici
omul acesta, nici p[rin\ii lui; ci s-a n[scut a=a, ca s[ se arate în el
lucr[rile lui Dumnezeu»> (Ioan 9:3). Când necazuri a c[ror motiv
nu le în\elegem întretaie drumul vie\ii noastre, având încredere în
El, va trebui s[ înv[\[m s[ fim mul\umitori pentru toate lucrurile
(1 Tesaloniceni 5:18), ori vom deveni plini de o am[r[ciune care
sigur va fi p[gubitoare pentru sufletul nostru. Dac[ nu alegem s[
accept[m voia Lui în acel necaz vom ajunge descuraja\i, ca apoi
s[ ne vedem c[ suntem nemul\umi\i cu St[pânul nostru. 
Un alt caz în care un om pune Domnului întrebarea <de ce>

este cel al lui Ghedeon, pe care Îngerul Domnului l-a numit:
<Vitezule!>, într-o vreme când Ghedeon, familia lui =i tot Israelul
abia putea s[ supravie\uiasc[, pentru c[ madiani\ii, ca ni=te
l[custe consumau toat[ hrana \[rii. <Ghedeon I-a zis: «Rogu-te,
domnul meu, dac[ Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâm-
plat toate aceste lucruri? +i unde sunt toate minunile acelea pe
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Subiectul rug[ciunii sau a convorbirii noastre face parte din
subiectele legate de nevoile noastre cele mai arz[toare =i vedem
c[ a=a a fost =i în cazul acestui proroc, care cu întrebarea pe buze
=i cu fiul v[duvei mort în bra\e s-a dus înaintea lui Dumnezeu =i
i-a cerut s[ fac[ ce nu se mai întâmplase pe p[mânt înainte. Ilie
I-a cerut Domnului s[ readuc[ la via\[ trupul neînsufle\it al acelui
copil, iar El a f[cut ce i-a cerut Ilie. <... «Doamne, Dumnezeule,
Te rog, f[ s[ se întoarc[ sufletul copilului în el!» Domnul a ascul-
tat glasul lui Ilie, =i sufletul copilului s-a întors în el, =i a înviat>
(1 Împ[ra\i 17:21, 22). Perioada de încercare l-a dus pe Ilie ]n
punctul ]n care i-a cerut lui Dumnezeu o minune. Ilie nu a avut
c[r\i în care s[ citeasc[ despre istoria unei alte învieri =i nici nu a
citit vreo rug[ciune scris[ din inspira\ia rabinilor cu privire la
aceast[ lucrare, ci i-a spus Domnului ce simte =i ce vrea =i a
fost ascultat. Apoi, în urma acestei minuni, v[duva a recunoscut
c[ Ilie este un om care sluje=te unui Dumnezeu adev[rat,
pentru ca tot poporul din acea vreme =i pân[ în ziua de ast[zi s[
aud[ despre acea minune care a dovedit c[ orice Îi este cu putin\[
lui Dumnezeu. 
Unul din motivele pentru care este posibil s[ ajungem =i noi în

situa\ii care ne vor face s[ spunem <De ce?> este pentru ca, la fel
ca acest om al lui Dumnezeu, s[ avem oportunitatea s[ urc[m pe
o treapt[ mai înalt[ în credin\[, av`nd o experien\[ a lucr[rii
mâinilor Lui într-un mod deosebit. }n acest fel, r[mân`nd cre -
dincio=i, ne vom dovedi vrednici atât de ispr[vnicia care ni
s-a încredin\at aici, cât =i pentru lucrurile =i pozi\ia pe care
Dumnezeu a ales-o pentru noi în ierarhia Împ[r[\iei Lui. Noi am
fost rândui\i pentru a fi mo=tenitori ai Împ[r[\iei lui Dumnezeu,
=i când cineva î=i alege un mo=tenitor ar vrea s[ fie din familia lui,
cineva care-i seam[n[, care este matur, care continu[ s[ duc[ la
îndeplinire dorin\ele lui. Nu pentru c[ Dumnezeu ar pleca unde-
va, ci pentru c[ vrea s[ ne dea în mo=tenire un cer nou =i un
p[mânt nou, vrea s[ ne pun[ la prob[ ca s[ zideasc[, iar apoi s[
verifice caracterul nostru. Ne fr[mânt[m mult când trecem prin

cerem înapoi drepturile de a fi independen\i de El în anumite p[r\i
ale vie\ii noastre. Într-o astfel de stare, necazurile îng[duite de El
cu sco pul de a ne trezi la realitate ne suprind în mod nepl[cut =i
ne fac s[ spunem: <de ce?>, dar prin aceste necazuri, a=a cum am
v[zut =i în cazul Israeli\ilor din vremea lui Ghedeon, Dumnezeu
ne treze=te din momentele noastre de r[t[cire. Exist[ o cultur[ a
pl[cerilor care deschide pofta ochilor, care este mânuit[ de
puterea întunericului cu mult[ dib[cie, ca s[ opreasc[ c[l[torii
care merg spre Cer. 
Folosind aceea=i idee ca =i ]n Eden: <pofte=te =i ia!>, cel

viclean pune semin\e ce promit satisfac\ie poftelor în la\uri cu
care s[ prind[ sufletele doritoare de cale larg[. Pentru a ne trezi
dintr-un asemenea vârtej, în care poate am intrat sau în care
datorit[ slabelor noastre rezerve de putere duhovniceasc[,
p[r[sind lumina am alege s[ intr[m, Dumnezeu îng[duie uneori
în via\a noastr[ necazuri care ne fac s[ spunem: <de ce?>, =i în
fiecare caz r[spunsul este pentru c[ ne iube=te. 
Un alt caz în care vedem c[ omul î=i pune întrebarea <de ce?>,

îl ]nt`lnim în cazul mor\ii =i învierii fiului v[duvei din Sarepta.
Între oamenii care se închinau la lucruri neînsufle\ite =i aduceau
jertfe unor dumnezei r[i =i capricio=i, prorocul Ilie a fost trimis de
Dumnezeu s[ locuiasc[ la o v[duv[ din Sarepta Sidonului. Fe -
meia aceasta reprezint[ milioane de suflete care iau decizia de a
p[r[si idolatria =i slujesc lui Dumnezeu când le merge bine, dar
care la momente de grea încercare sunt gata s[ termine cu El.
Printr-o minune dumnezeiasc[, prin înmul\irea f[inii =i a unt-
delemnului via\a prorocului, a v[duvei =i a fiului acesteia a fost
p[strat[ în vreme de foamete, dar într-o zi acest fiu al Sunamitei
s-a îmboln[vit, apoi a murit. <Femeia a zis atunci lui Ilie: «Ce am
eu a face cu tine, omule al lui Dumnezeu? Ai venit la mine doar
ca s[ aduci aminte lui Dumnezeu de nelegiuirea mea, =i s[-mi
omori astfel fiul?»> (1 Împ[ra\i 17:18). Prima dat[ mama copilu-
lui =i apoi chiar Ilie s-au trezit la un moment dat în fa\a unei
situa\ii care i-a f[cut s[ priveasc[ spre cer =i s[ spun[: <De ce?>.
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decât în m[sura îng[duit[ de Dumnezeu, pentru c[ noi suntem
p[zi\i de puterea Domnului prin credin\[ (1 Petru 1:5).
Momentele de grea încercare, când suntem gata s[-L întreb[m pe
Dumnezeu: <De ce?>, pot fi momente când descoperim noi valori
în Cuvântul scris al lui Dumnezeu. Cuvântul este viu =i lucr[tor
(Evrei 4:12) =i fiindc[ este viu nu doar ne informeaz[, ci produce
în noi o cercetare =i o r[scolire care ne treze=te la realitatea v[zut[
de Dumnezeu. Cuvântul Lui este lucr[tor, pentru c[ în rug[ciune
fr[mânt[ în noi voia lui Dumnezeu care prin modelare poate face
s[ ias[ la iveal[ chipul lui Hristos în noi.  
Într-o perioad[ de necaz nu doar lectur[m Cuv`ntul Scripturii

spre a fi informa\i, ci }l în\elegem =i sim\im într-un mod care ni
se adreseaz[ personal. În astfel de momente, când privim a=tep-
tând dup[ un ajutor, Cuvântul Lui, care este <viu =i lucr[tor>, taie,
d[râm[, nimice=te, ca apoi s[ zideasc[ =i s[ s[deasc[ planul =i
voia Domnului. Noi }i apar\inem Domnului prin dreptul de
r[scump[rare (Ieremia 1:10)  R[spunsurile la întrebarea <De ce
îng[duie Dumnezeu necazul?> pot fi diferite, dar ele întotdeauna
urm[resc voia bun[ a lui Dumnezeu pentru noi. Uneori vremea
necazului este vremea când Dumnezeu ne cheam[ la o întâlnire cu
El. Necazurile care ne fac s[ ne punem întrebarea: <De ce?> sunt
un apel din partea lui Dumnezeu la care r[spundem în mod sigur,
dar la un asemenea necaz, la fel ca la un examen, putem lua o not[
de trecere sau una care las[ de dorit. Prin necaz Dumnezeu ne
cheam[ la o umblare mai îndeaproape cu El, pentru a-I putea auzi
=i deslu=i glasul. 
Prin necaz Dumnezeu ne deslipe=te de p[mânt, ne face s[

dorim mai mult cerul, ne calific[ pentru a ni se încredin\a lucr[ri
mai importante =i în acela=i timp, ]n func\ie de cum ne comport[m
în aceast[ vreme de furtun[, El ne d[ oportunitatea de a fi martori
ai Lui. Ce faci prima dat[ când totul se pare c[ se clatin[ în via\a
ta? Alergi la calmante? Cau\i prieteni la care s[ te plângi?, sau
cau\i în primul rând s[ vezi unde te g[se=ti în raport cu voia =i
planul lui Dumnezeu pentru via\a ta? S[ nu ui\i c[ în cer nu exist[

situa\ii care ne fac s[ punem întrebarea: <De ce?>, dar =tim c[
slujim unui Dumnezeu Atotputernic =i nu ne îndoim de faptul c[
El poate totul. <Este oareceva prea greu pentru Domnul?...>
(Genesa 18:14). 
Noi stim c[ El ar putea s[ aleag[ s[ nu trecem prin astfel de

situa\ii care s[ ne fac[ s[ ne întreb[m <De ce?>, dar s[ nu uit[m
c[ scopul Lui uneori dep[=e=te priceperea noastr[. <...nimic nu
este de mirat din partea Ta!> (Ieremia 32:17). Uneori ne afl[m
]ntr-o situa\ie asem[n[toare cu a lui Iov =i spunem ca =i el
(Iov 10:2): c[ f[r[ s[-L fi provocat pe Dumnezeu, El vrea s[ se
certe cu noi. Poate spunem ca Iov: <Pentru ce }\i ascunzi Fa\a...?>
(Iov 13:24). Dumnezeu nu las[ aceste momente de încercare peste
noi la ne sfâr=it, ci ne d[ =i binecuvânt[ri p[mânte=ti în m[sura în
care prin ascultare ne calific[m pentru ele. Acest fel de ascultare
const[ în modul în care privim la ce avem aici din prespectiva
ve=niciei, motiv pentru care uneori ne suntem noi în=ine
vr[jma=i; pentru c[ lipindu-ne de materie =i nu de <D[d[tor>,
practic îi spunem lui Dumnezeu, care ne iube=te, s[ nu ne dea
prea multe aici pe p[mânt. 
Uneori ajungem în situa\ii în care vedem o lume rea, dedat[ cu

totul la p[cat, care zace în cel r[u, lume care ne dispre\uie=te a tunci
când alegem s[ nu alerg[m la potopul ei de desfrâu =i ne afl[m c[
punem =i noi întrebarea ca un om al lui Dumnezeu de odini oar[:
<Pentru ce m[ la=i s[ v[d nelegiuirea...?> (Habacuc 1:3). El
îng[duie s[ ajungem în aceste situa\ii nu doar pentru a fi o lumin[
în întuneric, ci =i pentru a ne aduce aminte de unde ne-a scos El pe
noi, =i privind la comportarea unor astfel de oameni s[ ne smerim,
=tiind c[ =i în noi a fost o inim[ ca a lor, pentru c[ =i noi am
mo=tenit codul genetic spiritual corupt din Adam. Este posibil s[
ajungem s[ suferim din cauz[ c[ dorind s[ tr[im cu evlavie vom fi
prigoni\i pentru credin\a noastr[ (2 Timotei 3:12). 
Cel viclean uneori vrea s[ ne persecute cu furie din cauz[ c[

nu-i mai ascult[m poruncile ca odinioar[, sau pentru c[ spunem
altora c[ pot sc[pa =i ei de el, dar el nu poate s[ ne nec[jeasc[
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<treci prin clipe-amare,/ =i Dumnezeu încearc[ zelul t[u>, =tiind
sigur c[ El nu va îng[dui s[ fii testat peste puterile tale, prive=te
la promisiunile lui Dumnezeu. Prive=te la aceia care au suferit
mult mai mult dec`t noi =i au biruit, prive=te la felul în care
acea situa\ie grea }i poate aduce glorie lui Dumnezeu, prive=te la
cât de scurt[ este via\a pe p[mânt în compara\ie cu ve=nicia =i fi
credincios, fiindc[ Domnul Isus +i-a ar[tat dragostea pentru
sufletul t[u prin aceea c[ a b[ut întreg paharul suferin\ei =i a murit
în locul t[u =i al meu. 
Chibzuie=te lucrurile bine, având în vedere talan\ii cu care

te-a înzestrat Dumnezeu, =i las[ Cuvântul Scripturii, pe care l-ai
înregistrat în memorie =i în convingerile tale personale, s[ pene-
treze pân[ la inim[ ca în adev[r s[-\i po\i încredin\a soarta în
mâna Aceluia care a spus c[ va lucra. Caut[ promisiunile Lui în
cabinetul medical al sufletului, care este cartea Psalmilor, =i nu
l[sa gândurile rele s[-\i fure pacea, ci accept[ =i îmbr[\i=eaz[ voia
Lui pentru via\a ta, dovedind astfel c[ într-adev[r I-ai dat lui
Dumnezeu autoritate asupra vie\ii tale. Stai ocupat cu lucrurile
care aduc folos, fiind astfel o binecuvântare pentru cei din jurul
t[u, dar mai ales investe=te în lucrurile care r[mân ve=nic. 
Dac[ fiind pe marea vie\ii e=ti într-o furtun[ mare, a=a cum

s-au aflat ucenicii Domnului într-o împrejurare, într-un întuneric
mare, cuprin=i de o fric[ mare, =i recunoscând c[ nu e=ti a=a de
tare cum ai crezut, =i te afli c[ spui: <De ce?>, nu uita c[ ai un
Dumnezeu mare, f[r[ de egal, care are putere peste orice situa\ie.
Numai acela care este îmbr[cat în omul cel nou poate birui între-
barea <De ce?> f[r[ s[ c`rteasc[ =i se poate supune St[pânului
prin a spune: <Fac[-se voia Ta, Doamne!> Harul felurit al lui
Dumnezeu, care indiferent de situa\ie nu ne lipse=te de bucuria
mânturii, include =i harul de a suferi. <C[ci cu privire la Hristos,
vou[ vi s-a dat harul nu numai s[ crede\i în El, ci s[ =i p[timi\i
pen tru El> (Filipeni 1:29). Cunoscând faptul c[ pân[ nu ai pierdut
prietenia Domnului nu ai pierdut ceva de valoare, fii loial =i nu
tr[da cu niciun pre\ prietenia cu Dumnezeu atunci când î\i d[

crize, pentru c[ Dumnezeu este întotdeauna în deplin control.
Dac[ El a hot[r`t s[ te treac[ prin furtun[, dup[ ce te-ai verificat
=i vezi c[ nu este o furtun[ de corectare, trebuie s[ =tii c[, de=i
poate nu vezi pe moment, prin felul cum te compor\i în acea
perioad[, Dumnezeu a v[zut o cale =i o comportare de care e=ti
capabil, prin care El poate fi glorificat, credin\a ta poate s[
creasc[ =i credincio=ia ta te poate califica pentru r[spl[tirile
ve=nice ale Împ[ratului. 
Cu cât examenele pe care le trec cu bine copiii no=tri sunt mai

grele, cu atât ne bucur[m mai mult de reu=ita lor. }ntr-un mod
asem[n[tor, pe m[sur[ ce necazurile prin care trecem sunt mai
mari, =i nu ne r[zvr[tim împotriva Lui, cu atât El prime=te mai
mult[ glorie. Este destul de u=or s[ g[sim în dosarele memoriei
noastre numele unor persoane care au suferit mult[ persecu\ie
pentru credin\a lor, unii au petrecut ani grei ]n închisori, unde au
pl[tit chiar cu via\a lor îndr[zneala de a sta în picioare pentru
adev[rul Scripturii. De la milioanele de martiri din prima er[
cre=tin[ pân[ la copiii de =coal[, care sunt batjocori\i de prieteni
pentru credin\a lor în Dumnezeu, to\i au adus glorie Domnului
prin nedrept[\ile suferite, f[r[ s[ cârteasc[. Domnul Isus având în
vedere r[spl[tirile Împ[ratului a spus c[ trebuie s[ fie pentru noi
un motiv de bucurie: <Ferice va fi de voi când, din pricina mea,
oamenii v[ vor oc[rî, v[ vor prigoni, =i vor spune tot felul de
lucruri rele =i neadev[rate împotriva voastr[! Bucura\i-v[ =i
veseli\i-v[, pentruc[ r[splata voastr[ este mare în ceruri>
(Matei 5:11, 12). 
În momentele de testare, când suntem gata s[ spunem <De ce?>

Doamne ai îng[duit acest lucru peste via\a mea, pân[ ce descura-
jarea sau depresia nu-\i bate la u=[, trebuie s[ fim preg[ti\i =i gata
s[ r[spundem la câteva întreb[ri. Este El Suveran sau nu? +tie El
mai bine dec`t noi de ce avem nevoie sau nu? Este El vrednic =i
po\i s[ te încrezi în decizia pe care El o ia pentru tine? R[spunsul
copilului lui Dumnezeu, care pre\uie=te darul mântuirii, este un
profund <DA> la toate acestea. Dac[ a=a cum spune o cântare,

}NADINS OARE NU SLUJI|I VOI DUMNEZEILOR MEI?

70 71

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



7
SÃ FACEÞI LUCRUL ACESTA!

<+i, dup[ ce a mul\umit lui Dumnezeu, a frânt-o, =i a
zis: «Lua\i, m`nca\i; acesta este trupul Meu, care se
frânge pentru voi; s[ face\i lucrul acesta spre
pomenirea Mea.» Tot astfel, dup[ cin[, a luat
paharul, =i a zis: «Acest pahar este leg[mântul cel
nou în sângele Meu; s[ face\i lucrul acesta spre
pomenirea Mea, ori de câte ori ve\i bea din el.»> 

1 Corinteni 11:24, 25 

Acest text a fost scris de apostolul Pavel sub inspira\ie
divin[ =i este expresia nu doar a unei dorin\e de bine,
ci a unei porunci date de Domnul Isus care a fost

inclus[ în rândul acelora care de la început au format Trupul lui
Hristos, Biserica lui Dumnezeu. Într-o scriere g[sit[ în Iconia,
care descrie întâlnirea dintre acest vas al lui Dumnezeu =i
Onisifor, apostolul Pavel este descris ca fiind un om scund, dar cu
un trup tare, cu un nas pronun\at, cu spr`ncene ce se întâlneau
între ele =i cam lipsit de p[r. Mai important[ dec`t descrierea
fizic[, care nu este impresionant[ în ochii oamenilor, este
descrierea frumuse\ii sufletului acestui om care a devenit în
Hristos o f[ptura nou[, d[ruit[ întru totul pentru a aduce câ=tig
Împ[r[\iei lui Dumnezeu. 
Cu toate c[ nu a participat la cina de tain[ serbat[ de Domnul

Isus ]mpreun[ cu ucenicii înainte de moartea Sa, acest om frumos
la suflet a =tiut ce le-a spus Domnul Isus ucenicilor în acea sear[
de neuitat, pentru c[ porunca Domnului a fost luat[ în serios de
to\i aceia care L-au iubit. <... «Acesta este trupul Meu, care se d[

sau î\i ia ceva ce ai, când te ascult[ sau când \i se pare c[ nu
te ascult[, dac[ te scap[ sau daca nu te scap[ dintr-o situ\ie
grea, dac[ vindecarea vine sau dac[ nu vine, iar atunci r[splata ta
va fi mare în cer.
Dac[ via\a te va trece prin clipe grele, =i cu siguran\[ te va

trece, în m[sura în care vei =ti s[ intri în prezen\a Lui prin
rug[ciune, duhovnicescul din tine va în\elelege c[ ai fost chemat
la ceva mai mare decât po\i în\elege cu judecata min\ii tale. Ca
unul care a fost încercat =i a fost g[sit credincios, Daniel a fost
unul din oamenii lui Dumnezeu care a avut tot dreptul s[ vor-
beasc[ despre felul cum vremea necazului este o împrejurare
îng[duit[ =i controlat[ de Dumnezeu. <El schimb[ vremurile =i
împrejur[rile; El r[stoarn[ =i pune pe împ[ra\i; El d[ în\elepciune
în\elep\ilor =i pricepere celor pricepu\i! El descopere ce este
ad`nc =i ascuns; El =tie ce este în întuneric =i la El locuie=te
lumina> (Daniel 2:21, 22). 
Dumnezeu vrea s[ ne ajute s[ cre=tem în credin\[. El, care =tie

ce este în întuneric, va alege uneori ca în mod supranatural s[
închid[ =i s[ deschid[ u=i în cale noastr[ pentru a ne deranja con-
fortul firesc, deoarece ne iube=te prea mult ca s[ ne lase s[ tr[im
în mediocritatea de a fi c[ldicei. Dac[ te vezi încol\it de necaz =i
parc[ e=ti gata s[ te dai b[tut, ac\ion`nd într-un mod disperat sau
compromi\[tor, nu uita c[ acela este momentul în care, dac[
biruie=ti =i r[m`i credincios, te califici pentru cuvintele: <Bine rob
bun =i credincios!> Alege s[-\i continui alergarea dup[ rânduielile
Lui pân[ la cap[t =i vei ajunge acolo unde vei avea un r[spuns clar
=i complet la toate situa\iile care te-au f[cut s[ pui întrebarea: <De
ce?> Având acele r[spunsuri Îi vei da dreptate lui Dumnezeu pen-
tru hot[rârile Lui. <... Fii credincios pân[ la moarte, =i-\i voi da
cununa vie\ii> (Apocalipsa 2:10).

Amin
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sim\ de adânc[ recuno=tin\[, pre\uind în m[sura în care putem în -
\elege cu mintea noastr[ m[rginit[, binele ve=nic pe care Domnul
l-a f[cut sufletului nostru. Dup[ porunca dat[ de El, ori de câte ori
st[m la masa Lui, prin credin\[ revizit[m locul =i mo dul în care
Domnul Isus, Eroul nostru, ne-a sc[pat sufletul de la moarte.
Modul în care Domnul Isus a p[timit este descris am[nun\it în

Scriptur[. Fiecare credincios are datoria de a studia personal aces-
te adev[ruri, pentru ca ele s[-i fie descoperite lui personal de c[tre
Dumnezeu =i s[ nu tr[iasc[ cu ce =tia sau credea altul. Exist[ anu-
mite simboluri recunoscute imediat dup[ popularitatea lor, dup[
numele a diferite companii care produc anumite produse sau a
unor organiza\ii, dar niciun simbol nu este mai cunoscut ca =i
acela al crucii. Crucea este un simbol care dac[-l în\elegi poate
afecta spre bine ve=nicia sufletului t[u. Chiar de la început,
Israelului i s-a cerut s[ aduc[ jertfe care includeau v[rsarea sân-
gelui animalelor, lucru care implic[ ideea de durere =i moarte,
pentru ca ei s[ în\eleag[ c[ p[catul }l deranjeaz[ pe Dumnezeu =i
pentru el se pl[te=te cu sânge. <... =i f[r[ v[rsare de sânge, nu este
iertare> (Evrei 9:22). 
Când oamenii au vrut s[-L fac[ împ[rat pe Domnul Isus, El

S-a retras, evitând entuziasmul acelor oameni care nu în\elegeau
planul lui Dumnezeu, =i când au venit ca s[-L aresteze, apoi s[-L
omoare, El i-a întâmpinat, pentru c[ a =tiu c[ pentru aceasta a
venit în lume. Când Domnul Isus I-a cerut în Ghetsimani Tat[lui
s[ înl[ture acel pahar dac[ este cu putin\[, nu a cerut acest lucru
pentru c[ }i era fric[ de moarte, deoarece =tia c[ pentru aceasta a
îmbr[cat trup de om, ci pentru c[ =tia c[ acel drum al suferin\ei }l
va trece prin momente când fa\a Tat[lui se va întoarce de la El,
fiindc[ El a luat asupra Lui p[catul omenirii. <S[ face\i lucrul
acesta> este porunca Lui =i ]mplinim aceast[ porunc[ ori de câte
ori ne apropiem de simbolul trupului =i a sângelul sfânt, al pâinii
=i a rodului vi\ei, peste care este cerut[ binecuvântarea lui
Dumnezeu. <Facem lucrul acesta> atunci când cu gânduri de
pre\uire ne aducem aminte de modul în care Domnul a purtat o

pentru voi; s[ face\i lucrul acesta spre pomenirea Mea»>
(Luca 22:19). Credin\a cre=tin[ nou testamental[ îmbrac[ o hain[
vizibil[ a ceremoniei pentru fiecare urma= al lui Hristos: odat[ la
botezul în ap[ =i apoi la masa Domnului, numit[ =i Cina
Domnului. Noi =tim c[ am primit porunc[ s[ facem acest lucru.
Aceast[ porunc[ a fost dat[ spre binele nostru, pentru c[ atunci
când facem aceast[ lucrare spre pomenirea Lui practic ne
apropiem de sursa de putere care sus\ine via\a noastr[, =i nu ne
las[ s[ uit[m felul în care am fost sco=i din rândul vinova\ilor, a
celor ce urmau s[ fie pedepsi\i. 
C`nd st[m la masa Domnului se creeaz[ unitate ]ntre copiii

Domnului, la nivelul la care se simte prezen\a Domnului, pentru
c[ to\i suntem egali la masa Lui, deoarece to\i suntem p[c[to=i
ierta\i prin aceea=i jertf[ înlocuitoare a Domnului Isus. A=a cum
spi\ele unei ro\i de biciclet[ pe m[sur[ ce se apropie de butucul
ro\ii care le leag[ împreun[, se apropie unele de altele, tot a=a la
masa Domnului ne apropiem to\i de Domnul =i în acela=i timp
unii de al\ii, îndeplinind dorin\a exprimat[ de Domnul Isus în
rug[ciune de a deveni una. Jertfa Domnului Isus este aceea care
ne une=te cu scopul de a sluji =i ne împuternice=te cu puterea
necesar[ pentru a duce la ]ndeplinire mandatul pe care fiecare
credincios l-a primit, de a r[spândi lumina lui Hristos în lume =i
de a proclama vestea cea bun[ a mântuirii. 
Ori de câte ori st[m la masa Domnului revizit[m evenimentele

acelei zile când pentru o clip[ privirile Tat[lui au trebuit s[ se
întoarc[ de la Fiul S[u Preaiubit, pentru c[ p[catul omenirii a fost
imputat asupra Fiului. Oamenii au zile de aducere aminte a ero -
rilor =i chiar o zi a mor\ilor, dar noi avem un Erou care a murit, a
înviat =i este viu în vecii vecilor. Majoritatea popoarelor au eroi
despre care vorbesc cu respect =i pre\uire, dar noi avem un Erou
care a murit în locul nostru ca s[ ne ne scape nu doar de ceva
temporar, ci de la moarte ve=nic[, care înseamn[ desp[r\ire de
Dumnezeu. El a murit ca s[ ne dea via\[ ve=nic[ prin jertfa înlo -
cui toare pe care a suferit-o la Calvar. Facem aceast[ lucrare cu un

}NADINS OARE NU SLUJI|I VOI DUMNEZEILOR MEI? 52 de mesaje pentru 52 de s[pt[m`ni

74 75



a ales-o pentru via\a noastr[, dar în ultimii dou[ mii de ani, mili -
oane de suflete, p[trunse de dragostea lui Hristos au mers cu
bucurie la moarte pentru credin\a lor în Domnul Isus, fiindc[ =tiau
c[ doar peste c`teva clipe li se va pune pe cap cununa de martir.
O reclam[ f[cut[ de Crucea Ro=ie în timpul r[zboiului, pentru a
încuraja donatorii de sânge ar[ta un soldat care era r[nit din cauz[
c[ luptase pentru \ara lui. Apoi dedesubtul acelei poze era scris:
<Spune-i lui c[ \ie fric[ de împuns[tura unui ac!>, care de fapt era
motivul pentru care mul\i nu donau sânge r[ni\ilor din r[zboi. 
Ce suferim noi fa\[ de cât a suferit El pentru noi? Cum se poate

compara câ\iva ani de pribegie pe p[mânt cu eternitatea ]mpreun[
cu Dumnezeu? +i noi suntem chema\i s[ aducem trupurile noas-
tre ca o jertf[ vie, nu numai când <facem lucrul acesta spre
pomenirea Lui>, ci în fiecare zi. Între cuvintele <jertf[> =i <vie>
pare a fi o contradic\ie, pentru c[ jertfa ajunge s[ moar[ =i nu mai
este vie. Noi avem o fire veche =i una nou[, iar cea veche trebuie
\inut[ în control spre a nu-=i putea duce dorin\ele la îndeplinire.
Firea cea nou[, adic[ omul cel nou creat în ambian\a credin\ei de
Duhul Sfânt =i de Cuvântul lui Dumnezeu în noi, trebuie nu doar
s[ fie vie, ci s[ fie la rang de voievod, care porunce=te slugii
numit[ trup s[ îndeplineasc[ voia lui Dumnezeu, tr[ind ]n
neprih[nire. <El a purtat p[catele noastre în trupul S[u, pe lemn,
pentru ca noi, fiind 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). 
Trebuie s[ facem lucrul acesta bun de a sta la masa Domnului,

apropiindu-ne de El, care este Sfânt, cu cur[\ie de inim[, cu o
via\[ în care ne-am ferit de tot ce ni se pare r[u =i =tiind c[ prin
meritul nostru nu vom fi niciodat[ vrednici s[ lu[m din pâine =i
din rodul vi\ei, deosebind aceast[ mas[ de orice alt[ mas[,
întinzând mâna cu credin\[, =tiind c[ El este Acela care ne poate
face des[vâr=i\i prin sângele Lui. <Facem lucrul acesta>, al adu -
cerii aminte a suferin\elor Lui, având grij[ ca aceast[ mas[ s[ nu
devin[ doar un obicei searb[d, la care nu particip[ inima,
deoarece El vrea s[ st[m la masa Lui întâi de toate pentru c[ El

coroan[ de spini, prin care omul a ar[tat c[ nu prime=te suverani -
tatea Lui de Împ[rat, ci o batjocore=te. 
<Facem lucrul acesta> pentru a ne aduce aminte c[ Domnul

Isus a fost pedepsit ca un r[u f[c[tor afar[ din cetate (Numeri
15:35; Evrei 13:13), a=a cum cerea Legea dat[ prin Moise, =i
crucea Lui a fost în[l\at[ pe dealul c[p[\ânii, care în latin[ poart[
numele de <Calvaria>, pentru c[ era o por\iune de munte
asem[n[toare unui craniu de om. <Facem lucrul acesta> ca un gest
al pre\uirii, atunci când prin credin\[ vedem mul\imile care cer
r[stignirea Lui =i-L batjocoresc chiar =i atunci când ajunge s[ fie
pus pe lemnul de blestem. <Facem lucrul acesta> când vedem în
Scriptur[ cum a fost b[tut crunt =i f[r[ mil[, cum I S-a smuls
barba =i cum a fost legat la ochi, ca apoi s[ I Se cear[ s[ proro-
ceasc[ cine L-a lovit, când I-au dat s[ bea o\et amestecat cu fiere,
când I-au pironit mânile =i picioarele de crucea romanilor. 
<Facem lucrul acesta> atunci când ne aducem aminte de cuvin-

tele rostite de Mântuitor pe cruce, când I-a cerut Tat[lui s[-I ierte
pe cei ce-L chinuiau, când S-a îngrijit ca mama lui s[ aib[ un loc
de ad[post, când a extins harul iert[rii tâlharului care a crezut în
El =i a devenit primul rod, când a spus c[ }i este sete, când a stri-
gat spre Tat[l a c[rui ochi sfin\i nu puteau privi la El pentru c[ a
luat asupra lui p[catul nostru. <Facem lucrul acesta bun, al adu -
cerii aminte> când ne amintim c[ El a spus: <Tetelestai>, adic[:
<S-a sfâr=it!>, adic[ lucrarea Lui S-a încheiat, misiunea a fost
îndeplinit[ cu succes. Acest cuvânt de <Tetelestai>, care în româ -
ne=te se pronun\[ în dou[ cuvinte, a fost cuvântul unui Biruitor
care, a=a cum a fost profe\it în Eden, a zdrobit capul =arpelui.
<Facem lucrul acesta> atunci când cuget[m la motivul pentru care
Domnul a acceptat s[ se smereasc[, îmbr[când un trup de om ca
s[ vin[ s[ sufere moartea de cruce datorit[ faptului c[ ne iube=te
=i ne vrea ve=nic în ceruri ]mpreun[ cu El. 
Privind la modul în care El ni S-a d[ruit nou[, trebuie s[ ne

ru=in[m uneori de faptul c[ atunci când trecem prin necazuri ne
plângem sau uneori cârtim, pentru c[ nu ne place calea pe care El
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de la faptul c[ în ziua Sabatului nu trebuie s[-\i vezi reflec\ia fe\ei
ca ]ntr-o oglind[ pân[ la regula de a nu-\i smulge vreun fir de p[r
alb ca s[ faci în acest fel o lucrare în ziua Sabatului. Ceea ce s-a
p[rut la început c[ începe dintr-o dorin\[ de bine, de dedicare la
cur[\ie =i sfin\ire a dus la un abuz a poporului =i la obiceiuri =i
datini b[trâne=ti ne cerute de Dumnezeu, care fur[ omul de bucu-
ria de a tr[i, dar care promoveaz[ meritele omene=ti. 
Problema cu aceast[ carte de obiceiuri omene=ti era în primul

rând faptul c[ nu avea de-a face cu p[catul din[untrul omului.
Domnul Isus a ar[t[t în repetate rânduri neputin\a acestor rân-
duieli omene=ti de a face pe cineva pl[cut înaintea lui Dumnezeu
cât timp ei nu spal[ vasul pe din[untru, adic[ pân[ când inima
nu-i este curat[. Unul din motivele pentru care fariseii =i c[rturarii
L-au urât pe Domnul Isus a fost faptul c[ El a dat la o parte, ca pe
o învelitoare, f[\[rnicia =i mândria lor, =i când aceste boli ale
sufletului au fost identificate în ei de Mântuitor, =i-au v[zut
adev[rata fa\[ =i nu le-a pl[cut deloc adev[rata lor indentitate, a=a
cum era v[zut[ de Dumnezeu. S-au v[zut atunci în fa\a a dou[
posibilit[\i =i trebuia s[ aleag[ doar una. Ar fi putut alege s[ se
schimbe, acceptând c[ numai mâna unui Dumnezeu poate face
minunile pe care ei L-au v[zut pe Domnul Isus f[cându-le, =i ast-
fel s[ cread[ în El, sau, a=a cum de fapt au =i f[cut, au ales calea
de a sc[pa de Acela care le ar[ta adev[rata fa\[. 
Fariseii =i c[rturarii au pl[nuit cum s[-L omoare =i pentru c[-i

interesa mai mult ce zic oamenii, care vedeau în Domnul Isus un
adev[rat proroc, au c[utat un moment potrivit c`nd s[-L termine
pe prorocul din Nazaret, odat[ pentru totdeauna credeau ei, =i
oportunitatea s-a ivit atunci când Iuda le-a oferit serviciile lui de
vânz[tor al Fiului lui Dumnezeu. Preo\ii L-au acuzat pe Domnul
Isus cu vina de hul[, pentru c[ atunci când El le-a spus c[ este
Fiul, ei au în\eles c[ El le spune c[ este egal cu Tat[l, adic[ c[ El
este Dumnezeu. Prima crim[ de pe p[mânt a avut ca motiv reli-
gia, =i, dup[ planul =i îng[duin\a lui Dumnezeu, pe Domnul Isus
L-au omorât tot religio=ii. Milioane au fost omorâ\i =i mul\i con-

este acolo. <Facem lucrul acesta>, a=a cum El ne-a poruncit =i a=a
cum apostolul Pavel ne aduce aminte în textul citat la început,
având grij[ ca aceast[ lucrare s[ nu fie doar o ceremonie reli-
gioas[ la care înainte de a participa am avut grij[ pu\in mai mult
ca de obicei la ce am f[cut sau la ce cuvinte am rostit cu gura
noastr[, pentru c[ noi avem chemarea s[ fim sfin\i în toat[
purtarea noastr[ în fiecare zi.  
Avem un exemplu trist în vie\ile fariseilor =i a c[rturarilor din

timpul când Domnul Isus umbla cu ucenicii Lui pe p[mânt, pen-
tru c[ ei au fost a=a de absorbi\i de partea exterioar[ a religiei lor
încât au ajuns ni=te <c[l[uze oarbe>, a=a de oarbe încât nu L-au
recunoscut pe Fiul lui Dumnezeu care era în mijlocul lor. Ori de
câte ori vedem în Cuvântul scris c[ fariseii =i c[rturarii s-au sim\it
adânc provoca\i de ceva ce Domnul Isus a spus, este necesar s[
petrecem mai mult timp asupra acelui lucru =i s[ fim mai senzi-
tivi la acele puncte care con\in adev[rul despre persoana
Domnului Isus. Printre lucrurile care i-au provocat pe farisei s-a
aflat faptul c[ Domnul Isus le-a spus c[ El este înainte de Avraam,
c[ este mai mare dec`t Solomon, c[ are putere s[ ierte p[catele,
c[ anumite evenimente din Scriptur[ se împlineau în fa\a ochilor
lor. De asemenea, ace=ti oameni religio=i care \ineau cheile
Împ[r[\iei f[r[ s[ intre în Împ[r[\ie =i f[r[ s[ lase pe al\ii s[ intre
au fost provoca\i de faptul c[ Domnului Isus I S-au adresat
urm[toarele cuvintele: <Osana Fiul lui David!>, cuvinte în care ei
recuno=teau o împlinire profetic[, pentru c[ =tiau c[ acela cuvinte
sunt potrivite numai pentru Unsul, Trimisul Tat[lui. 
Au fost nepl[cut provoca\i atunci când Domnul Isus le-a adus

aminte c[ în timpul lui Elisei numai Naman, un om dintre nea-
muri, a fost cur[\at de lepr[ =i numai o v[duv[ din Sarepta
Sidonului, =i nu din Israel, a primit ajutor în mod direct printr-o
minune în timpul foametei din partea omului lui Dumnezeu.
De-a lungul anilor societatea rabinic[, cu scopul de a proteja
Legea, a creat o serie de reguli =i tradi\ii pe care le-a pus într-o
colec\ie numit[ <Mi=na>. Aceast[ carte con\inea reguli începând
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nu doar c[ p[catul î=i pierde puterea pe care o avea asupra ta,
ci faptul c[ acel p[cat pe care odat[ îl iubeai, îl protejai =i îl scuzai
moare. Aceast[ eliberare se datoreaz[ unei puteri mai mari dec`t
a vreunui om sau mai multor oameni =i anume puterii sângelui
Mielului lui Dumnezeu în fa\a c[ruia chiar puterea duhurilor
trebuie s[ cedeze. 
Cel eliberat de sub tirania vechiul st[pân se bucur[ nu numai

de o via\[ nou[ pe p[mânt, sub c[l[uzirea Duhului Sfânt, dar
crezând cuvintele Aceluia care face oferta vie\ii ve=nice trece de
la judecat[, a c[rei sentin\[ a suferit-o Hristos Domnul, la via\[
ve=nic[. <Adev[rat, adev[rat v[ spun, c[ cine ascult[ cuvintele
Mele, =i crede în Cel ce M-a trimis, are viat[ ve=nic[, =i nu vine
la judecat[, ci a trecut din moarte la via\[> (Ioan 5:24). Apostolul
Pavel, care în textul citat la început ne-a transmis porunca de a
face lucrarea de amintire a patimelor Domnului Isus stând la masa
Domnului, a privit la crucea Domnului Isus =i puterea ei, adic[ la
meritul jertfei Domnului Isus =i a spus c[ aceast[ cruce este
crucea cu care el se laud[. <În ce m[ prive=te, departe de mine
gândul s[ m[ laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru
Isus Hristos, prin care lumea este r[stignit[ fa\[ de mine, =i eu fa\[
de lume!> (Galateni 6:14). 
Crucea a devenit din simbol al durerii =i al ru=inii un simbol al

dragostei lui Dumnezeu pentru noi, oamenii, care eram în mare
lips[ de un Salvator. Dac[ cineva ar fi purtat o cruce legat[ de gât
în timpul primei ere cre=tine ar fi fost ca o condamnare la moarte,
din cauza persecu\iilor cre=tinilor din acea vreme. Ei nu-=i purtau
cruce legat[ de gât, ci cu ajutorul unui Hristos viu, care era în
inima lor, sufereau nedreptatea =i îndurau persecu\ia de dragul
Domnului Isus, privind prin credin\[ la ce îi a=teapt[ dincolo de
mormânt. <Am fost r[stignit împreun[ cu Hristos, =i tr[iesc… dar
nu mai tr[iesc eu, ci Hristos tr[ie=te ]n mine. +i via\a, pe
care o tr[iesc acum în trup, o tr[iesc în credin\a în Fiul lui
Dumnezeu, care m-a iubit =i S-a dat pe Sine }nsu=i pentru mine>
(Galateni 2:20). Frumuse\ea crucii lui Hristos nu const[ într-o

tinu[ s[ fie omorâ\i din cauza religiilor false prin care unii au
încercat =i continu[ s[ for\eze oamenii s[ le accepte, a=a cum este
religia islamic[, pe când credin\a în Domnul Isus, care r[mâne în
climatul binecuvântat al credin\ei =i a dragostei, nu for\eaz[ pe
nimeni s[ o accepte =i nu face r[u nim[nui. 
Pân[ ast[zi au fost recunoscute în lume aproape zece mii de

religii asociate cu credin\a cre=tin[, dar de fapt am putea spune c[
sunt doar dou[: cea fals[ =i cea adev[rat[. Una care crede în
merite personale, care-\i d[ voie s[ mergi pe o cale lat[, de la
extrema legalismului p`n[ la cea a libertismului, sau calea cea
îngust[ pe care porne=ti atunci când prin poc[in\[ e=ti n[scut din
nou, dar pe aceast[ cale, despre care Domnul Isus spune c[ este
îngust[, merg pu\ini oameni. To\i prorocii, începând de la Abel,
pe care Domnul Isus l-a pus între proroci (Luca 11:50, 51),
m[rturisesc despre El =i despre modul în care Fiul lui Dumnezeu
venind în lume a devenit prin jertfa-I înlocuitoare Mântuitorul
lumii (Fapte 10:43). Este El =i Mântuitorul t[u? Tr[im vremea
când omul încearc[ s[ schimbe mesajul crucii, pentru c[ unii sunt
provoca\i nepl[cut de amintirea v[rs[rii de sânge, dar acela care
modific[ mesajul crucii ca s[ nu deranjeze firea =i s[ l[rgeasc[
calea o face spre pierderea lui =i a acelora care-i urmeaz[ în
r[t[cirea lor. 
<Fiindc[ propov[duirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt

pe calea pierz[rii: dar pentru noi, care sâuntem pe calea mântuirii,
este puterea lui Dumnezeu> (1 Corinteni 1:18). Nimic mai pu\in
ca propov[duirea crucii lui Hristos =i iertarea în sângele Mielului
lui Dumnezeu nu îndepline=te porunca Domnului care spune:
<Face\i lucrul acesta!>. Este mesajul unei mor\i înlocuitoare =i în
acela=i timp mesajul mor\ii Domnului Isus din care izvor[=te
via\[ pentru oricine crede în Fiul lui Dumnezeu ca Mântuitor al
sufletului lui. F[r[ v[rsare de sânge nu este iertare =i s-a cerut
sânge sfânt, a Unuia care nu are vin[ personal[, =i Singurul care
S-a calificat =i a acceptat a fost Fiul lui Dumnezeu. Semnul c[
puterea crucii, adic[ jertfa Domnului Isus, lucreaz[ în via\a ta este
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por\i crucea nu pe umeri, nu legat[ de gât, ci tr[ind o via\[ de
d[ruire pentru Acela care a murit pentru ca s[ fii sc[pat de iad =i
s[ fii mo=tenitor al cerului. 
Atunci când El tr[ie=te în noi avem dreptul s[ st[m la masa Lui

=i s[ ne înfrupt[m din meritele Lui aduc[toare de vindecare în
suflet =i chiar în trup. <Pe Cel ce n-a cunoscut niciun p[cat, El
L-a f[cut p[cat pentru noi, ca noi s[ fim neprih[nirea lui
Dumnezeu în El> (2 Corinteni 5:21). Nu e=ti mântuit doar
cunoscând cine este El =i ce a f[cut El, ci crezând în El. Crezând
=i m[rturisind cu gura ta c[ sângele Lui a fost v[rsat întocmai ca
a unui miel f[r[ cusur pentru vina ta. Crucea Domnului Isus a fost
în mijloc, între alte dou[ cruci, ca s[ ne înve\e c[ odat[ ce ajungi
în fa\a jertfei Lui nu po\i decât s[ o iei la stânga =i s[-L refuzi sau
s[ o iei la dreapta, ca tâlharul care s-a poc[it, =i s[ prime=ti darul
lui Dumnezeu. Cum va fi cu tine? Prime=te-L ca Domn al vie\ii
tale, stai la masa Lui, ca apoi s[ te po\i bucura de promisiunea
Aceluia care nu poate s[ mint[, =i care a spus c[ vei s[rb[tori din
nou aceast[ s[rb[toare la masa Lui, în Împ[r[\ia Lui.

Amin

cruce de mormânt sau una pus[ la marginea drumului, unde
oamenii parc[ ignoran\i de puterea =i slava Lui în prezent pun
portretul sau reprezentarea unui Hristos neputincios, ci fru-
muse\ea crucii st[ în faptul c[ jertfa Domnului Isus ne-a deschis
drumul spre casa Tat[lui =i în meritul acestui sânge sfânt Duhul
Sfânt ne ia de mân[ =i ne trece podul dintre om =i Dumnezeu
Tat[l, =i acest pod este Domnul Isus Hristos. 
<Facem lucrul acesta> al aducerii aminte de unde am fost sco=i

la lumin[ pre\uind înfierea în familia Marelui Împ[rat în care,
prin meritul jertfei Domnului Isus, suntem numi\i fii ai lui
Dumnezeu. <C[ci to\i sunte\i fii ai lui Dumnezeu, prin credin\a în
Hristos Isus. To\i care a\i fost boteza\i pentru Hristos, v-a\i
îmbr[cat cu Hristos> (Galateni 3:26, 27). Dac[ pân[ acum nu ai
putut s[ spui c[ e=ti mântuit, Cuvântul Domnului ne înva\[ c[ prin
împ[care cu Tat[l, în meritul jertfei Fiului, po\i avea aceast[
asigu rare confirmat[ prin cuvintele lui Ioan Botez[torul: <Cine
crede în Fiul, are via\a ve=nic[; dar cine nu crede în Fiul, nu va
vedea via\a, ci mânia lui Dumnezeu r[mâne peste el> (Ioan 3:36).
Prin aceste cuvinte ni se spune c[ omul, crezând în jertfa Fiului ca
jertf[ înlocuitoare pentru p[catul comis =i pentru cel mo=tenit,
poate ie=i de sub mânia lui Dumnezeu, pentru c[ nu mai are p[cat
la activ, =i intr[ în via\[ ve=nic[ crezând în Fiul. 
Acela=i lucru ne este adeverit în cuvintele apostolului Ioan

care spune: <Cine are pe Fiul, are via\a; cine n-are pe Fiul lui
Dumnezeu, n-are via\a. V-am scris aceste lucruri ca s[ =ti\i c[ voi,
care crede\i în Numele Fiului lui Dumnezeu, ave\i via\a ve=nic[>
(1 Ioan 5:12, 13). Crezând în Fiul =i tr[ind având via\a ascuns[ în
El, nu trebuie doar s[ speri c[ vei ajunge mântuit, ci, a=a cum
spune acest cuvânt, te po\i bucura de darul mântuirii =tiind c[ vei
avea via\[ ve=nic[. Un om bine cunoscut în America a purtat o
cruce pe umeri prin multe \[ri ca s[ fac[ de cunoscut oamenilor
c[ o jertf[ a fost adus[ ca iertare pentru p[c[to=i =i a parcurs pe
jos purtând aceast[ cruce pân[ acum, distan\[ de 60.000 km, a
fost arestat de dou[zeci =i patru de ori, dar tu e=ti chemat s[-\i

}NADINS OARE NU SLUJI|I VOI DUMNEZEILOR MEI? 52 de mesaje pentru 52 de s[pt[m`ni

82 83



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

pentru a ajunge s[ fie omul de care s[ se foloseasc[ Dumnezeu.
La început Ghedeon a prezentat tot felul de motive de ce este el
omul nepotrivit pentru acea slujb[, dar Dumnezeu a privit prin
geamul sufletului lui, prin care numai El poate vedea, =i ochii Lui
l-au v[zut c[ este omul potrivit pentru a fi un viteaz.  
Dumnezeu folose=te oameni de rând, ca =i Ghedeon, =i ast[zi,

iar când El te cheam[ este o insult[ la adresa Lui s[-I spui c[ a
gre=it în hot[rârea luat[. Ghedeon a spus c[ este s[rac, dintr-o
semin\ie neînsemnat[, dar Domnul i-a spus c[ va fi cu el =i cel
slab îmbr[cat în puterea Lui devine un viteaz. Dac[ El te cheam[
la o slujb[, chiar dac[ te vezi slab, trebuie s[ =tii c[ El te cheam[
privind nu la ce po\i face singur, ci la ce po\i face îmbr[cat în
puterea Lui, ca =i Ghedeon. <Ghedeon a fost îmbr[cat cu Duhul
Domnului…> (Judec[tori 6:34). În original se spune c[ Duhul
Domnului l-a îmbr[cat pe Ghedeon, de aceea ceea ce af[cut el de
fapt a fost ceea ce a f[cut Duhul Domnului. Cercetând felul în
care Dumnezeu alege oamenii de care S-a folosit putem vedea c[
de obicei cei ale=i spre a fi folosi\i de El sunt oamenii de rând,
pentru ca toat[ slava s[ fie a Lui. <De pild[, fra\ilor, uita\i-v[
la voi care a\i fost chema\i: printre voi nu sunt mul\i în\elep\i
în felul lumii, nici mul\i puternici, nici mul\i de neam ales>
(1 Corinteni 1:26). Cu ni=te oameni simpli, a=a cum au fost
pescarii cu care S-a asociat Domnul Isus, Dumnezeu a r[scolit
lumea pentru c[ i-a împuternicit s[ duc[ mesajul Evangheliei =i
i-a autorizat ca prin Duhul de putere s[ fac[ lucr[rile Lui. 
Într-un mare ora= s-a anun\at c[ un violonist va da un specta-

col =i va folosi o vioar[ foarte scump[. O sal[ imens[ s-a umplut
cu oameni doritori s[ asculte piesele de muzic[ anunta\e în
reclam[ =i nu au fost dezam[gi\i, pentru c[ sunetul muzicii pro-
dus de m[iestria acelui violonist i-a trecut printr-o gam[ larg[ de
emo\ii, de la lacrimi la bucurie. Când violonistul =i-a încheiat
concertul =i sala aplauda cu entuziasm, spre mirarea tuturor din
sal[, acel muzician a luat vioara cu care a cântat =i a frânt-o în
dou[, lovind-o cu putere de genunchi, provocând în spectatori o

8
CE FEL DE OAMENI FOLOSEºTE DUMNEZEU?

<+i ce voi mai zice? C[ci nu mi-ar ajunge vremea,
dac[ a= vrea s[ vorbesc de Ghedeon, de Barac, de
Samson, de Ieftaie, de David, de Samuel =i de pro roci!
Prin credin\[ au cucerit ei împ[r[\ii, au f[cut drep-
tate, au c[p[tat f[g[duin\e, au astupat gurile leilor,
au stins puterea focului, au sc[pat de ascu\i=ul sabiei,
s-au vindecat de boli, au fost viteji în r[zboaie, au pus
pe fug[ o=tirile vr[jma=e.> Evrei 11:32-34

Avem în aceste versete o list[ de eroi de diferite cate-
gorii, care s-au eviden\iant înaintea cerului pentru
credin\a lor; eroi care au f[cut lucruri remarcabile între

cei din vremea lor, dar au avut în comun faptul c[ L-au cunoscut
pe Dumnezeu =i au fost folosi\i de El. Un om simplu, dintr-o
fami lie neînsemnat[ din Manase, ca Ghedeon, =i pe lâng[ aceasta
fricos =i într-o m[sur[ chiar la=, a fost ochit =i ales s[ fie folosit de
Dumnezeu, f[c`nd din el un viteaz prin care a eliberat pe Israel de
madiani\i. E=ti tu folosit de Dumnezeu? Ne-am n[scut, tr[im =i
murim, dar de la leag[n la sicriu, timp reprezentat uneori pe pia-
tra de mormânt cu o liniu\[ între anul de na=tere =i anul de deces,
poate fi un timp când s[ fim folosi\i de Dumnezeu pentru a par-
ticipa la lucr[ri care r[mân ve=nic. 
Dumnezeu nu S-a schimbat din vremea când a folosit vitejii

aminti\i în textul citat la început. El vrea s[ se foloseasc[ =i de tine
pentru a-\i da menire, rost =i un sim\ al împlinirii ]n via\a ta, dac[
vrei! Sunt mul\i eroii credin\ei aminti\i în acest text, dar vom privi
mai detailat la Ghedeon, care a trecut prin câteva faze de preg[tire
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primii americani care a participat la revolu\ia împotriva st[pânirii
engleze, care a dus la formarea na\iunii americane, cu numele de
Patrick Henry, a \inut un discurs care a r[mas renumit în istorie =i
printre altele a spus poporului: <Dac[ vrem s[ fim liberi, trebuie
s[ lupt[m!> Aceste cuvinte ni se potrivesc =i nou[, pentru c[ atâta
timp cât vrem s[ fim liberi de p[cat =i vin[, spre a putea fi folosi\i
de Dumnezeu, va trebui s[ ne purt[m aspri cu firea noastr[ cea
veche, pân[ când plec[m acas[ la Domnul. }n afar[ de ea, avem
de luptat cu potrivnicul sufletului nostru. 
Dac[ vrei s[ vânezi p[catul din via\a ta spre a putea fi folosit

de Dumnezeu, este bine s[ =tii c[ el uneori este ca o balen[ care
dac[ vrei s[ o vânezi trebuie s[ o ataci atunci când iese la
suprafat[. Degeaba vei încerca s[ o vânezi când se ascunde în
adânc. De aceea, când observi p[catul nu-l ignora, ci vâneaz[-l =i
termin[-l s[ nu scape vreunul, la fel cum a f[cut Ilie cu prorocii
lui Baal. În al treilea rând, Dumnezeu folose=te oameni curajo=i,
care ac\ioneaz[ dup[ instruc\iunile primite de la El, indiferent
care ar fi consecin\ele. La porunca Domnului, Ghedeon a redus
num[rul de lupt[tori de la 32.000 la doar 300 de lupt[tori neîn-
frica\i. Dumnezeu nu ne-a dat un duh de fric[, ci de putere =i
dragoste, de aceea, ca =i copii ai Lui, nu ni se potrive=te frica care
exploreaz[ toate posibilit[\ile negative. 
Nu ni s-a promis c[ nu vom avea necazuri, dar ni s-a promis c[

El va fi cu noi, promisiune care, dac[ ne gândim, este mai de va -
loare decât dac[ ne-ar fi promis c[ nu vom avea necazuri. Via\a
lui Moise a fost o via\[ plin[ de crize de la na=tere =i pân[ la
moarte, dar a terminat cu calificativul de rob al lui Dumnezeu.
Sfâr=itul este mai important dec`t începutul =i în via\a noastr[. În
criz[, când vom da dovad[ de curaj, vom putea recunoa=te opor-
tunitatea de a fi mai aproape ca oricând de Domnul, de aceea,
nu-\i da nume dup[ circumstan\ele prin care treci, ci dup[ cum El
te nume=te, a=a cum pe Ghedeon la numit viteaz pe când înc[ nu
era. Urm[torul criteriu de care trebuie s[ \inem seama este c[
Dumnezeu folose=te oamenii precau\i. 

stare =oc =i nedumerire. Apoi, dintr-o alt[ cutie, a scos o alt[
vioar[ =i a spus c[ aceea de fapt este vioara cea scump[.
Vioara pe care a folosit-o pentru a da acel specatol a fost
cump[rat[ de ocazie din pia\[, pe bani de nimic. Acel muzician a
vrut =i a reu=it s[ dovedeasc[ c[ nu scumpetea unui instrument
a fost ceea ce a încântat urechile =i chiar imagina\ia lor, ci m[ies-
tria muzicianului. 
Nu noi, nu prin calit[\ile noastre, vom fi aceia care vor aduce

câ=tig }mp[r[\iei lui Dumnezeu, ci Dumnezeu în noi =i prin noi va
fi Cel care poate =i vrea s[ foloseasc[ vasul nostru slab de lut, în
care a pus lumina Sa, ca s[ fac[ lucr[ri ce r[mân ve=nic, a=a cum
sunt lucr[rile care au de-a face cu mântuirea sufletelor oamenilor.
Dumnezeu poate folosi pe cine vrea El, indiferent dac[ este gân-
gav, ca Moise, sau educat, ca Saul. A doua condi\ie de care trebuie
s[ \inem seama, dac[ vrem s[ fim folosi\i de Dumnezeu, este c[
El folose=te vase curate. Ghedeon, fiul lui Ioas, a d[râmat altarul
lui Baal =i a t[iat parul închinat idolului Astarteii, apoi a adus o
jertf[ Domnului pe un altar nou, închinat adev[ratului Dumnezeu. 
Dumnezeu se folose=te de oamenii care termin[ cu idolatria =i

p[trun=i de un sim\ de adânc[ recuno=tin\[ fa\[ de Acela care i-a
mântuit sunt gata de jertf[. Când religia pierde chipul lui Hristos
din inim[, aceasta începe s[-L deseneze, s[-L picteze sau s[-L
reprezinte prin chipuri turnate sau cioplite la care s[ se închine, în
loc s[ aduc[ Domnului o închinare în duh =i adev[r. Dumnezeu
folose=te tot felul de vase, dar ceea ce au aceste vase în comun
este c[ sunt curate, de aceea trebuie s[ ne ferim de orice fel de
idolatrie =i p[cat care ne descalific[ de a fi folosi\i de El. Po\i s[
faci un idol din orice ai dac[ prin ceea ce faci dovede=ti c[ acel
lucru sau persoan[ este mai presus dec`t Dumnezeu sau dac[ acel
lucru }l provoac[ pe Dumnezeu la mânie, pentru c[ este p[cat. 
Po\i s[ ai r[spunsuri la toate ]ntreb[rile pe care cineva \i le-ar

adresa din Scriptur[, dar dac[ via\a pe care o tr[ie=ti nu cores -
punde cu Cuvântul pe care poate îl cuno=ti, nu-\i folose=te la
nimic =i nu po\i fi folosit sau folosit[ de Dumnezeu. Unul din

86 87

52 de mesaje pentru 52 de s[pt[m`ni}NADINS OARE NU SLUJI|I VOI DUMNEZEILOR MEI?



noi va veni sub atacul vr[jma=. Ghedeon, trimis de Dumnezeu,
s-a dus în tab[ra madiani\ilor =i acolo a auzit pe unul din vr[jma=i
t[lm[cind un vis pe care l-a avut, prin care ei au în\eles c[ sunt
pierdu\i înaintea oamenilor lui Ghedeon. Ghedeon s-a reîntors la
tab[ra lui f[r[ s[ fie v[zut, dar s-a întors un om plin de încredere
în Dumnezeu, pentru c[ =tia c[ El îi va da pe madiani\i în mâinile
lor. Domnul l-a trimis ca s[ aud[ t[lm[cirea acelui vis, ca s[ fie
plin de încredere, s[ lupte ca un viteaz =i s[ devin[ astfel ceea ce
Dumnezeu l-a v[zut când îngerul Domnului i s-a ar[tat. Furtuna
numit[ uneori de noi necaz sau încercare este parte din via\a noas-
tr[ pe p[mânt, dar cel care are curaj =i se încrede în Dumnezeu
vede curcubeul chiar înainte de furtun[, atâta timp cât nu uit[m c[
furtuna este îng[duit[ s[ ne fac[ mai tari =i nu mai slabi. 
Credin\a vede acest curcubeu chiar înainte de se termina furtu-

na, pentru c[ aceast[ credin\[ se bazeaz[ pe ce a spus Dumnezeu
în Cuvânt. Adev[ratul examen al uceniciei noastre vine de multe
ori în via\a noastr[ atunci când se pare c[ pierdem binecuvânt[rile
p[mânte=ti, care uneori ni se par c[ sunt ni=te nevoi =i drepturi
legitime înainte Domnului. Tot ce avem sau ni se pare c[ avem
este de la El =i trebuie s[ accept[m c[ El este Suveran =i poate s[
ne dea acele lucruri doar pentru o vreme. Dac[ te ui\i numai la
furtun[ sau la pierdere se poate s[ ajungi s[ \i se par[ necazul mai
mare dec`t Dumnezeul t[u =i aceasta este ce vrea potrivnicul nos-
tru, de aceea trebuie s[ privim la tot ce avem, fie s[n[tate, pozi\ie
sau bun[stare, ca fiind lucruri de la El =i de aceea are dreptul s[
le ia când vrea. Când accept[m suveranitatea Lui de a face ce vrea
cu noi, pentru c[ suntem ai Lui, ne dovedim credincio=ia =i prin
felul cum ac\ion[m într-o astfel de vreme de futun[, vom putea fi
oameni de care s[ se foloseasc[ Dumnezeu. 
Nu e=ti chemat la o credin\[ de mâna a doua, ca =i cea practi-

cat[ de feciorii lui Sceva, care au încercat s[ scoat[ duhuri necu-
rate =i au fost b[tu\i bine de acele duhuri rele care locuiau într-un
singur om, ci e=ti chemat la a avea o credin\[ personal[ într-un
Mântuitor personal, care a murit pentru tine =i locuie=te prin

La porunca Domnului, Ghedeon a dus oamenii la ap[ =i pe cei
care au b[ut ap[ din mân[ =i nu pleca\i cu gura la ap[ i-a \inut, iar
pe ceilal\i i-a trimis acas[. Cei care s-au plecat la ap[ erau vul-
nerabili în acea pozi\ie, pentru c[ nu vedeau ce se întâmpl[ în
jurul lor. Ghedeon a r[mas cu trei sute de oameni curajo=i =i pre-
cau\i. Nu po\i lua foc în sân far[ s[ te arzi, =i nu po\i fi neglijent
cu ofertele vr[jma=ului f[r[ s[ te coste, pentru c[ devii vulnerabil,
iar apoi, când vede c[ e=ti interesat în ofertele lui, devii prad[
u=oar[. Trebuie s[ nu fim îndr[zne\i sau viteji cu p[catul, pentru
c[ un p[cat cât de mic, l[sat s[ cucereasc[ teren în inim[, poate
u=or deveni un monstru care te va zdrobi într-o zi. Cel precaut se
roag[, dar =i vegheaz[, =tiind c[ Dumnezeu îl p[ze=te at`ta timp
cât merge pe calea pe care harul îl poate înso\i. 
Cu mult[ dib[cie potrivnicul a reu=it ca în genera\ia aceasta s[

ieftineasc[ pozi\ia =i numele acelora care se numesc cre=tini când
este vorba de sfin\ire. }ns[, oricât ar schimba omul standardul,
Dumnezeu, care ne cere s[ deosebim ce este sfânt de ce nu este
sfânt, le cere acelora care vor s[ fie folosi\i de El s[ fie sfin\i în
toat[ purtarea lor. Dumnezeu folose=te oameni simpli, oameni
care-=i p[streaz[ vasul curat, oameni curajo=i, oameni precau\i,
dar El caut[ ca ei s[ fie de asemenea plini de încredere în El. Pe
coasta de vest a Americii o tân[r[ înot[toare s-a hot[rât s[ încerce
s[ fie trecut[ în cartea recordurilor ca fiind prima care a parcurs
în înot distan\a dintre insula Catalina =i p[mântul Californiei. A
început foarte bine, dar dup[ ore de efort depus, pe nea=teptate, a
trimis semnal c[ vrea s[ fie scoas[ din ap[. A fost întrebat[ de ce
a f[cut acest lucru când mai avea doar pu\in pân[ la \[rm. Ea a
spus ca motivul pentru care s-a dat b[tut[ a fost c[ =i-a pierdut
încrederea c[ va putea ajunge la \[rm înotând. Cea\a se l[sase
peste ape =i ea nu a v[zut c[ \[rmul era de fapt foarte aproape de
ea. A spus c[ motivul pentru care a abandonat cursa nu a fost fap-
tul c[ se sim\ea epuizat[, cât faptul c[ =i-a pierdut n[dejdea. 
Este necesar s[ avem o încredere de nezguduit ]n cuvintele lui

Dumnezeu, pentru c[ aceast[ încredere în El =i planul Lui pentru
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încercarea. Un zâmbet din partea Lui =i u=i pline de oportunit[\i
se deschid acolo unde nici nu ai v[zut c[ ar fi o u=[, ]nc`t s[ po\i
fi folosit de El =i binecuvântat. To\i începem ca fii ai întunericu-
lui, dar ajungând la cuno=tin\a adev[rului îl primim, îl credem, =i
apoi fiind n[scu\i de sus, îl tr[im ca =i copii ai luminii, ca oameni
de care dispune Dumnezeu la orice or[ din via\a noastr[. Atunci
planul Lui devine scopul vie\ii noastre =i începem s[ umbl[m cu
Dumnezeu ca Noe =i Enoh, tr[ind prin credin\[, dup[ Cuvânt, prin
promisiuni =i chiar prin revela\ia Duhului Sfânt. 
Nimeni nu poate începe s[ cunoasc[ cu adev[rat adev[rul pân[

când nu începe s[-l tr[iasc[. Nu-i îndeajuns s[-l ai =i nici chiar
s[-l memorezi, ci trebuie s[-l tr[ie=ti pentru a putea fi un vas de
care El vrea s[ se foloseasc[. Iacov a încercat s[ se descurce sin-
gur, chiar =i atunci când avea s[ se întâlneasc[ cu fratele s[u Esau,
a lucrat dup[ o strategie omeneasc[, împ[r\indu-=i tab[ra ca cel
pu\in o parte s[ scape, =i poate privind la starea s[n[t[\ii lui =i-o
fi zis c[ în cel mai r[u caz poate fugi s[-=i scape via\a, dar
Dumnezeu l-a atins în lupt[, a=a c[ a fugit, ne mai av`nd alt[ posi-
bilitate. Astfel el a realizat c[ trebuie s[ depind[ de ceea ce
Dumnezeu va face pentru el =i nu de =mecheriile lui. Atunci
Dumnezeu l-a binecuvântat =i din Iacov, care înseamn[ =i
în=el[tor, a ajuns s[ se numeasc[ Israel, care înseamn[ prin\. +i
noi va trebui s[ înv[\[m s[ depindem de ajutorul =i sfatul
Domnului =i nu de abilit[\ile noastre, pentru c[ pân[ nu înv[\[m
aceast[ lec\ie nu vom putea fi folosi\i de Dumnezeu. 
Dumnezeu ne d[ aceea=i lec\ie în diferite împrejur[ri pân[ ce

lu[m o not[ de trecere, pentru c[ El este serios în a ne da o
educa\ie în Legile Sfinte ale Împ[r[\iei Lui. Dac[ privim la noi
vom vedea sl[biciuni care ne vor înfrica, dar privind la El vom
vedea c[ are toat[ puterea în cer =i pe p[mânt. Noi suntem mereu
nestatornici, dar în El nu este umbr[ de mutare. Noi suntem r[i
pân[ c`nd El nu ne face buni în meritul dobândit în Golgota, dar
El este Bunul cel mai Bun care vrea s[ ne folosesc[ spre slava
Lui, ca apoi s[ ne primeasc[ în Slava Sa, unde s[ ne dea o

Duhul Sfânt în tine. Dumnezeu i-a dat victoria promis[ lui
Ghedeon =i tot poporul s-a bucurat de biruin\a care a venit prin
modul cel mai nea=teptat. Domnul vrea s[ fii =i tu un suflet folosit
de El, care odat[ ce ai ajuns slobozit de Fiul s[ duci Vestea Bun[
a mântuirii =i altora, spun`ndu-le c[ este iertare =i via\[ ve=nic[ în
Numele scump al Domnului Isus Hristos. Vrei s[ fii folosit de
Dumnezeu? Nu exist[ stare de independen\[ când este vorba de
sufletul omului, ]n mod sigur c[ vei fi folosit de unul dintre cei
doi stapâni, dar r[mâne la alegerea ta care va fi acesta. 
Te-ai n[scut, tr[ie=ti =i vei muri, dar la sfâr=it de drum ce se va

spune despre via\a ta în cer? C[ ai tr[it-o cu folos sau c[ ai risi -
pit-o? Vr[jma=ul nostru sper[ c[ nu vei în\elege niciodat[ cine e=ti
ca =i copil al Domnului, ce drepturi ai la curtea marelui Împ[rat =i
care sunt lucr[rile la care Dumnezeu te poate folosi. Este lung[
lista eroilor credin\ei, b[rba\i =i femei, care au fost ale=i s[ fie
folosi\i în slujba Domnului, ]ns[ trebuie s[ =tii c[ mai este loc =i
pentru numele t[u. 
Moise a fost omul folosit de Dumnezeu ca s[-i elibereze pe

israeli\i din Egipt. El a fost un dar de la Dumnezeu, pe care,
asemenea unui cadou, mama lui l-a deschis =i l-a preg[tit, zidin-
du-i credin\a într-un Dumnezeu adev[rat, ca apoi, când a ie=it
din =coala lui Dumnezeu—pustiul, s[ devin[ omul folosit de
Dumnezeu. Dac[ Dumnezeu l-ar fi întrebat pe Moise, pân[ c`nd
nu a plecat de la palatul lui Faraon, ce are în mân[, acesta ar fi
spus c[ are un toiag de domnitor, iar dac[ l-ar fi întrebat, pu\in
mai târziu, ce =tie s[ fac[ cu el, Moise ar fi putut spune c[ =tie s[
se bat[ =i chiar s[ omoare. Pentru a fi folosit de Dumnezeu a
întrat în =coala Lui, iar apoi cu toiagul a deschis marea =i a lovit
stânca din care a ie=it ap[. Ca s[ putem fi folosi\i de Dumnezeu
trebuie s[ cunoa=tem voia Lui, a=a cum o g[sim scris[ în
cuvântul Scripturii. 
Când cuno=ti Cuvântul Lui, când ]l crezi =i îl tr[ie=ti, ajungi s[

în\elegi c[ în spatele unei situa\ii care se încrunt[ la tine te
a=teapt[ zâmbetul Domnului, dac[ nu cârte=ti =i treci cu bine
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inima. Vrei s[ fii folosit de Dumnezeu cu orice pre\ sau numai cât
timp nu te cost[ nimic? Nu pu\ini spun c[ ar vrea s[ fie folosi\i de
Dumnezeu, dar nu =tiu care este voia Lui pentru via\a lor. De ce?
Pentru c[ ei nu fac voia Domnului, pe care deja o cunosc, ci
trecând peste ce cunosc nu le împlinesc, ci vor lucruri mari. 
Uneori unii nu-L v[d pe Domnul =i nu-I recunosc

oportunit[\ile de a fi folosi\i de El, pentru c[ ceva sau cineva este
între ceea ce Dumnezeu le d[ de lucru =i ei. Dac[ ei nu înl[tur[
acel lucru sau acea persoan[, este posibil ca Domnul s[ înl[ture
acel obstacol, ]ns[ s-ar putea s[ doar[. Domnului îi place s[ ne
vorbeasc[ într-un susur lin, dar El =tie =i s[ tune. Când în via\a
noastr[ este prea mare g[l[gia lumii nu-I auzim susurul bl`nd, de
aceea, dac[ El î\i vorbe=te într-un susur blând, fii sigur c[-L
ascul\i. Cre=tinul lumesc precum =i cel firesc tot timpul vrea s[ fie
slujit, dar el nu vrea s[ slujeasc[ altuia, pe când cel duhovnicesc
se bucur[ de oportunit[\ile de slujire. Cel firesc prime=te când
este de primit, dar când este de dat alege s[ critice, pe când
cel duhovnicesc d[ cu bucurie, =tiind c[ tot ce pune în mâna
Domnului nu se pierde, pe când tot ce \ine pentru el pierde. 
Când Noe a intrat în corabie a f[cut parte din minoritate, dar

când a ie=it, a fost în majoritate. Când a intrat în corabie, proba-
bil c[ a fost s[rac, pentru c[ a investit totul ]n corabie, dar când a
ie=it din corabie a fost bogat, st[pânind peste tot p[mântul. Nu a
v[zut ploaie înainte de potop, dar L-a crezut pe Dumnezeu =i a
devenit omul folosit de El ca s[ p[streze via\a pe p[mânt. Suntem
chema\i la a fi oameni de care se folose=te Dumnezeu =i trebuie
s[-i slujim, nu doar la nivelul emo\iilor, la nivelul abilit[\ilor care
credem c[ le avem, ci este necesar s[ slujim la nivelul duhului,
care este cârmuit de sus, care poate face lucruri pe care omul de
rând, nen[scut din nou, nu le poate face. Am fost chema\i s[ ie=im
dintr-o lume în care pu\ine lucruri sunt îndeajuns =i vom intra
]ntr-o \ar[ în care vom avea mult mai mult dec`t necesarul, de
aceea trebuie s[-I d[m Domnului ce avem mai bun. Putem face
aceast[ nedreptatea, adic[ s[ nu-I d[m Domnului ce este mai bun,

mo=tenire nestric[cioas[. Uneori nu po\i controla circumstan\ele
în care te afli, dar po\i controla felul în care te vei comporta =i
r[spunsurile pe care le vei da. Oamenii vor s[ fie trata\i de un doc-
tor cu experien\[, vor s[ c[l[toreasc[ cu un avion testat ca fiind
capabil de zbor, =i tot a=a credin\a noastr[ ca s[ aib[ o valoare sta-
bilit[ =i recunoscut[ în cer trebuie s[ fie încercat[. 
Unii cred c[ a fi folosit de Dumnezeu este ceva ce fac doar în

casa de rug[ciune, dar de fapt pentru majoritatea este ceea ce fac
atunci când ies din casa de rug[ciune. Dac[ vrei s[ fii folosit de
Dumnezeu f[ ceva pentru o persoan[ care nu-\i poate întoarce
înapoi binele. Las[-L pe Domnul s[ iubeasc[, prin tine, prin fap -
tele tale, pe acela lipsit de dragoste, de ajutor =i în nevoie. Tr[ind
astfel vei fi recunoscut în cer ca un suflet care tr[ie=te nu pentru
lucrurile ce trec, ci pentru Domnul Isus. Unii tr[iesc pentru
ma=in[, pentru serviciu, pentru haine sau avere, dar unii aleg s[
tr[iasc[ pentru Domnul Isus =i tot ce fac cu vorba sau cu fapta, a=a
cum ne înva\[ Scriptura, fac spre slava Domnului Isus. Tr[ie=ti tu
pentru Domnul Isus? Nimic altceva nu d[inuie=te! Este Domnul
Isus Cel dint`i în via\a ta sau este El pentru tine Domnul
r[m[=i\elor tale de timp, de bani, de energie =i emo\ii? 
Omul este o fiin\[ ciudat[, cu o inim[ în=el[toare, de aceea tre-

buie mereu s[ ne cercet[m. De multe ori vrea s[ stea pe banca din
spate la biseric[, în fa\[ la mas[ =i s[ fie centrul aten\iei, de aceea
trebuie s[ avem grij[ s[ nu ne însu=im din ceea ce este a
Domnului =i s[ nu-I d[m Lui r[m[=itele noastre, ci ceea ce avem
mai bun. Un consilier renumit a acceptat s[ se întâlneasc[ cu o
familie spre ai sf[tui =i a confirmat programarea întâlnirii lor
printr-un telefon. I-a anun\at unde =i la ce or[ se vor întâlni, dar
de asemenea le-a spus s[ aduc[ cu ei carnetul de banc[ =i un
record al cheltuielilor lor. Mira\i, cei care au cerut consilierea,
=tiind c[ acel consilier face aceast[ lucrare pe gratis, a întrebat cât
îi va costa. Consilierul a spus c[ nu-i va costa nimic consilierea,
dar le-a spus s[ aduc[ carnetul de banc[ în care erau înregistrate
intr[rile =i ie=irile de bani, pentru a putea vedea unde le este
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9
ESTE SUFLETUL TÃU OBOSIT PENTRU A SLUJI?

<Un fiu cinste=te pe tat[l s[u, =i o slug[ pe st[pânul
s[u. Dac[ sunt Tat[, unde este cinstea care Mi se
cuvine? Dac[ sunt St[pân, unde este teama de Mine?
zice Domnul o=tirilor c[tre voi, preo\ilor, care neso-
coti\i Numele Meu, =i care zice\i: «Cu ce am nesocotit
noi Numele T[u?» Voi zice\i: «Ce mai osteneal[!» =i
o dispre\iu\i, zice Domnul o=tirilor; =i aduce\i ce este
furat, =chiop sau beteag: «Iat[ darurile de mâncare
pe care le aduce\i! Pot Eu s[ le primesc din mâinile
voastre? zice Domnul.»> Maleahi 1:6, 13

Prorocul Maleahi este pus de teologi în categoria pro-
rocilor mici, dar mesajul pe care Dumnezeu l-a transmis
=i continu[ s[-l transmit[ prin acest om nu este minor, ci

este un mesaj care are o însemn[tate deosebit[, fiind valabil pen-
tru fiecare din noi în zilele de ast[zi. Se crede c[ prorocul Maleahi
a tr[it în vremea c[rturarului Neemia =i a preotului Ezra, în
vremea când o parte din popor se întorcea din robie =i când
majoritatea poporului era descurajat uneori chiar de sl[biciunile
lor. A fost o vreme în care poporul tr[ia o via\[ dezm[\at[, de
dec[dere spiritual[, prin care Numele lui Dumnezeu era nesocotit
=i chiar dipre\uit, ca apoi, în timp, s[ se ajung[ la o stare de
nep[sare =i a=teptare letargic[ a lui Mesia. Prin prorocul Maleahi
Dumnezeu a început s[ fac[ ordine în via\a spiritual[ a poporului
întors din robia babilonian[ =i a f[cut aceasta prin a-i chema s[ se
întoarc[ de la idolatrie, de la c[s[torii nepermise, de la a-L fura pe
Dumnezeu de partea care i se cuvine Lui =i prin a-i aten\iona =i

dac[ inima ne este bolnav[ =i putem proceda astfel dac[ vederea
spiritual[ ne este înce\o=at[. 
Ce fel de oameni folose=te Dumnezeu? Oameni simpli, dar

nu-i refuz[ nici pe cei cu rang. Oameni care se cur[\esc spre a fi
vase curate, oameni precau\i, care nu glumesc cu p[catul, oameni
curajo=i, c[rora nu le este ru=ine de Domnul Isus =i oameni ce au
încredere în El, pentru c[ el are toate lucrurile în control. Este
necesar ca rug[ciunea noastr[ s[ includ[ dorin\a de a fi folosi\i de
Dumnezeu, pentru c[ numai atunci via\a noastr[ va fi tr[it[ cu
rost. Dumnezeu \i-a dat via\[, care este darul Lui pentru tine, dar
ce faci cu aceast[ via\[? Modul în care te pui în pozi\ia de a fi
cali ficat spre a fi folosit de El va fi darul t[u pentru El. De la El
primim har =i c[tre El se înal\[ slava pe care i-o d[m atunci când
inima ne este p[truns[ de dragostea Lui. De la El har, pentru El
glorie! De la El har, pentru El cântarea de laud[! De la El har, pen-
tru slava Lui o tr[ire sfânt[, ca oameni de care El se folose=te!

Amin
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Astfel de suflete se duc din obicei la casa de rug[ciune, unde,
pentru c[ nu mai au pasiune pentru St[pân =i dorin\ele Lui, sunt
interesa\i de orice lucru care le-ar putea alunga plictiseala, a=tep-
tând cu ner[bdare încheierea programului, ca apoi s[ se simt[ nu
doar c[ =i-au f[cut datoria, ci s[ cread[ c[, datorit[ faptului c[
s-au obosit în acest fel, Dumnezeu le-ar datora ceva. Astfel de
suflete =i-au pierdut zelul =i bucuria de a-I sluji lui Dumnezeu.
Dac[ o astfel de stare de închin[tor obosit =i plictisit te indentifi -
c[ =i pe tine, acest mesaj nu vrea s[ te condamne. El are inten\ia,
ca ar[tându-\i pericolul la care î\i este expus sufletul printr-o ast-
fel de stare de nep[sare, s[ te cheme s[ prive=ti la ceea ce a f[cut
Domnul pentru tine, la faptul c[ El înc[ te iube=te, ca apoi s[ te
cheme înapoi la dragostea dintâi, ca s[ faci parte din închin[torii
de care se bucur[ Dumnezeu. 
Mul\i sunt plictisi\i de serviciile din casele de rug[ciune,

obosi\i de a tr[i zi de zi la dispozi\ia lui Dumnezeu, sau unora
chiar li se pare c[ Dumnezeu nu le mai las[ în pace buzunarul,
uitând c[ tot ce au, inclusiv b[taia inimii lor, este de la El, prin
îng[duin\a Lui, pentru atâta timp cât vrea El. A=a cum g[sim în
cazul bisericii din Efes, Dumnezeu este dezgustat de credincio=ii
c[ldicei pân[ la punctul extrem c[ se aseam[n[ pe Sine cu un bol-
nav c[ruia îi vine s[ verse, pentru c[ prin a fi c[ldicel omul spune
c[ el crede în Dumnezeu, dar Dumnezeu nu-l inspir[, nu-l
motiveaz[ =i ceea ce El are de spus sau ce are s[-i dea de lucru
este ceva ce-l plictise=te sau chiar îl obose=te. 
Un credincios lipsit de zel pentru slujire este un cre=tin care a

uitat cine este Dumnezeu =i, lipsit de entuziasm, ajunge c[ldicel,
devenind interesat de lucrurile acestei lumi. Un astfel de suflet
devine \int[ u=oar[ pentru vr[jma=ul nostru, care este gata s[-i
ofere ceva de pe taraba lui, pentru a-l distra =i a-i da el de lucru.
Dac[ cercetându-ne g[sim în inima noastr[ gândul c[ Dumnezeu
ne datoreaz[ ceva pentru ceea ce am f[cut sau facem, înseamn[ c[
am trecut de la dorin\a de a sluji Domnului din recuno=tin\[ =i
sim\ de adânc[ datorie la dorin\a sau chiar la preten\ia ca

a-i opri de la a aduce jertfe care erau o insult[ la adresa lui
Dumnezeu. 
Prorocul prin cuv`ntul s[u ]ndemna poporul l-a o închinare în

care s[-I aduc[ Domnului, cu o inim[ plin[ de bucurie, ce au ei
mai bun, ca astfel s[ primeasc[ binecuvântarea lui Dumnezeu.
Vom privi în acest mesaj la starea periculoas[ de a ne sim\i obosi\i
pentru a-I sluji Lui, de lucrul Lui, de cerin\ele Domnului pentru
noi =i de închinare pe care I-o aducem. Dac[ cumva ne g[sim în
rândul acelora care sunt gata s[ cad[ de oboseal[, fiind plictisi\i
de lucrarea Domnului, de închinarea pe care El a=teapt[ s[ I-o
aducem, este necesar s[ =tim chiar de la început c[ o astfel de
stare ne expune la un pericol real =i foarte p[gubitor. Au existat
oameni în vremea de atunci, dup[ cum exist[ =i ast[zi, care se
gândeau c[ a sluji Domnului este o osteneal[ plictisitoare, pe care
în timp ajunge s[ o dispre\uiasc[. Apoi caut[ motive prin care s[
fac[ logic[ încetarea slujirii Aceluia pe care odat[ au spus c[ }l
iubesc, pe care odat[ L-a numit nu numai Mântuitor, ci =i Domn,
adic[ St[pân. 
Dac[ ochii nu \i-au v[rsat de mult timp lacrimi în prezen\a Lui

=i dac[ a cheltui timp cu El este o povar[, aceast[ stare este un
semn c[ sufletul t[u este obosit pentru a mai sluji Domnului. Este
un semn c[ inima începe s[ se împietreasc[, pentru c[ ochii inimii
nu mai sunt îndrepta\i în sus. Omul este o f[ptur[ care simte
nevoie s[ se închine, s[ slujeasc[ =i, de obicei, oamenii se închin[
lor în=i=i. Fiecare din noi suntem în pericol de a intra în aceast[
categorie, atunci c`nd facem voia noastr[ =i nu a Lui. Una din
maladiile spirituale ale vremii în care tr[im nu este lipsa de
închinare înaintea lui Dumnezeu, ci este lipsa unei adev[rate
închin[ri Domnului, pe care El s[ o poata primi =i de care El chiar
s[ se bucure. Dumnezeu S-a plâns =i se poate plânge =i ast[zi de
aceia care Îi aduc o închinare de form[, lipsit[ de dragoste sau
reveren\[, duminic[ dup[ duminic[, pentru c[ s-au obosit cu via\a
de slujire, dar continu[ s[ o fac[ crezând c[ Dumnezeu prime=te
orice, sau de ru=inea oamenilor sau de frica iadului. 
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St[pân. Mul\i ar fi vindeca\i de aceast[ boal[ spiritual[, de a fi
obosi\i pentru a aduce închinare Domnului, dac[ ar fi expu=i pen-
tru dou[ minute ]n locul de chin unde a fost dus dup[ moartea bio-
logic[ bogatul nemilostiv. Dup[ o astfel de experin\[ ar =ti pre\ui
dreptul de a-L numi pe Dumnezeu Tat[ =i ar avea o fric[ s[n[toas[
fa\[ de Dumnezeu, care a promis c[ nu Se va l[sa batjocorit. <Nu
v[ în=ela\i: «Dumnezeu nu Se las[ s[ fie batjocorit.» Ce sam[n[
omul, aceea va =i secera> (Galateni 6:7). 
Recunoscând natura sfânt[ a lui Dumnezeu =i bun[tatea Lui

po\i s[-I aduci o închinare în duh =i adev[r, care s[-I fie pl[cut[
Tat[lui, cinstindu-L ca pe un Tat[ =i av`nd fric[ fa\[ de El ca de
un St[pân. }nchinarea plin[ de pasiune care este primit[ pe altarul
lui Dumnezeu este aceea care cinste=te Numele Domnului pentru
ce a f[cut, pentru ce face =i pentru ce va face în viitor pentru sufle-
tul nostru. Prorocul Maleahi a acuzat preo\ii din acea vreme de
dispre\ la adresa Domnului prin aceea c[ aduceau tot felul de
jertfe necurate, animale bolnave sau cu cusur în trup pe altarul
Domnului, de parc[ Dumnezeu nu ar vedea acele defecte, ca apoi
tot ei s[ spun[: <Ce mai oboseal[!> Porunca dat[ prin Moise
spunea c[ fiecare jertf[ adus[ Domnului trebuia s[ nu aib[ vreun
defect fizic, pentru c[ jertfa adus[ Domnului simboliza Mielul
f[r[ cusur al lui Dumnezeu, Domnul Isus Hristos. <S[ nu aduce\i
niciuna care s[ aib[ vreun cusur, c[ci n-ar fi primit[. S[ nu
necinsti\i Numele Meu cel sfânt, ca s[ fiu sfin\it în mijlocul copi-
ilor lui Israel. Eu sunt Domnul, care v[ sfin\esc, =i care v-am scos
din \ara Egiptului, ca s[ fiu Dumnezeul vostru. Eu sunt Domnul>
(Leviticul 22:20, 32-33). 
Apostolul Petru ne spune c[ noi, ce-i r[scump[ra\i, suntem un

neam preo\esc (1 Petru 2:9), iar ca preo\i trebuie s[ privim la
lucrarea de slujitor al Domnului ca la un privilegiu, aducându-I
Domnului jertfe f[r[ cusur nu de sil[, ci cu bucurie, acord`ndu-I
cinstea de Tat[ =i purtând fa\[ de El o fric[ ca de un St[pân. În
zilele noastre nu se mai duc animale la templu pentru a fi junghia -
te pe altar, ci jertfele ce I le aducem constau în felul în care noi }l

Dumnezeu s[ ne slujeasc[ nou[. Lipsa de pasiune =i superficiali -
tate în slujire este o boala a sufletului, de aceea mul\i sunt acuza\i
de lume c[ sunt ipocri\i, deoarece slujirea lor se termin[ la casa
de rug[ciune, unde de multe ori se c[iesc de ceea ce au f[cut
sâmb[ta, ca apoi s[ fac[ din nou acelea=i lucruri în ziua de luni. 
Dac[ cercetându-ne felul în care slujim Domnului ne g[sim c[

facem parte din rândul celor obosi\i pentru a-I aduce închinarea
de care El este vrednic, ce-i de f[cut? În primul rând, trebuie s[
=tim cu cine avem de-a face =i este necesar s[ ne aducem aminte
c[ El este Tat[l nostru. Prin decret divin, orice tat[ este vrednic de
cinste, dar dac[ este un tat[ bun este vrednic de o cinste dubl[. Pe
lâng[ faptul c[ El este Tat[, s[ nu uit[m c[ este St[pân, de aceea
ca Tat[ trebuie s[-L cinstim, iar ca St[pân trebuie s[ avem o fric[
sfânt[ fa\[ de El, care este izvorât[ din recuno=tin\[ =i dintr-un
sim\ personal de nevrednicie, atunci când privim de unde ne-a
scos El. Este vorba despre o fric[ plin[ de reveren\[ la fel cum un
rob ar avea fa\[ de st[pânul care l-a r[scump[rat =i l-a slobozit ca
s[ fie liber cu adev[rat, dar care plin de recuno=tin\[ vrea s[
devin[ un rob din dragoste a noului St[pân. 
Când aducem închinare Domnului este bine s[-I spunem c[ El

este Tat[l nostru, de aceea vrem s[-I d[m cinstea care I Se cuvine.
De asemenea, trebuie s[-I spunem c[ El este St[pânul nostru, iar
noi suntem gata s[-L ascult[m, pentru c[ nu mai suntem ai no=tri,
ci fiind r[scump[ra\i cu un pre\ de sânge nevinovat acum suntem
ai Lui. Nu este vorba de o fric[ datorat[ circumstan\elor vie\ii, ci
este vorba de o fric[ fa\[ de p[cat, care ne face suspicio=i uneori
chiar de inima noastr[, care este gata s[ ne tr[deze. Noi =tim c[ o
inim[ rea =i necredincioas[ poate s[ ne despart[ de Dumnezeu.
<...Nu v[ sp[imânta\i; c[ci 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). Dac[ ai ajuns obosit =i
poate chiar plictisit de slujirea pe care I-o aduci lui Dumnezeu,
este necesar s[ =tii c[ El este Tat[ =i St[pân, de aceea trebuie s[-i
acord[m cinste ca unui Tat[ =i s[ avem o fric[ fa\[ de El ca de un
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mult ca sigur c[ înseamn[ pu\in =i înaintea lui Dumnezeu, care
cânt[re=te sacrificiul =i inten\ia inimii. Când sufletul ne este
s[n[tos =i dragostea pentru Dumnezeu fierbinte, vom avea
dorin\a, la fel ca =i David odinioar[, s[ aducem Domnului jertfe
care ne cost[. <Dar împ[ratul a zis lui Aravna: «Nu! vreau s-o
cump[r de la tine pe pre\ de argint, =i nu voi aduce Domnului
Dumnezeului meu, arderi de tot, care s[ nu m[ coste nimic...»>
(2 Samuel 24:24). 
C[utând mila Domnului, David a oprit urgia Lui prin a aduce

o închinare prin jertfe, dar a =tiut c[ o jertf[ care nu-l cost[ nimic
nu are valoare, de aceea nu a primit ca dar ce avea de trebuin\[
pentru a face un altar de jertf[, ci a pl[tit un pre\ întreg în argint
pentru acele lucruri. Este un caz în care vedem cum un împ[rat a
dat Împ[ratului un dar =i darul împ[ratului David, spre deosebire
de darul de jertfe adus de Saul, a fost primit, pentru c[ David a
vrut s[ dea ceva de valoare, ceva care l-a costat. Este timpul s[ ne
întreb[m dac[ noi aducem Domnului jertfe de valoare, care s[-L
onoreze =i s[-I dea oportunitatea s[ ne binecuv`nteze sau fiind
lipsi\i de credin\[ sau de dragoste suntem obosi\i de-a ne închina
Domnului. Vrei ca închinarea ta s[ fie plin[ de pasiune =i bucurie?
Adu-I Domnului ce ai mai bun! 
Israeli\ii au fost acuza\i de faptul c[ au pâng[rit Numele

Domnului =i este posibil ca =i credincio=ii din zilele de ast[zi s[
se fac[ vinova\i de aceast[ pâng[rire a Numelui Lui, care începe
în inim[. Este o pâng[rire a Numeleui Lui s[ stai în casa de
rug[ciune =i în loc s[-I aduci o închinare în duh =i adev[r s[ începi
s[-\i faci planuri cu privire la lucrurile din via\a ta sau s[-i judeci
pe aceia în care vezi sl[biciuni. Este o pâng[rire a Numelui S[u
s[ nu cinste=ti pe Domnul cu banii t[i sau s[-\i faci tot felul de
datorii, ca apoi s[ spui c[ ai da, dar nu ai de unde, când de fapt
prima parte trebuie s[ fie a Lui. Este o pâng[rire a Numelui S[u
s[ ai timp pentru tot felul de afaceri, vizite sau plimb[ri, dar s[ nu
ai timp pentru Casa Domnului. Este o pâng[rire a Numelui S[u s[
ai timp pentru ziare, reviste, sport sau televizor, dar s[ nu ai timp

cinstim pe Domnul cu câ=tigul nostru, cu timpul nostru =i cu
abilit[\ile cu care El ne-a înzestrat. Lui Dumnezeu nu-I trebuie
banii mei sau ai t[i, dar modul în care noi }l cinstim cu banii no=tri
vorbe=te mai clar ca =i cuvintele noastre despre inten\iile inimii.
Acela care alege s[ nu se închine Domnului cu ceea ce El i-a dat,
alege s[ atrag[ asupra lui blestemul care vine peste omul care vrea
s[-L în=ele pe Dumnezeu (Maleahi 3:9). De fric[, omul d[
Cezarului ce este a Cezarului, adic[ taxele potrivit legii, dar nu
fiecare se gânde=te c[ Dumnezeu merit[ mai mult[ cinste ca =i
Cezarul =i c[ El este mai de temut ca =i Cezarul. 
Dac[ banii sau orice alt bun material cu care o persoan[ î=i

câ=tig[ existen\a pe p[mânt nu este parte din închinarea cu
care-L onoareaz[ pe Dumenzeu, acel om nu are decât o religie
moart[. Dup[ ce ne-am verificat s[ vedem dac[-i acord[m cinstea
de Tat[ =i purt[m fa\[ de El o fric[ ca de St[p`n, urm[torul pas
important de care trebuie s[ \inem seama dac[ vrem ca închinarea
noastr[ s[ nu fie o pierdere de timp este s[ alegem s[-I d[m
Domnului ce avem noi mai bun. Nu r[m[=i\e =i f[rimituri, pentru
c[ El este dezonorat printr-o astfel de jertf[, ci dovedind credin\[
într-un Dumnezeu care este =i r[spl[te=te, s[ ne aducem închi -
narea înaintea Lui prin timp, prin cântare, prin bani =i prin orice
alt fel de slujire, dar mai ales prin sim\[mintele cele mai alese ale
inimii noastre, care nu trec neobservate de El. 
Aceast[ lec\ie de a te închina Domnului cu cele dintâi roade

este o lec\ie veche, de care nu numai cei din vremea prorocului
Maleahi au avut nevoie s[ o recapituleze, ci =i noi, cei care tr[im
în zilele de ast[zi. Este o lec\ie care ne înva\[ s[ stabilim priorit[\i
în via\a noastr[, pentru c[ atunci când Dumnezeu =i ceea ce-I d[m
Lui este o prioritate pentru noi, El va fi cinstit =i va primi
închinarea =i jertfa noastr[. Când }i slujim nu de sil[ sau din
obi=nuin\[, ci cu bucurie, El ne promite prin Cuvânt c[ =i El ne va
cinsti pe noi cu binecuvânt[rile Lui. <... C[ci voi cinsti pe cine M[
cinste=te, dar cei ce M[ dispre\uiesc, vor fi dispre\ui\i>
(1 Samuel 2:30). Dac[ darul t[u înseamn[ pu\in pentru tine, mai
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închinare pl[cut[ Domnului cu via\a lor au aceea=i \int[, fiind
condu=i de aceea=i Carte =i cârmui\i de acela=i Duh Sfânt. O ast-
fel de slujire face din noi adev[ra\i cre=tini. A fi cre=tin înseamn[
a fi un suflet care, odat[ schimbat prin sp[larea na=terii din nou =i
înnoirea facut[ de Duhul Sfânt, duce cu el între ceilal\i oameni
chipul =i influen\a bun[ a lui Hristos. Mul\i nu au f[cut nimic bun
cu via\a lor pentru Împ[r[\ia lui Dumnezeu pân[ acum, pentru c[
potrivnicul sufletelor noastre le sugereaz[ c[ nu pot face mai
nimic. Dumnezeu ]ns[ ne cheam[ s[ facem ce putem cu cât ni
s-a dat, ca apoi s[ primim mai mult[ lumin[, mai mult[ putere =i
mai mari oportunit[\i în a participa la lucrarea de zidire a Bisericii
lui Dumnezeu. 
Vântul Duhului Sfânt sufl[ =i ast[zi, dup[ cum ne-a fost

promis prin prorocul Ioel (Ioel 2:28), dar în aceast[ vreme de pe
urm[ în care tr[im se cere din partea noastr[ s[ ridic[m pânzele
vasului sufletului nostru, adic[ s[ ne implic[m prin ce putem face
ca s[ beneficiem de mi=carea Vântului Sfânt. Ni se cere s[ facem
ce putem noi, pentru ca apoi Dumnezeu s[ fac[ cu noi, prin noi =i
pentru noi ceea ce numai El poate face. <De aceea, noi nu c[dem
de oboseal[. Ci chiar dac[ omul nostru de afar[ se trece, totu=i
omul nostru dinl[untru se înnoie=te zi de zi> (2 Corinteni 4:16).
Felul în care slujim este cel mai eficient mod de evanghelizare la
care particip[m fiecare din noi, dar m[rturia multora, prin via\a
tr[it[, sun[ a=a de slab ]nc`t nu poate fi auzit[. Pu\ine lucruri sunt
mai dificile pentru aceia care nu-L cunosc pe Domnul dec`t a
avea de-a face cu exemplul bun de tr[ire =i slujire al unui suflet
care nu de ochii oamenilor, ci de dragul Domnului Isus }l sluje=te
cu toat[ inima =i cu toat[ puterea, f[r[ s[ oboseasc[ prin
c[l[uzirea =i prospe\imea pe care Duhul Sfânt o men\ine într-o
astfel de slujire. <De aceea, fiindc[ avem slujba aceasta, dup[
îndurarea pe care am c[patat-o, noi nu c[dem de oboseal[>
(2 Corinteni 4:1). 
Când =tii sfâr=itul unei lucr[ri, ea devine mai u=or de f[cut =i

când privim la sfâr=itul acelora care slujesc bine Domnului

pentru Studierea Cuvântului S[u, prin care El vrea s[-\i vorbeasc[
=i s[-\i hr[neasc[ sufletul. 
Dac[ vrei ca închinarea ta s[ nu fie o osteneal[ f[r[ de rost mai

trebuie s[ prive=ti la puterea lui Dumnezeu. <... C[ci Eu sunt un
Împ[rat mare, zice Domnul o=tirilor, =i Numele Meu este
înfrico=at printre neamuri> (Maleahi 2:14). El este Tat[, iar noi Îi
suntem copii, El este St[pân, iar noi slujitori, dar El este =i
Împ[rat, Suveran, iar noi suntem supu=ii Lui. Ca Tat[ este vred-
nic s[ primeasc[ dragostea noastr[, ca St[pân este vrednic s[
primeasc[ slujirea noastr[, iar ca Împ[rat al Împ[ra\ilor este
vrednic de loialitatea noastr[, pe care ne-o dovedim fa\[ de El
atunci când alegem s[ nu ne compromitem prin a sluji celuilalt
st[pân. Este o diferen\[ între a sluji Domnului =i a face o slujb[
pentru Domnul. 
Suntem chema\i nu doar la a face o slujb[ pentru Domnul, ci

la a-I sluji Lui, lucru care implic[ intimitatea unei inimii care-L
cuno=te =i iube=te pe Domnul. Când treci de la a fi salvat în
Numele scump al Domnului Isus la a-I sluji Lui, te califici pentru
a primi c[l[uzirea Lui, pentru c[ Dumnezeu are un plan specific
pentru via\a ta. Este o slujire prin care nu doar afirmi credin\a ta
în El, ci prin ceea ce faci sau ceea ce nu-\i permi\i s[ faci
dovede=ti aceast[ credin\[, aduc`ndu-I astfel lui Dumnezeu o
]nchinare prin care El s[ fie onorat. În adev[rata închinare, în duh
=i adev[r, apare p[rt[=ia duhovniceasc[ cu Hristos =i cu trupul
Lui, care este una din cele mai înalte activit[\i la care putem par-
ticipa cât timp suntem în acest trup. 
Împlinirea în via\a noastr[ apare atunci când facem lucrurile

pentru care am fost crea\i, adic[ pentru ca via\a noastr[ s[ fie o
închinare =i cinstire a lui Dumnezeu. Când în noi exist[ dorin\a de
a-I sluji Domnului mergem la casa de rug[ciune nu doar pentru ce
primim când ascult[m Cuvântul, ci =i pentru ce Îi d[m Lui prin
rug[ciune =i închinare. Ca m[dulare unii altora, în trupul Lui
apare Unitatea, iar prezen\a Lui este sim\it[ atunci când slujirea
noastr[ este sincer[ =i plin[ de pasiune sfânt[. Aceia care aduc o
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10
PÂINEA VIEÞII

<Adev[rat, adev[rat, v[ spun, c[ cine crede în Mine,
are via\[ ve=nic[. Eu sunt Pâinea vie\ii.> 

Ioan 6:47, 48

Istoria p[mântenilor este murd[rit[ de faptele unor oamenicare odat[ ce au refuzat Adev[rul au dus o lupt[ ]mpotriva
voii lui Dumnezeu, sperând s[ creeze, chiar dac[ numai în

mintea lor bolnav[, o lume închipuit[, în care nu este Dumnezeu,
cu scopul de a încerca s[ scape de orice sim\ al r[spunderii înain-
tea unui Creator. Este foarte posibil ca în via\a pe care o tr[im ca
=i copii ai Domnului s[ vedem adev[rurile Scripturii atacate sau
chiar batjocorite =i într-un asemenea caz s[ nu uit[m c[ o astfel de
împotrivire din partea întunericului este ceva normal vremurilor
în care tr[im, de aceea s[ nu ne mir[m de aceasta. Scriptura nu
este doar o alt[ carte, ci este Cartea care are via\[, a c[rei Autor
este Dumnezeu. Aceast[ carte este atât de adânc[ =i de hr[nitoare
pentru sufletul omului încât nimeni nu a reu=it vreodat[ s[ o
p[trund[ pe deplin sau s[ spun[ c[ a epuizat toate ideile pe care
ea le inspir[. Scriptura ne face de cunoscut minunile pe care
Domnul Isus le-a f[cut pe p[mânt, dar aceia care primesc cheia
în\elegerii Scripturii ajung s[ cunoasc[ faptul c[ El nu a venit a=a
de mult pentru a face minuni, ci pentru a ni se da nou[ prin jertfa
Sa, ca noi s[ putem ajunge acolo unde este El. 
Scriptura confrunt[ omul acolo unde este, a=a cum este, =i,

parc[ cu nep[sare de orgoliul sau ofensa mândriei lui, îi arat[ felul
în care poate fi mântuit prin jertfa Domnului Isus. Religia care nu
include o adev[rat[ poc[in\[, care înseamn[ schimbarea vie\ii din

povara pe care El ne-o d[ s[ o ducem devine mai u=oar[. Dac[ nu
vom c[dea de oboseal[ vom ajunge acolo unde Cartea Sfânt[ ne
spune c[ vor fi aceia care-L iubesc pe Dumnezeu =i care vor cânta
Aleluia, adic[ <Slav[ lui Dumnezeu>. 
Domnul Isus a =tiut c[ vremurile de pe urm[ vor fi vremuri în

care mul\i vor c[dea de oboseal[ =i pentru c[ nu vrea s[ fim
dintre aceia care dau înapoi ne-a scris despre acest lucru ca o
avertizare spre binele sufletului nostru. <+i, din pricina înmul\irii
f[r[delegii, dragostea celor mai mul\i se va r[ci. Dar cine va
r[bda pân[ la sfâr=it, va fi mântuit> (Matei 24:12, 13). Cuvântul
<Aleluia> este un cuvânt \esut în Vechiul Testament, dar care nu
apare pân[ în cartea Apocalipsei, care descrie locul unde vor fi
aceia care nu s-au l[sat doborâ\i de oboseal[. În cer vom cânta
<Aleluia>, adic[ <Slav[ Lui!>, pentru c[ cel r[u a fost biruit, a
venit vremea osp[\ului Fiului de Împ[rat =i a început Domnia Lui
într-o deplin[ suprema\ie; domnie care nu va avea sfâr=it. <S[ nu
obosim în facerea binelui; c[ci la vremea potrivit[, vom secera,
dac[ nu vom c[dea de oboseal[> (Galateni 6:9).

Amin
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mit sport, ca de exemplu fotbalul, s[ fii fanatic cu privire la o
colec\ie de lucruri vechi sau s[ fii obsedat de mod[, de ma=ini, dar
nu accept[ s[ aud[ c[ exist[ oameni a c[ror gândire, vorbire =i
tr[ire are la baza modului lor de conduit[ motiva\ia c[-L iubesc
pe Domnul Isus Hristos.
Atunci când din diferite motive omul î=i ]mpietre=te inima în

fa\a adev[rului pierde sensibilitatea spiritual[ =i pierzând oportu-
nitatea momentului de luciditate, în clipa cercet[rii lui, cu timpul,
Cuvântul aduc[tor de bine în via\a lui nu ]i mai deranjeaz[
con=tiin\a. Unii oamenii, care nu-L cunosc pe Dumnezeu cu
adev[rat, caut[ s[ fie morali, pentru c[ le este fric[ de o pedeaps[,
iar al\ii caut[ s[-L lingu=easc[, dar niciuna dintre aceste metode
lipsite de nobilitate nu are efectul de a-L încânta pe Dumnezeu.
Calea mântuirii aleas[ de El pentru noi, oamenii, este ca prin
Scriptur[ =i vestirea Ei s[ ajungem la cuno=tin\a adev[rului
despre starea noastr[, despre felul cum dragostea Lui a dat o jertf[
de înlocuire pentru noi. Dup[ ce am ajuns la aceast[ cuno=tin\[,
El vrea ca noi, crezând în El, s[ ne poc[im de trecut, s[ cerem =i
s[ primim iertarea, ca apoi, pre\uind =i chiar iubindu-L pentru
ceea ce a f[cut pentru noi, s[ tr[im pentru El. 
Evanghelistul Ioan, amintit uneori ca ucenicul pe care-l iubea

Isus (Ioan 21:20), }l prezint[ pe Domnul Isus în lumina adev[rului
ca fiind Fiul lui Dumnezeu, dar aceast[ afirma\ie a lui cu privire
la faptul c[ era iubit de Domnul nu înseamn[ c[ El era p[rtinitor,
ci este o afirma\ie a faptului c[ el se sim\ea iubit de Domnul, a=a
dup[ cum orice suflet care se apropie îndeajuns de mult de
Domnul simte aceea=i iubire din partea Lui. În Evanghelia scris[
de apostolul Ioan, Domnul Isus alege s[ Se identifice în mod
metaforic cu lucruri din via\a de toate zilele, a=a cum este pâinea,
pentru a fi u=or în\eles de c[tre to\i oamenii. Aceste asem[n[ri
care descriu persoana Domnului Isus sunt bogate în în\eles teo-
logic, dar în acela=i timp foarte practice, pentru c[ to\i oamenii
în\elegeau necesitatea pâinii sau a luminii =i =tiau cât de impor-
tant[ este pentru oi slujba unui p[stor. 

temelie, este un la\ periculos pentru aceia care prin \inerea unor
reguli sau ceremonii omene=ti, f[r[ de via\[, duminic[ dup[
duminic[, particip[ la un exerci\iu religios prin a merge la o
biseric[ ca s[ î=i calmeze con=tiin\a ca =i cu un sedativ. Pentru
unii mersul la o biseric[ duminica este un eveniment social de
parad[, iar al\ii, a=a cum au fost fariseii din vremea Mântuitoru-
lui, au transformat religia =i ziua Domnului într-un instrument de
asuprire a semenilor lor. Acest mod gre=it =i superficial al omului
de a se ocupa de suflet îl opre=te de la a c[uta adev[rul întreg al
Scripturii cu privire la ce este necesar s[ fac[ pentru a fi mântuit,
a=a cum este na=terea din nou =i tr[irea în sfin\enie pentru
Dumnezeu. 
Într-o vreme când vr[jma=ul are vânz[ri record ]n ce prive=te

înv[\[tura stricat[, în care amestec[ adev[rul cu neadev[rul, este
necesar s[ vorbim despre <frumosul> Scripturii, ca =i acela c[
Dumnezeu, care este Dragoste, nu vrea ca sufletul omului s[
ajung[ în iad, dar este absolut necesar s[ vorbim =i despre
<Adev[rul> Scripturii, care spune c[ aceia care refuz[ Pâinea
vie\ii vor ajunge în iad. În lume exist[ multe standarde, începând
de la lucrurile simple de m[surat p`n[ la metodele de guvernare
ale unei \[ri, dar când este vorba despre cum se ajunge la locul
unde sufletul nostru î=i va petrece ve=nicia numai Dumnezeu are
competen\a =i autoritatea de a stabili acel standard. 
În bun[tatea Lui, Dumnezeu ne-a f[cut cunoscut[ starea la care

trebuie s[ ajung[ un suflet pentru a fi ve=nic acolo unde este El.
El a f[cut posibil ca noi s[ ajungem la acel standard de
neprih[nire prin jertfa Domnului Isus pe care L-a dat la moarte
pentru noi, cei p[c[to=i. Exist[ multe concep\ii omene=ti despre
cine este Dumnezeu, dar pân[ când omul nu vine la crucea Lui
prin poc[in\[ nu are nicio =ans[ ca s[-L cunoasc[. Unul din ade -
v[  rurile Scripturii care provoac[ mândria omului =i lumea
întunericului este faptul c[ singura cale prin care omul poate avea
via\[ ve=nic[ este prin credin\a în Domnul Isus Hristos. Pentru
lume este un lucru acceptabil s[ fii fanatic ]n ce prive=te un anu-
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g[se=ti c[ punctul t[u de sl[biciune este iu\imea =i mânia, aceast[
Pâine a vie\ii te înva\[ s[ o biruie=ti prin r[bdare, cump[tare =i
bun[tate. Când cite=ti Cuvântul Scripturii care-\i poate hr[ni
sufletul =i te poate înv[\a calea pe care trebuie s[ o urmezi pentru
a evita pagubele duhovnice=ti este necesar s[ faci distinc\ie între
observa\ie, interpretare =i aplicare a Cuvântului în via\a ta de zi cu
zi. Aceast[ Pâine, care uneori este necesar[ ca un medicament,
produce în noi credin\[ care se bazeaz[ nu pe ce vezi sau pe ce î\i
spune cineva, ci pe ceea ce spune Dumnezeu. 
A te hr[ni cu aceast[ Pâine înseamn[ a dezvolta o vedere spiri -

tual[ din perspectiva ve=niciei cu privire la tot ce ne înconjoar[,
la tot ce facem =i la tot ce avem. Mul\i oameni lucreaz[ în locuri
de munc[ care nu le plac deloc, dar spun c[ lucreaz[ acolo pentru
c[ acel serviciu le pune pâinea necesar[ pe mas[, dar Pâinea vie\ii
este =i mai necesar[ ca pâinea ce hr[ne=te trupul, pentru c[ a
mânca sau a nu mânca din Ea are urm[ri ve=nice. Domnul Isus a
hr[nit mul\imile cu pâinea pe care în mod miraculos a înmul\it-o,
dar El le-a spus lor =i ne spune nou[ c[ este Pâinea vie\ii, care
aduce în noi via\[ ve=nic[. <Isus le-a zis: «Eu sunt Pâinea vie\ii.
Cine vine la Mine, nu va fl[mânzi niciodat[; =i cine crede în
Mine, nu va înseta niciodat[»> (Ioan 6:35). 
Domnul Isus a spus aceste cuvinte într-o împrejurare în care

abia înmul\ise merindea unui copil, care consta în cinci pâini=oare
de orz =i doi pe=ti, cu care a hr[nit cinci mii de b[rba\i, ca apoi
ucenicii s[ strâng[ doisprezece co=uri cu f[râmituri.
<...«Adev[rat, adev[rat, v[ spun, c[ M[ c[uta\i nu pentru c[ a\i
v[zut semne, ci pentru c[ a\i mâncat din pâinile acelea, =i v-a\i
s[turat»> (Ioan 6:26). Mul\i L-au urmat pe Domnul Isus pentru c[
le-a dat s[ m[nânce. Domnul Isus, care le cuno=tea gândurile, li
s-a adresat, consider`nd lucrul acesta ca fiind o adev[rat[ pro -
blem[, pentru c[ =tia c[ vor mai fi mul\i care-L vor c[uta pentru
ceea ce poate face pentru ei pe p[mânt. +i apostolul Pavel a
men\ionat acest pericol. <Dac[ numai pentru via\a aceasta ne-am
pus n[dejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenoroci\i dintre

Metaforele pe care le g[sim în Scriptur[ ne dau mai mult[
informa\ie despre un anumit lucru =i o mai adânc[ în\elegere a
unor adev[ruri comunicate, prin a asem[na un lucru cu un alt
lucru. Când psalmistul spune c[ Dumnezeu este stânca lui
(Psalmul 19:14, 28:1) nu înseamn[ c[ el este o piatr[ ce aseam[n[
t[ria =i statornicia lui Dumnezeu cu un lucru cunoscut de el, care
are calit[\i asem[n[toare. Într-un mod asem[n[tor, cu scopul de a
ne ajuta s[ ne în\elegem situa\ia disperat[ în care eram, \esut pe
paginile Scripturii, g[sim metafora în care termenul de rob sau
sclav ne ajut[ s[ în\elegem c[ sufletul p[c[tos este rob p[catului
=i nu are cum ie=i din aceast[ stare. A=a cum un rob nu avea nicio
=ans[ s[ mai ajung[ liber, numai dac[ aceast[ libertate îi era
d[ruit[. A=a dup[ cum o pâine poate da energia necesar[ trupului
nostru pentru a fi s[n[tos =i activ, termenul de Pâine a vie\ii este
un principiu duhovnicesc prin care în\elegem c[ sufletul nostru
prime=te via\[ =i putere pentru a tr[i prin Domnul Isus. 
Textul citat la început face parte din cuvântarea Domnului Isus

prin care explic[ modul în care cei ce vor mânca din trupul Lui =i
vor bea sângele Lui, adic[ se vor hr[ni din meritul jertfei Lui, vor
avea via\[ ve=nic[. A te lipsi de aceast[ Pâine a vie\ii înseamn[ a
te lipsi de via\[ ve=nic[. Când prin poc[in\[ sufletul omului
m[nânc[ din aceast[ Pâine a vie\ii g[se=te libertate =i nu mai
simte nevoia de a se ascunde de oameni sau chiar de sim\ul de
vin[ care vâneaz[ =i terorizeaz[ sufletul nemântuit cu o
amenin\are de osând[ ve=nic[. Chiar =i dup[ ce a ajuns mântuit
sufletul continu[ s[ m[nânce din aceast[ Pâine prin a se adânci în
cuno=tin\a Scripturii, hr[nindu-se din Cuvânt acas[ =i în casa de
rug[ciune, astfel dob`ndind putere s[ lupte nu într-o lupt[ fireasc[
a c[rnii =i a sângelui, ci într-o lupt[ duhovniceasc[. 
Hr[nindu-te din aceast[ Pâine în\elegi c[ nu po\i birui o

sl[biciune pe care o descoperi în tine pân[ când nu o admi\i.
Hr[nindu-te din aceast[ Pâine în\elegi c[ nu po\i birui ceva dac[
nu te confrun\i cu acel lucru. De exemplu, dac[ punctul t[u slab
este frica, trebuie s[ în\elegi c[ inversul fricii este credin\a. Dac[
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fi pedepsi\i. Meritul jertfei Lui este îndeajuns ca s[ =tearg[ dato-
ria vinei noastre, s[ ne dea dreptul de a ne numi fii ai lui
Dumnezeu, s[ ne dea puterea de a tr[i o via\[ în care Duhul Sfânt
rode=te o road[ care-L bucur[ pe Dumnezeu =i este o binecu-
vântare pentru oameni.  
Pâinea vie\ii este o pâine care d[ t[rie sufletului =i duhului pen-

tru a tr[i via\a pe p[mânt cu folos ve=nic, având o pace =i o
bucurie neîn\eleas[ de lume. Pâinea vie\ii promite împlinire =i
siguran\[ deplin[ nu numai pentru via\a viitoare, ci =i pentru via\a
ce o tr[im în aceast[ lume, pentru c[ aceia care sunt ai Domnului
=tiu c[ nu li se poate întâmpla decât ceea ce îng[duie Dumnezeu.
<Cât despre voi, pân[ =i perii din cap, to\i va sunt num[ra\i>
(Matei 10:30). C[l[torim spre Casa Tat[lui, Casa fericirii, dar în
drum spre ea putem avea pacea pe care o d[ El, =tiind c[ în fiecare
diminea\[ primim harul =i puterea de a tr[i pentru El acea zi. A=a
cum trupul are nevoie de nutri\ie zilnic[, =i sufletul nostru are
nevoie de a se hr[ni cu Pâinea vie\ii, care este Domnul Isus
Hristos. Ai avut =i tu o zi când ai început s[ te hr[ne=ti cu aceast[
Pâine a vie\ii? Nu ai cum s[ fii cu adev[rat un cre=tin f[r[ a mânca
din aceast[ Pâine a meritelor Celui ce a fost r[stignit. A fi cre=tin
înseamn[ printre altele a fi un suflet care se bucur[ neîncetat de
vestea bun[ a iert[rii. 
Când un suflet are cu adev[rat aceast[ experien\[ a na=terii de

sus, prin a mânca din Pâinea vie\ii, devine din firesc duhovnicesc
=i dintr-o persoan[ care umbl[ doar dup[ lucrurile de jos ajunge
s[ fie un suflet care gânde=te =i tr[ie=te pentru lucrurile de sus.
Cei fire=ti =i lume=ti, doritori de cale larg[, se aseam[n[ cu aceia
care-L urmau pe Domnul Isus pentru c[ le-a dat s[ m[nânce, dar
cei duhovnice=ti sunt aceia care ajung la convingerea personal[ c[
Domnul Isus are cuvintele vie\ii =i El este Pâinea vie\ii. Este
firesc sau natural ca noi, oamenii, s[ vrem popularitate =i nu
obscuritate, s[ prefer[m confortul =i nu momentele de criz[
datorate faptul c[ alegem s[ st[m în picioare pentru Adev[r. Este
normal =i firesc s[ vrem prosperitate =i nu neap[rat s[ ar[t[m

to\i oamenii!> (1 Corinteni 15:19). Domnul Isus a vorbit poporu-
lui pe care l-a s[turat cu pâine =i pe=te cu scopul de a-l ajuta s[
în\eleag[ c[ a-L urma pentru faptul c[ face minuni, ca de exem-
plu: a le da s[ m[nânce pe gratis, este un motiv gre=it, tot a=a cum
este gre=it[ gândirea unora de ast[zi, care aleg s[ se al[ture
poc[i\ilor pentru a fi ajuta\i, pentru a-=i g[si un so\ sau o so\ie
bun[ sau pentru c[ vor un alt lucru de acest fel, care are de-a face
doar cu lucrurile de pe p[mânt. 
Domnul Isus nu a venit ca s[ ne dea s[ mânc[m sau s[ ne fac[

via\a mai confortabil[, ci a venit ca s[ ne mântuiasc[ sufletul, care
va tr[i ve=nic, fie împreun[ cu Dumnezeu, fie în moarte =i ru=ine
ve=nic[, departe de fa\a lui Dumnezeu. Pentru ca un suflet s[
primeasc[ darul vie\ii ve=nice (Efeseni 2:8) nu este necesar s[
fac[ o serie de fapte bune care s[-l califice pentru mântuire, pen-
tru c[ oricât de multe fapte bune ar face nu ar fi îndeajuns. Jertfa
celor r[i este o scârb[ înaintea Domnului. Noi nu de\inem valuta
necesar[, adic[ sânge nevinovat, pentru a putea pl[ti r[scum -
p[rarea sufletului nostru. Fiind p[c[tos, sufletul omului se cali fic[
pentru a avea nevoie de mântuire =i admi\`nd acest lucru, odat[ ce
a ajuns la cuno=tin\a a cine este Domnul Isus =i a ceea ce a f[cut
pentru el, alegând s[-L cread[, se calific[ pentru a cere =i a primi
harul lui Dumnezeu, care aduce mântuirea în via\a lui. 
Când Domnul Isus a spus: <Eu sunt Pâinea vie\ii>, practic ne

spune c[ El este tot ce avem nevoie pentru ca sufletul nostru s[
tr[iasc[. El nu ne d[ doar o via\[ religioas[ seac[ =i obositoare, ci
prin înnoirea f[cut[ de Duhul Sfânt ne d[ o via\[ ve=nic[, a c[rei
valoare o sim\im =i pre\uim înc[ de pe p[mânt, prin aceea c[
avem o rela\ie de prietenie cu El, care ne-a promis c[ va fi cu noi
în toate zilele. Acela care m[nânc[ din aceast[ Pâine este s[turat
=i mul\umit. A fi mul\umi\i înseamn[ a accepta tot ce am primit
de la Domnul pân[ când El alege s[ ne dea mai mult. A mânca din
Pâinea vie\ii înseamn[ a primi =i a te hr[ni cu meritul jertfei
Domnului Isus, care de bun[voie S-a dat pe Sine s[ fie batjocorit,
b[tut, chinuit =i omorât în locul nostru, a celor vinova\i, meni\i a
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cunosc pe Domnul, =i cei care se calific[ pentru r[spl[tirile lui
Dumnezeu promise celor care au lucrat bine. 
El ne d[ talan\i, dar nu f[r[ de r[spunderea care vine cu ei, pen-

tru c[ într-o zi Domnul, care nu risipe=te, ne va cere socoteal[.
Aceia care se hr[nesc cu Pâinea vie\ii zi de zi se deosebesc de cei
ce-=i fl[mânzesc sufletul =i prin aceea c[ atunci când ajung s[ nu
le plac[ cum merge carul lui Dumnezeu nu biciuiesc cu critic[ pe
cei ce trag la el, ci se dau jos =i împing la acest car. Lumea, care
este expert[ ]n a ataca simptomele =i nu cauza problemei, este
obi=nuit[ cu o pâine care hr[ne=te trupul, dar, pentru c[ omul
simte mereu o foame l[untric[ dup[ fericire =i împlinire, ea are =i
o pâine a ei, cu care caut[ s[ satisfac[ nevoile =i dorin\ele firii
p[mânte=ti prin realiz[ri p[mânte=ti sau prin pl[cerile de=arte de
o clip[ cu care ]i îmbie pe cei fl[mânzi dup[ un sim\ de fericire.
Pâinea vie\ii, din care în mod simbolic ne împ[rt[=im ori de câte
ori st[m la Masa Domnului, este o Pâine care satur[ nevoile spiri -
tuale ale omului =i efectul ei poate fi recunoscut prin schimbarea
care se produce din[untru înspre afar[ în via\a sufletului care
crede =i î=i pred[ via\a Domnului Isus. 
Pentru a te putea bucura de efectul acestei Pâini trebuie s[ ceri

ca acest merit creat de El la Golgota s[ hr[neasc[ sufletul t[u.
Dac[ crezi c[ ai stat înaintea Lui =i totu=i înc[ nu \i-ai sim\it sufle-
tul s[turat cu aceast[ Pâine care te umple de bucuria mântuirii
înseamn[ c[ înc[ nu ai stat înaintea Lui. Dac[ crezi c[ ai stat
înaintea Lui =i înc[ nu ai sim\it o team[ sfânt[, care te face s[ te
fere=ti de orice \i se pare r[u, înseamn[ c[ înc[ nu ai stat înaintea
sfin\eniei Lui. Psalmistul David descrie starea aceluia care a stat
înaintea Domnului =i a gustat din bun[tatea Lui folosindu-se tot
de o metafor[, în care se aseam[n[ cu un copil lini=tit, potolit =i
în\[rcat care st[ lâng[ mama sa (Psalmul 131:2). Un copil
ne]n\[rcat st[ lâng[ mama sa din nevoie, pe când unul care este
în\[rcat st[ lâng[ ea pentru c[ dore=te aceasta. La fel, David s-a
v[zut pe sine ca unul care sta înaintea Domnului pentru c[ dorea
=i sim\ea bucurie în prezen\a Lui.  

gene rozitate, s[ vrem =i s[ ne zbatem dup[ fericire =i nu dup[
sfin\enie; s[ vrem siguran\[ =i nu risc, prin a face ceva semnifica-
tiv, care are urm[ri ve=nice. 
Este firesc s[ tr[im o via\[ ce simte împlinirea prin realiz[ri

p[mânte=ti înainte de a c[uta s[ tr[im o via\[ care-L prosl[ve=te
pe Dumnezeu, dar acela care a avut parte de Pâinea vie\ii =i a
primit în duhul lui via\[ din Acela care este Via\[ alege =i prefer[
lucrurile =i st[rile care se potrivesc omului duhovnicesc. Via\a
credinciosulul este o serie de începuturi noi, pentru c[ sufletul
care vine la mântuire nu devine dintr-o dat[ matur, ci trece prin
faze în care descoper[ c[ harul =i puterea lui Dumnezeu este tot
mai mare, dup[ m[sura în care cre=te credin\a. A=a cum pâinea
sus\ine via\a trupului, via\a spiritual[ este ini\iat[ =i sus\inut[ de
credin\a noastr[ în meritul jertfei Domnului Isus. Cuvântul Lui,
Pâine a vie\ii, hr[ne=te sufletul nostru în drumul pe care-l mai
avem de parcurs p`n[ ajungem ]n casa Tat[lui =i ne înva\[ atât ce
este de folos pentru noi =i pentru trupul lui Hristos, cât =i ce tre-
buie evitat pentru a nu ne expune unui pericol spiritual.  
<... «Omul nu tr[ie=te numai cu pâine, ci cu orice Cuvânt care

iese din gura lui Dumnezeu»> (Matei 4:4). Pâinea vie\ii atunci
când atinge gura celui mort spiritual, prin minunea pe care o face
Duhul Sfânt, poate veni la via\[. Cuvântul lui Dumnezeu care
S-a f[cut trup =i a locuit între noi plin de har =i de adev[r mai este
asem[nat cu ni=te bucate miezoase =i gustoase. El ne împuter-
nice=te pentru a vesti Calea Domnului, pentru ca astfel via\a ce o
tr[im înainte de a vedea fa\a Mântuitorului nostru, prin a intra pe
u=a mor\ii sau prin R[pirea Bisericii la cer, s[ fie o via\[ care
aduce folos St[pânului. Fericita n[dejde a venirii Lui (Tit 2:13)
nu este o încurajare pentru a sta cu mâinile încruci=ate, ci de a
lucra mai mult ca oricând, cu atât mai mult cu cât =tim ce urmeaz[
în viitor. Pentru un timp limitat din via\a noastr[ scurt[, ]n func\ie
de circumstan\e sau de împlinirea num[rului neamurilor
(Luca 21:24), avem oportunitatea de-a face o diferen\[ între via\a
acelora care se îndreapt[ spre pierzare ve=nic[, pentru c[ nu-L
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11
O FÃPTURÃ MINUNATÃ

<Te laud c[ sunt o f[ptur[ a=a de minunat[. Minunate
sunt lucr[rile Tale, =i ce bine vede sufletul meu lucrul
acesta! Trupul meu nu era ascuns de Tine, când am
fost f[cut într-un loc tainic, \esut în chip ciudat, ca în
adâncimile p[mântului.> Psalmul 139:14, 15

Dac[ privind la trupul omenesc psalmistul David a spus
c[ este o f[ptur[ minunat[, cu cât mai mult putem
spune noi aceasta, pentru c[ tr[im într-o vreme când

=tiin\a p[trunde =i studiaz[, f[r[ s[ în\eleag[ pe deplin, pân[ la
nivelul ultimei celule, care împreun[ cu vreo alte 100 de miliarde
de celule formeaz[ organismul nostru. Într-o vreme ca =i aceasta,
când ateul =i agnosticul î=i fur[ unul altuia bastonul de orbi, spe -
rând fiecare c[ cineva va g[si ceva care s[ spun[ c[ via\a a ap[rut
la întâmplare, dovezile ce reies în urma studiului struc turii corpu-
lui omenesc spun tot mai clar c[ exist[ un Creator. Mul\i fac efor-
turi mari pentru a merge ]ntr-o anumit[ zon[ de pe glob pentru a
vedea ceva deosebit, care s[ le stârneasc[ senza\ii de mirare, dar
de fapt lucrarea cea mai minunat[ a lui Dumnezeu este modul în
care func\ioneaz[ trupul omului, care la nivelul codului genetic
execut[ cu precizie programele puse în vigoare de Creator. 
A=a cum se obi=nuie=te s[ se spun[, omul este coroana

crea\iunii lui Dumnezeu, fiind creat ca s[ tr[iasc[ pe p[mânt pen-
tru un timp scurt; timp în care, urmând gândul ve=niciei pus în el
de c[tre Dumnezeu, s[ aib[ oportunitatea de a-L c[uta, de a-I
cunoa=te dragostea =i primind aceast[ dragoste s[-L iubeasc[ =i el
pe Domnul. Dumnezeu a creat la început o mul\ime de viet[\i care

Când în mod direct =i personal, printr-o cale nemijlocit[, prin
ideile altora, vei gusta cât este de bun Domnul, dedicarea =i
dorin\a ta de a-I fi pl[cut Lui va fi mai tare dec`t provocarea
sim\urilor ce te-ar îmbia s[ întinzi mâna spre fructul oprit. Când
vei gusta cât de bun este Domnul vei dori s[ I te închini cu via\a
ta. Aceasta înseamn[ a tr[i astfel ]nc`t tot ce e=ti tu r[spunde la tot
ce este El, =i atunci cople=it de bun[tatea Lui scopul vie\ii tale va
fi acela de a-I aduce cinste Aceluia care a venit pe p[mânt ca
s[-\i dea via\[ ve=nic[. <Gusta\i =i vede\i ce bun este Domnul!
Ferice de omul care se încrede în El!> (Psalmul 34:8). 

Amin
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În ordine, dar =i cu elegan\[, aceste particule vii respir[, au o
digestie prin care primesc =i elimin[, ca apoi înainte de a expira,
urmând un cod precis de comenzi înregistrate în ele îns[=i, s[
ajung[ s[ se reproduc[. Privind prin microscop la ceea ce noi
numim sânge, celulele ro=ii, care sunt cele mai numeroase, pot fi
observate cum gonesc s[ duc[ oxigenul de la pl[mâni pân[ la
extremit[\ile trupului, pentru ca celulele s[ poat[ respira, ca apoi
cele obosite la vârsta de aproximativ o sut[ dou[zeci de zile s[ fie
înlocuite de celule ro=ii noi, create ]ntr-un num[r de dou[ mili -
oane pe secund[. Celulele albe care formeaz[ aproximativ 1% din
sânge, ca o armat[ de ap[rare ce num[r[ în jur de 50 de miliarde,
pentru binele trupului, patruleaz[ f[r[ încetare în[untrul trupului
nostru =i când primesc comenzi le execut[ imediat prin a lupta
împotriva invaziei de microbi. 
Aceste celule albe navigheaz[ pân[ la nivelul celor mai mici

vase capilare ca s[ lupte acolo unde s-a tras alarma pentru a p[stra
imunitatea trupului. Ele sunt chemate în acel loc prin metode care
nu au fost înc[ detectate pe deplin. Odat[ ajunse la locul unde
infec\ia sau corpul str[in vrea s[ p[trund[ în trup celulele albe
formeaz[ o zon[ de ap[rare, neezitând s[ se arunce în lupt[ cu
infec\ia, chiar dac[ aceasta înseamn[ sacrificarea lor. Num[rul lor
în trup este un bun indiciu al st[rii de s[n[tate a trupului. La tim-
pul potrivit celulele osoase care formeaz[ scheletul ce sus\ine
organismul împreun[ cu celulele mu=chilor care vor mereu
nutri\ie pentru a avea energie, dup[ programarea Aceluia care
ne-a f[cut o f[ptur[ minunat[, primesc prin circula\ia sângelui
cele necesare men\inerii s[n[t[\ii trupului nostru. 
Inima este un mu=chi cardiac, care la ritmul s[n[tos de 72 de

b[t[i pe minut se contract[, b[tând de aproape trei miliarde de ori
în via\a omului, =i pompeaz[ sângele care duce la toate celule din
corp tot ce au nevoie. Organele interne ale corpului, stomacul,
splina, ficatul, pancreasul =i rinichi, formate din celule credin-
cioase organismului î=i îndeplinesc slujba cu eficien\[ maxim[,
de=i atâta timp cât toate lucreaz[ împreun[ bine parc[ nici nu =tim

s[ fac[ via\a pe p[mânt frumoas[ =i interesant[, dar în omul creat
din \[rân[ a pus Duh de via\[ din El, de aceea omul va tr[i ve=nic.
Plantele au via\[, animalele au =i emo\ii, dar în om Dumnezeu, ca
un glas ascuns al Lui, a mai pus =i o con=tiin\[ sau cuget care
poate gândi la Dumnezeu, cu dorin\a de a-L c[uta =i de a fi ]n
rela\ie bun[ cu El. 
Avem un trup a c[rui func\ionare complex[ fascineaz[ p`n[ la

infinit =i oamenii de =tiin\[ de ast[zi, care nu au reu=it s[-i
p[trund[ pe deplin secretele decât în m[sura îng[duit[ de Creator,
descoper[ felul în care trupul func\ioneaz[, ca apoi s[ încerce
s[-l trateze. Suntem obi=nui\i ca urechea noastr[ s[ aud[, =i nu ne
gândim prea des la felul minunat în care Dumnezeu a f[cut aceas-
ta posibil în trupul nostru. De exemplu, atunci când auzim un
sunet, frecven\a lui este detectat[ =i vibra\ia este transmis[ urechii
interioare, de unde este transformat într-un puls care este trimis la
creier. Creierul d[ comand[ mu=chilor gâtului =i corpului s[ se
întoarc[ în direc\ia de unde vine sunetul =i ca ni=te camere de luat
vederi ochii privesc în direc\ia de unde vine sunetul. 
În mod simultan creierul prime=te milioane de rapoarte de la

celulele care formeaz[ ochiul, ca apoi s[ formeze o imagine în
urma c[reia s[ dea comand[ picioarelor s[ se pun[ în mi=care
pentru ca trupul nostru d[ fie ferit de ma=ina care vine cu vitez[
în direc\ia unde ne afl[m noi. De la pielea care acoper[ trupul
nostru, plin[ de receptori prin care primim multe din informa\iile
care ajung la creier, =i pân[ la sim\ul de balan\[ care face posibil
s[ st[m în picioare, s[ mergem sau s[ alerg[m, de la sim\ul
reflexe lor involuntare pân[ la mu=chii care fac posibil[ activitatea
trupului nostru, toate ne spun c[ am fost crea\i de mâna =i gândi-
rea unui Creator pentru a fi o f[ptur[ minunat[. Celula este
unitatea de baz[ a unui organism. Privirea celulei sub lentila
puternic[ a unui microscop ne poate prezenta un adev[rat specta-
col de activitate a unor organisme minuscule =i delicate, care au
angajat for\a a milioane de atomi în mi=care =i fac posibil[
men\inerea vie\ii \esuturilor care formeaz[ trupul nostru. 
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tru binele întregului trup al lui Hristos care este Biserica. Diferen -
\a dintre acela care este parte din trupul Lui =i acela care nu este
poate fi asem[nat[ cu o celul[ vie =i cu una moart[ din organism.
<Cine are pe Fiul are via\a; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu,
n-are via\a> (1 Ioan 5:12). Aceast[ via\[ din Fiul, care poate fi
v[zut[ cu uimire chiar =i de aceia din jurul nostru, va fi criteriul
dup[ care cei ce formeaz[ Biserica lui Dumnezeu de pe p[mânt
vor fi r[pi\i la cer. <Când va veni, în ziua aceea, ca s[ fie prosl[vit
în sfin\ii S[i, =i privit cu uimire în to\i cei ce vor fi crezut...>
(2 Tesaloniceni 1:10). Va fi frumos când vom sta în fa\a Lui =i }l
vom vedea a=a cum este, dar p`n[ atunci, cât mai suntem în acest
trup, El vrea s[ fie v[zut în copiii Lui, a=a cum un copil poart[
tr[s[turile care-l fac s[ semene cu tat[l lui p[mântesc. 
Dumnezeu a dat porunc[ s[ nu ne facem vreun chip care s[-L

reprezinte, dar ne-a f[cut pe noi dup[ chipul Lui, care nu are cum
s[ se vad[ în noi pân[ când avem starea de nevinov[\ie, a=a cum
a avut-o Adam înainte de a p[c[tui. Mul\i spun c[ nu vor s[
p[c[tuiasc[ pentru c[ îi vede Dumnezeu, dar un argument mai
s[n[tos este acela c[ Domnul Isus trebuie s[ fie privit în mine, de
aceea cum a= putea s[-mi permit s[ p[c[tuiesc? Cum a= putea
s[-mi permit s[ m[ ating =i s[ m[ las infectat de p[cat =i astfel s[
pun în pericol de infec\ie =i formare de tumori trupul Bisericii de
unde fac parte? Chipul Lui este ref[cut în omul care se teme de
Domnul, dar care nu se teme de ve=ti rele =i prin modelarea ce o
face Duhul Sfânt poate deveni o oglindire a Domnului Isus
(Galateni 4:19), a=a dup[ cum Domnul Isus este oglindirea
Tat[lui (Evrei 1:3). Aceast[ oglindire a Domnului Isus în copiii
Lui apare în m[sura în care ei caut[ pacea =i sfin\irea, pentru a
putea petrece timp în prezen\a Aceluia cu care se laud[, pe
care-L laud[ cu tr[irea =i gura =i pe care-L reprezint[ pe p[mânt. 
Tr[im vremea viru=ilor, care nu apar doar în computere, ci =i

în trupul omenesc. Unii dintre ace=ti viru=i sunt fabrica\i chiar de
om în laborator, dar cel mai periculos virus este cel spiritual, care
prin înv[\[turi false amestecate cu adev[r caut[ s[ corup[

de ele. Celule nervoase formeaz[ împreun[ o re\ea de comuni-
ca\ie, care prin cele cinci sim\uri exterioare =i interioare fac
posibil[ informarea creierului, care simte =i ia decizii pentru
tot organismul. 
Toate celulele din trupul nostru sunt identificate =i recunoscute

ca fiind parte din trup. Ele sunt reînnoite cu excep\ia celor ner-
voase =i a creierului, a=a c[ mereu avem un trup nou =i proasp[t.
Toate aceste celule care lucreaz[ împreun[ în armonie au un cod
cifrat înregistrat în fiecare celul[, cunoscut sub numele de cod
genetic. Fiecare celul[, chiar dac[ în timp se specializeaz[ pentru
o anumit[ slujb[ în organism, poart[ în ea întreg codul genetic de
instruc\iuni. Se estimeaz[ c[ scrierea pe h`rtie a acestor
instruc\iuni care sunt în fiecare celul[ ar forma o carte de o mie
=ase sute de pagini. Într-un mod asem[n[tor celulelor care sunt în
organismul nostru, Organismul viu, numit trupul lui Hristos, este
compus din milioane de suflete care au duhul viu =i în care
pulseaz[ via\[ din Acela care este Via\[. 
Fiecare suflet n[scut din nou are în el codul genetic spiritual al

Aceluia care ia dat via\[ spiritual[; cod care atunci când se
desf[=oar[ face ca prin roada Duhului s[ ias[ la iveal[ chipul lui
Hristos. <... Nu recunoa=te\i voi c[ Isus Hristos este în voi? Afar[
numai dac[ sunte\i lep[da\i> (2 Corinteni 13:5). Dup[ cum Tat[l
este în Fiul, tot a=a =i Fiul trebuie s[ fie în noi, de aceea niciodat[
nu vom putem accentua îndeajuns sau vorbi prea mult despre
importan\a na=terii de sus, f[r[ de care aceast[ asem[nare cu Fiul
nu are cum s[ apar[ în noi oricât de bun[ ar fi o persoan[. <În ziua
aceea, ve\i cunoa=te c[ Eu sunt în Tat[l Meu, c[ voi sunte\i în
Mine, =i c[ Eu sunt în voi> (Ioan 14:20). Slujba Duhului Sfânt
este aceea de a face ca acest cod genetic duhovnicesc al virtu\ilor
lui Hristos s[ ias[ la iveal[ în noi. <...tr[iesc... dar nu mai tr[iesc
eu, ci Hristos tr[ie=te în mine...> (Galateni 2:20), (Coloseni 3:3). 
Pe m[sur[ ce noi începem s[-I sem[n[m, gândurile Lui devin

gândurile noastre (Filipeni 2:5) =i în acest fel suntem cârmui\i de
Duhul ca s[ putem îndeplini slujba la care am fost chema\i, pen-

118 119

52 de mesaje pentru 52 de s[pt[m`ni}NADINS OARE NU SLUJI|I VOI DUMNEZEILOR MEI?



instruc\iuni potrivit, sunt numite uneori parazi\i sau celule can-
ceroase, care pot provoca mult[ durere =i pierdere, tot a=a
sufletele care au permis infec\iei p[catului s[ le cucereasc[ pot
produce pagub[ trupului lui Hristos =i pot suferi moarte spiritual[
ei în=i=i. 
Domnul Isus când a fost pe p[mânt S-a rugat pentru ucenicii

Lui de atunci =i pentru aceia de ast[zi ca s[ fie una (Ioan 17:11).
Privind la trupul nostru, minunat creat de Dumnezeu, putem
vedea cât de important este ca m[dularele s[ lucreze împreun[,
fiind una în scopul ce urm[re=te binele trupului. Tot a=a trebuie s[
lucreze împreun[ =i aceia care formeaz[ Biserica Domnului, chiar
dac[ suntem diferi\i, chiar dac[ locuim în locuri mult diferite =i
avem abilit[\i diferite. Unitatea noastr[ în scop ne face tari =i
putem aduce folos trupului lui Hristos, chiar =i datorit[ faptul c[
suntem diferi\i =i putem îndeplini diferite slujbe. <C[ci, dup[ cum
într-un trup avem mai multe m[dulare, =i m[dularele n-au toate
aceea=i slujb[, tot a=a, =i noi, care suntem mul\i, alc[tuim un sin-
gur trup în Hristos; dar, fiecare în parte, sâuntem m[dulare unii
altora> (Romani 12:4, 5). 
Trupul lui Hristos este format din celule ale sufletelor vii, dac[

vrem s[ le numim a=a, care cresc în diferite \[ri ale lumii. Ele se
dezvolt[ =i tr[iesc într-un mod specific zonei unde locuiesc, dar
acela=i Duh Sfânt lucreaz[ în întreg trupul =i adevere=te c[ Isus
Hristos este Domnul. <Din El tot trupul, bine închegat =i strâns
legat, prin ceea ce d[ fiecare încheietur[, î=i prime=te cre=terea,
potrivit cu lucrarea fiec[rei p[r\i în m[sura ei, =i se zide=te în
dragoste> (Efeseni 4:16). Pentru ca trupul s[ func\ioneze bine tre-
buie ca fiecare m[dular s[-=i fac[ slujba, chiar dac[ unele organe
nu sunt v[zute =i apreciate, a=a cum pentru trup este important ca
ficatul, splina, rinichii =i pancreasul s[-=i îndeplineasc[ slujba în
fiecare zi pentru a ne \ine în via\[. Societatea în care tr[im
pre\uie=te =i gradeaz[ diferit oamenii, ]n func\ie de slujba pe care
=tiu s[ o fac[. Un cur[\[tor nu este pl[tit prea bine =i nici nu se
bucur[ de cinstea =i prestigiul unui doctor, dar în trupul nostru

s[n[tatea trupului Bisericii. O biseric[ din America avea o
reclam[ în ziar prin care chema oamenii la închinare, promi\ând
c[ predica nu va ofensa pe nimeni, va fi sofisticat[ =i acel anun\
mai spunea c[ <va fi foarte scurt[>. Unii cred c[ trebuie s[ fie ca
lumea pentru a o câ=tiga, dar chiar aceasta le z[d[rnice=te =i anu -
leaz[ orice efort depus, pentru c[ Biserica este chemat[ s[ fie o
lumin[ în întuneric. A fi de=tept =i educat î=i are locul în a face o
slujb[ în Biseric[, dar nu este cel mai important. Adev[rul =i pasi-
unea cu care comunici acest adev[r atunci când îl tr[ie=ti în via\a
ta, f[r[ s[ separi credin\a de credincio=ie, este ceea ce te face efi-
cient chiar =i atunci când î\i st[ împotriv[ vântul puternic al lumii. 
Adev[rul Lui nu este nou, ci este ve=nic, de aceea are puterea

de a ne \ine în echilibru, ]nc`t s[ nu depindem de emo\ii sau p[reri
omene=ti, ci de Cuvântul lui Dumnezeu care r[mâne în veci.
Trupul nostru are organe vitale =i într-un mod asem[n[tor, pentru
des[vâr=irea sfin\ilor, Dumnezeu a dat slujbe (Efeseni 4:11, 12)
celor ce lucreaz[ spre binele trupului lui Hristos, a c[rui cap este
Domnul Isus, dar nu este niciun suflet mântuit care s[ nu fi fost
înzestrat cu cel pu\in un talant cu care s[ lucreze pentru binele
trupului lui Hristos. La fel cum scheletul oaselor suport[ greutatea
trupului =i face posibil[ activitatea, aceia care sunt chema\i la
sluj bele enumerate de apostolul Pavel ]n Efeseni 4, cu instruc -
\iunile venite de la Acela care este Capul, fac posibil[ o activitate
în rânduial[ a Bisericii.  
Apostolul Pavel a folosit analogia trupului =i a Bisericii lui

Hristos ca s[ ne ajute s[ în\elegem c[ fiecare suflet n[scut din
nou, care are via\[ în el, este important în felul lui. <C[ci, dup[
cum trupul este unul =i are multe m[dulare, =i dup[ cum toate
m[dularele trupului, m[car c[ sunt mai multe, sunt un singur trup,
—tot a=a este =i Hristos> (1 Corinteni 12:12). Într-un trup s[n[tos
nu este dezbinare, ci m[dularele se îngrijesc unele de altele =i
sufer[ unele ]mpreun[ cu altele (1 Corinteni 12:25, 26). Dup[
cum celulele care nu coopereaz[ cu restul de celule din trup, pen-
tru c[ vor s[ fie independente sau pentru c[ nu urmeaz[ codul de
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lume se deterioreaz[ =i moare. <Dar =tiu c[ R[scump[r[torul meu
este viu, =i c[ se va ridica la urm[ pe p[mânt. Chiar dac[ mi se va
nimici pielea, =i chiar dac[ nu voi mai avea carne, voi vedea
totu=i> (Iov 19:25, 26). Într-o lume în care actele de identitate, a=a
cum ar fi cartea de identitate, permisul de conducere sau pa=apor-
tul, pot oricând deveni lucruri care \in de trecut, fiind înlocuite de
citirea amprentei sau de m[surarea retinei ochiului pentru a fi
transmise la un centru de informare global[, tot a=a exist[ o carte
numit[ Sfânta Scriptur[ care con\ine toate r[spunsurile necesare
pentru ca omul s[ fie fericit pe p[mânt =i dup[ aceast[ via\[ în
trup s[ ajung[ acolo unde este Dumnezeu. 
Instruc\iunile pe care trebuie s[ le urmeze aceia care sunt

m[dulare ale trupului lui Hristos se afl[ scrise în Sfânta Scriptur[
=i sunt identice pentru to\i. Lumina pe care o d[ Duhul Sfânt face
Cuvântul s[ fie hr[nitor pentru suflet =i ne arat[ un model de
tr[ire. Nu este suficient s[ cite=ti Cuvântul ca pe o lectur[ în urma
c[reia s[ fii informat despre anumite lucruri, ci trebuie ca sincer
s[ meditezi la el. A medita este ca =i cum ai avea în minte o
melodie care mereu st[ acolo =i te face s[ o fredonezi. Este bine
=i po\i fi binecuvântat dac[ alegi s[ cite=ti Cuvântul, s[ te gânde=ti
la el, s[ meditezi, dar dac[ ascul\i de El vei avea dreptul s[ intri
în cer. Ca s[ po\i ajunge acolo unde este Dumnezeu este necesar
s[ te împaci cu El prin jertfa Domnului Isus, care prin meritul sân-
gelui Lui iart[ vina celui care se poc[ie=te =i se pred[ f[r[ de
condi\ii Domnului Isus. Aceast[ împ[care, pe lâng[ momentul
poc[in\ei =i a na=terii de sus, are =i un punct practic =i vizibil
tuturor acelora care sunt în jurul nostru =i acesta este actul botezu-
lui în ap[. Pentru ca un contract s[ fie valabil este nevoie de cel
pu\in dou[ semn[turi. }n mod identic, pentru ca acest leg[mânt
dintre om =i Dumnezeu s[ fie valabil este nevoie ca omul prin
poc[in\[ s[ p[r[seasc[ p[catul =i s[ tr[iasc[ pentru Dumnezeu.
Atunci Dumnezeu ne d[ iertarea, r[mâne cu noi =i în noi prin
Duhul Sfânt, iar la plecarea de pe p[mânt ne prime=te în Împ[r[\ia
Lui. Ai ]ncheiat tu un astfel de leg[mânt cu Dumnezeu? 

rinichii care fac aceast[ slujb[ de cur[\ire a sângelui îndeplinesc
o slujb[ deosebit de important[. De=i Scriptura vorbe=te împotri-
va favoritismului pe care omul este gata s[-l arate cuiva pe baza
a cum arat[ sau a ce este în societate, totu=i este în noi o tendin\[
de a aprecia pe unii din copiii Domnului mult mai mult ca pe al\ii
(Iacov 2:2-4, 9, 10). 
Apostolul Pavel încercând s[ d[râme zidurile ce separau

cre=tinii unii de al\ii a scris fra\ilor din Colos c[ în Hristos suntem
una, indiferent de starea social[, de gen sau de na\ionalitate
(Coloseni 3:11). În El, care a pl[tit acela=i pre\ pentru fiecare din-
tre noi, suntem to\i p[c[to=i ierta\i, care am avut parte de
chemarea sfânt[, iar dac[ am fost înzestra\i cu mai mult aceasta
nu înseamn[ c[ avem mai mult merit, ci înseamn[ c[ se a=teapt[
mai mult de la noi. Dumnezeu cere, f[r[ excep\ie, fiec[rui
m[dular s[ fie credincios Capului care este Hristos. <Ci, credin-
cio=i adev[rului, în dragoste, s[ cre=tem în toate privin\ele, ca s[
ajungem la Cel ce este Capul, Hristos> (Efeseni 4:15). Privind la
felul în care Dumnezeu a creat trupul nostru putem spune c[ sun-
tem o f[ptur[ minunat[, dar acest trup este doar un vehicol tem-
porar pentru suflet =i duh, care sunt =i mai minunate pentru c[
d[inuiesc ve=nic. 
Oricât de minunat =i de armonios lucreaz[ celulele trupului

nostru biologic, trupul de carne nu poate mo=teni Împ[r[\ia lui
Dumnezeu pentru c[ este supus putrezirii, iar putrezirea nu poate
mo=teni neputrezirea (1 Corinteni 15:50). Corpul nostru, care este
vizibil, are în[untrul lui un corp invizibil pentru ochii no=tri.
Tr[im într-o lume vizibil[, dar exist[ =i una invizibil[ ochilor
no=tri, iar atunci când omul moare biologic ce este vizibil se
desparte de ce este invizibil, urmând ca aceia care prin na=terea
de sus au devenit cet[\eni ai Cerului s[ continue s[ tr[iasc[, mai
din plin ca oricând, o via\[ ve=nic[ cu Dumnezeu Tat[l nostru.
Oamenii mari ai Scripturii au crezut întotdeauna într-o via\[ dup[
moarte sau dup[ expirarea acestui trup de carne, pe care oricât de
bine l-am p[stra pân[ la urm[ datorit[ p[catului care a intrat în
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12
CASA NOASTRÃ—CASA DOMNULUI

<+i poruncile acestea, pe care \i le dau ast[zi, s[ le ai
în inima ta. S[ le întip[re=ti în mintea copiilor t[i, =i
s[ vorbe=ti de ele când vei fi acas[, când vei pleca în
c[l[torie, când te vei culca =i când te vei scula. S[ le
legi ca un semn de aducere aminte la mâini, =i s[-\i
fie ca ni=te fruntarii între ochi. S[ le scrii pe u=iorii
casei tale =i pe por\ile tale.> Deuteronom 6:6-9

Odat[ ce am ajuns la cuno=tin\a mântuirii prin Domnul
Isus, casa sau familia noastr[ r[mân pentru tot restul
vie\ii o lucrare în care Dumnezeu vrea s[ aib[ un rol

important =i astfel casa noastr[ s[ poat[ fi numit[ casa Lui.
Fiecare c[s[torie în Domnul este un leg[mânt ]nregistrat în cer =i
fiecare p[rinte are misiunea de a fi un preot =i un evanghelist care
prin cuvinte =i fapte s[ transmit[ mai departe Adev[rul lui
Dumnezeu. Cuvântul citat la început este parte din leg[mântul pe
care Dumnezeu l-a f[cut cu poporul Israel. Acest cuvânt, de=i are
o vechime de aproximativ 3500 de ani, ne este folositor =i nou[,
pentru a ne înv[\a s[ d[m importan\a pe care o merit[ Cuvântul =i
Legea Împ[r[\iei Lui în casa noastr[, pentru c[ familiile s[n[toase
în credin\[ formeaz[ o biseric[ s[n[toas[ în credin\[. 
Mul\i î=i încep c[snicia având mari a=tept[ri, care s[-i fac[

ferici\i, ca apoi s[ se afle dezam[gi\i, deoarece pentru a avea o
c[snicie fericit[, în care casa ta s[ fie casa Domnului, trebuie s[
existe mai ]nt`i de toate un rob =i o roab[ a lui Isus Hristos, pen-
tru c[ numai a=a po\i sluji nevoilor celuilalt. <Supune\i-v[ unii
altora în frica lui Hristos> (Efeseni 5:21). <Eu nu-i fac decât

Dac[ te-ai botezat =i nu-\i po\i aduce aminte de ziua aceea
înseamn[ c[ cineva s-a jucat cu sufletul t[u, prin faptul c[ =i-a
asumat drepturi pe care nu le are de sus asupra ta. Cuno=tin\a
despre mântuire duce la credin\a care duce la poc[in\[. Poc[in\a
duce la botez, iar acesta duce la bucurie, a=a cum vedem în via\a
temnicerului din Filipi (Fapte 16:34). F[r[ de Hristos nu este
bucurie =i ceea ce oamenii care nu cunosc bucuria de a fi
mântui\i numesc fericire este ceea ce g[sesc doar pentru câteva
clipe, printr-o fug[ de realitate, într-o lume a închipuirilor =i a
filmelor. Uneori omul echivaleaz[ în mintea lui mersul la un loc
de închinare cu a fi cre=tin, dar c[ldura =i pulsul de via\[
duhovniceasc[ nu apare numai în acela care prin poc[in\[ devine
o faptur[ nou[ în Hristos. El ne-a f[cut o f[ptur[ minunat[ nu
doar prin modul în care a f[cut trupul nostru, ci datorit[ faptului
c[ ne-a f[cut nemuritori. Dac[ vrei s[ fii un m[dular viu în trupul
lui Hristos, printr-o rug[ciune sincer[ cere-I Domnului s[ te ierte
de orice vin[ prin meritul jertfei Lui, renun\[ la a practica ceea ce
El nume=te p[cat. Apoi sluje=te-L cu toat[ fiin\a ta în mijlocul
celor ce formeaz[ Biserica lui Dumnezeu =i a=teapt[ reuniunea
familiar[ care va avea loc în curând, în cer.
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dezas trul =i nefericirea în casa lor. O cas[ pentru a putea fi numit[
a Domnului trebuie s[ fie o cas[ în care este consultat[ voia lui
Dumnezeu, care trebuie s[ aib[ dreptul de a dep[=i drepturile
noastre =i ceea ce vrem noi. Înv[\[tura Domnului este o funda\ie
care nu se clatin[ niciodat[, care este dreapt[, de aceea c[snicia în
care este <odihn[> este o c[snicie în care cei doi fac ceea ce li
s-a cerut =i israeli\ilor în textul citat la început, f[c`nd o prioritate
din ceea ce Dumnezeu are de spus pentru situa\ia lor. Urmarea
sfaturilor lui Dumnezeu este o prescrip\ie la fericire. 
<Nu face\i nimic din duh de ceart[ sau din slav[ de=art[; ci în

smerenie fiecare s[ priveasc[ pe altul mai pe sus de el însu=i.
Fiecare din voi s[ se uite nu la foloasele lui, ci =i la foloasele alto-
ra> (Filipeni 2:3, 4). Aceste cuvinte sunt mai adânci =i pot fi mai
folositoare ca orice manual de consiliere în c[s[torie, pentru c[
ascultarea de aceste cuvinte ar anula majoritatea divor\urilor =i ar
da stabilitate oric[rei c[snicii, indiferent cât de mare ar fi furtuna
care ]ncearc[ temeliile ei. Chiar dac[ cartea scris[ de Solomon,
Cântarea Cânt[rilor, nu }l men\ioneaz[ pe Dumnezeu în mod
direct, ea a fost acceptat[ ca parte din canonul c[r\ilor inspirate,
pentru c[ ea picteaz[ în cuvinte tabloul unei c[snicii fericite, iar
în al doilea rând, aceast[ rela\ie prezint[ în mod simbolic rela\ia
dintre Domnul Isus =i Mireasa Sa, Biserica lui Dumnezeu. 
Chiar dac[ roman\a în c[snicie nu este temelia pe care st[ o

c[s[torie f[cut[ în Domnul, roman\a dintre sot =i so\ie este încu-
rajat[ de Cuvântul lui Dumnezeu =i trebuie privit[ ca un dar de la
El, pentru c[ este posibil ca prin c[s[torie omul s[ fie fericit. Când
cei doi se iubesc cu adev[rat înseamn[ c[ au înv[\at limba iubirii
celuilalt, adic[ =tie ce îi place =i ce nu îi place celuilalt. Chiar dac[
vânturi tari =i uneori reci încearc[ temelia unei astfel de case,
adic[ credin\a în Dumnezeu, când cei doi tr[iesc în ascultare de
Domnul g[sesc ad[post unul în cel[lalt, pentru c[ au o cauz[
comun[, care-i unesc pentru veci, =i anume de a ajunge cu bine în
Împ[r[\ia lui Dumnezeu. Dac[ cineva caut[ des[vâr=irea are
dreptul s[ fac[ aceasta în m[sura în care el este des[vâr=it, =i dac[

ce-mi spune vocea min\ii so\iei mele> scria pe un tricou, dar dup[
planul divin c[s[toria nu trebuie s[ fie un loc unde doar unul din
cei doi domin[. B[rbatul trebuie s[-=i iubeasc[ nevasta la fel ca =i
Hristos Biserica, ne înva\[ Scriptura, iar femeia trebuie s[ fie
supus[ conducerii duhovnice=ti a b[rbatului ei. 
Se spune c[ polii diferi\i se atrag. La fel, =i ]n c[snicie, cei doi,

ca re sunt egali, dar foarte diferi\i, cu sarcini diferite date de
Dum  nezeu, împreun[ formeaz[ o persoan[ bun[, un întreg. Opt -
zeci la sut[ dintre consilierile f[cute celor c[s[tori\i dau rezultate
slabe, pentru c[ se pune baz[ doar pe ce este r[u, în loc s[ se discu -
te ce are fiecare bun de oferit =i felul cum împreun[ cei doi pot tr[i
via\a cu folos pentru ei =i pentru Dumnezeu. A vorbi numai despre
ce este negativ, doar spunând c[ vrei s[ rezolvi acea problem[, este
la fel cum ai c[uta s[ faci o cur[ de sl[bire, dar alegi toa t[ ziua s[
te gânde=ti la mâncare. Road[ a Duhului, blânde\ea înr[ d[ cinat[ în
dragoste atrage binecuvânt[rile lui Dumnezeu în via\a =i casa noas-
tr[. A fi blând în casa ta nu înseamn[ a fi slab sau la=, ci dimpotriv[
înseamn[ a avea putere, peste care ai un deplin control.
Moise a fost bl`nd, dar nu slab, ci dimpotriv[ un lupt[tor

viteaz. Domnul Isus S-a l[sat r[stignit =i batjocorit nu pentru c[ a
fost slab =i nu a avut încotro, cum ar fi fost cazul oric[rei alte per-
soane, ci pentru c[ a fost =i este tare. Cel duhovnicesc, ca rob al
Domnului, =tie când s[ foloseasc[ puterea =i autoritatea, a=a cum
face când se împotrive=te p[catului. +tie când s[ foloseasc[
blânde\ea, prin felul în care are de-a face cu cei din casa lui, pen-
tru c[ =tie c[ un copil al Domnului trebuie s[ fie cunoscut între
oameni pentru blânde\ea pe care o are. <+i robul Domnului nu tre-
buie s[ se certe; ci s[ fie blând cu to\i, în stare s[ înve\e pe to\i,
plin de îng[duin\[ r[bd[toare> (2 Timotei 2:24). 
C[s[toria este o institu\ie ini\iat[ de Dumnezeu. Leg[mântul

f[cut înaintea martorilor =i înaintea lui Dumnezeu este un
leg[mânt sacru =i permanent, în care dragostea, ca un ulei bun,
face rulmen\ii vie\ii s[ mearg[ mai bine. Pentru unii dragostea
înseamn[: <Te iubesc pân[ faci ce spun eu> =i aceasta invit[

126 127

}NADINS OARE NU SLUJI|I VOI DUMNEZEILOR MEI?



unde ne este inima, iar prin felul cum tr[im le ar[t[m copiilor
no=tri ce înseamn[ s[ fii cre=tin, ca apoi la timpul potrivit s[ ia =i
ei decizia de a-L urma pe Domnul. 
Lucrurile materiale le putem pierde, iar la sfâr=itul vie\ii ne

desp[r\im de tot ce este pe p[mânt, de aceea este de folos s[
investim în ce va fi =i în ve=nicie cu noi, =i unul din aceste lucruri
sunt copiii no=tri. La sfâr=itul încerc[rii, Iov a primit o dubl[
m[sur[ de binecuvânt[ri p[mânte=ti, dar nu a primit un dublu
num[r de copii, pentru c[ nu i-a pierdut pe primii, ci doar s-a
desp[r\it de ei pentru un timp. Biblia nu ascunde adev[rul când
este vorba de gre=elile p[rin\ilor care L-au cunoscut pe
Dumnezeu cu scopul ca noi s[ înv[\[m de la ei. Isaac a avut un
fiu favorit în loc s[-=i iubeasc[ to\i copiii la fel, iar la un moment
dat crezând c[ va muri a vrut s[ dea repede binecuvântarea copi-
ilor s[i, dar a mai tr[it înc[ 40 de ani. Isaac a dat binecuvântarea
]n mod gre=it, bazându-se pe o mâncare. La început Isaac a fost
un în=el[tor, care a ajuns s[ aib[ de-a face tot cu un în=el[tor, iar
Rebeca s-a dovedit a fi o so\ie nesupus[. 
Tot Scriptura ne arat[ calit[\ile acelora care atunci când este

vorba de a-=i forma copiii în înv[\[tura Domnului dau dovad[ c[
au înv[\at ol[ritul de la Marele Olar. Ace=tia sunt cei care au avut
p[rin\i buni, care au avut ca prioritate în via\a lor ascultarea de
Dumnezeu, a=a cum a fost tat[l recabi\ilor, sau mama lui Samuel.
Tot un exemplu de p[rin\i buni îl avem în Amram =i Iochebed,
p[rin\ii lui Moise, care au c[lcat porunca împ[ratului =i au ales s[
nu-=i omoare copilul (Exodul 6:20). Nu le-a fost fric[ de împ[rat,
sau dac[ le-a fost au dat dovad[ c[ poart[ o mai mare fric[ de
Dumnezeu. Ei =i-au f[cut parte lor, iar Dumnezeu +i-a f[cut
partea Lui, ]nc`t acel copil dup[ ce a ie=it din =coala lui
Dumnezeu a devenit un izb[vitor pentru poporul Israel. <Prin
credin\[ a fost ascuns Moise trei luni de p[rin\ii lui, când s-a
n[scut: pentru c[ vedeau c[ era frumos copilul, =i nu s-au l[sat
însp[imânta\i de porunca împ[ratului> (Evrei 11:23). O mam[
bun[ a pus în inima lui Moise o credin\[ care l-a f[cut s[-=i

o caut[ o va g[si, dar nu aici, ci sus în cer. Pân[ atunci, zi de zi,
=tiind c[ în casa lor, care este Casa Domnului, drepturile lui
Dumnezeu trebuie s[ le dep[=easc[ pe ale lor, cei doi pot înv[\a
s[ devin[ una, s[ creasc[ împreun[ în credin\[, pre\uindu-se =i
respectându-se unul pe cel[lalt, toler`ndu-se unul pe cel[lalt când
vreunul a f[cut o gre=eal[ =i înv[\ând a se ierta unul pe cel[lalt,
f[r[ a mai aduce vreodat[ în discu\ie acel subiect. 
L[sând familia din care vine fiecare mai la distan\[ =i

alipindu-se unul de altul, cei care =tiu c[ ascultarea de Dumnezeu
aduce binecuvântare pot r[mâne credincio=i p[str[rii promisiunii
f[cute în fa\a lui Dumnezeu la altar, promisiune pentru care cei
doi sunt r[spunz[tori pân[ la moarte. Dup[ felul cum cei doi se
pre\uiesc î=i dau valoare unul celuilalt =i din ce p[mântul are de
oferit nimic nu este mai bun ca prietenia dintre so\ul =i so\ia care
trag în aceea=i direc\ie, având Acela=i St[pân. Când cele dou[
destine se unesc prin leg[mântul c[s[toriei, cei doi pot stabili
<împreun[> standardul pentru c[minul lor, amintind fiecare
lucrurile frumoase pe care le-au v[zut în trecut, f[r[ s[ uite c[
problemele pot ap[rea când aleg s[ se joace cu vorbe nepotrivite. 
Chiar din vremuri str[vechi cei care L-au cunoscut pe Domnul

au =tiut c[ familia este locul unde Domnul d[ <odihn[> pentru a
putea continua aleg[rile de care au parte în aceast[ via\[. <S[ v[
dea Domnul s[ g[si\i odihn[ fiecare în casa unui b[rbat…!>
(Rut 1:9). Ca so\, ca so\ie =i ca p[rin\i, avem de vorbit despre
Dumnezeu (Iov 36:2) în familia noastr[, pentru a putem spune
despre casa noastr[ c[ este casa lui Dumnezeu. Ca p[rin\i suntem
un model bun sau r[u pentru copiii no=tri prin ceea ce facem. Prin
felul în care frecvent[m la timp =i cu regularitate casa de
rug[ciune le comunic[m f[r[ cuvinte cât de important[ este
aceasta pentru noi. Prin felul în care ac\ion[m când pe nea=teptate
avem un mare necaz, prin cuvintele =i chiar gesturile noastre, le
spunem dac[ suntem lume=ti sau duhovnice=ti. Dup[ cum citim
Scriptura, dup[ cum ne rug[m =i dup[ cum investim în Împ[r[\ia
lui Dumnezeu le spunem ce este important pentru noi; le ar[t[m
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celor ce se numesc cre=tini. }ntr-un sondaj secret 84% din ei au
spus c[ prin decizia de a avea copii au ajuns mai pu\in satisf[cu\i
de via\a lor de c[snicie, lucru care denot[ egoism din partea lor.
Dac[ vrem casa noastr[ s[ fie casa Domnului trebuie s[ ascult[m
de El, care odat[ ce am ales s[ ne c[s[torim a=teapt[ de la noi s[
fim ascult[tori poruncii care spune: <…Cre=te\i, înmul\i\i-v[,
umple\i p[mântul…> (Genesa 1:28). A te împotrivi na=terii de
copii în casa ta atunci când Dumnezeu vrea s[ \i-i dea înseamn[ a
te împotrivi voii lui Dumnezeu =i cine face aceasta s[ nu se
a=tepte la nimic bun atunci când va sta înaintea Domnului. 
Dumnezeu, care cunoa=te poten\ialul nostru, rânduie=te pentru

fiecare familie de credincio=i câ\i copii s[ aib[ =i de multe ori
aceia care au Duhul Domnului au întrebat =i au primit un r[spuns
de la El cu privire la câ\i copii trebuie s[ aib[. A avea copii =i ai
cre=te în înv[\[tura Domnului face parte din slujirea noastr[, de
aceea cred c[ mul\i vor fi surprin=i într-o zi când vor vedea
r[spl[tirile mamelor care nu au f[cut din casa lor un incubator
pentru iad, ci au depus efort s[ semene s[mân\a cea bun[ în inimi -
le copiilor lor =i astfel i-au crescut pentru Cer. În ultimul deceniu,
în urma verific[rilor f[cute, s-a aflat c[ în Rusia, în medie pe toat[
popula\ia care poate avea copii, familiile au 1,1 copii pe familie,
în vest au 2,2 copii pe familie, în America 2,5 copii pe familie, iar
în lumea islamic[ în media au mai mult de 3 copii pe familie. Mai
de mult oamenii doreau s[ aib[ copii pentru a avea urma=i, c[rora
s[ le lase mo=tenire =i s[ le poarte numele, iar poe\ii au spus c[
motivul pentru care trebuie s[ avem copii este acela ca prin via\a
lor =i a acelora care urmeaz[ dup[ ei se ajunge la nemurire. Cei a
c[ror cas[ este casa Domnului au copii ascult[tori de Cuvântul lui
Dumnezeu care ne spune c[ ei sunt o binecuvântare de la
Dumnezeu prin care }mp[r[\ia Lui se m[re=te, chiar dac[
cre=terea lor cere sacrificiu =i dedicare. 
Copiii nu trebuie înv[\a\i s[ prind[ un obicei r[u pentru c[

=i-l g[sesc singuri, iar ei nu î=i schimba obiceiurile rele singuri
oricât am a=tepta. Un copil pe care l-ai \ine undeva ascuns de

întoarc[ spatele spre faim[, bog[tie, putere =i slav[ p[mânteasc[,
ca astfel s[ ajug[ s[ fie numit robul Domnului. 
În cuvântul citat la început Dumnezeu le-a spus israeli\ilor

s[-=i pun[ în cale ceea ce le aduce aminte despre El, despre ce este
important =i ve=nic, pentru ca deciziile lor s[ fie luate dup[ voia
lui Dumnezeu. Lumea vrea s[ consider[m lucrurile ei ca priori-
tate, iar Dumnezeu, care dore=te binele mai mare =i ve=nic al
su fle  tului nostru, vrea s[ avem în noi gândul lui Hristos
(1 Corinteni 2:16), care va face lucrurile duhovnice=ti o prioritate
în via\a noastr[. Copiii Domnului sunt un popor al unui leg[mânt
f[cut cu Dumnezeu, care se conduc dup[ o carte numit[ Sfânta
Scriptur[, în care g[sim voia lui Dumnezeu pentru via\a noastr[.
Oricâte Biblii am pune în calea noastr[ prin cas[ nu va fi
îndeajuns, ci pentru a putea beneficia de ele este necesar s[ avem
pute rea Duhului Sfânt care atunci când este împuternicit s[ ia
decizii g[se=te timp pentru noi ca s[ putem citi =i medita la acest
Cuvânt =i tot cu ajutorul Lui }l vom putea împlini. Atunci când
casa noastr[ este casa Domnului, la noi nu se va g[si literatura
murdar[ a lumii, filme care pot p[ta haina sufletului =i nici
muzica lumii. 
<Copii, asculta\i în Domnul de p[rin\ii vo=tri, c[ci este drept.

«S[ cinste=ti pe tat[l t[u =i pe mama ta»—este cea dintâi porunc[
înso\it[ de o f[g[duin\[—«ca s[ fii fericit, =i s[ tr[ie=ti mult[
vreme pe p[mânt.» +i voi, p[rin\ilor, nu înt[râta\i la mânie pe
copiii vo=tri, ci cre=te\i-i, în mustrarea =i înv[\[tura
Domnului> (Efeseni 6:1-4). Acest cuvânt este valabil =i ast[zi ca
=i în ziua când a fost dat prin Duhul Sfânt =i este ferice de cei care
iau seama la el =i-l împlinesc. Ultimele sondaje de opinie au scos
la iveal[ faptul c[ standardul lumii se schimb[ tot mai mult înspre
a spune c[ nu are nevoie de copii pentru a-i face ferici\i =i împli-
ni\i =i astfel tot mai mul\i aleg s[ spun[ c[ pentru ei este mai
important s[ cheltuie timpul =i banii în a face ceea ce le d[ lor o
satisfac\ie imediat[. Unul din aceste sondaje a fost f[cut cu par-
ticiparea a patruzeci de mii de persoane în America, în rândul
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ne face via\a mai frumoas[. Un b[ie\a= se juca în fa\[ casei când
lâng[ el s-a oprit o m[=in[ din care a fost întrebat de un om dac[
=tie cum ar putea ie=i la un anumit drum principal. Copilul a spus
c[ nu =tie. Dup[ aceia omul din ma=in[ l-a întebat dac[ =tie unde
este un anume magazin, =i copilul a r[spuns din nou c[ nu =tie.
Dup[ câteva întreb[ri de acest fel, care =i-au primit acela=i
r[spuns, omul din ma=in[ pu\in iritat =i parc[ uitând c[ are de-a
face cu un b[ie\a= mic a spus: <A=a-i c[ tu nu =tii nimica?>.
Copilul l-a privit =i i-a r[spuns: <Poate c[ este a=a, dar nu eu sunt
cel pierdut, care nu =tie unde este, ci dumneata!> Copilul =tia ce
este important, a=a cum =tia c[ este acas[, =i important pentru
copiii no=tri este s[ cunoasc[ nu toate nout[\ile de pe ecrane, ci
faptul c[ sunt datori s[ asculte de p[rin\ii lor în Domnul. 
Copiii no=tri, care la fel ca =i noi, s-au n[scut cu un cod gene -

tic spiritual corupt, au tendin\a spre egoism, neascultare =i în timp
spre p[cat, de aceea spre a-i ajuta s[ creasc[ în fric[ =i temere de
Domnul trebuie s[ stabilim pentru ei limite. Preotul Eli nu a pus
în mod serios limite copiilor lui =i aceasta nu s-a dovedit a fi
dragoste, pentru c[ au crescut ne]nfrâna\i =i ]n p[cat, iar
Dumnezeu i-a l[sat s[ moar[ în lupt[. Pentru a fi balan\a bun[
copiii au nevoie de dragostea noastr[, dar =i de disciplin[, pentru
c[ atunci când ei înva\[ s[ asculte de p[rin\i ajung s[ înve\e =i
chiar s[ le fie mai u=or în a asculta de Dumnezeu. A=a cum noi nu
trebuie s[ c[ut[m independen\a de Dumnezeu, pentru c[ aceasta
ar invita dezastru în via\a noastr[, nici copiii no=tri nu trebuie
l[sa\i s[ fie independe\i în ce prive=te cheltuirea timpului,
alegerea prietenilor, modul cum se îmbrac[, ce ascult[ =i ce
privesc, pentru c[ aceste lucruri le formeaz[ caracterul. 
Copiii no=tri trebuie s[ =tie c[ ei au valoare nu numai în ochii

no=tri, ci în mod deosebit în ochii Domnului, care în mod suve ran
a ales s[ ni-i dea pentru o vreme în casa noastr[, care este casa
Lui. De cre=terea =i educarea lor nu se poate ocupa altcineva,
deoarece aceast[ sarcin[ ne-a fost dat[ nou[, p[rin\ilor, de c[tre
Dumnezeu, =i când Dumnezeu î\i d[ s[ faci ceva, este bine s[ faci

societate nu se maturizeaz[ pentru c[ are nevoie de cuno=tin\[ =i
sfat, de experin\e =i de dragoste p[rinteasc[, pentru ca ceea ce este
bun în el s[ fie încurajat. Ca p[rin\i nu ne place conflictul, con-
fruntarea =i metodele de corectare pe care trebuie s[ le folosim,
dar dac[ vrem s[ avem un rezultat bun va trebui s[ facem aceste
lucruri pân[ când ei sunt copii =i pot fi modela\i. Exist[ o tendin\[
în p[rin\i de a le da copiilor lucrurile pe care ei le cer, pentru c[
nu le poate da îndeajuns timp din timpul lor. Vine ziua când ei
nu-=i vor putea aduce aminte de darurile pe care li le-ai dat, dar
nu vor putea uita lipsa prezen\ei tale. 
Printre cuvintele frumoase rostite de Socrate au fost =i acestea:

<Dac[ a= putea s[ m[ urc pe cea mai mare în[l\ime a Atenei a=
striga: Cet[\eni ai Atenei, de ce trudi\i nel[sând nicio piatr[ neîn-
toars[ ca s[ strânge\i tot mai mult, în loc s[ v[ îngriji\i de copiii
vo=tri, c[rora le ve\i l[sa tot ce ave\i?> Cei care se cred exper\i în
acest domeniu spun c[ pentru fiecare lucru negativ cu care ne
adres[m copiilor no=tri trebuie s[ avem patru lucruri pozitive =i
încurajatoare pentru a putea p[stra o balan\[ în s[n[tatea modului
de gândire a copiilor no=tri. Copiii vor aten\ia noastr[, vor inima
noastr[ =i vor aprobarea noastr[. Ca p[rin\i trebuie s[ ne întreb[m
dac[ credin\a noastr[, prin tr[irea noastr[ între copiii no=tri, este
vrednic[ de urmat. Trebuie s[ ne întreb[m, pân[ când mai are
rost, dac[ avem pricipii care conduc via\a noastr[ astfel ]nc`t s[
tr[im într-un mod consistent, nu doar la anumite ocazii, =i dac[
ele sunt cunoscute de copiii no=tri. 
Via\a copiilor va fi afectat[ nu neap[rat ast[zi, dar sigur în

viitor, de felul cum urm[m pricipiile pe care le avem, fie ele bune
sau rele. P[rin\ii care las[ copiilor lor un exemplu de via\[ tr[it[
frumos, în armonie =i prietenie, care este parte din a tr[i o via\[ de
ascultare de Dumnezeu, las[ copiilor lor o mare valoare. Ce poate
fi mai frumos decât s[ ne spun[ o persoan[ pe care nu am mai
întâlnit-o: <Am cunoscut pe tat[l t[u sau pe mama ta. Iubea pe
Domnul!> Copiii au felul lor de a vorbi =i ac\iona, într-un mod
copil[resc, =i aceasta uneori pune un zâmbet pe fe\ele noastre =i
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bun[tate unii pentru al\ii, =tie c[ noi }i urm[m pilda ca ni=te copii
preiubi\i. Pentru c[ sfin\enia ne d[ o frumuse\e duhovniceasc[,
Domnului }i place s[ stea în casa noastr[, pentru c[ nu este
musafir, ci prin Duhul Sfânt El este rezident permanent. Atunci
casa noastr[ este casa Lui =i pentru c[, prin ascultare de El, L-am
primit ca Domn în via\a =i casa noastr[, într-o zi =i El ne va chema
în Casa Lui de sus =i ne va spune c[ este =i casa noastr[, unde vom
fi pentru totdeauna cu El.

Amin

acel lucru bine, pentru c[ =tii c[ ai s[ dai socoteal[. Copiii no=tri
trebuie s[ =tie c[ vor fi pedepsi\i, dar nu la nervi, atunci când au
f[cut ceea ce =tiau c[ nu au voie s[ fac[. Ei trebuie s[ =tie c[ sunt
ierta\i =i c[ sunt iubi\i prin ceea ce le d[m =i prin ceea ce nu le
d[m atunci când vor ceva specific de la noi. Limitele copiilor tre-
buiesc stabilite cu claritate, f[r[ s[ le cerem lucruri imposibile. În
lumea în care tr[im abilitatea de a comunica este foarte impor-
tant[, dar ea este important[ =i în familie, pentru c[ atunci când
lipse=te o comunicare clar[ fiecare are de pierdut. Trebuie s[ =tim
s[ comunic[m în a=a fel ]nc`t s[ putem fi siguri c[ am fost
în\ele=i. Trebuie s[ fim în stare =i s[ ascult[m, nu doar s[ ne
asum[m c[ am în\eles ce vrea s[ ne spun[ persoana cu care st[m
de vorb[. 
Tr[im vremurile când lumea d[ o lupt[ serioas[ în a invada

casele noastre cu ce are ea de spus =i prezentat ca fiind bun, de
aceea, a=a cum li s-a cerut israeli\ilor în textul citat la început, este
necesar ca voia Domnului cu privire la modul cum proced[m în
familia noastr[ s[ fie clar =i bine în\eles de to\i. Când copiii sunt
ascult[tori, p[rin\ii sunt ferici\i =i se simt r[spl[ti\i pentru efortul
pe care l-au depus, chiar dac[ a trebuit s[ insiste de multe ori
asupra aceluia=i punct. Prin a le ar[ta c[ vedem ce fac bine ei vor
fi mai receptivi ]n a ne asculta =i atunci când le spunem ce fac
gre=it. Nu numai cei în vârst[ uit[, ci =i copiii uit[, de aceea, pen-
tru c[ ei înva\[ prin repetarea aceluia=i lucru, trebuie s[ nu obosim
în a le spune ce trebuie s[ fac[ chiar de mai multe ori. Atunci când
casa noastr[ este casa Domnului ea se poate asem[na cu o gr[din[
frumos plivit[ de buruieni, în care copiii cresc ca ni=te flori fru-
moase. <…Sufla\i peste gr[dina mea, ca s[ picure mirosurile din
ea! S[ intre iubitul meu în gr[dina lui, =i s[ m[nânce din roadele
ei alese!> (Cântarea C`nt[rilor 4:16). 
Atunci când casa nostr[ este casa Domnului ea este ca o

gr[din[ cu flori =i roade, iar mireasma credin\ei în Dumnezeu
cuprinde întreaga gr[din[. Gr[dinarul o ud[ =i o p[ze=te ca s[ nu
o strice nimeni. Când El vede în casa noastr[ c[ avem mil[ =i
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privire la existen\a noastr[ =i modul în care putem alege ce este
bun =i bine în fa\a ochilor Lui. Înv[\[tura pe care Dumnezeu o
promite celui ce ]ncheie leg[mânt cu El duce la o prietenie în care
El ne face de cunoscut din secretele Lui, ca apoi aceast[ prietenie
cu El s[ continue în via\a ve=nic[. <Cine este omul, care se teme
de Domnul? Aceluia Domnul îi arat[ calea pe care trebuie s-o
aleag[. Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem de El, =i
legamântul f[cut cu El le d[ înv[\[tur[> (Psalmul 25:12, 14). 
Vrei s[ ai via\[ ve=nic[? Vrei s[ fii folositor? Nu exist[ alt[

cale decât aceea de a te l[sa înv[\at de El. Din momentul în care
am crezut în Domnul Isus =i am luat hot[rârea de a ne preda Lui,
Dumnezeu Duhul Sfânt începe procesul de ucenicie prin înnoirea
min\ii noastre (Efeseni 4:23), întocmai cum a promis. <Dar
Mângâietorul, adic[ Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tat[l, în
Numele Meu, v[ va înv[\a toate lucrurile...> (Ioan 14:26). Aceia
care intr[ în aceast[ =coal[ încep prin a fi prunci în Hristos, dar,
hr[nindu-se la început cu laptele duhovnicesc al înv[\[turilor
încep[toare, ajung dup[ aceea s[ treac[ la mâncare mai tare, cu
scopul ca în timp s[ ajung[ la statura de oameni mari în Hristos.
Când inimile doritoare de mântuire g[sesc Cuvintele vie\ii,
pre\uind harul chem[rii la mântuire a Aceluia care a promis c[ ne
va înv[\a, ajung s[ spun[ ceea ce i-a spus Corneliu apostolului
Petru: <... Acum dar, to\i suntem aici înaintea lui Dumnezeu, ca s[
ascult[m tot ce \i-a poruncit Domnul s[ ne spui> (Fapte 10:33).
Începutul acestei înv[\[turi este frica de Domnul, care ne calific[
pentru a primi în\elepciunea care vine de sus. <În\elepciunea care
vine de sus, este, întâi, curat[, apoi pa=nic[, bl`nd[, u=or de îndu-
plecat, plin[ de îndurare =i de roduri bune, f[r[ p[rtinire,
nef[\arnic[> (Iacov 3:17). 
Avem multe exemple de combina\ii reu=ite dintre un înv[\[tor

=i ucenicul lui, a=a cum a fost Ilie =i Elisei, Moise =i Iosua, Pavel
=i Timotei, dar nicio combina\ie nu se poate asem[na =i nu poate
aduce mai mult succes ca =i aceea în care Dumnezeu este Acela
care ne înva\[ pe noi. <Asculta\i, fiilor, înv[\[tura unui tat[, =i

13
TE VOI ÎNVÃÞA!

<Eu—zice Domnul—te voi înv[\a, =i-\i voi ar[ta ca -
lea pe care trebuie s-o urmezi, te voi sf[tui, =i voi avea
privirea îndreptat[ asupra ta.> Psalmul 32:8

Când vorbim despre înv[\[tura pe care cineva o are de
obicei ne gândim la un proces de educare sau instruire,
care a afectat modul de gândire sau de ac\ionare a

acelei persoane. Suntem obi=nui\i cu ideea c[ aceia care frecven-
teaz[ o =coal[, înva\[ meserie într-o ucenicie, cânt[ într-un cor
sau la un instrument într-o orchestr[ sau fanfar[, au în comun fap-
tul c[ au ales s[ se lase înv[\a\i, ]nc`t prin înv[\[tura primit[ s[
devin[ mai buni, mai folositori =i mai eficien\i în a practica un
anumit lucru. Rostul =colii nu este =i nu urm[re=te în primul rând
ca cineva doar s[ ia note bune, ci ea are ca scop s[ înve\e pe cine-
va a face ceva folositor =i totodat[ s[ fac[ bine acel lucru. Parte
din a fi un bun înv[\[tor este abilitatea celui ce înva\[ pe altul de
a reproduce din cuno=tin\ele =i calita\ile pe care le are. Acest fel
de influen\[ =i asem[nare poate fi v[zut[ =i în via\a cre=tinului
n[scut din nou. Aceia care ajung s[ fie înv[\a\i de Dumnezeu
devin oameni deosebi\i, a=a încât comportarea =i chiar vorbirea
lor îi identific[ ca fiind dintre aceia care umbl[ cu Domnul Isus,
a=a cum s-a întâmplat =i în timpul primilor ucenici. <Când au
v[zut ei îndr[zneala lui Petru =i a lui Ioan, s-au mirat, întrucât
=tiau c[ erau oameni nec[rturari =i de rând; =i au priceput c[ fu -
seser[ cu Isus> (Fapte 4:13). 
În textul citat la început Acela care promite s[ ne înve\e este

Dumnezeu Tat[l nostru. Ceea ce El ne înva\[ este Adev[rul cu
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Acela care a promis c[ ne va înv[\a ne expune la situa\ii în care
pentru a nu fi cuceri\i trebuie s[ lupt[m. 
În aceast[ =coal[ a Lui înve\i c[ pasivitatea î\i este vr[jma=,

pentru c[ a nu strânge cu El înseamn[ a risipi, deoarece aceia care
nu se afirm[ a fi de partea Lui sunt împotriva Lui (Matei 12:30).
Aceia care sunt înv[\a\i de Dumnezeu ajung s[ cunoasc[, chiar
din primele lec\ii în =coala Lui, c[ El pre\uie=te ascultarea mai
mult ca jertfa =i calitatea mai mult decât cantitatea. Dumnezeu
lucreaz[ cu noi la nivelul credin\ei în m[sura în care ascult[m de
El. Uneori am vrea s[ vedem întreg planul Lui pentru via\a noas-
tr[, dar El alege s[ ne arate unde s[ facem pasul urm[tor, decizia
urm[toare =i ne d[ harul necesar pentru o zi. Evanghelistului
Filip Dumnezeu i-a spus printr-un înger s[ mearg[ pe drumul care
duce spre Gaza, care era pustiu. Când Filip ascult[, Dumnezeu,
care nu lucreaz[ dup[ =ablon, schimb[ modul de comunicarea cu
el =i îi spune prin Duhul s[ ajung[ carul. Când Filip ascult[ de
ce-i spune Dumnezeu, alearg[, ajunge carul, =i apoi Dumnezeu
indic[ urm[torul pas, prin faptul c[ El creaz[ împrejurarea potri -
vit[ ca s[ vesteasc[ famenului Evanghelia mântuirii, ca apoi
acesta s[ cear[ s[ fie botezat. 
Acela pe care-l înva\[ Dumnezeu =i se supune aplicând solu\ia

dat[ de El ajunge s[ vad[ minuni. A fost o minune c[ un om ca
famenul etiopian a fost n[scut din nou când a crezut cuvântul
vestit de Filip =i a ]ncheiat leg[mânt cu Domnul. Ascultarea lor a
dus la o alt[ minune, atunci când Duhul l-a r[pit pe Filip de lâng[
etiopian. Aceia care sunt înv[\a\i de Dumnezeu ajung s[ înve\e
valoarea cuvintelor rostite de în\elept, care spun c[ datoria
fiec[rui om este aceea de a se teme de Dumnezeu =i de a p[zi
poruncile Lui (Eclesiastul 12:13), pentru c[ aceast[ stare de
veghere ne p[streaz[ în siguran\a pazei Lui. La fel cum rela\ia
dintre un so\ =i o so\ie nu stagneaz[, ci este într-o continu[
ajustare, spre izolare unul de altul sau spre o unitate =i c[ldur[ mai
mare unul fa\[ de altul, aceia care înva\[ în =coala lui Dumnezeu
=tiu c[ prin ceea ce ei fac, spun sau gândesc, se apropie sau se

lua\i aminte, ca s[ pricepe\i, c[ci eu v[ dau sfaturi bune...>
(Proverbe 4:1, 2). Cuno=tin\ele cu care Domnul ne înzestreaz[ în
=coala Lui nu au neap[rat de-a face cu un înalt nivel de intelect
omenesc, ci are de-a face cu modul în care =tim s[ aplic[m
Adev[rul Lui în via\a noastr[, pentru ca acest adev[r la fel ca o
sare s[ dea gust =i s[ creeze sete în cei din jurul nostru. <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). Duhul Sfânt nu
neap[rat ne înva\[ pe to\i cum s[ \inem o evanghelizare, dar ne
înva\[ cum s[ tr[im o via\[, care este o evanghelizare, prin felul
în care transform[m adev[rul Scripturii în beneficii spirituale =i
p[mânte=ti pentru cei din jurul nostru. 
Atunci c`nd Dumnezeu ne înva\[ Cuvântul Lui prin înv[\[tura

pildei, a=a cum este pilda sem[n[torului sau a samariteanului
milos, ne oblig[ s[ ne raport[m la preten\iile Lui, ca astfel s[ ne
putem recunoa=te p[r\ile slabe. La fel cum un copil nu =tie =i nu
poate deveni ascult[tor pân[ când voin\a lui de a face doar ce vrea
el nu-i este frânt[, tot a=a voin\a firii noastre vechi trebuie frânt[,
ca omul nou s[ se poat[ supune =i tr[i dup[ îndemnurile Duhului
(Romani 8:4, 5). Un p[rinte sau înv[\[tor bun ]l face pe acela pe
care-l înva\[ r[spunz[tor de ac\iunile lui, =i Tat[l nostru, care a
promis s[ ne înve\e calea Lui, ne sf[tuie=te =i apoi, pentru c[
ne-a f[cut fiin\e cu o voin\[ liber[, ne las[ s[ lu[m decizii. Dup[
cum =colile în care am crescut ne-au expus la examin[ri periodice
cu scopul de a evalua m[sura în care st[pânim materia ce ni
s-a predat, =i aceia care sunt înv[\a\i de El ajung s[ dea examene,
nu doar de teorie, ci =i de practic[, care s[-i califice pentru a putea
face lucr[ri deosebite =i specifice nevoilor Bisericii. Aceste
exa mene, cunoscute =i sub numele de necazuri, ne smulg din
mentali tatea de muzeu, în care ne mul\umim cu a privi la armele
duhovnice=ti (Efeseni 6:12-17) a=a cum prive=ti armele expuse
într-un muzeu, pân[ ce uneori noi, cei care dorim calmul m[rii =i
nu furtuna, ajungem ca ni=te piese de muzeu, dar prin necazuri
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cuvinte: <Nu te mai iubesc!>, întrucât nu este vorba de o dragoste
fireasc[ a c[rnii, aceia care sunt înv[\a\i de Dumnezeu recunosc
într-o astfel de simptom[ de boal[ sufleteasc[ faptul c[ undeva în
trecut au încetat s[ dea voie acestei dragoste s[ mai iubeasc[ prin
ei. Avem reguli generale care sus\in adev[rul Scripturii, dar unii
sunt ale=i =i pu=i deoparte pentru a fi folosi\i în lucr[ri =i slujbe
deosebite, put`nd duce poveri mai grele. 
Sfânta Scriptur[ ne înva\[ c[ fiecare din noi, cei care am

devenit f[pturi noi, avem un destin specific în planul lui
Dumnezeu. Scopul cu care ne înva\[ =i ne folose=te pentru gloria
Lui este pentru a ne duce spre un punct culminant, în care perse-
veren\a în credincio=ie ne vor fi r[spl[tite cu via\[ ve=nic[. A=a
dup[ cum de-a lungul anilor unii oameni educa\i au devenit capa-
bili s[ fac[ lucruri deosebite pentru binele semenilor lor, aceia
care sunt înv[\a\i de Dumnezeu ajung s[ fie folosi\i ca vase de
cinste, care lucreaz[ pentru binele sufletesc al altora. Aceste
suflete se conduc dup[ standardul care define=te adev[rul, dup[
felul cum agreaz[ cu ce spune Dumnezeu. Moise a fost înv[\at de
Dumnezeu, =i când a terminat academia din Madian, unde a fost
p[stor la oile altuia, a fost angajat ca izb[vitor al lui Israel, pe care
l-a scos din robie. 
David a fost uns ca împ[rat de Samuel când avea vreo =ais-

prezece ani, dar a fost înscris imediat într-o =coal[ aspr[, în care
a fost înv[\at principiile dup[ care lucreaz[ Dumnezeu, ca apoi s[
devin[ un bun conduc[tor pentru tot Israelul. Iov a fost cel mai
bogat om în vreme lui, dar a trebuit s[ fie înv[\at de Dumnezeu
printr-o vreme de neacaz, ca apoi la sfâr=itul înv[\[turii pe care a
primit-o s[ nu se mai uite la cât bine a f[cut sau la calit[\ile lui de
om drept, ci ajungând s[rac în duh s[ spun[ c[ îi este scârb[ de el
=i se poc[ie=te. Chiar dac[ El, care ne înva\[ c[ile Lui, =tie c[
fiind vase de lut nu suntem în stare de-a avea o stare de
des[vâr=ire în fapte =i cuvinte a=teapt[ de la noi ca în urma
înv[\[turii pe care ne-o d[ s[ tr[im o via\[ de statornicie. }n
func\ie de foamea pe care o avem în suflet dup[ ce este bun =i

îndep[rteaz[ de Acela pe care au spus c[ }l iubesc. Unul din
lucrurile foarte importante pe care Dumnezeu ne înva\[ este acela
de a cunoa=te care este voia Lui pentru noi. 
Acela care vrea s[ cunoasc[ voia lui Dumnezeu trebuie s[ o

caute acolo unde El a rânduit s[ pun[ înv[\[tura Lui, adic[ în
Scriptur[, iar dup[ ce afl[ care este voia Lui s[ treac[ la a asculta
de ea prin fapt[. <Dac[ vrea cineva s[ fac[ voia Lui, va ajunge s[
cunoasc[ dac[ înv[\[tura este de la Dumnezeu...> (Ioan 7:17).
Ascultarea de voia Lui, a=a cum o g[sim în Scriptur[, men\ine
echilibrul spiritual al omului nostru nou, care se înnoie=te prin
cuno=tin\a ce o primim de la El. <...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 3:10). El, care atunci când î\i vorbe=te ai pace,
ne d[ cuno=tin\a de care avem nevoie pentru a =ti cum procedeaz[
sufletul credincios când este confruntat cu pericolul de a c[dea în
extremele legalismului sau a libertismului. El ne înva\[ sufletul
prin a vorbi intelectului =i voin\ei noastre, dar tot El ne înva\[ =i
duhul prin inspira\ii =i con=tiin\[, adic[ prin cuget. 
Pentru c[ mai sunt =i alte voci în afar[ de vocea Lui, prin

Cuvânt El ne înva\[ s[ recunoa=tem gândurile care sunt de la El,
ne inspir[ =i ne motiveaz[ în a c[uta =i a face voia Lui, ca apoi s[
ne fac[ s[ sim\im bucuria împlinirii de a fi =i a face ceea ce Îi
aduce Lui slav[. Umblând cu Acela care a promis c[ este cu noi
în toate zilele ascult[m de legile omene=ti at`ta timp c`t nu vin în
conflict cu Legea lui Dumnezeu. Ca =i copii ai Lui înv[\[m c[ noi,
de=i avem acela=i Tat[, suntem diferi\i în felul nostru, dar în
lucrurile esen\iale c[ut[m unitatea, în acelea care nu sunt
esen\iale ne bucur[m de slobozenie, dar în toate lucrurile
urm[rim dragostea. Lipsa dragostei în aceia care sunt înv[\a\i de
Dumnezeu este recunoscut[ ca o criz[ l[untric[ personal[, pentru
c[ aceast[ dragoste ne este turnat[ în inimi de Dumnezeu. <...pen-
tru c[ dragostea lui Dumnezeu a fost turnat[ în inimile noastre
prin Duhul Sfânt, care ne-a fost dat> (Romani 5:5). Când cineva,
fie so\, so\ie, sau m[dular în trupul lui Hristos, spune cu sau f[r[
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încrederea în Acela care ne-a dat via\a; trebuie s[ alunge orice
am[r[ciune =i stare de neiertare din inim[ =i biruind mândria s[ se
pun[ sub autoritatea Scripturii, ca apoi el însu=i s[ primeasc[
autoritatea =i puterea de a cunoa=te =i duce la îndeplinire planurile
lui Dumnezeu pentru via\a lui. 
Drumul spre mântuire este un drum care o fost creat de sus în

jos, de la Dumnezeu c[tre om, prin voia =i planul Lui, =i este o
\int[ la care ajungi numai prin termenii dicta\i de El. Acest plan
de mântuire oferit nou[ prin har ne înva\[ c[ to\i oamenii sunt
p[c[to=i =i au nevoie de poc[in\[. Sufletul care crede =i se încrede
în ceea ce a f[cut Hristos pentru el devine o f[ptur[ nou[, în care
ia chip Hristos. Dup[ cum Domnul Isus a vorbit cuvintele Tat[lui
=i în El a fost v[zut chipul Tat[lui, aceia care intr[ în =coala
Domnului Isus au mandatul de a înv[\a mai departe pe al\ii
(Matei 28:20) ceea ce ei au fost înv[\a\i, prin a vorbi cuvintele
Lui, prin a face faptele Lui, pentru c[ }l oglindesc pe El. Prin
virtu\i sfinte Duhul Sfânt produce în aceia care vin la El s[ fie
înv[\a\i un caracter duhovnicesc, ca apoi s[ fie =i ei la rândul lor
în stare s[ împart[ drept Cuvântul adev[rului celor din jur
(2 Timotei 2:15). 
El spune =i ast[zi: <Vino dup[ Mine!> =i dac[ alegi s[-i accep\i

oferta f[cut[ în dragoste, El te va înv[\a cum s[ vorbe=ti, cum s[
te compor\i, cum s[ te îmbraci, cum s[-\i investe=ti banii =i tim-
pul, ce s[ sco\i afar[ din casa ta, cum s[-\i alegi prietenii, dar cel
mai important este c[ te va înv[\a cum s[ prime=ti darul mântuirii,
pentru ca via\a s[-\i fie tr[it[ cu folos ve=nic. Dac[ sufletul t[u
este înconjurat din toate p[r\ile de vocea lumii care se pretinde
a-\i fi prieten[, sau dac[ sufletul t[u tr[ie=te ap[sat de singur[tate,
Dumnezeu ]\i spune c[ El vrea s[-\i fie prieten, vrea s[-\i vor-
beasc[ =i s[ te înve\e în fiecare zi, pentru ca într-o zi s[ ajungi
acolo unde-\i vei petrece ve=nicia ]mpreun[ cu El. Când
Dumnezeu te înva\[ calea pe care trebuie s[ o alegi ajungi s[
în\elegi c[ tr[ie=ti nu numai într-o lume fizic[, ci =i ]n una spiri-
tual[, care pân[ la urm[ o va înghi\i pe cea fizic[. De asemenea

sfânt, Acela care ne înva\[ c[ile Lui ne urc[ pe culmi spirituale,
unde ne arat[ în zare |ara spre care suntem îndrepta\i, ca astfel
credin\a noastr[ s[ fie înt[rit[. 
Întrucât pentru om nu exist[ stare de independen\[, aceia care

accept[ s[ fie înv[\a\i de Dumnezeu ajung s[ în\eleag[ c[ nu au
de ales decât între a fi guverna\i de Dumnezeu sau de potrivnicul
=i vr[jma=ul sufletului lor. Aceia care sunt înv[\a\i de
Dumnezeu pun valoare pe a umbla dup[ lucrurile de sus =i iau
decizii având în vedere sfâr=itul unei lucr[ri =i felul în care acea
lucrare va fi privit[ de Judec[torul cel drept la sfâr=itul vie\ii pe
p[mânt. Mul\i oameni sf`r=esc via\a cu realiz[ri p[mânte=ti, dar
cu adânc sim\ de regret c[ nu au urmat sfatul Aceluia care S-a
oferit s[ ]i înve\e s[ lucreze pentru lucrurile care r[mân ve=nic =i
care au de-a face cu sufletele oamenilor, create s[ existe ve=nic.
Suntem trec[tori pe p[mânt. Fiecare zi =i fiecare ceas tr[it ne
apropie mai mult de un <mâine> al nostru, când lucrarea noastr[
pe p[mânt se va încheia =i în mod personal vom sta fiecare înain-
tea Aceluia care S-a oferit s[ ne înve\e =i s[ ne dea puterea
necesar[ pentru a practica ceea ce El ne-a înv[\at. 
În c[utarea omului dup[ via\a ve=nic[ nu conteaz[ întâi de

toate dac[ a ales ce i-a pl[cut =i nici dac[ a ales ce i s-a p[rut a fi
foarte greu de f[cut, ci ceea ce conteaz[ este faptul c[ a ales s[ se
lase înv[\at de Cuvântul lui Dumnezeu. Exist[ o u=[ pe care nu
to\i oamenii intr[, nu doar pentru motivul c[ este strâmt[, ci pen-
tru c[ unii cred c[ au intrat, când de fapt ei nu au intrat pe aceast[
u=[ a ascult[rii de ceea ce El ne înva\[. <Atunci ve\i începe s[
zice\i: «Noi am mâncat =i am b[ut în fa\a Ta, =i în uli\ele noastre
ai înv[\at pe norod.» +i El va r[spunde: «V[ spun c[ nu =tiu de
unde sunte\i; dep[rta\i-v[ de la Mine...»> (Luca 13:26, 27).
Aceast[ categorie de oameni se credeau a fi în[untrul Împ[r[\iei
lui Dumnezeu pentru c[ s-au asociat cu anumite lucruri sau cere-
monii pe care le-au socotit a fi sfinte, sau privindu-=i via\a s-au
socotit a fi destul de buni ca s[ merite a fi în[untru. Acela care
vrea s[ fie înv[\at de Dumnezeu trebuie s[ înlocuiasc[ frica cu
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s[-I ceri ajutorul Aceluia care poate =i vrea s[ te înve\e tot ce ai
nevoie ca s[ fii mântuit. Ziua în care auzi chemarea la poc[in\[
este ziua când decizia ta este înregistrat[, =i aceast[ decizie î\i va
aduce bucurie ve=nic[ sau î\i va fi m[rturie ve=nic[. Alege ast[zi
Via\a =i prin decizia de a-\i preda via\a Aceluia care vrea s[ te
înve\e, adic[ Domnului Isus, în cartea ]n care se scrie în cer
despre via\a ta, la capitolul fapte, va fi scris: <Iertare =i via\[
ve=nic[ prin meritul sângelui Mielului lui Dumnezeu.>  

Amin

ajungi s[ în\elegi c[ pentru a construi =i face lucr[ri duhovnice=ti
ai nevoie de unelte, arme =i planuri duhovnice=ti. 
Via\a este asem[nat[ în Scriptur[ cu lucruri temporare =i

trec[toare, a=a cum este suveica \es[torului, cu o umbr[, cu un
sunet sau cu o floare, iar Acela care vrea s[ ne înve\e ceea ce
nimeni altul nu ne poate înv[\a a folosit astfel de lucruri pentru a
asem[na via\a noastr[ =i a ne ajuta s[ în\elegem cât de important
este s[ lu[m decizia de a ne împ[ca cu El cât timp se mai poate.
Lucrarea bun[, folositoare =i aduc[toarea de câ=tig ve=nic, pe care
Dumnezeu vrea s[ o duc[ la îndeplinire în via\a ta, va fi o reali-
tate sau doar un vis ne]mplinit în m[sura în care te la=i înv[\at de
El =i alegi s[ ascul\i de El. <M-am dus la locul meu de straj[,... ca
s[ veghez =i s[ v[d ce are s[-mi spun[ Domnul...> (Habacuc 2:1).
Nu doar în vremea vechilor proroci, ci =i ast[zi Dumnezeu se
ocup[ cu a înv[\a =i vorbi cu aceia care prin ascultare de El au
devenit copiii Lui. Dumnezeu, care este drept în hotârârile Lui =i
f[r[ vin[ în judec[\ile Sale, a ales s[ aib[ de-a face cu noi în mil[,
înv[\`ndu-ne c[ile Lui =i vorbindu-ne chiar =i ast[zi prin Fiul
(Evrei 1:1-3). Cine are <urechi de auzit> =i vrea va fi înv[\[t de El
ce cale s[ urmeze ca s[ ajung[ la locul unde biruitorii primesc
cununa vie\ii. 
Lucrarea =i Legea Aceluia care vrea s[ înve\e omul ce este bine

=i folositor a fost scris[ la nivelul cugetului, în inima fiec[rui om
care s-a n[scut pe p[mânt (Romani 1:19-21), chiar dac[ nu a auzit
vreodat[ de Sfânta Scriptur[, dar în cazul t[u, prin Cuvântul
Evangheliei, prin chemarea la poc[in\[, \i s-a descoperit într-un
mod detailat =i clar. Poc[in\a-i act de Lege, dat prin Duhul Sfânt.
Acela care se supune =i se las[ înv[\at de Duhul lui Dumnezeu
devine prin minunea na=terii de sus un miel, apoi o oaie în turma
P[storului cel bun. <Oile Mele ascult[ glasul Meu; Eu le cunosc,
=i ele vin dup[ Mine> (Ioan 10:27). Ai fost tu înv[\at de
Dumnezeu prin Cuvântul Sfânt cum s[ prime=ti darul mânturii?
Ai f[cut acest pas al poc[in\ei? Dac[ înc[ nu l-ai f[cut, ci ai urmat
doar înv[\[turile =i religiile tradi\ionale ale oamenilor, ast[zi po\i
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Cu mici excep\ii, pân[ la rev[rsarea Duhului Sfânt în ziua
Cinci zecimii, Duhul lui Dumnezeu, care este Duhul Adev[rului
(Ioan 14:17, 15:26), a lucrat în cadrul na\iunii Israel. Personaje
biblice, a=a cum au fost Balaam, Rahav, Rut, v[duva din Sarepta
în timpul Vechiului Testament, au fost exemple de persoane din-
tre Neamuri, cu care Duhul Domnului, într-un fel sau altul a f[cut
o lucrare care i-a schimbat =i i-a f[cut deosebi\i. Privind la felul
în care Dumnezeu a avut de-a face cu Neamurile pân[ ]n Ziua
Cincizecimii nu este cu totul de mirat s[-i vedem atât pe apostolul
Petru cât =i pe ceilal\i ucenici c[ privesc la lucrarea de mântuire
ca fiind ceva specific mai mult doar pentru Israel. 
La un an =i ceva dup[ ce au început s[ umble cu Domnul Isus

pe p[mânt, ucenicii au fost trimi=i s[ propov[duiasc[ poc[in\a =i
dup[ ce Domnul Isus le-a dat putere s[ vindece, s[ cure\e pe
lepro=i =i s[ învie mor\ii, le-a spus: <... S[ nu merge\i pe calea
p[gânilor, =i s[ nu intra\i în vreo cetate a Samaritenilor; ci s[
merge\i mai degrab[ la oile pierdute ale casei lui Israel> (Matei
10:5, 6). La s[rb[toarea Israelului, numit[ s[rb[toarea
s[pt[mânilor, la cincizeci de zile dup[ Învierea Domnului Isus, zi
care corespunde cu s[rb[toarea d[rii Legii pe Sinai, ucenicii
Domnului împreun[ cu al\i credincio=i erau aduna\i în acela=i loc,
fiind uni\i în rug[ciune, cu un scop =i cu o inim[. Un sunet ca
vâjâitul unui vânt puternic a umplut casa unde erau aduna\i, ni=te
limbi ca de foc au fost v[zute deasupra lor =i to\i s-au umplut cu
Duhul Sfânt, vorbind în limbi necunoscute de ei, dar recunoscute
de c[tre aceia care erau veni\i la Ierusalim din alte p[r\i ale lumii. 
Privind la aceast[ vorbire în alte limbi =i =tiind c[ Dumnezeu

face numai ce este necesar, putem spune c[ acest fel de mani-
festare a Duhului Sfânt prin vorbirea în alte limbi are un loc
deosebit în zidirea personal[ a credincio=ului. Evanghelistul Luca
men\ioneaz[ aceast[ vorbire în limbi în trei din cele cinci cazuri
pe care le descrie, pentru c[ m[rturia a trei persoane era socotit[
a fi îndeajuns pentru stabilirea unui adev[r. Limbile în care vor-
beau prin Duhul Sfânt cei peste care au fost v[zute limbile ca de

14
REVÃRSAREA MILEI LUI PESTE ORICE FÃPTURÃ

<Ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel: «În
zilele de pe urm[, zice Dumnezeu, voi turna din
Duhul Meu peste orice f[ptur[; feciorii vo=tri =i fetele
voastre vor proroci, tinerii vo=tri vor avea vedenii, =i
b[trânii vo=tri vor visa visuri!»> 

Fapte 2:16, 17

Capitolul doi din cartea Faptelor este un capitol care, ca
o piatr[ kilometric[ a vremii, marcheaz[ dispensa\iile
=i indic[ un nou început ]n ce prive=te modul ]n care

Dumnezeu a început s[ lucreze cu oamenii care din acea zi au for-
mat o entitate nou[ =i ve=nic[ numit[ Biserica lui Dumnezeu.
Mila lui Dumnezeu s-a r[sfrânt peste poporul ales de El, dar în
Ziua Cincizecimii El a f[cut ceva nou =i nea=teptat de Israeli\i,
prin faptul c[ aceast[ mil[ a Lui S-a rev[rsat în a=a fel ]nc`t s[
cuprind[ nu numai orice Iudeu care credea, ci orice om de pe
p[mânt, adic[ Duhul Sfânt avea s[ fie turnat <peste orice f[ptur[>.
A fost hot[rât printr-un decret Divin al îndur[rii numit Har =i
vestit prin proroci, ca Ioel (Ioel 2:28) =i Ezechiel (11:19), c[ Râul
a c[rui ape înveselesc cetatea lui Dumnezeu (Psalmul 46:4), avea
s[ curg[ nu doar peste cei din Sion, ci avea s[ se reverse <peste
orice f[ptur[>, pentru ca <oricine crede în El> (Ioan 3:16), <în
oricât de mare num[r> (Fapte 2:29) s[ poat[ avea acces liber la
apa vie\ii, care curge =i ast[zi prin inimile celor mântui\i. <«Cine
crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de ap[ vie, cum zice
Scriptura.» Spunea cuvintele acestea despre Duhul, pe care aveau
s[-L primeasc[ cei ce vor crede în El> (Ioan 7:38, 39). 
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Duhul Sfânt erau inclu=i to\i aceia dintre neamuri care vor primi
Cuvântul Vie\ii =i crezând în jertfa Domnului Isus vor primi mân-
tuirea. <În adev[r, v[d c[ Dumnezeu nu este p[rtinitor, ci în orice
neam, cine se teme de El, =i lucreaz[ neprih[nirea este primit de
El.> Dup[ ce Petru =i fra\ii care l-au înso\it în casa lui Cornelie au
avut o dovad[ vie c[ Dumnezeu a primit =i neamurile, adic[
<orice f[ptur[>, ca s[ fie p[rta=i la slava viitoare, primind puterea
Duhului Sfânt, li s-a cerut =i a urmat s[ dea o explica\ie fra\ilor
din Ierusalim. <Apostolii =i fra\ii, care erau în Iudea, au auzit c[
=i Neamurile au primit Cuvântul lui Dumnezeu> (Fapte 11:1). 
Dup[ ce Petru le-a explicat modul în care Duhul Sfânt S-a

rev[rsat peste aceia pe care ei înainte îi desconsiderau =i îi
numeau net[ia\i împrejur, scepticismul lor s-a transformat în
bucurie =i I-au dat slav[ lui Dumnezeu. <Dup[ ce au auzit aceste
lucruri, s-au potolit, au sl[vit pe Dumnezeu, =i au zis: «Dumnezeu
a dat deci =i Neamurilor poc[in\[, ca s[ aib[ via\[»> (Fapte
11:18). Duhul Sfânt i-a preg[tit pentru lucrarea de vestire care le
statea în fa\[, dar =i ei, la rândul lor, cercetau Scripturile, adic[ se
preg[teau pentru a-L putea onora pe Dumnezeu în calitate de
trimi=i, împuternici\i ai Împ[r[\iei Cerului. Chiar =i ast[zi
nepreg[tirea celor ce vor s[ fac[ o lucrare pentru Dumnezeu face
parte din harul ieftin =i este chiar o dispre\uire a darului dat de
Dumnezeu, pe care El vrea s[-L înfl[c[reze în noi atunci când noi
ne facem partea noastr[. În acela=i timp s[ nu uit[m c[ succesul
nostru în munca prestat[ în via Domnului, indiferent cât am fi noi
de preg[ti\i omene=te, va depinde voia Duhului, care d[ daruri
fiecaruia în parte dup[ cum voie=te, pentru a între\ine =i dezvolta
activitatea Bisericii (1 Corinteni 11:12). 
Atunci când facem ceea ce \ine de noi, începând cu a aduce

trupurile noastre ca o jertf[ vie, ne punem la îndemâna lui
Dumnezeu =i putem fi dintre aceia care pentru folosul Bisericii
primesc daruri. Partea noastr[ este ascultarea cu o deschidere
total[ =i permanent[ spre Duhul pentru ca El, în m[sura în care ne
dedic[m =i cre=tem spre o maturitate în credin\[, s[ poat[ face ce

foc au fost înc[ o dovad[ c[ înaintea lui Dumnezeu =i chiar între
oamenii credincio=i, în acea zi, barierele care existau între b[rba\i
=i femei, clase sociale, na\iuni, au fost date la o parte. <Nu mai
este nici Iudeu, nici Grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai
este nici parte b[rb[teasc[, nici parte femeiasc[, fiindc[ to\i
sunte\i una în Hristos Isus> (Galateni 3:38). 
Acesta a fost evenimentul pe care Domnul Isus le-a spus s[-l

a=tepte pentru a primi <dunamis>, adic[ <putere> pentru a putea
face fa\[ mandatului de a vesti Evanghelia în toat[ lumea. Aceas-
ta a fost s[rb[toarea promis[ prin prorocul Ioel, care a vestit c[ va
veni o vreme când nu numai Israelul se va bucura de participarea
Duhului Sfânt în via\a lor, ci Duhul Sfânt avea s[ fie turnat <peste
orice f[ptur[> care va alege s[ r[spund[ chem[rii la poc[in\[. În
virtutea prejudec[\ilor, iudeii care ]i priveau pe galileeni ca fiind
inferiori celor din Iudeia au spus c[ sunt be\i, dar aceia care erau
din \[ri îndep[rtate au recunoscut în vorbirea lor în alte limbi
cuvintele \[rii de unde veneau. Prin cuvintele pe care le rosteau
cei care vorbeau în alte limbi }l prosl[veau pe Dumnezeu, =i au
r[mas plini de uimire pân[ când apostolul Petru le-a spus c[ ei în
acea zi erau martori ai împlinirii profe\iei date prin prorocul Ioel. 
Când apostolul Petru a repetat cuvintele prorocului Ioel,

anun\ând rev[rsarea milei lui Dumnezeu prin turnarea Duhului de
via\[ <peste orice f[ptur[>, el înc[ se gândea la o mântuire la nivel
na\ional, cu excep\ia câtorva prozeli\i ici =i colo. La acel stadiu al
credin\ei =i început de ini\iere a Bisericii lui Hristos, nici Petru =i
nici ceilal\i apostoli nu dep[=iser[ felul iudaic de gândire, care în
general socotea doar Israelul vrednic de chemarea de-a face parte
din Împ[r[\ia viitoare =i ve=nic[ a lui Dumnezeu. Acest lucru
reiese clar din modul în care Dumnezeu trebuie s[-l conving[ pe
Petru prin vedenia fe\ei de mese în care erau animale necurate,
despre care Domnul i-a spus: <...Ce a cur[\it Dumnezeu, s[ nu
nume=ti spurcat> (Fapte 10:15). Abia atunci când Duhul Sfânt
S-a rev[rsat peste cei din casa lui Cornelie, în timp ce-l ascultau,
Petru a în\eles c[ în cuvintele <peste orice f[ptur[> rostite de
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tic[ a Evangheliei =i El nu doar ne echipeaz[ cu ceva suplimentar,
ci prin îng[duin\a =i mila lui Dumnezeu numit[ Har pune în noi
<Puterea> lui Dumnezeu, care ne schimb[ din spectatori în mar-
tori =i lucr[tori în via Sa. Majoritatea oamenilor se v[d cinsti\i =i
bine echilibra\i moral pân[ nu vin în contact cu lucrarea
Duhului Sfânt, pentru c[ omul spune c[ nu sparge casa nim[nui =i
nu face r[u nim[nui, dar când Duhul Sfânt ]i deschide ochii =i ]i
lumineaz[ mintea se vede nepotrivit pentru a avea de-a face cu un
Dumnezeu Sfânt. În meritul jertfei Domnului Isus acela care se
poc[ie=te prime=te iertarea =i în lacrimile c[in\ei, prelucrat de
Duhul Sfânt, devine o f[ptur[ nou[, predispus[ a face ]ntotdea una
ceea ce-I place Domnului. 
Un tân[r înalt de peste doi metri =aptezeci a fost recrutat de un

antrenor de baschet de la o universitate. Pe lâng[ =colarizare gra-
tuit[, i-au fost oferite acelui tân[r tot felul de beneficii, numai s[
se înscrie la acea universitate =i s[ joace în echipa =colii. Tân[rul
a fost încântat de ofert[, dar a spus c[ nu =tie s[ joace baschet.
Antrenorul i-a spus c[ nu este o problem[, pentru c[ el îl va înv[\a
s[ practice acel sport, dar nu l-ar putea înv[\a s[ aib[ în[l\imea de
doi metri =aptezeci. Duhul Sfânt poate =i vrea s[ ne înve\e multe
lucruri, ca apoi s[ ne foloseasc[ în lucr[ri importante, ]ns[ numai
dup[ ce am f[cut ceea ce putem face noi, adic[ s[ lu[m decizia de
a ne poc[i. Apoi El va putea trezi la via\[ duhul nostru, care din
prespectiva lui Dumnezeu este mort în gre=eli =i p[cate
(Efeseni 2:10), indiferent cât de cinsti\i oameni ne-am crede noi.
Abia dup[ na=terea de sus, care este actul de înfiere legalizat de
Duhul Sfânt, sufletul celui ce crede poate fi înv[\[t în omul cel
nou, poate rodi =i poate fi folosit de Duhul Sfânt ca un instrument
pentru binele altora. Ne revine datoria de a veghea s[ nu c[dem în
extrema în care dintr-un exces de zel firesc atribuim manifest[rile
omene=ti Duhului Sfânt, dar nici s[ nu c[dem în cealalt[ extrem[
în care r[mânem rezerva\i =i reci când este vorba de a ne rug[ =i
cere Domnului s[ ne umple cu Duhul Sfânt promis s[ fie turnat
<peste orice f[ptur[>. 

vrea El cu via\a noastr[. O pasiune sfânt[ =i o deplin[ dedicare
adev[rului necompromis va face posibil ca prin Duhul Sfânt, care
d[ =i ast[zi proiecte =i vise ce pot aduce câ=tig duhovnicesc, s[
rodim mult[ road[, prin care Dumnezeu s[ fie prosl[vit. Duhul
Sfânt, a c[rui putere =i rev[rsare a fost promis[ a fi turnat[ <peste
orice f[ptur[> care odat[ str[puns[ în inim[ de Cuvânt se
poc[ie=te, aduce lumin[ în toate segmentele vie\ii aceluia care a
în\eles c[ nu mai este al lui, ci pentru c[ a fost r[scump[rat cu un
pre\ de sânge nevinovat apar\ine cu trup, suflet =i duh lui
Dumnezeu. Po\i s[ fii un credincios f[r[ daruri, de=i nu e=ti f[r[
talan\i, dar nu po\i fi cu adev[rat un credincios f[r[ s[ ai road[
(Galateni 5:22-24) =i s[ r[mâi în picioare, dup[ cum pomul
neroditor nu r[mâne prea mult în gr[din[ =i ml[di\a f[r[ de rod nu
r[mâne net[iat[ de vi\[. 
Duhul Sfânt, Sfânta Treime este o Persoan[, este chiar

Dumnezeu, =i aceast[ concep\ie de trei Persoane care se
întrep[trund armonios într-o deplin[ =i des[vâr=it[ cooperare, dar
care sunt un singur Dumnezeu, nu poate fi în\eleas[ pe deplin de
mintea omului, care =tie c[ este greu s[ întâlne=ti cazuri unde nu
trei, ci doar dou[ persoane tr[iesc necontenit într-o în\elegere
armonioas[, f[r[ niciun fel de divergen\e. Pe aceia pe care Duhul
Sfânt îi na=te din nou =i îi sigileaz[ pentru Împ[r[\ia lui
Dumnezeu devin purt[tori de Cuvânt ai Împ[ratului, schimbân-
du-i astfel din spectatori în lucr[tori =i martori ai învierii
Domnului Isus. Duhul Sfânt ne convinge de p[cat, face posibil[
c[in\a =i poc[in\a, ne separ[ de lume prin a ne da putere s[ tr[im
în neprih[nire, ne înva\[ s[ ne rug[m, ne d[ de lucru =i ne
c[l[uze=te ]n lucrare, mijloce=te pentru noi =i ne deschide
Scripturile ca s[ putem în\elege voia lui Dumnezeu pentru noi. 
Dumnezeu se descoper[ copiilor S[i prin revela\ie =i prin

inspira\ie, care este o iluminare a min\ii atunci când Duhul
Sfânt deschide mintea aceluia care începe s[-L cunoasc[ pe El.
<Atunci le-a deschis mintea, ca s[ în\eleag[ Scripturile> (Luca
24:45). Duhul Sfânt face leg[tura dintre partea teoretic[ =i prac-
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s[n[toase trânti\i la p[mânt, =i voin\a noastr[ rea se schimb[
într-o voin\[ bun[, cârmuit[ de Duhul. Psalmul 133 descrie felul
în care preo\ii erau un=i în slujb[, =i acel ritual prevestea într-un
mod simbolic ce avea s[ urmeze, s[ aib[ loc, în aceia asupra
c[rora avea s[ fie rev[rsat[ puterea Duhului Sfânt. Untdelemnul,
=i nu pu\in untdelemn, era turnat pe capul preotului, fapt care
însemna schimbarea modului vechi de gândire =i a valorilor vie\ii.
Apoi acel ulei se prelingea pe barb[, lucru care simboliza schim-
barea felului de vorbirea a aceluia care avea s[ fie binecuvântat de
Duhul Sfânt. Dup[ aceea acel ulei se scurgea peste ve=mintele
preotului pân[ la ciucuri, lucru ce prevestea într-un mod simbolic
felul în care ve=mintele =i întreg exteriorul credinciosului avea s[
se schimbe. La nivelul gândirii, cel credincios se roag[, dar la
nivelul duhului lui, Duhul Sfânt, care i-a dat dorin\a s[ se roage,
îi d[ putere =i îl înva\[ cum =i pentru ce s[ se roage. 
Duhul Sfânt promis a fi turnat peste orice f[ptur[ are ca scop

principal prosl[virea Fiului =i, dup[ dorin\a Domnului Isus, i-a
din ce este a Lui (Ioan 16:14, 15) =i ne aduce nou[, ca astfel s[
avem un Mângâietor care =tie de ce avem lips[ în fiecare moment
=i poate s[ dea sufletului nostru sprijinul de care are nevoie.
Cunoscând c[ Duhul ne d[ din ce este a Domnului putem fi în
sigu ran\[ =i putem r[mâne feri\i de erezii r[t[citoare, pentru c[
=tim c[ tot ce Duhul ne d[ este în lumina =i autoritate Cuvântului
Scripturii. <Voi pune Duhul Meu în voi, =i v[ voi face s[
urma\i poruncile Mele =i s[ p[zi\i =i s[ împlini\i legile Mele>
(Ezechiel 36:27). Prin decret divin Dumnezeu a hot[rât ca în
zilele de pe urm[ s[ toarne din Duhul S[u peste orice f[ptur[ =i în
pofida lipsei de merit al nostru, Acela care este drept în hot[râri =i
f[r[ vin[ în judec[\i a hot[rât s[ se lase cunoscut în mil[ pentru
c[ f[r[ de Duhul S[u nu am putea în\elege, primi sau urma legile
Lui, care sunt prielnice sufletului nostru. <... Da, cuvintele Mele
sunt prielnice celui ce umbl[ cu neprih[nire!> (Mica 2:7). Când
Duhul spune c[ <orice f[ptur[ este ca iarba> (Isaia 40:6-8), care
se usuc[ =i cade atunci când vântul Domnului sufl[ peste ea,

Domnul Isus ne cheam[ ca suflete trudite la El ca s[ ne dea
odihn[, dup[ care ne spune s[ înv[\[m de la El, care este blând =i
smerit cu inima. Apoi ne trimite în toat[ lumea ca s[ ducem
Vestea Bun[ a mântuirii, dar nu cu puterea noastr[, ci cu puterea
pe care El ne-o d[ atunci când templul trupului nostru devine o
reziden\[ a Duhului Sfânt (1 Corinteni 3:16). Duhul Sfânt se ocu -
p[ =i ast[zi cu a scoate oamenii din obscuritate =i din oameni
mul\umi\i cu ei îi schimb[ în oameni care vor mereu s[ fac[ ceva
pentru Dumnezeu =i semenii lor. Duhul Sfânt face din noi trâm-
bi\e care vestesc îndurarea lui Dumnezeu, oferit[ ast[zi nu doar
Israelului, ci oric[rei f[pturi. Felul în care înv[\[m sau nu înv[\[m
s[ depindem de cârmuirea Duhului înseamn[ biruin\[ sau înfrân-
gere. Chiar =i dup[ ce ne-a înfiat, Dumnezeu a l[sat voin\a noas-
tr[ liber[ s[ aleag[ aceast[ dependen\[ de Duhul Sfânt =i prin
cuvântul Scripturii care ne spune: <... fi\i plini de Duh> (Efeseni
5:18) sau <Nu stinge\i Duhul> (1 Tesaloniceni 5:19) în\elegem c[
este în puterea noastr[ s[ alegem pentru noi acele lucruri =i fapte
care vor încuraja bun[starea =i s[n[tatea sufletului nostru. 
Puterea =i darurile Duhului Sfânt sunt o important[ parte din

via\a credinciosului, dar nu trebuie s[ spiritualiz[m orice situa\ie
atunci când avem de f[cut ceva în mod practic, ci s[ facem acel
lucru fiindc[ de=i credin\a =i rug[ciunea î=i au locul lor, faptele
trebuie s[ le urmeze. Putem explica de ce Duhul Sfânt a fost tri -
mis =i turnat <peste orice f[ptur[> care este fl[mând[ dup[ a avea
pace =i chiar o rela\ie de prietenie cu Dumnezeu, dar nu putem
explica modul tainic în care El lucreaz[ în[untrul nostru în
momentul na=terii =i a sigil[rii noastre, dup[ cum nu cunoa=tem
taina momentului =i felului în care Dumnezeu creaz[ un suflet
nou în procesul de procreere. Duhul Sfânt treze=te în sufletul care
se poc[ie=te puterea ce o are, dar care din lips[ de utilizare este
atrofiat[, =i dup[ aceea El pune o putere pe care omul nu a mai
avut-o niciodat[. 
Când mila Domnului se revars[ peste noi ra\iunea noastr[ este

vindecat[, pentru c[ Duhul Sfânt pune în picioare stâlpii gândirii
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aceast[ u=[ de har a fost deschis[. A avut parte =i sufletul t[u de
aceast[ revarsare de mil[ a lui Dumnezeu? A fost sufletul t[u
n[scut din nou =i binecuvântat în acest mare har care promite
turnarea Duhului S[u peste orice f[ptur[? Ai nevoie de Duhul
Sfânt ca s[ po\i fi mântuit, =i dac[ nu ai avut aceast[ experien\[
Cuvântul Domnului î\i spune s[ ceri aceast[ turnare de Duh Sfânt
peste fiin\a ta Aceluia care a promis c[ va turna din Duhul S[u
peste orice f[ptur[. Nu este necesar s[ po\i în\elege filozofia =i
nici s[ cau\i s[ folose=ti cuvinte radicale sau poeti ce, ci trebuie
s[-I ceri cu o inim[ sincer[, care vrea s[ asculte, împlinirea
f[g[duin\ei Lui în via\a ta. F[r[ de aceast[ putere nu po\i sluji =i
nu ai cum s[ ai parte de r[pire. De aceea, cât timp aceast[ u=[ de
har nu s-a închis cere cu gura ta, bate la u=a Lui cu faptele tale,
dar caut[-L cu inima pe Acela care a promis c[ Se va l[sa g[sit =i
când vei avea experien\a umplerii cu Duhul Sfânt te vei putea
num[ra în rândul celor mai ferici\i oameni de pe p[mânt. 

Amin

vorbe=te despre lucrarea Duhul Sfânt de a sufla peste f[ptura
omului, ca astfel firescul s[ se ve=tejeasc[ =i duhovnicescul n[s -
cut din s[mân\a care nu poate putrezi s[ creasc[ (1 Petru 1:23-25). 
Tot ce este firesc în noi este ca iarba, de aceea nu are unde =i

cum se ridica prea sus. Descoperind acest adev[r cu privire la tot
ce este p[mântesc, <în\eleptul> dezam[git de el însu=i a spus
despre tot ce a încercat pe p[mânt c[ este o de=ert[ciune a
de=ert[ciunilor, deoarece privind la caracterul omului a v[zut c[
<ce este strâmb nu se poate îndrepta> (Eclesiastul 1:15) =i cât
despre fericirea ce a c[utat-o sub soare a spus c[ <ce lipse=te nu
poate fi trecut la num[r>. Duhul Sfânt, pe care Dumnezeu în
îndurarea Lui a ales s[-L toarne în zilele de pe urm[ <peste orice
faptur[>, în urma decizie noastre de a trece de partea Lui,
schimb[ aceste condi\ii dezn[d[jduite prin a aplica meritul jertfei
Domnului Isus în dreptul nostru când auzim, credem =i primim
<Cuvântul Dumnezeului nostru> care r[mâne în veac (Isaia 40:8). 
Chiar dac[ la fel ca iarba, p[mântescul trece, ceea ce Duhul

Sfânt face în noi r[mâne ve=nic, pentru c[ atunci <când vântul
Domnului> sufl[ peste noi, model`ndu-ne dup[ chipul Fiului, ne
face o f[ptur[ compatibil[ pentru Cer. Aceast[ schimbare poate fi
sim\it[, dar ea este =i v[zut[ de cei dinafar[, pentru c[ din a fi pre-
dispu=i la p[cat atunci când Duhul Sfânt }=i face reziden\a
în[untrul templului nostru suntem predispu=i la lucrurile care
caut[ sfin\irea noastr[ =i câ=tigul duhovnicesc. Duhul Sfânt face
posibil s[ tr[im în inimile noastre Împ[r[\ia lui Dumnezeu înc[ de
aici, de pe p[m`nt, prin a avea în via\a noastr[ neprih[nire, pace
=i bucurie în Duhul Sfânt (Romani 14:12). Aceste condi\ii sunt
necesare în inim[ =i în adunare, pentru ca slava lui Dumnezeu s[
se coboare în mijlocul laudelor. 
La Cincizecime Dumnezeu +i-a ar[tat inima de Tat[, împlinind

promisiunea f[cut[ prin Ioel =i deschizând u=a mântuirii mai larg
ca oricând, turn`nd din Duhul S[u peste orice f[ptur[ care se
poc[ie=te, unind astfel to\i credincio=ii din toate na\iunile p[mân-
tului la paharul =i pâinea cinei, comemor`nd meritul în care
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dup[ c`\iva ani zece din ei =i-au dat via\a ca martiri pentru
credin\a lor într-un Isus viu, chiar dac[ au fost la mare dep[rtare
unii de al\ii. Învierea Domnului Isus nu este ceva ce a fost ad[ugat
la cre=tinism, ci înseamn[ cre=tinism. A s[rb[tori învierea Lui nu
înseamn[ doar a s[rb[tori ceva ce a avut loc în trecut, ci înseamn[
a s[rb[tori ceea ce moartea =i învierea Lui a f[cut =i face în
prezent în via\a noastr[. 
Dup[ unele statistici omene=ti, timpul necesar pentru a planifi-

ca un proiect reprezint[ cam zece la sut[ din timpul necesar
complet[rii proiectului, ]ns[ desf[=urarea planului de salvare a
decurs cu o eficien\[ =i precizie a evenimentelor de care numai
Dumnezeu este în stare. Întreaga lucrare a Mântuitorului pe p[ -
mânt a fost prevestit[ de la na=tere pân[ la moarte =i înviere de
Dumnezeu, care planific[, ca nimeni altul, dup[ sfatul voii Sale =i
nu e nimeni care s[-I poat[ sta împotriv[. Biserica format[ la Ru -
sa lii a primit de la Domnul Isus mandatul de a duce Vestea Bu n[ a
mântuirii în toat[ lumea, iar tema central[ a mesajului era învierea
Sa. Mesajul lor a fost foarte provocator pentru min tea acelora
care-i auzeau, pentru c[ nu s-a mai auzit vreodat[ ca un om s[
spun[ c[ va fi omorât într-un anumit loc, apoi s[ cal[toreas c[ spre
acel lor. Mesajul Evangheliei lui Isus Hristos a fost =i este pro  -
vocator modului de gândire omenesc, pentru c[ nimeni nu a mai
spus c[ va învia a treia zi, iar apoi cu adev[rat s[ învie a treia zi.
O persoan[ care dorea s[-i dispre\uiasc[ pe cre=tini a spus c[

nu este a=a de mare lucru s[ creezi o religie ca a cre=tinilor =i a
îndr[znit s[ mearg[ pân[ acolo ]nc`t a spus c[ =i el ar putea face
a=a ceva. Un om al lui Dumnezeu i-a spus c[ în cazul ]n care vrea
s[ fac[ acest lucru trebuie doar s[ spun[ unde =i cum va muri, s[
moar[, apoi s[ învieze a treia zi. La auzul acestor cuvinte acel
batjocoritor a renun\at s[ mai fie interesat în a crea o religie.
Vorbind despre pre\ul scump al r[scump[r[rii noastre, apostolul
Petru aminte=te faptul c[ modul ]n care au decurs lucrurile în acea
s[pt[mân[ a patimilor Domnului a fost ceva planificat de
Dumnezeu. <El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii,

15
ÎNVIEREA DOMNULUI ISUS

<Dar îngerul a luat cuvântul, =i a zis femeilor: «Nu v[
teme\i; c[ci =tiu c[ voi c[uta\i pe Isus, care a fost
r[stignit. Nu este aici; a înviat, dup[ cum zisese.
Veni\i de vede\i locul unde z[cea Domnul.»> 

Matei 28:5, 6

Când folosim un titlu ca <Învierea> nu este nevoie de
mul t[ explica\ie care s[ fac[ clar despre cine este vor -
ba. Nimeni în afar[ de Domnul Isus nu a spus vreodat[

c[ va muri =i c[ apoi, la trei zile, va învia, a=a cum a spus =i a f[cut
Domnul Isus. El le-a spus ucenicilor =i celorlal\i care-L as cul tau
c[ moartea =i învierea Lui sunt parte din lucrarea pe care a venit
s[ o fac[ pe p[mânt. El le-a dat semnul lui Iona, prin care le-a
spus c[ Fiul Omului va sta trei zile în inima p[mântului (Matei
12:40), =i într-un mod mai direct le-a spus ucenicilor Lui c[ va fi
omorât, dar a treia zi va învia (Matei 16:21). Majoritatea oame-
nilor sunt mai buni ]n a începe o lucrare decât ]n a o încheia cu
bine, dar nu tot a=a a fost cu Domnul Isus, care a venit pe p[ mânt
ca s[ pl[teasc[ pre\ul de r[scump[rare a sufletelor noastre drep -
t[\ii lui Dumnezeu, care cerea isp[=ire prin sânge pentru p[cat. 
Când Domnul a fost arestat de oamenii marelui preot ucenici

L-au p[r[sit =i dup[ ce au v[zut cum a fost batjocorit =i omorât,
plini de fric[, s-au ascuns, ca apoi la câteva zile s[-i g[sim pe cei
unsprezece vestind cu mult curaj celor din templu c[ Domnul Isus
este Hristosul, Fiul lui Dumnzeu. Ce s-a întâmplat între aceste
dou[ moduri de comportare foarte deosebite a ucenicilor? Isus
Hristos a înviat! Ei L-au v[zut dup[ înviere de mai multe ori, iar

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

156 157



moartea =i învierea Lui, au fost împlinirea cuvintelor mai dintâi
rostite prin revela\ie divin[ de cei ale=i de Dumnezeu pentru
aceast[ lucrare, =i a pus cartea Psalmilor lâng[ scrierile prorocilor,
dovedindu-le autenticitatea ca scriere inspirat[. <Apoi le-a zis:
«Iat[ ce v[ spuneam când ]nc[ eram cu voi, c[ trebuie s[ se
împlineasc[ tot ce este scris despre Mine în Legea lui Moise, în
Proroci =i în Psalmi»> (Luca 24:44). Dup[ înviere, Domnul Isus
nu a mai fost v[zut decât de aceia care L-au iubit cu adev[rat, de
aceia care-I doreau prezen\a. Maria Magdalena a fost primul mar-
tor ocular, ca apoi, dup[ cum g[sim în cel pu\in doisprezece locuri
în Scriptur[, s[ se arate unui mare num[r de ucenici. 
Mul\i proroci au vorbit mâna\i de Duhul Domnului despre

lucruri care vor avea loc în via\a lor, în via\a altora, despre ce va
urma într-o familie sau într-un popor, dar nimeni nu a prorocit c[
va muri =i apoi va învia, cum a f[cut Domnul Isus care le-a dat
întâlnire ucenicilor în Galileea dup[ înviere. Evenimentul învierii
i-a dus pe aceia care-L iubeau pe Domnul de la fric[ la credin\[;
de la întristare =i disperare la cea mai mare bucurie. I-a dus de la
un sim\ de complet[ dezorientare spiritual[ la o dezmeticire ca
din somn, care le-a dat posibilitatea s[ vad[ cu claritate planul
bun prin care Dumnezeu a intervenit în dragoste ca s[ ne cheme
la împ[care prin Domnul Isus. Învierea Domnului i-a schimbat pe
ucenici de la o stare de dezorientare spiritual[ la a avea o dovad[
de tr[ire prin care spuneau c[ ei sunt siguri c[ Dumnezeu a fost =i
este în deplin control. Acela care crede adev[rul c[ Domnul Isus
a înviat din mor\i =i crede în jertfa Lui, care face omul liber de
vin[ înaintea Tat[lui, are via\a schimbat[ pentru totdeauna. 
Domnul Isus a fost omorât în mod public, a fost îngropat

într-un loc cunoscut de cei din Ierusalim, dar la trei zile a înviat =i
a fost v[zut de aceia care L-au iubit, care nu credeau c[ au s[-L
mai vad[ vreodat[. Învierea Lui st[ la temelia cre=tinismului =i
f[r[ de acest eveniment nu ar exista Biseric[, cre=tini =i nici
n[dejdea unei fericite învieri. Femeile erau a=a de sigure c[
Domnul a murit, dup[ cum au fost siguri =i cei care L-au r[stignit,

=i a fost ar[tat la sfâr=itul vremurilor pentru voi, care, prin El,
sunte\i credincio=i în Dumnezeu, care L-a înviat din mor\i, =i I-a
dat slav[, pentru ca, credin\a =i n[dejdea voastr[ s[ fie în
Dumnezeu> (1 Petru 1:20, 21). 
Planul prin care Domnul a pl[tit plata pentru p[cat a fost înde -

pli nit în ziua =i clipa când Domnul Isus a spus: <S-a sfâr=it!>;
cu vin te care în aramaic[ sunt un singur cuvânt: <T[tel[sta!>. Ca o
aprobare =i primire a unei pl[\i f[cute pentru o datorie, Dumnezeu
Tat[l L-a înviat din mor\i pentru ca credin\a =i n[dejdea noastr[ în
Dumnezeu, cum a spus apostolul Petru, s[ fie o n[dejde într-un
Isus viu, care a biruit moartea. <T[tel[sta>, adic[ <S-a sfâr=it!>, au
fost cuvintele rostite de Domnul Isus la sfâr=itul suferin\ei Lui pe
cruce, dar nu au fost cuvinte de biruit, ci de biruitor. Învierea
Domnului Isus a fost împlinirea unor prorocii rostite de Dumnezeu
prin cuvântul pe care l-a dat robilor S[i, a=a cum a fost =i David.
<C[ci nu vei l[sa sufletul meu în locuin\a mor\ilor, nu vei îng[dui
ca preaiubitul T[u s[ vad[ putrezirea> (Psalmul 16:10).
Un alt cuvânt profetic cu privire la învierea Domnului a fost

rostit de prorocul Isaia, care dup[ ce I-a descris suferin\ele a spus
c[ dup[ ce va muri, va tr[i. <... dup[ ce }=i va da via\a ca jertf[
pentru p[cat, va vedea o s[mân\[ de urma=i, va tr[i multe zile, =i
lucrarea Domnului va prop[=i în mâinile Lui> (Isaia 53:10). Un
erou mort nu mai poate ajuta pe nimeni, decât doar se vorbe=te
despre el =i i se apreciaz[ faptele, reu=itele, sacrificiul =i binele pe
care l-a f[cut cât timp a fost în via\[, dar noi avem un erou viu.
Avem un Salvator Erou, care a murit =i poate =i vrea s[ ne ajute
s[ ajungem cu bine la locul preg[tit pentru aceia care intr[ la
ad[postul jertfei Sale. Noi nu urm[m un om care a tr[it =i a murit,
l[sându-ne doar cuvinte =i sfaturi, ci urm[m un Hristos viu, care
odat[ înviat nu mai moare. Urm[m un Isus care a promis c[ este
cu noi în toate zilele. Învierea Domnului Isus a fost dovada c[ atât
datoria mo=tenit[ din Adam cât =i cea f[cut[ de noi a fost pl[tit[. 
Când Domnul Isus a vorbit cu ucenicii, le-a spus c[ toate

evenimentele din s[pt[mâna patimilor, care au culminat cu
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nu pot fi t[g[duite. Când copiii cresc ca fra\i într-o cas[ ei se
cunosc foarte bine unul pe altul, pentru c[-=i cunosc obiceiurile,
experien\ele vie\ii petrecute împreun[ =i chiar felul de vorbire.
Iacov, fratele de mam[ a Domnului Isus, a crezut în Domnul Isus
ca Mesia dup[ învierea Lui din mor\i, pentru c[ a =tiut c[ a murit
=i în întâlnirea pe care a avut-o cu El dup[ înviere L-a recunoscut
pe Acela cu care a crescut împreun[, în aceea=i cas[ a Mariei =i a
lui Iosif, ca apoi Iacov s[ devin[ un stâlp al Biserici. 
Domnul Isus S-a aratat ucenicilor care L-au recunoscut, au

vorbit =i în mijlocul c[rora a mâncat dup[ ce le-a ar[tat urma
r[nilor. El S-a ar[tat celor doi ucenici care mergeau spre Emaus,
iar într-o alt[ împrejurare S-a ar[tat la peste cinci sute de fra\i
deodat[. Oricât au încercat oamenii care ar fi dorit s[ nu existe
Dumnezeu s[ atace dovezile învierii nu au reu=it nici m[car s[
clatine argumentele acestei minuni, care este cel mai cercetat =i
cunoscut eveniment din istoria omenirii. S[rb[toarea Pa=telui tre-
buie s[ fie un timp când ne examin[m via\a ca s[ vedem ce ne-a
adus nou[ în mod individual acest eveniment, ca nu cumva s[ fie
doar o s[rb[toare a lucrurilor din afar[. Schimbarea produs[ de
acest eveniment trebuie s[ fie observat[ în noi din momentul ]n
care am primit mântuirea, prin felul în care via\a noastr[ este
tr[it[ spre slava Celui înviat din mor\i. 
Winston Churchil, fost prim-ministru al Angliei în timpul

r[zboiului, când a ajuns la b[trâne\e s-a preg[tit pentru a p[r[si
acest p[mânt =i a organizat programul care avea s[ fie \inut la ser-
viciul funeral în catedrala Sfântul Pavel. Ca parte din program, de
încheiere a pus s[ se cânte cu goarna <Stingerea>, dar dup[ aceea,
spre surpriza celor aduna\i în acel loc, dintr-o alt[ parte a cl[dirii
a pus s[ se trâmbi\eze semnalul de trezire. Acesta a fost modul în
care el a spus c[ crede într-o înviere a mor\ilor =i datorit[ faptului
c[ Domnul Isus a înviat din mor\i avem singuran\a c[ tot ce El a
spus este adev[rat. Unul din aceste adev[ruri rostite de El a fost
c[ to\i oamenii vor învia, unii pentru r[spl[tire =i slav[, iar al\ii,
care au refuzat împ[carea cu Dumnezeu, pentru ru=ine =i durere.

pentru c[ s-a cheltuit enorm cump[rând cele necesare preg[ tirii
trupului Domnului Isus, dar în loc s[ g[seasc[ un Isus mort au
g[sit un Mântuitor viu. Piatra de la gura mormântului care era
f[cut în a=a fel ca s[ poat[ fi rostogolit[ spre a închide gura mor-
mântului, dar care era extrem de dificil de a fi dat[ la o parte, au
g[sit-o dat[ la o parte =i pe când erau pline de team[ =i nedu me rire
au fost întâmpinate de un înger care le-a spus c[ Domnul nu este
acolo pentru c[ a înviat. Ca =i cum nu i-ar fi p[sat deloc de faptul
c[ m[rturia femeii în acele vremuri era nesocotit[, în ge rul le-a
trimis la ucenici s[ le spun[ =i lor c[ Domnul Isus a înviat.
Fiecare din cele patru evanghelii men\ioneaz[ m[rturia acestor

femei care L-au iubit mult pe Domnul. Ele au fost primele care
s-au putut bucura de învierea Domnului. Preo\ii cei mai de seam[,
chiar dac[ au c[utat s[ dea explica\ii mincinoase celor surprin=i
de aceast[ veste, nu au spus niciodat[ c[ mormântul nu este gol
sau c[ str[jile romane nu au fost prezente acolo. La o întâlnire a
sinedriului, care a avut ca scop oprirea ucenicilor de a vesti un
Isus înviat din mor\i, Gamaliel a avertizat sinedriul ca nu cumva
c[utând s[ sting[ lucrarea ucenicilor s[ se afle c[ lupt[ împotriva
lui Dumnezeu, iar acest argument ar fi fost ne]ng[duit în acel
forum dac[ mormântul Domnului ar mai fi fost ocupat sau dac[
s-ar fi g[sit vreo eviden\[ cât de mic[ contrar[ dovezilor învierii.
Învierea a fost evenimentul care i-a schimbat pe ucenici radical,
de la a fi frico=i =i la=i la a fi plini de curaj, gata s[ vesteasc[ =i
chiar s[ moar[ pentru un Hristos înviat din mor\i. 
Una din dovezile învierii este c[ ucenicii s-au dus s[ predice

Evanghelia nu la Roma sau în vreun alt ora=, ci acolo unde era
focul provoc[rii cel mai mare, adic[ în Templul din Ierusalim,
unde se aflau cei care L-au dat pe Domnul la moarte. Piatra de la
mormânt, cu o greutate cuprins[ între o ton[ =i jum[tate =i dou[
tone, dat[ la o parte, cu sigiliul roman rupt, de=i fusese p[zit[ de
osta=i care =tiau c[ r[spund cu via\a pentru paza acelui mormânt,
fâ=iile îmbibate cu mir r[mase în mormânt, =tergarul frumos
strâns =i m[rturia femeilor sunt câteva din dovezile învierii care
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fost cânt[rite de o dragoste divin[ pe m[sura puterilor ce le are,
pentru a dezvolta credin\[, pentru a p[stra sufletul departe de
pr[p[stiile spirituale sau pentru a-l preg[ti pentru lucr[ri mai
mari. Una din urm[rile minunii învierii este c[ noi, ca =i urma=i ai
unui Hristos înviat, cunoa=tem =i avem în noi din puterea învierii
Lui. <+i s[-L cunosc pe El =i puterea învierii Lui =i p[rt[=ia
suferin\elor Lui, =i s[ m[ fac asemenea cu moartea Lui>
(Filipeni 3:10). Ca s[ avem aceast[ putere este necesar s[-L
cunoa=tem pe El, s[ ascult[m de El =i s[ depindem de ceea ce vine
de la El =i nu de planurile =i rezolv[rile noastre fire=ti. 
<Dar acum, Hristos a înviat din mor\i, pârga celor adormi\i>

(1 Corinteni 15:20). Un alt efect binef[c[tor al învierii Lui este
faptul c[ învierea Lui este pârga, adic[ doar prima parte a unei
învieri garantate prin aceast[ minune, pentru c[ a=a cum a ie=it El
viu din mormânt cu un trup de slav[, vor învia pentru via\[ ve= ni -
c[, tot cu un trup de slav[, to\i aceia care L-au crezut =i L-au urmat
pe El. Învierea Domnului Isus i-a f[cut pe credincio=ii care au
în\eles importan\a acestui eveniment s[ schimbe ziua de închi na re
de sâmb[ta în ziua de duminic[, în cinstea Celui care a înviat în
întâia zi a s[pt[mânii, ziua Domnului. Moartea nu L-a putut \ine
pe El, care a dezlegat Sabatul =i ne-a spus în diferite feluri c[ El
este Dumnezeu. <... Iudeii c[utau s[-L omoare, nu numai fiindc[
dezlega ziua Sabatului, dar =i pentru c[ zicea c[ Dumnezeu este
Tat[l S[u, =i Se f[cea astfel deopotriv[ cu Dumnezeu> (Ioan 5:18). 
Mormântul nu L-a putut \ine, pentru c[ Domnul Isus =i Tat[l

sunt una. <Eu =i Tat[l una suntem> (Ioan 10:30). Moartea nu L-a
putut \ine pentru c[ El nu a fost om de rând, f[r[ putere, =i mul\i
oameni mari ai istoriei, a=a cum a fost =i Napoleon a recunoscut
aceasta când a spus: <Eu cunosc oamenii, =i v[ spun c[ Isus
Hristos nu a fost doar un om. Nu este compara\ie între El =i orice
alt om din lume. Eu am creat imperii, dar pe ce se bazeaz[ ele? Pe
for\[. Singur, Isus a creat o împ[r[\ie bazat[ pe dragoste =i pân[ în
ziua de ast[zi milioane de oameni sunt gata s[ moar[ pentru El.>
Noi recunoa=tem c[ El nu este doar om, ci El este Dumnezeu care

<Nu v[ mira\i de lucrul acesta; pentru c[ vine ceasul 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). 
A s[rb[tori învierea Domnului Isus nu înseamn[ doar a

s[rb[tori faptul c[ El a înviat, ci înseamn[ a s[rb[tori faptul c[
împreun[ cu El am înviat =i noi. <Dac[ deci a\i înviat împreun[ cu
Hristos, s[ umbla\i dup[ lucrurile de sus, unde Hristos =ade la
dreapta lui Dumnezeu> (Coloseni 3:1). Acest verset parc[ ne
spune c[ mormântul Domnului a \inut în el milioane =i milioane
de suflete care odat[ cu Hristos au venit =i ele la via\[. Am înviat
împreun[ cu Hristos dac[ am murit cu El, a=a cum prin na=terea
de sus am murit fa\[ de p[cat. <C[ci voi a\i murit, =i via\a voastr[
este ascuns[ cu Hristos în Dumnezeu> (Coloseni 3:3). Dac[ ai
murit ]mpreun[ cu El r[stignindu-\i firea cea veche, atunci ai tot
dreptul s[ te bucuri la aceast[ s[rb[toare a Pa=telui, pentru c[
împreun[ cu El ai înviat =i tu. Dac[ înc[ nu ai înviat ]mpreun[ cu
El po\i avea aceast[ experien\[ prin a face pasul poc[in\ei când
mori fa\[ de vechiul st[pân, fa\[ de poftele firii p[mânte=ti,
lucrare simbolizat[ prin actul botezului în ap[, ca odat[ n[scut din
nou s[ po\i s[ învii cu Hristos la o via\[ nou[. 
Aceia care au înviat =i ei la o via\[ nou[ cu Hristos se gândesc

mai mult la lucrurile de sus =i au ca una din dovezi a vie\ii lor
duhovnice=ti faptul c[ via\a lor dovede=te c[ ei umbl[ dup[
lucrurile de sus =i nu dup[ cele de jos. <Dac[ deci a\i înviat împre-
un[ cu Hristos, s[ umbla\i dup[ lucrurile de sus, unde Hristos
=ade la dreapta lui Dumnezeu> (Coloseni 3:1). Ca s[ ai parte de
aceasta înviere trebuie s[ ai parte de o moarte. <De aceea, omorâ\i
m[dularele voastre care sunt pe p[mânt: curvia, necur[\ia,
patima, pofta rea, =i l[comia, care este o închinare la idoli>
(Coloseni 3:5). Via\a celui ce a înviat ]mpreun[ cu Hristos nu este
expus[ a=a ]nc`t vr[jma=ul sau chiar oamenii s[ fac[ ce vor cu ea,
ci via\a celui înviat ]mpreun[ cu Hristos este <ascuns[ cu Hristos
în Dumnezeu>. Când apar necazuri copilul Domnului =tie c[ au
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ci fii sigur c[ este =i pentru tine o realitate care-\i deschide u=a
spre via\[ ve=nic[ atunci când te hot[r[=ti s[-\i predai via\a
Domnului Isus. Drumul care duce la Cruce, unde po\i g[si iertare
=i po\i fi înfiat duce pe la un mormânt gol, dar dup[ ce treci de
cruce acest drum îngust, dar bun, ajungi la un drum ce duce la un
loc numit Cer, numit =i casa Tat[lui. 
S[rb[torile omene=ti s[rb[torite doar în mod firesc trec, dar

Hristos în noi continu[ s[ ne aduc[ în suflet o s[rb[toare care nu
depinde de lucrurile de pe p[mânt, ci de acelea care vine de sus,
unde prin ochii credin\ei privim ca la locul unde este adev[rata
noastr[ \ar[ =i cas[. Învierea Domnului Isus este o dovad[ a pute -
rii lui Dumnezeu. El, care are puterea asupra mor\ii, poate da
via\[ =i sufletului t[u, pentru c[ El este Învierea =i Via\a.
<...nem[rginita m[rime a puterii Sale, dup[ lucrarea puterii t[riei
Lui, pe care a desf[=urat-o în Hristos, prin faptul c[ L-a înviat din
mor\i, =i L-a pus s[ =ad[ la dreapta Sa, în locurile cere=ti, mai pe
sus de orice domnie, de orice st[pânire, de orice putere, de orice
dreg[torie =i de orice nume, care se poate numi, nu numai în vea -
cul acesta, ci =i în cel viitor> (Efeseni 1:19, 21). Chiar dac[ trupul
acesta trece, sufletul =i duhul r[mân ve=nic =i prin împ[carea cu
Dumnezeu, prin poc[in\[, fiecare suflet se poate bucura de
n[dejdea învierii. Ori de câte ori mergi la cimitir trebuie s[ =tii c[
stai pe un p[mânt care în viitor va fi un p[mânt al învierii =i to\i
vor învia, ]ns[ aceia care cred =i slujesc Celui înviat din mor\i vor
avea parte de o înviere în rândul celor drep\i. 
Sfânta Scriptur[ este o carte pe care atunci când o investighezi

afli c[ de fapt ea te investigheaz[ =i te ia la cercet[ri pe tine.
Aceast[ Carte î\i explic[ motivul existen\ei tale pe p[mânt, î\i
arat[ situa\ia prezent[, ca într-o oglind[, =i destinul posibil, cu =i
f[r[ Acela care a înviat din mor\i. Aceast[ Carte î\i spune c[
Dumnezeu te las[ s[ alegi, ]ns[, pentru c[ El vrea binele t[u
ve=nic, te îndeamn[ s[ alegi via\a, primindu-L pe El ca St[p`n
peste via\a ta, =i astfel s[ po\i spune cu deplin[ încredere:
<Hristos a înviat!>    Amin

S-a n[scut îmbr[când trup de om, a murit pe cruce pentru p[c[to=i,
a înviat din mor\i =i este viu în vecii vecilor. El, care a înviat din
mor\i, are toat[ puterea =i nu exist[ vreo excep\ie cu privire la vreo
situa\ie sau persoan[ peste care s[ nu aib[ toat[ puterea. Învierea
Domnului a f[cut necesar[ =i a justificat scrierea inspirat[ a Noului
Testament prin care înv[\[tura apostolilor dat[ odat[ pentru tot-
deauna a ajuns pân[ la noi. Aceast[ Carte, care întotdeauna ne
spune adev[rul, a spus c[ la patruzeci de zile dup[ înviere, dup[ ce
S-a ar[tat de multe ori acelora care-L iubeau, Domnul Isus S-a
în[l\at la Cer =i st[ la dreapta Tat[lui unde mijloce=te pentru noi.
Învierea Domnului a confirmat divinitatea Lui, a confirmat

plata f[cut[ pe deplin pentru isp[=irea p[catului omenirii =i a
dovedit c[ în calitate de Mare Preot are dreptul de a fi Mijlocitor
între om =i Dumnezeu. El nu a venit doar s[ ne dea un exemplu de
tr[ire, nu a venit doar s[ ne fac[ de cunoscut pe Tat[l =i voia Lui,
ci a venit s[ ne mântuiasc[ =i +i-a dus cu bine misiunea la
îndeplinire. Niciodat[ nu a avut loc pe p[mânt un eveniment mai
remarcabil. Au murit mul\i pe cruce, dar niciunul care s[ nu fi avut
vreo vin[ cum a fost El. Învierea Lui a dovedit c[ nu a fost un om
de rând =i prin faptul c[ a înviat a dovedit c[ tot ce a spus înainte,
inclusiv toate promisiunile f[cute de El, sunt adev[rate. Învierea
Domnului Isus este cel mai cercetat eveniment de c[tre oameni, pe
care dac[-L la=i î\i poate afecta tr[irea pe p[mânt =i destina\ia spre
care pleci în momentul plec[rii din via\a aceasta în ve=nicie. F[r[
de învierea Domnului Isus via\a ar fi doar o serie de crize, care
apoi ar fi urmate de moarte =i osand[ ve=nic[. Acel mormânt g[sit
a fi gol de c[tre femei este un simbol a cine este El, adic[
Dumnezeu care a spus c[-+i va da via\a, =i apoi +i-o va lua înapoi.
Mormântul Lui este gol pentru ca noi s[ nu mai fim goi, ci

plini de puterea Duhului Sfânt, dup[ ce prin poc[in\[ am ales
s[-I slujim Aceluia care de\ine puterea peste via\[ =i moarte. Nu
l[sa ca evenimentul învierii Domnului Isus s[ fie doar o veste
bun[, ci valorific-o pentru binele ve=nic al sufletului t[u. Nu l[sa
s[ fie o veste bun[ doar pentru cei de atunci sau pentru cei de ieri,
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ac\iona independent de cârmuirea Duhului Sfânt. <Zic dar:
umbla\i cârmui\i de Duhul, =i nu împlini\i faptele firii p[mânte=ti>
(Galateni 5:16). F[r[ de sfin\ire, prin separare de tot ce ni se pare
r[u, Domnul Isus nu ne va fi prieten =i dac[ oricine altcineva
ne-ar fi prieten, dar pierdem prietenia Lui, nu ne folose=te la
nimic. De aceea este în\elept s[ cheltuim timp cu acest subiect pe
care Dumnezeu îl socote=te important. Oricine a gustat c`t de bun
este Domnul, f[cându-se p[rta= firii dumnezeie=ti =tie c[ aceast[
stare de prietenie este mai mult ca îndeajuns s[ compenseze orice
neajuns pe care l-ar suferi firea noastr[ veche în efortul nostru de
a ne separa de felul de vorbire, g`ndire =i ac\ionare al lumii. 
Apostolul Petru ne spune c[ sfin\enia aceluia care a fost n[scut

din nou din s[mân\a care nu poate putrezi const[ în a nu se l[sa
târât de pofte, ci cu o fric[ sfânt[ =i reverent[ pre\uie=te harul lui
Dumnezeu, ferindu-se de tot ce i se pare r[u. Oamenii sunt intere-
sa\i în a fi ferici\i =i poate chiar în a fi de ajutor altora, dar în
slujba Domnului Isus nu po\i fi f[r[ a c[uta sfin\irea, pentru c[ El
le folose=te numai pe cele curate. Ai avut vreodat[ dorin\a s[ fii
sfânt? Ai fost vreodat[ în prezen\a unor oameni a c[ror tr[ire î\i
spunea c[ sunt sfin\i? Cel care merge pe acest drum îngust al
sfin\eniei nu este îmbulzit de mul\ime, pentru c[ mul\i prefer[
calea lat[ pe care po\i merge cu tot felul de bagaje, pe care omul
vechi condus de firea p[mânteasc[ le colecteaz[. Unii nu numai
c[ nu caut[ sfin\irea, tânjind dup[ ea, dar ajung s[ râd[ =i s[-i ridi-
culizeze pe aceia care caut[ sfin\irea f[r[ de care Dumnezeu nu
poate avea p[rt[=ie cu ei. 
A fi sfânt, adic[ separat de felul lumii de a ac\iona =i gândi,

înseamn[ a fi dedicat felului lui Dumnezeu de a gândi =i ac\iona.
Dup[ cum o logodnic[ care-=i iube=te logodnicul se separ[ de
prie tenia altor persoane, Mireasa Domnului se separ[ de prietenia
cu lumea =i felul ei, pentru c[ }l iube=te pe Mire =i vrea s[-I fie
placut[ Lui. A fi sfânt, f[r[ a face din aceasta o pricin[ de mân-
drie spiritual[ cu care s[ acuzi sau s[ biciuie=ti pe al\ii mai slabi,
înseamn[ a avea o stare de cur[\ie interioar[ a sufletului, f[cut[

16
SFINÞENIA

<Ci, dup[ cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fi\i =i voi
sfin\i în toat[ purtarea voastr[. C[ci este scris: «Fi\i
sfin\i, c[ci Eu sunt sfânt!»> 1 Petru 1:15, 16

Mul\i oameni sunt interesa\i de a merge în cer, dar
pu\ini sunt interesa\i de procesul de sfin\enie care
trebuie s[ aib[ loc în via\a credinciosului =i pentru c[

nu pun în calcul cât îi cost[ a nu fi sfin\i aleg s[ evite a discuta
sau cugeta la modul practic în care sfin\enia se aplic[ în vie\ile
lor. Dup[ felul de gânduri care apar aproape instantaneu pe altarul
min\ii noastre atunci când auzim sau citim c[ urmeaz[ s[ se
trateze un subiect care are de-a face cu sfin\enia putem s[ ne d[m
nou[ în=ine un r[spuns cu privire la cât de duhovnice=ti sau cât de
lume=ti suntem. Dup[ cum po\i vorbi despre credin\[, dar s[
tr[ie=ti prin credin\[ înseamn[ cu totul altceva, tot a=a putem
vorbi despre sfin\enie, ]ns[ a c[uta sfin\irea =i a te p[stra sfânt este
cu totul altceva. La fel ca =i integritatea sau respectul, starea de a
fi sfânt nu poate fi cump[rat[, nu este mo=tenit[, nu se ajunge la
ea doar l[sând s[ treac[ timp, ci ajungi la ea prin a o c[uta,
st[ruind în ceea ce este bine în ochii Domnului =i prin a spune un
continuu <NU> acelor lucruri care au poten\ialul de a-\i afecta
negativ rela\ia de prietenie cu Dumnezeu. 
Chiar dac[ firii vechi nu-i convine, este important s[ d[m un

loc deosebit înv[\[turii despre sfin\enie, pentru c[ ea este o
dovad[ a faptului c[ sufletul nostru este mântuit. Sfin\enia în
via\a credinciosului se manisfest[ de multe ori printr-o
împotrivire, care poate fi slab[ sau foarte puternic[, tenta\iei de a
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care duc la destr[b[lare, ele nu pot g[si un cuib =i nu pot conti nua
s[ existe în noi, decât numai dac[ noi le permitem s[ existe, de
aceea cine este serios în privin\a mântuirii lui este selectiv =i une-
ori chiar aspru cu privire la felul în care gânde=te. <P[ze=te-\i
inima mai mult decât orice, c[ci din ea ies izvoarele vie\ii>
(Proverbe 4:23). Un alt motiv pentru care trebuie s[ fim sfin\i în
tr[irea noastr[ este faptul c[ acest fel de a tr[i ne identific[ cu
caracterul Lui. <Ca ni=te copii ascult[tori...> (1 Petru 1:14),
înseamn[ copii care prin ascultare de Domnul Isus se aseam[n[
cu El. El, care este Sfânt, ne-a cheamat la sfin\ire, care este =i va
fi atmosfera cerului =i dovada c[ suntem ascult[tori, va fi dovada
c[ =i noi vom c[uta sfin\irea f[r[ de care Scriptura ne spune c[
nimeni nu-L va vedea pe Dumnezeu. 
Caracterul lui Dumnezeu este Sfin\enia, a=a cum spun necon-

tenit =i serafimii din jurul tronului Lui (Isaia 6:3), iar aceia care
au fost n[scu\i din nou seam[n[ Tat[lui lor la caracter, a=a cum de
multe ori, p[mânte=te vorbind, un copil se aseam[n[ la caracter cu
p[rintele lui. Un rob ascult[ pentru c[ nu are încotro, un angajat
ascult[ pentru c[ trebuie, dar un fiu care î=i iube=te p[rintele
ascult[ pentru c[ vrea =i pentru c[-l iube=te. Noi, ca =i copii ai lui
Dumnezeu, când începem s[ în\elegem ce a f[cut El pentru noi }l
iubim =i aceast[ iubire nu const[ doar în vorbe frumoase, ci în
ascultare. Am fost crea\i s[ fim f[pturi care ne îndr[gostim nu
numai p[mânte=te, ci =i duhovnice=te atunci când venim la
Hristos, dar =tim c[ aceast[ stare numit[ dragostea dintâi este
afectat[ în timp =i de influen\a potrivnicului care vrea s[ ne fure
în fiecare zi din pacea, din bucuria =i din încrederea pe care o
avem în voia lui Dumnezeu pentru via\a noastr[. Experien\a vie\ii
ne-a înv[\at c[ este nevoie ca pre\uind o rela\ie s[ lucrezi pentru
a o men\ine =i acest fel de veghere este necesar[ =i în prietenia
noastr[ cu Domnul Isus, pentru c[ în timp firea noastr[ cea veche
sim\indu-se nedrept[\it[ =i nepre\uit[ î=i cere cu îndr[zneal[ =i
egoism drepturile înapoi. Un alt motiv pentru care trebuie s[ fim
sfin\i este c[ odat[ ce }l numim pe Dumnezeu ca Tat[ vom fi

de Cuvântul lui Dumnezeu, de Sângele Mielului =i Duhul Sfânt.
Aceast[ stare l[untric[ iese în afar[ =i afecteaz[ fiecare aspect al
vie\ii credinciosului. <Fi\i sfin\i!> este o porunc[ =i nu o sugestie
pentru to\i aceia care vor s[ mo=teneasc[ cerul. A c[uta sfin\enia
a fost întotdeauna una din preten\iile lui Dumnezeu de la aceia
care au vrut prietenia Lui. <C[ci Eu sunt Domnul, Dumnezeul
vostru; voi s[ v[ sfin\i\i, =i fi\i sfin\i, c[ci Eu sunt sfânt...>
(Leviticul 11:44). <Fi\i sfin\i!> este o porunc[ pe care Dumnezeu
o repet[ mereu în cuprinsul Scripturii pentru noi, oamenii, =i
atunci când El repet[ ceva nu este pentru c[ nu =tie c[ a mai spus
acel lucru sau nu =tie ce s[ spun[ pe moment, ci El repet[ uneori
un anumit lucru ca s[ accentueze importan\a lui. 
Ce motive are cel credincios s[ nu fie indulgent cu dorin\ele

firii, ci s[ caute sfin\irea? Când El ne-a mântuit =i am sim\it
iubirea Lui am spus =i noi c[ }l iubim =i aceast[ dragoste se
dovede=te când de dragul Lui ne ferim de orice ar putea s[ ne
întineze. Anticiparea venirii Lui =i întâlnirea noastr[ cu Mirele
Isus Hristos, care poate avea loc în orice zi în mod fulger[tor, la
o clipeal[ de ochi, trebuie s[ ne motiveze în a c[uta sfin\irea.
Mul\i m[ întreab[ care sunt \[rile pe care le-am vizitat =i ce mi-a
pl[cut mai mult în acele locuri, dar nu mul\i m[ întreab[ care este
cea mai frumoas[ priveli=te pe care am v[zut-o. Cea mai fru-
moas[ priveli=te este aceea pe care am v[zut-o cu ochii credin\ei,
=i anume clipa R[pirii Bisericii la cer, când vom zbura la cer =i-L
vom vedea pe Domnul Isus împreun[ cu cei dragi nou[,
care au murit în Domnul. }ncing`ndu-ne coapsele min\ii
(1 Petru 1:13), veghind chiar =i asupra gândurilor care le între -
\inem, vom putea face parte dintre aceia care vor fi g[si\i în rân-
dul fecioarelor în\elepte, a c[ror candele lumineaz[ în întuneric. 
Gândirea poate fi prieten sau vr[jma= sufletului nostru, dup[

cum o l[s[m de liber[ sau dup[ cum o facem roab[ ascult[rii de
Hristos, a=a cum ne înva\[ Scriptura. Chiar dac[ un sfetnic al
întunericului ne-ar =opti =i sugera la urechea sufletului gânduri
rele, de descurajare, dorin\e de r[zbunare sau gânduri de pofte
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Din acela=i motiv omul firesc, care refuz[ mâna de împ[care a lui
Dumnezeu, promoveaz[ orice teorie, cum este cea a evolu\iei,
care ]i d[ un lic[r de speran\[ c[ nu va trebui s[ dea socoteal[
înaintea lui Dumnezeu. Uneori minciuna acoper[ =i ea o sumede-
nie de adev[ruri, dar numai temporar, pentru c[ pân[ la urm[
Adev[rul va triumfa =i la sfâr=it Dumnezeu va aduce toate lucru -
rile la lumin[, pentru a fi cunoscute de to\i =i r[spl[tite de El. Ace -
la care-=i iube=te sufletul =i pe Acela care +i-a dat via\a pentru ca
noi s[ fim mântui\i =tie pericolul compromisului cu primul p[cat
care deschide u=a, chiar dac[ nu imediat, compromisului cu urm[ -
torul p[cat prin lucruri care întineaz[, pentru c[ p[catul în=al[. 
Un be\iv care se treze=te diminea\a prin =an\uri =i este

comp[timit sau batjocorit de trec[tori este un om care odat[ a luat
primul pahar sau sticl[ de b[utur[ în mâna lui, f[r[ s[ b[nuiasc[
m[car c[ va veni o zi când lichioarea care ia min\ile oamenilor
avea s[-i ruineze via\a. Cel viclean folose=te cu mult succes ace-
lea=i metode cu pornografia, cu tutunul, cu furtul =i în=el[ciunea
care promite o îmbog[\ire rapid[, dar necinstit[, cu minciuna =i cu
orice alt[ lucrare care-=i are originea în roada firii p[mânte=ti.
P[catul dezvolt[ dependen\[ în om =i în=al[ pe acela care-i mu=c[
momeala. <Curvia, vinul =i mustul iau min\ile omului> (Osea
4:11). Acela care crezându-se tare spune c[ nu poate c[dea în
vreun p[cat de idolatrie sau imoralitate a f[cut deja primul pas
care duce spre o pr[pastie spiritual[, de aceea este necesar s[ ne
recunoa=tem vulnerabilitatea în fa\a tarabei cu marf[ a celui r[u.
Depinzând de Acela care atunci când c[ut[m sfin\irea ne poate
p[zi de orice c[dere este necesar s[ fim chiar suspicio=i fa\[ de
inima noastr[ care fiind în=el[toare este gata s[ justifice =i s[ aso-
cieze gluma cu p[catul. 
Dac[ la poalele unui munte peste care trece un drum periculos,

plin de serpentine, s-ar construi un spital unde s[ fie trata\i cei ce
se accidenteaz[ c[l[torind pe acel drum am putea spune c[ el este
de mare folos pentru aceia care ajung în accidente, dar =i mai de
folos =i chiar mai în\elept ar fi ca în loc de acel spital, la fiecare

examina\i de El cu privire la felul cum }l ascult[m. Dac[ }l
chem[m ca Tat[ trebuie s[ =tim c[ El judec[ =i cânt[re=te f[r[
p[rtinire pe fiecare dup[ faptele lui, iar când g[se=te vin[, pentru
c[ }i suntem fii ne pedepse=te.
<C[ci Domnul pedepse=te pe cine-l iube=te, =i bate cu nuiaua

pe orice fiu pe care-l prime=te> (Evrei 12:6). Când prin felul în
care ne tr[im via\a devenim reci fa\[ de El =i în aceea=i m[sur[
devenim mai toleran\i cu lucrurile care ne afecteaz[ starea de
sfin\ire, Dumnezeu alege uneori s[ ne trimit[ invita\ii speciale
prin necazuri care ne pun pe genunchi ca s[ c[ut[m Fa\a Lui =i s[
cerem ajutorul Lui. Un alt motiv care trebuie s[ ne motiveze la a
c[uta sfin\irea este faptul c[ =tim c[ r[scump[rarea sufletului nos-
tru a fost dobândit[ la un pre\ enorm de mare. <C[ci =ti\i c[ nu cu
lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, a\i fost r[scump[ra\i din
felul de=ert de vie\uire, pe care-l mo=teniser[\i de la p[rin\ii
vo=tri, ci cu sângele scump al lui Hristos, Mielul f[r[ cusur =i f[r[
prihan[> (1 Petru 1:18, 19). Cu bani, aur =i argint po\i cump[ra
aproape orice pe p[mânt, dar nu po\i cump[ra r[scump[rarea unui
singur suflet, pentru c[, a=a cum cere decretul ceresc, singura
plat[ acceptat[ pentru p[cat este sângele nevinovat. Privind la
modul ]n care Mielul lui Dumnezeu a pl[tit pentru vina noastr[
trebuie s[ c[ut[m sfin\irea ca nu cumva în dreptul nostru s[ facem
zadarnic harul lui Dumnezeu. 
Când mergi la =coal[, la serviciu, când faci de mâncare, când

conduci sau c[l[tore=ti folosind mijloacele de transport în comun,
când alegi o meserie, când alegi cum s[ te îmbraci, când î\i alegi
prietenii, când î\i împar\i banii câ=tiga\i cu greu, nu uita c[ trebuie
s[ urm[re=ti în toate sfin\irea. Via\a credinciosului care urm[re=te
sfin\irea poate fi o m[rturie vie pentru cei din jurul lui, pentru c[
la fel ca un telescop o via\[ tr[it[ în sfin\enie }l aduce pe
Dumnezeu de departe foarte aproape, între oamenii care observ[
via\a aceluia care c[utând sfin\irea seam[n[ tot mai mult cu
Hristos. Pentru c[ faptele omului firesc sunt rele, iube=te întune -
ricul =i nu lumina, de aceea }l ur[=te pe Acela care este Lumin[.
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lumii pe care ni le-a pus la îndemân[ (Efeseni 6) putem r[mâne
biruitori, adic[ necompromi=i atunci când ne împotrivim =i biruim
primul gând care ne sugereaz[ lucruri =i st[ri ce ne-ar face s[ pier-
dem starea de sfin\enie care ne d[ voie s[ intr[m cu un cuget curat
la altarul rug[ciunii înaintea Domnului. Simplitatea, adic[ elimi -
narea a ce nu este esen\ial din via\a noastr[, ne poate ajuta s[
\inem casa sufletului nostru curat[ =i stabilind priorit[\i putem s[
ne dedic[m lucrurilor care aduc folos ve=nic. Aceia care caut[
sfin\irea înva\[ chiar de la începutul umbl[rii lor pe calea
credin\ei c[ iu\imea, adic[ a fi impulsiv =i toropit, nu este o
tr[s[tur[ de caracter care ne sluje=te bine, ci este potrivit ca un
copil al Domnului s[ fie cump[tat, încet la vorbire =i grabnic doar
la ascultare. 
Când venim la Hristos ne schimb[m felul de gândire, pentru c[

Duhul Sfânt treze=te în noi mintea s[n[toas[. Când î\i schimbi
gândirea î\i schimbi =i via\a, iar dac[ g[sim conflict în ceea ce
gândim =i spunem este pentru c[ nu petrecem destul timp în
Cuvânt =i de vorb[ cu St[pânul. Perioada dragostei dintâi este
vremea când cu mult[ u=urin\[ omul leap[d[ afar[ acele lucruri
sau prietenii care i-ar impiedica sfin\irea, dar =i dup[ aceast[
vreme de har trebuie s[ aplic[m o disciplin[ care nu se compro-
mite chiar dac[ casa sufletului ne-a fost cur[\it[ =i a devenit o
reziden\[ loial[ prin primirea puterii Duhului Sfânt. <Ci m[ port
aspru cu trupul meu, =i-l \in în st[pânire, ca nu cumva dup[ ce am
propov[duit altora, eu însumi s[ fiu lep[dat> (1 Corinteni 9:27).
Parte din aceast[ purtare aspr[ cu noi în=ine include =i a da aten\ie
deosebit[ cuvintelor care ne ies din gur[. Când eram copii =i
mergeam la doctor ni se cerea s[ deschidem gura, iar doctorul
putea s[ spun[ mult despre s[n[tatea noastr[ doar în acest fel.
Când verific[m ce a vorbit limba noastr[ practic ne verific[m
s[n[tatea spiritual[, pentru c[ nimeni nu poate spera s[ ajung[ s[
tr[iasc[ sfin\irea pân[ când nu-=i =tie înfrâna limba care vorbe=te
din prisosul inimii. În drumul nostru spre maturitate spiritual[, a
cre=te în harul lui Dumnezeu înseamn[ a în\elege tot mai bine

curb[ periculoas[, s[ se pun[ pe marginea drumului grilaje solide
de protec\ia, care s[ opreasc[ ma=inile de a c[dea în pr[pastie.
C[l[toria sufletului mântuit include trecerea prin multe astfel de
curbe periculoase, iar aceia care circul[ neregulamentar ajung
uneori s[ cad[ în pr[pastie. Dintre cei care cad pentru c[ aleg s[
neglijeze tr[irea în sfin\enie, unii ajung s[ fie recupera\i =i salva\i,
al\ii nu. Aceia care aleg s[ pun[ între ei =i aceste pr[p[stii spiri-
tuale Cuvântul lui Dumnezeu au calea luminat[ ]nc`t s[ vad[ bine
=i netrecând peste ce este scris sunt feri\i de a avea sufletul
v[t[mat =i în acest fel nu aduc pierdere =i întristare St[pânului. 
Dac[ c[ut[m sfin\irea ]nc`t Domnul Isus s[ poat[ avea

p[r[t[=ie cu noi =i noi cu El trebuie s[ nu uit[m c[ urechea min\ii
este diferit[ de urechea fizic[, dup[ cum ochii inimii sunt diferi\i
de cei fizici, dar toate sunt por\i care vor fi asediate de provoc[rile
celui viclean care =tie c[ ne poate desp[r\i de dragostea lui
Hristos când noi neglij[m sfin\irea. Cel viclean a procedat în acest
fel atunci când Balaam l-a înv[\at pe Balac s[-l provoace pe Israel
nu la lupt[ cu sabia, ci la curvie, ca astfel Domnul s[ se mânie pe
Israel, ]ns[ cel strâmb folose=te aceast[ tactic[ =i ast[zi. Ca =i
copii ai Domnului trebuie s[ \inem mintea =i trupul nostru curat =i
în control, =tiind c[ a=a cum ne înva\[ Scriptura trupul nu este
pentru curvie, ci este a Aceluia care ne-a r[scump[rat cu sângele
S[u. Dumnezeu cunoa=te nevoile trupului nostru, de aceea a în -
fiin\at institu\ia numit[ familie, pentru ca noi s[ g[sim împlinire
=i s[ avem un ajutor potrivit prin acela sau aceia cu care form[m
un trup. Cineva a întrebat ce înseamn[ s[ ai succes în dragoste, =i
r[spunsul dat a fost c[ a avea succes în dragoste înseamn[ a fi un
om care este mul\umit cu o singur[ femeie, pe care i-a dat-o
Dumnezeu, toat[ via\a lui, întrucât, spunea acel om, orice câine
poate merge din rela\ie în rela\ie. 
Este bine, ca la fel ca Iov, s[ punem str[ji aspre la por\ile

ochilor no=tri, ca nu cumva privirile noastre s[ st[ruiasc[ unde nu
trebuie =i în loc de sfin\i ai Domnului s[ fim ni=te întina\i. +tiind
c[ Dumnezeu nu ne cere ceea ce nu putem =i folosind armele
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Din clipa în care iei decizia de a-L primi pe Domnul Isus nu
doar ca Mântuitor, ci =i ca St[pân direc\ia =i scopul sufletul t[u
vor urma planul divin specific pentru via\a ta hot[rât nu în con-
gres sau parlament, ci hot[rât de Dumnezeu. Pentru c[ orice am
face noi oamenii ca s[ devenim sfin\i se dovede=te a nu fi îndea-
juns, Dumnezeu prin jertfa Domnului Isus a primit =i înc[ mai
prime=te pe orice p[catos care vine la El =i-l îmbrac[ cu o hain[
curat[ ca s[ poat[ privi la el, s[ poat[ avea o rela\ie de prietenie
cu el =i s[-l poat[ primi în Cer. Dac[ nu ai primit aceast[ hain[ o
po\i primi ast[zi prin poc[in\[, =i apoi tot El î\i va da puterea =i
dorin\a s[ tr[ie=ti sfânt pentru Dumnezeu. Nimic altceva nu te va
face mai fericit.

Amin

importan\a sfin\eniei =i a deveni tot mai stânjenit de orice lucru
care o împiedic[. 
Nici John Wesley nu s-a mul\imit cu via\a de cre=tin c[ldicel,

a=a cum sunt mul\i cre=tini ast[zi, de aceea l[sând trecutul trebuie
s[ pri vim în prezent la felul în care ne putem sfin\i pentru
Domnul, ca fiind un vas curat s[ putem fi folosi\i de El. Cine
în\elege importan\a sfin\eniei în via\a lui face tot posibilul s[ nu
lipseasc[ niciodat[ de la masa Domnului, care este o vreme de
deosebit[ cercetare a ve=mântului sufletului nostru. Avem harul =i
defectul de a uita, de aceea, ca s[ ne \in[ mintea treaz[, a instau-
rat aceast[ s[rb[toare de comemorare a mor\ii Domnului Isus prin
care am fost cur[\i\i de vechile noaste p[cate =i am fost îmbr[ca\i
în haina neprih[nirii Lui. Ascultând porunca de a vesti moartea
Domnului pân[ ce va veni El ne împ[rt[=im din simbolurile sfinte
ar[tând c[ a=a dup[ cum trupul nostru are nevoie de hran[ ca s[
tr[iasc[, tot a=a sufletul nostru are nevoie de Hristos ca s[
tr[iasc[. Domnul Isus a comunicat adev[ruri spirituale folosind
metafore ca =i <Eu sunt pâinea vie\ii!>, adic[ esen\a vie\ii de
acum =i a aceleia care vine. 
Jertfa Domnului Isus a fost cea mai scump[ implica\ie a lui

Dumnezeu. Ea este pre\uit[ de aceia care-L iubesc pe Domnul,
pentru c[ prin meritul ei ne-a venit iertarea. Când ne poc[im jert-
fa Lui înlocuitoare î=i g[se=te rostul inten\ionat de El pentru noi,
=i chiar odat[ mântui\i, când gre=im tot în acest merit care nu va
apune niciodat[ în valoare primim iertarea când ne cercet[m =i ne
c[im. Ai ajuns tu s[ treci de la a =ti despre Dumnezeu la a-L
cunoa=te pe Dumnezeu? În Împ[r[\ia Lui nu sunt accidente sau
coinciden\e =i lucrurile nu decurg la voia întâmpl[rii, ci în aceast[
Împ[r[\ie exist[ un plan al Lui care se duce la îndeplinire cu pre-
cizie. Conform acestui plan am fost chemat eu la mântuire =i e=ti
=i tu chemat la mântuire. Dumnezeu i-a îmbr[cat pe primii
oameni din Eden =i continu[ s[ îmbrace =i ast[zi sufletele cu
haina cea de nunt[ atunci când ei se poc[iesc. 
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voin\[ liber[ alege s[ se poc[iasc[. Poc[in\a este un aspect foarte
important, care \ine de via\a spiritual[, =i acela care-=i iube=te
sufletul =i î=i dore=te binele ve=nic \ine seama de aceast[ dimen-
siune spiritual[ numit[ poc[in\[, dat[ =i cerut[ de Dumnezeu.
Mesajul poc[in\ei a fost primul =i ultimul mesaj al Domnului Isus
pe p[mânt =i continu[ s[ r[sune =i ast[zi prin gura vestitorilor
Evangheliei. <El zicea: «S-a împlinit vremea =i Împ[r[\ia lui
Dumnezeu este aproape. Poc[i\i-v[, =i crede\i în Evanghelie>
(Marcu 1:15). 
Este o pl[cere s[ întâlne=ti oameni buni, maniera\i, gata s[

ajute =i s[ simt[ cu cel care-i în suferin\[. De obicei astfel de
oameni se bucur[ de respectul semenilor lor, la fel cum înv[\[torul
Nicodim se bucur[ de prestigiu în înalta societate a rabinilor în
care tr[ia, dar oricât de bun ar p[rea un om, pentru c[ s-a n[scut
din Adam cu un cod genetic spiritual pervert, trebuie s[ se
poc[iasc[ dac[ vrea s[ fie mântuit =i s[ scape de judecata faptelor
lui. <Adev[rat, adev[rat v[ spun, c[ cine ascult[ cuvintele Mele,
=i crede în Cel ce M-a trimis, are via\a ve=nic[, =i nu vine la jude-
cat[, ci a trecut din moarte la via\[> (Ioan 5:24). Cerul întreg =i
chiar îngerii, care au v[zut în rândurile lor efectul ne subor don[rii
când au fost încerca\i, privesc cu aten\ie =i interes felul în care noi
r[spundem chem[rii la poc[in\[, care este moda li tatea oferit[ de
Cel Bun, prin care omul se poate împ[ca cu Dumnezeu. Mul\imea
confesiunilor cre=tine este una din dovezi c[ nu pu\ini sunt aceia
care au ajuns la concluzia c[ trebuie s[ se poc[iasc[. Dar unii
crezând c[ au de ales între o ascultare deplin[ =i una par\ial[, dar
mai convenabil[, au ales o poc[in\[ ieftin[, care s[ nu-i coste prea
mult, pe când al\ii, indiferent cât i-ar costa, au ales o poc[in\[
adev[rat[, care duce sufletul mântuit la locul preg[tit de Domnul
Isus pentru aceia care-L urmeaz[ dup[ Scripturi.
Tragedia unei poc[in\e ieftine, care nu are ca rezultat na=terea

din nou, este c[ pune sufletul omului la un ad[post fals =i astflel
de oameni, doritori de o cale larg[, se în=al[ singuri, pentru c[ de
fapt o poc[in\[ ieftin[ îi cost[ enorm de mult, mai mult decât

17
VREI O POCÃINÞÃ IEFTINÃ SAU ADEVÃRATÃ?

<Dumnezeu nu \ine seama de vremurile de ne=tiin\[,
=i porunce=te acum tuturor oamenilor de pretutindeni
s[ se poc[iasc[; pentru c[ a rânduit o zi, în care va
judeca lumea dup[ dreptate, prin Omul, pe care L-a
rânduit pentru aceasta =i despre care a dat tuturor
oamenilor o dovad[ net[g[duit[ prin faptul c[ L-a
înviat din mor\i.> Fapte 17:30, 31

P[rerile oamenilor =i ale lui Dumnezeu sunt de cele mai
multe ori diferite ]n ce prive=te poc[in\a. Deoarece Cel
care a creat Universul are dreptul de a face regulile =i

puterea de a le pune în vigoare, este un lucru în\elept s[ ne
cercet[m s[ vedem ce înseamn[ pentru noi poc[in\[ =i s[ o com-
par[m cu ceea ce Dumnezeu nume=te adev[rata poc[in\[. Odat[
ce primii oameni în Eden au c[zut în p[catul neascult[rii, întoc-
mai dup[ cum au fost avertiza\i, au murit spiritual devenind muri-
tori, dar prin har Dumnezeu a hot[rât ca sufletul care se poc[ie=te
s[ fie restaurat la starea de nevinov[\ie prin meritul jertfei
Domnului Isus. Dumnezeu este sursa a tot ce exist[ material =i
spiritual, de aceea atunci când omul prin p[cat s-a separat de
Dumnezeu practic s-a dep[rtat de tot ce este bun =i bine, iar o ast-
fel de separare nu a putut =i nu poate aduce decât dezastru. 
Datorit[ p[catului mo=tenit omul nu mai este bun, în nevoie

doar de un retu= ici =i colo, când este influen\at negativ de mediu
=i împrejur[ri, cum spun umani=tii, ci omul este o fiin\[ c[zut[,
spiritual moart[, dar care poate fi adus[ la via\[ prin puterea
nem[rginit de mare a lui Dumnezeu, atunci când omul l[sat cu
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Era obicei în Israel ca atunci când cuiva i se p[rea c[ Numele
lui Dumnezeu a fost dezonorat s[-=i sfâ=ie hainele, dar Dumnezeu
a v[zut în aceasta o poc[in\[ ieftin[, de ochii lumii, de aceea le-a
cerut s[-=i sfâ=ie inimile =i nu hainele. <Sfâ=ia\i-v[ inimile nu
hainele, =i întoarce\i-v[ la Domnul, Dumnezeul vostru...>
(Ioel 2:13). De ce fel de poc[in\[ ai avut parte? Una ieftin[, în
care alegi s[ faci doar ce-\i place din ceea ce Dumnezeu î\i cere,
sau una adev[rat[, prin care în mod necondi\ionat te predai
Domnului cu tot ce e=ti, cu tot ce =tii =i cu tot ce ai? Unele confe-
siuni cre=tine v[d poc[in\a doar ca o spovedanie din când în când.
+i acest crez con\ine un sâmbure de adev[r, dar poc[in\a
înseamn[ mai mult decât o m[rturisire a ce ai f[cut r[u, iar apoi
s[ mergi afar[ =i s[ continui s[ faci din nou acel lucru, pentru c[
o astfel de poc[in\[ face parte din poc[in\a ieftin[. Adev[rata
poc[in\[ poate avea loc doar dup[ ce ai auzit =i în\eles mesajul
Evagheliei, care-\i spune c[ oricine ai fi e=ti socotit p[c[tos înain-
tea ochilor neprih[ni\i ai lui Dumnezeu. 
Poc[in\a nu este un eveniment tr[it o singur[ dat[, într-o sin-

gur[ zi, de=i începe în acest fel, ci ea duce la o schimbare a
gândirii, care determin[ o schimbare din temelie a vie\ii prin care
este cultivat[ o stare de neprih[nire pentru tot restul vie\ii.
Adev[rata poc[in\[ duce la a vedea =i valorifica lucrurile din
perspectiva lui Dumnezeu, iubind ce iube=te El =i urând p[catul,
a=a cum îl ur[=te El. O poc[in\[ care are valoare duce la o via\[
în care în\elegând c[ fiecare p[cat love=te în sfin\enia lui
Dumnezeu cau\i sfin\irea prin fapte, gândire =i vorbire, ferindu-te
de orice \i se pare r[u. Poc[in\a adev[rat[ nu const[ doar în vorbe,
ci =i în fapte, nu const[ doar în lucruri ce se v[d la exterior, ci
începe cu cele ce sunt în interior, f[c`nd o cenzur[ sever[ chiar =i
a gândurilor pe care le între\inem în mintea noastr[. Poc[in\a
adev[rat[ se deosebe=te de poc[in\a ieftin[, pentru c[ ea nu const[
doar în remu=c[ri sau regrete a unor fapte din trecut, ca =i ]n cazul
celor trei persoane amintite mai devreme care au spus c[ au
p[c[tuit, ci const[ într-o adev[rat[ =i sincer[ dorin\[ de schimbare

adev[rata poc[in\[. Cuvântul poc[in\[ este destul de frecvent
folosit ast[zi =i unii ]l rostesc cu sfial[ =i reveren\[, pe când al\ii
îl folosesc cu u=urin\[ sau chiar batjocoritor. Filozofia timpului în
care tr[im înoat[ în teologii ce am[gesc sufletele =i pentru c[
nu-L iau în serios pe Dumnezeu =i Cuvântul Lui ajung s[ fie
încurca\i într-un h[\i= de idei eretice, r[mân`nd astfel nemântuit.
Tot mai mul\i oameni dezorienta\i de înv[\[tori orbi =i uneori
chiar de func\ionarii unor a=a zise biserici, care urm[resc foloase-
le lor =i nu ale lui Dumnezeu, se confrunt[ cu problema acut[ a
nevoii de mântuire. Astfel de suflete care se mul\umesc cu o
poc[in\[ ieftin[, aleg`nd s[ nu sape adânc pentru a pune o temelie
bun[ pe stânc[, r[mân în bezna necuno=tin\ei. Când vorbe=ti cu
astfel de oameni despre credin\[ =i poc[in\[ spun tot mai des: <Eu
am dumnezeul meu, =i tu }l ai pe al t[u. Tu crezi ce vrei, iar eu
cred ce vreau eu. Eu am calea mea spre Dumnezeu, iar tu o ai pe
a ta>, când de fapt opiniile noastre nu conteaz[, ci doar ceea ce
Dumnezeu ne spune prin Scriptur[ este Lege =i Adev[r =i de acele
principii suntem r[spunz[tori. 
G[sim în Scriptur[ c[ Faraon, împ[ratul Saul =i Iuda, au avut

în comun faptul c[ fiecare din ei a spus c[ a p[c[tuit, dar, din
cauza unor motive la care am dori s[ privim în acest mesaj cu
scopul de a le evita exemplu =i sfâr=itul tragic, poc[in\a lor nu
le-a ajutat la nimic. Majoritatea dintre noi, ca =i copii, am avut
experin\a de-a face sau spune ceva nepotrivit cuiva, ca apoi
p[rin\ii no=tri s[ ne oblige s[ ne cerem iertare, iar noi de frica lor
sau de team[ s[ nu pierdem anumite privilegii ne ceream iertare.
Era un fel de poc[in\[ care nu însemna prea mult pentru noi, ci era
o acceptare a vinei noastre doar de ochii oamenilor sau urm[rea
interesele noastre personale. Mul\i oameni se poc[iesc cu o astfel
de poc[in\[ ieftin[ de ochii oamenilor, din dorin\a de a cere ceva
sau de a-L manipula pe Dumnezeu în vreun fel, de frica iadului,
=i nu dintr-o inim[ care a fost str[puns[ =i chiar sfâ=iat[ de Cuvân-
tul lui Dumnezeu =i dore=te s[ fie ]ntr-o rela\ie bun[ cu Dumnezeu
dup[ ce a în\eles cât de grav este p[catul comis. 
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tuirea ca dar de la Dumnezeu. Una din cele mai mari binecu-
vânt[ri care pot s[ vin[ peste via\a omului este aceea de a se
s[tura =i chiar scârbi de el însu=i, la fel cum a fost =i în cazul lui
Iov, pentru c[ numai atunci poc[in\a are pre\ =i este adev[rat[.
Pentru c[ omul se iube=te pe sine prea mult, aceast[ stare de a se
scârbi de el însu=i nu apare decât atunci când Duhul Sfânt îi
treze=te mintea s[n[toas[ =i îi deschide ochii inimii ca s[ vad[ cât
de departe este de a fi =i a tr[i la standardele cerute de Dumnezeu. 
Vrei o poc[in\[ ieftin[ sau una adev[rat[? Te întreb pentru c[

po\i s[ alegi, dar nu po\i s[ alegi consecin\ele. Poc[in\a adev[rat[
nu înseamn[ doar schimbare ici =i colo în via\a ta, ci o schimbare
a min\ii înseamn[ o întoarcere dinspre lume ]nspre Dumnezeu.
Aceast[ schimbare aduce cu sine nu doar o disciplin[ spiritual[,
ci =i o schimbare a destina\iei finale a sufletului care se poc[ie=te.
Când ai avut parte de o poc[in\[ adev[rat[ nu doar bifezi prezen\a
ta la casa de rug[ciune, ci sprijine=ti biserica cu prezen\a ta, cu
rug[ciunea =i chiar cu banii t[i, care sunt folosi\i pentru înaintarea
Evangheliei =i ajutorarea s[racilor. Poc[in\a la care este chemat
fiecare om face parte din harul care vine de la Dumnezeu. F[r[ de
poc[in\[ nu este iertare =i ca urmare nu este via\[ ve=nic[.
<... Dumnezeu a dat deci =i Neamurilor poc[in\[, ca s[ aib[ via\a>
(Fapte 11:18). Felix a avut parte de aceast[ ofert[, ]ns[ el ar fi
dorit o poc[in\[ ieftin[, care s[-i dea voie s[ fac[ ce vrea el =i
totu=i s[-=i =tie sufletul la ad[post. 
Temnicerul din Filip =i Lidia sunt exemple de suflete care au

pre\uit oferta harului =i prin poc[in\[ au dat n[val[ =i au pus mâna
pe mântuire. Ca o avertizare, referindu-se la un eveniment real
prin care Pilat a omorât ni=te oameni amestecând sângele lor cu
cel a jertfelor pe care le aduceau ei, Domnul Isus a prezentat
solu\ia sc[p[rii care este doar prin poc[in\[. <Eu v[ spun: nu; ci,
dac[ nu v[ poc[i\i, to\i ve\i pieri la fel> (Luca 13:3). Din acea
cuvântare a Domnului Isus în care a descris sfâr=itul tragic al
acelor oameni în\elegem c[ mor =i cei care alearg[ la turnurile lor,
adic[ î=i pun n[dejdea în realiz[rile lor. Mor =i aceia care caut[

a vie\ii, renun\`nd la a face ceea ce Dumnezeu nume=te p[cat.
Adev[rata poc[in\[ duce treptat, dar constant, la o asem[nare
cu Domnul Isus. Ea produce road[, care este una dintre cele
mai bune metode prin care sufletul mântuit poate vesti la rândul
s[u Evanghelia. 
Adev[rata poc[in\[ duce la o rela\ie intim[ de prietenie în

fiecare zi cu Domnul Isus. P[strarea acestei prietenii devine prima
prioritate a credinciosului. Adev[rata poc[in\[ face ca sufletul
mântuit s[-L vad[ pe Dumnezeu întotdeauna Credincios =i Bun,
de aceea mânat de o pasiune sfânt[ caut[ s[ fac[ ceea ce-I place
Lui. De ce crezi c[ ai avut în via\a ta o poc[in\[ adev[rat[? Pen-
tru c[ te rogi mai frumos dec`t al\ii? Pentru c[ ai =i cuno=ti
doctrina cre=tin[ mai bine dec`t al\ii? Pentru c[ te asociezi cu
anumite persoane sau faci fapte bune? Dac[ po\i s[ spui c[ din
ziua când te-ai poc[it via\a =i dorin\ele tale s-au schimbat, alini-
indu-se cu dorin\ele lui Dumnezeu, a=a cum le g[se=ti în
Scriptur[, acesta este un semn bun, care spune c[ te-ai poc[it =i
p[r[sind p[catul ai ajuns un suflet n[scut din nou. A te poc[i =i a
tr[i pentru Dumnezeu înseamn[ mai mult dec`t a face fapte bune
=i a te p[zi de p[cat, pentru c[ acela care prime=te mântuirea
tr[ie=te prin credin\[, cu încrederea în Dumnezeu, întocmai ca =i
ml[di\a care trebuie s[ r[mân[ legat[ de vi\[ ca s[ aib[ via\[ =i s[
poate produce rodul dorit. 
Fiul risipitor odat[ ce =i-a risipit averea a ajuns s[

fl[mânzeasc[ =i =i-a venit în fire, ]ntorc`ndu-se la tat[l lui care
l-a primit, ]ns[ a trebuit s[ admit[ c[ deciziile lui au fost gre=ite.
A trebuit s[ se hot[rasc[ s[ p[r[seasc[ \ara unde p[zise porcii =i
ajuns acas[ a trebuit s[ primeasc[ tot ce i-a dat tat[l lui. Fiul
risipitor descris în pilda rostit[ de Domnul Isus (Luca 15) ne arat[
c[ pentru a fi ierta\i este nevoie de recuno=terea p[catului, de
m[rtusirea lui =i de p[r[sirea lui pentru totdeauna. Poc[in\a nu
este o sect[ sau o confesiune, ci o experin\[ de regenerare a sufle-
tului care, odat[ ce recunoa=te c[ este p[c[tos, î=i calc[ mândria
în picioare =i admi\ând c[ nu se poate salva singur prime=te mân-
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îndeajuns de mult[ road[. A-\i sim\i tic[lo=enia =i a plânge când
î\i vezi sl[biciunile =i vina, luând hot[râri noi pentru viitorul t[u,
înseamn[ a avea o poc[in\[ adev[rat[, nu una ieftin[. Pentru a fi
mântuit, sufletul t[u are nevoie de iertarea lui Dumnezeu, care nu
vine din oficiu, ci doar în urma poc[in\ei adev[rate, care nu-I
pune condi\ii lui Dumnezeu, ci este gata s[ asculte. Vrei o
poc[in\[ ieftin[ sau vrei s[ ai parte de o poc[in\[ adev[rat[, în
urma c[reia p[catul î\i este =ters pentru totdeauna? 
S[ nu crezi c[ ziua harului este a=a de lung[ ]nc`t po\i s[

cochetezi cu p[catul dup[ dorin\ele firii, ca apoi, în mod viclean,
înainte de moarte s[ te poc[ie=ti, pentru c[ nu =tii dac[ mâine vei
mai fi în via\[. Este sigur faptul c[ p[catele noastre, a fiec[ruia,
vor fi pedepsite de un Dumnezeu care este cu totul pornit s[-l
pedepseasc[ =i s[-l stârpeasc[. Tu po\i alege s[ ai parte de aceast[
judecat[ a p[catului t[u în viitor, refuz`nd s[ faci pasul poc[in\ei
sau po\i alege s[ ai aceast[ judecat[ a p[catului t[u încheiat[ =i
isp[=it[ acum dou[ mii de ani în trupul Domnului Isus Hristos pe
cruce. Dac[ vrei s[ fii m`ntuit =i la fel ca cei care au ascultat
predica apostolului Petru ]n ziua Cincizecimii te întrebi ce trebuie
s[ faci, te îndemn s[ iei seama la solu\ia dat[ acelor oameni de
c[tre apostolul Petru: <«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).
Dumnezeu nu este ca omul, care odat[ cu trecerea timpului

socote=te p[catul omului mai pu\in grav, ci oricât timp ar trece El
aplic[ decretul divin, care spune c[ plata p[catului este moartea,
dar ]n dragostea Lui a g[sit o solu\ia pentru sc[parea de vin[, de
judecat[ =i pedeaps[, oferind omului oportunitatea de a se poc[i
pentru a fi astfel iertat în meritul jertfei Domnului Isus. În baza
Leg[mântului cel Nou al sângelul Mielului lui Dumnezeu, care nu
doar acoper[ p[catul, ci-l =terge pentru totdeauna, po\i fi iertat
dac[ crezând în Domnul Isus Hristos ca R[scump[r[tor al sufle-
tului t[u alegi s[ te poc[ie=ti =i astfel po\i sc[pa de judecat[. <În
nimeni altul nu este mântuire: c[ci nu este sub cer niciun alt

s[-L îmbuneze pe Dumnezeu cu jertfele lor, pentru c[ singura cale
spre iertare este prin poc[in\[ ]n jertfa Fiului S[u care a murit
pentru p[c[to=i. 
Cine trebuie s[ se poc[iasc[? To\i oamenii, de pretutindeni,

pentru c[ nu este niciun om f[r[ vin[ înaintea lui Dumnezeu =i
cine fuge ast[zi de poc[in\[ fuge de Dumnezeu =i de bun[tatea
Lui. Nu socoti c[ poc[in\a este doar pentru p[gâni sau uciga=i
pentru c[ tu te-ai considerat întotdeauna c[ faci parte dintr-o fami -
lie =i \ar[ cre=tin[. Nu te ascunde dup[ faptul c[ unii care spun c[
sunt poc[i\i, spre osânda lor, dovedesc cu totul altceva cu via\a
lor, =i aceasta nu va fi o scuz[ înaintea lui Dumnezeu, deoarece
mântuirea este ceva personal, doar între tine =i Acela în fa\a c[ruia
într-o zi va trebui s[ spui ce ai f[cut cu jertfa Fiului S[u pe care
L-a dat la moarte pentru tine. David a p[c[tuit groaznic cu nevas-
ta lui Urie, dar la mustrarea dat[ de Dumnezeu prin gura pro-
rocului s-a poc[it, admi\`nd c[ p[catul lui a lovit mai întâi în
Dumnezeu (Psalmul 51). Prin modul în care s-a poc[it a dovedit
c[ nu recunoa=terea p[catului i-a adus cea mai mult[ ru=ine, ci
înf[ptuirea lui. Ninivenii s-au poc[it la mesajul rostit de Iona.
Manase s-a poc[it =i a recunoscut autoritate lui Dumnezeu. Tâl-
harul de pe cruce a admis c[ prime=te r[splata ce o merita =i prin
credin\[ a primit iertarea din partea Domnului Isus. Dar tu? Ai
avut o zi ]n care te-ai poc[it cu adev[rat, zi care \i-a schimbat
via\a =i priorit[\ile? Privind la felul cum Domnul Isus a p[timit pe
cruce pentru p[catul t[u =i al meu, I-ai cerut s[-\i ierte p[catele? 
Iacov se adreseaz[ într-un mod foarte dur, dar necesar acelora

care aveau =i au nevoie s[ se poc[iasc[, spun`ndu-le: <Sim\i\i-v[
tic[lo=ia; tângui\i-v[ =i plânge\i! Râsul vostru s[ se prefac[ în tân-
guire, =i bucuria voastr[ în întristarea; Smeri\i-v[ înaintea
Domnului...> (Iacov 4:9, 10). Domnul Isus folose=te acela=i
cuvânt dur, dar necesar, când vorbe=te despre ni=te tic[lo=i care au
fost angaja\i s[ îngrijeasc[ o vie (Matei 21:41), dar care nu au dat
ce se cuvinea St[pânului, de aceea poc[in\a ni se potrive=te chiar
=i nou[, celor care vestim Evanghelia, pentru c[ nu am adus
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cineva drag, ]ns[ tot moartea ne face s[ fim serio=i cu mântuirea
sufletului nostru. De aceea, cât timp mai po\i alege, =i moartea
sau împietrirea inimii tale nu închide u=a oportunit[\ii, ia în serios
porunca lui Dumnezeu prin a-\i pune sufletul la ad[post, prin a te
poc[i. Cât[ credibilitate are Dumnezeu înaintea ta? Felul în care
r[spunzi chem[rii la poc[in\[ va da cel mai bun r[spuns.
Dumnezeul care te cheam[ la poc[in\[, chiar =i prin acest mesaj,
este Acela care a pus în tine gândul ve=niciei =i \i-a dat dorin\a de
a te =ti în rela\ie bun[ cu Acela care te-a creat. De aceea este bine
s[-\i dai seama c[ nu-\i po\i permite s[ dispre\uie=ti bun[tatea
Lui. În ve=nicie to\i vor avea comoar[, ]ns[ unii prin împietrirea
inimii lor, care nu vrea s[ se poc[iasc[, î=i adun[ o comoar[ de
mânie, pe când cei care pre\uiesc chemarea la poc[in\[ se vor
bucura de o comoar[ de haruri dumnezeie=ti. 
Ai foarte mult de câ=tigat dac[ te poc[ie=ti cu o poc[in\[

adev[rat[ =i ai totul de pierdut dac[ refuzi, amâni sau alegi o
poc[in\[ ieftin[. Cum va fi cu sufletul t[u? Dac[ ast[zi alegi s[ \ii
seama de faptul c[ bun[tatea lui Dumnezeu te cheam[ la poc[in\[
=i prin Evanghelie î\i arat[ Calea ce duce la via\[ ve=nic[, capi -
tulând înaintea dragostei Lui po\i alege s[ faci pasul poc[in\ei,
cerându-I ca El s[-\i fie Domn, adic[ St[pân. Odat[ ce prin
poc[in\a =i înnoirea f[cut[ de Duhul Sfânt devii al Lui, oricâte
surprize ar ascunde viitorul t[u, vei =ti c[ Domnul Isus care este
oglindirea slavei lui Dumnezeu este cu tine. El nu este surprins
s-au luat pe nea=teptate de niciun eveniment =i pentru c[ are toat[
puterea în cer =i pe p[mânt vrea =i va duce la bun sfâr=it lucrarea
mântuirii, pe care a început-o în via\a ta prin actul poc[in\ei.
Ascult[, poc[ie=te-te =i vei sc[pa de vin[, de judecat[ =i pentru c[
nu ai ales o poc[in\[ ieftin[, care s[ nu te coste nimic, într-o zi te
vei bucura de locul preg[tit celor ce ascult[ =i fac voia lui
Dumnezeu.   

Amin

Nume dat oamenilor, în care trebuie s[ fim mântui\i> (Fapte
4:12). Dac[ faci pasul poc[in\ei vei g[si c[ El, care este Bun, î\i
va da puterea de a-\i schimba via\a ]nc`t s[ po\i tr[i în a=a fel ca
El s[ umble =i s[ vorbeasc[ cu tine în fiecare zi. 
Pentru o vreme scurt[ suntem pe acest p[mânt de care omul pe

m[sura ce tr[ie=te parc[ se îndr[goste=te =i se leag[ tot mai mult,
chiar dac[ de multe ori ochii vars[ lacrimi grele de durere. Este
hot[rât prin decret divin c[ vom pleca de aici, de pe p[mânt, de la
o lume material[, într-o lume spiritual[, dar ]n func\ie de felul în
care r[spundem chem[rii la poc[in\[ va depinde unde va fi pen-
tru veci sufletul nostru creat s[ fie nemuritor. Nu exist[ decât
dou[ posibilit[\i: moarte ve=nic[ sau via\[ ve=nic[. Oameni cu
nevoi =i dureri în suflet L-au c[utat pe Dumnezeu care S-a l[sat
g[sit când a fost c[utat cu toat[ inima. Cea mai mare nevoie a
omului este nevoia de mântuire, =i dac[ sim\i în suflet o astfel de
fr[mântare care-\i spune c[ nu e=ti mântuit sau nu =tii exact unde
te afli ]n rela\ia cu Dumnezeu, prin poc[in\[ po\i primi darul mân-
tuirii. <Poc[i\i-v[ dar, =i întoarce\i-v[ la Dumnezeu, pentru ca s[
vi se =tearg[ p[catele, ca s[ vin[ de la Domnul vremile de
învio rare> (Fapte 3:19). 
Poc[in\a este o porunc[ dat[ de Dumnezeu care nu dore=te

moartea p[c[tosului, pentru c[ El =tie c[ acela care refuz[ s[ fac[
pasul poc[in\ei, în ziua hot[rât[ pentru aceasta, va sta înaintea
judec[\ii drepte a Omului Isus, care în acea zi nu le va mai putea
fi R[scump[r[tor, ci doar Judec[tor drept =i îi va osândi la moarte
ve=nic[ pe to\i aceia care prin poc[in\[ nu au sc[pat de vina
p[catului lor. Dumnezeul cel adev[rat este un Dumnezeu bun,
care a oferit =i înc[ mai ofer[ =ans[ dup[ =ans[ celor vinova\i ca
prin poc[in\[ s[ aib[ p[catele iertate, dar aceast[ ofert[ se va
închide într-o zi, poate chiar mâine. <Veni\i totu=i s[ ne judec[m,
zice Domnul. De vor fi p[catele voastre cum e cârmâzul, se vor
face albe ca z[pada; de vor fi ro=ii ca purpura, se vor face ca lâna>
(Isaia 1:18). Moartea nu este parte din planul ini\ial al lui
Dumnezeu =i ea ne produce durere ori de câte ori ne desp[r\im de
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În acest mesaj vom privi dorin\ele =i pasiunea din inima lui Ilie,
care era cu totul pentru Dumnezeu, ca apoi s[ ne punem nou[
în=ine întrebarea: <Este inima mea pentru Dumnezeu?> sau prin-
cipiile care-mi cârmuiesc via\a pe care o tr[iesc între semenii mei
<m[ pun în categoria celor a c[ror inim[ este pentru Dumnezeu?>
<Orice face\i, s[ face\i din toat[ inim[, ca pentru Domnul...>
(Coloseni 3:23). Ilie a avut de-a face cu unul dintre cei mai r[i
împ[ra\i ai lui Israel, despre care Scriptura spune c[ a f[cut mai
mult r[u dec`t cei care au domnit înaintea lui, c[utând s[-L mânie
pe Domnul prin ceea ce f[cea. Ilie nu a r[mas nep[s[tor când a
v[zut c[ ]ntreaga \ar[ aluneca spre idolatrie, ci cu o inim[ în care
era o pasiune fierbinte pentru Legea lui Dumnezeu, c[utând s[ afle
care este planul Lui specific pentru acea situa\ie, s-a aliniat cu acel
plan =i a devenit omul care a vorbit pentru Dumnezeu, punându-se
astfel la dispozi\ia Lui. <Ilie, Ti=bitul, unul din locuitorii
Galaadului, a zis lui Ahab: «Viu este Domnul, Dumnezeul lui
Israel al c[rui slujitor sunt, c[ în anii ace=tia nu va fi nici rou[, nici
ploaie, decât dup[ cuvântul meu»> (1 Împ[ra\i 17:1).
Ilie a fost un locuitor din regiunea stâncoas[ a Galaadului =i

acest lucru s-a reflectat în metodele =i manierele cu care a avut
de-a face cu aceia care erau r[spunz[tori pentru idolatria ce
domnea în \ar[, începând de la împ[rat =i p[n[ la prorocii
Baalilor. Dumnezeu a c[utat =i caut[ =i ast[zi oameni simpli, care
vor s[ asculte de Cuvântul Lui f[r[ a se compromite, care s[
în\eleag[ c[ biruin\a nu depinde de abilit[\ile omului, ci ea vine
de la Dumnezeu. Ilie a identificat cu claritate religia fals[ de
credin\a adev[rat[, în Dumnezeul care le-a dat o Lege de la care
ei nu ar fi avut voie s[ se abat[. A nimicit prorocii fal=i aduna\i s[
slujeasc[ dumnezeilor neputincio=i =i cu deplin[ încredere în
Dumnezeul care r[spunde prin foc a adus în fa\a poporului o
jertf[ adev[ratului Dumnezeu. 
Ilie înseamn[ Iehova, care este Dumnezeu. Cu o inim[ care era

cu totul pentru Iehova a cerut =i a primit prin foc confirmarea
cerului c[ el este un proroc al lui Dumnezeu. Ilie a fost un om

18
UN OM CU INIMÃ PENTRU DUMNEZEU

<Ilie era un om supus acelora=i sl[biciuni ca =i noi;
=i s-a rugat cu st[ruin\[ s[ nu ploaie, =i n-a plouat
deloc în \ar[ trei ani =i =ase luni.> Iacov 5:17

Ilie a fost omul pe care de obicei aceia care studiaz[Scriptura îl pun ]n rândul oamenilor socoti\i mari, din
cauza modului în care a fost folosit de c[tre Dumnezeu.

To\i ace=ti oameni, a=a zis mari, nu au fost decât oameni cu ace-
lea=i sl[biciuni ca =i noi, a=a cum spune textul citat la început, dar
în spatele lor a fost faptul c[ au ascultat de Dumnezeu, a fost pute -
rea =i planul Lui. Curajul =i integritatea lui Ilie, slujitor al
Dumnezeului celui viu, l-a f[cut cunoscut nu numai oamenilor
din vremea lui, ci =i celor din vremea noastr[ ca fiind omul care
avea o inim[ pentru Dumnezeu. A fost omul c[ruia i-a p[sat de
ceea ce ]i pas[ =i lui Dumnezeu. A fost omul a c[rui inim[ a sim\it
durere împreun[ cu inima lui Dumnezeu atunci când poporul a
slujit idolilor necuvânt[tori care nu-i putea ajuta la nimic, ci dim-
potriv[ le risipea timpul, resursele =i îi punea în stare de vr[jm[=ie
cu adev[ratul Dumnezeu. 
A=a cum Ilie i-a separat pe cei ce slujeau Domnului de cei ce

slujeau idolilor, =i a=a cum Moise a strigat în tab[ra israeli\ilor s[
se fac[ o selectare pentru a vedea cine este de partea Domnului,
Cuvântul Domnului, prin puterea Duhului Sfânt, cheam[ =i ast[zi
fiecare suflet la cercetare, pentru ca fiecare privindu-=i faptele =i
cercetându-=i cuvintele s[ poat[ spune dac[ inima lor este sau nu
pentru Domnul. <S-a a=ezat la u=a taberii, =i a zis: «Cine este pen-
tru Domnul, s[ vin[ la mine!»...> (Exodul 32:26). 
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în pace, ]ns[ Dumnezeu vrea s[ ne înve\e cum s[ avem pace chiar
=i atunci când nu ne las[ în pace. Credin\[ înseamn[ s[ crezi c[
Domnul Isus este cine a spus c[ este. Credin\[ înseamn[ s[ crezi
=i s[ te încrezi în ceea ce a f[cut El pentru tine la Golgota, unde
+i-a dat via\a ca r[scump[rare pentru p[c[to=i. 
Credin\[ înseamn[ s[ crezi tot ce El a spus =i cu o inim[ dup[

inima lui Dumnezeu s[ te pui în slujba Lui. Ilie a fost un om care
a cunoscut din Scripturi voia lui Dumnezeu =i nu a r[mas
nep[s[tor când a v[zut cum \ara întreag[ era atras[ în idolatria
Izabelei. <Vede\i s[ nu vi se am[geasc[ inima, =i s[ v[ abate\i, ca
s[ sluji\i altor dumnezei, =i s[ v[ închina\i înaintea lor. C[ci
atunci Domnul S-ar aprinde de mânie împotriva voastr[; ar
închide cerurile, =i n-ar mai fi ploaie; p[mântul nu =i-ar mai da
roadele, =i a\i pieri curând din \ara aceea bun[ pe care v-o d[
Domnul> (Deuteronom 11:16, 17). Împins de o nelini=te care-i
fr[mânta inima, pentru c[ vedea porunca lui Dumnezeu c[lcat[ în
picioare, Ilie a ac\ionat pe baza Cuvântului lui Dumnezeu =i dup[
ce a rostit cu îndr[zneal[ sentin\a rostit[ mai de mult de
Dumnezeu pentru idolatie, a venit la el Cuvântul Domnului în
mod direct ca s[-i vorbeasc[. Fiecare din noi avem acest cuvânt
scris al Scripturii, dar nu to\i sunt mul\umi\i cu El, ]nc`t s[-i
motiveze la a lucra pentru Dumnezeu, ci a=teapt[ ca El s[ le vor-
beasc[ mai direct sau prin invita\ii speciale, dar cel care nu
pre\uie=te lumina care i se d[ nu prime=te nici mai mult[ lumin[. 
Mul\i poart[ ast[zi frumosul nume de cre=tin =i spun c[ au

credin\[, dar este nevoie s[ avem o credin\[ nu pasiv[, ci activ[,
care nu ne las[ s[ st[m degeaba sau s[ ne îngrijim doar de
lucrurile care trec odat[ cu întrebuin\area lor, ci ne fac s[ par-
ticip[m în mod direct la lucrarea de mântuirea a oamenilor,
lucrare la care a fost =i este invitat s[ participe fiecare copil al
Domnului. Când mergi în lucrarea Domnului cu puterea pe care o
ai, f[când ceea ce =tii =i po\i s[ faci, orizontul î\i va deveni tot mai
clar, chiar dac[ la început, când ai pornit pe acest drum, nu
în\elegeai planul Lui, ]ns[ dac[ refuzi s[ faci cât po\i s[ faci,

supus sl[biciunilor omene=ti, având la un moment un tempera-
ment de foc, plin de curaj, cu care ar fi f[cut orice pentru
Domnul. }ns[ nu mult mai târziu îl g[sim cu o dispozi\ie predis-
pus[ la depresie, atunci când trezirea mare la care se a=tepta nu a
avut loc, a=a cum a crezut el în urma jertfei aduse pe Carmel.
Scriptura nu ascunde aceste sl[biciuni ale lui Ilie tocmai pentru a
ne ]nv[\a c[ Dumnezeu poate =i vrea s[ se foloseasc[ =i de noi, =i
va face aceasta dac[ inima noastr[ este pentru El. 
Ilie a fost un om a c[rui inim[ era pentru Dumnezeu, pentru

ce-I pl[cea Lui, pentru ce-I aducea bucurie Lui. El a =tiut c[
dorin\a lui Dumnezeu a fost ca poporul s[ se întoarc[ de la idoli
la El, ca s[ nu trebuiasc[ s[-i pedepseasc[ =i s[ ac\ioneze în acea
direc\ie. Aceia care ast[zi au o inim[ pentru Dumnezeu caut[ s[
afle care este planul Lui, caut[ s[ vad[ unde lucreaz[ El, ca apoi
s[ participe =i ei pentru a sprijini acea lucrare cu toat[ inima. Ca
=i în cazul lui Ilie, pentru fiecare din noi este un loc numit
<acolo>, unde Dumnezeu ne trimite, unde ne d[ o lucrare de f[cut
=i unde El ne poart[ de grij[, pentru c[ =i atunci când apele seac[,
ca la râul Cherit, =tim c[ avem oportunitatea de a vedea minunile
pe care le face Dumnezeu. Ilie este dovada faptului c[ vremurile
grele preg[tesc =i fac s[ ias[ la lumin[ oameni puternici, de care
Dumnezeu se folose=te în lucrarea Sa pe p[mânt. 
Vremurile grele aduc cu ele o perioad[ când din popor se evi-

den\iaz[ eroi ai credin\ei, care sunt gata s[ asculte de Dumnezeu
pân[ la jertf[, pentru c[ inima lor a sim\it dragostea lui Dumnezeu
=i este cu totul pentru El. Pân[ ce nu =tii ce înseamn[ durerea =i
chiar pierderea uneori nu ai cum s[ =tii cu adev[rat ce înseamn[
bucuria =i biruin\a. De multe ori nu putem evita durerea, dar
putem alege modul în care alegem s[ o trat[m, deosebind ce este
temporar de ce este ve=nic. Putem alege s[ l[s[m necazul s[ ne
fac[ s[ ne comport[m ca ni=te victime care se plâng mereu, sau
putem alege ca prin credin\[ s[ ne supunem sub mâna tare a lui
Dumnezeu =i în acele momente devenim comorile Lui pe p[mânt.
Ca oameni, noi am vrea ca vr[jma=ul sufletului nostru s[ ne lase
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ierarhia Împ[r[\iei Lui. Adversitatea, ca =i cea experimentat[ de
Ilie la râul Cherit sau în vremea foametei, ne poate fi un profesor
care ne d[ oportunitatea de a-L vedea pe Dumnezeu lucrând în fa -
voarea noastr[ într-un mod nou. Adversitatea în strâmtor[rile vie   -
\ii ne dau oportunitatea de a exercita control, de a st[pâni im pul  -
su rile firii vechi =i de a da glas =i loc de ac\iune omului nou, ca re
=tie s[ renun\e la ceea ce-i pu\in =i trec[tor pentru ceea ce este
ve=nic.
Câ\iva doctori psihologi care studiaz[ cre=terea copiilor au

f[cut un experiment cu copiii =i din rezultatul acelui studiu putem
înv[\a pu\in despre ce înseamn[ s[ gânde=ti =i s[ judeci lucrurile
ca o persoan[ matur[ în credin\[. Experimentul a constat ]n fap-
tul c[ într-o camer[ doctorul a stat de vorb[ la o mas[ cu un copil
despre tipul de bomboane care-i plac cel mai mult, ca apoi s[-i
ofere acel tip de bomboane. Înaintea de a-i da bomboana, i-a spus
copilului c[ va pleca din camer[ pentru câteva minute. I-a mai
spus c[ este liber s[ ia =i s[ m[nânce bomboana, dar dac[ nu o va
mânca pân[ când se reîntoarce va mai primi înc[ dou[ astfel de
bomboane. Nou[zeci la sut[ din copii au mâncat bomboana ime-
diat dup[ ce doctorul a ie=it din camer[ =i doar zece la sut[ =i-au
controlat =i st[pânit impulsul de a lua =i mânca bomboana oferit[,
ca apoi s[ mai primeasc[ înc[ dou[ a=a cum li s-a promis. Atunci
când credin\a noastr[ în Dumnezeu cre=te înspre maturitate avem
discern[mântul =i puterea de a renun\a la ce ni se pare convenabil
sau poate chiar bun pe moment pentru un bine mai mare, cu folos
ve=nic în viitor. 
Odat[ ce prin poc[in\[ am fost n[scu\i de sus, în =coala

Duhului Sfânt înv[\[m s[ renun\[m la a ne face noi dreptate, la a
\ine mânie pe cineva care ne-a nedrept[\it, pentru c[ vedem în
viitor un bine mai mare de care vom avea parte dac[ alegem s[
umbl[m întâi dup[ lucrurile de sus =i nu dup[ cele de jos. Când
renun\[m la ceea ce lumea ne ofer[ acum pentru ceea ce
Dumnezeu ne va da nu peste mult timp d[m dovad[ de maturitate
în credin\[ =i aceasta const[ în faptul c[ începem s[ sem[n[m cu

lucrurile care nu le =tii pot ajunge s[ te înfrice =i s[ te paralizeze.
Ai tu planuri pentru viitorul apropiat sau mai îndep[rat, a c[ror
desf[=urare vor dovedi c[ =i tu ai o inim[ pentru Dumnezeu? Ai
planuri la care din diferite cauze ai renun\at sau pe care poate
chiar le-ai îngropat? Maria =i Marta nu =i-au îngropat fratele nu
pentru c[ nu l-au iubit, ci pentru c[ era mort, dar Domnul Isus
le-a întrebat: <...Unde l-a\i pus?...> (Ioan 11:34). Domnul te
întreab[ =i pe tine unde ai pus acele planuri f[cute cu zel, din
dragoste pentru Dumnezeu, nu pentru c[ nu =tie unde sunt, ci pen-
tru c[ a=a cum l-a înviat pe Laz[r, El poate s[ te ajute s[ duci la
îndeplinire acele planuri care aduc câ=tig Împ[r[\iei lui
Dumnezeu. Au fost oameni care ar fi vrut s[-l omoare pe Laz[r
odat[ inviat =i poate vei întâlni oameni care vor c[uta s[ omoare
ideile =i planurile tale, prin care Dumnezeu poate fi prosl[vit.
Ascultarea de Dumnezeu în smerenie te va califica pentru ajutorul
Lui =i nimeni nu-I poate sta împotriv[ atunci când El vrea s[ fac[
o lucrare prin aceia a c[ror inim[ este pentru El. 
Planurile fire=ti trebuie s[ r[mân[ îngropate, dar cele

duhovnice=ti trebuie s[ fie mereu în rug[ciunea noastr[
st[ruitoare, a=a dup[ cum rug[ciunea lui Ilie a fost st[ruitoare, ca
s[ le putem da curs atunci când El deschide u=a oportunit[\ii.
Credinciosul este asem[nat în Scriptur[ cu un osta= bun. Pentru a
putea fi socotit folositor trebuie s[ treac[ printr-o perioad[ de
instruc\ie, în care nu numai c[ înva\[ mânuirea armelor, dar este
pus la exerci\ii riguroase, în care voin\a lui trebuie s[ fie biruit[ =i
chiar zdrobit[ de voin\a instructorului, ca atunci când va ajunge
s[ lupte s[ poat[ executa comenzile primite, nu doar s[ le asculte
sau s[ spun[ cu ce este sau cu ce nu este de acord. Când ]ncheiem
leg[mânt cu Domnul Isus prin botez, care reprezint[ printre altele
moarte fa\[ de vechiul st[pân, suntem ini\ia\i într-o via\[ nou[, în
care recunoa=tem c[ apar\inem noului St[pân Isus. Recunoa=tem
c[ nu mai suntem ai no=tri, ci ai Lui. Mai în\elegem c[ avem dato-
ria de a urma planurile =i dorin\ele noului St[pân, care pe lâng[
darul vie\ii ve=nice ne-a promis o r[spl[tire nestric[cioas[ în
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=i f[ acel lucru f[r[ s[ mai amâi. 
Suntem de multe ori falimentari în lucrurile spirituale nu pen-

tru c[ nu în\elegem Cuvântul sau pentru c[ nu avem oportunit[\i
de a lucra în via Domnului, ci din cauza lenei care ne determin[
s[ neglij[m a face ceea ce putem face =i astfel ajungem la starea
periculoas[ de a relaxa disciplina sufleteasc[, devenind predispu=i
la ofertele vr[jma=ului. Am întâlnit oameni b[trâni care regretau
c[ nu au f[cut mai mult pentru lucrarea Domnului când au fost în
deplin[ putere, dar înc[ nu am întâlnit niciunul c[ruia s[-i par[
r[u c[ a lucrat mult pentru Domnul. Nu l[sa s[-\i scape ca printre
degete oportunitatea de a face lucruri care r[mân ve=nic, ca aceea
de a participa =i a avea un rol activ în mântuirea altora. <...Caut[
s[ fii evlavios> (1 Timotei 4:7). Caut[ s[ faci lucrurile care te fac
s[ semeni cu St[pânul Isus =i pune-\i inima s[ caute acele lucruri
care }i plac Lui. <C[ci Ezra î=i pusese inima s[ adânceasc[ =i s[
împlineasc[ legea Domnului, =i s[ înve\e pe oameni în mijlocul
lui Israel legile =i poruncile> (Ezra 7:10). 
Cel a c[rui inim[ este pentru Dumnezeu nu are doar o gândire

pozitiv[, ci are o credin\[ care-l face s[ ac\ioneze pe baza a ceea
ce a spus Dumnezeu, a=a cum a f[cut =i Ilie. Un suflet a c[rui
credin\[ este vie poate privi la luna care a trecut ca s[ vad[ ce a
lucrat puterea Domnului în via\a lui în acea perioad[ pentru
câ=tigul Împ[r[\iei lui Dumnezeu. Când exist[ o astfel de dovad[,
ea spune c[ inima acelui suflet este pentru Dumnezeu. <Câ\i de
aici sunte\i mântui\i?> a fost întrebarea pus[ într-o cas[ mare de
rug[ciune. Majoritatea au ridicat mâna sus, dar a urmat a doua
întrebare: <Ce ai f[cut pentru Domnul cu aceast[ mântuire pân[
acum?> To\i cei mântui\i sunt chema\i la a lucra în via Domnului,
dar nu ni se pl[te=te cu saci de f[in[ sau grâu, ci în primul rând
avem bucuria de a fi în voia Lui =i de a fi lucr[tori împreun[ cu
Dumnezeu în lucrarea de mântuire a oamenilor. To\i cei mântui\i
avem chemarea nu de a fi b[\o=i în sfin\enie, ci în har, în\elegând
=i sim\ind cu dorin\ele inimii Domnului Isus, s[ ar[t[m bun[tate
pentru cel c[zut sau lipsit de mântuire. +tim c[ Dumnezeu, care a

Fiul, care a suferit pedeapsa în locul nostru. <Va vedea rodul
muncii sufletului Lui =i se va înviora...> (Isaia 53:11). Un drume\
care trecea pe jos printr-un sat a întâlnit un b[trân care planta
pomi fructiferi =i l-a întrebat de ce planteaz[ acei pomi, pentru c[
probabil nu va ajunge s[ se bucure de roada lor. B[trânul i-a
r[spuns c[ de fapt el deja se bucur[ de roada acelor pomi din care
=tie c[ va gusta =i face acest lucru gândindu-se la aceia care vor
urma dup[ el =i care vor mânca din roada acelor pomi, tot a=a
cum =i el s-a bucurat de roada pomilor planta\i de bunicul =i tat[l
lui. Este un exemplu de lips[ de egoism =i de slujire. Este o stare
pe care o are inima aceluia care are o inim[ dup[ inima lui
Dumnezeu, pentru c[ prin multele lucr[ri la care particip[, cum ar
fi r[spândirea Scripturii, zidirea de case de rug[ciune sau alte
lucr[ri de acest fel, ei se bucur[ de bucuria Domnului =i de un
bine de care vor beneficia aceia care vor urma dup[ ei. 
Adev[rata Biseric[ a Domnului nu se afl[ într-o competi\ie

în[untrul ei, cum se ]nt`mpl[ la s[lile de spectacole, ci Ea este
interesat[ de dorin\a Domnului Isus, pentru c[ Biserica este un
trup viu a c[rui cap este Hristos. Nu numai David, ci =i noi sun-
tem chema\i la a fi oameni cu o inim[ dup[ inima lui Dumnezeu
prin a ne oferi primii pentru a ne pune talantul primit în nego\,
=tiind s[ facem deosebire între arogan\[ =i confiden\[. Arogan\a
î=i are r[d[cina în mândrie =i diminuaz[ efortul altuia dintr-un
sim\ de superioritate amestecat uneori chiar cu dispre\. Confi-
den\a copilului lui Dumnezeu const[ în aceea c[ odat[ calificat în
=coala Domnului =tie c[ poate face prin cârmuirea Duhului Sfânt
o lucrare bun[, care aduce câ=tig Împ[r[\iei lui Dumnezeu. E=ti tu
un suflet care are o inim[ ce bate pentru Dumnezeu? Dac[ pân[
ast[zi nu ai fost un astfel de suflet, de ast[zi po\i începe un nou
capitol în via\a ta, dedic`ndu-te împlinirii dorin\elor lui
Dumnezeu care mai mult ca orice dore=te ca oamenii s[ fie mân-
tui\i =i sc[pa\i de iad. Care este activitatea care te-ar apropia de
Dumnezeu =i ar dovedi c[ ai o inim[ ce bate pentru El? Este studi-
ul Scripturii, mai mult[ rug[ciune, d[rnicia, slujirea altora? Caut[
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nou; voi scoate din trupul vostru inima de piatr[, =i v[ voi da o
inim[ de carne> (Ezechiel 36:26). Pentru a primi aceast[ inim[
nou[ nu ai nevoie de spitalizare =i nici de sume enorme de bani,
ci trebuie s[ ai în via\a ta o zi a poc[in\ei, când recunoscând c[
e=ti un p[c[tos care nu se poate salva singur, renun\ând la tot ce
Dumnezeu nume=te p[cat, s[-\i predai via\a Domnului Isus =i
recunoscându-L ca St[pân s[-L sluje=ti cu toat[ fiin\a ta, având o
inim[ nou[, care vrea =i poate s[ fac[ voia Lui. Ilie a spus: <Viu
este Domnul!> pentru c[ a =tiut c[ Dumnezeu este nu doar o
închipuire, ci este un Dumnezeu adev[rat =i viu, care este Via\[. 
Po\i s[ spui =i tu c[ Dumnezeul t[u este viu? Po\i s[ spui c[ nu

doar trupul, ci =i sufletul t[u este viu pentru c[ ai primit aceast[
inim[ nou[? Dac[ da, a=a cum Ilie a avut o întâlnire cu Dumnezeu
când a fost luat la cer, =i sufletul t[u împreun[ cu to\i aceia care
tr[iesc pentru Dumnezeu vor avea o întâlnire cu St[pânul numit[
în Scriptur[ în mod metaforic Nunta Mielului. În medie, în lume
au loc 35.000 de zboruri de avioane pe zi, dar urmeaz[ s[ aib[ loc
un zbor, cum nu a mai fost =i cum nu va mai fi, numit R[pirea
Bise ricii (1 Tesaloniceni 4:17; Isaia 26:20, 60:8). Vei fi =i tu
aco lo? Este inima ta pentru Domnul? Va fi o s[rb[toare unde
Bise rica, care este format[ din sufletele acelora a c[ror vin[ a fost
=tears[ în meritul sângelui Mielului lui Dumnezeu, se va bucura
în prezen\a Împ[ratului Împ[ra\ilor. Tr[ie=te cu toat[ inima
pentru El! Adun[-\i comora sus în cer =i plin de pasiune sfânt[
lucreaz[ cu toat[ puterea, a=teptând =i gr[bind venirea acelei zi
când vom intra în casa Tat[lui pentru a fi ve=nic cu Domnul =i
Mântuitorul nostru, Isus Hristos.

Amin

creat toate lucrurile, a preg[tit o cunun[ =i chiar o r[spl[tire pen-
tru aceia care dintr-o inim[ plin[ de dragoste pentru Dumnezeu
lucreaz[ cu sârguin\[ =i cred c[ un singur zâmbet din parte Împ[ -
ratului va fi îndeajuns ca s[ compenseze orice efort al nostru. 
Acela care are o inim[ ce bate pentru Dumnezeu este un suflet

a c[rui credin\[ =i fapte se întrep[trund =i nu pot fi desp[r\ite.
Domnul Isus a ini\iat în ucenicii Lui de atunci =i în aceia de ast[zi
virtu\i valoroase, care prin adev[r =i total[ d[ruire î=i trag seva din
dragoste. Recunoscând c[ noi singuri suntem falimentari }l putem
l[sa s[ tr[iasc[ în noi printr-o dependen\[ de El =i printr-o
supunere de cârmuirea Duhului. Atunci El va fi gata s[ te folo -
seas c[ în lucrarea Lui, pentru c[ cerându-I ajutor î\i omori
mândria. Acela care umbl[ cu cei smeri\i =i nu cu cei mândri va fi
gata s[-\i fac[ de cunoscut planurile =i gândurile Lui cu privire la
via\a ta. Oricine prime=te ceva din meritul altuia trebuie s[ se
smereas c[. Noi am primit din plin binecuvânt[ri care vin în
meri tul creat de Domnul Isus la Golgota. Nimeni nu a dat mai
mult ca El =i nimeni nu a primit mai mult ca noi, de aceea El este
vrednic de tot ce este în stare s[ dea fiin\a noastr[ mai bun,
începând de la sim\[mintele de dragoste ale inimii noastre pân[ la
slujirea noastr[ pân[ la jertf[. Ai tu o astfel de inim[ care bate
pentru Dumnezeu? 
Am un coleg care avea inima bolnav[ =i trebuia s[ se odih-

neasc[ dup[ ce f[cea doar câtiva pa=i. Într-una din zile s-a dus la
spital =i chirurgii speciali=ti în transplanturi de inim[ i-au scos
inima afar[ =i i-au pus inima unui donator care a fost grav acci-
dentat. Dup[ zilele de recuperare omul s-a întors la serviciu =i de
doi ani lucreaz[ în mod normal, ca =i ceilal\i salaria\i. Vine o zi
când =i aceast[ inim[ se va opri, dar exist[ un Doctor numit =i
Rege al inimilor care poate =i vrea s[ dea oamenilor o inim[ nou[,
care s[ bat[ dup[ inima Lui. Este inima sufletului n[scut din nou,
care va bate ve=nic. Este o inim[ care simte cu El =i se bucur[ sau
se întristeaz[ de acelea=i lucruri ca =i El. Ai primit tu o astfel de
inim[ nou[? <V[ voi da o inim[ nou[, =i voi pune în voi un duh
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Dumnezeu, =i pe lâng[ mo=tenirea vie\ii ve=nice se bucura în mod
deosebit de o izb[vire de frica mor\ii. Aceast[ binecuvântat[
ofert[ este posibil[ prin jertfa înlocuitoare a Domnului Isus. Ea
este oferit[ =i ast[zi oamenilor, dar pu\ini sunt aceia care iau
aceast[ ofert[ în serios. Pe o piatr[ de mormânt scria: <+tiam eu
c[ o s[ se întâmple asta!> Moartea este o realitate a vie\ii cu care
ne-am obi=nuit, ]ns[ unii tr[iesc privind la acea clip[ cu mult[
fric[, iar al\ii privesc la ea ca la un sfâr=it de c[l[torie, când vor
trece de la ce este temporar la fericire =i via\[ ve=nic[. 
Privind cu aten\ie la acest text avem ocazia s[ observ[m cum

lucreaz[ Cuvântul la modul practic prin încrederea celui credin-
cios în Dumnezeu. Robul lui Dumnezeu Moise, care a avut ocazia
s[ participe la un milion de înmormânt[ri, ne sf[tuie=te s[ ne
num[r[m bine zilele (Psalmii 90:12), tr[indu-le cu o inim[
în\eleapt[. Putem face aceasta crezând cuvântul Aceluia care a
creat tot ce exist[, dup[ bunul S[u plac. Galeria de portrete a
sufletelor care s-au eviden\iat prin credin\[ înaintea lui
Dumnezeu, aminite ]n Evrei 11, sunt o dovad[ a felului în care
sufletul mântuit poate ajunge s[ fie izb[vit de frica mor\ii =i odat[
izb[vit de aceast[ robie, ca un bob de grâu care d[ un spic plin de
road[, s[ poat[ aduce câ=tig Împ[r[\iei lui Dumnezeu pân[ în ulti-
ma clip[ a vie\ii tr[ite în trup, pe p[mânt. 
Domnul Isus a venit pe p[mânt s[ nimiceasc[ lucr[rile celui

viclean (1 Ioan 3:8) =i parte din aceste lucr[ri este =i frica de
moarte, care este justificat[ numai în dreptul aceluia care nu s-a
împ[cat cu Dumnezeu. Acest fel de fric[ este cu totul nepotrivit[
pentru aceia care prin poc[in\[ au intrat la ad[postul jertfei
Domnului Isus. Ziua plec[rii noastre de pe p[mânt a fost tainic
pl[nuit[ nu de un du=man sau de cineva c[ruia nu-i pas[ de noi,
ci de Acela care ne iube=te =i ne vrea în prezen\a Lui pentru tot-
deauna. <Bucura\i-v[ neîncetat> nu înseamn[ s[ râzi ]ncontinuu,
ci înseamn[ s[ dai slav[ lui Dumnezeu în inima ta ne]ncetat.
Aceast[ stare a sufletului mântuit include =i clipele plec[rii de pe
p[mânt, când puterea Evangheliei str[luce=te mai tare ca oricând

19
IZBÃVIRE DE FRICA MORÞII

<Astfel dar, deoarece copiii sunt p[rta=i sângelui =i
c[rnii, tot a=a =i El }nsu=i, a fost deopotriv[ p[rta= la
ele, pentru ca, prin moarte, s[ nimiceasc[ pe cel ce
are puterea mor\ii, adic[ pe diavolul, =i s[ izb[veasc[
pe to\i aceia, care prin frica mor\ii erau supu=i robiei
toat[ via\a lor.> Evrei 2:14, 15

Frica mor\ii ]i \ine pe mul\i oameni în robia unei st[ri de
nefericire, care poate opri omul de la a se bucura de
via\[. Acest fel de robie este o stare nepotrivit[ pentru

aceia care prin na=terea de sus au devenit copii ai lui Dumnezeu.
Acest fel de fric[ p[gubitoare este o dovad[ a necredin\ei =i une-
ori chiar a unei st[ri de vinov[\ie ]n ce prive=te modul în care
ne-am f[cut datoria de ispravnici pe p[mânt. La trei ani dup[ ce
s-a întors la Domnul =i =i-a predat via\a cu toate aspectele ei
Domnului Isus, un om de afaceri a fost întrebat de pastorul din
biserica din care f[cea parte, dac[ îi poate spune cum vede el c[
poc[in\a i-a schimbat via\a. F[r[ ezitare, acel om a spus c[ nu-i
mai este fric[, ci dimpotriv[ se bucur[ de pace în suflet. A spus c[
via\a lui s-a schimbat în a=a fel ]nc`t nu-i mai este fric[ când sun[
telefonul =i prime=te o veste rea; nu-i mai este fric[ c[ va fi prins
cu ceva în neregul[, pentru c[ acum lucreaz[ cinstit, dar mai ales,
spunea el, nu mai îmi este fric[ s[ m[ culc ca =i înainte când m[
gândeam c[ s-ar putea s[ nu m[ mai trezesc, ci s[ trec din via\[ în
timpul nop\ii. 
Acel om întors la Dumnezeu descria beneficiile împ[c[rii cu
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tat, dar irecuperabil. 
Avem chemarea nu de a tr[i la nivelul unui minimum de va lori

spirituale care ne îng[duie s[ r[mânem comozi, ci avem chemarea
de a tr[i cu zel, care s[ ard[ ca o flac[r[ puternic[; zel care ne d[
puterea =i dorin\a de a ne investi =i chiar de a ne sacrifica pentru
a face ceea ce-I place lui Dumnezeu. Ce dorin\i fierb în sufletul
t[u? Au ele în vedere ultima ta zi pe p[mânt? +tiind c[ suntem
chema\i s[ slujim Aceluia care S-a dat ca jertf[ pentru noi, este
bine s[ =tim c[ zelul nostru se aprinde pe baza chem[rii specifice
a lui Dumnezeu pentru via\a noastr[. O astfel de via\[ în care clo-
cote=te pasiunea de a-L mul\umi pe St[pân trece dincolo de a
cunoa=te bucuria înv[\[turilor sau a ritualurilor. Ea este o via\[ a
unui suflet care este izb[vit de frica mor\ii, pentru c[ =tie c[ via\a
fiindu-i ascuns[ cu Hristos în Dumnezeu (Coloseni 3:3) este ne -
mu ritor chiar =i pe p[mânt pân[ în clipa hot[rât[ de Dumnezeu. 
De multe ori Dumnezeu leag[ promisiunile Lui de condi\ii

care au de-a face cu ascultarea noastr[ =i de planul Lui specific
pentru via\a noastr[. Ca s[ te po\i bucura de aceast[ via\[ f[r[ s[
fii umbrit de frica mor\ii trebuie s[ devii pom roditor, vas =i
unealt[ de care El vrea s[ se foloseasc[ în îndeplinirea dorin\elor
Lui pe p[mânt. Prin moartea Lui înlocuitoare pe Golgota ne-a
izb[vit de robia =i frica mor\ii, dar odat[ izb[vi\i prin dreptul de
r[scump[rare pl[tit pentru sufletul nostru am devenit ai Lui, =i
odat[ ce suntem ai Lui se a=teapt[ de la noi s[ îndeplinim voia
Lui. Dup[ cum o rela\ie s[n[toas[ dintre un so\ =i o so\ie nu poate
concura cu o fantezie închipuit[ de drepturi f[r[ de responsabi -
lit[\i a unuia dintre cei doi, tot a=a rela\ia noastr[ ca Biseric[ =i
Mireas[ a Domnului Isus nu este o rela\ie unde tot timpul doar
prime=ti tot ce vrei sau ce crezi c[ vrei, ci este o rela\ie în care
voia Lui devine voia noastr[, iar planurile =i dorin\ele Lui devin
planurile =i dorin\ele noastre, ca la vremea plec[rii de pe p[mânt,
izb[vi\i fiind de frica mor\ii, s[ ne putem bucura de r[spl[tirea
Lui (1 Corinteni 3:14). 
La sfâr=it de drum, via\a ta va avea de spus o poveste care-L

în via\a aceluia care a tr[it pentru Dumnezeu. 
Un copil al Domnului dup[ ce a studiat via\a plin[ de d[ruire

=i lipsit[ de egoism a lui Ioan Botez[torul s-a oprit la un verset
care i-a vorbit în mod deosebit. <...Ioan n-a f[cut niciun semn; dar
tot ce a spus Ioan despre omul acesta, era adev[rat>
(Ioan 10:41). La sfâr=itul vie\ii lui, acel om, inspirat de acest ver-
set, a spus c[ ar fi foarte mul\umit ca pe piatra lui de mormânt s[
scrie ceva foarte asem[n[tor. <Omul acesta nu a f[cut nicio minu -
ne, dar tot ce a spus cu vorba =i cu fapta despre Isus Hristos a fost
adev[rat.> Dumnezeu nu vrea admiratori secre\i, ci vrea ca tr[ind
pentru El s[ vestim =i chiar s[ ne l[ud[m cu Evanghelia p[cii pe
care am primit-o prin har, ca în acest fel s[ fim izb[vi\i de robia
fricii de moarte. De aceea dac[-L iube=ti pe Domnul Isus,
spune-I! +i dac[ vestea cea bun[ \i-a adus eliberare de frica mor\ii
spune aceasta celor din jurul t[u. 
Umbl[m într-o lume minat[ cu ideile explozive ale modernis -

mului, care au ca scop s[ ne dezechilibreze în  alergarea noastr[
=i s[ ne distrug[ credin\a care ne d[ o încredere în promisiunile lui
Dumnezeu ce ne înso\esc pân[ în clipa plec[rii de pe p[mânt,
izb[vindu-ne de frica mor\ii, a judec[\ii =i a unei pedepse ve=nice.
Suntem izb[vi\i de frica mor\ii nu printr-o minciun[, ca p[gânii
care spun c[ totul se termin[ la mormânt, ci prin Adev[rul Cuvân-
tului lui Dumnezeu care ne asigur[ c[ aceia care cred în El vor tr[i
ve=nic acolo unde este Dumnezeu. <Adev[rat, adev[rat v[ spun,
c[ cine ascult[ cuvintele Mele, =i crede în Cel ce M-a trimis, are
via\a ve=nic[, =i nu vine la judecat[, ci a trecut din moarte la
via\[> (Ioan 5:24). Abia atunci când suntem izb[vi\i de frica
mor\ii putem tr[i cu adev[rat, pentru c[ odat[ izb[vi\i de acest
gând care robe=te =i neferice=te oamenii suntem sc[pa\i de grija
de a p[stra ceea ce numai Dumnezeu poate p[stra, adic[ via\a
noastr[. Odat[ sc[pa\i de frica mor\ii ne putem dedica în a p[zi =i
face ceea ce este de valoare în via\a noastr[ în ziua pe care o tr[im
la prezent. Facem aceasta veghind asupra m[rturiei vie\ii noastre
=i asupra timpului care ni s-a încredin\at =i care este un bun limi-
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ne înva\[ s[ ne punem toat[ încrederea în ceea ce a spus
Dumnezeu, care a f[cut un plan prin care cei ce primesc darul
mânturii Lui sunt izb[vi\i de frica mor\ii. Istoria lui Luther ne
aminte=te un eveniment în care Satana l-ar fi întrebat dac[ simte
c[ Dumnezeu i-a iertat p[catele, la care Luther a r[spuns c[ nu
conteaz[ cum el se simte, ci ceea ce conteaz[ este ce a spus
Dumnezeu. Sim\urile pot ad[uga la fericirea noastr[ pe p[mânt,
dar nu depindem de ele, pentru c[ a=a cum ele ne pot duce în sus
pe culmi, ne pot duce =i în v[i de depresie. Noi nu depindem de
ele, ci de promisiunile Cuvântului lui Dumnezeu care ne spun c[
am fost izb[vi\i din robia fricii de moarte, pentru c[ în momentul
trecerii noastre de pe p[mânt primim un trup cu care putem intra
în Împ[r[\ia care ne-a fost preg[tit[ =i primim o cunun[ care nu
se ve=teje=te. Ai tu o credin\[ mântuitoare care te-a dus la
ascultare de El, f[c`nd leg[m`nt cu El prin botez? 
Botezul în ap[ nu este un act prin care devii cre=tin, ci un semn

c[ ai devenit cre=tin. Prin aceast[ m[rturie spui c[ nu mai e=ti al
t[u, ci a Aceluia care a murit în locul t[u. Botezul este un semn al
poc[in\ei prin care cel ce este izb[vit de frica mor\i vrea s[ fie
identificat ca fiind al lui Hristos. El a primit mântuirea =i iertarea
prin credin\[ în momentul poc[in\ei. Acest act al ascult[rii de
Dumnezeu are valoare când este f[cut cu o voin\[ liber[ de c[tre
acela care în\elege =i prime=te darul mântuirii, de aceea nu
botez[m copiii nou-n[scu\i, pentru c[ ei nu particip[ cu voin\a lor
la acest act care nu le face niciun bine. El le poate face r[u dac[
mai târziu se cred a fi ]n rela\ie bun[ cu Dumnezeu f[r[ s[ fi avut
o poc[in\[ personal[ =i o întâlnire cu Domnul Isus Hristos. Ceea
ce determin[ valoarea unei propriet[\i este suma de bani pe care
cineva ar pl[ti-o pentru acea proprietate. Privind la cât de mult a
pl[tit Dumnezeu pentru noi la Golgota putem s[ ne bucur[m când
vedem c[ avem valoare mare în ochii Lui. 
Realitatea vie\ii ne înva\[ c[ fiecare am fost crea\i pu\in

diferi\i, de aceea felul meu poate fi privit de un altul ca fiind ciu-
dat =i invers, dar ceea ce ne une=te este jertfa Domnului Isus care

va glorifica pe Dumnezeu sau }l va întrista. Va fi aceast[ via\[ a
ta tr[it[ în trup istoria unor clipe tr[ite în credincio=ie fa\[ de
Dumnezeu? Ai fost tu izb[vit de frica mor\ii? Ca s[ te po\i bucu-
ra de o via\[ lipsit[ de frica mor\ii trebuie s[ tr[ie=ti o via\[ în care
prezen\a lui Dumnezeu, care prin Duhul Sfânt te c[l[uze=te în tot
Adev[rul (Ioan 16:13) =i Duhul Lui cel bun care te ajut[ s[ te
fere=ti de leg[turile cu care te-ar putea leaga poftele =i îngri -
jor[rile vie\ii, nu te va l[sa s[ fii lene= sau neroditor (Marcu 4:19).
Ca s[ fii izb[vit de frica mor\ii trebuie s[ cuno=ti Cuvântul
Domnului în care g[se=ti promisiunile Lui ce nu se schimb[ =i s[
le iei ca fiind pentru tine. Ai fost tu izb[vit de frica mor\ii? Ca s[
te numeri printre cei izb[vi\i trebuie s[-L crezi =i s[-L ascul\i pe
Dumnezeu. 
Credin\a mântuitoare, care ne izb[ve=te de frica mor\ii, nu este

doar o gândire pozitiv[, un oarecare sim\ ce vine =i pleac[ din
gând, nu este o gândire în care speri la ceva bun, nu este un sim\
de optimism, nu este un sim\ de confiden\ialitate în propriile tale
abilit[\i, ci credin\[ mântuitoare înseamn[ s[ prime=ti un cuvânt
de la Dumnezeu =i crezându-l s[ ac\ionezi pe baza lui. Ai tu acest
fel de credin\[ care te izb[ve=te de frica mor\ii? <+i credin\a este
o încredere neclintit[ în lucrurile n[d[jduite, o puternic[ încre -
din\are despre lucrurile care nu se v[d> (Evrei 11:1). Credin\a este
ceea ce credinciosul pune între înv[\[tura Scripturii =i realitatea
vie\ii în care tr[ie=te într-un mod practic, credincios lui
Dumnezeu. Credin\a este o încredere neclintit[ în ceea ce a spus
Dumnezeu în Cuvântul Scripturii, =i acest Cuvânt ne asigur[ c[
cel care crede în Domnul Isus chiar dac[ ar muri va tr[i. <...Cine
crede în Mine, chiar dac[ ar fi murit, va tr[i> (Ioan 11:25). 
Când apostolul Pavel îi scrie lui Tit despre venirea Domnului

Isus referindu-se la cei care nu vor gusta moartea, el nume=te acel
eveniment pe care noi îl a=tept[m =i ast[zi <Fericita n[dejde>
(Tit 2:13) a ar[t[rii Domnului Isus care ne izb[ve=te ne mânia
viitoare (1 Tesaloniceni 1:10). Când este vorba de credin\[,
Scriptura nu ne spune s[ ne încredem sau s[ dezvolt[m sim\uri, ci
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ajunge în iad, unde este plânsul =i scr`=nirea din\ilor. Tân[rul a
spus c[ =tie, iar credinciosul a continuat s[-l întrebe dac[ =tie unde
va fi s[pt[mâna urm[toare, anul viitor, peste un an =i peste zece
mii de ani. R[spunsul c[ <tot în iad> a trezit acel tân[r =i l-a aju-
tat s[ priveasc[ lucrurile dintr-o perspectiv[ diferit[. Via\a nu se
termin[ la mormânt =i nefericirea de a trece din aceast[ via\[
nepreg[tit nu \ine doar câteva clipe, ci continu[ ve=nic, de aceea
fiecare suflet trebuie s[ se gândeasc[ adânc =i sincer dac[ este
gata pentru acea clip[ a desp[r\irii sufletului lui de trup, care
poate ap[rea fulger[tor în calea oricui. 
Henry Ford a spus c[ a gândi este cel mai greu lucru pe care

po\i s[-l faci, de aceea, spunea el, a=a de pu\ini oameni gândesc
cu adev[rat. Cu cât este mai s[n[toas[ mintal o persoan[, cu atât
poate mai bine reflecta la via\a lui, la ceea ce face =i la ce trebuie
s[ fac[. Spiritual vorbind, pentru a lua decizii bune pentru suflet
este necesar ca ochii min\ii s[ fie lumina\i de Duhul Sfânt care în
momentul cercet[rii, când sufletul omului aude Evanghelia, d[
fiec[rui suflet oportunitatea de a vedea c[ are nevoie de mântuire,
ca astfel s[ ia decizia de a se poc[i. Ai avut tu o întoarcere la
Dumnezeu? Ai fost tu izb[vit de frica mor\ii? Nu toat[ lumea care
crede c[ exist[ cer sau vorbe=te despre cer va merge în Cer. Cerul
este locul unde tot ce exist[ este bun, este locul unde lipse=te tot
ce este r[u. Cerul este un loc al lucrurilor des[vâr=ite, un loc unde
împreun[ cu Dumnezeu locuiesc cei neprih[ni\i. Cerul este locul
unde vor ajunge aceia care ascult[ porunca lui Dumnezeu prin
care-i cere omului s[ se poc[iasc[. <Dumnezeu nu \ine seama de
vremurile de ne=tiin\[, =i porunce=te acum tuturor oamenilor de
pretutindeni s[ se poc[iasc[> (Fapte 17:30).  
Exist[ o poc[in\[ lumeasc[, în care omul spune: <Am

p[c[tuit>, a=a cum a spus =i Faraon, Saul =i Iuda, dar f[r[ s[ se
c[iasc[ =i f[r[ s[ p[r[seasc[ c[ile rele dup[ ce a trecut momentul
de criz[, întocmai ca ni=te oameni care c[l[toresc cu avionul sau
cu vaporul =i surprin=i de o furtun[ nemaiîntâlnit[ se roag[ lui
Dumnezeu, dar care atunci când ajung teferi la destina\ie î=i con-

a fost cea mai scump[ implica\ie a Lui în via\a noastr[. Prin
aceast[ jertf[ to\i p[c[to=ii suntem primi\i ca sub o umbrel[ pro-
tectoare de vin[ =i r[spl[tirile ei. Prin moartea Lui a nimicit
puterea mor\ii, pentru ca noi izb[vi\i de aceast[ fric[ rea de
moarte s[ tr[im via\a cu folos pentru Dumnezeu. Dumnezeu, care
niciodat[ nu cere pân[ ce mai întâi ne d[, ne cere s[ tr[im via\a
pentru El, fiindc[ =i El a dat pentru noi ce a avut mai de pre\ ca
astfel s[ fim izb[vi\i de frica mor\ii. A tr[i izb[vit de frica mor\ii
înseamn[ a în\elege c[ suntem ca un fitil care are menirea de a
lumina, consumându-se pe sine, ca astfel s[ îndeplineasc[ dorin\a
Aceluia care a murit pentru ca cei p[c[to=i s[ poat[ mo=teni cerul.
A tr[i izb[vit de frica mor\ii înseamn[ a tr[i tot mai mult prin
credin\[, care prin harul lui Dumnezeu cre=te, =tiind c[ cerul este
locul preg[tit de Dumnezeu pentru aceia care-L iubesc pe El,
unde vom tr[i având un nume nou. Oare \i s-ar potrivi acolo sus
numele de: <Cel cedincios?> sau <Cel r[bd[tor?> 
Cerul este destina\ia acelora care-L cred pe Dumnezeu =i în

ascultare de El se poc[iesc, primind darul mântuirii. Cerul este
Cer, pentru c[ Dumnezeu este acolo. Cerul este Cer, pentru c[
Acela care ne iube=te =i pe care-L iubim este acolo. Este sufletul
t[u îndreptat spre Cer? Nu pu\ini pierd oportunitatea de a ajunge
acolo deoarece cred c[ poc[in\a cu na=terea din nou este doar un
lucru care poate fi ad[ugat la dorin\a lor de a ajunge acolo =i la
eforturile lor de a se mântui prin merite personale, când de fapt
aceasta este experien\a f[r[ de care niciun suflet nu poate ajunge
în Cer (Ioan 3:3). Cineva spunea c[ iadul este un azil al Univer-
sului pentru nebuni =i aceasta nu este departe de realitate, pentru
c[ numai un nebun nu se îngrije=te de sufletul lui care va tr[i
ve=nic. Numai un nebun spune c[ nu este Dumnezeu, numai un
nebun î=i adun[ comorile pe p[mânt far[ s[ le trimit[ în cer, nu -
mai un nebun amân[ întoarcerea lui prin poc[in\[ la Dumnezeu,
cu toate c[ =tie c[ nu este st[pân pe suflarea lui. 
Un tân[r dezam[git de împrejur[rile vie\ii a spus c[ î=i va lua

via\a, iar un credincios l-a întrebat dac[ =tie c[ în acest fel va
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acolo dac[ este ceva ce trebuie s[ evite s[ le spun[ acelor oameni
bolnavi. Acelui om i s-a spus c[ poate s[ le spun[ ce vrea, pentru
c[ =i a=a ei cred c[ este vorba despre altcineva, nu despre ei. Mul\i
când aud mesajul chem[rii la poc[in\[ procedeaz[ la fel, crezând
c[ atunci când este vorba despre p[c[to=i sau despre nevoia de po -
c[in\[ se refer[ la altcineva. Cine vrea mântuirea =i o via\[ izb[vit[
de frica mor\ii trebuie s[ se poc[iasc[. Cum va fi cu tine? E=ti gata
s[ pl[te=ti pre\ul ascult[rii de Dumnezeu? Gândind la rezultatul
dorit, alege, dar alege bine, pentru c[ locul care-l alegi va fi o des-
tina\ie ve=nic[. El te îndeamn[ s[ alegi Via\a, care este Domnul
Isus Hristos. Alegându-L pe El vei fi izb[vit de frica mor\ii. 

Amin

tinu[ via\a în p[cat. Poc[in\a adev[rat[ face sufletul n[scut din
nou nu doar s[ p[r[seasc[ p[catul, dar sufletul iertat ajunge s[
vad[ p[catul din perspectiva lui Dumnezeu ca pe un mare r[u, de
care îi este ru=ine. C`nd un suflet prive=te la timpul risipit, tr[it în
p[cat, cu o triste\e dup[ voia lui Dumnezeu, acea triste\e aduce
poc[in\[ (2 Corinteni 7:10). Aceast[ poc[in\[ aduce pace în
inim[, iar sufletul mântuit simte împlinire când începe s[ umble
în pas cu destinul trasat de Dumnezeu pentru via\a lui. Cei mân-
tui\i nu sunt suflete care nu mai gre=esc, dar orice c[dere produce
o reac\ie ca cea descris[ în Psalmul 51, unde David se poc[ie=te
de p[catul lui. 
Când începi s[ în\elegi Legea Domnului începi s[ în\elegi

p[catul =i gravitatea lui. Când începi s[ în\elegi p[catul începi s[
în\elegi c[ nu ai cum s[ scapi de el cu puterea ta =i s[ fii
neprih[nit. Pentru c[ noi nu avem cum s[ devenim neprih[ni\i,
Dumnezeu ne d[ aceast[ neprih[nire prin credin\a în Domnul
Isus, care prin moartea Lui a luat asupra Sa vina tuturor p[c[ to -
=ilor, pentru ca noi s[ putem fi socoti\i neprih[ni\i (Romani 3:24).
El socote=te neprih[ni\i nu pe cei ce citesc =i cunosc Scriptura, nu
pe aceia care fac fapte bune, ci pe aceia care mai întâi se v[d
p[c[to=i =i v[zându-se lipsi\i de merite cer =i primesc iertarea Lui.
El a venit s[ nimiceasc[ pe cel care avea puterea mor\ii, ca astfel
sufletul omului s[ poat[ fi izb[vit de frica mor\ii. <...Moartea a
fost înghi\it[ de biruin\[. Unde î\i este biruin\a, moarte?>
(1 Corinteni 15:54, 55). Cine vrea aceast[ slobozenie }l prime=te
pe Domnul Isus ca Domn =i St[pân =i-L m[rturise=te nu numai cu
gura, ci =i cu faptele. El este deja Domn =i va fi în veci, de aceea
nu po\i s[-L faci Domn, dar po\i prin cuvântul m[rturisirii tale
s[-L faci Domn al sufletului t[u, ca astfel s[ fii ]ntr-o zi în rândul
biruitorilor (Apocalipsa 12:11). 
Pentru fiecare succes se cere un pre\. Fiecare victorie cere un

sacrificiu, fiecare \int[ are obstacole =i dac[ vrei s[ ai mântuire o
po\i primi, dar numai ]n termenii dicta\i de El. Un om s-a dus s[
viziteze un azil de bolnavi mintal =i i-a întrebat pe îngrijitorii de
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Dac[ e=ti ocupat cu lucrul Lui =i-I dai lui Dumnezeu ce este al
Lui, care este motivul din spatele ascult[rii tale? De obicei omu-
lui nu-i place s[ i se spun[ ce datoreaz[. Dac[ e=ti interesat s[
cite=ti sau s[ ascul\i un mesaj care te cheam[ la a-\i revizita
promisiunile f[cute, acest lucru este o dovad[ c[ inima ta e treaz[
=i c[ î\i iube=ti sufletul. Este bine =i de folos s[ ne revizuim anga-
jamentul numit <leg[mânt> pe care l-am f[cut înaintea Domnului,
pentru c[ este sigur c[ El va face acest fel de evaluare de perfor-
man\[ a tr[irii în dreptul fiec[rui credincios, iar dac[ ne g[sim c[
în loc de road[ avem doar frunze este bine s[ =tim c[ suntem în
pericol de a fi pe lista celor care urmeaz[ s[ fie t[ia\i din gr[dina
Domnului (Luca 13:7). 
To\i cre=tinii care au avut parte de na=terea de sus pentru

perioada cât mai tr[iesc pe p[mânt sunt <o lucrare în proces> de
zidire, cioplire sau de =lefuire, de aceea este necesar s[ veghem în
dreptul acestei tendin\e a noastre de a relaxa disciplina necesar[
pentru a face ce am promis. Faptul c[ este necesar s[ ne cercet[m
pe noi în=ine ca unii care posibil s[ nu ne fim \inut cuvântul dat,
poate fi un gând care ne ajut[ s[ r[mân smeri\i, pentru c[ prin
aceast[ verificare proprie recunoa=tem c[ atâta timp cât suntem în
acest trup de carne inima noastr[ ne poate în=ela. Fericirea omu-
lui, care a fost mult c[utat[ =i de împ[ratul Solomon, este afectat[
de felul în care =tim s[ ne dedic[m ]n a lucra cu toat[ puterea
noastr[ pentru Dumnezeu, fiindc[ o astfel de dedicare afecteaz[
cele patru mari emo\ii care au acces la inima omului =i ele sunt:
bucuria, triste\ea, mânia =i frica. Din scrierile lui Solomon, care a
scris din vasta experien\[ a unui om care le-a încercat pe toate, se
desprind înv[\[turi care dau o lumin[ deosebit[ ca =i aceea care
ne spune c[ în rela\ia noastr[ cu Creatorul partea care ne revine
nou[, ca o datorie, este s[ ne temem =i s[ p[zim poruncile Lui
(Eclesiastul 11:13 ). Când ]ndeplinim voia Domnului prin ceea ce
facem, s[ facem acea lucrare nu de mântuial[ =i nici de ochii
lumii, ci cu toat[ puterea noastr[, ca pentru Domnul. <Orice
face\i, s[ face\i din toat[ inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru

20
FÃ CEEA CE AI PROMIS!

<Tot ce g[se=te mâna ta s[ fac[, f[ cu toat[ puterea
ta!> Eclesiastul 9:10

Când un muncitor se prezint[ la un interviu pentru a fi
angajat la un loc de munc[, el caut[ s[-=i prezinte cu
entuziasm abilit[\ile care îl calific[ pentru func\ia

dorit[ în institu\ia care-i acord[ acel interviu în vederea angaj[rii.
La rândul lor, tot mai des companiile aleg s[ fac[ o evaluare peri-
odic[ a celor aganja\i cu scopul de a le face cunoscut modul în
care conducerea acelei intreprinderi vede c[ cei angaja\i î=i
îndeplinesc angajamentele luate. Când poporul Israel a intrat în
|ara promis[, Iosua a spus c[ el =i casa lui vor sluji Domnului
(Iosua 24:15), iar poporul care-l asculta =i-a luat acela=i angaja-
ment. Istoria ]ns[ ne arat[ c[ aceste dorin\e bune ale poporului au
r[mas doar dorin\e, pentru c[ în timp au fost abandonate prin
aceea c[ poporul a preferat închinarea la idoli, f[r[ s[ se simt[
îndatora\i sau s[ le pese de vremurile de pace =i binecuvântare =i
f[r[ s[ se lase avertiza\i =i trezi\i de amenin\[rile cu r[zboi =i
pustiire din partea vr[jma=ilor. 
Într-un mod asem[n[tor, trecutul ne arat[ c[ nu este ceva

neobi=nuit ca în via\a credinciosului care a pornit cu mult[ râvn[
sfânt[ de a asculta =i de a lucra pe calea Domnului s[ apar[ în
timp simptome de sl[biciune sau chiar de boal[ spiritual[, care
sunt cunoscute =i clasate sub diagnosticul de <p[r[sire a dragostei
dintâi>. Dac[ ai primit iertarea lui Dumnezeu atunci când te-ai
poc[it =i ai devenit un copil al Lui, faci tu ceea ce ai promis?
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Domnului a fost apostolul Pavel, care a lucrat cu toat[ puterea lui,
la nivelul chem[rii lui, potrivit talan\ilor care i s-au încredin\at.
Dup[ convertirea de pe drumul Damascului, Saul a purtat numele
de Pavel, care înseamn[ <cel mic>, dar lucrarea pe care
Dumnezeu a desf[=urat-o în via\a lui nu a fost deloc mic[.
Aceast[ lucrare a lui a început cu întrebarea <Cine e=ti?>, =i mul\i
au o astfel de întrebare, dar nu to\i sunt gata s[ pun[ urm[toarea
întrebare pus[ de apostolului Pavel, prin care L-a întrebat pe
Domnul: <Ce vrei s[ fac?> Când pui aceast[ întrebare cu dorin\a
sincer[ de a asculta =i a face ceea ce \i se va cere, în\elegând c[
nu po\i uni închinarea de la templu cu cea de pe în[l\imi, cum a
încercat s[ fac[ Solomon, e=ti ferit de a umbla dup[ miraje ce-\i
risipesc via\a, ca apoi s[ te lase dezam[git. Duhul Sfânt aprinde
în suflet o pasiune sfânt[, c[reia atunci când îi dai curs devii feri -
cit prin aceea c[ î\i d[ un sim\ al împlinirii, deoarece =tii c[
urmând visul care \i-l d[ Dumnezeu e=ti pe drumul cel bun, adic[
spre a atinge \inta =i scopul pentru care ai fost creat. 
Când vorbim despre visul sau viziunea pe care Dumnezeu o d[

copiilor S[i pentru via\a pe care o mai tr[iesc pe p[mânt, practic
vorbim despre viitorul preferabil =i profitabil al vie\ii noastre,
conform voii lui Dumnezeu. Când un om cump[r[ un teren de
cas[, indiferent dac[ terenul este viran sau dac[ trebuie defri=at
sau cur[\at, de obicei are în mintea lui o poz[ a felului în care vrea
s[ arate casa pe care dore=te s[ o zideasc[. Dumnezeu are un ast-
fel de vis sau viziune în dreptul fiec[ruia dintre noi =i este un vis
care cuprinde un plan de activitate în fa\a c[ruia putem r[mâne
nep[s[tori, putem alege s[ particip[m pentru o vreme sau din
când în când, ori putem alege s[ particip[m lucrând cu toat[ pu -
terea noastr[. Cuno=ti tu planul lui Dumnezeu de lucru pentru
via\a ta? Lucrul Lui pentru noi poate fi foarte diferit de la per-
soan[ la persoan[, pentru c[, fiind ]nzestra\i diferit, nu to\i au
chemarea de a predica de la amvonul unei case de rug[ciune, dar
to\i au cel pu\in un talant de pus în nego\ =i to\i au de lucru în via
Lui. Una din cele mai importante slujbe, dar în acela=i timp =i una

oameni> (Coloseni 3:23). 
Împ[r[\ia prosper[ a lui Solomon a fost caracterizat[ de bel=ug

de hran[, bog[\ie de aur =i chiar slav[, pe care le-a primit prin
promisiune de la Dumnezeu atunci când i-a cerut în\elepciune s[
poat[ judeca poporul cu dreptate (1 Împ[ra\i 3:9). Spre deosebire
de tat[l lui David, Solomon a dat tot ce era nevoie pentru templu,
dar nu s-a dat pe sine cu totul =i pentru totdeauna templului, care
era un loc deosebit de întâlnire cu Dumnezeu. Solomon a f[cut ce
este bine înaintea Domnului, zidind templul din Ierusalim, dar a
avut =i o perioad[ în care s-a compromis, ajungând târât de o
iubire fireasc[ s[ zideasc[ femeilor str[ine altare pe în[l\imi, ca =i
acela a lui Chemo= =i a lui Moloc (1 Împ[ra\i 11:7). Solomon,
care a scris versetul moto g[sit la începutul acestui mesaj, a f[cut
parte dintr-o categorie select[ de oameni, care s-au g[sit într-o
situa\ie aproape unic[, în care i s-au terminat visele =i goana dup[
miraje pline de fantezie înainte ca s[ i se termine banii. Alegând
s[ lu[m ce-i bun din via\a acestui om faimos, care a avut tot felul
de experien\e, putem înv[\a s[ pre\uim via\a în oricare etap[ a ei
ne-am g[si prin a face ce este bine cu toat[ puterea noastr[, ca
pentru Domnul. <Tot ce g[se=te mâna ta s[ fac[, f[ cu toat[ pu -
terea ta!> (Eclesiastul 9:10). 
Privind la sfâr=itul lui trist putem înv[\a s[ apreciem =i s[ valo -

rific[m pentru eternitate timpul prezent în care odat[ ce am
primit darul mântuirii avem responsabilit[\i potrivite poten\ialu-
lui cu care am fost fiecare din noi înzestra\i. Evenimentele de
r[spântie a vie\ii ne prezint[ cu op\iuni de a alege spiritualul sau
lumescul, prin a urma tipare de tr[ire lume=ti sau duhovnice=ti =i
vom lua decizii bune în m[sura în care depinzând de cârmuirea
Duhului Sfânt devenim maturi în credin\[. A fi matur în credin\[
înseamn[ c[ odat[ ce \i-ai în\eles scopul vie\ii trasat de
Dumnezeu te subordonezi voii Lui, atunci când descoperi c[ El î\i
d[ valori ce au poten\ialul de a te face s[ rode=ti o road[ prin a
pune în nego\ talantul care \i s-a încredin\at. Unul din cele mai
bune exemple de urmat pentru felul de d[ruire ]n lucrarea
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=i îndatoriri la care se angajeaz[ =i de care sunt r[spunz[tori. Une-
ori ne aducem aminte de promisiunile Domnului din Scriptur[ ca
=i aceea c[ El ne va da tot ce ne dore=te inima (Psalmul 37:4), de
parc[ El ar fi un osp[tar de la care putem comanda orice vrem, dar
uit[m de multe ori c[ promisiunile Lui sunt condi\ionate de
cuvinte ca =i acelea c[ El ne d[ ce ne dore=te inima cât timp este
dup[ voia Lui, doar atunci când El este desf[tarea noastr[. 
Cunoa=terea Cuvântului lui Dumnezeu zide=te credin\a noastr[

=i tot credin\a este aceea care smerit[ cere ceea ce Dumnezeu a
promis. Tot credin\a, care poate vedea dincolo de limitele ome -
ne=ti, trebuie s[ ne dea imbold în a lucra pentru Dumnezeu cu
toat[ puterea noastr[. A-L cunoa=te pe Dumnezeu =i a primi darul
mânturii, ca apoi s[ te la=i c[zut în lenevie =i s[ nu mai vrei s[
lucrezi pentru El cu toat[ puterea înseamn[ a fi nerecunosc[tor =i
a nu-L prosl[vi a=a cum merit[. <Fiindc[, m[car c[ au cunoscut
pe Dumnezeu, nu L-au prosl[vit ca Dumnezeu, nici nu I-au
mul\umit; ci s-au dedat la gândiri de=arte, =i inima lor f[r[ pri-
cepere s-a întunecat> (Romani 1:21). O astfel de comportare pare
ceva de neconceput pentru cineva care abia s-a întors la
Dumnezeu =i este plin de zel pentru El, dar avem dovezi triste de
cazuri în care unii cu timpul datorit[ nevegherii, dovedind
prezen\a unei neîncrederi ce li s-a cuib[rit treptat în inim[, L-au
scos pe Dumnezeu =i lucrarea Sa din gândirea lor, înlocuit acel fel
de gândire cu o gândire de=art[, a=a cum ar fi aceea c[ Dumnezeu
se mul\ume=te =i cu resturi. 
Dumnezeu face promisiunea c[ nu se las[ batjocorit (Galateni

6:7), de aceea dup[ ce ne arat[ mil[ =i dragoste, a=a cum a a=tep-
tat de la cei zece lepro=i vindeca\i de lepr[ s[ fie mul\umitori,
a=teapt[ s[ vad[ în noi o inim[ mul\umitoare, care vrea s[ lucreze
cu toat[ puterea pentru El. Avem de-a face cu un Dumnezeu bun
=i cinstit, care-=i \ine partea Lui de leg[mânt. Dar noi? Facem noi
cu toat[ inim[ =i cu toat[ puterea ceea ce am promis? O astfel de
comportare din partea noastr[ împline=te porunca mare de a-L
iubi pe Dumnezeu cu toat[ inima, cu tot sufletul =i cu toat[ pute -

dintre cele mai nepre\uite, este slujba de a fi un r[zboinic în
rug[ciune. Uneori ne închipuim c[ avem de ales între a ne ruga
pentru unii =i nu pentru al\ii, când de fapt avem chemarea de a ne
ruga pentru to\i, fie din familie, fie fra\i în Domnul, pentru cei din
dreg[torii, pentru prieteni sau vr[jma=i. <V[ îndemn dar, înainte
de toate, s[ face\i rug[ciuni, cereri, mijlociri, mul\umiri pentru
to\i oamenii> (1 Timotei 2:1). 
La ie=irea dintr-o parcare mare de ma=ini a unei biserici din

America era o placard[ mare pe care scria: <Acum intri în câmpul
de misiune!> Este important[ lucrarea care se desf[=oar[ în casa
de rug[ciune, dar Dumnezeu are de lucru pentru fiecare dintre noi
=i în afara casei de rug[ciune, unde se aud strig[tele celor ce merg
spre moarte nemântui\i =i au nevoie de mil[ =i ajutor. Dac[ vrei s[
urmezi visul pe care Dumnezeu îl are pentru via\a ta trebuie nu s[
ceri mai înt`i s[ cuno=ti care este acel vis, ci s[ iei hot[rârea de a
fi gata s[ lucrezi cu toat[ puterea ta în a duce la îndeplinire acea
dorin\[ =i plan bun al lui Dumnezeu pentru via\a ta, =i abia apoi te
po\i a=tepta ca El s[-\i fac[ de cunoscut care este acel vis al Lui
pentru tine. 
Când ne întoarcem la Domnul avem dorin\a ca El s[ lucreze în

via\a noastr[ a=a dup[ cum ne-a promis în Cuvânt =i parc[ ne
\inem de promisiunile Lui precum David odinioar[. <Acum,
Doamne Dumnezeule, f[ s[ r[mân[ în veci cuvântul pe care L-ai
rostit asupra robului T[u =i asupra casei lui, =i lucreaz[ dup[ cum
cuvântul T[u> (2 Samuel 7:25). Este sigur c[ Dumnezeu întot-
deauna =i f[r[ excep\ie }=i \ine partea Lui de leg[mânt, dar El
a=teapt[ ca =i noi s[ lucr[m dup[ cuvântul care ni l-am dat atunci
când în dragsotea dintâi am promis c[ vom lucra pentru El cu
toat[ puterea noastr[. Ca s[ nu bâjbâim pe cale, devenind prad[
u=oar[ pentru inamic, este foarte important s[ =tim ce spune
Dumnezeu în Scriptur[ cu privire la promisiunile Lui, cu privire
la drepturile noastre de copii ai Lui, dar tot important este s[
cunoa=tem =i ceea ce El a=teapt[ de la noi, pentru c[ într-un
leg[mânt sau contract nu doar o parte, ci ambele p[r\i au drepturi
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pe Dumnezeu, Domnul Isus ne spune c[ a da zeciuial[ face parte
din lucrurile care nu trebuie l[sate nef[cute (Matei 22:23; Luca
11:42). Dac[ noi nu b[g[m mâna în buzunar s[ d[m s[racului =i
lucr[rii care face posibil[ înaintarea Evangheliei este posibil ca
Domnul s[ ne bage mâna în buzunar =i, pentru c[ mâna Lui este
cu mult mai mare dec`t a noastr[, El poate alege s[ ia totul. Dac[
alegem s[ d[m cu bucurie, lucrare care face parte din a lucra pen-
tru Domnul cu toat[ puterea, avem promisiunea c[ facem una din
lucr[rile care ne fac s[ fim iubi\i de El, pentru c[ prin a da cu
bucurie îi sem[n[m Lui =i în acela=i timp ne strângem o comoar[
în cer. Faci tu ceea ce ai promis? Dac[ dai, dai tu cu toat[ puterea,
adic[ f[r[ p[rere de r[u, ci cu bucurie =i credin\[?  
John Newton, cunoscut pentru cântarea cu titlul <M[re\ul har

m-a mântuit>, a fost un negustor de sclavi, dar prin interven\ia
miraculoas[ a lui Dumnezeu a devenit un copil al Lui =i a p[storit
o biseric[ în partea de sud a Angliei. Ca s[ nu uite de unde l-a scos
Domnul =i c[ I-a promis c[ va lucra cu toat[ puterea l-a mântuirea
altora =i-a ales un verset pe care l-a scris ca s[-l vad[ =i s[-l
citeasc[ ori de câte ori se a=eza s[ m[nânce la mas[. <Adu-\i
aminte c[ ai fost rob în \ara Egiptului; de aceea î\i dau poruncile
acestea, ca s[ le împline=ti> (Deuteronom 24:22). Dar tu î\i aduci
aminte de unde te-a scos Domnul? Schimbarea vie\ii lui John
Newton a produs un impact grozav în jurul oamenilor care-l
cuno=teau. Dar via\a ta? A produs ea un impact pozitiv care
îndrum[ oamenii spre Hristos, acolo unde Dumnezeu te-a a=ezat?
A nu lucra cu toat[ puterea, adic[ a face lucrarea Domnului f[r[
tragere de inim[, poate însemna c[ priorit[\ile inimii noastre s-au
schimbat din ziua când am primit darul mântuirii =i prin aceasta
putem stinge sau întrista pe Duhul Sfânt, care se întristeaz[ mai
u=or decât cum ne-ar place nou[ s[ credem. 
Dac[ alegem s[ nu lucr[m cu toat[ puterea pentru Domnul,

practic alegem s[ sl[bim în împotrivirea noastr[ de a capitula în
fa\a duhul lumii care vrea s[ ne asimileze cu biserici cu tot, dar
dac[ vom lupta pentru credin\a dat[ o dat[ sfin\ilor (Iuda 1:3),

rea (Deuteronom 6:5). Un predicator în vârst[ spunea c[ uneori
sim\ea o r[ceal[ în suflet ]n ce prive=te felul lui de slujire, pentru
c[ în unele duminici sim\ea o povar[ în a merge la Casa
Domnului =i a rosti un mesaj din Evanghelie. Acest om spunea c[
ori de câte ori i se p[rea lucrul Domnului o povar[ prea mare
petrecea timp singur =i revizita timpul =i locurile din tinere\ea lui,
când era dedat pl[cerilor =i se îndrepta cu pa=i repezi spre mor-
mânt dac[ nu i-ar fi ie=it înainte îndurarea lui Dumnezeu, care
prin Evanghelie l-a chemat la mântuire. Când î=i amintea de unde
l-a sc[pat Dumnezeu =i cât de mult bine i-a f[cut putea din nou s[
mearg[ cu bucurie la Casa Domnului, unde vestea Cuvântul vie\ii
f[r[ nicio re\inere =i cu toat[ puterea lui, a=a cum a promis când
a fost chemat în slujb[. Faci tu ceea ce ai promis? 
Când L-am primit pe Domnul am fost înv[\a\i s[-L onor[m cu

venitul nostru, fie el mare sau foarte mic, =tiind c[ de fapt
Domnului nu-i trebuie hârtiile noastre, numite de noi bacnote, dar
inten\ia cu care noi d[m pentru lucrarea Sa dovede=te ]n mod
tainic c[ El este de pre\ =i în acela=i timp dovedim credin\[ =i
ascultare. Nu tot ce Dumnezeu ne d[ este pentru noi, ci o parte ne
este dat[ pentru a fi o binecuvântare pentru cei care sunt în nevoi.
Samariteanul milos nu a spus c[ se va ruga Domnului s[-i trimit[
ajutor sau bani s[ pl[teasc[ la han, ci mânat de mil[ s-a cheltuit
pentru cel care c[zuse între tâlhari. La fel, =i Domnul Isus ne
înva\[ =i ne cere s[ facem bine semenilor no=tri care au nevoie de
ceva ce noi avem. Nu trebuie s[ fim ca o sugativ[ care doar
pretinde s[ i se dea, ci ca unii care am fost uda\i de ploaia binecu-
vânt[rii lui Dumnezeu trebuie ca =i noi s[-i ud[m pe al\ii
(Proverbe 11:25). Dac[ un om care lucreaz[ la o companie ce
transport[ colete la domiciliu ar alege s[ \in[ pentru el pachetele
pe care ar trebui s[ le primim nu ne-ar conveni deloc. Dac[ luân-
du-l la întreb[ri pe un astfel de om ne-ar spune c[ cei care nu vor
ca el s[ \in[ o parte din pachete nu ar trebui s[ le trimit[ prin el,
i-am spune acelui om c[ nu =i-a în\eles deloc scopul ce-l are ca
lucr[tor. Când a vorbit despre modul în care trebuie s[-L cinstim
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faptele bune preg[tite de Dumnezeu pentru noi (Efeseni 2:10)
este succesul lui Dumnezeu, pentru c[ rodirea noastr[ onoreaz[ =i
valorific[ cu rost =i valoare ve=nic[ jertfa Domului Isus. 
Acum, pentru timpul scurt cât e=ti în via\[, este vremea când

po\i prin felul în care la=i ca visul =i dorin\a lui Dumnezeu pentru
tine s[ se duc[ la îndeplinire s[ valorifici via\a aceasta pentru
r[spl[tiri ve=nice. Fiecare suflet î=i tr[ie=te poc[in\a =i credin\a lui
în mod individual =i personal, =i tot a=a vor fi =i r[spl[tirile lui
Dumnezeu. <Iat[, Eu vin curând; =i r[splata Mea este cu Mine, ca
s[ dau fiec[ruia dup[ faptele lui> (Apocalipsa 22:12). Dac[
pl[tind pre\ul ascult[rii alegem s[ l[s[m ca Domnul Isus s[ fie
v[zut în noi =i ceea ce El ne încredin\eaz[ de f[cut în via Lui
facem cu toat[ puterea noastr[, ne vom bucura, în ziua când
St[pânul ne va chema ca pe ni=te robi credincio=i, s[ intr[m în
odihna Lui =i s[ st[m la masa Lui. Tot ce g[se=te mâna ta s[ fac[
pentru gloria lui Dumnezeu, f[ cu toat[ puterea ta!

Amin

chiar dac[ vom fi prigoni\i uneori, într-o zi ne vom bucura cu
aceia care vor primi cununa vie\ii f[g[duit[ celor ce-L iubesc pe
Domnul (Iacov 1:12). Faci tu ce ai promis? Atunci când am sim\it
iertarea =i inima ne-a fost plin[ de focul dragostei dintâi am
promis c[ mai întâi vom c[uta Împ[r[\ia lui Dumnezeu =i
neprih[nirea Lui (Matei 6:33). Mâna\i de acel zel sfânt a dragostei
pentru Dumnezeu =i oameni, practic am recunoscut importan\a de
a lupta r[zboaiele Domnului, nu ale noastre sau ale altor oameni.
Mai e=ti tu recunoscut ca un suflet care, la fel ca David odinioar[,
lupt[ r[zboaiele Domnului? <... c[ci domnul meu poart[
r[zboaiele Domnului, =i niciodat[ nu va fi r[utatea în tine>
(1 Samuel 25:28). Dac[ fa\[ de o institu\ie financiar[, a=a cum
este banca, po\i s[-\i ]ndepline=ti obliga\iile, pentru c[ te faci
r[spunz[tor unei promisiuni f[cute printr-o semn[tur[ dat[, cu cât
mai mult suntem r[spunz[tori fa\[ de promisiunea pe care am
f[cut-o c[-L vom sluji pe Domnul. 
Tr[im într-o lume a c[rui mod de gândire promoveaz[ idea c[

oamenii sunt buni =i c[ toate credin\ele sunt cam la fel, trebuie
doar s[ fii sincer ca s[ mergi în cer. }ns[, dac[ privim la calea
îngust[, pe care \ii =i nume=ti important ceea ce Dumnezeu
nume=te important, vom vedea c[ pu\ini sunt cei ce merg pe ea,
pentru c[ majoritatea oamenilor aleg calea ce duce la pierzare
ve=nic[ (Matei 7:13). Când ceea ce faci pentru Dumnezeu faci cu
toat[ puterea cu care El te-a înzestrat, acest lucru nu numai c[
produce bucurie Tat[lui nostru ceresc, dar o astfel de tr[ire devine
o dovad[ pentru cei din jur a faptului c[ în noi tr[ie=te Hristos.
Omul are nevoie s[ se simt[ iertat, de aceea Dumnezeu ne-a dat
un Miel de jertf[ la Golgota. Omul are nevoie s[ simt[ c[ face
ceea ce este bine, de aceea Dumnezeu la Cincizecime a trimis
Duhul Sfânt care s[ lucreze în noi =i prin noi cu toat[ puterea
planul lui Dumnezeu pentru via\a noastr[. Nu te cost[ nimic s[
devii cre=tin, dar te cost[ tot ce ai =i tot ce e=ti ca s[ fii un ucenic
al Domnului, care lucreaz[ cu toat[ puterea lui în ceea ce face
pentru Domnul Isus. Succesul nostru ca suflete care umbl[ în
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produse cosmetice, iar în ultima vreme unii ajung chiar s[ fac[
opera\ii estetice. Pentru unii, o via\[ bun[ înseamn[ o via\[ tr[it[
doar pentru petreceri, în care beau =i m[nânc[ în compania
muzicii lume=ti. Pentru al\ii, o via\[ bun[ înseamn[ a tr[i în
destr[b[l[ri =i patimi f[r[ de frâu. Pentru unii, o via\[ bun[ este o
via\[ în care au putere =i înfluen\[ în societate, unde sunt aprecia\i
=i privi\i cu cinste de c[tre oameni pentru reliz[rile lor p[mânte=ti,
dar toate aceste scopuri care alc[tuiesc omul firesc, adic[ o via\[
bun[, sunt lucruri trec[toare. Lumea s-a schimbat în a=a fel c[ nu
apreciaz[ =i nu r[spl[te=te cum ar trebui bun[tatea omului cinstit. 
Tot mai des tinerii care tr[iesc dup[ un cod moral sunt cel mai

pu\in populari, iar uneori sunt privi\i ca fiind ridicoli, când prin
deciziile pe care le iau vor s[ se p[streze cura\i la suflet. Omul de
afaceri care vrea s[ fie cinstit în toate spune c[ este mai pu\in
c[utat dec`t cel care =tie s[ fie pref[cut =i cum s[ în=ele. Oare se
merit[ s[ mai fii bun într-o astfel de lume? Absolut DA, de fiecare
dat[. În orice împrejurare adev[ratul succes înseamn[ a asculta =i
tr[i dup[ preten\iile lui Dumnezeu. <|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).
Parte din a avea o via\[ bun[ este a fi bun. Roada Duhului—
bun[tatea—schimb[ =i face omul bun dup[ un standard
duhovnicesc, care consider[ c[ bog[\ia nu este o bun[stare mate-
rial[, ci o bog[\ie =i chiar frumuse\e duhovniceasc[. Acela care
vrea s[ tr[iasc[ ceea ce Scriptura nume=te o via\[ bun[ î=i
r[stigne=te firea împreun[ cu patimile ei =i umbl[ c[utând s[ plac[
noului St[pân. Poate face aceasta umbl`nd cârmuit de Duhul.
Acela care alege ca în ascultare de Dumnezeu s[ fie bun =i s[ fac[
ceea ce este drept în ochii Lui are pace în inim[, pe când cel care
folose=te standardul stâmb al lumii, chiar dac[ este conving[tor =i
în=al[ pe al\ii, nu se poate în=ela pe sine ]nsu=i, în sensul c[ nu are
pace în[untrul lui cât timp con=tiin\a înc[ îi mai este vie. 
Apostolul Pavel a privit în[untrul lui, ca apoi s[ spun[ celor

ce-l acuzau pe nedrept c[ el tr[ie=te cu un cuget curat, adic[ cu o

21
O VIAÞÃ BUNÃ

<Cei ce sunt ai lui Hristos Isus, =i-au r[stignit firea
p[mânteasc[ împreun[ cu patimile =i poftele ei. Dac[
tr[im prin Duhul, s[ =i umbl[m prin Duhul. S[ nu
umbl[m dup[ o slav[ de=art[, înt[râtându-ne unii pe
al\ii, =i pizmuindu-ne unii pe al\ii.> Galateni 5:24-26

Ce înseamn[ s[ tr[ie=ti o via\[ bun[? R[spunsurile difer[
]n func\ie de standardul pe care alegem s[-l folosim
pentru a m[sura ce înseamn[ o via\[ bun[. Exist[ un

standard firesc sau omenesc, care, pentru c[ se bazeaz[ pe o
vedere p[mânteasc[, socote=te c[ a avea o via\[ bun[ ]nseamn[ a
avea tot ce =i-ar dori omul din ceea ce vede cu ochii, dar acest fel
de trai, numit în Scriptur[ un <sem[nat> în firea p[mânteasc[, are
ca rezultat final putrezirea. Cel de-al doilea standard este cel al
Scripturii, conform c[ruia sufletele acelora care prin poc[in\[ au
avut parte de o a doua na=tere tr[iesc prin credin\[ =i duc o via\[
asem[nat[ cu o <sem[nare> în Duhul, care are ca rezultat final
via\a ve=nic[. <Cine sam[n[ în firea lui p[mânteasc[, va secera
din firea p[mânteasc[ putrezirea; dar cine sam[n[ în Duhul, va
secera din Duhul via\a ve=nic[> (Galateni 6:8).
Primul mod de tr[ire are ca izvor al rânduielilor de convie\uire

roada firii, iar al doilea are ca izvor roada Duhului. Pentru unii, a
avea o via\[ bun[ înseamn[ a avea mai mult decât au nevoie, =i a
se sim\i bine prin ceea ce fac, indiferent de cost. Pentru al\ii, o
via\[ bun[ const[ în a ar[ta bine, de aceea investesc timp în exces
pentru a-=i men\ine condi\ia fizic[; cheltuiesc sume enorme în
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seama de rânduieli =i trecând peste ce este scris vor ajunge s[ fie
complet descalifica\i sau, dac[ vrem s[ folosim expresia apos-
tolului Pavel, vor ajunge s[ fie lep[da\i (1 Corinteni 9:27).
Înv[\[tura Scripturii este clar[ în privin\a mântuirii, care este ceva
ce trebuie p[strat[. Ea vorbe=te despre situa\ii în care cel care se
abate de la harul lui Dumnezeu (Galateni 5:4) poate ajunge într-o
situa\ie mai rea decât cum a fost înainte de a afla despre mântuire.
R[mânerea noastr[ în mântuire este asem[nat[ de Domnul Isus cu
ml[di\ele care-=i trag seva din vi\[, care este Domnul Isus, iar
dac[ sunt t[iate, pentru c[ nu aduc rod, ajung s[ fie aruncate =i
arse în foc (Ioan 15:2-6). Când suntem slabi în firea cea veche,
atunci putem fi tari în duhul, adic[ în omul cel nou, pentru care a
tr[i o via\[ bun[ înseamn[ a te pune la dispozi\ia lui Dumnezeu
cu tot ce e=ti =i cu tot ce ai. 
Un avion Boing 747 când este plin la capacitate cu pasageri,

bagaje =i combustibil, cânt[re=te un milion de pounzi =i totu=i
motoarele uria=e îl propulseaz[ înainte =i îl ridic[ pân[ la
în[l\imea de zece kilometri de la p[mânt, unde st[ p`n[ la
finalizarea cursei. De la decolare pân[ la aterizare, gravita\ia
p[mântului asupra acestei p[s[ri uria=e nu este anulat[, ci este
doar biruit[ cu ajutorul motoarelor care folosindu-se de legea
aerodinamicii biruie=te legea gravita\iei. Legile dup[ care se con-
duce firea p[mânteasc[, numite =i legea p[catului =i a mor\ii, sunt
puternice =i nu dispar odat[ ce ne-am predat Domnului Isus, dar
ele pot fi biruite de legea Duhului de via\[, care are drept de câr-
muire în via\a celui ce alege s[ tr[iasc[ cu adev[rat ceea ce
Scriptura nume=te o via\[ bun[. <În adev[r, legea Duhului de
via\[ în Hristos Isus, m-a izb[vit de Legea p[catului =i a mor\ii>
(Romani 8:2). Ca s[ putem tr[i via\a cea bun[ din perspectiva
cerului este necesar ca prin poc[in\[ s[ devenim duhovnice=ti;
este necesar s[ devenim din r[i, buni, în meritul jertfei
Domnului Isus. 
Scriptura ne spune (Romani 3:12) c[ nu este niciunul care s[

fac[ binele, pentru c[ binele care este v[zut ca o virtute de

con=tiin\[ care nu-l osânde=te pentru ce a f[cut =i pentru ceea ce
face. <De aceea m[ silesc s[ am totdeauna un cuget curat înaintea
lui Dumnezeu =i înaintea oamenilor> (Fapte 24:16). Cu o astfel de
con=tiin\[ liber[ a putut s[ cânte în temni\[ când a fost legat =i cu
picioarele în butuci; a putut s[ sufere nedrept[\ile oamenilor =i s[
a=tepte cu bucurie ziua desfacerii cortului trupului s[u, cum a
numit el plecarea lui acas[ la Domnul. Se merit[ =i trebuie s[ fii
bun, nu numai pentru pacea din[untru, ci =i pentru felul cum
aceast[ bun[tate vorbe=te chiar =i f[r[ cuvinte uneori acelora care
sunt în jurul nostru. Noi putem privi în[untrul nostru, dar cei din
jur ne examineaz[ tr[irea care poate fi ca un indicator, îndrum[tor
spre Hristos sau o piatr[ de poticnire în calea acelora care caut[
s[ ajung[ în cetatea de sc[pare. <De aceea, dac[ o mâncare face
pe fratele meu s[ p[c[tuiasc[, nu voi mânca niciodat[ carne, ca s[
nu fac pe fratele meu s[ p[c[tuiasc[> (1 Corinteni 8:13). 
Fiecare om este un cre=tin bun sau r[u, care aduce cinste sau

ru=ine acestui nume. Cei din jur cunosc aceasta chiar dac[ aleg s[
r[mân[ în t[cere, fiindc[ din tr[ire citesc epistola vie\ii noastre.
<Voi sunte\i ar[ta\i ca fiind epistola lui Hristos, scris[ de noi, ca
slujitori ai Lui, nu cu cerneal[, ci cu Duhul Dumnezeului celui
viu; nu pe ni=te table de piatr[, ci pe ni=te table care sunt inimi de
carne> (2 Corinteni 3:3). Se merit[ =i trebuie s[ fim buni, nu
numai pentru motivul interior al cugetului nostru, nu numai pen-
tru motivul exterior al cugetului altora, ci pentru motivul c[ din
ceruri suntem urm[ri\i cu mult interes, =i faptele, gândurile =i
inten\iile ne sunt registrate pentru a fi r[spl[tite într-un fel sau
altul. O via\[ bun[ pe p[mânt este o via\[ în care tr[im urm[rind
=i dând curs intereselor lui Dumnezeu. O astfel de via\[ este
urmat[ de un destin bun =i ve=nic ]mpreun[ cu acela care este
Bunul cel mai bun, adic[ cu Dumnezeu Tat[l nostru. 
Via\a tr[it[ pe p[mânt de fiecare suflet care se nume=te cre=tin

îl calific[ pentru o r[spl[tire sau pentru o pierdere de r[splat[
(1 Corinteni 3:10-15). Pe cei care din duhovnice=ti au ajuns
lume=ti îi va pune în rândul acelora care nu au alergat \inând
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pl[cere în def[im[ri, cum a spus acest apostol minunat.
John Wesley, prin care acum peste o sut[ de ani Dumnezeu a

adus o mare trezire spiritual[, considera c[ tr[ie=te via\a cea bun[
=i c[ se afl[ în rela\ii bune cu Dumnezeu nu numai cât timp este
înso\it de har în miile de predici pe care le-a \inut, ci =i atunci c`nd
avea parte de persecu\ie. Într-o zi, ]n timp ce c[l[rea pe calul lui a
f[cut o constatare =i a început s[ se îngrijoreze când a descoperit
c[ de câteva s[pt[mâni nimeni nu-l batjocorise în vreun fel pentru
credin\a lui în Dumnezeu. A început s[-=i cear[ iertare Domnului
dac[ a f[cut ceva care L-a întristat, =i ]n acele momente cineva,
care l-a recunoscut, a început s[-l înjure =i s[ dea cu pietre dup[ el.
Atunci a mul\umit Domnului pentru c[ a =tiut c[ este în voia
Domnului =i pentru el acea prigoan[ era parte din a tr[i via\a cea
bun[. Astfel de oameni nu-=i iau teologia din circumstan\e, ci din
Cuvântul lui Dumnezeu, sub cârmuirea Duhului Sfânt.
A tr[i o via\[ bun[, duhovniceasc[, înseamn[ a lucra în ogorul

Domnului. Majoritatea credincio=ilor simt aceast[ povar[ bun[ =i
accept[ la nivelul gândirii realitatea necesit[\ii de a lucra pentru
ca sufletele s[ fie mântuite, dar la nivelul duhului, pentru cei mai
mul\i, devine o povar[ sau pare chiar o imposibilitate =i aceasta
pentru c[ aleg s[ depind[ de puterea lor. Este slujba noastr[ s[
ducem mesajul mântuirii pân[ la urechea celor nemântui\i, iar
slujba Duhului Sfânt este de a duce aceast[ veste de la ureche la
inim[. O astfel de m[rturie începe cu a spune chiar în cele mai
simple cuvinte ceea ce a f[cut Domnul pentru tine. Aceast[
m[rturie nu începe prin a merge în \[ri îndep[rtate, ci începe prin
a duce Vestea Bun[ a mânturii celor care locuiesc împrejurul t[u.
Cei din jur nu vor alege de obicei s[ te întrebe ce zici despre mân-
tuire sau de ce crezi c[ duci o via\[ bun[, ci vor urm[ri ce va
r[m`ne în urma vie\ii tale. Când stai în picioare pentru Domnul,
=i El alege s[ stea în picioare pentru tine. 
+tefan a stat în picioare pentru Domnul Isus =i a vorbit at`t de

bine ]nc`t Domnul Isus care <st[> la dreapta Tat[lui a stat în
picioare ca s[-l primeasc[ pe +tefan. Când +tefan era împro=cat

Dumnezeu vine din El, izvorul a tot ce este bun, pentru c[ omul
nu se na=te bun, ci devine bun atunci când prin poc[in\[ i se iart[
vina =i îmbr[când haina neprih[nirii lui Hristos tr[ie=te prin
credin\[, umblând cârmuit de Duhul. <Poate un Etiopian s[-=i
schimbe pielea, sau un pardos s[-=i schimbe petele? Tot a=a, a\i
putea voi s[ face\i binele, voi, care sunte\i deprin=i s[ face\i r[ul?>
(Ieremia 13:23). Apostolul Pavel, care odat[ încercase s[ devin[
bun înaintea lui Dumnezeu \inând cu stricte\e Legea, dup[ ce a
devenit o f[ptur[ nou[ în Hristos a recunoscut neputin\a omului
vechi de a reu=i vreodat[ s[ fie bun. <+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>
(Romani 7:18). Pân[ când omul nu ajunge la acest punct, unde
privind la ceea ce el ar numi faptele lui bune se vade incapabil de
a mai fi bun înaintea ochilor sfin\i ai lui Dumnezeu, nu poate
primi darul lui Dumnezeu—mântuirea. 
Mul\i cred c[ sunt prea slabi s[ tr[iasc[ o via\[ cu totul dedicat[

pentru Dumnezeu, dar de fapt problema este chiar invers, pentru
c[ ne este prea greu s[ umbl[m prin credin\[, fiindc[ suntem prea
tari. Suntem prea tari în omul cel vechi, care chiar =i dup[ întoar -
cerea la Dumnezeu nu înceteaz[ s[ negocieze pentru drepturi =i nu
le poate primi numai în m[sura în care omului cel nou i se taie din
drepturi. Pentru omul firesc a tr[i dup[ îndemnurile Duhului de
via\[ este de multe ori socotit a fi o nebunie, a=a cum a fost privi -
t[ tr[irea apostolului Pavel, dar aceasta pentru c[ cei fire=ti sunt
orbi\i spiritual =i nu v[d vreun folos ]n a tr[i o via\[ socotit[ bun[,
dup[ dreptarul înv[\[turii s[n[toase a Scripturii. <+i s[ v[ lumi -
neze ochii inimii, ca s[ pricepe\i care este n[dejdea chem[rii Lui,
care este bog[\ia slavei mo=tenirii Lui în sfin\i, =i care este fa\[ de
noi, credincio=ii, nem[rginita m[rime a puterii Sale, dup[ lucrarea
puterii t[riei Lui> (Efeseni 1:18, 19). Este u=or s[ observ[m în
via\a apostolului Pavel diferen\a dintre a tr[i ceea ce omul firesc
nume=te o via\[ bun[ =i ceea ce omul duhovnicesc nume=te o via\a
bun[. Omul firesc caut[ faim[, pe când cel duhovnicesc g[se=te
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avea necazuri; dar îndr[zni\i, Eu am biruit lumea> (Ioan 16:33).
Avem pace în El când nu uit[m cine este în deplin control al

oric[rei situa\ii =i dac[ nu uit[m c[ oricât de mare ar fi necazul,
Domnul nu este îngrijorat c[ nu ne poate ajuta. Nelini=tea =i zbu-
ciumul pe care-l sim\im în[untrul nostru c`nd ne afl[m ]n necaz
sunt reac\ii normale =i naturale, dar în acele momente trebuie s[
depindem de puterea omului nou. Pacea este chez[=uit[ de
Dumnezeu =i în loc s[ l[s[m îngrijorarea, ca o brum[ ce cade
peste plante s[ ne ia ostatic[ bucuria, s[ avem îndr[zneala de a fi
un Daniel sau un Iosif, care orice s-ar ]nt`mpla nu se compromite,
ci se las[ în grija lui Dumnezeu. Când trecem prin câmpul minat
al dezn[dejdii =i disper[rii, Duhul Sfânt, C[l[uza, este gata s[ ne
sf[tuiasc[ unde =i cum s[ p[=im, pentru c[ El vrea s[ ajungem cu
bine în Casa Tat[lui din Cer. Oile Domnului Isus aud vocea
p[storului =i o deosebesc, pentru c[ o aud mereu, pe când oaia
bolnav[ poate merge dup[ oricine. Auzi tu des vocea St[pânului
în duhul t[u? El este locul unde cel r[u nu te poate urm[ri când te
închini Domnului în rug[ciune, în duh =i adev[r, =i vr[jma=ul tre-
buie s[ r[mân[ afar[, pân[ ie=i din nou la lupt[ îmbr[cat în pute -
rea care vine de sus. 
Când tr[ie=ti prin Duhul, a=a cum spune textul citat la început,

vei fi recunoscut nu numai în ceruri, dar =i pe p[mânt, între cei
care-L iubesc pe Domnul, ca fiind binecuvântat de El, a=a cum
Isaac a fost v[zut de Abimelec ca fiind un om binecuvântat, cu
care a fost Dumnezeu. <…Tu acum e=ti binecuvântat de Domnul>
(Genesa 26:29). Cel firesc tr[ie=te pentru cei ce trec odat[ cu
scurgerea timpului, pe când cel duhovnicesc investe=te ce este =i
ce are în ceea ce r[mâne ve=nic. Cel firesc este un rob al p[catu-
lui, dar cel duhovnicesc spune: <F[-m[ Doamne un rob al T[u, =i
voi fi liber cu adev[rat!>, pentru c[ =tie c[ nu exist[ stare de inde-
penden\[ =i f[r[ El nu exist[ slobozenie pentru sufletul omului.
Cel firesc are o pace =i fericire care depinde de circumstan\e, dar
cel duhovnicesc prime=te pace în suflet, o pace care întrece orice
pricepere omeneasc[, are o bucurie a mântuirii =i se bucur[ de

cu pietre a spus: <Doamne, nu le \ine în seam[ p[catul acesta!> =i
atunci, mai mult ca oricând, s-a asem[nat cu Fiul care a dorit
binele celor care-L omorau. +tefan a tr[it o via\[ bun[ =i a dat ce
se poate pierde, adic[ via\a, pentru ceea ce nu se pot pierde, adic[
cununa de martir =i via\a ve=nic[. Astfel de oameni sunt cei care
au în\eles c[ necazul nu poate distruge via\a celui care tr[ie=te
pentru Dumnezeu atâta timp cât nu îl las[ s[ intre între ei =i
Domnul lor. Cei din Sardes se pare c[ nu au fost persecuta\i, ca
urmare au tr[it o via\[ de compromis, ca pân[ la urm[ Domnul s[
le spun[ c[ li s-a dus vestea c[ sunt vii, dar de fapt ei sunt mor\i.
Dac[ tr[im doar pentru ceea ce lumea nume=te via\[ bun[,
diavolul nu este provocat s[ ne prigoneasc[, dar cel care va alege
s[ tr[iasc[ cu evlavie, a=a cum ne înva\[ Scriptura, trebuie s[ se
a=tepte nu numai la binecuvânt[ri p[mânte=ti, ci =i la prigoan[. 
<De altfel, to\i cei ce voiesc s[ tr[iasc[ cu evlavie în Hristos

Isus, vor fi prigoni\i> (2 Timotei 3:12). To\i înseamn[ to\i. Cel mai
mare compliment pe care îl putem aduce Cuvântului lui
Dumnezeu nu este s[ spunem ce frumos =i adânc vorbe=te, ci este
acela de a ne pune sub autoritatea Lui, ca astfel s[ tr[im cu
adev[rat o via\[ bun[, chiar dac[ suntem prigoni\i. Încin=i cu
Adev[rul (Logosul - Ioan 1:14) =i având în mân[ sabia Cuvântului
(Reihma - Efeseni 6:17), adic[ spusele lui Dumnezeu, putem tr[i
pentru Cel care a murit pentru noi. Cel care vrea s[ fie hr[nit din
Cuvântul Domnului când îl cite=te trebuie nu doar s[ consume
timp citindu-l, ci trebuie s[-L studieze, apropiindu-se de un text nu
cu ideea c[ =tie ce spune, sau c[ l-a mai auzit citit de zeci de ori,
ci cu gândul c[ dore=te ca Duhul Domnului s[-i arate ceea ce poate
nu a v[zut pân[ atunci. Cei care refuz[ s[-=i g[seasc[ odihna în
lucrurile temporare ale acestui p[mânt =tiu c[ atunci când trec prin
necazuri este timpul când au oportunitatea s[ creasc[ în credin\[.
Ucenicii au crezut c[ valurile îi vor îneca, dar furtuna L-a adus pe
Domnul Isus în barca lor =i le-a ar[tat c[ ceea ce ei credeau c[ va
trece peste capul lor este de fapt sub picioarele Lui, în orice vreme.
<V-am spus aceste lucruri ca s[ ave\i pace în Mine. În lume ve\i
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tru stricte\ea noastr[ =i ne ofer[ din marfa lui, promi\`ndu-ne o
via\[ mai bun[. Cel care tr[ie=te o via\[ bun[ este credincios cu
m[dularele din trupului lui Hristos, adic[ Biserica, =i toate aces-
tea dovedesc c[ este credincios Cuvântului lui Dumnezeu. În
fiecare diminea\[ când ne trezim ne putem bucura de credincio=ia
Domnului, dar El vrea s[ vad[ în noi aceast[ credincio=ie care
este o roada a Duhului Sfânt. Ca un om de afaceri care face o
investi\ie ce-i aduce mult profit, mult mai mult ne vom bucura
într-o zi când vom termina de investit timpul zilelor noastre pe
p[mânt, dac[ ne hot[râm s[ tr[im cum ne înva\[ Scriptura.
Tr[ie=ti tu o via\[ bun[? Este viitorul t[u ve=nic un viitor fericit?
Sunt sigur c[ cau\i aceast[ via\[ bun[, dar întrebarea este: Care
din cele dou[ feluri de via\[ este prioritatea ta? E=ti liber s[ cau\i
ceea ce lumea nume=te via\[ bun[ sau po\i s[ cau\i s[ tr[ie=te ceea
ce Scriptura nume=te via\[ bun[ prin a-\i dedica via\a spre a face
voia Domnului Isus. 
Un invalid de r[zboi, care a avut picioarele amputate, a auzit

mesajul Evangheliei =i l-a întrebat pe cel ce-l vestea dac[ Domnul
mântuie=te o jum[tate de om, cum este el. R[spunsul a fost c[
Dumnezeu mântuie=te un astfel de om dac[-=i pred[ via\a nu
jum[tate, ci în întregime Domnului. Domnul salveaz[ =i jum[t[\i
de oameni =i oameni care mai au doar resturi de via\[ de tr[it, dar
numai când ace=tia se pred[ întregi, nu pe jum[tate. Pe mormântul
lui Avraam arabii au scris un singur nume: <Prietenul>. Dumnezeu
l-a numit pe Avraam prieten, dar El dore=te =i prietenia ta dac[ înc[
nu ai luat decizia de a trece de la a tr[i pentru ceea ce lumea
nume=te via\[ bun[ la ceea ce Dumnezeu nume=te via\[ bun[.
Prie tenii adev[ra\i se cunosc, au încredere unul în cel[lalt =i chiar
î=i spun secretele unul altuia. Domnul Isus invit[ =i sufletul t[u la
o astfel de prietenie, prin a face pasul poc[in\ei, ca astfel s[-\i
poat[ da nevinov[\ia în meritul jertfei de la Golgota. El te dezleag[
de leg[turile p[mânte=ti, î\i ia setea dup[ tot mai mult din ceea ce
p[mântul ]\i ofer[, te elibereaz[ de for\a distrug[toare a viciilor =i
î\i d[ dorin\e noi, iar dup[ o via\[ bun[ tr[it[ pentru El pe p[mânt

rela\ia de prie tenie cu Domnul =i de lucrurile preg[tite pentru el
dincolo de aceast[ via\[. O via\[ bun[ este o via\[ tr[it[ cu cre -
dincio=ie fa\[ de Dumnezeul care este =i va fi credincios pro mi -
siunilor Lui. A tr[i via\a cu credincio=ie înseamn[ c[ în noi se
g[se=te integritate; înseamn[ c[ onestitatea ne este cunoscut[ de
cei din jur; înseamn[ c[ <da> al nostru este <da> =i c[ noi, ca robi
din dragoste ai Marelui St[pân, îi suntem loiali în tot ce facem. 
Scriptura folose=te în dou[ împrejur[ri expresia de <oameni de

nimic> care este contrastul oamenilor credincio=i. Oamenii de
nimic sunt cei pe care nu po\i baza nimic, pentru c[ se schimb[ ]n
func\ie de interesele trec[toare, dac[ vede vreun avantaj în aceas-
ta, dar cei a c[ror via\[ poate fi caracterizat[ prin cuvântul
<credincio=ie> sunt oameni statornici, în a c[ror via\[ dedicat[
exist[ armonie între ceea ce spun =i fac. Acela care în ochii
Domnului tr[ie=te o via\[ bun[ este credincios familiei sale,
îngrijindu-se atât de partea material[ cât =i de cea duhovniceasc[,
]n ce prive=te timpul, banii sau chiar sim\[mintele inimii, =tiind c[
cel care este credincios cu pu\in va fi credincios =i când i se
încredin\eaz[ mult. Un astfel de suflet este credincios în lucrurile
=i evenimentele din via\a lui, care sunt expuse celor de afar[, dar
=i în lucrurile ascunse, a=a cum sunt gândurile =i dorin\ele
l[untrice, pe care le aprob[ sau le termin[ pân[ când nu ajung în
fa=[, =tiind c[ Dumnezeu le cunoa=te =i pe acestea. 
În timp ce picta o por\iune din tavanul l[turalnic s[lii princi-

pale a catedralei din Roma, pictorul Michelangelo a fost întrebat
de ce aloc[ a=a de mult timp acelei lucr[ri, într-un loc pe care
nu-l vede nimeni. El a spus c[ trebuie s[ fac[ aceasta pentru c[
Dumnezeu vede acel loc care nu este expus publicului. Acest mod
de comportare înseamn[ credincio=ie în ceea ce f[cea. Credincio-
sul care duce o via\[ bun[ procedeaz[ la fel, =tiind c[ =i în cazul
]n care oamenii nu vor afla despre ce face sau gânde=te Dumnezeu
=tie totul despre acele lucruri. Cel credincios face aceasta prin
a-=i p[zi cetatea inimii, care mereu este atacat[ cu oferte din
partea celui r[u, care se preface c[ ne comp[time=te uneori pen-
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a murit pentru p[catele noastre, dup[ Scripturi, =i a înviat a treia
zi, dup[ Scripturi. Acesta este singurul plan de mântuire oferit
oamenilor =i este pl[tit în întregime de bun[tatea lui Dumnezeu.
Cine crede acest adev[r î=i schimb[ via\a =i, a=a cum spune textul
citat la început, se boteaz[. 
De=i Scriptura prezint[ actul botezului ca pe o lucrare clar[ =i

u=or de în\eles, din cauza diferitelor opinii omene=ti care au une-
ori un izvor diferit de cel al apelor vii, înv[\[tura despre actul
botezului este de multe ori un adev[r gre=it în\eles =i prin urmare
este de multe ori gre=it folosit. În vremea dispensa\iei harului în
care tr[im noi exist[ un singur botez bun, care le exclude =i
invalideaz[ f[r[ nicio scuz[ pe toate celelalte. Botezul bun este
acela pe care-l ia Dumnezeu în considerare. Acest botez este
numit =i botezul Nou Testamental. Este botezul prin scufundare în
ap[ a celui ce s-a poc[it, f[cut dup[ formula dat[ de Scriptur[,
care ne înva\[ c[ trebuie s[ fim boteza\i în Numele Tat[lui, al Fiu-
lui =i al Sfântului Duh. Când este descris modul în care a avut loc
botezul Domnului Isus, Scriptura spune: <...când ie=ea Isus din
ap[...> (Marcu 1:10) =i aceast[ remarc[ important[ ne argu-
menteaz[ c[ El a fost scufundat în ap[, de aceea =i noi trebuie s[
folosim aceea=i metod[ de botez. Aceia care se boteaz[ dovedesc
c[ au primit cuvântul Scripturii nu ca fiind al oamenilor, ci ca
fiind de la Dumnezeu. <De aceea mul\umim f[r[ încetare lui
Dumnezeu c[, atunci când a\i primit Cuvântul lui Dumnezeu,
auzit de la noi, l-a\i primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci, a=a
cum =i este în adev[r, ca pe Cuvântul lui Dumnezeu, care lucreaz[
=i în voi care crede\i> (1 Tesaloniceni 2:13). 
Botezul în ap[ este un simbol al îngrop[rii =i învierii cu

Hristos. Este unul din lucrurile pe care trebuie s[ le fac[ acela
care vrea s[ asculte de Dumnezeu dup[ ce se poc[ie=te, pentru c[
acest act de m[rturisire a credin\ei face parte din ascultarea ce
duce la o alipire de Domnul. Botezul în sine nu mântuie, ci doar
sângele Domnului Isus înl[tur[ vina p[catului, de aceea când un
om firesc nen[scut din nou intr[ în apa botezului iese afar[ din ea

te va invita la o via\[ bun[, ve=nic[, acolo unde este El. Amin

22
BOTEZUL ÎN APÃ

<Apoi le-a zis: «Duce\i-v[ în toat[ lumea, =i
propov[dui\i Evanghelia la orice f[ptur[. Cine va
crede =i se va boteza, va fi mântuit; dar cine nu va
crede, va fi osândit.»> Marcu 16:15, 16

Oamenii, dup[ felul ]n care aleg s[ r[spund[ acestor ver-
sete, se împart în dou[ categorii: oameni mântui\i, care
cred =i se boteaz[ =i oameni osândi\i, care refuz[ s[

cread[ =i s[ se boteze. Lipsa de credin\[ este de obicei o ignoran\[
a adev[rului oferit omului prin Scriptur[ =i a eviden\ei lucr[rilor
f[cute =i puse în mi=care la crea\ie, pe când credin\a are la baz[
spusele lui Dumnezeu pe care sufletul sincer, doritor de mântuire,
nu doar le lectureaz[ ca pe o revist[ sau ca pe oricare carte, ci le
prime=te ca fiind Adev[rul. Tot prin credin\[, când citim Scriptura
putem asista la trei tipuri de botezuri care au avut loc în timpul
Biserici primare ]n ce prive=te num[rul celor ce s-au botezat.
Citind putem vedea c[ a avut loc un botez în familia lui Corneliu
(Fapte 10:48) =i a temnicerului din Filipi (Fapte 16:33). Putem
vedea c[ uneori poate avea loc un botez în mas[, când o mul\ime
de oameni se boteaz[ ca în ziua Cincizecimii (Fapte 2:41) sau ca
în cetatea Samariei (Fapte 8:15). De asemenea citind putem
observa c[ poate avea loc =i un botez individual, a=a cum a fost
acela a lui Pavel (Fapte 9:18) sau a famenului etiopian
(Fapte 8:38). Ucenicii Domnului Isus au avut =i au mandatul de a
propov[dui Evanghelia a c[rei miez este adev[rul c[ Domnul Isus
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se boteaz[ trebuie s[ cread[ vestirea Evangheliei la care a fost
expus, deci trebuie s[ în\eleag[ ce face. Botezul este un act de
unire cu Hristos. }n acest act, la fel ca =i în actul Cinei Domnului,
cel care particip[ trebuie s[-L vad[ pe Hristos. Nu exist[ niciun
pasaj în Scriptur[ care s[ spun[ c[ cineva a botezat copii, ci doar
aceia au fost boteza\i care au ascultat, au crezut =i au cerut aceas-
ta. Potrivit Scripturii, atunci când Dumnezeu ne binecuv`nteaz[
cu copii îi ducem înaintea Domnului în casa de rug[ciune =i prin
rug[ciune cerem binecuvântarea Lui peste ei, dar nu putem lua
decizia de a cere botezul în locul lor, pentru c[ nu putem crede în
locul lor. Cuvintele Domnului Isus prezint[ o ordine în care tre-
buie s[ aib[ loc lucrurile cu privire la mântuire, dar omul, care
uneori se crede mai priceput, a schimbat aceast[ ordine,
invalidând ceremonia în care credin\a îmbrac[ o hain[ vizibil[. 
Domnul Isus a spus c[ mai întâi un suflet crede, apoi se

boteaz[, dar cei c[rora nu le-a convenit rânduiala Creatorului
boteaz[ copii =i spun c[ atunci c`nd vor cre=te vor crede =i ei.
Când omul ignor[ specifica\iile lui Dumnezeu dovede=te c[ i s-a
îngâmfat inima, pentru c[ face ce vrea el =i nu ce vrea Dumnezeu.
Este sufletul t[u mântuit =i în rânduial[ cu Dumnezeu? Ai încheiat
leg[mânt cu Domnul Isus? Ai un botez al tradi\iei sau unul care
\ine seama de rânduiala cerut[ de Dumnezeu? Dac[ nu \inem
seama de ce are de spus Cuvântul lui Dumnezeu =i facem ce vrem
noi sau oamenii din jurul nostru ne irosim vremea =i conform
Scripturii alegem s[ credem în zadar. <V[ fac cunoscut, fra\ilor
Evanghelia, pe care v-am propov[duit-o, pe care a\i primit-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 Corinteni 15:1, 2). 
Este normal pentru cineva care nu cunoa=te Cuvântul s[

întrebe de ce trebuie s[ ne botez[m în ap[. Primul r[spuns este
acela c[ este o porunc[ dat[ de Domnul acelora care spun c[ ei
cred în El =i vor mântuirea pe care El o d[ în dar. Cei ce cred simt
în inima lor nevoia de a asculta de Dumnezeu, de aceea când aud

tot un om firesc. Când un suflet care s-a poc[it se boteaz[ }l înal\[
pe Hristos ca Domn prin ascultare de Cuvânt, prin m[rturisirea pe
care o roste=te cu gura =i prin faptul c[ nu se ru=ineaz[ s[ fie
numit al lui Hristos. Momentul botezului este un moment solemn,
]nregistrat în actele ce se fac în cer =i este o recunoa=tere oficial[
=i public[ a noului St[pân Isus Hristos. Cine se boteaz[? Aceia
care din fire=ti =i lume=ti prin sp[larea na=terii din nou =i înnoirea
f[cut[ de Duhul Sfânt (Tit 3:5) au deveni duhovnice=ti. 
Botezul prin scufundare în ap[ este o practic[ cre=tin[ nou tes-

tamental[ care se desf[=oar[ =i în zilele de ast[zi în Biserica lui
Dumnezeu, în lumina Evangheliei. Este o lucrare eclesiastic[ pre-
vestit[ vreme îndelungat[, prin evenimente =i simboluri specifice.
<To\i au fost boteza\i în nor =i în mare, pentru Moise; to\i au mân-
cat aceea=i mâncare duhovniceasc[> (1 Corinteni 10:2, 3).
Botezul este un act care a fost socotit a=a de important încât chiar
=i Fiul lui Dumnezeu a participat la el, de=i în El nu era nicio
nelegiuire =i nu avea trebuin\[ s[ fie botezat. Moise a fost botezat
în nor ca rob al lui Dumnezeu. Domnul Isus a fost botezat ca Fiu,
iar aceia care prin poc[in\[ intr[ în ascultare de Dumnezeu cer s[
fie boteza\i în ap[ dup[ Cuvânt, acesta fiind ca un act al m[rturiei
lor c[ au devenit m[dulare în trupul Bisericii lui Hristos. Domnul
Isus a fost botezat de Ioan în Iordan, identificându-Se astfel ca
om. A f[cut acest act pentru c[ a dorit s[ se smereasc[ a=a de mult
încât s[-l poat[ ridica de jos pe orice p[c[tos care admite c[ are
nevoie de mântuirea pe care El o d[ în dar. 
Botezul în ap[ este o lucrare care chiar =i între cei ce poart[

numele de cre=tini mai provoac[ uneori discu\ii =i chiar contro-
verse. Unii, a=a zi=i cre=tini, merg pân[ la a-i persecuta pe cei ce
nu cred ca ei =i aceasta este o dovad[ a lipsei nu doar de în\elep-
ciune, ci dovada unei inimi rele, plin[ de furie tulbur[toare. Când
în confruntarea cu adev[rul Scripturii omul î=i pierde calmul
dovede=te fie c[ este arogant, crezând c[ numai el =tie totul sau
dovede=te c[ fiind nesigur de subiect se simte provocat în mân-
dria lui, =i fiind lipsit de pace în inim[ d[ ce are în ea. Acela care
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botezat[, ea =i casa ei, ne-a rugat =i ne-a zis: «Dac[ m[ socoti\i
credincioas[ Domnului, intra\i =i r[mâne\i în casa mea.» +i ne-a
silit s[ intr[m> (Fapte 16:15). Un suflet poate fi considerat credin -
cios dup[ ce a luat decizia de a se preda Domnului Isus =i trece de
sub st[pânirea vechiului st[pân sub st[pânirea Domnului Isus.
Când Domnul Isus l-a numit pe vr[jma=ul sufletului nostru
<st[pânitorul acestei lumi> ne-a înv[\at s[ ne gândim la doi
st[pâni posibili, care au fiecare o st[pânire =i o putere a lor (Fapte
26:18). St[pânirea Domnului Isus, care este ve=nic[, este carac-
terizat[ de lumin[ =i cine vrea s[ intre în st[pânirea Lui trebuie s[
tr[iasc[ în lumin[. Prin poc[in\[ omul trece de partea Luminii =i
pecetluie=te aceast[ ascultare de Dumnezeu, care porunce=te
oamenilor de pretutindeni s[ se poc[iasc[, prin a se boteza. 
Botezul Nou Testamental a fost a=ezat de Dumnezeu la loc de

cinste între principiile esen\iale ale cuno=tin\ei despre mântuire.
<...Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voie=te ca to\i oamenii s[
fie mântui\i =i s[ vin[ la cuno=tin\a adev[rului> (1 Timotei 2:3, 4).
De=i face parte din înv[\[tura despre lucrurile încep[toare,
botezul este punctul unde adev[rul, credin\a =i ascultarea se întâl-
nesc în mod vizibil. Valoarea actului de botez const[ =i în faptul
c[ ne d[ oportunitatea s[ ascult[m de Dumnezeu =i =tim din
Cuvânt c[ înaintea Lui ascultarea face mai mult ca jertfa
(1 Samuel 15:22). În lumina pe care o d[ Duhul Sfânt, adev[rul
despre credin\[ =i botez treze=te sufletul omului din letargia
p[catului =i ]i d[ posibilitatea s[ aleag[ una din dou[ op\iuni posi-
bile. Prin conformare cu porunca dat[ de Domnul Isus de a se
poc[i =i a se boteza, fiecare suflet poate alege s[ ias[ din starea de
disperare a sufletului osândit sau prin refuz ori amânare poate
alege s[ r[mân[ sub osând[. Dumnezeu, Mântuitorul nostru, vrea
ca to\i oamenii s[ fie mântui\i (1 Timotei 2:4), dar pentru c[ a
l[sat omului voin\[ liber[ s[ aleag[, conform textului citat la
început, doar aceia care cred =i se boteaz[ vor fi mântui\i. 
Omul nu poate fi mântuit f[r[ a cunoa=te Adev[rul lui

Dumnezeu =i de aceea le-a fost dat ucenicilor mandatul de a pro -

Cuvântul îl primesc =i î=i schimba via\a, ca apoi s[ cear[ botezul,
renun\ând pentru totdeauna la p[cat. Între oameni este nevoie de
acte =i uneori chiar =i de avoca\i pentru a face un contract trainic,
dar înaintea lui Dumnezeu, în fa\a c[ruia nu se pierde niciun
cuvânt pe care l-ai rostit, este îndeajuns s[ m[rturise=ti cu un
cuget curat, cu gura, c[ vrei s[ fii pentru totdeauna al Domnului
(1 Petru 3:21). Botezul, care nu este o sp[lare de întin[ciunile
trupe=ti, este o icoan[ închipuitoare ne spune apostolul Petru,
adic[ este un act care închipuie ceva. A=a cum la o expozi\ie sau
întrecere sportiv[ interna\ional[ un steag reprezint[ o \ar[ =i este
respectat, tot a=a actul botezului este un act ce reprezint[ schim-
barea din temelie a vie\ii celui care prin na=terea din nou devine
o f[ptur[ nou[ în Hristos. 
Pân[ la c[derea omului în p[cat, el era într-o pozi\ie prielnic[

în care ar fi putut tr[i la nesfâr=it, dar în ziua când a p[c[tuit, a=a
cum a spus Dumnezeu, a devenit muritor =i pentru c[ a murit în
duhul lui a devenit un cadavru spiritual, de=i trupul era înc[ viu.
Prin na=terea din nou omul ajunge din nou în rela\ie de pace =i
prie tenie cu Dumnezeu, care d[ celui ce crede =i se boteaz[ mân-
tuirea =i astfel de oameni ies din categoria cadavrelor spirituale ce
umbl[ =i vorbesc pe p[mânt =i intr[ în categoria celor care sunt vii
pentru Hristos. Aceia care se întorc la Dumnezeu cu toat[ inima
nu sunt l[sa\i singuri atunci când sunt ataca\i de vechiul st[pân,
care cu o ur[ aprig[ caut[ s[-i doboare pe aceia care au fost
slobozi\i de Fiul de sub puterea lui, ci sunt p[zi\i de puterea lui
Dumnezeu (1 Petru 1:5 ), pentru c[ sunt o proprietate revendicat[
prin sângele Mielului lui Dumnezeu. <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). 
Când trebuie s[ se boteze un suflet? este întrebarea care apare

între aceia care-=i doresc binele ve=nic al sufletelor lor. R[spun-
sul ni-l d[ Sfânta Scriptur[ când ne înva\[ c[ acela care cere
botezul cunoa=te în mod personal pe Domnul Isus ca Mântuitor al
lui =i este astfel socotit credincios Domnului. <Dup[ ce a fost
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Duhul> (Galateni 5:24, 25). 
Botezul în ap[ este un moment deosebit de important, pentru

c[ este un eveniment ce-l avem în comun cu to\i copiii
Domnului, de pe întreg p[mântul, care ascult[ de Evanghelie. De
c`te ori particip[m la un botez nou testamental fiecare credincios
î=i aduce aminte c[ odat[ a fost un p[c[tos, c[ odat[ a cunoscut
pu\in din Scriptur[ =i î=i aduce aminte cât de mult îi este îndatorat
lui Dumnezeu. <Nu =ti\i c[ to\i c`\i am fost boteza\i în Isus
Hristos, am fost boteza\i în moartea Lui?> (Romani 6:3). Actul
botezului în fa\a martorilor v[zu\i =i nev[zu\i simbolizeaz[ nu
numai moartea =i învierea împreun[ cu Domnul Isus, dar în mod
simbolic arat[ cura\ia sufletului iertat, care s-a îmbr[cat cu
Hristos, de aceea cei care se boteaz[ se îmbrac[ în haine albe care
simbolizeaz[ faptul c[ ei, crezând în Fiul lui Dumnezeu, au fost
cur[\i\i de orice p[cat. <To\i care a\i fost boteza\i pentru Hristos,
v-a\i îmbr[cat cu Hristos> (Galateni 3:27). 
Botezul este evenimentul când printr-un act voluntar cel care

se boteaz[ m[rturise=te ruperea cu felul vechi de tr[ire al lumii =i
î=i declar[ dependen\a de Domnul Isus care i-a =ters întreaga
datorie a p[catului. Pentru acela care s-a poc[it momentul botezu-
lui aduce cu sine o bucurie deosebit[, a=a cum vedem =i în cazul
famenului etiopian =i a temnicerului din Filipi. Aceia care cred =i
ar dori botezul, dar se ru=ineaz[ a fi numi\i între cei ce s-au poc[it
sau le este ru=ine s[ depun[ actul m[rturiei cu gura lor, sunt în
mare pericol, pentru c[ Scriptura spune c[ =i Domnul Se va ru=ina
de ei. <De aceea, pe ori=icine M[ va m[rturisi înaintea oamenilor,
îl voi m[rturisi =i Eu înaintea Tat[lui Meu care este în ceruri; dar
de oricine se va lep[da de Mine înaintea oamenilor, M[ voi lep[da
=i Eu înaintea Tat[lui Meu care este în ceruri> (Matei 10:32, 33).
Dumnezeu, care este un Dumnezeu al leg[mintelor, vrea s[
]ncheie leg[mânt =i cu tine, iar dup[ aceea te invit[ s[ participi la
afacerile familiei Lui, care toate au de-a face cu binele semenilor
no=tri, cu vestirea Evangheliei =i mântuirea oamenilor. 
Sunt locuri =i evenimente din via\a noastr[ pe care nu le uit[m

po v[dui Evanghelia, dar ceea ce oamenii fac cu acest adev[r îi
împarte în mântui\i =i osândi\i. Ce hot[râre ai ales s[ iei în dreptul
sufletului t[u cu privire la poc[in\[ =i botez? Nimeni nu te poate
for\a s[ faci acest pas al botezului, fiindc[ a-l face silit de dragul
cuiva nu \i-ar aduce niciun bine. Domnul Isus a acceptat de bun[
voie s[ se lase chinuit =i omorât pentru p[c[to=i. +i noi trebuie ca
de bun[voie s[ facem pasul botezului prin care spunem c[ L-am
acceptat ca Înlocuitor pentru vina noastr[. Dup[ cum este gre=it a
îngropa pe cineva care înc[ nu a murit este tot gre=it s[ botez[m pe
cineva care nu a murit fa\[ de p[cat, pentru c[ nu s-a poc[it =i nu
a p[r[sit p[catul. Botez`ndu-ne spunem noi ]n=ine, pentru noi =i nu
altcineva pentru noi, c[ noi credem c[ moartea Lui pe cruce a fost
pentru noi, care nu aveam niciun alt mod de a sc[pa de vin[.
A=a dup[ cum pentru noi moartea nu este sfâr=itul, deoarece

urmeaz[ o înviere, tot a=a dup[ botezul în moartea Domnului Isus
urmeaz[ o via\[ nou[ cu Hristos, tr[it[ pentru El. Cel care a învi-
at în acest fel vorbe=te, umbl[ =i face faptele pe care le face un
suflet a c[rui duh este viu, =i dup[ cum Hristos o dat[ inviat nu
mai moare, nici sufletul nostru nu mai moare, ci r[m`nând cre -
dincio=i leg[mântului f[cut cu El trecem de la moarte la via\[.
Via\a aceluia care a venit la Hristos este asem[nat[ în Scriptur[ cu
cea a unui copila=, care hr[nindu-se cu laptele duhovnicesc cre=te
spre maturitate în Hristos. Dup[ cum înv[\[m copiii no=tri s[
tr[iasc[ nu doar pentru lumea care se vede, ci =i pentru cea care
vine, tot a=a copilul Domnului înva\[ s[ tr[iasc[ c[utând mai întâi
Împ[ra\ia lui Dumnezeu care în prezent este într-o faz[ ascuns[,
care nu izbe=te privirile oamenilor. A=a dup[ cum nu po\i
începe educa\ia copilului prea devreme, tot a=a odat[ ce ne
poc[im nu putem începe s[ înv[\[m calea Domnului prea
devreme. Dup[ cum trebuie s[ înve\i un copil calea pe care tre-
buie s[ mearg[ =i nu calea pe care vrea s[ mearg[, tot a=a trebuie
s[ urm[m calea pe care trebuie s[ mergem. <Cei ce sunt ai lui
Hristos Isus, =i-au r[stignit firea p[mânteasc[ împreun[ cu
patimele =i poftele ei. Dac[ tr[im prin Duhul, s[ =i umbl[m prin
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nu =tii dac[ te vei mai scula din patul în care te culci. Pot fi invo-
cate =i argumentate tot felul de explica\ii cu privire la botez, dar
pân[ la urm[ tot ce conteaz[ =i are urm[ri ve=nice este ascultarea
sau neascultarea de Dumnezeu. 
Prin a amâna poc[in\a =i botezul în ap[, potrivnicul sufletelor

noastre cauzeaz[ pierderea timpului scurt =i irecuperabil a omului
pe p[mânt, punându-i sufletul la un ad[post fals. În ziua de ast[zi
multe c[i par bune celor doritori de cale u=oar[, când de fapt toate
c[ile existente, afar[ de una duc la moarte. De aceea nu uita c[
indiferent de cum sau cine î\i prezint[ un plan de mântuire a sufle-
tului t[u, dac[ acel plan las[ afar[ suferin\a crucii Domnului Isus
Hristos acel plan nu este planul de sc[pare descris ]n Evanghelie.
Nu uita c[ f[r[ de sfin\ire pe orice cale ai fi îndrumat s[ mergi,
acea cale nu-i <Calea adev[rat[>. Nu uita c[ f[r[ de Hristos, care
trebuie s[ ia chip în tine, nu ai cum s[ scapi de sub blestemul
p[catului, de aceea crede Scriptura, poc[ie=te-te =i, dând dovad[
de ascultare, cere cu gura ta s[ fii botezat în ap[, ca astfel,
]ncheind leg[mânt cu Acela care poate =i vrea s[-\i dea mântuirea,
s[ prime=ti ]ntr-o zi cununa vie\ii.

Amin

niciodat[ =i unul dintre acele momente importante este botezul în
ap[, care este un act oficial public ce confirm[ poc[in\a care a
avut loc în noi. U=a harului este înc[ deschis[ aceluia care înc[ nu
a ]ncheiat leg[mânt cu Domnul. Când cel ap[sat de vin[ =i
fr[mântat de viitor î=i pleac[ genunchii la rug[ciune, cerând
iertare Domnului f[r[ prejudicii, f[r[ s[ depind[ de merite per-
sonale =i f[r[ de condi\ii, este primit în familia Împ[ratului Isus.
Dup[ cum botezul Domnului Isus a marcat începutul lucr[rii Sale,
tot a=a botezul în ap[ nou testamental poate puncta în via\a ta
începutul unei vie\i noi cu Domnul Isus. În virtutea faptului c[ El
a murit, e=ti chemat la poc[in\[ =i la a ]ncheia un legâmânt cu El
prin botez. Ce te împiedic[ s[ fii botezat? Ce poate fi pentru tine
mai de valoare dec`t sufletul t[u? Prin a crede =i a te boteza po\i
c[lca pe urmele apostolilor, care =i ei au p[=it pe urmele lui
Hristos (1 Corinteni 11:1). Timpul cât u=a de sc[pare mai este
deschis[ este scurt =i nu uita c[ tr[im într-o lume în care potriv -
nicul, care-i specializat în imita\ii =i în amestecarea adev[rului cu
minciuna, deruteaz[ sufletele ce stau în cump[n[ prea mult ca s[
vad[ care este pre\ul acestei ascult[ri de Dumnezeu. 
Aceia care privind la cei din jur socotesc pre\ul prea mare când

sunt chema\i la a face pasul poc[in\ei =i a botezului nu socotesc
bine, pentru c[ a nu face ceea ce Dumnezeu ne spune s[ facem ne
cost[ cu mult mai mult. El ne las[ s[ alegem s[ ascult[m sau s[
nu ascult[m, dar noi suntem r[spunz[tori de alegerea ce o facem,
a=a c[ putem alege s[ nu ne poc[im =i s[ nu ne botez[m, dar nu
vom putea alege sau refuza consecin\ele acestei neascult[ri.
Lumea se pretinde c[ este în stare s[-\i dea siguran\[ =i chiar feri-
cire =i este gata s[ \i-o vând[ la un pre\ bun, zice ea, dar siguran\a
=i fericirea sunt lucruri pe care nu le poate da decât Dumnezeu, pe
când lumea nu le poate da pentru c[ nu le are. Unele lucr[ri
p[mânte=ti nef[cute la timp pot fi recuperate sau înlocuite având
în comun faptul c[ sunt toate trec[toare, dar cele spirituale, care
sunt mult mai preten\ioase pentru c[ sunt ve=nice, sunt ocazii
unice, cu care nu ai nicio siguran\[ c[ te mai întâlne=ti, dup[ cum
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tor aprins, l-a l[sat f[r[ copii, f[r[ averi =i f[r[ s[n[tate. Iov =i-a
iubit copiii, dar nu mai mult dec`t pe Dumnezeu. A pre\uit
s[n[tatea =i valoarea bog[\iilor p[mânte=ti, dar nu mai mult ca
rela\ia lui cu Dumnezeu, de aceea a r[mas omul a c[rui r[bdare în
suferin\[ întruchipeaz[ pentru omenire culmea pe care o poate
atinge suferin\a uman[. De asemenea dovede=te c[ este posibil[
biruin\a într-o astfel de încercare. <...Domnul a dat, =i Domnul a
luat, -binecuvântat fie Numele Domnului! În toate acestea, Iov
n-a p[c[tuit deloc, =i n-a vorbit nimic necuviincios împotriva lui
Dumnezeu> (Iov 1:21, 22). Din via\a =i r[bdarea lui Iov putem în -
v[ \a valoarea la care poate ajunge rela\ia dintre om =i Dumnezeu.
Iov a pierdut suportul moral al prietenilor lui =i chiar al so\iei,

care la un moment dat sub o influen\[ str[in[ l-a acuzat de
înc[p[\ânare prosteasc[ =i a c[utat s[-l împing[ spre buza
pr[pastiei, prin a-i spune s[ blesteme pe Dumnezeu. Cuptoarele
au fost aprinse =i cu toate c[ nevasta lui =i prietenii lui nu l-au
în\eles, Iov a r[mas credincios lui Dumnezeu, ajungând s[ fie
cunoscut în cer ca omul care <...se \ine tare în neprih[nirea lui...>
(Iov 2:3). În tot zbuciumul prin care a trecut Iov, considerat ca un
sfânt al Vechiului Testament, a dovedit c[ iube=te =i se teme de
Dumnezeu nu pentru ceea ce i-a dat, ci pentru ceea ce este
El. Cartea lui Iov, care de mult a fost clasat[ în lista c[r\ilor de
în\elepciune, ne arat[ un mod specific în care Dumnezeu prive=te
la om =i rela\ia pe care omul o are cu El, rela\ie care se reflect[ în
familie. Apoi ne arat[ c[ Dumnezeu prive=te la cât de lega\i sun-
tem de posesiile materiale. 
Iov se temea de Dumnezeu, ab[tându-se de la r[u, =i la rândul

nostru fiecare din noi, f[r[ s[ uit[m c[ potrivnicul este pe urmele
noastre, avem oportunitatea s[ fim suflete despre care se vorbe=te
bine în cer. Modul în care ne comport[m atunci c`nd avem
încerc[ri poate aduce bucurie lui Dumnezeu. Prin necazuri El ne
înva\[ =i ne preg[te=te s[ fim mai eficien\i în lupta noastr[, în
împlinirea scopurilor Lui. Necazul ne poate apropia de Dumnezeu
sau dac[ ne prinde nepreg[ti\i, datorit[ nevegherii =i necredin\ei

23
IOV

<Iat[, noi numim ferici\i pe cei ce au r[bdat. A\i auzit
vorbindu-se despre r[bdarea lui Iov, =i a\i v[zut ce
sfâr=it i-a dat Domnul, =i cum Domnul este plin de
mil[ =i de îndurare.> Iacov 5:11

Cartea Iov aduce în aten\ia noastr[ o familie care a locuit
în R[s[rit acum 4000 de ani, compus[ dintr-un tat[, o
mam[, =apte fii =i trei fiice. Este posibil s[ fie cartea cea

mai veche din Scripturi, care începe =i se sfâr=e=te cu jertf[. Este
cartea pe care de câte ori o deschizi te îmbog[\e=te prin a te înv[\a
care sunt lucrurile =i comportarea care are valoare înaintea lui
Dumnezeu. Iov a tr[it pe vremea când oamenii înc[ tr[iau sute de
ani, pe vremea când era în circula\ie moneda numit[ chesita (Iov
42:11), care era în circula\ia =i pe vremea lui Avraam (Genesa
33:19). Iov a fost nu doar un om bogat care, de=i avea o familie
numeroas[, nu avea probleme de ordin material, dar a fost un om
foarte apreciat în societatea în care tr[ia =i ce este mai important
este c[ era bine v[zut în cer. <...Nu este nimeni ca el pe p[mânt.
Este un om f[r[ prihan[ =i curat la suflet, care se teme de
Dumnezeu =i se abate de la r[u> (Iov 1:8). Potrivnicul lui
Dumnezeu provocat de neprih[nirea lui Iov =i de aprecierea pe
care acesta o avea în fa\[ Domnului I-a cerut ca s[-l încerce spre a
dovedi c[ este doar un comerciant care-I d[ cinste lui Dumnezeu,
pentru c[ i-a dat s[natate, o familie frumoas[ =i averi imense. 
În momentul când toate erau bine în cer =i pe p[mânt cu privi -

rea la via\a lui, Iov a intrat într-o examinare care, ca un fel de cup-
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o comportare care-L onoreaz[ pe Dumnezeu atunci când suntem
încerca\i, se va vorbi despre noi în cer a=a cum s-a vorbit despre
Iov. Studiind via\a lui Iov, la început ajungi s[ te întrebi de ce
îng[duie Dumnezeu s[ sufere cei drep\i, pe când cei ce nu se tem
de Dumnezeu uneori par a fi scuti\i de necazuri. Aceast[ nedu -
merire persist[ pân[ când, la fel ca =i psalmistul (Psalmul 73), nu
prive=ti =i vezi c[ sfâr=itul =i destina\ia ve=nic[ a oamenilor nu
este aceea=i. <...Crezi c[ nu vede Cel ce cânt[re=te inimile =i Cel
ce vegheaz[ asupra sufletului t[u? +i nu va r[spl[ti El fiec[ruia
dup[ faptele lui?> (Proverbe 24:12). 
Pentru acela care rabd[ încercarea, r[splata este mare. +tim c[

Acela care deja a dovedit la Golgota c[ ne iube=te nu va îng[dui
mai mult decât putem noi duce. <Nu v-a ajuns nicio 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). Când strig[m la Domnul, El,
care a promis c[ nu ne va p[r[si cu niciun chip (Evrei 13:5, 6), ne
aude =i nu neap[rat va înl[tura întotdeauna necazul, dar este sigur
c[ prin Duhul Sfânt ne va înt[ri puterile. Psalmul 20 versetul 8
spu ne: <Ei se îndoaie =i cad; dar noi ne ridic[m =i r[mânem în pi -
cioa re>. Acest cuvânt ne spune c[ de=i s-ar putea s[ c[dem, prin
puterea Aceluia pe care ne bizuim ne ridic[m, pe când despre cei
ce nu se bizuiesc pe Domnul nu mai spune c[ se ridic[, ci doar c[
ei se îndoiesc =i cad. Credincio=ia =i r[bdarea lui Iov a fost echi -
valat[ în cer cu o adev[rat[ închinare, care I-a adus cinste lui
Dumnezeu =i, rând pe rând, fiecare credincios care trece prin necaz
are aceast[ oportunitate de a I se închina Lui în acest mod.
Ca oameni de multe ori în\elegem mai greu cum ne scap[

Dumnezeu c`nd suntem ]n necaz, dar în\elegem =i mai pu\in de ce
El îng[duie necazul, ]ns[ =tim c[ unul din rezultatele încerc[rii
credin\ei noastre este c[ n[dejdea noastr[ devine vie în
Dumnezeu =i lucrurile lumii care vine. Tr[ind în lumea aceasta
suntem potrivi\i pentru ea =i nepotrivi\i pentru ceruri, sau odat[

noastre, când el este între noi =i El în loc s[ fie în spate s[ ne îm -
ping[ înspre El, ne poate îndep[rta de Dumnezeu. Prin diferite
boli Dumnezeu nu doar ne ajut[ s[ ne revizuim credin\a, dar ne
înva\[ dependen\a de El. Tot prin boli uneori ne ajut[ s[ vedem
cât de trec[tor este omul pe p[mânt pentru a putea fi sensibil la
nevoile celor de lâng[ noi. De multe ori tr[im via\a de parc[ nu
am mai pleca de pe p[mânt, dar când vine o veste rea sau un
junghi la inim[ te opre=te în loc =i te face s[ te opre=ti din iure=ul
=i aglomera\ia vie\ii. Ajungi s[ te întrebi ce s-a întâmplat =i ce se
va întâmpla. 
Furtunile vie\ii ne motiveaz[ la revizuiri serioase a vie\ii =i a

priorit[\ilor ei. Furtuna încerc[rii ne înva\[ s[ ne rug[m mai cu
foc =i ne ajut[ s[ ne num[r[m bine zilele =i orele, ca s[ avem timp
pentru rug[ciune =i Cuvânt. Cuvântul lui Dumnezeu este singura
surs[ complet[ de informa\ie, care, pe lâng[ faptul c[ la fel ca o
oglind[ ne arat[ chipul sufletului, ne d[ hran[ spiritual[ prin a ne
servi, ca pe ni=te bucate alese, adev[rurile lui Dumnezeu cu
privire la viitorul ve=nic al sufletului nostru. Este cartea care ne
înva\[ c[ aceia care rabd[ pân[ la sfâr=it, f[r[ s[ g[seasc[ o
pricin[ de poticnire în planurile Domnului (Matei 11:6) pentru ei,
vor fi numi\i ferici\i nu numai pe p[mânt, ci =i în cer. Sfânta
Scriptur[ nu ne-a fost dat[ s[ o \inem pe amvonul bisericii sau s[
înfrumuse\eze locuin\a noastr[, ci ne-a fost dat[ s[ ne fac[
frumo=i =i tari în[untru =i în afar[, =i niciodat[ nu st[m mai
frumo=i înaintea cerului ca atunci când trecem prin necaz,
smerindu-ne sub mâna tare a lui Dumnezeu. <Smeri\i-v[ dar sub
mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El s[ v[
înal\e> (1 Petru 5:6). Acela=i potrivnic care a cerut ca Iov s[ fie
cernut cu scopul de a-l pierde pânde=te =i via\a noastr[ ca un
vân[tor de suflete, care a=teapt[ momentul oportun, când suntem
mai vulnerabili, cu scopul de a aduce cl[tinare =i chiar pr[bu=ire
în via\a noastr[. 
Cunoscând faptul c[ jum[t[\ile de m[sur[, când este vorba de

ascultare, nu au valoare înaintea lui Dumnezeu, aleg`nd s[ avem
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=tiu c[ R[scump[r[torul meu este viu, =i c[ se va ridica la urm[
pe p[mânt. Chiar dac[ mi se va nimici pielea, =i chiar dac[ nu voi
mai avea carne, voi vedea totu=i pe Dumnezeu. Îl voi vedea =i-mi
va fi binevoitor; ochii mei Îl vor vedea, =i nu ai altuia...> (Iov
19:25-27). Deposedat rapid de tot ce a avut p[mânte=te =i f[r[
n[dejde ]n mai bine, singurul lucru care-i mai r[m[sese a fost s[
încerce s[-=i amelioreze durerea cauzat[ de mânc[rimea de pe
trup, stând pe cenu=[ =i sc[rpinându-se cu un ciob. 
Iov, care la vremea încerc[rii nu =tia ce scrie la capitolul 1 =i

capitolul 42 în cartea care-i poart[ numele, nu a în\eles decât la
sfâr=it c[ încercarea lui a avut un scop. Noi ]ns[ privind la încer-
carea lui Iov putem înv[\a c[ atunci când trecem prin necaz =i nu
=tim încotro s[ o lu[m Dumnezeu are un scop pe care-l urm[re=te
în astfel de circumstan\e. Unui credincios matur în credin\[ îi
ajunge un r[spuns: <A=a vrea El> =i atunci poate fi preocupat cu
a ie=i suflete=te teaf[r din cuptor. Poate face aceasta =tiind despre
credin\[ c[ nu întotdeauna este o mare încredere a noastr[ în
Dumnezeu, cât este o încredere într-un Dumnezeu mare, care este
în deplin control a oricarei situa\ii. |inând seama de faptul c[
gândirea noastr[ este ca =i o vorbire clar[ =i tare înaintea lui
Dumnezeu putem înv[\a de la Iov c[ lui Dumnezeu trebuie s[ ne
adres[m cu respect. Dumnezeu aude ce spunem =i ce nu spunem
cu gura, ci doar gândim când accept[m =i între\inem gânduri în
inima noastr[. Dac[ ne este dat s[ bem =i din paharul suferin\elor,
pentru c[ Îi suntem fii, trebuie s[ =tim c[ Tat[l nostru nu ne d[
otrav[ niciodat[, ci ]n func\ie de situa\ie ne d[ medicamentul
necesar sufletului pentru a trezi, corecta sau cre=te duhovnicescul
din noi. 
Când trecem prin focul încerc[rii =i credin\a în El ne este slab[,

apar în gândirea noastr[ tot felul de întreb[ri =i Dumnezeu nu se
poate l[uda cu noi întotdeauna dac[ suntem dintre aceia care
=i-au pierdut credin\a =i încrederea în voia bun[ a Lui. Într-o ast-
fel de stare, când diagnosticul doctorului î\i aduce întristare =i
parc[ cu zgârcenie î\i d[ zilele, ca =i cu linguri\a, pentru c[ vede

n[scu\i de sus devenim potrivi\i pentru ceruri =i ne sim\im tot mai
str[ini =i mai nepotrivi\i pentru lumea de pe p[mânt. Este dorin\a
lui Dumnezeu s[ ne fac[ potrivi\i pentru cer (Romani 12:2) =i
uneori ne dezleag[ de acest p[mânt prin a îng[dui s[ trecem prin
suferin\e care ne dovedesc c[ nu putem \ine de nimic prea mult
timp, ci rând pe rând orice lucruri am aduna aici trebuie s[ le d[m
drumul. F[r[ de necazuri nu am cunoa=te frumuse\ea bucuriei,
dulcea\a biruin\ei =i nici nu am =ti cânt[rile din noapte (Iov 35:10,
11) pe care le pot cânta doar cei încerca\i. 
Necazurile separ[ adev[ra\ii cre=tini maturi de aceia care sunt

doar o imita\ie slab[ de cre=tin, pentru c[ acela care este un copil
s[n[tos al Domnului nu se las[ doborât de întristare, ci
n[d[jduie=te p`n[ la sfâr=it în Dumnezeu. În momentul încerc[rii
cel credincios Domnului nu trece neobservat de cei din jur, pen-
tru c[ o comportare bun[ produce lumin[ =i provoac[ întreb[ri cu
privire la n[dejdea care este în el. Întristarea, ca o pânz[ nev[zut[,
caut[ s[ înf[=oare sufletul omului ca s[ primeasc[ mai pu\in[
lumin[ =i s[ fac[ comunicarea cu cerul prin rug[ciune mai rar[ =i
mai dificil[. Întristarea =i melancolia sufletului care se las[
doborât de întristare este ca un întuneric care se las[ peste suflet,
întuneric ce face posibil s[ fii u=or furat de pace =i de bucurie.
Chiar dac[ trecem prin clipe de încercare a credin\ei noastre, prin
a ne p[zi inima =i a legitima sursa gândurilor noastre, putem alege
s[ nu ne comport[m ca ni=te orfani de care nim[nui nu-i pas[ =i o
astfel de comportare va fi o m[rturie pentru cei din jurul nostru. 
Iov a ajuns la un moment dat ]n a=a dureri încât nu mai =tia

încotro s[ o mai ia =i nu în\elegea ce rost mai are s[ tr[iasc[, dar
totu=i a r[mas hot[r`t s[ nu se r[zvr[teasc[. <Pentru ce, zic, d[ El
lumin[ omului care nu =tie încotro s[ mearg[, pe care îl îngr[de=te
Dumnezeu de toate p[r\ile?> (Iov 3:23). Din comportarea lui Iov
vedem c[ era con=tient c[ felul în care alege s[ se comporte va
atrage dup[ sine consecin\e ve=nice. Aceasta reiese din cuvintele
pe care le roste=te când î=i afirm[ credin\a într-o via\[ dup[
moarte =i într-un Dumnezeu pe care-L va vedea cu ochii lui. <Dar
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Evangheliei care face bine oamenilor într-un mod absolut. 
Dac[ faci o fapt[ bun[, ea are valoare, dar efectul ei trece, =i

chiar dac[ ai fi vindecat de o boal[ pân[ la urm[ trupul acesta tot
moare, dar mântuirea la care ajungem prin Evanghelie \ine
ve=nic. Evanghelia înseamn[ c[ Hristos a murit pentru p[c[to=i, a
înviat a treia zi dup[ Scripturi =i este ast[zi Mijlocitorul celor ce
se poc[iesc. Unul din cele mai importante lucruri pe care le putem
înv[\a de la Iov este c[ el a ales s[ se poc[iasc[ =i în urma aces-
tei poc[in\e Dumnezeu l-a pus în rândul celor mai ale=i oameni,
a=a cum a fost Noe =i Daniel (Ezechiel 14:14). Într-o stare de
fr[mântare l[untric[ Iov }i cere Domnului s[-i arate p[catele de
care este vinovat. <Câte f[r[delegi =i p[cate am f[cut? Arat[-mi
c[lc[rile de lege =i p[catele mele> (Iov 13:23). Iov a vorbit de
poc[in\[, dar nu a r[mas la vorbe, ci s-a poc[it dup[ ce a trecut
prin necaz =i nu a r[mas doar cu faptul c[ urechea lui auzise de
Dumnezeu, ci a ajuns s[-L vad[ cu ochii credin\ei. Acest lucru
l-a f[cut s[ vad[ cât de mic este el =i cât de mare este Dumnezeu. 
Poc[in\a (metanoia) este o schimbare a min\ii, în care î\i pare

r[u =i te c[ie=ti de trecut. Este un termen ce-l g[sim în Vechiul =i
în Noul Testament, pentru c[ poc[in\a este ceva ce li s-a potrivit
=i li se potrivesc oamenilor din orice vreme. Iov s-a poc[it, =i dac[
vrem s[ fim accepta\i înaintea lui Dumnezeu este nevoie ca =i noi
s[ ne poc[im, ceea ce înseamn[ schimbarea din temelie a vie\ii
dup[ standardul lui Dumnezeu. Uneori omul are idei foarte nebi -
blice despre felul cum s-ar putea face mai pl[cut lui Dumnezeu =i
majoritate oamenilor se cred a fi oameni buni, pentru c[ vede sau
=tie pe cineva mai r[u ca ei. Când Dumnezeu ne m[soar[ la stan-
dardul Lui to\i suntem r[i, de aceea singura posibilitate ce o avem
de a deveni buni este s[ mergem la Acela care Singur este Bun =i
în meritul jertfei din Golgota înl[tur[ vina noastr[ =i ne socote=te
=i pe noi buni. 
Iov a c[utat un mijlocitor =i nu a g[sit (Iov 9:33). Mai târziu,

în dorin\a Lui de a r[scump[ra pe poporul S[u, Dumnezeu a ridi-
cat ca mijlocitor pe Moise, care a primit un mandat special =i care

apropiindu-se sfâr=itul vie\ii, începi s[ te întrebi dac[ nu cumva
te-a uita Dumnezeu. Te întrebi dac[ nu cumva Dumnezeu este
împotriva ta =i pentru c[, la fel ca Iov, nu =tii ce s-a vorbit despre
tine în cer =i nici nu =tii ce s-a scris despre tine în primul capitol
al vie\ii tale =i nici în ultimul, po\i ajunge s[ fii provocat de gân-
duri care pun sub semnul întreb[rii dreptatea =i bun[tatea lui
Dumnezeu. Putem înv[\a de la Iov c[ în asemenea st[ri avem
ocazia s[ lu[m note mari dac[ alegem s[ trecem prin cuptor f[r[
s[ ne revolt[m =i f[r[ s[ fim necuviincio=i. Când în astfel de clipe
te-ai cercetat =i \i-ai g[sit cugetul a fi curat, nu uita c[ Dumnezeu
nu a uitat s[ lucreze pentru binele sufletului t[u. În astfel de clipe,
când t[cerea Lui la strig[tele tale dup[ ajutor te deranjeaz[
grozav, privind la Iov, nu uita c[ El =i Cerul întreg te au sub obser-
va\ie detailat[, mai mult ca oricând. 
La Domnul este mângâiere chiar =i când e=ti în suferin\[ =i po\i

s[ fii sigur c[ Acela care este Atot=tiutor =i Atotprezent are
cuno=tin\[ de starea ta =i faptul c[ treci prin încercarea care are
uneori ca scop s[ te ridice deasupra mediocrit[\ii de a fi c[ldicei
=i caut[ înl[turarea zgurii în acest fel este o dovad[ c[ ai pre\ în
ochii Celui care, a=a cum a spus Iov, te vrea aur curat (Iov 23:10).
Când suntem încerca\i prin boal[ sau felurite pierderi ni se pare
de multe ori c[ avem o cruce mai grea ca al\ii sau o astfel de
situa\ie este nepotrivit[ =i chiar nemeritat[, când de fapt crucea
noastr[ a fost preg[tit[ de o în\elepciune ce nu d[ gre=, exact dup[
umerii no=tri. În textul citat la început, Iacov vorbe=te despre
r[bdarea lui Iov sco\ând în eviden\[ sfâr=itul acestui om care a
avut parte nu numai de focul încerc[rii, ci =i de mila =i îndurarea
lui Dumnezeu. La sfâr=itul încerc[rii, Iov a fost restaurat la starea
lui de dinainte, ]ns[ dup[ ce Dumnezeu +i-a atins scopul Lui, scop
care la început se pare c[ a fost ascuns de potrivnic =i Iov nu =i-a
mai admirat meritele, ci ajuns s[rac în duh a spus c[ îi este scârb[
de el =i se poc[ie=te (Iov 42:6). Via\a lui Iov ne înva\[ ce valoare
mic[ au la un moment dat lucrurile p[mânte=ti =i pe noi, care
tr[im în dispensa\ia harului, ne ajut[ s[ vedem valoarea
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într-o zi r[bdarea =i credincio=ia s[-\i poat[ fi r[spl[tite. Amin

24
DESPRE INVIDIE

<...dragostea nu pizmuie=te...> 1 Corinteni 13:4

Doi b[rba\i, care locuiau în ora=e diferite =i în copil[rie
au crescut împreun[, printr-o întâmplare au dat unul de
altul =i bucuro=i c[ se rev[d s-au hot[rât s[ se întâl-

neasc[ pentru a petrece un concediu împreun[. Unul din ei, care
locuia într-o zon[ muntoas[ turistic[ =i-a invitat prietenul s[ vin[
la el ca s[ petreac[ acel timp în natur[, colindând poteci =i
c[\[rându-se pe mun\i cu ajutorul frânghiilor. Mai târziu, cel care
i-a f[cut aceast[ invita\ie prietenului s[u, i-a trimis prin po=t[ o
list[ celuilalt cu tot felul de lucruri de care va avea nevoie =i cu
tot felul de exerci\ii pe care i le recomanda s[ le fac[ în vederea
preg[tirii de a urca pe munte. Când cel[lalt prieten a primit lista a
spus c[ este cu totul exagerat[, pentru c[ nu credea c[ are nevoie
decât de câteva din acele lucruri =i se considera în condi\ie fizic[
destul de bun[, ]ns[ a doua zi a citit în ziar despre moartea unui
alpinist care murise în acea zon[ încercând s[ urce mun\ii. Imedi-
at atitudinea lui s-a schimbat =i a luat în serios fiecare punct scris
pe acea list[ de prietenul cu care avea s[ petreac[ timp în mun\i. 
Tr[im într-o lume în care majoritatea oamenilor practic[ o

religie selectiv[ când este vorba despre ce aleg s[ cread[ sau s[
împlineasc[ din Scripturi =i s-ar putea ca cineva s[ spun[ c[ a
expune problema invidiei nu este ceva neap[rat necesar. Majori-
tatea dintre noi, chiar de copii, am fost expu=i la a înv[\a despre
pericolului acestui mare neajuns al omului de a nu fi mul\umit cu
ceea ce are =i de a vrea ce are altul. Tabla de valori a omului din

prin îngeri a primit legea de la Dumnezeu (Fapte 7:53; Galateni
3:19). Legea dat[ prin mijlocitorul Moise reflect[ caracterul lui
Dumnezeu, dar ea nu a înl[turat vina, ci doar o identific[ =i o
clasific[ pentru o pedeaps[. Robul lui Dumnezeu Moise, de=i a
fost înt[rit s[ poat[ vorbi cu Dumnezeu, nu a putut ob\ine dez-
leg[ri =i iertare pentru anumite p[cate =i nici chiar pentru El,
ajungând s[ priveasc[ |ara promis[ doar de pe în[l\imea
muntelui din vecin[tatea grani\ei cu Canaanul. Noi, care tr[im
ast[zi în vremea harului, când mântuirea se prime=te prin
credin\[, ne putem bucura de faptul c[ avem un Mijlocitor al unui
leg[mânt mai bun. Pentru cei ce cred în Fiul lui Dumnezeu, El le
este Mijlocitor =i R[scump[r[tor la dreapta Tat[lui (1 Timotei 2:5;
1 Ioan 2:1) =i cât se mai spune <ast[zi> mai st[ gata s[ te
primeasc[ =i pe tine dac[ alegi s[ te poc[ie=ti (Romani 8:34). 
Nu ajunge c[ sim\i o fr[mântare în suflet care s[-\i spun[ c[ ai

nevoie s[ te poc[ie=ti; nu ajunge c[ e=ti mi=cat pân[ la lacrimi, nu
ajunge s[ cau\i s[-\i lini=te=ti cugetul prin a spune c[ va veni o
vreme când vei hot[rî s[ faci ce este bine pentru sufletul t[u, ci
ast[zi, pentru c[ nu =tii în care lume te vei trezi dup[ ce te pui în
pat ca s[ te culci, ia decizia de a te preda necondi\ionat
Domnului Isus, nu doar dintr-un vârtej al emo\iilor, ci cunoscând
c[ e=ti un p[c[tos =i c[ Domnul Isus Hristos a murit pentru
p[c[to=i. Sufletul t[u are mare valoare înaintea Lui, dar El nu
neap[rat va alege s[ ne scape întotdeauna pielea, de=i o face de
multe ori când =tim =i când nu =tim. El vrea pentru noi mai mult
dec`t orice ca prin iertarea pe care ne-o ofer[ în meritul sângelui
S[u s[ ajungem acolo unde este El =i astfel s[ ne bucur[m de ceea
ce El a preg[tit pentru noi în Împ[r[\ia Lui. Iertarea prin jertfa de
substituire a Domnului Isus este o ofert[ temporar[ (Evrei 4:1),
deci poc[ie=te-te ast[zi, ca s[ fii sigur c[ nu te vei afla între cei
care într-o zi vor dori s[ se poc[iasc[, dar va fi prea târziu. Dac[
ai fost g[sit vrednic pentru examene grele, fii sigur c[ nu tr[ie=ti
ca r[zvr[tit sau cârtitor, pentru c[ nu-\i ajut[ la nimic, ci alege s[
tr[ie=ti în a=a fel ]nc`t Domnul s[ se poat[ l[uda cu tine, iar
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Duhul Sfânt ne na=te din nou ne dezbr[c[m de hainele faptelor
firii p[mânte=ti =i cu un sim\ de dragoste pentru Dumnezeu =i
pentru semenii no=tri l[s[m ca Duhul Sfânt s[ dezvolte în noi
virtu\i care sunt guvernate de dragoste, nu de invidie. <Dragostea
este îndelung r[bd[toare, este plin[ de bun[tate: dragostea nu piz-
muie=te...> (1 Corinteni 13:4). 
Dac[ în ziua cercet[rii roadelor tale vrei s[ fii g[sit ca având

roada dragostei trebuie s[ continui s[ veghezi asupra ogorul
inimii, ca nu cumva acolo într-o clip[ de neveghere s[ fie arun-
cat[ s[mân\a de buruieni de gelozie =i invidie, care nu poate
conlocui niciodat[ împreun[ cu dragostea. A lua seama la aceste
maladii spirituale numite invidie =i gelozie este important pentru
c[ ele pot distruge în via\a noastr[ tot ce este bun sau poate opri
tot ce Dumnezeu vrea s[ fac[ bun în noi =i prin noi. De obicei spe-
cific geloziei este c[ prive=te de sus în jos, pentru c[ privind la ce
are nu vrea s[ piard[ nimic din ce are =i de aceea chiar =i
Dumnezeu, care nu vrea s[ ne piard[, se nume=te pe Sine a fi un
Dumnezeu gelos, dar El nu este niciodat[ invidios (Deuteronom
4:24, 5:9). Specific invidiei este faptul c[ prive=te de jos în sus la
ce are altul, a=a cum vedem =i în cazul împ[ratului Saul care l-a
invidiat pe David pentru c[ într-o împrejurare a fost v[zut de
popor a fi mai viteaz =i mai capabil. <Femeile care cântau î=i
r[spundeau unele altora, =i ziceau: «Saul a b[tut miile lui, iar
David zecile lui de mii.» Saul s-a mâniat foarte tare, =i nu i-a
pl[cut vorba aceasta. El a zis: «Lui David ]i dau zece mii =i
mie-mi dau mii! Nu-i mai lipse=te decât împ[r[\ia.» +i din ziua
aceea Saul a privit cu ochi r[i pe David> (1 Samuel 18:7, 8, 9). 
Datorit[ neascult[rii de Dumnezeu vederea lui Saul a devenit

înce\o=at[, a început s[ vad[ cu ochi r[i, =i în loc s[ vad[ în David
cel viteaz un aliat =i un binecuvântat adaos la casa lui, a v[zut în
el un rival care primea mai mult[ aten\ie din partea poporului ca
=i el. Acest exemplu ne expune modul în care lucreaz[ invidia. Ea
ne înva\[ c[ atunci când ochii spirituali ne sunt bolnavi sau sunt
închi=i, în loc s[ vedem în cel care face un anumit lucru mai bine

popor a fost uneori scris[ sub form[ de proverbe, zic[tori =i prin
pove=ti. Aceasta ne spun c[ omul, chiar dac[ a ales povârni=ul
pierz[rii prin a face ce este r[u, totu=i a =tiut deosebi binele de r[u.
Pove=ti ca =i <Alb[ ca z[pada> în care o mama vitreg[ era invidi -
oas[ pe frumuse\ea unei copile, invidie care pân[ la urm[ i-a
cauzat moartea, ne spune c[ oamenii din popor au recunoscut
pericolul la care ne expune starea de invidie. 
Inten\ia acestui mesaj este ca luând întreg sfatul Scripturii s[

privim la felul în care invidia sau gelozia i-a p[gubit pe unii, ca
apoi s[ privim la aceast[ boal[ spiritual[ ca la un adev[rat pericol
care are poten\ialul de a ne aduce pr[bu=irea spiritual[. A lua
seama la pericolul invidiei =i geloziei înseamn[ a cheltui timp =i
a da aten\ia cuvenit[ lucr[rii de zidire a temeliei sufletului nostru,
care nu este întotdeauna v[zut[ imediat de cei din jurul nostru.
Înseamn[ a da importan\[ condi\iei vasului nostru aflat sub linia
de plutire care nu întotdeauna se vede, dar care poate afecta tot
vasul. Invidia, numit[ de Shakespeare boala de ceea ce vede, este
un sentiment egoist prin care omul râvne=te la ceva ce nu este a
lui. A fi gelos înseamn[ a fi invidios sau în cuvintele Scripturii
înseamn[ a fi pizma= cu privire la un lucru, o persoan[ sau o anu-
mit[ pozi\ie între oameni =i face parte din lucrurile pe care le
lep[d[m din caracterul nostru atunci când venim la Hristos.
<Lep[da\i dar orice r[utate, orice vicle=ug, orice fel de pref[ -
c[torie, de pizm[ =i de clevetire> (1 Petru 2:1). 
A fi invidios sau pizma= poate însemna a avea un sim\ care

începe de la a fi u=or deranjat de faptul c[ cineva are ceva ce noi
nu avem pân[ la a fi st[pânit de un sentiment chinuitor de a vrea
ce nu ai voie s[ ai, sim\ care poate duce la du=m[nie =i ur[. Invidia
=i gelozia, care sunt cuprinse în cuvântul pizm[, fac parte din
hainele firii omului vechi de care ne dezbr[c[m când ne poc[im
=i pe care nu trebuie s[ le mai accept[m niciodat[. <C[ci =i noi
eram alt[ dat[ f[r[ minte, neascult[tori, r[t[ci\i, robi\i de tot felul
de pofte =i de pl[ceri, tr[ind în r[utate =i în pizm[, vrednici s[ fim
urâ\i =i urându-ne unii pe al\ii> (Tit 3:3). Când prin poc[in\[
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momeala invidiei, ci s[-i spijinim în tot ce aduce câ=tig Împ[r[\iei
lui Dumnezeu. <Unii, este adev[rat, propov[duiesc pe Hristos din
pizm[ =i din duh de ceart[; dar al\ii din bun[voin\[> (Filipeni
1:15). Vedem din acest text c[ putem face o lucrare care are
poten\ialul s[ fie bun[, cu o motivare bun[ sau rea, ]n func\ie de
scopul care conduce efortul pe care-l depunem. 
Nici Domnul Isus nu a sc[pat de a fi \inta s[ge\ilor invidiei din

partea oamenilor religio=i din acea vreme. Aceia care au v[zut
minunile pe care le f[cea =i a ascultat cuvintele Lui au trebuit s[
aleag[ între a I Se al[tura ca supu=i ai Lui sau s[ I Se opun[ =i s[
lupte împotriva Lui. Orbi\i de invidie, majoritatea fariseilor,
preo\ilor =i c[rturarilor, orbi\i de invidie, pentru c[ poporul
mergea dup[ El, au ales s[ lupte împotriva Lui =i acest lucru a fost
recunoscut chiar =i de Pilat. <...Pilat le-a zis: «Pe care voi\i s[
vi-l slobozesc? Pe Barnaba sau pe Isus, care se nume=te Hristos?
C[ci =tia c[ din pizm[ d[duser[ pe Isus în mâinile lui»>
(Matei 27:17, 18). F[r[ mare greutate putem observa invidia la
lucru în lume, la serviciu, în lumea de afaceri, în familii =i chiar
în biserici uneori, pentru c[ invidia este buruiana care cre=te f[r[
de îngrijire, încurajat[ de natura corupt[ a omului vechi. <C[ci
acolo unde este pizm[ =i duh de ceart[, este tulburare =i tot felul
de fapte rele> (Iacov 3:16). 
Abel a adus o jertf[ mai bun[ Domnului dec`t Cain =i acestu-

ia i s-a posomorât fa\a, ca apoi plin de invidie s[-l omoare pe
Abel. Iosif, care era mult iubit de Iacov, a fost invidiat de fra\ii lui,
ca apoi ace=tia s[-l urasc[ =i chiar s[-i doreasc[ moartea. Când un
copil se na=te într-o familie care deja are un copil de vreo patru
sau cinci ani =i centrul aten\iei p[rin\ilor trece la copilul nou
n[scut, în majoritatea cazurilor nu este greu s[ observ[m cum
gelozia afecteaz[ copilul mai mare. Fratele mai mare al fiului
risipitor a fost plin de invidie =i nu s-a putut bucura de întoarcerea
fratelui s[u, pentru c[ în el era pe lâng[ altele =i mult[ invidie.
Acest lucru reiese din faptul c[ a spus c[ el nu =i-a petrecut tim-
pul cu prietenii lui, lucru pe care =i l-ar fi dorit, pe când fratele cel

dec`t noi un vas de cinste folosit de Dumnezeu spre slava
Împ[r[\iei Lui, orbi\i de invidie vedem un rival care merit[ s[ fie
du=m[nit, =i apoi urât. Primii ucenici care au vestit Evanghelia au
avut de suferit din partea oamenilor invidio=i sau pizma=i. +i noi
la rândul nostru vom fi invidia\i sau vom fi provoca\i s[ învidiem
pe al\ii. <Dar Iudeii care nu crezuser[, de pizm[, au luat cu ei ni=te
oameni f[r[ c[p[tâi din mul\ime, au f[cut gloat[, =i au înt[râtat
cetatea. S-au n[pustit asupra casei lui Iason, =i c[utau pe Pavel =i
pe Sila, ca s[-i aduc[ afar[ la norod> (Fapte 17:5). Uneori vom fi
\inta s[ge\ii invidiei când vom privi la binecuvântarea altora, a=a
cum filistenii au privit la binecuvântarea lui Isaac =i s-au umplut
de invidie pân[ la punctul c[ l-au urât. <Astfel omul acesta s-a
îmbog[\it, =i a mers îmbog[\indu-se din ce în ce mai mult, pân[
ce a ajuns foarte bogat. Avea cirezi de vite =i turme de oi, =i un
mare num[r de robi: de aceea filistenii îl pizmuiau>
(Genesa 26:13, 14).  
Isaac a sim\it aceast[ ur[ a lor, dar Dumnezeu a continuat s[-l

binecuv`nteze. +i noi când privim la cineva care este binecuvân-
tat trebuie s[ recunoa=tem suveranitatea lui Dumnezeu care d[
fiec[ruia dup[ bunul Lui plac, dar s[ nu uit[m c[ El va cere mult
de la cel c[ruia i-a dat mult. <Isaac le-a zis: «Pentru ce veni\i la
mine, voi care m[ urâ\i =i m-a\i izgonit de la voi?» Ei au r[spuns:
«Vedem l[murit c[ Domnul este cu tine...»> (Genesa 26:27, 28).
Tobia =i Sanbalat au v[zut în dreg[torul Neemia omul care f[cea
lucrarea lui Dumnezeu, pe care ei se vedeau c[ nu sunt în stare s[
o fac[ =i în loc s[ se al[ture acelei lucr[ri, plini de invidie, au
început s[ prigoneasc[ =i s[ unelteasc[ în tot felul împotriva
lucr[rii =i a oamenilor care au luat parte la lucrarea de rezidire a
Ierusalimului. <Sanbalat, Horonitul, Tobia, slujitorul Amonit, =i
Ghe=em, Arabul, fiind în=tiin\a\i, =i-au b[tut joc de noi =i ne-au
dispre\uit...> (Neemia 2:19). Fiecare din noi vom avea oportuni-
tatea s[ vedem sau chiar s[ fim în jurul unor oameni care au
primit mai mul\i talan\i ca =i noi, =i de aceea fac lucr[ri mai mari
ca =i cele încredin\ate nou[, ]ns[ trebuie s[ veghem s[ nu mu=c[m
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r[ut[cioase...> (Romani 1:29). Suspiciunea vâneaz[ mereu mintea
vinovat[ de invidie =i o \ine ocupat[ cu gândiri de îndrept[\iri per-
sonale =i cu planuri de=arte. <Regula de aur>, dup[ care unii se
conduc, spune s[-i faci altuia ce \i-ar place s[-\i fac[ \ie oamenii,
dar o regul[ =i mai nou[, rânduiala Nou Testamental[, pe care am
putea s-o numim <regula de platin[>, care este un metal mai rar ca
aurul deci =i mai scump, merge =i mai departe =i spune: <Nimeni
s[ nu-=i caute folosul lui, ci fiecare s[ caute folosul altuia>
(1 Corinteni 10:24). <Nu face\i nimic din duh de ceart[ sau din
slav[ de=art[; ci în smerenie fiecare s[ priveasc[ pe altul mai pe
sus de el însu=i> (Filipeni 2:3). 
Cum s[ sc[p[m de invidie? În primul rând trebuie s[

recunoa=tem c[ este un p[cat =i trebuie s[-l m[rturisim Domnului
ca fiind un p[cat. P[catul nu apare ]n recordul nostru când ni se
ofer[ sau c`nd apare în gând, ci devine p[cat când mu=c[m
momeala oferit[ =i acceptând gândul invidiei, îndrept[\indu-l în
loc s[-l alung[m. Dac[ l[s[m gândul invidiei s[ se cuib[reasc[ în
minte nu la mult dup[ aceea ne g[sim cu am[r[ciune în inim[, =i
de la a avea dragoste ne trezim c[ începem s[ c[ut[m =i g[sim
gre=eli în aceia pe care-i invidiem. Suntem chema\i s[ ne
împotrivim diavolului care va fugi de la noi, dar nu înainte de a
ne m[rturisi p[catul =i a-l p[r[si. Cura pentru aceast[ boal[
p[gubitoare a invidiei o g[sim în Sfânta Scriptur[. Ea ne înva\[ c[
este necesar s[ ne <deprindem> s[ fim mul\umi\i =i s[ nu vrem
ceea ce nu ni se d[ =i ceea ce ni se spune c[ nu avem voie s[ vrem.
<+tiu s[ tr[iesc smerit, =i =tiu s[ tr[iesc în bel=ug. În totul =i pre-
tutindeni m-am deprins s[ fiu s[tul =i fl[mând, s[ fiu în bel=ug =i
s[ fiu în lips[. Pot totul în Hristos, care m[ înt[re=te>
(Filipeni 4:12, 13). Chiar de la început, Dumnezeu S-a adresat
acestei sl[biciuni de a pofti, de a vrea ceea ce nu ai voie =i a ar[tat
importan\a acestui lucru în cea de-a zecea porunc[ din Decalog.
<S[ nu pofte=ti casa aproapelui t[u; s[ nu pofte=ti nevasta
aproapelui t[u, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici
m[garul lui, nici vreun alt lucru, care este al aproapelui t[u>

mic a f[cut tot ce =i-a dorit, =i acele lucruri probabil c[ f[ceau
parte din lucrurile pe care =i le-ar fi dorit =i fratele mai mare. Ca
=i credincio=i trebuie s[ avem grij[ s[ nu ne trezim în rolul fratelui
mai mare când vedem c[ oameni p[tima=i de mari p[cate se întorc
la Dumnezeu, sunt ierta\i =i folosi\i de El, pe când poate noi ne
consider[m a fi vinova\i doar de ceea ce noi numim mici p[cate
=i poate consider[m c[ nu ni se d[ s[ facem lucruri de mare
importan\[. Domnul Isus prin suveranitatea Sa alege ce, cât =i cui
s[ dea dup[ cum vede de cuviin\[, pentru c[ El vede =i cunoa=te
pe deplin ceea ce noi nu vedem =i nu cunoa=tem decât în parte. 
<«Nu pot s[ fac ce vreau cu ce-i al meu? Ori este ochiul t[u

r[u, fiindc[ eu sunt bun?» Tot a=a, cei  din urm[ vor fi cei dintâi,
=i cei dintâi vor fi cei din urm[; pentru c[ mul\i sunt chema\i, dar
pu\ini sunt ale=i> (Matei 20:15, 16). Când invidia intr[ pe u=a din
fa\[, dragostea iese pe u=a din spate, pentru c[ ele nu pot locui
împreun[ =i privind la felul omului nostru vechi fiecare din noi
putem detecta aceast[ tendin\[ de a invidia. Vorbind despre omul
vechi =i despre înv[\[turile care duc la r[t[cire, apostolul Pavel
aminte=te de aceast[ boal[ spiritual[ a invidiei când vorbe=te
despre caracterul celor ce dau înv[\[turi corupte. <Este plin de
m`ndrie, =i nu =tie nimic: ba înc[ are boala cercet[rilor f[r[ rost
=i a certurilor de cuvinte, din care se na=te pizma, certurile, cleve-
tirile, b[nuielile rele> (1 Timotei 6:4). Invidia poate îmboln[vi nu
numai sufletul, ci chiar =i trupul =i cele mai multe cazuri de boli
mintale sunt g[site ast[zi în \[rile cele mai dezvoltate =i mai
bogate, pentru c[ în aceste \[ri valoarea se pune mai înt`i pe
lucrurile p[m`nte=ti =i nu pe virtu\i morale de vreun fel. 
Omul nu numai c[ vrea mereu mai mult =i mai nou, dar este =i

mai chinuit de aceste dorin\e când vede c[ un altul le are =i el nu
le are. +i apostolul Pavel a amintit de aceast[ stare spiritual[
dec[zut[ de a fi nemul\umit =i invidios când a vorbit despre starea
de p[cat a omenirii. <Astfel au ajuns plini de orice fel de
nelegiuire, de curvie, de viclenie, de l[comie, de r[utate; plini de
pizm[, de ucidere, de ceart[, de în=el[ciune, de porniri
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ca apoi s[ spui: <Mie îmi vorbe=te!>, <Eu trebuie s[ m[ schimb ca
s[ m[ potrivesc cu ce El spune!> Evlavia este o stare în care nu
invidiezi, ci e=ti mul\umit. Aceast[ stare de a fi mul\umit duce la
o rev[rsare de bine =i generozitate, stare care nu are surs[ de
ini\iere din codul genetic spiritual corupt cu care ne-am n[scut, ci
este roada lucr[rii Duhul Sfânt în noi. 
Dac[ cercetându-te sincer g[se=te în tine acest sim\ chinuitor

al invidiei care fur[ omul de fericire, în\elegând c[ este o boal[
care nu st[ pe loc, ci se agraveaz[ pe zi ce trece, dar care poate fi
tratat[, alege s[ ai de-a face cu ea ast[zi prin harul lui Dumnezeu,
pân[ când nu începi s[ du=m[ne=ti, s[ persecu\i, s[ vorbe=ti de
r[u, s[ unelte=ti sau s[ ur[=ti. Scopul examin[rii =i calea de a trata
aceast[ boal[ spiritual[ este prin a schimba invidia cu dragostea.
Dac[ vrei s[ scapi de gelozie, recunoscând suveranitatea lui
Dumnezeu de a da ce vrea El, cui vrea, trebuie s[ începi s[ te rogi
pentru acea persoan[ pe care o invidiezi. Pentru a face aceasta ai
nevoie de curaj, dar privind la binele ve=nic al sufletului t[u
trebuie s[ faci acest pas de a te ruga zi de zi ca Domnul s[
binecuv`nteze acea persoan[ care poate a fost \inta invidiei tale.
}n timp, Dumnezeu, care binecuv`nteaz[ astfel de începuturi,
oricât de slabe ar fi, va face ca din rival sau chiar du=man acel
suflet s[ devin[ un suflet pe care-l iube=ti. S[ te bucuri c[
Dumnezeu folose=te pe altul mai mult dec`t pe tine sau c[ El d[
altuia mai mult dec`t \ie nu este ceva natural, ci supranatural, de
aceea nu vei putea face acest lucru decât prin puterea Duhului
Sfânt care vrea s[ fac[ din fiecare din noi fiin\e iubitoare,
m[dulare s[n[toase care lucreaz[ armonios împreun[ spre binele
trupului lui Hristos. 
Ca s[ te po\i ruga pentru persoana pe care o invidiezi va trebui

s[ fii mul\umit cu ceea ce Dumnezeu a hot[rât pentru via\a ta, cu
ce =i cât \i-a dat. Când te vei ruga st[ruitor pân[ la biruin\[ în
acest fel vei observa cum Duhul Sfânt aprinde în tine dragostea
agape, singura dragoste f[r[ invidie, fiindc[ ea nu las[ loc invi-
diei. Agape este un cuvânt relativ nou, ap[rut în prima er[

(Exodul 20:17). 
Aceast[ porunc[ ne spune clar ce s[ nu vrem =i s[ nu ajungem

s[ dorim ce are altul, fie lucruri, persoan[ sau pozi\ie. Trebuie s[
dezvolt[m o <deprindere> prin a dezvolta t[ria de a spune <nu>
dorin\elor firii care se r[zboiesc cu duhul. Aceast[ deprindere de
a fi mul\umit =i a nu pofti trebuie mai întâi înv[\at[, apoi practi-
cat[. Pentru a avea succes în aceast[ privin\[ trebuie depus efort,
pentru c[ tr[im într-o cultur[ în care suntem provoca\i mereu s[
fim nemul\umi\i cu ce avem. A=a cum este ]n cazul reclamelor
pentru diferite produse, lumea cheltuie grozav =i încearc[ s[ ne
programeze s[ gândim c[ nu putem fi ferici\i pân[ nu avem acel
lucru pe care-l are altul. Lumea încearc[ s[ ne conving[ c[ feri-
cirea vine din lucrurile din afar[, pe care nu le avem ]ns[ pe care
le au al\ii. Dar a=a cum vedem =i în cazul apostolului Pavel feri-
cirea nu este condi\ionat[ de a avea pu\in sau mult, ci vine din
l[untru, din sim\ul pe care-l are un suflet împ[cat cu Dumnezeu
de a fi în slujba Lui. 
Via\a noastr[ este rodul gândirii care duce la decizii =i ac\iuni

care împreun[ formeaz[ un fel de tr[ire. Problema apare când
lista lucrurilor necesare nu se potrive=te cu lista lucrurilor dorite
=i privind la acela ce are ceea ce ne-am dori noi putem deveni la
început nemul\umi\i, apoi invidio=i. Sondajele de opinie de acum
100 de ani arat[ c[ oamenii au reu=it s[ enumere vreo 70 de
lucruri pe care =i le-ar dori ca s[ fie ferici\i, pe când în sondajele
recente oamenii au reu=it s[ enumere în jur de 500 de lucruri pe
care =i le-ar dori ca s[ le aib[, pentru c[ ei cred c[ i-ar face mai
ferici\i. A fi mul\umit cu voia lui Dumnezeu pentru via\a ta =i a
nu-l invidia pe altul face parte din tr[irea evlavioas[ a omului
n[scut din nou. <Negre=it, evlavia înso\it[ de mul\umire este un
mare câ=tig. C[ci noi n-am adus nimic în lume, =i nici nu putem
s[ lu[m cu noi nimic din ea> (1 Timotei 6:6, 7). Parte din a fi un
suflet evlavios, lucru care ne face s[ sem[n[m cu noul St[pân,
înseamn[ s[ cite=ti Scriptura când ne înva\[ voia Lui, chiar =i în
ce nu convine firii vechi, a=a cum este înv[\[tura despre invidie,
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vei face parte din grupul celor ce nu vor pieri niciodat[. Amin

25
VEGHEAÞI!

<Veghea\i dar, pentru c[ nu =ti\i în ce zi va veni
Domnul vostru.> Matei 24:42

Înv[\[tura despre venirea Domnului care este înso\it[ demesaje de avertizare ajunge de multe ori neglijat[ în
favoarea unor alte subiecte, dar cert este c[ lumea se

îndreapt[ spre un mare eveniment, care va schimba via\a tuturor
oamenilor, numit venirea Domnului. Aceast[ înv[\[tur[ este un fir
ce poate fi urm[rit din prima carte, cartea începuturilor, pân[ la
ultima carte a Scripturii, ]ns[ nimeni nu a scos la lumin[ mai mult
aceast[ înv[\[tur[ ca =i Domnul Isus care a vorbit prin pilde =i în
mod direct despre revenirea Lui. Noi, care am primit un mandat
de la St[pân, de\inem o informa\ie important[ =i ne facem vino-
va\i de tr[dare dac[ nu vestim =i ast[zi c[ Domnul Isus va reveni,
pentru c[ starea în care-i va g[si pe oameni le va pecetlui pe veci
viitorul. De aceea, mesajul despre revenirea Lui trebuie s[ fie nu
numai un mesaj de mângâiere, ci trebuie s[ r[sune ca sunetul unei
trâmbi\e care d[ un semnal clar de trezire =i chemare la veghere. 
A=a dup[ cum istoria vorbe=te despre trecut, profe\ia vorbe=te

despre viitor =i singura carte care se încumet[ s[ fac[ aceasta este
Sfânta Scriptur[, Cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. În cele dou[
c[r\i ale Scripturii care poart[ numele a dou[ femei vedem
reprezentat simbolic modul în care Fiul de }mp[rat S-a implicat în
via\a p[mântenilor pentru a-+i alege o Mireas[ cu care în prezent,
simbolic vorbind, este doar logodit. Cartea Rut prezint[ roman\a
r[scump[r[rii, iar cartea Estera ne ilustreaz[ în mod simbolic

cre=tin[; un cuvânt pentru o idee nou[; cuvânt devenit necesar
spre a descrie virtutea omului nou, care are la baza mântuirii lui
jertfa Domnului Isus. Dumnezeu este Agape. Acest fel de a iubi,
care este cel mai înalt =i pur grad de dragoste plin[ de d[ruire, lip-
sit[ de invidie, se bucur[ de binecuvântarea pe care o prime=te
altul =i este gata s[ r[spund[ nevoilor altora. Ca s[ scapi =i s[
r[mâi liber de invidia cea p[gubitoare trebuie s[ urmezi sfatul
Scripturii =i s[ te gânde=ti la lucrurile de sus, iar la cele de jos s[
prive=ti din perspectiva ve=niciei. <Gândi\i-v[ la lucrurile de sus,
nu la cele de pe p[mânt> (Coloseni 3:2). Lucrurile de pe p[mânt
oferite de acest p[mânt caut[ s[ ne lege de ce este temporar, ca s[
uit[m c[ suntem doar ni=te turi=ti spirituali pe acest p[mânt. }n
acest fel caut[ s[ ne orbeasc[ spre a nu vedea frumuse\ea
lucrurilor ve=nice din |ara de sus, unde este cet[\enia sufletului
nostru. Putem ajunge astfel ]ntr-o stare în care ne bucur[m când
altul este binecuvântat, când nu uit[m c[ atunci când c[ut[m mai
întâi Împ[r[\ia =i neprih[nirea Lui, lucrurile p[mânte=ti necesare
ne sunt garantate. 
Ca oameni avem principii dup[ care ne conducem via\a, ca =i

acela de a muncii, de a ne odihni, de a avea priorit[\i sau de a ter-
mina o lucrare început[. Ca =i credincio=i avem principii spiri-
tuale care ne guverneaz[ =i ne ajut[ s[ aplic[m adev[rul Scripturii
în via\a noastr[ într-un mod practic. Unul din aceste principii,
odat[ ce ne-am întors din \ara îndep[ratat[ unde în r[zvr[tire =i
p[cat am f[cut ce am vrut, este acela c[ nu suntem invidio=i, ci
umblând dup[ câ=tigul care ni-l aduce evlavia accept[m voia
noului St[pân pentru via\a noastr[ =i ne bucur[m de tot ce El
hot[re=te s[ dea bun fra\ilor no=tri. S[ nu r[mânem la inten\ii
bune, ci smulgând buruiana invidiei s[ tr[im în adev[rata libertate
pe care o g[sim în casa Tat[lui, unde fra\ii se ajut[ =i se iubesc.
Este important s[ =tii s[ prime=ti dragoste, dar tot important este
a =tii s[ dai dragoste, pentru c[ aceasta este parte din ceea ce ne
d[ sim\ul de împlinire, deoarece dragostea nu invidiaz[, ci iube= -
te. Iube=te cu o dragoste nepref[cut[, bucur[-te de bine =i astfel
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va întâmpla, a=a cum este starea unei femei îns[rcinate care
urmeaz[ s[ dea na=tere unui copila=. Cinci din cele zece fecioare
au luat în calcul c[ Mirele ar putea întârzia =i =i-au luat ulei de
rezerv[. Lucrul acesta ne spune c[ ele sunt în deplin[ cuno=tin\[
de faptul c[ sunt fiin\e limitate, care s-ar putea s[ mai adoarm[. 
Vegherea credinciosului care vrea s[ nu adoarm[ const[ în

mare parte în a se p[stra curat pentru Domnul. Copilul Domnului
niciodat[ nu vegheaz[ mai bine ca =i atunci când se roag[
men\inând astfel o leg[tur[ cu sursa de putere care-l poate face
tare. P[catul pânde=te la u=[, i s-a spus lui Cain, dar el nu a avut
urechi pentru a=a ceva, deoarece la ora aceea contempla la o
crim[ motivat[ de invidie. Suntem cel mai vulnerabili la p[catul
ce ne pânde=te atunci c`nd suntem prea obosi\i sau prea plictisi\i,
când ne sim\im nepre\ui\i sau c[ nu suntem iubi\i. Suntem vul-
nerabili cât timp suntem în acest trup de carne. P[catul pânde=te
dup[ momentul nostru de neveghere ca dup[ o oportunitate, pen-
tru a ne încânta cu ceva ce nu avem voie, mai ales atunci când
suntem fl[mânzi dup[ nou =i obosi\i de rutin[. <Tu s[-l
st[pâne=ti> ni se spune =i nou[, ca lui Cain, pentru c[ acest lucru
este posibil prin a depinde de ajutorul pe care ni-L d[ Domnul
atunci când suntem hot[râ\i s[ veghem asupra vorbirii, gândirii =i
a faptelor noastre. 
Cartea Apocalipsei, care finalizeaz[ Noul Testament, de=i

plin[ de lucruri reprezentate simbolic =i de taine greu de p[truns
ne face de cunoscut din planul pe care-L are Dumnezeu pentru
evenimentele finale de pe p[mânt =i ne arat[ care este destina\ia
final[ a credincio=ilor. În m[sura în care Duhul Sfânt ne d[
lumin[, citind aceast[ carte întrez[rim un viitor str[lucit la dimen-
siuni ce nu pot fi închipuite de mintea omului pentru aceia care
s-au preg[tit =i au vegheat la fiecare straj[. Suntem chema\i la
veghere, care înseamn[ a avea o stare alert[ de deosebit[ aten\ie
la tot ce are de-a face cu sufletul nostru, iar dac[ descoperim în
noi boli spirituale prescrip\ia este =i ast[zi aceea=i ca în zilele efe-
senilor =i se nume=te poc[in\[. Explica\iile =i presupunerile oame-

providen\a salv[rii lui Dumnezeu. O alt[ reflec\ie profetic[ a
modului în care Fiul de }mp[rat }=i alege Mireasa o avem când
privim la Eva, care a fost luat[ din coasta lui Adam, a=a dup[ cum
Domnul Isus a fost str[puns în coast[ pentru Mireasa Lui. Rahav
=i Rut sunt ca ni=te u=i care au dat voie neamurilor s[ intre s[ fie
participante la spi\a neamului lui Isus Hristos. 
Un alt lucru care are o sclipire profetic[ este faptul c[ moartea

acestor femei nu este men\ionat[ în Scriptur[, nu pentru c[ ele nu
ar fi murit, ci pentru c[ într-o imagine mai mare reprezint[ faptul
c[ via\a Miresei Domnului Isus va fi o via\[ ve=nic[. Ca =i atunci
când ai citit sfâr=itul unei c[r\i =i =tii cum se sfâr=esc lucrurile,
dup[ ce cite=ti Scriptura =i vezi felul în care se termin[ lucrarea
Domnului pe p[mânt po\i s[ accep\i s[ pierzi, s[ suferi =i s[ sa -
crifici aici pe p[mânt, =tiind c[ în sfâr=it vei câ=tiga ce este cu
adev[rat de valoare, adic[ mântuirea sufletului. A veghea
înseamn[ a nu dormi. A dormi spiritual este o stare de indiferen\[
fa\[ de ce se întâmpl[ în jur, dar în acela=i timp poate fi =i o stare
de vulnerabilitate =i mare pericol. Omul doarme când este obosit
sau bolnav, dar odihna spiritual[ nu const[ în a dormi, ci const[
în momente de în[l\are, care sunt momente de întâlnire cu
Dumnezeu la altar. 
A veghea înseamn[ a r[mâne în starea de a fi treaz, vigilent =i

receptiv cu privire la ce se întâmpl[ în jurul t[u. O santinel[ care
vegheaz[ în postul de straj[ sau o mam[ care vegheaz[ deasupra
copila=ului ei, dându-i îngrijirea de care-i depinde via\a sunt
exemple a ce înseamn[ s[ veghezi, ]ns[ nicio circumstan\[ care
necesit[ veghere nu este mai important[ ca =i aceea de a veghea
cu privire la lucrurile care au de-a face cu bun[starea ve=nic[ a
sufletului. Starea de veghere =i r[mânere în a face ce se a=teapt[
de la noi este reprezentat[ =i în pilda celor zece fecioare care
a=teptau Mirele, fecioare care pe la miezul nop\ii au auzit stri-
garea: <Iat[ Mirele! Ie=i\i-I în întâmpinare!> Starea de veghere în
vederea venirii Domnului =i a necazului ce urmeaz[ pentru cei de
pe p[mânt este o stare de anticipare a ceva ce în mod inevitabil se
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moment s[ izbucneasc[ un haos nuclear, cum nu a mai fost vreo-
dat[ pe p[mânt. Un alt semn al venirii Lui este c[ va fi o vreme
de foamete. }n secolul XXI sute de mii de copii mor în fiecare
lun[ din cauza foamei. Cutremurele cresc ]n magnitudine =i
efectele lor apar tot mai des pe prima pagin[ a ziarelor. Ostilitatea
lumii fa\[ de aceia care-L urmeaz[ pe Hristos cre=te pe zi ce trece
=i aceasta este înc[ o dovad[ c[ tr[im clipele de dinaintea R[pirii
Bisericii la cer. Mul\i dintre aceia c[rora le m[rturise=ti pe
Hristos batjocoresc credin\a, iar al\ii î\i zâmbesc, dar în spatele
zâmbetului fals au ni=te din\i cu care ar fi gata s[ te sfâ=ie dac[ ar
putea =i dac[ nu am fi p[zi\i de puterea lui Dumnezeu. O reclam[
care îndemna oamenii s[ ia bani cu împrumut de la o banc[
spunea: <Bucur[-te de partea frumoas[ a vie\ii!>. Adic[, împru-
mut[-te =i f[-\i datorii, care sunt ca un =arpe anaconda, ca s[-\i
atingi scopul =i s[-\i împline=ti dorin\ele ce le ai acum, pe când
aceia care prin na=terea de sus au devenit copii ai Tat[lui ceresc
se bucur[ de fiecare clip[ a vie\ii lor. 
O lume care refuz[ mâna de pace a lui Dumnezeu caut[ în

disperare s[-=i amelioreze simptomele de singur[tate =i durere
produs[ de lepra p[catului prin a se deda f[r[ nicio perdea unui
potop de desfr`u care-i las[ tot goi =i ne]mplini\i. În America,
10% dintre femei =i 4% dintre b[rba\i folosesc medicamente anti-
depresive în încercarea de a fugi de realitatea c[ nu exist[ fericire
f[r[ de Dumnezeu. Omul trebuie s[ aleag[ s[ cread[ într-un
Creator care a f[cut tot ce v[d ochii no=tri sau trebuie s[ cread[ în
specula\iile oamenilor care ar dori s[ nu existe un St[pân c[ruia
s[-I dea socoteal[. Omenirea s-a obi=nuit asemenea naturii =i
chiar a Universului s[ mearg[ ca un ceasonic bun, f[r[ s[ admit[
sau s[-i pese c[ în spate este o gândire a unui Dumnezeu care a
creat totul. Ca într-o biseric[ mare, unde omul r[spunz[tor cu
sta\ia de amplificare a sunetului este neobservat, poate c[ mul\i
nici nu =tiu c[ este acolo pân[ când apar probleme =i sta\ia scoate
sunete stridente sau nu scoate niciun fel de sunet. Atunci dintr-o
dat[ oamenii din biseric[ se îndreapt[ spre el cu ochi iscoditori,

nilor care studiaz[ semnele sfâr=itului sau escatologia, oricât de
bine argumentate ar fi când desemneaz[ un timp anume al
revenirii Domnului, nu trebuie s[ ne devin[ lege, pentru c[ aceas-
ta ne poate deveni o curs[. Noi ]ns[ avem datoria s[ veghem în
fiecare zi, pentru c[ nu =tim în ce zi va veni Domnul nostru. În
linii mari vorbind, unii cred c[ Domnul va veni înainte de necazul
cel mare, unii cred c[ la mijlocul necazului sau mijlocul
s[pt[mânii lui Daniel, iar al\ii cred c[ El nu va reveni decât dup[
necazul cel mare. 
Apostolii Domnului Isus în înv[\[tura pe care au dat-o Bise -

ricii a accentuat importan\a de a veghea =i aceasta ne spune c[ ei
credeau c[ venirea Domnului putea =i poate avea loc în orice
moment. +tiind c[ numai Dumnezeu cunoa=te care va fi ziua
aceea este bine s[ nu fim exclusivi, ca nu cumva aceste idei s[
produc[ dezbinare. Dac[ R[pirea Bisericii are loc înainte de
necazul cel mare, a=a cum arat[ majoritatea dovezilor biblice, a
doua venire a Domnului ]mpreun[ cu sfin\ii S[i (Iuda 1:14), când
orice ochi }l va vedea, va avea loc dup[ un interval de timp de
pân[ la =apte ani. <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
]ntreag[, ca s[ ]ncerce pe locuitorii p[mântului> (Apocalipsa
3:10). Venirea Lui este eminent[, =i cu toate c[ nu =tim care este
ziua aceea, totu=i cunoa=tem contextul economic =i politic al
vremii când El va veni, pentru c[ Domnul Isus a vorbit despre
semnele venirii Lui. El a amintit c[ unul din semnele venirii Lui
va fi acela c[ se vor ivi mul\i Hristo=i mincino=i, semn care
descrie vremea de în=el[ciune care plute=te ca un nor peste
omenire prin înv[\[tori mincino=i, care se pretind c[ au r[spunsuri
pentru oameni, dar nu \in seama de preten\iile lui Dumnezeu. 
Un alt semn este acela c[ vor fi r[zboaie =i ve=ti de r[zboaie,

=i lumea este plin[ de focare care ca ni=te vulcane stau gata s[
r[bufneasc[. Exist[ depozite imense de armament =i faptul c[
arme cu putere de distrugere devastatoare ajung în mâna unor
oameni fanataci în credin\a lor eretic[ face posibil ca în orice
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tru c[ o caut[ acolo unde nu poate fi g[sit[. Corabia lui Noe,
construit[ dup[ dimensiuni primite din cer, ca un chivot uria=, a
salvat via\a a opt persoane. Aceste pu\ine suflete au fost salvate
pentru c[ Dumnezeu a avut r[bdare s[ a=tepte ca Noe s[ constru-
iasc[ corabia. M[ gândesc c[ în predicile lui, Noe le-a spus
oamenilor: <Va ploua!>, <Va ploua, de=i nu a mai plouat!>, <Va
ploua cum nu va mai ploua vreodat[!>, dar nu l-au crezut, a=a cum
mul\i nu ne cred pe noi c`nd spunem c[ va avea loc o R[pire a
bisericii la cer (1 Tesaloniceni 4:14-18). Va avea loc o luare la cer
a sufletelor care au fost n[scute din nou =i prin via\a lor a tr[it Isus
Hristos. Va veni un foc care va arde p[mântul cu tot ce este pe el
(1 Petru 3:10), dar cine vrea s[ cread[? Pentru mul\i via\a
continu[ f[r[ schimbare, pân[ când într-o zi vor striga:
<Deschide-ne!>, dar va fi prea târziu. R[bdarea lui Dumnezeu }l
face s[ a=tepte ca =i tu s[ te hot[r[=ti s[-\i predai via\a Domnului
Isus, dar aceast[ r[bdare =i a=teptare a Lui se va sfâr=i într-o zi,
când vei fi chemat prin poarta mor\ii s[ dai socoteal[ de via\a
ce-ai petrecut-o pe p[m`nt. 
Ziua Domnului este ziua când harul lui Dumnezeu va fi

înlocuit de mânia Lui, care va introduce vremea necazului cel
mare, când p[mântul =i locuitorii lui vor bea din cupa mâniei lui
Dumnezeu. Cei prin=i nepreg[ti\i vor tr[i un co=mar din care în
zadar vor vrea s[ se trezeasc[, pentru c[ va fi realitatea pe care
=i-au ales-o prin a refuza s[ fac[ pasul poc[in\ei. Unii vor fi plini
de ciud[ =i mânie c[ au fost în=ela\i de =arpe, care le-a sugerat s[
amâie poc[in\a. Al\ii î=i vor aduce aminte de inten\ia ce au
avut-o de a se poc[i, dar s-au l[sat convin=i de prieteni sau de cei
necredincio=i din familie c[ este mai bine s[ r[mân[ cu obiceiul
=i tradi\ia f[r[ de via\[. Astfel de oameni î=i vor aduce aminte de
câte ori Duhul Sfânt, prin diferite mesaje =i oameni, a c[utat s[ le
trezeasc[ mintea s[n[toas[ ca s[ fac[ pasul poc[in\ei =i a
leg[mântului prin botez, dar au refuzat sau au amânat. P[catul }l
oblig[ pe Dumnezeu prin }nsu=i Legea Lui s[-L pedepseasc[
acolo unde îl g[se=te, dar prin har, venind la Domnul Isus vina

care parc[ întreab[: <Care-i problema?, Unde este?>. La fel vor
face oamenii pe p[mânt atunci când cataclisme f[r[ precedent vor
lovi p[mântul =i vor ajunge s[ spun[ unde este Dumnezeu, pentru
c[ vor vedea o natur[ =i un Univers care li se va p[rea c[ a ie=it
de sub orice control. 
To\i ne-am n[scut cu gândul ve=niciei în noi, având o sete dup[

a cunoa=te =i a fi ]ntr-o rela\ie bun[ cu Acela care ne-a creat.
P[mântul este doar un loc temporar, unde omul prin harul lui
Dumnezeu se poate preg[ti pentru o ve=nicie fericit[. C[l[torim
prin via\[ la diferite clase, ca =i cei de pe Titanic, dar la sfâr=it vor
fi doar dou[ categorii: a celor salva\i =i a celor nemântui\i. Va fi
categoria celor ce au vegheat a=teptând venirea Domnului =i a
acelora care au spus c[ Domnul întârzâie cu promisiunea venirea
Lui =i mai au timp s[ se poc[iasc[. Vor fi aceia care vor intra la
osp[\ul Mirelui =i aceia care vor bate la u=[ strigând: <Deschi -
de-ne!>, dar va fi prea târziu. Din care categorie va face parte
sufletul t[u? Dumnezeu a l[sat la alegerea noastr[ din care cate-
gorie vrem s[ facem parte. De când ne na=tem pe p[mânt începem
s[ murim pu\in în fiecare zi =i aceasta din ziua când p[catul a
intrat în ecua\ia vie\ii omului, dar prin purtarea de grij[ a lui
Dumnezeu putem fi gata pentru ziua inevitabil[ a plec[rii noastre
de pe p[mânt. Putem fi preg[ti\i pentru aceea zi crezând în Fiul
lui Dumnezeu. Intrând la ad[postul jertfei Sale înlocuitoare ne-a
deschis u=a harului ca s[ putem deveni copii ai credin\ei t[ia\i
împrejur nu în carne, ci în inim[, având arvuna Duhului ca sigil
de proprietate al lui Dumnezeu. 
El vine ca un ho\, adic[ în ziua =i ceasul în care nu te a=tep\i,

de aceea cel mai în\elept lucru pe care-l poate face un suflet nesi -
gur de mântuirea lui este s[ se poc[iasc[, =i apoi s[ r[mân[ ]n
starea de veghere, pentru c[ nu =tim în ce zi va veni Domnul
nostru. Pentru cei credincio=i a veghea înseamn[ a te p[stra sfânt,
adic[ separat de lucrurile lumii ce le-ar putea mânji haina sufle-
tului, pe când pentru cei necredincio=i Calea Domnului este
privit[ ca o frân[ în calea fericirii ce o caut[ ca pe o n[luc[, pen-
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tru aceia care-L a=teapt[ veghind va fi o surpriz[ pl[cut[, pe când
pentru ceilal\i va fi o surpriz[ cum nu se poate mai rea. Pentru cei
ce-L a=teapt[ va urma o r[spl[tire =i o mas[ la care vor fi to\i aceia
care au pre\uit cuvintele Scripturii =i au vegheat asupra vie\ii lor.
Cerul este locul de unde Dumnezeu, ca de la un centru de
comand[ al Universului, }=i duce la îndeplinire planurile Sale.
Cerul este locul de unde într-o zi va veni Mirele s[-+i ia Mireasa,
adic[ Biserica Sa pentru care a pl[tit cu }nsu=i sângele Lui. Corti-
na uria=[ a cerului se va deschide =i Acela care este Lumin[ ]i va
atrage la El pe aceia care vegheaz[, a=teptându-L lucrând în via
Sa. La clipeala ochiului vor fi schimba\i în corpuri de slav[, nesu-
puse putrezirii =i se vor întâlni în v[zduh, ca apoi s[ intre în sala
de osp[\, unde, metaforic vorbind, va începe s[rb[toarea nun\ii
Mielului. Vei fi =i tu acolo? <Iat[ c[ El vine pe nori. +i orice ochi
}l va vedea; =i cei ce L-au str[puns. +i toate semin\iile p[mântu-
lui se vor boci...> (Apocalipsa 1:7). 
Pu\ini mai doresc ast[zi cu adev[rat s[ vin[ Domnul Isus, pen-

tru c[ unii =i-au f[cut raiul lor pe p[mânt, au planurile lor care
nu-L includ pe Prin\ul P[cii, iar al\ii =i-au pierdut credin\a. Nu
pu\ini au o credin\[ a dracilor, care înseamn[ c[ ei cred c[
Domnul Isus este Fiul lui Dumnezeu, cred c[ El a murit =i a învi-
at, dar nu se poc[iesc. Dac[ ziua venirii Lui te va g[si îndr[gostit
de lucrurile p[mântului vei fi nepotrivit pentru cer. De aceea, este
bine s[ ne reamintim c[ suntem ispravnici peste tot =i st[pâni
peste nimic. Îl a=tep\i tu pe Domnul? Ai tu zel pentru lucrarea
Lui? Pe vremea apostolului Pavel ni=te oameni de nimic au stri-
gat timp de dou[ ore: <Mare este Diana Efesenilor!>, dar oare
pentru noi este greu s[ st[m la o or[ de rug[ciune în Casa
Domnului? Religiunea adev[rat[, spune Scriptura, înseamn[ mil[
de s[raci, dreptate fa\[ de to\i =i sfin\enie fa\[ de Domnul. Aceast[
stare define=te starea de veghere a credinciosului care a=teapt[ s[
vin[ Domnul. <Mijlocul s[ v[ fie încins, =i f[cliile aprinse. +i s[
fi\i ca ni=te oameni, care a=teapt[ pe st[pânul lor s[ se întoarc[ de
la nunt[, ca s[-i deschid[ îndat[, când va veni =i va bate la u=[>

sufletului care se poc[ie=te trece asupra Domnului Isus =i astfel
sufletul sc[pat de vin[ este socotit neprih[nit ( Romani 3:21-24).
De=i tr[im într-un mediu contaminat de p[cat, acela care caut[
mântuirea o va g[si dac[ o caut[ f[r[ condi\ii =i hatâruri perso nale
care nu-l las[ s[ abandoneze idei sau o religie ce are înv[\[turi
p[gubitoare. Avertiz[rile lui Dumnezeu bat la u=a celor ce prin
purtarea lor merg spre iad, dar una din aceste avertiz[ri va fi ulti-
ma. <Un om care se împotrive=te tuturor mustr[rilor, va fi zdrobit
deodat[ =i f[r[ leac> (Proverbe 29:1). 
Este împotriva mândrie omului s[ primeasc[ mustrarea, dar în

momentul cercet[rii Duhului Sfânt aceast[ ap[sare a mândriei =i
a înc[p[\ân[rii pentru câteva clipe cedeaz[ în fa\[ luminii
Duhului Sfânt. Dac[ în acele momente sufletul î=i vine în fire =i
se smere=te poc[indu-se, ajunge s[ fie salvat. Fiecare suflet
ne mân tuit care aude vestirea Evangheliei poate alege s[ refuze
cate goric mesajul sau chiar s[-l batjocoreasc[. Poate s[-i plac[
me sa jul care este vocea lui Dumnezeu pentru el, dar s[ nu ia cu el
nimic. Poate s[-i plac[ mesajul, s[ ia decizii bune, dar ie=ind afar[
s[ ajung[ s[ nu duc[ acel plan bun la îndeplinire, sau, în cazul cel
mai fericit, poate s[ aud[ Evanghelia, s[-i plac[ =i s-o cread[, ca
apoi s[ o aplice în via\a lui. Din care categorie face parte sufletul
t[u? Dumnezeu nu face concesii =i nu d[ derog[ri când este vorba
de vreun p[cat, ci El, care ne d[ în dar iertarea pentru vin[, ne
vrea în întregime pentru El, cu trup, suflet =i duh. Nu tr[i via\a
dup[ a=tept[rile sau preten\iile oamenilor din jurul t[u, ci dup[ ale
lui Dumnezeu, pentru c[ în cazul ]n care oamenii vor fi
dezam[gi\i de tine =i te vor critica sau chiar prigoni nu-i mare
problem[, deoarece este doar o problem[ temporar[, care-\i poate
aduce o r[spl[tire. }ns[ dac[-L refuzi pe Dumnezeu î\i faci singur
un r[u ve=nic, cum nu se poate mai mare. La Dumnezeu nu mer -
gem cu lucruri ieftine, pentru c[ a=a dup[ cum El ne-a dat ce a
avut mai bun a=teapt[ ca noi s[-I d[m ce avem mai bun, de aceea
}i d[m Lui via\a noastr[ prin a tr[i pentru El =i nu pentru noi. 
Venirea Domnului va fi o surpriz[ pentru to\i oamenii, dar pen-
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26
UN DUMNEZEU CARE AUDE

<Iona s-a rugat Domnului, Dumnezeului s[u, din
pântecele pe=telui, =i a zis: «În strâmtorarea mea, am
chemat pe Domnul, =i m-a ascultat; din mijlocul
locuin\ei mor\ilor am strigat, =i mi-ai auzit glasul.»>                                                                                 

Iona 2:1, 2

Pentru aceia care sunt obi=nui\i s[ comunice cu
Dumnezeu când spunem c[ El aude poate fi ceva ce nu
pare necesar a fi men\ionat, ]ns[ pentru a pre\ui aceast[

rela\ie binecuvântat[ este bine s[ =tim c[ de fapt exist[ o sume-
denie de dumnezei care nu aud, de=i au urechi.  Privind la acest
adev[r c[ Dumnezeu este un Dumnezeu care aude, credin\a noas-
tr[ poate fi înt[rit[ =i via\a de rug[ciune poate sim\i o prospe\ime
pe care numai prezen\a unui Dumnezeu viu, care aude, o poate da.
Oamenii mari ai credin\ei s-au rugat. +i noi, la rândul nostru, tre-
buie s[ în[l\[m rug[ciunile noastre c[tre cer pentru c[ are rost,
pentru c[ Dumnezeul c[ruia ne adres[m este un Dumnezeu viu,
care aude. <Strig c[tre Tine, c[ci m-ascul\i, Dumnezeule!
Plea c[-|i urechea spre mine, ascult[ cuvântul meu!> (Psalmul
17:6). Se pare c[ niciodat[ nu suntem mai interesa\i de faptul c[
Dumnezeu aude ca =i atunci când suntem ]n necaz, ca =i în cazul
lui Iona care datorit[ neascult[rii de Dumnezeu la un moment dat
s-a aflat în strânsoarea pântecelui un pe=te gigant, trimis de
Dumnezeu ca s[-l înghit[. 
Dumnezeu l-a trimis pe Iona la Ninive ca s[ cheme cetatea la

poc[in\[, lucrare care pân[ la urm[ a avut loc, dar Iona fiind un

(Luca 12:35, 36). 
Dac[ te nume=ti copil al Domnului trebuie s[ ai un impact

favorabil asupra sufletelor care sunt în jurul t[u prin a le spune cu
un sim\ al urgen\ei celor ce nu =tiu ce înseamn[ na=terea din nou
c[ trebuie s[ vin[ la Domnul Isus. Când îngerul a scos pe Lot din
Sodoma l-a întrebat: <...Pe cine mai ai aici?...> (Genesa 19:12).
Dac[ e=ti un suflet mântuit, Domnul î\i pune =i \ie acea=i între-
bare, pentru c[ vremurile sunt rele =i pr[p[denia va lovi din nou
p[mântul, de aceea spunele celor din jurul t[u: <Vine Isus! E=ti tu
gata?> A avea parte de venirea Domnului prin R[pire înseamn[ a
apuca adev[rata via\[ =i cel ce are în el aceast[ n[dejde vegheaz[
=i se sfin\e=te. Ocupându-te tot mai mult de lucrurile Împ[r[\iei
lui Dumnezeu vei sim\i o deta=are de p[mânt =i te vei g[si tot mai
legat de Cer =i de Acela care face cerul un loc unde dore=ti s[
ajungi. Îl iube=ti? Nu po\i s[-L iube=ti f[r[ s[-L cuno=ti, de aceea
trebuie s[ cuno=ti tot mai bine Scriptura care \i-L face cunoscut pe
Fiul lui Dumnezeu. Plin[ de emo\ii sfinte, Biserica lui Dumnezeu,
alc[tuit[ din aceia care au fost n[scu\i din nou, a=teapt[ împlini -
rea fericitei n[dejdi, când se va întâlni =i r[mâne pentru totdeau-
na cu Mirele Isus. Atunci se vor împlini cuvintele care spun: <S[
ne bucur[m, 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). Când iube=ti
pe cineva, acea persoan[ î\i este ne]ncetat în gând =i chiar în
vorbe, de aceea cei care-L cunosc =i iubesc pe Domnul Isus gân-
desc =i spun: <Maranata! Vino, Domne Isuse!>

Amin
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unde St[pânul cel mare a poruncit, pentru c[ toate viet[\ile de pe
p[mânt =i chiar corpurile cere=ti din Univers ascult[ voia Lui. În
loc s[ c[l[toreasc[ vreo 800 de km, Iona a parcurs distan\e mari
pe unde nu s-ar fi gândit c[ va trece vreodat[, ca pân[ la urm[ s[
ajung[ tot acolo unde Dumnezeu l-a trimis. Uneori când la fel ca
Iona ne facem =i urm[m planul nostru, Dumnezeu ne trimite
invita\ii speciale prin ceea ce noi numim necazuri. Aceste
invita\ii ne cheam[ s[ ne apropiem de El, a=a de aproape încât
s[-I putem auzi glasul, nu doar El s[ aud[ dorin\ele noastre, ci =i
noi s[ le auzim pe ale Lui. Ai primit o astfel de invita\ie recent?
Ea este semnul dragostei unui Dumnezeu bun, care te iube=te =i
vrea s[ nu-L urmezi de departe, ci îndeaproape, unde sufletul
s[-\i fie în siguran\[. 
Când noi tr[im de cealalt[ parte a crucii, când noi în=ine eram

idolii no=tri, am fost chema\i de Dumnezeu la mântuire =i am
primit-o prin a chema Numele Aceluia care aude rug[ciunea.
<C[ci Tu e=ti bun, Doamne, gata s[ ier\i, =i plin de îndurare cu to\i
cei ce Te cheam[> (Psalmul 86:5). Rug[ciunea smerit[ în care am
fost de acord cu Dumnezeu c[ suntem p[c[to=i, care ne-a deschis
u=a harului, nu a fost o în=iruire de cuvinte mari sau expresii bi -
blice teologice înv[\ate, ci a fost expresia unei inimi disperate,
c[reia Duhul Sfânt i-a ar[tat vina =i nevoia de Salvator. Niciodat[
nu ne rug[m mai bine ca atunci când ne rug[m la îndemnul Duhu-
lui Sfânt. Dumnezeul nostru ne aude =i ast[zi glasul. Avem aceas-
ta garantat prin Cuvânt, atunci când odat[ ce am devenit copiii
Domnului tr[im în lumin[, dup[ cum El este Lumin[. <Domnul
îmi ascult[ cererile, =i Domnul îmi prime=te rug[ciunea!>
(Psalmul 6:9). Situa\iile prin care trecem ne pun pe genunchi, ca
s[ strig[m spre Acela care aude glasul nostru =i ne poate izb[vi ca
pe Iona =i sunt îng[duite uneori ca s[ ne descopere sl[biciunile.
Ele ne vor ar[ta într-un mod deosebit ce suntem =i ce nu suntem
în credin\[ =i se a=teapt[ de la noi s[ avem încredere în voia bun[
a Lui, oriunde ne-ar duce aceasta. 
Israeli\ii au v[zut Marea Ro=ie deschizându-se înaintea lor.

patriot ar fi vrut mai degrab[ ca acest popor deosebit de sângeros
s[ fie =ters de pe fa\a p[mântului. Dumnezeu a pornit o furtun[ pe
mare =i corabia în care se afla el era gata s[ se scufunde, când a
fost trezit din somn de c[tre cârmaci a în\eles c[ Dumnezeu nu-i
acceptase demisia din slujb[. La cererea lui a fost aruncat în mare
ca s[ scape cei din corabie cu via\[, dar în loc s[ moar[ s-a g[sit
în[untrul pântecelui pe=telui, înconjurat de tot felul de lucruri r[u
mirositoare, cum sunt pe=tii care intr[ în descompunere, sucurile
gastrice ale pe=telui, care i-au marcat pielea pe via\[. Iona a fost
omul care a =tiut c[ Dumnezeul lui aude rug[ciunea oriunde ar fi
=i =i-a îndreptat glasul spre El din locul pe care el l-a numit
locuin\a mor\ilor. <Iona s-a rugat Domnului, Dumnezeului s[u,
din pântecele pe=telui, =i a zis: «În strâmtorarea mea, am chemat
pe Domnul, =i m-a ascultat; din mijlocul locuin\ei mor\ilor am
strigat, =i mi-ai auzit glasul»> (Iona 2:1, 2). 
Când vorbe=ti la telefonul mobil se poate s[ treci prin zone

unde pierzi semnalul folosit pentru comunicare, dar indiferent cât
de adânc a coborât în închisoarea lui =i cât de departe în larg s-ar
fi dus, Iona a =tiut c[ Dumnezeul lui îi aude rug[ciunea. Iona s-a
rugat =tiind c[ este vina lui c[ a ajuns în acea situa\ie disperat[,
pentru c[, de=i nu era un închin[tor la idoli necuvânt[tori, f[cuse
din el însu=i un idol, f[c`nd voia lui =i nu a lui Dumnezeu. <Cei
ce se lipesc de idoli de=er\i îndep[rteaz[ îndurarea de la ei. Eu
îns[ }\i voi aduce jertfe cu un strig[t de mul\umire, voi împlini
juruin\ele pe care le-am f[cut. Mântuirea vine de la Domnul.
Domnul a vorbit pe=telui, =i pe=tele a v[rsat pe Iona pe p[mânt>
(Iona 2:8-10). Voia lui îi devenise idol =i când a spus c[ î=i va
împlini juruin\ele cu un strig[t de mul\umire a acceptat s[ treac[
de la a tr[i pentru voia lui la a tr[i pentru voia lui Dumnezeu. 
A tr[i pentru firea p[mânteasc[ este un maximum de idolatrie,

pentru c[ prin aceasta omul pune voia sa mai presus de voia lui
Dumnezeu. Pe=tele cel mare care l-a înghi\it pe Iona, ca un
taximetrist ciudat, l-a dus nu unde a vrut el, ci unde I-a spus
Dumnezeu s[-l duc[. A dus pasagerul nu unde acesta a cerut, ci
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acest adev[r care ne st[ la îndem[nâ, spre a fi folosit de fiecare
dintre noi, cei care am fost n[scu\i de dou[ ori, str[luce=te =i va
str[luci chiar =i atunci când soarele de pe cer nu va mai str[luci.
<În mijlocul strâmtor[rii am chemat pe Domnul: Domnul m-a
ascultat =i m-a scos la larg> (Psalmul 118:5). Când suntem în
mijlocul adun[rii în s[rb[toare, care laud[ Numele Domnului, sau
când suntem singuri =i p[r[si\i de to\i, putem spune: <Dumnezeul
meu m[ va asculta!> Temelia acestui adev[r aduc[tor de lini=te în
suflet, care ne d[ îndr[zneal[ s[-L chem[m, este c[ acest
Dumnezeu care ne ascult[ este Dumnezeul nostru. El nu doar este
un Dumnezeu, El nu doar este singurul Dumnezeu adev[rat care
poate totul, dar putem spune c[ El este Dumnezeul nostru.
<Îndr[zneala, pe care o avem la El, este c[, dac[ cerem ceva dup[
voia Lui, ne ascult[> (1 Ioan 5:14). 
El nu este doar un Dumnezeu al leg[mintelor, ci El este un

Dumnezeu care a ]ncheiat leg[mânt cu mine =i eu cu El, de aceea
=tiind c[ El nu se schimb[ pot s[ am toat[ încrederea c[ El
m[ ascult[ când }l chem cu toat[ inima. <Domnul este lâng[ to\i
cei ce-L cheam[, lâng[ cei ce-L cheam[ cu toat[ inima>
(Psalmul 145:18). Erau mul\i dumnezei în timpul prorocului
Mica, dar el a =tiut c[ Dumnezeul lui este diferit pentru c[ aude,
a=a cum a =tiut =i Iona. Dumnezeul lui era un Dumnezeu care
st[pânea peste via\a lui, un Dumnezeu care primea de la Mica ce
avea mai bun de oferit, începând cu ascultarea. +i ast[zi sunt
mul\i dumnezei c[rora li se sluje=te, dar numai Unul este
Dumnezeul F[c[torul =i R[scump[ratorul nostru. Este El =i
Dumnezeul t[u? Dumnezeul care-\i consum[ via\a cu tot ce ai,
care \i-o controleaz[, pentru care dai ce ai mai bun, este
adev[ratul t[u Dumnezeu. Tr[ie=ti pentru Dumnezeul cel
adev[rat, care aude glasul t[u, sau pentru un alt dumnezeu, cum
ar fi ceva ce ai sau vrei s[ ai, pentru ceva ce e=ti sau ai vrea s[
ajungi s[ fii? Te aude Dumnezeul t[u? Sluje=ti tu Dumnezeului
care te-a sc[pat de frica mor\ii? 
Pentru copilul Domnului moartea nu este punct, ci doar o vir-

Apoi au v[zut cum Dumnezeu a îndulcit apele la Mara ca ei s[ o
poat[ bea. Când au ajuns la Refidim probabil c[ Dumnezeu se
a=tepta ca ei s[ cread[ c[ El poate rezolva orice problem[ cu apa,
dar totu=i în acea vreme nu au ajuns s[ în\eleag[ îndeajuns cu cine
au de-a face, totu=i Domnul le-a dat ap[ din stânc[. Dumnezeul
nostru ne-a ascultat rug[ciunile de multe ori. El se a=teapt[ de la
noi ca dup[ ce umbl[m un timp pe calea Domnului s[ cunoa=tem
acest adev[r =i s[ ne încredem în voia Lui cea bun[, chiar dac[ El
lucreaz[ dup[ planul Lui =i nu dup[ al nostru. <Eu îns[ voi privi
spre Domnul, îmi voi pune n[dejdea în Dumnezeul mântuirii
mele, Dumnezeul meu m[ va asculta> (Mica 7:7). Ce cuvinte
minunate! <Dumnezeul meu m[ va asculta!> Po\i s[ le roste=ti =i
tu? Doar câteva cuvinte, dar ce adâncime, ce bog[\ie! Sunt
cuvinte care aduc mângâiere, dar prorocul Mica nu le-a rostit doar
pentru el, ci în mod profetic le-a preg[tit pentru gura fiec[rui
credincios care iube=te pe Domnul Isus. 
Sunt cuvinte care se potrivesc a fi rostite de fiecare suflet care

spune <Ava!>, adic[ <Tat[!>, pentru c[ sunt rostite cu credin\a
unui copil care se =tie iubit =i acceptat în prezen\a Tat[lui la orice
or[. <Dumnezeul meu m[ va asculta!> Sunt cuvinte potrivite pen-
tru a scrie versuri de poezie sau imnuri de slav[ lui Dumnezeu.
Sunt cuvinte care aduc pace =i lini=te în[untrul sufletului nostru =i
ne îmbog[\esc ca un =irag scump de diamante, pentru c[ definesc
o rela\ie cu Acela cu care vom fi nu doar câ\iva zeci de ani, ci
ve=nic. Sunt cuvinte cu care po\i sta pe genunchi înaintea Zidi-
torului =i când le roste=ti prin credin\[ vezi cum \i se deschide u=a
Tat[lui =i intri în locul Preasfânt, unde El ascult[ dorin\a inimii
tale. Sunt cuvinte pline de putere, pe care le g[sim privind la via\a
prorocului ca într-o min[ întunecat[, pentru c[ tr[ia vremuri de
grea încercare. Oricât de lipsit s-a v[zut p[mânte=te prorocul,
atunci =i noi ast[zi =tim c[ putem conta pe faptul c[ Dumnezeu ne
ascult[ rug[ciunea. <Tu auzi, rug[ciunile celor ce suf[r, Doamne!
Le înt[re=ti inima, Î\i pleci urechea spre ei> (Psalmul 10:17). 
Când e=ti pe piscurile prosperit[\ii sau în v[ile încerc[rilor,
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gândul c[ tu vei trece de partea planului Lui. 
Dumnezeu m[ aude, dar nu neap[rat va face ce vreau eu, dar

=tiu sigur c[ va face ce este mai bine pentru sufletul meu. Dac[ ai
un prieten adev[rat care s[ te asculte e=ti foarte bogat, dac[ ai doi
e=ti =i mai bogat. Primul nostru prieten trebuie s[ fie Dumnezeu,
Acela care aude glasul nostru. Al doilea prieten trebuie s[ fie
so\ul sau so\ia noastr[, =i apoi copiii Domnului. Când spui:
<Dumnezeul meu care m[ aude>, aceasta implic[ faptul c[-L
cuno=ti, c[ te cunoa=te, c[ ai avut =i ai leg[tur[ cu El, care te-a
îmbog[\it cu o experien\[ a cunoa=terii Lui. Când spui c[
Dumnezeul t[u te aude este sigur faptul c[ nu te adresezi
unui dumnezeu necunoscut, cum a fost altarul descoperit de
Pavel la Atena. Dac[ El este Dumnezeul t[u }i vorbe=ti =i î\i
vorbe=te, }i spui secretele tale =i El î\i descoper[ din tainele Lui.
Tu e=ti pentru El =i El este pentru tine =i începi s[-L cuno=ti tot
mai mult, ca astfel în clipa când te va chema acas[ =i vei sta în
fa\a Lui s[ po\i spune: <Acesta este Dumnezeul care m-a auzit!
Acesta este Dumnezeul pe care L-am slujit, pe care-L iubesc =i
care a dovedit c[ m[ iube=te!> El este Dumnezeul care mi-a spus
s[-L chem c[ va veni =i m[ va izb[vi, =i a=a a f[cut. <Cheam[-M[
în ziua necazului, =i Eu te voi izb[vi, iar tu M[ vei prosl[vi!>
(Psalmul 50:15). 
Dumnezeu este un Dumnezeu care aude =i este bine s[ ne

începem ziua prin a chema Numele Domnului. Domnul Isus i-a
înv[\at pe ucenici s[ se roage =i prin faptul c[ acea rug[ciune
spune: <Pâinea noastr[ cea de toate zilele d[-ne-o nou[ ast[zi>
(Matei 6:11), ne spune c[ este o rug[ciune de diminea\[, pentru c[
nu are sens s[ ceri pâinea zilei seara. Deviza de lucru a lui
Beniamin Franklin era <tot mai sus, tot mai bine>, =i la fel trebuie
s[ facem =i noi cu rug[ciunile noastre care dup[ sinceritate =i
dup[ m[sura focului din suflet ne d[ voie s[ urc[m tot mai sus, ca
s[ ajungem în prezen\a Celui Sfânt. Când încerci s[ fugi de
Dumnezeul care aude =i vede totul, a=a cum Iona a încercat s[
fug[ la Tars, fugi de mil[ =i te întâlne=ti cu mustrarea Lui, =i dac[

gul[, este doar o trecere de la ce este temporar la ce este ve=nic,
bun =i neschimb[tor. Este important nu doar s[ ne rug[m sinceri,
cu credin\[ sau chiar cu pasiune, dar trebuie s[ fim siguri c[ ne
adres[m Dumnezeului adev[rat care aude. Este Dumnezeul care a
f[cut cerurile =i p[mântul, care L-a trimis pe Fiul S[u s[ moar[
pentru cei p[c[to=i. Islamicii nu duc lips[ nici de sinceritate, nici
de pasiune în rug[ciunile lor, ci ei nu cunosc adev[rul pentru c[
se roag[ unui dumnezeu care nu aude, despre care spun c[ nu are
un fiu. Evit[m necunoa=terea adev[rului când studiem cuvântul
Scripturii ca s[-L cunoa=tem pe Dumnezeul cel adev[rat, care
aude rug[ciunea noastr[ oricât de tare sau oricât de în =oapt[
ne-am ruga. Urechea omului a fost f[cut[ ca s[ reziste f[r[ s[ fie
afectat[ într-un mod negativ de sunete care se ridic[ la 130 de
decibeli, dar majoritatea concertelor de muzic[ rock sunt \inute la
150 de decibeli. Acela care a f[cut urechea aude nu numai
strig[tul disperat al rug[ciunii, dar aude chiar =i suspinul inimii,
a=a cum a fost rug[ciunea Anei. 
<Cel ce a s[dit urechea, s-ar putea s[ n-aud[? Cel ce a întocmit

ochiul, s-ar putea s[ nu vad[?> (Psalmul 94:9). Când te rogi sin-
gur sau în grup parc[ tavanul se d[ la o parte ca s[ dea voie
rug[ciunii s[ se înal\e, dar când doar so\ul =i so\ia se roag[ împre-
un[ =i pere\ii parc[ sunt da\i la o parte, pentru c[ te rogi cu acela
sau aceea care te cunoa=te bine =i te deschizi ca s[ fii sincer, une-
ori chiar vulnerabil, =i astfel de rug[ciuni plac Domnului. Când ne
rug[m Dumnezeului care aude rug[ciunea noastr[ ne deschidem
inima ca înaintea unui prieten de care nu vrei s[ ascunzi nimic =i
îi spui tot ce ai pe inim[. Când vorbim cu Acela care aude glasul
nostru devenim ca un instrument cu coarde acordat bine, =i
atunci c`nd suntem acorda\i bine voia Lui devine voia noastr[. Nu
a=a de mult conteaz[ pozi\ia în care suntem atunci c`nd strig[m
c[tre Domnul, cu toate c[ pe genunchi pare a fi cea mai potrivit[
stare, cât conteaz[ ca ceea ce-I spunem Dumnezeului care aude s[
fie simplu, adânc =i sincer. Nu fii sigur c[ Dumnezeu va agrea
planul t[u, ci mergi înaintea Dumnezeului care aude glasul t[u cu
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i-a fost iertat[ =i ce urmeaz[ dup[ aceast[ via\[. Vr[jma=ul
sufletelor noastre vrea ca omul s[ am`ie ziua poc[in\ei =i s[ lupte
lupte secundare, care pân[ la urm[ nu au niciun rost, pentru c[
ocupându-se de ceea ce nu este important nu mai are timp s[ se
ocupe de ce este mai important, adic[ de mântuirea sufletului. La
fel cum lumea religioas[ din timpul Domnului Isus nu în\elegea
calea Domnului =i ce vremuri tr[ia, tot a=a majoritatea acelora care
spun c[ tr[iesc o via\[ religioas[ ast[zi nu în\eleg aceste lucruri,
pentru c[ nu urmeaz[ Cuvântul Scripturii, ci datini =i obi  ceiuri
omene=ti, f[r[ valoare duhovniceasc[ înaintea lui Dumnezeu. 
Dup[ moartea lui Saul, Abner, c[petenia lui, a fost chemat s[

treac[ de partea lui David, dar s-a ivit un incident între el =i Ioas,
c[penia lui David. Ioas a vrut s[ se r[zbune pe fratele lui Asael,
dar =tia c[ nu se poate r[zbuna pe Abner când acesta era în cetatea
de sc[pare a Hebronului, de aceea l-a chemat afar[ la poart[ cu
motivul c[ vrea s[-i spun[ ceva în tain[ =i atunci l-a omorât
(2 Samuel 3:27). Abner era la doar doi pa=i de siguran\[ =i totu=i
a ajuns s[ fie omorât, pentru c[ a ie=it din cetatea de sc[pare.
Singura noastr[ cetate de sc[pare este Domnul Isus care în
meritul jertfei Sale ne pune sufletul la ad[post. Poate c[ nu e=ti
departe de aceast[ cetate, poate =tii multe despre El, poate cuno=ti
multe lucruri frumoase din Scriptur[ =i poate c[ ai de gând s[
intri în aceast[ cetate cândva, dar pân[ nu intri, nu e=ti mântuit.
De aceea, este necesar s[ iei o decizie de a intra în aceast[
cetate prin a-\i preda via\a Domnului Isus care te va pune la
ad[post de vina p[ca tului ce te urm[re=te =i s-a adunat ca o acuz[
împotriva ta, a=tept`ndu-te s[ te întâlneasc[ la scaunul de judecat[
a lui Dumnezeu.
Afar[ din cetatea de sc[pare este lumea =i pl[cerile ei de o

clip[, dar în cetatea de sc[pare Isus Hristos te cheam[ la via\[
sfânt[, consacrat[ Aceluia care a pl[tit pentru p[catul t[u. Dac[
iube=ti lumea este bine s[ =tii c[ urci o scar[ care st[ pe un perete
gre=it =i care te va duce unde nu vrei s[ fii, dar odat[ ce ajungi
acolo vei r[m`ne pentru veci. Dac[ amâi s[-I sluje=ti

mai continui s[ fugi dai de nuiaua Lui. El, totu=i, =i atunci î\i mai
las[ voin\a liber[, dar pân[ la urm[ te întâlne=ti cu dreptatea =i
judecata Lui. Nimic nu d[ mai mult[ pace =i fericire omul ca =i
faptul de a se =ti iertat de Dumnezeu, ca astfel s[ =tie c[ se afl[ în
voia Lui, atunci când voia lui Dumnezeu îi devine lege, f[r[ s[ i
se par[ o povar[. Lumea promite mult, dar d[ pu\in, pentru c[
ceea ce ofer[ nu satisface setea l[untric[, la fel ca apa m[rii
care este de =apte ori mai s[rat[ decât apa pe care o pot suporta
rinichii omului, de aceea cei nes[bui\i care o beau ajung s[ moar[
de sete mai repede. 
Cei r[i nu au pace, ne spune Scriptura, pân[ c`nd nu vin la

Acela care singur este Bun, pentru ca El prin meritul jertfei din
Golgota s[-i fac[ buni =i s[ le dea pace în suflet. Pacea nu vine
sub form[ de pirul[ sau sirop, ci este rezultatul împ[c[rii cu
Dumnezeu =i a unei vie\i tr[ite în voia Lui. Pacea sufleteasc[ este
experien\a sufletului care prime=te darul mântuirii, când din vino-
vat ajunge s[ fie socotit nevinovat prin jertfa înlocuitoare a
Domnului Isus. Când din suflet nemântuit ajunge mântuit, el
simte aceast[ pace pe care nu o d[ lumea =i nici nu o poate lua =i
=tiind c[ Dumnezeu i-a ascultat strig[tul dup[ ajutor dore=te,
asemenea lui Iona, s[ aduc[ jertfe de mul\umire Aceluia care nu
doar l-a auzit, dar a intervenit =i l-a salvat. Exist[ o dragoste pe
care oamenii spun c[ o au fa\[ de Dumnezeu, dar const[ doar în
cuvinte, f[r[ de curaj, pasiune sau dorin\[ de sacrificiu, ]ns[ exist[
una care arde cu pasiune sfânt[ pentru a face ceva spre a-=i ar[ta
recuno=tin\a fa\[ de Mântuitor. Este cea mai fericit[ clip[ din
via\a ta? Pentru cel mântuit cea mai fericit[ clip[ este clipa când
va vedea fa\a Domnului =i va fi primit înaintea Aceluia care i-a
auzit rug[ciunile. 
Lumea tr[ie=te în nesiguran\[ =i vrea înc[ un week-end doar,

înc[ o lun[, înc[ un an, dar într-o zi, rând pe rând, fiecare suflet
nu va mai avea niciun minut, ci va trebui s[ se înf[\i=eze
înaintea lui Dumnezeu cu via\a lui. }ns[ cel credincios tr[ie=te în
siguran\a purt[rii de grij[ a lui Dumnezeu, pentru c[ =tie c[ vina
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27
CETÃÞENIA ÎMPÃRÃÞIEI CERURILOR

<Dar cet[\enia noastr[ este în ceruri, de unde =i
a=tept[m ca Mântuitor pe Domnul Isus Hristos.>                                                                                               

Filipeni 3:20

De multe ori, chiar în fa\a noastr[, observ[m cum timpul
aduce schimb[ri de legi =i chiar de oamenii care de\in
pentru câteva clipe puterea pe p[mânt, dar Adev[rul

lui Dumnezeu r[mâne ve=nic neschimbat. Dumnezeu }=i schimb[
metodele de lucru, dar nu principiile, de aceea într-o vreme ca =i
aceasta este bine s[ te po\i baza pe ceva ce nu se clatin[ =i nu se
schimb[, a=a cum este Dumnezeu =i promisiunile Lui. În vremea
Domnului Isus fariseii =i în mod deosebit c[rturarii care au fost
îns[rcina\i cu a transcrie oracolele sfinte ale Scripturii le spuneau
celor din jur c[ va veni o Împ[r[\ie deosebit[ =i ca unii care în
acea vreme erau sub domina\ie roman[ a=teptau o izb[vire =i o
împ[r[\ie p[mânteasc[, care s[ le ofere din nou o cet[\enie de
care s[ fie mândri, asemenea celor ce au tr[it în vremea lui David
=i a lui Solomon. 
Unii din popor v[zând puterea Domnului Isus nu numai c[ au

crezut c[ El este Cel ce va aduce izb[vire Israelului, dar au vrut
chiar s[-L fac[ împ[rat cu sila, dar Domnul Isus nu a venit cu acel
scop pe p[mânt (Ioan 6:15). Chiar =i ucenicii Domnului au nutrit
astfel de n[dejdi =i nu au în\eles pe deplin felul diferit al
Împ[r[\iei lui Dumnezeu decât dup[ rev[rsarea Duhului Sfânt la
Cincizecime. Pân[ =i tâlharul de pe cruce a crezut c[ Domnul Isus
are o Împ[r[\ie care va veni =i =i-a exprimat dorin\a de-a face

Dumnezeului care aude rug[ciunea, trebuie s[ =tii c[ poc[in\a
care te na=te din nou nu-\i este garantat[ pe patul de moarte, dac[
ai avea aceast[ ocazie, pentru c[ f[r[ de Duhul Sfânt pe care omul
}l întristeaz[ prin refuz de-a lungul vie\ii se poate s[ nu participe
la rug[ciunea ta, iar poc[in\a dup[ moarte, ca =i a bogatului
nemilostiv, chiar dac[ e sincer[ este f[r[ de valoare. }l cuno=ti tu
pe acest Dumnezeu care aude ce spui? Vorbe=ti tu cu El, pentru ca
El s[ aud[ rug[ciunea ta, sau vei a=tepta s[-I vorbe=ti la fel ca
bogatul nemilostiv: <Trimite pe Laz[r!> Dac[ nu vrei s[ ajungi
în acel loc de chin împac[te ast[zi cu El, du-te acolo unde te
trimite =i nu fii r[zvr[tit cum a fost Iona la început, ci f[ tot ce El
î\i spune acum =i nu mai târziu. Cum po\i ajunge mântuit? Trebuie
s[ fii de acord cu Dumnezeu c[ e=ti un suflet p[c[tos, care nu se
poate salva singur. 
Dup[ aceea, c[indu-te de p[cat s[-l p[r[se=ti pentru totdeauna

=i primind darul mântuirii, nu prin fapte =i merite personale, ci
prin credin\a în Domnul Isus s[ începi o via\[ în care s[ umbli cu
Dumnezeul, care aude glasul t[u. Dragostea Lui te-a g[sit =i te-a
chemat la împ[care cu El. Harul te elibereaz[ de vin[ prin meri -
tul jertfei Domnului Isus, ca apoi Duhul Sfânt odat[ ce te schimb[
într-o f[ptur[ nou[ te va înso\i pân[ ce vei ajunge în casa Tat[lui.
F[ pasul poc[in\ei f[r[ s[ mai amâi, chem`ndu-L pe Dumnezeul
care aude, pentru c[ ziua de mâine nu-\i este garantat[ =i dac[-L
vei chema El te va auzi =i-\i va r[spunde. }n El vei g[si pace =i
împlinire pentru sufletul t[u.
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Împ[r[\ia cerurilor are legi, are o loca\ie de conducere în Univers,
care acum este ascuns[ muritorilor, dar cel mai important este c[
are un Împ[rat bun, care îndeamn[ pe to\i oamenii ca mai întâi de
toate s[ caute Împ[r\ia Cerurilor (Matei 6:33), în care cei ce vor
ajunge acolo nu vor fi str[ini sau oaspe\i, ci vor fi socoti\i de-ai
Casei lui Dumnezeu. <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). Dup[ cum cet[\eanul unei
\[ri p[mânte=ti trebuie s[ cunoasc[ drepturile =i îndatoririle \[rii
lui, tot a=a =i cet[\enii Cerului înva\[ principii de etic[ =i disci-
plin[, care pentru c[ sunt fundamentate în Scriptur[ =i urmeaz[
modele de tr[ire sfânt[ sunt recunoscute între oameni printr-o
conduit[ de comportare demn[ de un adev[rat cre=tin. 
Apostolul Pavel vorbe=te despre scopul =i \inta credinciosului

de a \ine sus Cuvântul vie\ii pentru a fi ni=te lumini în lume
(Filipeni 2:15, 16) =i spune c[ de=i umblarea noastr[ pentru o
perioad[ este pe p[mânt, inima noastr[ trebuie s[ fie sus, unde ne
este =i comoara. Cu durere în suflet, el le aminte=te celor din
Filipi =i nou[ ast[zi c[ sunt =i dintre aceia care ar dori beneficiile
cet[\eniei cere=ti, dar care datorit[ faptului c[ nu tr[iesc legile
|[rii de sus se poart[ ca ni=te vr[jma=i ai crucii lui Hristos. <C[ci
v-am spus de multe ori, =i v[ mai spun =i acum, plângând: sunt
mul\i, care se poart[ ca vr[jma=i ai crucii lui Hristos> (Filipeni
3:18). Ei, datorit[ comport[rii care l[sa de dorit, erau aceia din
partea c[rora apostolul sim\ea durere în suflet pentru pagubele ce
le cauzau în via Domnului. Astfel de a=a zis cre=tini erau =i sunt
aceia care dau Cezarului ce-i a Cezarului, dar nu-I dau lui
Dumnezeu ce este a Lui. 
Tot mai des ]nt`lnim oameni care refuzând înv[\[tura

Scripturii î=i fac un dumnezeu al închipuirii lor, care le d[ voie s[
fac[ tot ce vor ei, ca apoi la sfâr=it de via\[, pe baza faptului c[
Dumnezeu este dragoste, s[ cread[ c[ vor mo=teni }mp[r[\ia
Cerurilor. }ns[ un astfel de dumnezeu nu exist[, pentru c[
adev[ratul Dumnezeu este dragoste, dar El este =i dreptate =i

parte din acea Împ[r[\ie =i dorin\a lui, în care vorbea glasul
credin\ei, a fost aprobat[ de Domnul Isus. Dar sufletul t[u?
Crezi tu într-o Împ[r[\ie a lui Dumnezeu în care po\i s[ ai
cet[\enia înc[ de acum?  
Într-o vreme când unii dintre noi am devenit emigran\i sau cel

pu\in cunoa=tem pe unii care au ales s[ devin[ emigran\i, am
înv[\at câte ceva despre importan\a, folosul =i beneficiile de-a fi
cet[\ean al unei \[ri bune. Nu pu\ini sunt cei care râvnesc la a
de\ine cet[\enia unei \[ri bogate, în care s[ se bucure de un trai
mai decent, în care s[ aib[ mai mult[ siguran\[, cu speran\[
într-o via\[ mai u=oar[, dar cea mai bun[ =i trainic[ cet[\enie este
cea a Împ[r[\iei Cerurilor, care este caracterizat[ prin pace,
neprih[nire =i bucurie în Duhul Sfânt (Romani 14:17). Este sufle-
tul t[u cet[\ean al Împ[r[\iei Cerurilor? Dac[ r[spunsul este
<Da>, bucur[-te =i pre\uie=te aceast[ cet[\enie care \i-a fost
oferit[ la mare pre\ din partea lui Dumnezeu. Dac[ r[spunsul este
<Nu>, ast[zi, cât timp mai e=ti în via\[, cât timp u=a harului nu
s-a închis =i lacrimile poc[in\ei mai au rost, Cuvântul Evangheliei
înc[ î\i mai spune ast[zi c[ prin credin\[, ascultând glasul
Evangheliei po\i deveni cet[\ean al Cerului. 
Apostolul Pavel a scris aceste cuvinte care ne vorbesc despre

cea mai bun[ cet[\enie posibil[ pe când era întemni\at pentru
credin\a lui în Domnul Isus, fra\ilor din Filipi. Acest \inut se
g[se=te în partea de nord a Greciei de ast[zi, unde cu ajutorul
Duhului Sfânt apostolul Pavel plantase o biseric[ care se crede c[
a fost prima biseric[ european[. C[utând s[ le arate diferen\a din-
tre cei ce sunt fire=ti =i cei ce sunt duhovnice=ti, apostolul Pavel,
care cuno=tea pre\ul unei cet[\enii p[mânte=ti de pre\, cum era în
acea vreme cet[\enia roman[, le-a scris fra\ilor lui în Domnul c[
cei ce au devenit copii ai Domnului au o cet[\enie de mare pre\ în
ceruri. Este o cet[\enie care nu se poate mo=teni =i nu se poate
cump[ra, ci doar te po\i na=te în ea prin minunea na=terii din nou,
când duhul celui ce se poc[ie=te este trezit la via\[ (Efeseni 2:1),
fiind astfel iertat de orice vin[ în meritul jertfei Domnului Isus.
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dintr-o dat[ în acea stare deplorabil[, care a atras mânia lui
Dumnezeu, ci în mod treptat, începând cu unele lucuri pe care
oamenii le socotesc ast[zi a fi f[r[ de mare importan\[ au ajuns
s[ se scufunde într-o bezn[ a p[catului, ca apoi s[ fie nimici\i.
<Iat[ care a fost nelegiuirea sorei tale Sodoma: era îngâmfat[,
tr[ia în bel=ug =i într-o lini=te nep[s[toare, ea =i fiicele ei, =i nu
sprijinea mâna celui nenoricit =i celui lipsit> (Ezechiel 16:49). 
Cet[\enii Cerului care ]nc[ mai tr[iesc pe p[mânt =tiu c[ sunt

r[spunz[tori de urmele ce le las[ în spatele lor, de aceea, prin
modul cum tr[iesc credin\a lor trage brazde drepte, =tiind c[ a fi
plini de râvn[ este ceva de dorit. Aceasta nu este întotdeauna
echivalent cu a fi neprih[nit. Având priceperea pe care o d[ Duhul
Sfânt, ei abordeaz[ via\a cu problemele ei nu cum face lumea, nu
cum cred ei c[ este bine, nu cum fac majoritatea oamenilor, nu
cum i-au obi=nuit p[rin\ii, ci dup[ lumina pe care le-o d[ Duhul
Sfânt din Scriptur[ =i în Casele de rug[ciune. Cei ce au cet[\enia
Cerului nu tr[iesc via\a f[r[ de s[rb[tori, dar pentru ei, spre
deosebire de lume, s[rb[toare înseamn[ întâlnire cu Domnul =i cu
copiii Lui la altar, de aceea cei credincio=i au mereu s[rb[toare în
via\a lor. Cet[\enia noastr[ este în ceruri, de aceea pe acest
p[mânt purt[m numele de str[ini =i c[l[tori, iar pe m[sur[ ce
cunoa=tem mai mult despre Împ[r[\ia =i Împ[ratul Cerurilor ne
sim\im c[ apar\inem tot mai pu\in p[mântului (Evrei 11:13) =i tot
mai mult Cerului. <Preaiubi\ilor, v[ sf[tuiesc ca pe ni=te str[ini =i
c[l[tori, s[ v[ feri\i de poftele firii p[mânte=ti care se r[zboiesc cu
sufletul> (1 Petru 2:11). 
Suntem peregrini =i nu vagabonzi pe acest p[mânt, pentru c[

un peregrin, de=i departe de cas[, are o \ar[, pe când ceilal\i nu au
cas[, nu au \ar[ =i nici n[dejde de mai bine. Aceia care devin
cet[\eni ai |[rii de sus înva\[ în =coala Duhului Sfânt s[ tr[iasc[
o via\[ echilibrat[, în care poart[ de grij[ nevoilor legitime
p[mânte=ti, dar au ca prioritate lucrurile duhovnice=ti care vor
r[mâne ve=nic. +i ei se confrunt[ cu crize de tot felul, dar nu dis-
per[ ca cei f[r[ de n[dejde, pentru c[ prin credin\[ v[d |ara de

neprih[nire. Faptele bune nu se pierd, pentru c[ ele sunt ca un bal-
sam pentru inima celui ce le face =i totu=i ele nu sunt îndeajuns
pentru a da cuiva dreptul acestei cet[\enii ]n |ara de sus. Pentru
c[ a primi aceast[ cet[\enie ai nevoie s[ fii f[r[ de vin[, adic[
socotit neprih[nit în fa\a drept[\ii lui Dumnezeu =i aceasta nu este
posibil decât prin meritul jertfei înlocuitoare a Domnului Isus
Hristos care a murit pentru ca p[c[to=ii s[ poat[ fi ierta\i =i
socoti\i neprih[ni\i. <...Dumnezeu este Acela, care-i socote=te
neprih[ni\i!> (Romani 8:33). Ascultarea, care este mai de pre\ ca
jertfa, este ceea ce }i dator[m lui Dumnezeu =i facem aceasta când
\inem seama de voia =i poruncile Lui, a=a cum le g[sim scrise în
Sfânta Scriptur[. Este parte din natura fireasc[ a omului ceea
ce-l face s[ caute =i s[ doreasc[ beneficii f[r[ de r[spundere, dar
cel care are ochii deschi=i de Duhul Sfânt =tie c[ a=a ceva este
doar o iluzie, pentru c[ din Scriptur[ cunoa=te c[ pe p[mânt
tr[ie=te o vreme a încerc[rii, care atrage dup[ sine o mare r[spun-
dere. De aceea, oricare ar fi pre\ul nu se compromite prin a c[lca
Legile Împ[r[\iei Cerurilor, chiar dac[ acestea uneori vin în con-
flict cu legile p[mântului. 
Drojdia societ[\ii care pretinde acceptare =i toleran\[ fa\[ de

p[catul ei pune imoralitatea la loc de cinste, =i fiind condus[ de
un duh de am[gire =i orbire spiritual[ devine o voce tot mai
puternic[ în deciziile societ[\ii în care tr[im. Acesta este înc[ un
motiv pentru care cei ce de\in cet[\enia |[rii de sus doresc tot mai
mult s[ plece în \ara lor. Într-o vreme ca aceasta, când binele pe
p[mânt pare a fi pe moarte =i cadavrele ambulante a oamenilor
seto=i dup[ p[cat creaz[ mereu noi tipare gre=ite de comportare,
cet[\enii |[rii de sus =tiu c[ s[n[tatea lor spiritual[ =i integritatea
de <fecioare în\elepte> depinde de puterea ce o primesc prin
rug[ciune =i Cuvânt, care-i fac tari în fa\a provoc[rilor lumii
ce-L ur[=te pe Isus care este în ei. De multe ori când auzim de
p[catul Sodomei ne gândim la cele mai urâcioase p[cate, dar
aceia care au cet[\enia |[rii de sus sunt suspicio=i cu privire la
dorin\ele inimii lor, pentru c[ ei =tiu c[ acei oameni nu au ajuns
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colul de a fi mai întâi pasiona\i de a umbla dup[ daruri înainte de
a avea roada pe care St[pânul o a=teapt[ de la ei. De aceea, în
rug[ciune ei dezvolt[ o sensibilitate a duhului care prin filtrul
Scripturii îi ajut[ s[ cunoasc[ =i s[ împlineasc[ voia St[pânului,
ca s[ poat[ astfel evita momelile =i la\urile vân[torului de suflete. 
Aceia care-L urmeaz[ pe Domnul Isus sunt peregrini spre o

|ar[ pe a c[rei legi le recunosc =i le respect[ prin a le \ine înc[ de
aici de pe p[mânt, de aceea î=i educ[ mintea, adic[ sufletul, =i
chiar o umplu nu doar cu ce le convine sau place, ci cu întreg sfa -
tul Scripturii. Pentru acum, pe p[mânt, Împ[r[\ia lui Dumnezeu
este în inimile oamenilor =i cu toate c[ e real[ o putem asem[na
cu o împ[r[\ie care în prima faz[ este oarecum invizibil[ oame-
nilor care nu tr[iesc prin credin\[. <... «Împ[r[\ia lui Dumnezeu
nu vine în a=a fel ca s[ izbeasc[ privirile. Nu se va zice: «Uite-o
aici, s-au: ’Uite-o acolo!’ C[ci iat[ c[ Împ[r[\ia lui Dumnezeu
este în[untrul vostru»> (Luca 17:20, 21). Urmeaz[ o a doua faz[
a Împ[r[\iei Lui, când toate lucrurile, inclusiv împ[r[\ia lumii,
vor trece în mâinile adev[ratului Proprietar, care este Împ[ratul =i
Domnul nostru Isus Hristos. <... «Împ[r[\ia lumii a trecut în
mâinile Domnlui nostru =i ale Hristosului S[u...»> (Apocalipsa
11:15). Tot ce Ziditorul a f[cut =i face are un scop precis =i cu
toate c[ nu cunoa=tem întotdeauna scopul planurilor Lui ne putem
încrede ]n El, care este Bun =i a dovedit la Golgota c[ vrea binele
sufletului nostru. 
Dac[ ai întreb[ri cu privire la Împ[r[\ia, planurile Lui =i

menirea ta pe p[mânt nu te limita prin a întreba omul, ci
întreab[-L pe El, Cel care vorbe=te =i ast[zi celor ce-L caut[ cu
toat[ inima prin intermediul Scripturii care ne-a fost pus[ la
îndemân[ =i prin rug[ciune. Cheia împlinirii =i a fericirii const[ în
a cunoa=te care-\i este menirea pe p[mânt =i tr[ind acea via\[ de
ascultare de Dumnezeu rânduit[ de El în mod specific pentru tine
ai s[ ajungi s[ te po\i bucura de cet[\enia Cerurilor =i de
mo=tenirea care te a=teapt[ acolo. <... la o mo=tenire
nestric[cioas[, =i ne]ntinat[, =i care nu se poate ve=teji, p[strat[ în

sus, a c[rei cet[\enie au primit-o atunci când intrând pe u=a
poc[in\ei, prin r[scump[rare au devenit proprietatea Împ[ratului
Împ[r[\iei Cerurilor. Acela care are cet[\enia Cerului este pe
p[mânt ca un om cu haine curate pe care se vede orice pat[, care
intr[ într-o moar[ d[r[p[nat[ plin[ de praf, unde, pe lâng[ vacar-
mul unei g[l[gii ce caut[ s[-i tulbure izvorul gândirii, g[se=te un
mediu îmbibat cu impurit[\i. De aceea î=i verific[ mereu hainele
în rug[ciune =i depinzând de protec\ia puterii sângelui Domnului
Isus î=i p[streaz[ hainele curate, nel[sând nicio pat[ netratat[ ce
ar putea ap[rea pe nea=teptate pe hain[. Aceia care caut[ =i cer,
prin împ[carea cu Dumnezeu, g[sesc =i primesc cet[\enia
Împ[r[\iei Cerurilor =i dup[ ce o au dovedesc c[ o pre\uiesc prin
a se feri de orice li se pare r[u, =tiind c[ nu numai prin lucruri
p[c[toase, ci =i prin lucruri nefolositoare, care pot m[cina =i irosi
timpul, prin neveghere pot s[ ias[ din aria de influen\[ a Duhului
Sfânt, care vrea s[-i foloseasc[ ca pe ni=te vase de cinste =i astfel
s[ dea rost vie\ii lor. 
Conform textului citat la început cei ce de\in cet[\enia Cerului

a=teapt[ cu haine curate, adic[ cu un cuget ne]ntinat, venirea emi-
nent[ a Domnului Isus care va aduce mântuirea Sa celor ce-L
a=teapt[. <...Se va ar[ta a doua oar[, nu în vederea p[catului, ca s[
aduc[ mântuirea celor ce-L a=teapt[> (Evrei 9:28). Evenimentul
R[pirii Bisericii este privit cu mult[ bucurie de cet[\enii Cerului,
pentru c[ într-un fel asem[n[tor unei nun\i p[mânte=ti, nunta
cereasc[, care este o expresie metaforic[, anticipeaz[ o preg[tire
emo\ional[ motivat[ de o iubire pentru Acela care a f[cut posibil
ca noi s[ devenim împreun[ cet[\eni cu sfin\ii, pentru a mo=teni
Împ[r[\ia Cerurilor. Pentru cet[\enii |[rii de sus, care sunt pe
p[mânt =i alc[tuiesc Biserica lui Hristos, Dumnezeu a hot[rât ca
ei s[ fie mângâia\i =i condu=i de Duhul Sfânt, care prin roada
Duhului (Galateni 5:22) îi ajut[ s[-=i tr[iasc[ credin\a, prin
darurile spirituale de putere îi cre=te =i îi înt[re=te (1 Corinteni 12
=i 14) =i prin slujbele de autoritate (Efeseni 4:11) îi p[ze=te =i îi
cârmuie=te. Cei ce pre\uiesc cet[\enia |[rii de sus cunosc peri-
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tririi sau a trecerii fulger[toare din via\[, când u=a oportunit[\ii
pentru mântuire se închide =i sufletul nemântuit face un contract
nedorit, dar ve=nic, cu frica, dezn[dejdea =i chinul. <C[uta\i pe
Domnul cât[ vreme se poate g[si; chema\i-L, cât[ vreme este
aproape. S[ se lase cel r[u de calea lui, =i omul nelegiuit s[ se lase
de gândurile lui, s[ se întoarc[ la Domnul care va avea mil[ de el,
la Dumnezeul nostru, care nu obose=te iertând> (Isaia 55:6, 7). 
Poc[in\a este un lucru bun, care trebuie f[cut la timpul lui =i

atunci are un rezultat pe m[sur[, pe când o poc[in\[ sincer[,
f[cut[ prea târziu, ca a bogatului nemilostiv ajuns în iad, nu are
nicio valoare (Luca 16:19-31). Masa din Ceruri este preg[tit[, de
aceea nu r[mâne în lini=tea nep[s[toare dat[ de calmantele tem-
porare a acestei vie\i trec[toare, care promite s[-\i dea ce are mai
bun la început, iar la urm[ î\i serve=te durere =i ru=ine ve=nic[.
Tr[im amurgul perioadei numit[ de teologi dispensa\ia harului,
când sufletul omului poate fi mântuit prin meritul jertfei
Domnului Isus, iar mântuirea se poate primi ca dar de la
Dumnezeu. <C[ci prin har a\i fost mântui\i, prin credin\[. +i
aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu> (Efeseni
2:8). Dore=ti s[ prime=ti darul mântuirii, pentru ca sufletul t[u s[
fie cet[\ean al Împ[r[\iei Cerurilor? Dac[ dore=ti aceast[
cet[\enie trebuie s[ o cau\i acolo unde este oferit[ =i în felul în
care este oferit[ de Dumnezeu. 
Pentru a ilustra cât de important este s[ cau\i mântuirea acolo

unde se poate g[si ne vom folosi de o mic[ ilustra\ie. S[ zicem c[
stau în fa\a casei mele =i caut cu aten\ie, privind în jos, ca =i cum
a= c[uta ceva. Dup[ un timp m[ plec la p[mânt s[ v[d mai bine =i
continui s[ caut cu aten\ie, =i chiar atunci vecinul trece pe acolo
=i m[ întreab[ ce caut. Când îi spun c[ mi-am pierdut cheile,
foarte amabil se ofer[ s[ m[ ajute s[ le caut. Ca s[ m[ poat[ ajuta
mai bine m[ întreab[ cam pe unde le-am pierdut, =i eu îi spun c[
le-am pierdut în[untru în cas[, dar pentru c[ în cas[ este întune -
ric, pe când afar[ este lumin[, m-am hot[rât s[ le caut afar[.
Absurd? Da!, =i totu=i este modul în care a= putea ilustra felul în

ceruri pentru voi> (1 Petru 1:4). În tumultul vie\ii care încearc[ a
ne \ine ocupa\i cu tot felul de lucruri ne gândim prea pu\in la
Împ[r[\ia Cerurilor în faza în care ea va fi vizibil[ tuturor, pentru
c[ între timp am adoptat o gândire în care am vrea totul instanta-
neu dac[ se poate, iar dac[ un eveniment este mai departe în timp
aproape c[ nu trat[m acea perspectiv[ îndep[rtat[ ca fiind real[.
Fie c[ cineva vrea sau nu vrea, c[ se gânde=te sau nu se gânde=te
la }mp[r[\ia Cerurilor, adev[rul este c[ aceast[ Împ[r[\ie vine
spre noi =i noi ne apropiem de ea tot mai mult cu fiecare minut
tr[it pe p[mânt. Cet[\enia celor ce-L slujesc pe Domnul va fi
într-un loc preg[tit chiar de Domnul Isus, unde cet[\enii Cerului
se vor bucura s[ fie ve=nic cum Împ[ratul lor. 
<În casa Tat[lui Meu sunt multe loca=uri. Dac[ n-ar fi a=a,

v-a= fi spus. Eu M[ duc s[ v[ preg[tesc un loc. +i dup[ ce M[ voi
duce =i v[ voi preg[ti un loc, M[ voi întoarce =i v[ voi lua cu
Mine, ca acolo unde sunt Eu, s[ fi\i =i voi> (Ioan 14:2, 3). Vei fi
=i tu în Împ[r[\ia Cerurilor? Depinde de alegerea pe care o iei în
dreptul sufletului t[u cât timp tr[ie=ti în acest trup de carne. Are
sufletul t[u gust pentru lucrurile cere=ti? Te pasioneaz[ acelea=i
lucruri care sunt dragi Domnului Isus sau nici nu le cuno=ti care
sunt acelea? Dac[ vei fi sau nu acolo va depinde de care-\i sunt
ast[zi priorit[\ile în via\[. Domnul Isus a rostit o pild[ în care i-a
descris pe cei invita\i s[ stea la mas[ în Împ[r[\ia Cerurilor. }n
aceast[ pild[ (Luca 14:15-24) primii invita\i au prezentat tot felul
de motive absurde prin care în mod politicos au refuzat invita\ia
la cin[. Ai tu motive care sunt privite în acest fel de Dumnezeu? 
Dac[ tot ce strângi =i tot ce faci este pentru p[mânt =i pentru

aceast[ via\[ care trece, probabil c[ faci parte din num[rul
majorit[\ii care au tot felul de motive absurde pentru a refuza
cet[\enia |[rii cere=ti. Dincolo de momentele favorabile mân-
tuirii pe care le are omul în via\[ urmeaz[ un timp când este prea
târziu (Evrei 4:1) a face ce trebuie ca s[ poat[ ob\ine cet[\enia
Cerului. Este un timp prielnic când po\i r[spunde chem[rii lui
Dumnezeu, apoi urmeaz[ o vreme a sl[biciunii trupe=ti, a împie -
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28
HRISTOS A MURIT PENTRU CEI NELEGIUIÞI

<C[ci, pe când eram noi înc[ f[r[ putere, Hristos, la
vremea cuvenit[ a murit pentru cei nelegiui\i.>                                                                                                   

Romani 5:6

Sunt multe lucruri bune pe care le putem spune despre
Evanghelie, dar unul din aceste lucruri frumoase care o
face a=a de eficient[ este faptul c[ este foarte simpl[,

încât poate fi în\eleas[ de oricine dore=te s[ se apropie de ea, cu
sinceritate, ca s[ afle care este voia lui Dumnezeu. Una din cele
mai vechi concep\ii ale gândirii omului a fost cea a unei tranzac\ii
între dou[ persoane, în care cineva d[ ceva în schimbul a altceva,
concep\ie pe care s-au stabilit legile comer\ului. Evanghelia este
Vestea Bun[ a mântuirii, care spune c[ în schimbul jertfei f[r[
cusur aduse de Mielul lui Dumnezeu pe Golgota acela care crede
în El poate cere =i primi mântuirea. Prin p[cat omul s-a f[cut
vrednic de plata p[catului care este moartea, dar meritul jertfei
Domnului Isus a pl[tit cu sânge nevinovat pentru vina noastr[
Drept[\ii lui Dumnezeu, care prin decret divin cerea v[rsare de
sânge pentru vin[. Împ[carea noastr[ cu Dumnezeu prin jertfa =i
moartea Domnului Isus este piatra de temelie a credin\ei cre=tine,
iar aceast[ tranzac\ie în care Dumnezeu a pl[tit totul formeaz[
programul divin numit Har, prin care cel ce nu merita mil[ are
parte de mil[. 
Aceia care sunt n[scu\i din nou nu sunt ca atenienii de odini -

oar[, care doreau s[ asculte mereu teorii noi, pentru c[ odat[ ce
simt iertarea =i schimbarea ce are loc în ei atunci când devin

care unii caut[ mântuirea =i fericirea. Unii au un mare întuneric
în[untrul lor =i mâna\i de un sim\ de dezam[gire de oameni =i de
ne]mplinire în vicii sau realiz[ri p[mânte=ti, caut[ pacea =i feri-
cirea în lucrurile lumii, când de fapt ei au nevoie de lumina ce o
aduce Evanghelia =i lucrarea tain[ a Duhului Sfânt în inima lor. 
Împ[r[\ia Cerurilor nu vine s[ izbeasc[ privirile oamenilor, ci

este în[untrul inimilor care poc[indu-se de p[cat î=i predau via\a
Domnului Isus, urmându-L nu dup[ datini sau obiceiuri, ci dup[
Scripturi, ca astfel cet[\enia lor s[ fie un act duhovnicesc legal
recunoscut în Ceruri. Dac[ vrei po\i intra pe poarta poc[in\ei în
Împ[r[\ia Cerurilor, pentru c[ deasupra acestei por\i scrie <oricine
crede> (Ioan 3:16), ca apoi, dup[ ce ai intrat pe aceasta poart[, s[
vezi scris de cealalt[ parte c[ ai fost ales s[ fii între cei socoti\i
neprih[ni\i =i chiar prosl[vi\i (Romani 8:30). Ai primit =i tu
cet[\enia Împ[r[\iei Cerurilor? Dac[ nu ai f[cut pasul poc[in\ei,
prin a te preda Domnului Isus, nu mai scormoni în trecut s[ vezi
ce merite ai, pentru c[ nu vor fi niciodat[ îndeajuns, ci prime=te
darul mântuirii din mâinile str[punse ale Aceluia care murind
pentru tine î\i ofer[ ast[zi demnitatea de suflet iertat =i cet[\ean al
Cerului, pentru a fi ve=nic fericit.

Amin
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acest merit creat acum dou[ mii de ani ne d[ dreptul s[ ne numim
copii ai Lui, f[cându-ne astfel p[rta=i vie\ii ve=nice. <+i via\a
ve=nic[ este aceasta: s[ Te cunoasc[ pe Tine, singurul Dumnezeu
adev[rat, =i pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu> (Ioan 17:3). A
fost =i este dorin\a Lui s[ aib[ un popor al Lui care s[ petreac[
ve=nicia ]mpreun[ cu El =i care s[ se bucure de slava Lui, dar pen-
tru acest popor, numit =i Biserica, El a trebuit s[ se dea pe Sine ca
jertf[ de r[scump[rare. <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). Cine este Acesta, care S-a dat pe Sine? Isus Hristos,
Fiul lui Dumnezeu, care este din ve=nicie cu Dumnezeu Tat[l =i
Dumnezeu Duhul Sfânt. Cine S-a dat pentru cei nelegiui\i?
Dumnezeu Fiul! El a murit pentru noi pân[ când noi eram f[r[
putere, de aceea mântuirea Sa pentru noi este un dar nemeritat,
care este oferit de dragostea Sa oric[rui p[c[tos. 
Vina celor nelegiui\i nu a putut fi doar anulat[ sau ignorat[,

deoarece prin decret divin, care nu sufer[ schimb[ri de niciun fel,
vina cere pedeaps[, dar mila Lui a acceptat =i a dat un înlocuitor
care la vremea hot[rât[ a murit pentru cei nelegiui\i. <...f[r[
v[rsare de sânge, nu este iertare> (Evrei 9:22). La oricare cere-
monie de isp[=ire de p[cat a Vechiului Testament am privi vom
g[si c[ a fost folosit sânge, pentru c[ acel sânge al animalelor
reprezenta sângele Mielului lui Dumnezeu. El a rânduit ca sân-
gele s[ fie prezent la acele jertfe, pentru ca omul s[ în\eleag[ c[
p[catul este ceva serios, care implic[ durere =i sacrificiu. Tr[im
perioada dispensa\iei harului, când p[catul m[rturisit =i p[r[sit
este iertat în meritul sângelui care a curs din trupul Domnului Isus
pentru noi, cei nelegiui\i, =i acest adev[r este parte din Vestea
Bun[ a Evangheliei. Nelegiuirea noastr[ I S-a imputat Domnului
Isus când a fost pus pe cruce, iar neprih[nirea Lui ni s-a imputat
nou[ când am ales prin poc[in\[ s[ intr[m la acest ad[post al jert-
fei Lui. <Astfel dar, dup[ cum printr-o singur[ gre=eal[, a venit o
osând[, care a lovit to\i oamenii, tot a=a, printr-o singur[ hot[râre

f[pturi noi în Hristos st[ruiesc în înv[\[tura jertfei lui Hristos,
deoarece recunosc în ea puterea lui Dumnezeu (1 Corinteni 1:18)
care le-a schimbat via\[ din temelie. Ei =tiu c[ st[ruind asupra
acestei înv[\[turi, în puterea =i lumina Duhului Sfânt, pot men\ine
o prospe\ime în via\a lor duhovniceasc[. O alt[ latur[ a
Evangheliei, care-i arat[ frumuse\ea, const[ în aceea c[ pe lâng[
faptul c[ planul de salvare pe care-L prezint[ este foarte simplu =i
u=or de priceput, acest plan a fost ini\iat =i dus la îndeplinire de
Domnul Isus de bun[ voie =i din dragoste pentru om. <El S-a dat
pe Sine }nsu=i pentru p[catele noastre, ca s[ ne smulg[ din acest
veac r[u, dup[ voia Dumnezeului nostru =i Tat[l. A Lui s[ fie
slava în vecii vecilor! Amin> (Galateni 1:4, 5). 
Când apostolul Pavel vorbe=te despre acest fel de rev[rsare de

bun[tate asupra omului putem observa cum Duhul Sfânt din el
parc[ nu-l las[ s[ se opreasc[ pân[ nu d[ slav[ lui Dumnezeu. <A
Lui s[ fie slava în vecii vecilor! Amin.> Când privim la planifi-
carea f[cut[ de Dumnezeu pentru salvarea noastr[, pân[ când noi
eram f[r[ putere =i chiar vr[jma=i ai Lui, Duhul Sfânt stârne=te
în[untrul nostru acelea=i sim\uri de a spune: <Slav[ lui Dumnezeu
pentru bun[tatea Lui!> Ori=icine a în\eles cu adev[rat cât de mult
ur[=te Dumnezeu nelegiuirea =i cât de mult a cheltuit El ca s[ ne
scoat[ din rândul celor nelegiui\i î=i simte sufletul ve=nic înda-
torat fa\[ de El =i dore=te s[-I mul\umeasc[ tr[ind pentru El. De
ce a murit Hristos pentru cei nelegiui\i? Hristos a murit dându-Se
pe Sine la moarte ca jertf[ înlocuitoare pentru cei nelegiui\i ca ei
s[ nu mai fie socoti\i nelegiui\i, deoarece destina\ia ve=nic[ a
celor nelegiui\i este iadul. <C[ci, dup[ cum prin neascultarea unui
singur om, cei mul\i au fost f[cu\i p[c[to=i, tot a=a, prin ascultarea
unui singur om, cei mul\i vor fi f[cu\i neprih[ni\i> (Romani 5:19). 
Destina\ia celor socoti\i neprih[ni\i în meritul creat de El este

locul numit Cer, unde locuie=te neprih[nirea =i sufletul omului va
ajunge acolo pentru c[ Domnul Isus Hristos a murit pentru cei
nelegiui\i. Dumnezeu Tat[l L-a trimis pe Fiul S[u, care S-a dat de
bun[ voie pentru cei p[c[to=i, =i a-L cunoa=te pe Dumnezeu prin
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putea face el ca s[-=i câ=tige merite înaintea lui Dumnezeu, dar
pentru a ne împ[ca cu El, Dumnezeu se uit[ la ceea ce a f[cut Fiul
S[u pentru noi. Mântuirea a trecut pe lâng[ mul\i c[rturari =i fari-
sei pentru c[ nu se vedeau nelegiui\i, pe când vame=ii =i p[c[to=ii,
datorit[ faptului c[ s-au recunoscut ca fiind lipsi\i de puterea de a
se eviden\ia cu ceva bun înaintea lui Dumnezeu au avut ceea ce
pentru farisei a fost =i va fi un deznod[mânt nea=teptat, =i anume
faptul c[ atunci când au cerut au primit în dar iertare =i mântuire
de la Dumnezeu. 
Nu putem fi salva\i niciodat[ prin fapte pentru c[ faptele sfinte

pe care omul le face =i care sunt acceptate de El sunt parte din
harul lui Dumnezeu. El a preg[tit aceste fapte pentru ca noi o dat[
m`ntui\i s[ umbl[m în ele, a=a c[ atunci când aceste fapte bune
apar în via\a noastr[ ca road[ a Duhului Sfânt noi nu avem merit,
ci meri tul este tot al Lui. Darul lui Dumnezeu este: <Hristos a
murit pentru cei nelegiui\i!>, pentru c[ mântuirea este în
întregime o lucrare divin[ a milei Lui în noi, atunci când noi
primim acest Dar. Aceia care primesc darul mântuirii r[mân
mul\umitori lui Dumnezeu =i din recuno=tin\[, cu o pasiune
sfânt[, se d[ruiesc pentru a împlini dorin\ele Lui prin a face
lucr[rile Lui. <Mul\umiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul Lui
nespus de mare> (2 Corinteni 9:15). Evanghelia, care este Vestea
Bun[ a iert[rii, ne prezint[ Darul Lui care este nespus de mare.
Este numit <nespus de mare> pentru c[ nu poate fi pe deplin
în\eles =i pre\uit de noi, fiindc[ pentru acum cunoa=tem în parte,
dar cunoa=tem îndeajuns ]nc`t s[ spunem c[ am fost în rândul
celor nelegiui\i, pentru care la vremea hot[rât[ a murit Hristos. 
Când vedem cu ochii no=tri ceva ce ne place ne bucur[m nu de

ochi, ci de ceea ce v[d ochii. Când primim darul mântuirii prin
credin\[ nu ne bucur[m de credin\[, ci de mântuire, cu toate c[ o
primim prin harul de a avea credin\[. Credin\a este o virtute care
este asemenea unor mâini goale de merite personale, ce se întind
spre Dumnezeu =i primesc Darul Lui. Credin\a, care vine tot de la
El prin ascultarea Cuvântului, se mai aseam[n[ cu un portar care

de iertare a venit pentru to\i oamenii o hot[râre de neprih[nire
care d[ via\a> (Romani 5:18). Meritul jertfei Domnului Isus este
un ad[post trainic, pentru c[ Dumnezeu este drept nu numai prin
aceea c[ cere plat[ pentru p[c[t, dar El fiind drept nu mai cere
plat[ înc[ o dat[ de la p[c[tosul care ajunge iertat în meritul
jertfei Domnului Isus. 
Vestea Bun[ a Evangheliei const[ în propov[duirea lui Hristos

crucificat pentru noi, cei nelegiui\i, jertf[ în pre\ul c[reia
Dumnezeu printr-o <hot[râre de iertare> d[ neprih[nirea =i via\a
ve=nic[. Mânia lui Dumnezeu a lovit din plin în Fiul S[u care a
luat asupra Lui vina noastr[, ca astfel noi, cei nelegiui\i, s[
sc[p[m de plata p[catului nostru, care este moartea. Evanghelia
lui Hristos este frumoas[ nu numai pentru faptul c[ este u=or de
în\eles =i c[ planul de mântuire a fost ini\iat de dragostea Lui, ci
ea este frumoas[ =i pentru faptul c[ ne prezint[ mântuirea ca un
dar în care noi nu avem merit, deoarece nu avem cum pl[ti vreo-
dat[ pentru vina noastr[ în afar[ de a pl[ti prin osând[ ve=nic[.
Dac[ ar fi trebuit s[ pl[tim pentru mântuire nu am fi putut pl[ti
niciodat[, pentru c[ noi fiind r[i, chiar jertfa noastr[ era o scârb[
înaintea Lui (Proverbe 15:8), de aceea a pl[tit El <... pentru ca
oricine crede în El, s[ nu piar[, ci s[ aib[ via\a ve=nic[>
(Ioan 3:16). Acest <oricine> include =i numele meu =i numele t[u,
de aceea fii sigur c[ =i sufletul t[u a beneficiat de darul iert[rii
prin har, oferit celor care recunosc c[ sunt p[c[to=i. 
Dac[ am pl[ti noi o parte din costul mântuirii prin fapte, jertfe

de sacrificiu sau chiar dureri omene=ti nu ar mai fi <dar>, adic[ un
cadou, ci ar fi doar o ofert[ de reducere. De aceea orice efort a
omului de a pl[ti pentru darul mântuirii este o insult[ la adresa lui
Dumnezeu, pentru c[ printr-un astfel de efort omul Îi spune lui
Dumnezeu c[ de fapt exist[ o alt[ cale spre mântuirea în afar[ de
jertfa Domnului Isus. <C[ci prin har a\i fost mântui\i, prin
credin\[. +i aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.
Nu prin fapte, ca s[ nu se laude nimeni> (Efeseni 2:8, 9). În
dorin\a de a sc[pa de sim\ul de vin[ omul caut[ s[ vad[ ce ar
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pentru ca noi, cei nelegiui\i, s[ fim sc[pa\i de vin[, Domnul a dis-
pre\uit ru=inea de a fi invinuit de hul[. El a fost b[tut ]n mod bes-
tial, ca un r[u f[c[tor, a fost îmbr[cat cu o hain[ stacojie, iar pe
cap I S-a pus o cunun[ de spini, apoi în semn de batjocur[ I S-a
spus: <... Plec[ciune, Împ[ratul Iudeilor!> (Matei 27:29). Oamenii
de putere ai momentului L-au batjocorit nu doar ca om, ci =i ca
Fiu de Dumnezeu, ]ns[ El a r[bdat pentru bucuria ce o vedea
înainte, când ne vedea pe noi, cei nelegiui\i, sc[pa\i de vin[.
<... Dac[ e=ti Tu Fiul lui Dumnezeu, pogoar[-Te de pe cruce!>
(Matei 27:40). Dreg[torul Pilat, numindu-L împ[ratul Iudeilor,
L-a batjocorit în pozi\ia pe care Domnul o avea =i o are ca Împ[rat
al Împ[ra\ilor, iar al\ii, care L-au legat la ochi cerându-i apoi s[ le
proroceasc[ cine L-a lovit, L-au batjocorit ca profet. <L-au legat
la ochi, Îl loveau peste fa\[, =i-L întrebau, zicând: «Proroce=te,
cine Te-a lovit?»> (Luca 22:64). 
Este în natura omului s[ iubeasc[ un proroc dac[ crede în el =i

s[-l urasc[ sau cel pu\in s[-l dispre\uiasc[ dac[ nu crede în El. Pe
Domnul Isus nu L-au crezut, ci L-au urât =i L-au batjocorit, dar
Domnul Isus a ales nu s[-i urasc[ pe ace=ti nelegiui\i, ci s[-i
iubeasc[ =i s[-+i dea via\a pentru ei. Cei ce L-au dat s[ fie
r[stignit pe Domnul Vie\ii I-au batjocorit preo\ia, pentru c[ se =tia
c[ un adev[rat preot al lui Dumnezeu are puterea de a mijloci o
isp[=ire sau o izb[vire de la Dumnezeu pentru om. <Pe al\ii i-a
mântuit iar pe Sine nu Se poate mântui!...> (Matei 27:42). Cei ce
L-au r[stignit au batjocorit chiar =i setea care-I mistuia trupul
cuprins de ferb[, pentru c[ atunci când a spus c[-I este sete I-au
dat o\et, dar o =i mai mare ru=ine pe care Domnul Isus a
dispre\uit-o de dra gul nostru a fost aceea când I-au batjocorit
rug[ciunea, când cu ultimele puteri a strigat: <... «Eloi, Eloi, lama
sabactani» care, t[lm[cit, înseamn[: «Dumnezeul Meu,
Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai p[r[sit?» Unii din cei ce st[teau
acolo, când L-au auzit, ziceau: «Iat[, cheam[ pe Ilie!»> (Marcu
15:34, 35). <... L[sa\i s[ vedem dac[ va veni Ilie s[-L pogoare de
pe cruce!> (Marcu 15:36). Domnul Isus a suferit toate acestea

ne deschide u=a harului când ne recunoa=tem vinova\i. Un alt
efect binef[c[tor al Evangheliei este faptul c[ sufletul care trece
de la starea de nelegiuit la stare de a fi socotit neprih[nit simte
cur[\irea care are loc în[untrul lui numit[ =i <sp[larea na=terii din
nou> (Tit 3:5). Aceast[ iertare cerut[ =i primit[ d[ un sim\ al
cur[\iei aduc[tor de fericire, pe care sufletul iertat vrea s[-l
p[streze. <Cur[\e=te-m[ cu isop, =i voi fi curat; spal[-m[, =i voi fi
mai alb decât z[pada> (Psalmul 51:7). 
Când împ[ratul David =i-a sim\it nelegiuirea, =tiind c[

Dumnezeu îl poate cur[\a de ea, a c[utat iertarea Domnului ca s[
scape de vin[. El a asem[nat starea de suflet curat pe care =i-o
dorea cu ceva mai alb dec`t z[pada. Iertarea vinei noastre prin
meritul jertfei Domnului Isus, care a murit pentru cei nelegiui\i,
aduce o astfel de stare de pace în suflet, care prin meritul sângelui
devine mai alb dec`t z[pada în ochii Tat[lui. Acest sim\ de
u=urare =i eliberare de sub sim\ul de vin[ a devenit experien\a
fiec[rui suflet care crezând în El a devenit o f[ptur[ nou[, pentru
c[ în locul sim\ului de vin[ apare pacea =i bucuria. Jertfa
r[scump[r[toare a Domnului Isus a adus bucurie în via\a noastr[,
dar efectul ei mântuitor în via\a noastr[ a adus bucurie =i lui
Dumnezeu. <...pentru bucuria care-I era înainte, a suferit crucea,
a dispre\uit ru=inea, =i =ade la dreapta scaunului de domnie al lui
Dumnezeu> (Evrei 12:2). 
Era o mare ru=ine pentru cineva s[ moar[ pe cruce, pentru c[

o astfel de moarte era considerat[ moarte de blestem (Galateni
3:13, Fapte 5:30). De asemenea, era o metod[ de condamnare la
moarte care storcea mult[ durere din trupul celui osândit. Ca
s[-i r[scumpere pe cei nelegiui\i Domnul Isus a dispre\uit ru=inea,
=i El, în care nu s-a g[sit p[cat, a fost acuzat în Sinedriu de p[catul
cel mai negru, =i anume de vina de a fi blestemat. El nu a instigat
niciodat[ o revolt[ în popor, ci dimpotriv[ a pl[tit taxele =i a spus
c[ Cezarului trebuie dat ce este a lui. Via\a Lui pe p[mânt a con-
stat în a face voie Tat[lui, în cuvinte =i în fapte, mai mult ca
oricine altcineva =i totu=i a fost învinuit de p[catul de hul[. }ns[,
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t[u când a murit pentru cei nelegiui\i =i vrea s[ tr[ie=ti =i tu cu El
pentru El, nu simbolic, ci sim\ind prezen\a Lui real[ în templul
trupului t[u prin Duhul Sfânt. 
Omul se leag[ u=or de simboluri =i obiceiuri, dar Domnul Isus

nu vrea s[ fie pentru noi o imagine blajin[ pictat[ pe pere\i sau
doar un personaj istoric, ci vrea s[ ne fie Mântuitor personal, viu,
pe care dac[-L primim în inim[ va umbla cu noi în fiecare zi. Pen-
tru El sufletul t[u nu este un num[r, ci Dumnezeu vrea s[ ai cu El
o rela\ie de prietenie sincer[ =i aceasta este posibil nu rugându-te
unor chipuri cioplite, turnate sau pictate, ci prin a-L numi pe Fiul,
Domnul t[u, =i pe Dumnezeu, Tat[l t[u ceresc. El vrea s[ fii fiin\a
peste care s[ toarne Duhul S[u cel Sfânt ca s[ te poat[ c[l[uzi în
tot adev[rul pân[ ce ajungi în Casa Lui de sus, iar cât timp mai
e=ti pe p[mânt El vrea ca rug[ciunea în duh =i adev[r s[ te pun[
în rândul închin[torilor pl[cu\i Lui. 
Când Ioan Botez[torul a spus: <... Iat[ Mielul lui Dumnezeu!>

(Ioan 1:36), cred c[ Domnul Isus S-a gândit =i a v[zut în viitorul
apropiat jertfa de r[scump[rare pe care urma s[ o aduc[ la
Golgota pentru cei nelegiui\i, =i =tiind c[ aceea era voia Tat[lui nu
a l[sat pe nimeni =i nimic s[-L devieze de la acel plan. Domnul
Isus Hristos a murit pentru to\i cei nelegiui\i, dar numai aceia care
se recunosc înaintea Lui ca fiind nelegiui\i pot beneficia de
iertarea în meritul jertfei Sale. Eu am recunoscut c[ nu am tr[it
nici pe departe la nivelul preten\iilor lui Dumnezeu =i c[lcând una
sau mai multe din poruncile Lui m-am f[cut vinovat de toate. De
aceea când am venit la El ca p[c[tos m-am calificat pentru har =i
am primit iertarea Lui. Dar tu? Ai recunoscut vreodat[ în via\a ta
c[ faci parte din categoria celor nelegiui\i, care nu se pot salva
singuri? Lumea ofer[ slobozenie, numind-o independen\[ de a
face ce vrei, ca apoi omul s[ se vad[ un sclav al viciilor =i al
bolilor de care în zadar mai vrea s[ scape cu puterea lui proprie.
Dac[-L prime=ti pe Domnul Isus ca Domn =i Mântuitor care a
murit pentru vina ta, liberatea nu va fi ceva ce vei experimenta
doar în vis, ci va fi o realitate trainic[, pentru c[ acela pe care-l

pentru ca noi ast[zi crezând în El s[ putem vedea judecata =i
pedeapsa nelegiuirii noastre, în urma =i nu înainte noastr[, în
viitorul nostru. 
Odat[ ce El a murit pentru cei nelegiui\i am trecut de la sim-

boluri =i umbre la lucruri reale =i ve=nice, care reprezint[ prezen\a
Lui cu noi. Odat[ ce pre\ul r[scump[r[rii celor nelegiui\i a fost
f[cut în plin am trecut de la o reprezentare a valorilor reale, care
au fost f[cute prin cort, jertfe =i preo\ii Vechiului Testament la
adev[ratele valori, care sunt jertfa Lui =i Leg[mântul cel nou
f[cut în sângele Mielului. Odat[ ce Domnul a murit pe cruce am
trecut de la elementele care erau mai mult exterioare, asociate cu
felul slujirii dup[ Legea cea veche, la elementele interioare, unde
Duhul Sfânt face din noi un templu sfânt, în care rode=te roada
Duhului. Când sclavii aveau vise uneori se visau c[ sunt oameni
liberi, dar aceast[ bucurie nu \inea decât pân[ când se trezeau la
realitatea vie\ii lor de robi, în care via\a =i dorin\ele lor depindeau
de st[pân, care poruncea, iar ei trebuiau s[ fac[ ce li se poruncea.
Într-un mod asem[n[tor aceia care sunt robi ai p[catelor dorm
spiritual =i când au astfel de vise în închipuirea min\ii lor, uneori
se cred liberi =i st[pâni pe soarta lor, când de fapt realitatea este
c[ datorit[ p[catului ei au un st[pân r[u, care le porunce=te, iar ei
nu au puterea s[ i se împotriveasc[. 
Domnul Isus a devenit Mielul de jertf[ prin a c[rui moarte s[

putem muri =i noi fa\[ de vechiul st[pân, fa\[ de lume =i fa\[ de
toat[ nelegiuirea ce o ofer[ ea, ca astfel, întocmai cum Domnul
Isus a înviat, s[ înviem =i noi cu El la o via\[ nou[, cu un nou
St[pân, cu noi dorin\e =i cu o nou[ destina\ie ve=nic[. Aceast[
lucrare este reprezentat[ ]n mod simbolic prin actul botezului în
ap[, când credin\a nou testamental[ îmbrac[ o hain[ vizibil[. Prin
actul de botez sufletul care se poc[ie=te cere s[ fie botezat =i
încheie cu Domnul leg[mânt, primind darul mântuirii lui
Dumnezeu oferit nou[ oamenilor prin decret ceresc, decret prin
care ce-L nevinovat, dându-Se pe Sine la moarte, a pl[tit pentru
noi cei vinova\i. Domnul Isus a tr[it durerea pedepsei p[catului
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SÃNÃTATEA SUFLETULUI

<Dar ce am împotriva ta, este c[ \i-ai p[r[sit
dragostea dintâi. Adu-\i aminte de unde ai c[zut;
poc[ie=te-te, =i întoarce-te la faptele tale dintâi. Alt-
fel, voi veni la tine, =i-\i voi lua sfe=nicul din locul lui,
dac[ nu te poc[ie=ti.> Apocalipsa 2:4, 5

Uneori experien\a bolilor noastre trupe=ti sunt rezultatul
unor circumstan\e care nu se afl[ sub controlul nostru,
a=a cum este codul genetic mo=tenit de la p[rin\i, sau

sunt rezultatul unui accident care nu întotdeauna este din cauza
noastr[, dar de cele mai multe ori boala trupeasc[ este consecin\a
unor ac\iuni sau lipsa unor ac\iuni din partea noastr[. Legea
sem[natului =i a seceratului se aplic[ nu numai în agricultur[, ci
=i în privin\a s[n[t[\ii trupului nostru, ]ns[ cel mai important este
faptul c[ se aplic[ =i ]n ceea ce prive=te s[n[tatea sufletului nos-
tru. Dup[ cum noi vrem s[ avem copii s[n[to=i, =i Tat[l nostru
vrea s[ fim s[n[to=i nu numai în trupul nostru, ci =i în sufletul =i
duhul nostru (1 Tesaloniceni 5:23). A=a dup[ cum m[surile pre-
ventive de s[n[tate, cum este dieta, exerci\iul =i odihna, ne pot
men\ine într-o oarecare m[sur[ starea de s[n[tate, ]nc`t s[ nu tre-
buiasc[ s[ fim ajuta\i, putem fi noi aceia care s[-i ajut[m pe al\ii,
tot a=a m[surile preventive de boal[ spiritual[ pot men\ine
s[n[tatea sufletului nostru, pentru a fi un organ s[n[tos =i folosi-
tor în trupul lui Hristos (Romani 12:5). 
A=a dup[ cum ne ferim trupul de microbi, de infec\ie =i acci-

dente, pentru c[ =tim c[ acestea pot produce durere =i chiar

face Fiul slobod este slobod cu adev[rat. <Deci, dac[ Fiul v[ face
slobozi, ve\i fi cu adev[rat slobozi> (Ioan 8:36). P[catul ofer[
bucurii trec[toare =i distrac\ii pe credit, pentru care la urm[ omul
pl[te=te amarnic, dar Fiul lui Dumnezeu î\i ofer[ ast[zi via\[
ve=nic[ =i pe lâng[ aceasta î\i promite o pace =i o bucurie în suflet
pe care lumea nu o pricepe =i nu \i-o poate lua. 
Nu uita c[ unul dintre cele mai favorite cuvinte ale vr[jma=ului

este: <mâine> =i mul\i spun c[ se vor poc[i mâine, dar de cele mai
multe ori acel <m`ine> al poc[in\ei nu mai apare în via\a lor.
Dumnezeu \i-a dat via\a care o ai =i dup[ un plan suveran, f[cut
în mil[, î\i d[ oportunitatea de a alege între via\[ =i moarte
ve=nic[. Curând vei da ochii cu Acela care a murit pentru cei
nelegiui\i =i te-a chemat =i pe tine, în mod personal printr-un
mesaj ca =i acesta, s[ te împaci cu El. Vei fi bucuros c[ El î\i este
Mântuitor? sau te vei umple de groaz[, pentru c[ în cazul c[ L-ai
refuzat sau amânat El nu-\i va putea fi decât Judec[tor? <Iat[ Eu
stau la u=[, =i bat. Dac[ aude cineva glasul Meu =i deschide u=a,
voi intra la el, voi cina cu el, =i el cu Mine> (Apocalipsa 3:20).

Amin
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face o astfel de consulta\ie =i sufletelor noastre. Dac[ atunci când
eram în dragostea dintâi cineva ne-ar fi spus c[ va veni o vreme
în via\a noastr[ când dragostea noastr[ se va mai r[ci sau c[ unde-
va, în viitor, inima noastr[ nu va fi întotdeauna cu totul pentru
Domnul, am fi fost în stare s[-l contrazicem. }ns[, rând pe rând,
trebuie s[ recunoa=tem c[ influen\a lumii care zace în cel r[u în
coali\ie cu firea noastr[ cea veche a permis treptat o astfel de
boal[ de r[ceal[ sufleteasc[ în noi, =i aceast[ stare nu trece nede-
tectat[ de Domnul Isus. Faptul c[ suntem schimb[tori când este
vorba de a da înlesniri firii noastre vechi nu este doar un adev[r
incomod =i p[gubitor, ci este o stare care ne poate pune în mare
primejdie sufletul. 
Fugim de p[catele pe care noi le numim mari, cum este curvia

sau uciderea, =i poate chiar le condamn[m, ]ns[ uneori lumina
cercet[rii Duhului Sfânt scoate la iveal[ p[cate pe care le privim
cu un oarecare respect, cum este nemul\umirea, îngâmfarea, dis-
pre\ul, judecata sau cârtirea. Tot un adev[r incomod este faptul c[
avem o oarecare atrac\ie fa\[ de momeala vân[torului de suflete,
care, prin pre\uri mici la început, ne îndrept[\e=te în a fi mai
pu\ini stric\i în privin\a disciplinei spirituale de care depinde
s[n[tatea sufletului nostru. Fiecare dintre noi ne asem[n[m cu
una din cele =apte biserici c[rora li s-a adresat Domnul Isus, iar
dac[ suntem dintre aceia care, fiind lipsi\i de zel, ne ia c[scatul
plictiselii când este vorba de lucruri duhovnice=ti, probabil c[ ne
asem[n[m cu biserica din Efes. Dac[ în urma verific[rii faptelor
=i a inten\iilor noastre primim diagnosticul de a fi c[ldicei pentru
c[ ne-am p[r[sit dragostea dintâi suntem în mare pericol, ca cei
din Efes, =i sufletul nostru bolnav, care are nevoie de suprave -
ghere medical[, trebuie s[ primeasc[ =i s[ urmeze prescrip\ia
numit[ <poc[in\[>, care ne-a fost dat[ de Domnul Isus. 
Verificarea s[n[t[\ii sufletului nostru se va dovedi a fi un timp

cheltuit cu folos ve=nic, pentru c[ va preveni pierderi atât pentru
noi cât =i pentru Împ[r[\ia lui Dumnezeu. Este sufletul t[u
s[n[tos?, sau e=ti un suflet c[ldicel, care nu vrei s[ pl[te=ti în

moarte, trebuie s[ ne ferim =i sufletul de a nu fi întinat de p[cat,
deoarece =i el ne poate îmboln[vi =i chiar provoca moartea. Când
descoperim în noi o boal[ sufleteasc[ este important s[ nu ne
dezvinov[\im prin a o scuza sau ra\ionaliza, ci ]nt`i de toate tre-
buie s[ recunoa=tem c[ nu este o circumstan\[, ci este consecin\a
unor ac\iuni sau a lipsei altora din via\a noastr[. Pe m[sur[ ce se
apropie plecarea noastr[ de pe p[mânt, în iarna vie\ii noastre
trupul simte o oarecare sl[biciune de putere, pentru c[ a fost creat
s[ slujeasc[ temporar, ca un vehicul pentru sufletul =i duhul
nostru, ]ns[ sufletul nostru trebuie s[ devin[ tot mai tare, tot mai
frumos =i tot mai folositor Împ[r[\iei lui Dumnezeu. 
A=a cum unui vapor i se fac revizuiri tehnice preventive dea-

supra =i dedesubtul liniei de plutire, pentru a evita o nenorocire
când iese în larg, este necesar s[ ne revizuim =i noi s[n[tatea
sufletului în toate aspectele vie\ii dac[ vrem s[ ajungem cu bine
la destina\ia numit Cer. Indiferent dac[ cineva alege s[-=i verifice
s[n[tatea sau nu, ]n mod sigur Domnul Isus va face aceasta în
dreptul fiec[rei biserici =i în dreptul fiec[rui suflet care odat[ a
f[g[duit în apa botezului c[ va fi credincios Domnului Isus pân[
la moarte. Cartea Apocalipsei, ]n care punctul culminant este tri-
umful lui Dumnezeu, se ocup[ cu a descrie vremea sfâr=itului prin
revela\ii cu privire la acea perioad[. Aceste revela\ii ne sunt
prezentate uneori prin simboluri =i imagini a c[ror în\elegere
necesit[ cheia cuno=tin\ei de sus. În aceast[ carte scris[ de apos-
tolul Ioan, dar a c[rei Autor este Dumnezeu, g[sim cuvintele
Mântuitorului prin care S-a adresat celor =apte biserici din Asia.
Acest mesaj, care de-a lungul anilor a primit diferite interpret[ri,
poate fi atribuit ca fiind un mesaj adresat celor =apte biserici din
acea vreme. Mesajul poate reprezenta =apte etape istorice, cuprin -
zând perioada de timp de la ini\ierea Bisericii la Rusalii =i pân[ la
R[pirea Bisericii la cer, sau starea celor =apte biserici poate re -
prezenta starea spiritual[ individual[ a =apte feluri de credincio=i. 
Textul citat la început descrie diagnosticul sufletesc primit de

biserica din Efes în urma verific[rii f[cute de Domnul Isus. El va

}NADINS OARE NU SLUJI|I VOI DUMNEZEILOR MEI?

296 297



am[r[ciune, de dispre\ sau chiar de ur[. Unul din primele semne
ale acestei boli spirituale care-I produc Domnului Isus stare de
vom[, numit[ starea de a fi c[ldicel, este starea de a deveni
indiferen\i fa\[ de starea noastr[ de sfin\enie. Este ceva cu totul
naiv din partea noastr[ s[ credem c[ ne putem asuma anumite
riscuri prin a ne expune în vreun fel la p[cat f[r[ s[ fim afecta\i
de infec\ia lui, =i recunoscându-ne vulnerabilitatea este bine s[
=tim c[ nu suntem imuni la ce ni se ofer[ pe tejgheaua celui
viclean. Relaxând str[jile de la poarta cet[\ii inimii noastre ne
putem trezi la un moment dat c[ vr[jma=ul nu mai caut[ s[ intro-
duc[ marfa ilegal, prin a o ascunde în vreo desag[, ci o introduce
în cetatea inimii cu caravane întregi. Astfel se ajunge la o tole -
ran\[ fa\[ de ceea ce ne poate îmboln[vi sufletul. 
De exemplu, =tim c[ cei ce tr[iesc în minciun[ nu vor mo=teni

Împ[r[\ia Cerurilor, ]ns[ omul care se îmboln[ve=te de aceast[
boal[ începe cu minciuni care par a fi nevinovate, numite =i min-
ciuni albe. Cuvinte ca =i: <Îmi pare bine s[ te v[d!>, când de fapt
nu suntem interesa\i de a vedea acea persoan[, sau când spunem:
<Cu pl[cere!> celui ce ne mul\ume=te, când de fapt nu ne-a f[cut
deloc pl[cere, sau: <Ne rug[m pentru tine!> când de fapt nu ne
rug[m pentru acea persoan[. Acestea sunt doar câteva exemple de
astfel de minciuni albe, socotite de unii minciuni nevinovate, care
din neaten\ie ajung s[ nu mai fie v[zute ca minciuni, dar care duc
la minciuni =i mai mari. O alt[ simptom[ a bolii suflete=ti este
felul în care ne raport[m la lucrarea Domnului. Este bine s[ =tim
c[ acela care devine bun la a g[si scuze este foarte rar bun la a
face ce trebuie. Când dragostea noastr[ s-a r[cit =i sufletul ne este
bolnav nu mai vorbim cu zel despre Domnul =i nu mai cânt[m cu
foc, fiindc[ dac[ ne-am gândi mai bine la ceea ce cânt[m am
cânta pu\in mai bine. Este bine s[ ne rug[m =i s[ cânt[m, ]ns[,
pentru ca acest fel de slujire s[ fie benefic[ trebuie s[ o facem nu
numai cu mintea, ci =i cu duhul nostru. 
<... M[ voi ruga cu duhul, dar m[ voi ruga =i cu mintea; voi

cânta cu duhul, dar voi cânta =i cu mintea> (1 Corinteni 14:15).

întregime pre\ul ascult[rii, dar nici nu vrei s[ te la=i de poc[in\[
de frica iadului? Când mergem la doctor pentru o examinare
fizic[ ni se pun anumite întreb[ri =i ni se fac diferite teste, în urma
c[rora se face o evaluare a s[n[t[\ii noastre. Pentru a ne examina
starea de s[n[tate a sufletului este necesar s[ ne r[spundem la
câteva întreb[ri =i s[ ne privim chipul în oglinda Scripturii pentru
a detecta cât mai repede posibil orice simptom de boal[. A fi pre-
caut cu s[n[tatea sufletului t[u înseamn[ a nu gusta ce nu cuno=ti
=i ce pare a fi periculos pentru suflet. A fi precaut mai înseamn[ a
cerceta Cuvântul Scripturii =i a pune întreb[ri cu privire la acel
lucru celor care au mai mult[ experien\[ pe calea Domnului. 
Dac[ am întreba membri unei biserici dac[ cred tot ce scriu

ziarele =i tot ce spune massmedia, majoritatea ne-ar spune c[ nu
cred tot. Dac[ am întreba aceia=i oameni dac[ cred toat[ Scrip-
tura, probabil c[ majoritatea ar spune c[ o cred. Dup[ aceea, dac[
i-am întreba pe aceia=i oameni cu care din cele dou[ cheltuie mai
mult timp, probabil c[ majoritatea ar trebui s[ recunoasc[ c[ chel-
tuie mai pu\in timp cu Scriptura, pe care spun c[ o cred în
întregime, decât cu ziarele, pe care nu le crede întotdeauna. Când
oamenii las[ afar[ ce are de spus Scriptura se expun pericolului
de a se îmboln[vi suflete=te, pentru c[ ajung s[ se conving[ u=or
c[ p[rerile sau opiniilor lor sunt =i ale lui Dumnezeu, ]ns[ trebuie
s[ =tim c[ doar standardul lui Dumnezeu conteaz[. Tot mai mul\i
oameni evit[ ceea ce li se pare greu =i sunt atra=i de ceea ce li se
pare u=or, iar vr[jma=ul este gata s[ le serveasc[ ceea ce ei doresc
prin înv[\[tur[ fals[, evlavie fals[, dragoste fals[, credin\[ fals[,
care duc la o n[dejde fals[. 
Aceia care sunt bolnavi suflete=te neglijeaz[ rug[ciunea =i

evitând în acest fel starea de cercetare înaintea Domnului ajung s[
se conduc[ singuri dup[ îndemnurile firii lor, care urm[re=te voia
lor =i nu a lui Dumnezeu. Când sufletul \i-e s[n[tos nu te rogi
numai de form[, fiind indiferent ce rezultat va primi. Când e=ti
s[n[tos =i tare în credin\[ te po\i ruga nu numai pentru prieteni, ci
=i pentru vr[jma=i, vr[jma=i fiind oricine î\i invoc[ gânduri de
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timp, a ajuns doar consumator, pentru c[ a obosit în facerea
binelui. So\ia unui om care L-a primit pe Domnul Isus =i era în
dragostea dintâi a spus c[ îi place foarte mult idea de zeciuial[,
pentru c[ altfel so\ul ei ar fi în stare s[ dea tot ce are. Este sufle-
tul t[u s[n[tos? Sau \i se pare c[ Dumnezeu nu-\i mai las[ buzu-
narul în pace? Dac[ în perioada dragostei dintâi un suflet este gata
de a se sacrifica pentru lucrarea Domnului, când ajunge bolnav
spiritual aceasta i se pare o povar[ obositoare =i chiar o pierdere
sup[r[toare, pentru c[ luându-=i privirea de la destina\ie =i-a pier-
dut viziunea =i pasiunea de a lucra în via Domnului. 
Pentru a ne men\ine s[n[tatea sufletului va fi nevoie ca privind

cu ochii la r[splat[ s[ ne decidem s[ avem un rol activ =i folosi-
tor în activitatea Bisericii lui Dumnezeu, ]nc`t s[ nu avem timp
sau dorin\a de a privi la ofertele de lucru ale celuilalt st[pân. Dac[
vrem s[ fim folosi\i de El, în a=a fel ]nc`t investi\ia Lui în noi s[
aduc[ profit maxim, trebuie s[ nu uit[m c[ aceast[ binecuvântare,
care atrage dup[ sine r[spl[tiri cere=ti, vine legat[ de modul ]n
care vom aplica disciplina necesar[ ca darurile =i talan\ii care ni
s-au încredin\at s[ aib[ condi\ii optime pentru a cre=te =i a aduce
roada care se a=teapt[ de la noi. Când este vorba de caracter ne
concentr[m pe a îmbun[t[\i partea cea mai slab[, dar când este
vorba de a lucra pentru Domnul trebuie s[ ne concentr[m pe a
folosi partea unde vedem c[ Dumnezeu ne-a înzestrat cu un
talant, pentru c[ acolo vom aduce cel mai mult câ=tig St[pânului. 
Cimitirele sunt pline de trupurile acelora care s-au îmboln[vit

spiritual de boala de a tr[i <c[ldicei> =i au ajuns s[ treac[ pragul
mor\ii plini de regrete, pentru c[ au pierdut oportunit[\i de a face
o diferen\[ ]ntre a tr[i pentru lumea aceasta =i a tr[i pentru
Împ[r[\ia lui Dumnezeu prin a munci, a sacrifica, a vesti, a scrie
sau a face o alt[ lucrare pentru Dumnezeu. Cuvântul Domnului
Isus, care ne sf[tuie=te s[ ne adun[m comori în cer, ne spune c[
prefer[ s[ fim reci, pentru c[ atunci avem o mai bun[ =ans[ de a
ne poc[i, fiindc[ atunci când suntem c[ldicei nu vedem nevoia
urgent[ de a face o schimbare în via\a noastr[. A fi c[ldicel

Este posibil ca potrivnicul s[ priveasc[ la o biseric[ sau la un
suflet de tip Laodicea =i s[ fie foarte mul\umit. El =tie c[ po\i avea
biserici frumoase =i o muzic[ bine pus[ la punct, dar dac[ lipse=te
participarea Duhului Sfânt în rug[ciune, cântare =i vestirea
Evagheliei, el nu se afl[ ]n pericol s[ sufere vreo pierdere. În
ultimii zeci de ani, în America a ap[rut o nou[ concep\ie =i un nou
mod de a cump[ra propriet[\i pentru concediu numit[ <time
share>. Acest mod de a cump[ra proprietatea const[ ]n
urm[toarele: cump[r[torul pl[te=te, de exemplu, doar o parte din
costul total al unei case la munte, =i prime=te accesul =i dreptul de
a folosi acea cas[ un anumit num[r de zile pe an. Este trist, dar
sufletul c[ldicel adopt[ o astfel de concep\ie prin care d[
Domnului Isus doar o parte =i doar pentru un timp acces la inima
lui, a=a cum a fost cazul de boal[ a israeli\ilor de care s-a plâns
Dumnezeu de atâtea ori. 
<Inima lor este împ[r\it[; de aceea vor fi pedepsi\i...> (Osea

10:2). Inima omul este un teritoriu mult râvnit de ambii St[pâni,
pentru c[ unul din cei doi vrea s[ semene s[mân\a cea bun[, iar
cel[lalt vrea s[-l foloseasc[ prin a-l sem[na cu neghin[. În pilda
sem[n[torului ni se spune c[ unul din St[pâni seam[n[ s[mân\a
cea bun[ în inim[, dar cel[lalt st[pân vine s[ o fure tot din inim[.
}n cazul trist a lui Anania =i Safir[ vedem c[ în inim[ se poate
na=te nebunia gândului de a-L min\i pe Dumnezeu, de aceea
Scriptura ne înva\[ s[ ne p[zim inima prin a o da în întregime
Domnului. Când inima credinciosului este împ[r\it[ separ[ ce are,
în timpul =i lucrurile Domnului =i timpul =i lucrurile personale, pe
când cel s[n[tos are ]ntreaga inim[ pentru Domnul. A fi c[ldicel
înseamn[ a nu fi destul de cald ]nc`t s[ clocote=ti, dar nici destul
de rece ]nc`t s[ înghe\i. 
A avea o stare de suflet c[ldicel înseamn[ a avea o stare spiri-

tual[ în dec[dere. }nseamn[ a fi un suflet care iube=te pe Domnul
Isus mai pu\in dec`t atunci când L-a primit ca Domn =i Mântuitor.
}nseamn[ a fi un suflet care sufer[ de o boal[ spiritual[. A ajunge
un suflet c[ldicel înseamn[ a fi un suflet care din produc[tor, în
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infec\ie. Oricare va fi decizia noastr[ ]n cât prive=te credincio=ia,
Dumnezeu va fi prosl[vit prin via\a noastr[, ]ns[ depinde ]n ce
mod va putea fi prosl[vit. }n func\ie de aceasta Domnul ne va
putea folosi ca un vas de cinste sau ca pe unul de ocar[, a=a cum
a fost prosl[vit prin pedeapsa pe care a aplicat-o lui Faraon. Ca
m[sur[ preventiv[ de boal[ sufleteasc[ se a=teapt[ de la noi s[
lu[m decizii cu privire la via\a noastr[ procedând ca un suflet care
a ie=it din întuneric la lumin[. Ar fi ideal s[ fim a=a de aproape de
Domnul ]nc`t atunci când avem de luat decizii s[ ob\inem un
r[spuns direct de la Domnul prin darurile Duhului Sfânt. Când nu
avem între noi manifestarea darurile Duhului Sfânt este bine ca
atunci când trebuie s[ lu[m o decizie s[ ne întreb[m dac[ exist[
un principiu biblic care se refer[ clar =i direct la cea situa\ie. 
Urm[torul pas pe care trebuie s[-l facem atunci când vrem s[

lu[m o decizie care =tim c[ poate afecta s[n[tatea sufletului nos-
tru este cel al rug[ciunii, când s[ examin[m motivele pentru care
am f[cut acel lucru. Dac[ tot nu avem un r[spuns clar, urm[torul
pas în c[utarea unui r[spuns pentru a lua o decizie bun[ este acela
de a cere sfatul celor credincio=i, cu experien\[ pe calea
Domnului, care =tiu cânt[rii drept =i în\elege bine circumstan\ele
în care ne afl[m. Cerând ca voia Lui s[ ne fie f[cut[ de cunoscut
=i nu cerând o acceptare a voii noastre de c[tre El vom putea lua
decizii bune, în urma c[rora sufletul nostru s[ r[mân[ s[n[tos.
Domnul Isus a spus c[ specific timpului de pe urm[ va fi o
perioad[ de epidemie de boal[ spiritual[, care va consta în faptul
c[ dragostea celor mai mul\i se va r[ci. De aceea nu trebuie s[
cârtim când trecem prin necazuri, pentru c[ acestea de multe ori
au scopul de a ne p[zi sufletul de boal[, f[c`ndu-ne s[ st[m mai
aproape de Domnul (Matei 24:12). 
Cuvintele Apocalipsei în care Domnul Isus se adreseaz[ bi -

sericii =i nou[ în mod personal este un cuvânt autorizat, adev[rat
=i precis, prin care suntem chema\i la a ne verifica s[n[tatea sufle-
tului. Dac[ în urma verific[rii s[n[t[\ii sufletului nostru vom
vedea c[ suntem în picioare, trebuie s[ avem grij[ ca nu cumva

înseamn[ a avea o stare prin care spunem Domnului c[ noi cre-
dem în El, dar nu mai suntem entuziasma\i de a petrece timp
împreun[ cu El, de a lucra cu El =i de a vorbi cu El. A fi c[ldicel
înseamn[ uneori a fi bolnav f[r[ s[-\i dai seama c[ e=ti bolnav,
asemenea celor din Efes care se credeau boga\i, dar despre care
Domnul Isus a spus c[ erau orbi, s[raci =i goi. A fi c[ldicel
poate însemna a avea o vedere sufleteasc[ înce\o=at[, care-\i d[
percep\ia c[ faci voia lui Dumnezeu când de fapt faci voia ta
sau a oamenilor. 
Metaforic vorbind, Biserica =i Domnul Isus se afl[ ]n perioada

de logodn[ =i în acest timp se a=teapt[ din partea noastr[, ca
Mireas[, s[-I fim credincio=i. Dup[ cum o c[snicie bun[ nu are la
baz[ un contract, ci un leg[mânt, are nu clauze, ci promisiuni sin-
cere, =i leg[tura noastr[ cu Domnul Isus, care ne-a pl[tit
r[scump[rarea ca =i Osea so\iei lui, Gomera, are la baz[ promisi-
unea dragostei noastre fa\[ de El, printr-un leg[mânt încheiat cu
El în dragoste. În ultima vreme a ap[rut într-unul din statele
Americii o firm[ care pentru o sum[ de bani se ofer[ s[ provoace
=i testeze seriozitatea =i credincio=ia so\ului fa\[ de so\ie =i a so\ie
fa\[ de so\. Când o femeie este nesigur[ de sinceritatea so\ului ei
poate alege s[ pl[teasc[ o sum[ de bani =i compania respectiv[
trimite în calea so\ului o femeie care s[-l provoace pe acel b[rbat,
ca apoi s[ se fac[ un raport ]n ce prive=te fidelitatea =i seriozitatea
acelui so\ fa\[ de so\ia lui. Când am citit despre aceast[ firm[,
m-am gândit la modul în care mireasa Domnului Isus este provo-
cat[ la tot pasul de a glumi cu p[catul prin a fi necredincioas[
Domnului Isus. M-am gândit la cât de mult }l doare pe Mire s[
vad[ în vreunul din noi gânduri de tr[dare sau o lips[ de fidelitate. 
Dac[ rela\ia noastr[ este superficial[ sau sincer[, vremurile de

testare vor face s[ ias[ la iveal[ adev[ratele sim\[minte. }n astfel
de provoc[ri vom avea ocazia fiecare din noi s[ spunem =i s[
dovedim c[ }l iubim pe Domnul Isus. Dac[ ne iubim sufletul =i }l
iubim pe Domnul Isus nu trebuie s[ ne ferim de adev[r, chiar dac[
acesta uneori ac\ioneaz[ ca bisturiul un chirurg care înl[tur[ o
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30
CUM ÎÞI TRÃIEºTI VIAÞA? 

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

1 Timotei 6:12

Cum ne tr[im via\a? Adev[rul este c[ de=i o tr[im o sin-
gur[ dat[, datorit[ faptului c[ am fost l[sa\i cu o voin\[
liber[, o tr[im cum vrem noi, fie prin a o risipi dup[ pla -

cul firii noastre sau putem alege s[ o tr[im urmând planul =i dorin -
\a bun[ a lui Dumnezeu pentru noi. Chiar dac[ Scriptura p[streaz[
o oarecare t[cere cu privire la detaliile lumii care vine, ne spune
îndeajuns ]nc`t s[ putem face o alegere bun[, pentru c[ glasul
con=tiin\ei din[untrul nostru =i dovezile =tiin\ei, care-=i au ecoul
tot în Scriptur[, ne spun c[ Dumnezeu exist[ =i c[ El vrea s[-L cu -
noa=tem într-un mod personal. Uneori, din motive care ne devin
mai clare pe m[sur[ ce înaint[m pe calea cea no u[ =i vie a
Domnului (Evrei 10:20), slava =i planul lui Dumnezeu cu privire
la unele lucruri r[mân ascunse unor anumi\i oameni (2 Corinteni
4:3), pe când altora, care vor s[ le pre\uiasc[, El alege s[ le fie
des t[inuite. În acest fel, în una din cele dou[ ca tegorii se g[sesc
sufle te care v[d câ=tig =i g[sesc împlinire în a-=i tr[i via\a în as cul -
ta re de Dumnezeu, care include o lupt[ numit[ lupta cea bun[,
dup[ rânduielile date de El, pe când în cealalt[ categorie sunt aceia
care v[d într-o astfel de via\[ o total[ risip[ =i pierdere de timp.
Ajungând la cuno=tin\a planului de mântuire a lui Dumnezeu =i

primind darul mântuirii oferit celor ce se v[d p[c[to=i, sufletul nos-

tot privind la o victorie din trecut s[ ne afl[m apoi trânti\i la
p[mânt. Dac[ în urma cercet[rii st[rii de s[n[tate ne g[sim a fi
bolnavi este bine nu doar s[ ascult[m, ci s[ =i urm[m prescrip\ia
poc[in\ei recomandat[ de Domnul Isus, care va reda s[n[tate
sufletului nostru. Cuvintele Lui aspre adresate c[tre aceia care
=i-au p[r[sit dragostea ne spun cât de necesar este s[ veghem
asupra s[n[t[\ii sufletului nostru în vederea întâlnirii noastre cu
Dumnezeu. Este bine s[ revizit[m, chiar dac[ numai în gândirea
noastr[, felul în care cuprin=i de focul dragostei dintâi am promis
credincio=ie Domnului Isus nu pentru o vreme, ci pân[ la moarte. 
Privind la pre\ul enorm cu care am fost r[scump[ra\i,

recunoscând c[ nu tot ce este legal ]n ce prive=te legea este =i
biblic, s[ refuz[m s[ ne închin[m voii noastre prin a c[uta câr-
muirea Duhului pentru a putea r[mâne s[n[to=i. Este sufletul t[u
s[n[tos? Când e=ti s[n[tos spiritual, Dumnezeu =i lucrarea Lui
sunt importante. Când e=ti s[n[tos }l iube=ti pe Dumnezeu =i
poporul Lui. Când e=ti s[n[tos te preg[te=ti pentru mâine prin a
face ast[zi ce po\i face ast[zi, privind la ce ai =i nu la ce nu ai,
privind la ce po\i face =i nu la mul\imea lucrurilor pe care nu le
po\i face. Dac[ ar exista o sut[ de c[i spre via\a ve=nic[ am vesti
mai multe c[i, dar nu exist[ numai una singur[ =i aceast[ cale este
Isus Hristos, prin care omul se poate împ[ca cu Dumnezeu Tat[l
pentru a mo=teni Împ[r[\ia Cerurilor. Prin Domnul Isus,
Dumnezeu Tat[l a putut s[ ne arate mil[ =i totu=i s[ r[mân[ pe
deplin Sfânt. Crucea este amvonul de unde Domnul Isus a
vestit dragostea lui Dumnezeu pentru tine =i pentru mine, de
aceea s[-I spunem =i s[ dovedim c[ }l iubim =i noi pe El, Cel care
ne-a iubit întâi.  

Amin
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sufletele care-i ascult[ sfatul =i îi cump[r[ marfa. 
Aceia care-=i tr[iesc via\a cu folos ve=nic, luptând lupta cea

bun[ a credin\ei, sunt cei care au în\eles dou[ lucruri esen\iale:
<...poc[in\a fa\[ de Dumnezeu =i credin\a în Domnul nostru Isus
Hristos> (Fapte 20:21). Multe lucruri pot fi importante în via\a
celui credincios, dar acestea dou[ trebuie s[ fie importante pentru
c[ ele sunt esen\a a ceea ce înseamn[ s[ fii cre=tin. Prin poc[in\[
fa\[ de Dumnezeu am sc[pat de trecutul ce ne învinuia =i ne \inea
lega\i ca robi ai p[catului, iar prin credin\a în Domnul Isus
Hristos tr[im zi de zi luptând lupta cea bun[ a credin\ei.
<Ascult[-m[, Doamne, c[ci sunt robul T[u: robul T[u, fiul roabei
Tale, =i Tu mi-ai desf[cut leg[turile> (Psalmul 116:16). Copilul
Domnului, prin faptul c[ Fiul l-a f[cut slobod cu adev[rat,
sim\indu-se dezlegat de leg[turile robiei, dintr-un sim\ de adânc[
recuno=tint[, se nume=te =i se consider[ pe sine un rob al
Domnului, stare în care pentru tot restul vie\ii, tr[ind dup[ îndem-
nurile duhului =i nu dup[ ale firii, vrea s[ slujeasc[ =i s[ fie pl[cut
noului St[pân. Slujirea de rob este o slujire personal[, nu una prin
care angajezi serviciile altora pentru a face ceva pentru cineva. 
Pentru acela care lupt[ lupta cea bun[ a credin\ei mâinile =i

picioarele, care în cea mai mare parte fac posibil[ slujirea, îi sunt
de o deosebit[ importan\[. Sunt p[r\ile trupului care fac ca frica
sau curajul din inim[ s[ fie v[zute într-un mod deosebit, de
aceea înt[rirea lor prin îngrijire, hran[ =i un continuu exerci\iu
spiritual este deosebit de important[ pentru cel ce vrea s[ lupte =i
s[ nu dea înapoi. Frica are o logic[ a ei, care de obicei ne prezint[
cu un adev[r distorsionat, dar datorit[ faptului c[ în dragoste
nu este fric[ copiii Domnului pot fi feri\i de acest sim\ p[gubitor
care aduce o stare de nefericire. <Înt[ri\i mâinile sl[b[nogite, =i
înt[ri\i genunchii care se clatin[> (Isaia 35:3). Genunchii tari sunt
aceia care se pleac[ mereu la rug[ciune. Mâinile tari sunt acelea
care nu obosesc în a face ce este bine înaintea Domnului. De
s[n[tatea lor va depinde dac[ vei tage brazde drepte, dac[ vei
putea urca mun\ii care apar în calea ta, daca vei putea purta =i

tru poate tr[i via\a aceasta cu certitudinea de suflet iertat prin gra\ia
lui Dumnezeu. Odat[ ce am trecut de etapa copil[riei, în mintea =i
con=tiin\a noastr[ se stabile=te tot mai bine adev[rul c[ dup[ voia
Creatorului, care a trasat un scop precis trecerii noastre prin lumea
fizic[ a p[mântului, exist[m ca fiin\e vii, cu suflete ce vor tr[i
ve=nic. Odat[ ce trecem de anii adolescen\ei =i ai tinere\ii intr[m în
rândul oamenilor adul\i. Atunci ]ncepem s[ ne d[m seama c[ via\a
are tot mai mare valoare =i c[ de fapt este mai scurt[ decât cum ni
s-a p[rut când eram copii, când poate ]i invidiam pe cei mai mari
ca noi pentru lucrurile pe care vârsta lor le permitea sau le cerea s[
le fac[. Pentru aceia care r[spund favora bil planului de mântuire
oferit de Dumnezeu prin har via\a se desf[=oar[ având ca obiectiv
principal ascultarea de Dumnezeu, care ne chea m[ la o via\[ de
slujire ce are ca urmare via\a ve=nic[ =i r[spl[tiri le Împ[ ratului.
Oamenii care apuc[ via\a ve=nic[ la care au fost chema\i sunt aceia
care au avut parte de dou[ na=teri, sunt aceia care pun valoare pe
omul din[untru, considerând c[ î=i tr[iesc via\a cu folos, lupt`nd =i
lucr`nd cu tragere de inim[ pentru lucrurile =i lucr[rile
netrec[toare, care vor afecta ve=nicia lor =i a semenilor lor. 
Lupta celor care alc[tuiesc Biserica lui Dumnezeu pe p[mânt

este o lupt[ care a început în cer printr-o r[zvr[tire într-o clip[ a
încerc[rii f[pturilor cere=ti =i ea începe în via\a noastr[ în
momentul în care prin împ[care cu Dumnezeu termin[m cu prie -
tenia lumii, care înseamn[ vr[jm[=ie cu Dumnezeu. Pe lâng[
lume, acela care alege s[ lupte aceast[ lupt[ bun[ a credin\ei, care
se d[ la nivel duhovnicesc întrebuin\ând arme de lovire =i ap[rare
duhovnice=ti (2 Corinteni 6:7), mai are de luptat împotriva firii lui
p[mânte=ti, c[reia dac[ i se d[ libertate se aliaz[ f[r[ prea mult[
ezitare cu vr[jma=ii lui Dumnezeu. Diavolul, sau potrivnicul lui
Dumnezeu, este un alt vr[jma= al sufletului mântuit =i poate cel
mai de seam[, care cu scopul de a produce durere =i pierdere lui
Dumnezeu, fiind mânat de invidia c[ nu el, ci noi ca suflete mân-
tuite vom petrece ve=nicia în prezen\a lui Dumnezeu, coor-
doneaz[ evenimente folosind puteri necurate ca s[ abat[ de la Cer

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

306 307

}NADINS OARE NU SLUJI|I VOI DUMNEZEILOR MEI?



caut[ s[-i însp[imânte cu o pierdere pe plan fizic. Al\ii cad de
oboseal[ dup[ ce au luptat pu\in =i au obosit în facerea binelui,
pentru c[ nu s-au reîmprosp[tat cu puteri care vin din Cer =i, la fel
ca Efraim, nu mai umbl[ întocmai dup[ ordinele primite, ci  ajung
s[ lupte luptele lor =i nu ale Aceluia care i-a înscris la oaste. Al\ii,
care pre\uiesc chemarea la mântuire, aleg s[ lupte pâna la cap[t,
câ=tigând obiective pe plan duhovnicesc, aducând astfel cinste =i
câ=tig Împ[ratului. <Astfel dar, cine crede c[ st[ în picioare, s[ ia
seama s[ nu cad[> (1 Corinteni 10:12). C[derea în lupt[ începe cu
un gând necontrolat =i neligitimat de st[jile ce trebuie s[ p[zeasc[
cetatea inimii noastre, atunci când suntem provoca\i cu a cump[ra
marfa =arpelui. Vr[jma=ul nostru este specialist în lucruri false.
Atunci când Dumnezeu ne îndeamn[ la dragoste, ca s[ imite
într-un mod fals, cel viclean ne ofer[ imediat o moned[ fals[, pe
care o pune în circula\ie cu mult[ u=urint[ în rândul celor lume=ti,
=i ea se nume=te poft[. 
Duhul Domnului ne inspir[ curaj =i îndr[zneal[ în lupta noas-

tr[, pe când cel strâmb inspir[ un curaj nebunesc de a glumi cu
p[catul =i de a c[uta mereu experien\e noi, care promit emo\ia
noului, a=a ca =i lui Samson care a c[utat noul unde nu avea voie,
adic[ pe teritoriul vr[jma=ului, în Tima =i la Gaza. Duhul
Domnului vrea s[ dezvolte în noi credin\[ =i o fric[ sfânt[, care
ne ajut[ s[ ne ferim de r[u, pe când cel =iret încurajeaz[ necre din -
\a prin a minimaliza importan\a a ceea ce facem pentru dorin\ele
firii, c[ut`nd s[ \in[ în umbr[ consecin\ele umbl[rii pe calea
larg[. Cel ce st[ în picioare trebuie s[ fie con=tient c[ este o \int[
a potrivnicului =i sfatul Scripturii este s[ ia seama, adic[ s[ ve -
gheze. Cel ce vegheaz[ este acela care nu-=i asum[, mânat fiind
de mândrie, c[ nu are cum s[ cad[ sau c[ nu are cum s[ fie ispitit
s[ mu=te momeala aduc[toare de moarte. El caut[ p[rt[=ia celor
ce caut[ sfin\irea =i înaintarea lucr[rii Domnului, r[mân`nd sus-
picios fa\[ de dorin\ele inimii lui, care se pune sub autoritatea
Scripturii, depinzând de c[l[uzirea =i ocrotirea lui Dumnezeu, nu
de puterea =i experien\a lui. Cel ce vrea s[ r[mân[ în picioare

mânui armele luminii. 
Unii au mâini =i genunchi slabi pentru c[ nu au crescut în harul

lui Dumnezeu =i au r[mas la starea de prunci, nu s-au dezvoltat.
Al\ii au mâini =i picioare sl[b[nogite din cauz[ c[ sunt lene=i =i
din cauz[ c[ nu le-au folosit mu=chii duhovnice=ti au început s[
se atrofieze. Al\ii au ajuns s[ aib[ mâini =i picioare sl[b[nogite,
devenind astfel timizi =i îndoielnici în credin\[ din cauz[ c[ =i-au
fl[mânzit sufletul, sau umbl`nd dup[ curiozit[\i =i dup[ nou s-au
hr[nit cu mânc[rurile toxice ale înv[\[turilor alterate =i astfel s-au
îmboln[vit. Ai tu mâini =i genunchi spirituali tari? R[spunsul cel
mai corect îl d[ recordul vie\ii tale tr[ite pân[ acum, pentru c[ el
arat[ cât ai progresat pe calea credin\ei =i cât câ=tig ai adus
St[pânului. Simte sufletul t[u bucurie în a sluji Domnului Isus?
Lup\i bine atunci când aceia cu care vorbe=ti pot citi la tine
bun[tate în ochi =i zâmbet pe fa\[, ca prin aceasta ei s[ cunoasc[
c[ po\i fi fericit cu Domnul Isus, chiar dac[ trebuie s[ lup\i. 
În timpul r[zboiului civil din America aceia care aveau =i

exprimau mereu o atitudine de descurajare puteau ajunge s[ fie
judeca\i de curtea mar\ial[ pentru efectul negativ, asemenea unui
tr[d[tor, pe care-l exercita asupra celorlal\i. Aceia care aleg s[-=i
tr[iasc[ via\a cu toat[ d[rurirea pentru Dumnezeu g[sesc
împlinire =i bucurie în a se =ti în voia St[pânului. O astfel de tr[ire
îi poate feri de descurajare, care este o boal[ spiritual[ urmat[ de
cârtire. Când prin poc[in\[ un suflet se na=te din nou nu-=i pierde
identitatea ca om =i nici tendin\ele naturale de a fi altul, ci naturii
noi, duhovnice=ti, care vine la via\[, i se d[ rolul =i autoritatea de
a conduce =i stabili priorit[\i pentru suflet, în calitate de slujitor al
Domnului Isus Hristos. Cât timp tr[im suntem pândi\i de peri-
colul de a trece în categoria acelora care dau înapoi, la fel ca
Efraim, ]ntorc`ndu-ne de la lupt[ înainte, ca lupta s[ fie gata. <Fiii
lui Efraim, înarma\i =i tr[gând cu arcul, au dat dosul în ziua luptei,
pentru c[ n-au \inut leg[mântul lui Dumnezeu, =i n-au voit s[
umble întocmai dup[ Legea Lui> (Psalmul 78:9, 10). 
Unii sunt gata s[ renun\e la a lupta când apar dificult[\i care
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Iov a ajuns s[rac în duh =i nu a vrut decât s[ se poc[iasc[, dar care
va fi finalul t[u? Slujind acolo unde ai fost chemat poate ai s[
ajungi s[-\i vezi crucea prea grea, ca apoi s[ spui ca Moise: <Eu
singur nu pot s[ port pe tot poporul acesta, c[ci este prea greu
pentru mine> (Numeri 11:14). Nu uita c[ încercarea prin care ai
fost g[sit vrednic s[ treci a fost preg[tit[ =i îng[duit[ dup[ puterea
care \i s-a dat =i nu e=ti singur, ci ca =i copil al Domnului ai câr-
muirea Duhul Sfânt, care poate =i vrea s[-\i dea nu numai o ori-
entare clar[ în slujire, ci El vrea s[-\i dea chiar =i cânt[ri de
bucurie în noaptea încerc[rii tale, care vor atrage r[spl[tiri cere=ti.
<...încercarea credin\ei voastre, cu mult mai scump[ dec`t aurul
care piere =i care totu=i este cercat prin foc, s[ aib[ ca urmare
lauda, slava =i cinstea, la ar[tarea lui Isus Hristos> (1 Petru 1:7). 
Ori de câte ori î\i pleci genunchii =i inima cu sinceritate, f[când

astfel un altar înaintea Domnului, ai de partea ta ajutorul Duhului
Sfânt care a condus pe mul\i pân[ în Casa Tat[lui. El, pentru a
glorifica Numele =i jertfa Domnului Isus, te va ajuta =i înzestra cu
puteri noi de lupt[. Nu pu\ini spun =i uneori chiar cânt[ c[ sunt
gata s[ moar[ pentru Domnul Isus, dar nu to\i sunt gata s[ tr[iasc[
pentru El. Modul în care ne comport[m în vremea încerc[rii
dovede=te ce fel de credin\[ avem, arat[ starea roadei Duhului în
noi =i dovede=te f[r[ de cuvinte ce este mai important în via\a
noastr[. O bun[ comportare într-o astfel de perioad[ de furtun[
este una din cele mai bune moduri de a vesti Evanghelia =i de a
da gust în jurul semenilor unde te-a a=ezat Dumnezeu. Chiar dac[
drumul numit via\[ te duce prin locuri pustii, unde nu vei fi scu-
tit de lupte duhovnice=ti, nu uita c[ ai cu tine o Stânc[, c[reia tre-
buie doar s[-i vorbe=ti ca s[-\i dea ap[. Este posibil ca alegând
s[-\i tr[ie=ti via\a luptând lupta cea bun[ a credin\ei, alegând s[
nu participi la lucr[rile întunericului (Efeseni 5:11), s[ ajungi s[
fii batjocorit =i chiar persecutat, dar nu uita c[ n[dejdea =i r[spla-
ta ta cea mare este Domnul. <Râde\i voi de n[dejdea celui
nenorocit... dar sc[parea lui este Domnul> (Psalmul 14:6). 
Societatea contemporan[ caut[ tot mai mult s[-i prezinte pe cei

recunoa=te pericolul oboselii, a închin[rii de form[ =i a rutinei,
pentru c[ acest fel de momente sunt pândite =i a=teptate cu
r[bdare de vân[torul de suflete, pentru a oferi ceva nou (Numeri
21:5) aceluia pentru care Cuvâtul lui Dumnezeu nu mai este dulce
ca mierea (Psalmul 119:103). 
Prin neveghere sufletul nostru poate intra într-o zon[ pericu-

loas[ atunci când alegem s[ trecem de la o slujire necondi\ionat[,
lupt`nd pe via\[ =i moarte, la o slujire în care începem într-un
mod fin =i delicat, cu ra\ionaliz[ri ce fac mult sens pentru firea
noastr[ p[mânteasc[, aleg`nd s[ facem doar ce ne place =i ne con-
vine din ceea ce ne cere Dumnezeu. Prin veghere în rug[ciune, cu
inima plin[ de Cuvântul lui Dumnezeu, care reprezint[ =i ne
înva\[ caracterul lui Dumnezeu, c[utând s[ r[mânem ]ncontinuu
ocupa\i cu lucrul St[pânului putem fi feri\i de un astfel de pericol.
Când î\i iei ochii de la cer =i mai ales când p[mânte=te începe
s[-\i mearg[ bine, pentru c[ ai început s[ te bucuri de lucruri =i
condi\ii pe care niciodat[ nu le-ai avut, este u=or s[ devii molatec
=i lipsit de vlag[ spiritual[. Dac[ am în\eles c[ a tr[i via\a cu folos
pentru Dumnezeu înseamn[ a lupta, nu ne vom mira dac[ vom
trece prin felurite crize pe acest p[mânt, fiindc[ biruind r[ul prin
bine cel credincios vede în vremea de încercare o oportunitate de
a-L onora pe Dumnezeu =i de a cre=te în credin\[. 
G[sim în Scriptur[ c[ potrivnicul =i-a dezl[n\uit atacul cu furie

împotriva lui Iov, dar citind printre rânduri putem vedea c[ de fapt
cuvintele lui obraznice erau adresate lui Dumnezeu, pe care în
mod indirect }l acuza c[ trebuie s[ pl[teasc[ pe cineva ca s[ se
team[ =i s[ asculte de El. Dac[ privim mai adânc la aceast[ insult[
putem vedea implicat[ idea ce insinueaz[ c[ de fapt Dumnezeu nu
merit[ s[ fie iubit =i ascultat. Dac[ e=ti încercat în aceast[ vreme
s[ nu ui\i c[ poate =i în dreptul cazului t[u a fost aruncat[ insulta
de c[tre acela care este pârâ=ul fra\ilor, c[ poate }i sluje=ti lui
Dumnezeu numai dac[ El î\i d[ ce vrei, a=a cum ar fi s[n[tate,
familie bun[, prosperitate =i succes în diferite domenii. Oare se va
putea l[uda Dumnezeu cu credincio=ia ta? La sfâr=itul încerc[rii
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cuget curat, a fost motivat[ de o situa\ie =i astfel Duhul Sfânt i
s-a adresat lui Timotei, bisericii de atunci, bisericii de ast[zi =i în
mod individual \ie =i mie. 
Lup\i tu lupta cea bun[ a credin\ei? Prezin\i tu prin rug[ciunile

tale =i prin ceea ce faci un pericol pentru întuneric? Dac[ lup\i s[
te p[strezi curat =i strângi împreun[ cu Domnul Isus, faci parte
dintre aceia care-=i tr[iesc via\a cu folos. Dac[ cercetându-te
g[se=ti c[ ceea ce faci are leg[tur[ doar cu lucrurile p[mânte=ti,
care trec odat[ cu întrebuin\area lor, trebuie s[ =tii c[ e=ti în peri-
col de a fi acuzat de tr[dare în cea mai înalt[ judec[torie din
Univers, dar printr-o hot[râre de rededicare în care iei în serios
faptul c[ ai spus c[ nu mai e=ti al t[u, ci e=ti al Lui cu tot ce ai,
po\i s[ revii la drumul trasat de St[pân pentru tine, astfel ]nc`t s[
tr[ie=ti via\a cu folos ve=nic, iar la urm[ s[ te po\i bucura de o
r[splat[. Într-o vreme ca aceasta, când se dau lupte pe un front
duhovnicesc pentru sufletele oamenilor, tu lup\i? Privind la
va loarea lucrurile din perspectiva cerului =i prin faptul c[
Duhul Domnului te las[ s[ întrez[re=ti ce vine peste lumea aceas-
ta în curând, poate c[ este necesar s[-\i faci visurile \[nd[ri,
ca apoi s[-\i dea St[pânul vise noi, care s[ aduc[ câ=ig
duhovnicesc ve=nic. 
G[sim în cartea Judec[torilor c[ Meroza nu a vrut s[ lupte

luptele Domnului =i s-a ales cu blestem, ca apoi acest neam s[
dispar[ cu totul din Scriptur[. E=ti tu printre cei ce lupt[ lupta
cea bun[, tr[ind via\a cu folos, sau dore=ti doar s[-\i mearg[
numai bine aici, s[ nu ai nicio pierdere p[mânteasc[, s[ nu depui
efort =i s[ nu faci vreun sacrificiu =i apoi s[ mo=tene=ti Cerul?
To\i oamenii doresc, sau când vor fi convin=i de realitatea iadului
vor dori Cerul ca destina\ie final[ =i ve=nic[, dar nu to\i vor
ajunge acolo, ci doar aceia care nu au r[mas la o ascultare pasiv[,
ci au ales s[ lupte lupta cea bun[, r[mânând credincio=i
leg[mântului pe care l-au f[cut cu Dumnezeu. Cei care lupt[ lupta
cea bun[ nu au de luptat la nesfâr=it =i nici nu lupt[ în zadar, ci ei
au în viitorul apropiat o zi a r[spl[tirilor. <Celui ce va birui, îi voi

care sunt credincio=i Scripturii =i \in sus un standard al sfin\eniei
ca pe ni=te oameni periculo=i, care au deviat de la normal =i care
nu trebuie crezu\i, ci evita\i. <Dac[ sunte\i batjocori\i pentru
Numele lui Hristos, ferice ce voi! Fiindc[ Duhul slavei, Duhul lui
Dumnezeu, Se odihne=te peste voi> (1 Petru 4:14). Cei care aleg
s[ lupte lupta cea bun[ a credin\ei, pe m[sur[ ce via\a lor face
lumin[ în jurul lor, pot conta pe faptul c[ vor fi urâ\i de lumea
care iube=te întunericul, pentru c[ nu vor ca faptele =i urm[rile lor
rele s[ fie expuse la lumin[. <Ve\i fi urâ\i de to\i pentru Numele
Meu; dar cine va r[bda pân[ la sfâr=it, va fi mântuit> (Marcu
13:13). Ori de câte ori a avut =i are prilejul, vr[jma=ul, care lupt[
împotriva Adev[rului lui Dumnezeu, a folosit mintea, mâna =i
gura oamenilor ce slujesc împotriva Bisericii lui Dumnezeu, dar
cei care lupt[ lupta cea bun[ a credin\ei nu lupt[ la voia întâm-
pl[rii, ci izbânda =i soarta lor este în mâna Domnului, care face ca
ei s[ se bucure înc[ de aici de pe p[mânt de ocrotirea =i de
mo=tenirea dat[ de El. <Orice arm[ f[urit[ împotriva ta va fi f[r[
putere; =i pe orice limb[ care se va ridica la judecat[ împotriva ta,
o vei osândi. Aceasta este mo=tenirea robilor Domnului, a=a este
mântuirea care le vine de la Mine, zice Domnul> (Isaia 54:17). 
Domnul Isus a prev[zut aceast[ lupt[ care a avut =i are loc între

Biserica Sa =i puterea Locuin\ei mor\ilor (Matei 16:18) =i pentru
c[ El este Acela care scrie istoria, înaintea ca ea s[ aib[ loc, a
garantat c[ Biserica Lui nu va fi biruit[. To\i oamenii lupt[, dar
unii î=i cheltuie via\a luptând în zadar, pentru c[ lupt[ doar pen-
tru lucruri trec[toare, pe care nu le pot \ine prea mult, =i uneori
lupt[ chiar pentru lucruri de nimic. Apostolul Pavel, care nu i-a
cerut lui Timotei s[ lupte lupta cea bun[ f[r[ s[ poat[ spune c[ El
în=u=i a luptat aceast[ lupt[ (2 Timotei 4:7), i-a scris lui Timotei
pe când se preg[tea de plecare acas[ la Domnul. Prin acest
îndemn preda =tafeta, care prin oameni f[cu\i destoinici de
Dumnezeu, care au luat în serios ispr[vnicia lor, a ajuns pân[ la
noi. Epistola sau scrisoarea apostolului Pavel adresat[ lui
Timotei prin care-l îndeamn[ s[ lupte lupta cea bun[, p[strând un
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31
SÃRBÃTORILE

<Domnul a vorbit lui Moise, =i a zis: «Vorbe=te copii -
lor lui Israel, =i spune-le: ’Iat[ s[rb[torile Domnului,
pe care le ve\i vesti ca adun[ri sfinte, iat[ s[rb[torile
Mele.’»> Leviticul 23:1, 2

Robul lui Dumnezeu Moise a v[zut o expresie vizual[ a
lui Dumnezeu, care a vorbit cu el gur[ c[tre gur[. El a
fost omul ales s[ comunice poporului Israel dorin\ele =i

preten\iile Lui de la poporul pe care l-a scos din Egipt. Prin aces-
te legi =i porunci, care ne fac chiar =i nou[ de cunoscut mai bine
natura sfânt[ a lui Dumnezeu, au fost prevestite lucr[rile care se
desf[=oar[ ast[zi între noi, în vremea numit[ dispensa\ia harului.
Dumnezeu descrie lucrul =i rânduielile date de El spre a fi \inute
de popor, ca fiind ni=te s[rb[tori, =i o s[rb[toare este un prilej de
bucurie. <...Iat[ s[rb[torile Domnului, pe care le ve\i vesti ca
adun[ri sfinte, iat[ s[rb[torile Mele> (Leviticul 23:2). A fost =i
înc[ mai este o influen\[ din partea celui viclean, care sugereaz[
omului c[ \inerea acestor s[rb[tori nu este o s[rb[toare, ci o
povar[ obositoare =i firea veche a omului care nu a avut parte de
na=terea de sus este de multe ori gata s[ încuviin\eze acest lucru. 
Omului firesc =i lumesc i se pare c[ via\a de poc[in\[ este ca

un medicament amar necesar pentru a se face bine, pe când omul
duhovnicesc î=i g[se=te pl[cerea în a sluji Domnului =i în a par-
ticipa la orice s[rb[toare \inut[ în cinstea Lui, a=a cum este chiar
=i o zi obi=nuit[ de duminic[, când credincio=ii se adun[ la un loc
în Numele Domnului. Mântuirea este în sine o continu[

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). 
Va veni =i timpul pentru odihn[, dar p`n[ atunci avem de lup-

tat împotriva uneltirilor vr[jma=ului ale c[rui planuri nu ne sunt
necunoscute (2 Corinteni 2:11). Va veni =i timpul r[spl[tirilor, dar
acum avem de strâns împreun[ cu St[pânul, p[strând o deplin[
încredere în Acela care a promis c[ este cu noi în toate zilele =i
ne-a dovedit c[ ne iube=te prin faptul c[ S-a l[sat r[stignit =i
omorât pentru ca noi s[ fim p[rta=i la slava viitoare. <C[ci ne-am
f[cut p[rta=i ai lui Hristos, dac[ p[str[m pân[ la sfâr=it încrederea
nezguduit[ de la început> (Evrei 3:14). Alege s[-\i tr[ie=ti via\[ cu
folos, luptând lupta cea bun[ a credin\ei =i într-o zi vei primi
cununa neprih[nirii care nu se ve=teje=te =i de care se vor bucura
to\i cei care au biruit =i biruiesc p[zind credin\a. 
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a=a dup[ cum cre=tinul se p[streaz[ totdeauna departe de p[cat,
care ca o drojdie are puterea s[ dospeasc[ mult aluat. Nu doar la
Masa Domnului, ci în fiecare zi credinciosul se cerceteaz[ ca în
inima lui s[ nu existe acest aluat dospit care corupe. <S[ pr[znuim
dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de r[utate =i
viclenie, ci cu azimile cur[\iei =i adev[rului> (1 Corinteni 5:8).
Urm[toarea s[rb[toare era cea a primelor roade, când spicele
primelor roade erau leg[nate înaintea Domnului. Este o
s[rb[toare care vorbe=te despre sfin\irea noastr[, dar în acela=i
timp vorbea despre învierea Domnului Isus care a fost pârga celor
adormi\i. La cincizeci de zile dup[ s[rb[toarea leg[n[rii spicelor
celor dintâi roade înaintea Domnului urma s[rb[toarea Rusaliilor,
care corespundea cu ziua când a fost dat[ Legea pe Sinai. 
Legea nu a fost un tratament al vinei omului, ci o metod[

aleas[ de Dumnezeu, care d[ un diagnostic omului neputincios de
a tr[i la standardul cerut de Dumnezeu. +i aceast[ metod[ a fost
o metod[ provizorie, valabil[ pân[ la venirea =i moartea
Domnului Isus. La cincizeci de zile dup[ învierea Domnului Isus
din mor\i Dumnezeu a dat poporului S[u s[rb[toarea Rusaliilor,
când Duhul Sfânt S-a rev[rsat peste Biserica lui Dumnezeu
alc[tuit[ din sufletele acelora care au fost mântui\i prin jertfa
Domnului Isus. În prima zi a lunii a =aptea poporul Israel
s[rb[torea s[rb[toarea trâmbi\elor, care era vestit[ prin sunet de
trâmbi\[ (Numeri 10:2). Moise a primit porunca de a face dou[
trâmbi\e de argint. Modul în care au fost folosite dup[ porunca
Domnului, prin sunetele scoase de aceste trâmbi\e conducea
poporul la diferite activit[\i. 
Prima trâmbi\[ reprezint[ trâmbi\a R[pirii Bisericii, iar a dou[

reprezint[ adunarea Israelului din vremea sfâr=itului (Isaia 27:13),
când Dumnezeu nu doar va aduna poporul Israel, dar se va =i
lupta pentru ei, fiindc[ Scriptura ni-L prezint[ pe Domnul Isus ca
un Lupt[tor care a mai luptat pe p[mânt, a=a cum a f[cut
la cucerirea Ierihonului. <Ci Domnul Se va ar[ta, =i va lupta
împotriva acestor neamuri, cum S-a luptat în ziua b[t[liei>

s[rb[toare în via\a credinciosului care-L iube=te pe Domnul, pen-
tru c[ bucuria mântuirii îl face fericit =i ori de câte ori copiii
Domnului se adun[ împreun[ ei se bucur[ unii de al\ii, dar mai
ales se bucur[ de Tat[l cel ceresc, a c[rui dragoste îi strânge =i îi
une=te. Dup[ porunca Domnului, mul\i evrei, unii chiar =i în zilele
de ast[zi, au avut =i au la intrarea în casele lor un mic cub care se
desface, numit Mezuza, în care este pus o hârtie pe care scrie ceva
din Legea Domnului. Pe aceast[ hârtie de obicei este scris un
sumar al unui adev[r dat de Dumnezeu, care trebuie tr[it =i comu-
nicat a=a cum este scris textul la Deuteronom =ase începând de la
versetul patru: <Ascult[ Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, este
singurul Domn>. 
O astfel de porunc[ avea în vedere binele sufletului lor, pentru

c[ printr-o continu[ aducere aminte a Cuvântului lui Dumnezeu =i
prin \inerea s[rb[torilor date de Dumnezeu poporul sta aproape de
Domnul =i departe de idoli. Cele =apte s[rb[tori ale Domnului,
care erau numite =i praznice, aduna poporul Lui împreun[. Aces-
te praznice }l bucurau pe Domnul, a=a cum un tat[ se bucur[ de o
întrunire familiar[ la o s[rb[toare. În afar[ de ziua de Sabat, care
începea la apusul soarelui vinerea =i \inea pâna la apusul soarelui
sâmb[ta, s[rb[torile Domnului date poporului S[u au fost în
num[r de =apte, dar la trei dintre aceste s[rb[tori to\i cei de parte
b[rb[teasc[ trebuiau s[ se înf[\i=eze la Templu s[ pr[znuiasc[
înaintea Domnului (Exodul 34:23). Cele trei s[rb[tori la care
b[rba\ii mergeu la templu au fost: Pa=tele, Rusaliile sau
Cincizeci mea =i s[rb[toarea Corturilor. 
Pa=tele s[rb[torit de poporul evreu în a paisprezecea zi a

primei luni comemora ie=irea din robia Egiptului (Exodul 12) =i
preînchipuia ie=irea sufletelor noastre din robia p[catului prin
ocrotirea =i slobozenia oferit[ nou[ în dar prin jertfirea Mielului
lui Dumnezeu pe dealul Golgotei. Dup[ s[rb[toarea Pa=telui, la
cincisprezece zile mai târziu, urma s[rb[toarea azimilor care era
o s[rb[toare simbolic[ a sep[r[rii lor de p[cat. Timp de =apte zile
nu mâncau nimic dospit =i nu \ineau nimic dospit în casa lor, tot
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S[rb[toarea Corturilor ne vorbe=te despre vremea când vom
ajunge la destina\ia numit[ Cer, care reprezint[ Patria
(Evrei 11:13, 14) unde ne vom bucura ve=nic în slujba =i în
prezen\a lui Dumnezeu. 
Oamenii folosesc termeni ca =i rezident sau \ar[ de reziden\[

permanent[, dar acest fel de reziden\[ pe acest p[mânt este doar
temporar[, pentru c[ noi prin na=terea de sus suntem reziden\i a
unei patrii cere=ti. Chiar dac[ noi, ca =i cre=tini nou-testamentali,
nu \inem Legea cea veche, pentru c[ nu suntem mântui\i prin
Lege, ci prin Har, nu înseamn[ c[ suntem lipsi\i de s[rb[tori care
sunt =i s[rb[torile Domnului. Zile =i evenimente speciale produc
o s[rb[toare de multe ori festiv[ nu numai în adunarea lui
Dumnezeu, ci =i în inimile noastre. }n acest fel putem spune c[
majoritatea cre=tinilor s[rb[toresc na=terea =i învierea Domnului
Isus. Cre=tinii au zile de dedicare special[, când stau la Masa
Domnului, dar =i zile de bucurie, când s[rb[toresc ceremonia unui
botez nou-testamental. Aceste dou[ s[rb[tori fiind momente ]n
care credin\a îmbrac[ o hain[ vizibil[ prin actul p[rt[=iei la masa
Lui =i prin actul botezului în ap[. Aducerea unui nou n[scut la
binecuvântare, o c[s[torie între doi tineri credincio=i, s[rb[toarea
Rusaliilor, o mas[ de dragoste, unde fra\ii au o p[rt[=ie sfânt[,
sunt toate prilejuri de bucurie pentru adunarea lui Dumnezeu,
unde tot ce se face este spre slava Lui =i pentru înt[rirea unit[\ii
între credincio=i. 
Ca =i cre=tini n[scu\i din nou, de=i nu =tim exact ziua când

Domnul Isus S-a n[scut pe p[mânt, s[rb[torim venirea Lui în
trup omenesc între noi oamenii. Unii nu s[rb[toresc na=terea
Domnului, pentru c[ spun c[ ar fi o s[rb[toare p[gân[, dar chiar
dac[ ar fi fost vreodat[, pentru mine a m[ bucura de venirea Lui
în lume înseamn[ =i în acel caz o biruin\[ împotriva p[gânismu-
lui. La s[rb[toarea na=terii Domnului Isus }l s[rb[torim pe Acela
care este Emanuel, adic[ Dumnezeu este cu noi, =i s[rb[torim fap-
tul c[ Fiul lui Dumnezeu a devenit om, pentru ca omul s[ poat[
deveni un fiu al lui Dumnezeu. La aceast[ s[rb[toare ne bucur[m

(Zaharia 14:3). |ara lui Israel, a=a cum este numit[ de îngerul
care l-a în=tiin\at pe Iosif în vis (Matei 2:20), ocup[ aproximativ
300 de mii de mile p[trate =i acum nu are decât vreo 10% din
p[mântul f[g[duit lui Israel de c[tre Dumnezeu, dar vine o vreme
când va primi tot ce i-a fost promis. 
În ziua a zecea a lunii a =aptea israeli\ii serbau cea de-a =asea

s[rb[toare a Domnului, care era s[rb[toarea isp[=irii, când odat[
pe an marele preot dup[ ce f[cea isp[=irea pentru p[c[tul lui f[cea
isp[=irea pentru tot neamul. Era o zi în care marele preot intra în
locul preasfânt cu hainele albe obi=nuite =i cu sânge de \ap
isp[=itor într-un vas, sânge pe care-l v[rsa peste capacul isp[=irii
sau cum mai este numit scaunul îndur[rii. Când jertfa era primit[,
poporul plângea =i se bucura afar[, pentru c[ din nou a fost
împ[cat prin acea jertf[ cu Dumnezeu. Atunci marele preot ie=ea
afar[ în popor cu hainele schimbate, din haine simple albe în
haine str[lucitoare, pline de podoabe. Cea de-a =aptea s[rb[toare
era s[rb[toarea corturilor, care avea menirea s[ le aduc[ aminte c[
odat[ au pribegit prin pustie, dar Dumnezeu i-a condus cu semne
=i minuni pân[ când au ajus în \ara lor. Era o s[rb[toare de =apte
zile, perioad[ ]n care locuiau ]n corturi. Acest praznic culmina cu
o s[rb[toare a bucuriei. 
S[rb[torile Israelului date de Dumnezeu erau umbrele

lucr[rilor care au devenit o realitate aduc[toare de binecuvântare
pentru sufletul celui p[c[tos dup[ ce Domnul Isus a pl[tit plata
p[catului omenirii. S[rb[torile Domnului erau praznice pline de
simboluri sfinte cu privire la desf[=urarea planului de mântuire a
omului. Primele patru s[rb[tori, care simbolizeaz[: salvarea,
sfin\irea, separarea de p[cat =i venirea Duhului Sfânt, sunt patru
s[rb[tori a c[ror împlinire deja s-a desf[=urat, urmând s[ aib[ loc
împlinirea S[rb[torii trâmbi\elor, care reprezint[ a doua venire a
Domnului (1 Tesaloniceni 4:16). Ziua isp[=irii reprezint[ ziua
r[scump[r[rii =i a unirii noastre în Hristos Isus, dar pentru Israelul
r[mas în necazul cel mare împlinirea acestei s[rb[tori simbolice
va fi o vreme a socotelilor =i o vreme de grea ap[sare.
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pentru c[ altcineva a vrut aceasta =i doar acum botezul ei ar fi un
act al voin\ei ei =i nu a altcuiva. Botezul în ap[ reprezint[ moartea
noastr[ ]mpreun[ cu Hristos. Ie=irea din ap[ reprezint[ ini\ierea
unei vie\i noi, tr[ite cu Hristos. 
Botezul f[r[ de poc[in\[ =i na=tere din nou nu are valoare, dar

odat[ ce un suflet a fost n[scut din nou botezul înseamn[ ascultare
de Dumnezeu. Mai înseamn[ m[rturia unui suflet curat, care nu
se ru=ineaz[ s[ se numeasc[ fiu al lui Hristos. Botezul reprezint[
]n mod simbolic intrarea noastr[ în corabia de salvare, care este
Domnul Isus Hristos, iar a refuza s[ te botezi înseamn[ a refuza
s[ ascul\i de Domnul Isus. Domnul Isus le-a spus ucenicilor Lui
s[-i înve\e pe aceia care aveau s[ devin[ ucenici tot ce El i-a
înv[\at. Aceste înv[\[turi includ =i înv[\[tura cu privire la actul
botezului în ap[, care este un leg[mânt în fa\a martorilor v[zu\i =i
nev[zu\i a unui suflet care =i-a predat via\a Domnului Isus
Hristos, care s-a îmbr[cat cu Hristos =i vrea s[ tr[iasc[ în Hristos.
Una din s[rb[torile cre=tinului nou testamental cel mai des
s[rb[torite este s[rb[toarea Cinei Domnului, care de=i nu este o
cin[ întreag[, cum a servit Domnul Isus ]mpreun[ cu ucenicii Lui
când a inaugurat-o, este o ceremonie a=ezat[ pe tiparul vechi tes-
tamental al s[rb[torii Pa=telui. 
Cina Domnului este o ceremonie care are loc în casa de

rug[ciune, la intervale de timp hot[râte de membri bisericii. Este
o ceremonie prin care sufletul care a ]ncheiat leg[mânt cu
Domnul Isus prin botez, cercetându-se =i deosebind aceast[ mas[
de oricare alt[ mas[, comemoreaz[ meritul prin care a fost iertat
=i acesta este meritul jertfei Domnului Isus. Nu ne-ar fi fost de
folos doar s[ afl[m despre via\a sfânt[ pe care a tr[it-o Domnul
Isus, s[ afl[m de minunile pe care Le-a f[cut sau s[ citim despre
cuvintele pe care le-a rostit pân[ când nu beneficiem de iertarea
în meritul sângelui Lui, pentru c[, a=a cum spune decretul dat de
Rege, <f[r[ v[rsare de sânge nu este iertare>. Repeti\ia unei
umbre, oricât de mult ar fi repetat[, nu duce la substan\ierea
acelei umbre, de aceea oricât de multe au fost jertfele aduse la

de venirea R[scump[r[torului, care a dus la o rela\ie de Tat[ =i
copii, între noi =i Dumnezeu. El este +ilo, adic[ <Acela c[ruia }i
apar\ine> toate. La s[rb[toarea venirii Lui în lume ne bucur[m
pentru c[ prin r[scump[rarea f[cut[ de El am sc[pat de vechiul
st[pân pentru a apar\ine aici =i în ve=nicie Domnului Isus, care a
pl[tit r[scump[rarea noastr[. 
Noi oameni obi=nuim s[ deosebim zilele, bucurându-ne de

unele în mod deosebit, dându-le mai mult[ sau mai pu\in[ impor-
tan\[, numindu-le deosebite =i poate chiar m[re\e pe acelea în care
s[rb[torim lucruri care ne aduc bucurie. Cea mai mare s[rb[toare
a cre=tinilor n[scu\i din nou este s[rb[toarea Învierii Domnului
Isus, pentru c[ în acea zi lucrarea de r[scump[rare a fost complet[
=i ea a dovedit c[ jertfa de înlocuire pentru cei p[c[to=i a fost
primit[ pe altarul lui Dumnezeu. Scriptura spune c[ L-au îngropat
pe Domnul Isus =i este bine c[ a fost f[cut[ aceast[ afirma\ie, pen-
tru c[ aceasta dovede=te înc[ o dat[ c[ Domnul a murit cu
adev[rat pentru noi, cei p[c[to=i, fiindc[ nu îngropi pe cineva
pân[ nu moare. Ziua învierii a fost ziua când prin îngeri Cerul a
avut un mesaj pentru oameni. Acesta a fost =i este: <A înviat!> 
Ziua }nvierii Domnului este o zi m[rea\[, pentru c[ a fost

hot[rât[ de Dumnezeu din ve=nicie. Patru aprilie, anul 33 AD, se
presupune de unii cronicari c[ ar fi fost ziua când Omul
Dumnezeu Isus a înviat ca s[ nu mai moar[, pentru ca noi, cei
care credem în El, s[ putem avea parte de o înviere sau transfor-
mare într-un trup de slav[, cu care vom mo=teni Împ[r[\ia lui
Dumnezeu. Un alt eveniment care produce s[rb[toare în adunarea
lui Dumnezeu este botezul nou testamental, când aceia care cred
în Domnul Isus dup[ ce s-au poc[it, p[r[sind p[catul, cer s[ fie
boteza\i dup[ cum cere Cuvântul. O persoan[ a fost îndemnat[ s[
]ncheie legâmânt cu Domnul Isus prin botez, dar a refuzat,
spunând c[ nu se boteaz[ când îi spune cineva sau când vrea cine-
va. De fapt, acea persoan[ spunea c[ nu are nevoie, pentru c[ a
fost botezat[ ca =i copil. Persoana care o îndemnat-o la aceast[
ascultare de Cuvânt i-a spus c[ de fapt prima dat[ a fost botezat[
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s[pt[mânii sunt adun[ri de s[rb[toare, \inute în cinstea Domnu-
lui. Timpul petrecut împreun[ este un timp când prin ascultarea
Cuvântului lui Dumnezeu sufletul se umple de credin\[ =i se
satur[ de o mâncare duhovniceasc[, iar prin rug[ciune =i cântare
sufletul mântuit poate da slav[ lui Dumnezeu. 
Unul din modurile prin care copiii no=tri ne produc mult[

bucurie este prin a se în\elege bine =i chiar a fi prieteni între ei. În
mod asem[n[tor, unul din lucrurile care produc bucurie Tat[lui
nostru ceresc este atunci c`nd El vede c[ copiii Lui tr[iesc în pace
=i dragoste unii cu al\ii. E=ti tu un suflet care te nume=ti =i e=ti
cre=tin? Ideea c[ mergând la biseric[ de Pa=ti =i de Cr[ciun te face
un fiu al bisericii nu este decât o am[gire periculoas[, care
amor\e=te pentru moment con=tiin\a, dar care duce la iad. Cea mai
mare tragedie a cre=tinismului tradi\ional românesc este c[
majoritatea popula\iei crede c[ o slujb[ de înmormântare poate
duce sufletul celui trecut în ve=nicie la locuri de lini=te =i pace
ve=nic[, când de fapt din clipa ]n care cineva a murit soarta-i este
ve=nic pecetluit[. Exist[ un singur Mijlocitor între om =i
Dumnezeu (1 Timotei 2:5), iar a crede c[ vreun om cu nume de
preot sau pastor ar mai putea afecta ve=nicia celui trecut din via\[
este minciuna diavolului pentru mul\i consumatori de programe
religioase, minciun[ cu care iadul î=i m[re=te popula\ie zi de zi,
pentru c[ f[r[ de poc[in\[ =i na=tere din nou nu exist[ mântuire. 
Omul neag[ sau }l redefine=te pe Dumnezeu ca s[ se

potriveasc[ gândirii min\ii lor, iar al\ii î=i planific[ stagiile vie\ii
având grij[ s[ planifice =i poc[in\a undeva spre sfâr=itul vie\ii,
f[r[ s[ ia în calcul at`\ia factori care pot interveni în a=a fel ]nc`t
omul s[ nu mai aib[ acces la poc[in\[ =i fac o astfel de
planificare periculoas[ f[r[ s[ \in[ seama de vr[jma=ul cel viclean
care va face tot ce-i st[ în putin\[ ca omul s[ nu mai ajung[ s[ se
întoarc[ cu adev[rat la Dumnezeu. Dac[ fiind ap[sat de vin[ =tii
c[ nu ai mântuire sau nu =tii în ce pozi\ie te g[se=ti înaintea
sfin\eniei lui Dumnezeu =i vrei s[ ai parte de aceast[ mântuire,
care se prime=te prin credin\[ (Romani 3:22), o po\i primi ast[zi

Templu în vremea Vechiului Testament nu puteau s[ fac[ vreo
dat[ ceea ce numai adev[rata jertf[ f[ra de cusur a Mielului lui
Dumnezeu a f[cut =i anume: nu doar s[ acopere vina pentru o
perioad[, ci s[ o înl[ture cu des[vâr=ire. 
O echip[ de vopsitori din Anglia au o continu[ slujb[ de a

vopsi un pod uria=, pentru c[ începe la un cap[t al podului =i pân[
când ajunge la cel[lalt cap[t prima parte a podului necesit[ un nou
strat de vopsea. A=a erau =i jertfele pe care le aduceau preo\ii pen-
tru vina poporului. Jertfa Domnului Isus este de a=a mare valoare
înaintea Tat[lui încât ea a fost adus[ odat[ pentru totdeauna, f[r[
s[ mai fie nevoie de o alt[ jertf[. <+i, pe când orice preot face
slujba în fiecare zi, =i aduce de multe ori acelea=i jertfe, care
niciodat[ nu pot =terge p[catele. El, dimpotriv[, dup[ ce a adus o
singur[ jertf[ pentru p[cate, S-a a=ezat pentru totdeauna la dreap-
ta lui Dumnezeu> (Evrei 10:11, 12). Atunci când st[m la Masa
Domnului avem p[rt[=ie unii cu al\ii, dar cel mai important este
c[ avem p[rt[=ie cu El, care ne-a dat un leg[mânt nou, f[cut în
sângele Lui, prin care cel vinovat când se poc[ie=te este socotit
neprih[nit. Cât de dorit[ este aceast[ mas[ pentru cel credincios?
Aceast[ mas[ este dorit[ sau tratat[ cu nep[sare în m[sura în care
suntem fire=ti sau duhovnice=ti.  
Masa Domnului este modul ales de El pentru noi ca s[ punem

timp deoparte pentru a medita la semnifica\ia =i urm[rile mor\ii
Domnului Isus prin care suntem mântui\i. Tot prin a sta la aceast[
mas[ vestim moartea Lui pân[ când El va veni. Moartea
Domnului are o valoare pe care nu o putem estima în valori
omene=ti, dar =tim c[ a fost cea mai scump[ implica\ie a lui
Dumnezeu fa\[ de om. De aceea, ori de câte ori avem oportuni-
tatea, dac[ cu adev[rat suntem vii =i vrem s[ men\inem aceast[
via\[ din El în noi, s[ nu ne lipsim de aceast[ binecuvântare de a
sta la masa Lui, unde ne hr[nim din meritele Lui =i ne bucur[m
de slobozenia pe care jertfa Lui ne-a adus-o. Nu doar zilele cunos-
cute ca s[rb[tori oficiale, ci fiecare zi de duminic[ în care copiii
Domnului se adun[ împreun[ =i chiar adun[rile din timpul
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32
CE FEL DE NUME AI?

<+i au mai zis: «Haidem! s[ ne zidim o cetate =i un
turn al c[rui vârf s[ ating[ cerul, =i s[ ne facem un
nume, ca s[ nu fim împr[=tia\i pe toat[ fa\a p[mântu-
lui.»> Genesa 11:4

To\i oamenii vor s[ aib[ un nume bun =i dac[ se poate s[
fie =i frumos, dar ceea ce face cu adev[rat un nume bun
este locul unde este scris. În acest sens este bine s[ =tim

c[ ]n func\ie de rela\ia pe care o are sau nu o are un suflet cu
Dumnezeu unii au numele scrise pe p[mânt, iar al\ii au numele
scrise în ceruri. <... Cei ce se abat de la Mine vor fi scri=i pe
p[mânt, c[ci p[r[sesc pe Domnul, izvorul de ap[ vie>
(Ieremia 17:13). Prin revela\ie divin[, apostolul Pavel ne spune
(Romani 3:12) c[ to\i facem parte din aceast[ categorie, pentru c[
to\i s-au ab[tut =i au ajuns netrebnici înaintea lui Dumnezeu, dar
El nu a l[sat problema început[ în Eden f[r[ o solu\ie salvatoare.
Sc[ parea noastr[ ne-a fost oferit[ în dar, îns[ la mare pre\ din
partea lui Dumnezeu care a hot[rât s[ accepte, s[ dea =i s[ trimit[
un Salvator, ca astfel numele noastre s[ poat[ fi scrise nu pe
p[mânt, ci în cer. <Totu=i, s[ nu v[ bucura\i de faptul c[ duhurile
v[ sunt supuse; ci bucura\i-v[ c[ numele voastre sunt scrise în
ceruri> (Luca 10:20). 
Nu a trebuit s[ treac[ mult timp dup[ ce a fost creat p[mântul

=i omul, pl[m[dit de mâna Celui Sfânt cu scopul de a-L cunoa=te
=i a se bucure de El, la provocarea celui =iret =i invidios a ajuns s[
poarte numele de p[c[tos. Dup[ ce Dumnezeu a dat o sentin\[ în

prin poc[in\[ dac[ o vrei cu adev[rat. Mul\i vor mântuirea, dar nu
îndeajuns de mult ]nc`t s[ p[r[seasc[ p[catul =i nu îndeajuns de
mult ]nc`t s[-l fac[ pe Domnul Isus Hristos Domn, adic[ St[pân
al vie\ii lor. Ca s[ pre\uie=ti Vestea Bun[ a mântuirii trebuie s[
cuno=ti mai întâi vestea rea, =i anume: c[ e=ti un suflet p[c[tos
care merit[ pedeapsa ve=nic[. Vestea rea este c[ prin Adam, care
a fost omul cu chipul lui Dumnezeu, a intra p[catul în lume
=i s-a transmis pân[ la noi, dar Vestea Bun[ este c[ a venit
Dumnezeu cu chip de om ca s[ recupereze =i s[ r[scumpere tot ce
a fost pierdut prin p[cat. 
Mai întâi purt[m chipul primului Adam, pentru c[ firescul vine

primul în noi, dar prin poc[in\[ apare în noi chipul celui de-al
doilea Adam, Omul Isus Hristos. Ca s[ te bucuri cu adev[rat de
s[rb[torile Domnului ]nc[ de pe p[m`nt =i s[ participi la acelea
care urmeaz[ trebuie s[ apar[ în tine chipul noului Adam. Duhul
Sfânt este Acela care vrea s[ fac[ aceast[ lucrare în via\a ta.
Ast[zi e=ti îndemnat în dragoste s[ prime=ti haina neprih[nirii
Lui, adic[ meritele Lui, cu care Domnul Isus îmbrac[ fiecare
suflet care se poc[ie=te, pentru a putea intra la nunta Fiului de
Împ[rat care st[ gata s[ înceap[. <Strânge\i-Mi pe credincio=ii
Mei, care au f[cut leg[mânt cu Mine prin jertf[!> (Psalmul 50:5).
Calendarul =i planul profetic al lui Dumnezeu, care a dat =i va da
oamenilor s[rb[tori sfinte, se va desf[=ura cu precizie mai departe
=i planurile Lui se vor duce în continuare la îndeplinire.
Urm[torul eveniment m[re\ pe acest calendar fiind clipa când
trâmbi\a lui Dumnezeu ]i va aduna pe credincio=ii Lui, care au
]ncheiat leg[mânt cu El prin jertf[. Acea clip[ este aproape =i dac[
nu vrei s[ pierzi acel zbor unic spre cer trebuie s[ ]nchei leg[mânt
cu Domnul Isus prin jertfa Lui. Dac[ alegi s[ faci pasul poc[in\ei,
care înseamn[ via\[ schimbat[, Domnul va face o s[rb[toare în
via\a ta, dar, spre deosebire de s[rb[torile p[mânte=ti, aceast[
s[rb[toare a lui Isus în inima ta nu se va sfâr=i, ci va continua în
via\a ve=nic[. 

Amin
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du-i s[ umble înaintea Lui f[r[ prihan[. Dup[ ce Dumnezeu i-a
dat un nume nou, care înseamn[ <tat[l multor neamuri>, în care
aveau s[ fie binecuvântate semin\iile p[mântului, a primit =i
binecuvânt[ri p[mânte=ti. }ns[ nu este important c[ în urma lui au
r[mas bog[\ii, care pot fi realiz[ri a unor eforturi personale, ci
important este c[ a l[sat în urm[ altare =i fapte care au slujit ca
exemplu acelora care vor s[ fie pl[cu\i lui Dumnezeu. Dac[ s-ar
întâmpla ca Dumnezeu s[ ne cheme sufletul la El în noaptea care
urmeaz[, cum =i-ar aduce aminte oamenii de noi? +tiind c[
valoarea vie\ii nu const[ a=a de mult în durata ei cât în d[ruirea
=i pasiunea de care d[m dovad[, ce fel de mo=tenire spiritual[
l[s[m în urm[?  
Sufletele celor care au primit =i p[strat numele de copii ai

Domnului pot l[sa în urm[ o comoar[ nu de bani sau aur, ci o
pild[ de tr[ire sfânt[, ce ne identific[ a fi parte din categoria
sufletelor care au un nume mare pe p[mânt =i în cer, pentru c[
numele lor le este dat =i legat de un Dumnezeu mare. Poporul care
a ie=it din Avram, Isac =i Iacov a format un popor deosebit, pen-
tru c[ au umblat cu Dumnezeu =i prin aceast[ asociere au ajuns s[
poarte un nume mare. <Am fost cu tine pretutindeni pe unde ai
mers, am nimicit pe to\i vr[jma=ii t[i dinaintea ta, =i \i-am f[cut
nume ca numele celor mari de pe p[mânt> (1 Cronici 17:8). Este
bine =i de folos s[ ne întreb[m ce fel de nume avem noi =i care
nume ne este nou[ mai important. Am mo=tenit un nume de fami -
lie =i fiecare din noi am primit un nume personal, cu care suntem
identifica\i între oameni. Este posibil s[ avem un nume care s[ fie
recunoscut =i poate chiar respectat între oameni, pentru c[ numele
nostru este asociat cu realiz[rile noastre p[mânte=ti, dar cel mai
de valoare este s[ avem un nume f[g[duit celor ce fac ce este
pl[cut lui Dumnezeu =i acesta este un nume pe care ni-l d[ El. <Le
voi da în Casa Mea =i în[untrul zidurilor Mele un loc =i un nume
mai bune decât de fii =i fiice; le voi da un nume ve=nic, care nu se
va stinge.> 
Dup[ cum nemurirea =i puterea este a lui Dumnezeu =i le d[

Eden =i apoi, mai târziu, a hot[rât o judecat[ pentru lumea cea
veche, a îng[duit pedeapsa potopului care a rearanjat p[mântul =i
a =ters de pe el nu doar Edenul cu decorul lui încânt[tor, ci =i pe
oameni, cu excep\ia familiei lui Noe, care a g[sit mil[, adic[ har,
în ochii Lui. Dup[ potop Dumnezeu l-a binecuv`ntat pe Noe =i pe
fiii lui =i astfel oamenii au început s[ se înmul\easc[ din nou pe
p[mânt. Prin familia lui Ham, care a ajuns tat[l africanilor =i a
unora din Asia, prin Sam, tat[l semin\iilor din care cu timpul s-au
n[scut cei ce au purtat =i poart[ numele de evrei, =i prin Iafet, din
care s-au n[scut pe p[mânt popoarele indo-europene, via\a uman[
a continuat pe p[mânt. 
În câmpia +inear oamenii au decis s[ zideasc[ un turn mare =i

înalt pentru a fi împreun[ =i pentru a-=i face un nume. }ns[ în acel
loc Dumnezeu le-a încurcat limbile prin a le diversifica, a=a c[ nu
s-au mai putut în\elege între ei =i oamenii au pus acelui loc
numele de Babel, adic[ <încurc[tur[>. Odat[ c[zu\i în p[cat,
sco\ându-i afar[ din Eden, Dumnezeu i-a oprit pe primii oameni
de la a mânca din pomul vie\ii, iar la turnul Babel tot El i-a
împiedicat de la a r[mâne împreun[ pentru a-=i duce la îndeplinire
un gând =i o dorin\[ neautorizat[ de Dumnezeu. Ceea ce au în
comun aceste dou[ cazuri este faptul c[ oamenii au dat curs
dorin\elor lor =i nu dorin\elor lui Dumnezeu pentru ei.
Dumnezeu i-a vorbit lui Avram, care se tr[gea din Set, Nahor =i
Terah, când avea 75 de ani =i l-a chemat s[ ias[ din \ara =i rude-
nia lui pentru a merge într-o |ar[ promis[, promi\`ndu-i c[-l va
binecuvânta prin a-l face un neam mare =i prin a-i face un nume
mare (Genesa 12:1-3). 
Aceia care au început s[ zideasc[ turnul Babel dintr-un sim\ de

nevoie dup[ semnifica\ie, care-=i avea izvorul în mândrie, au vrut
s[-=i fac[ un nume legat de realiz[rile lor personale, pe când
Avram, care a ajuns s[ se numeasc[ tat[l credincio=ilor, a avut un
nume pe care i l-a dat Dumnezeu =i acest nume era legat de ceea
ce dorea Dumnezeu. La vârsta de 99 de ani Dumnezeu a ]ncheiat
un leg[mânt cu Avram =i i-a schimbat numele în Avraam, cerân-
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oameni care au în\eles ce înseamn[ ascultarea. Când auzi numele
de Esau parc[ î\i apare în fa\[ blidul cu ciorb[ ro=iatic[ =i te
gânde=ti la un om u=uratic =i lumesc, pe când atunci când auzi
numele de Pavel te gânde=ti la un om plin de zel pentru
Dumnezeu, care s-a d[ruit întru totul în a face s[ creasc[ popu-
la\ia Împ[r[\iei lui Dumnezeu. Ce fel de nume ai? Este el un
nume renumit între oameni? Dac[ în calitate de copil al
Domnului ai un nume pre\uit sau dispre\uit de oameni este mai
pu\in important, dar important este s[ ai un nume bun în cer.
Titlurile pe care le au aceia care de\in cuno=tin\e, diplome =i
pozi\ii deosebite între oameni, împreun[ cu numele alese date de
oameni, pot prezenta un avantaj temporar, dar în acela=i timp =i
un pericol pentru inima omului care este foarte lipicioas[ de ceea
ce vede cu ochii =i firea cea veche, fl[mând[ mereu dup[ slav[
de=art[, pe când a fi socotit de Dumnezeu <bun> =i chiar nepri -
h[nit prin jertfa Domnului Isus are o valoare ve=nic[. 
Ce fel de nume ai? Ai un nume legat de realiz[ri p[mânte=i =i

aprecierile oamenilor, sau ai un nume de valoare, pe care-l poate
da doar Dumnezeu? Po\i avea =i pre\ui un nume pe care \i-l faci
prin eforturi personale, riscând s[ faci astfel un idol din tine, sau
prin a deveni un copil al Domnului po\i primi numele de mântu-
it, care într-o zi va primi în cer un nume nou, asem[n[tor unui cod
secret dintre tine =i Dumnezeu, pentru c[ acel nume pe care-l
va da Dumnezeu celui ce va birui îl va =ti numai acela
care-l prime=te de la El (Apocalipsa 2:17). Este de folos temporar
s[ ai un nume care s[ apar[ pe lista oamenilor de seam[, un nume
care se bucur[ de prestigiu vremelnic =i trec[tor, dar mai de folos
este s[ ai numele scris în Cartea Vie\ii. <Cel ce va birui, va fi
îmbr[cat astfel în haine albe. Nu-i voi =terge numele din cartea
vie\ii, =i voi m[rturisi numele lui înaintea Tat[lui Meu =i înaintea
îngerilor Lui> (Apocalipsa 3:5). Ei vor fi aceia care pe p[mânt au
\inut Nu me le Lui (Apocalipsa 2:13) =i n-au lep[dat credin\a la
vremea încerc[rii. 
Suntem chema\i s[ purt[m Numele lui Hristos =i putem aduce

cui vrea El, tot a=a Acela care are un nume mai presus de orice alt
nume (Efeseni 1:21) poate da un nume ve=nic, care nu se stinge,
celor ce prin poc[in\[ vin la Dumnezeu. Prin harul lui Dumnezeu
ni s-a dat un Nume care este singurul Nume în care putem fi mân-
tui\i, ca astfel s[ primim =i noi un nume, f[cut nu de noi sau de
vreun alt om, ci de Dumnezeu. <În nimeni altul nu este mântuire;
c[ci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor, în care
trebuie s[ fim mântui\i> (Fapte 4:12). Acelora care L-au primit pe
Domnul Isus =i au crezut în Numele Lui, prin decret divin, li s-a
dat dreptul s[ se numeasc[ copii ai lui Dumnezeu, pentru c[ sunt
n[scu\i din Dumnezeu (Ioan 1:12). Ca =i copii ai Lui avem drep-
tul s[-L chem[m <Ava>, adic[ <Tat[> (Romani 8:15), pentru c[
prin credin\[ am devenit copii ai Lui, cu drept de mo=tenire
împreun[ cu Fiul S[u în Împ[r[\ia Cerurilor. 
Un nume bun, spune cartea proverbelor (Proverbe 22:1), este

mai de dorit decât o bog[\ie mare, dar nu to\i cunosc sau râvnesc
dup[ a avea un nume bun din perspectiva lui Dumnezeu. Un
astfel de nume bun de care nu trebuie s[ te despar\i la groapa mor-
mântului se poate primi numai prin Acela care are un Nume, care
este mai presus de orice alt nume =i anume prin Domnul Isus. Un
nume bun este un nume recunoscut în cer ca fiind numele unui
suflet mântuit. Un astfel de nume, la fel cum vedem în cazul lui
Moise, este ascultat atunci când î=i îndreapt[ rug[ciunea spre cer.
<Domnul a zis lui Moise: «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). Aceia care devin oi în turma lui Hristos sunt cei care
devenind fapturi noi în Hristos recunosc =i deosebesc vocea
P[storului cel Bun care ]i cheam[ pe nume. <Portarul îi deschide,
=i oile aud glasul lui; el î=i cheam[ oile pe nume, =i le scoate afar[
din staul> (Ioan 10:3). 
Este suficient uneori s[ roste=ti un nume pentru ca în fa\a

ochilor min\ii s[ \i se zugr[veasc[ imediat o anumit[ personalitate
=i un anumit fel de tr[ire. Când auzim numele de Iuda ne gândim
la tr[dare, iar când auzim numele de Racabi\i ne gândim la ni=te
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poc[in\[, în noi are loc na=terea din nou prin dorin\ele =i faptele
noastre Duhul Sfânt dezvolt[ în noi un caracter ce ne identific[ în
cer ca fiind ai Domnului, care ne cunoa=te pe nume. De-a lungul
istorie putem vedea clar cum numele frumos de cre=tin a atras
asupra acelora care l-au purtat nu numai bucurie, ci =i prigoan[.
Noi trebuie s[ fim gata pentru a pl[ti pre\ul acestui nume frumos
de cre=tin. Dumnezeu a schimbat numele lui Avram în Avraam,
iar numele so\iei lui Sarai l-a schimbat în Sara. Poate era mai u=or
pentru Avraam dac[ Domnul îi schimba numele dup[ ce l-a avut
pe Isac, dar a trebuit, chiar dac[ nu din primul moment, s[
dea dovad[ de o credin\[ care dovede=te c[ El crede în Atotputer-
nicia lui Dumnezeu. Tot a=a =i noi, care spunem c[ vom mo=teni
cerul, suntem privi\i uneori ca ni=te caraghio=i, la fel cum proba-
bil c[ a fost privit Avraam de cei c[rora li s-a recomandat cu
numele de <tat[l multor popoare> într-o vreme când aceasta p[rea
a fi imposibilitate. 
Noi, care purt[m numele de cre=tini adic[ numele lui Hristos,

suntem uneori lua\i în râs sau chiar batjocori\i când spunem c[
vom tr[i ve=nic =i vom împ[r[\i împreun[ cu Hristos. <Nu batjo-
coresc ei frumosul nume pe care-l purta\i?> (Iacov 2:7). Pentru o
perioad[ se pare c[ Avraam a purtat o ru=ine, trebuind s[ suporte
ironia celor din jur care-l, strigau dup[ numele nou: <Tat[l unei
mul\imi>, de=i nu avusese niciun copil cu Sara înc[, pân[ când
Dumnezeu i-a dat ceea ce i-a promis. Deci, =i noi s[ r[bd[m,
iertându-i pe aceia care încearc[ s[ batjocoreasc[ credin\a noas-
tr[, pentru c[ în curând împreun[ cu to\i aceia c[rora Dumnezeu
le-a dat un nume nou ne vom bucura de împlinirea promisiunilor
lui Dumnezeu. Iacov a trecut printr-o =coal[ în care a ajuns s[-L
cunoasc[ pe Cel care este <Minunat>, ca apoi s[ primeasc[ nume -
le de Israel, dar =i în dreptul nostru Dumnezeu prin Duhul Sfânt,
controlând =i schimbând împrejur[ri în folosul nostru, lucreaz[ la
numele noastre pe tot parcursul vie\ii noastre de credin\[. 
Pe m[sur[ ce trece via\a =i îmb[trânim începem s[ în\elegem

mai bine adev[rata valoare a lucrurilor, ajungând s[ pricepem

cinste acestui Nume prin felul în care tr[im, dovedind c[ suntem
cu adev[rat cre=tini. Fra\ii din Antiohia au fost primii care s-au
bucurat de cinstea de a fi numi\i cre=tini =i dup[ ei alte milioane
de suflete, unul câte unul, au ales s[ treac[ de la un nume pe care
=i-l f[ceau ei la numele nobil de cre=tin. Când Dumnezeu i-a
schimbat numele lui Avram i-a spus s[ tr[iasc[ înaintea Lui în
neprih[nire. }n mod asem[n[tor aceia care primesc frumosul
nume de cre=tin trebuie s[ umble înaintea Domnului în sfin\enie,
ca s[ aduc[ cinste =i nu ru=ine Aceluia care le-a dat dreptul s[ se
numeasc[ copii ai lui Dumnezeu. Noi avem un nume nou, dar
lucr[m în autoritatea Numelui Domnului Isus, care este un nume
de temut chiar =i în lumea bântuit[ de duhuri, pentru c[ Numele
Lui reprezint[ loialitate, autoritate =i putere. 
Pentru a ne putea schimba numele din nemântui\i în mântui\i,

=i în acela=i timp s[ satisfac[ dreptatea lui Dumnezeu, care cerea
plat[ pentru p[cat, Domnul Isus a murit pentru noi, dar înainte de
a muri la Golgota a trecut =i El prin experien\a de a avea numele
schimbat de c[tre oameni. Când c[rturarii, care \ineau cheile
Împ[r[\ie far[ s[ intre ei =i far[ s[ lase nici pe al\ii s[ intre, au
v[zut felul ]n care oamenii ce-L înso\eau pe Domnul Isus în anu-
mite împrejur[ri I-au schimbat numele din <tâmplarul, feciorul
Mariei> (Marcu 6:3) în Isus <prieten al vame=ilor =i al p[c[ -
to=ilor> (Matei 11:19). Fariseii, care se pare c[ niciodat[ nu au
înv[\[t c[ ori de câte ori }l provoac[ =i-L ispitesc pe Domnul Isus
se fac de râs, s-au scandalizat grozav când au v[zut cu cine s-a
asociat Domnul =i, închizând ochii la minunile f[cute de El, au
socotit c[ }l pot înjosi =i degrada prin a-I da numele de <prieten al
p[c[to=ilor>. Dar de fapt acesta a fost =i înc[ mai este un adev[r,
deoarece Domnul Isus a venit în trup pe p[mânt pentru p[c[to=i. 
F[r[ s[ se întineze, Domnul Isus S-a apropiat de cei bolnavi în

suflet de p[cat, =i prin jertfa Sa s-a oferit s[ le pl[teasc[ datoria,
schimbându-le astfel numele din p[c[to=i în ierta\i =i mântui\i.
Aceast[ schimbare este unul din lucrurile f[cute de Dumnezeu în
noi, oamenii, în cooperare cu voin\a noastr[. Dup[ ce, prin
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cei care înc[ sunt pe p[mânt, formeaz[ Biserica pe care Domnul
Isus a r[scump[rat-o cu }nsu=i sângele S[u (Fapte 20:28). <De
Biserica celor întâi n[scu\i, care sunt scri=i în ceruri, de
Dumnezeu, Judec[torul tuturor, de duhurile celor neprih[ni\i,
f[cu\i des[vâr=i\i, de Isus, Mijlocitorul leg[mântului celui nou, =i
de sângele stropirii, care vorbe=te mai bine decât sângele lui
Abel> (Evrei 12:23, 24). Cei ce apar\in acestei categorii de
suflete, a c[ror nume sunt scrise în ceruri, se deosebesc de ceilal\i
oameni prin faptul c[ tr[ind în lumina Scripturii faptele lor strig[
mai tare ca orice ar spune. Ei vorbesc pu\in, dar fac mult în râvna
lor, care lucreaz[ în în\elepciunea ce vine de sus. Ce fel de nume
ai? Ai tu un nume care este scris ]n cer? Numele care valoreaz[
mult înaintea Domnului este acela de <sfânt>, echivalent cu starea
omului care poc[indu-se a ajuns sp[lat de vechile lui p[cate =i
începe s[ tr[iasc[ pentru Dumnezeu. Scriptura ne ajut[ s[
în\elegem c[ aceia care au devenit copiii Domnului nu numai c[
pot avea numele de sfin\i, ci trebuie s[ fie sfin\i. <Ci, dup[ cum
Cel ce v-a chemat este sfânt, fi\i =i voi sfin\i în toat[ purtarea
voastr[> (1 Petru 1:15). 
Sfin\enia este o stare care prin excelen\[ se potrive=te doar lui

Dumnezeu, dar El a îng[duit ca aceast[ stare de lumin[ în
neprih[nire =i de separare de ce este r[u s[ fie experimentat[ =i
tr[it[ =i de sufletul care se poc[ie=te. P[mântul pe care a stat
Moise când i s-a spus s[-=i de-a înc[l\[mintele jos a devenit sfânt
prin prezen\a lui Dumnezeu. Hainele preo\ilor care f[ceau o
slujb[ înaitea Domnului erau sfinte, dar Dumnezeu a dorit =i l[sat
ca =i oamenii s[ fie sfin\i atunci duhul le este trezit din somnul de
moarte =i se poc[iesc din p[catele f[cute în r[t[cirea min\ii lor.
<Deci, vou[ tuturor, care sunte\i prea iubi\i ai lui Dumnezeu în
Roma, chema\i s[ fi\i sfin\i...> (Romani 1:7). Sfin\ii de ast[zi sunt
aceia care au credin\a sfin\ilor dat[ o dat[ pentru totdeauna. Ei
sunt aceia care au o credin\[ ce le schimb[ =i modeleaz[ via\a
dup[ voia lui Dumnezeu. Sfin\ii sunt aceia care odat[ ce au dat
n[vala =i inima lor a devenit parte din Împ[r[\ia lui Dumnezeu

lucruri pe care nu le-am în\eles c`nd am fost tineri. În cel de pe
urm[ anotimp al vie\ii ne gândim tot mai mult la via\a ce urmeaz[
=i pe m[sur[ ce via\a ni se scurge ca printre degete, f[r[ s[ ne
putem împotrivi, pre\uim tot mai mult numele pe care ni-l d[
Dumnezeu. Pentru ca Avraam s[ ajung[ s[ aib[ un nume mare, pe
care i l-a dat Dumnezeu, a trebuit s[ asculte =i s[ ias[ din \ara lui,
unde avea o stare de confort =i siguran\[. Când este vorba de
c[l[uzirea pe care Dumnezeu ne-o d[ ast[zi prin Duhul Sfânt, El
nu ]i duce pe unii la El pe un drum =i pe al\ii pe un alt drum, ci îi
duce pe to\i cei ce vor numele de mântui\i pe drumul poc[in\ei,
care nu este larg, pentru c[ nu mul\i aleg s[ mearg[ pe el. Cine are
numele de oaie a Domnului ascult[ de El, pe când cine nu ascult[
de El nu este o oaie a Lui. Ce fel de nume ai? Ai tu numele de
poc[it? Mul\i se poc[iesc, dar nu se vede în ei schimbare =i nu au
nici bucurie în suflet, pentru c[ se poc[iesc cum vor ei, nu cum
prescrie Scriptura. 
Când omul se poc[ie=te cum vrea el î=i rezerv[ o parte a inimii,

pentru c[ nu vrea s[ se despart[ chiar de tot ce este r[u, sau se
poc[ie=te cu gândul c[ la nevoie mai poate s[ în=ele. }ns[ atunci
când cineva este str[puns cu adev[rat în inim[ de Cuvântul
Evangheliei se pred[ f[r[ de rezerve Domnului =i atinge st[ri
în[l\[toare de har în prezen\a Lui. Când un suflet care a auzit
glasul Evangheliei ajunge s[ dea socoteal[ de via\a tr[it[ pe
p[m`nt înaintea Creatorului nu se deschide o carte, care verific[
tradi\ia sau obiceiul religios a acelei persoane, ci via\a fiec[ruia
va fi comparat[ =i faptele îi vor fi echivalate dup[ Evanghelia care
ne-a fost dat[ nou[ oamenilor ca s[ o auzim, s[ o credem =i s[ ne
conform[m ei. Bine, se întreab[ unii, dar ce fel de nume de cre=tin
trebuie s[ avem =i c[rei denomina\iuni ar trebui s[ ne al[tur[m?
Recunoscând c[ nicio religie nu mântuie, ci numai Domnul Isus
care este urzitorul ei poate face aceasta, trebuie s[ urm[m
înv[\[tura Scripturii prin care Domnul Isus ne face de cunoscut c[
este necesar ca prin poc[in\[ s[ fim n[scu\i din nou. 
Totalitatea cre=tinilor n[scu\i din nou, cei trecu\i în ve=nicie =i
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33
DRAGOSTEA LUI ÎN NOI

<Eu le-am f[cut cunoscut Numele T[u, =i li-L voi mai
face cunoscut, pentru ca dragostea cu care M-ai iubit
Tu, s[ fie în ei, =i Eu s[ fiu în ei.> Ioan 17:26

Niciodat[ nu s-a vorbit =i nu s-a cântat mai mult despre
dragoste ca =i în genera\ia de ast[zi, dar este posibil ca
genera\ia care a ajuns la maturitate în ultimii ani s[ fie

genera\ia cea mai str[in[ de a cunoa=te ce înseamn[ adev[rata
dragoste. S-a trecut cu timpul de la a iubi interiorul datorit[ unei
frumuse\i l[untrice la a iubi doar exteriorul, care este trec[tor. }n
acest fel, încet s-a trecut de la a da valoare caracterului mai pre-
sus de orice la a pune mai mult pre\ pe aparen\[ =i pe lucrurile
materiale. Nu pu\ini au redus ceea ce ei numesc dragoste la un
sim\ animalic al poftei, iar pentru al\ii dragostea este o pasiune ce
nu poate fi controlat[, ci doar apare =i dispare în via\a lor.
Dragostea nu este doar o pasiune, dar poate duce la un sim\ de
pasiune. Nu este ceva ce d[ peste noi, cum spun unii c[ s-au
]ndr[gostit, ca un sim\ l[untric, pentru c[ dragostea nu este doar
un sim\ sau o emo\ie, cu toate c[ de cele mai multe ori le con\ine
=i pe acestea. Noi =tim c[ în Scriptur[ Domnul ne porunce=te s[
iubim, dar un sim\ nu poate fi poruncit =i aceasta înseamn[ c[ a
iubi este o ac\iune ce const[ în fapte. 
În acest sens Scriptura le porunce=te b[rba\ilor s[-=i iubeasc[

so\iile lor. Aceast[ porunc[ nu este o sugestie, ci o porunc[.
Dragostea include o alegere care este urmat[ de un anumit fel de
comportare =i nimeni nu a dovedit mai bine aceasta ca Dumnezeu,

=tiu c[ nu î=i pot permite nechibzuin\a de a tr[i sfin\enia la trecut,
ci prin alegerile ce le fac o promoveaz[ în via\a lor în fiecare zi.
Cu sfin\ii S[i Domnul se va întoarce atunci când orice ochi }l va
vedea. <+i pentru ei a prorocit Enoh, al =aptelea patriarh de la
Adam, când a zis: «Iat[ c[ a venit Domnul cu zecile de mii de
sfin\i ai S[i»> (Iuda 1:14). 
Ce nume ai? Ai tu un nume pe care \i l-ai f[cut tu, sau ai dat

voie Duhului Sfânt s[ creasc[ în tine virtu\ile care, de=i e=ti
imperfect, te identific[ c[ e=ti un sfânt? Aceia care prin poc[in\[
î=i fac partea lor, în ascultare de Cuvânt =i sub c[l[uzirea Duhului
Sfânt ajung s[ aib[ numele de sfin\i, vor avea parte de prima
înviere =i se calific[ pentru beneficii ve=nice în Împ[r[\ia lui
Dumnezeu unde, într-o fericire ce nu poate fi în\eleas[ de muri-
tori, vor de\ine numele de <preo\i>. <Ferici\i =i sfin\i sunt cei ce
au parte de întâia înviere! Asupra lor a doua moarte n-are nicio
putere; ci vor fi preo\i ai lui Dumnezeu =i ai lui Hristos, =i vor
împ[r[\i cu El o mie de ani> (Apocalipsa 20:6). Ce fel de nume
ai? Este el potrivit pentru a ajunge =i r[mâne ve=nic în prezen\a
Domnului? Poate spui c[ =tii =i ai v[zut multe, poate spui c[ e=ti
pre\uit de oameni pentru realiz[rile de pân[ acum, de aceea faci
parte din categoria celor care spun c[ fac ce vor ei, dar dac[ î\i
iube=ti sufletul este mai bine s[ te hot[r[=ti s[ faci ce trebuie. 
Avem de partea noastr[ pe Domnul Isus care înc[ mai este

Mijlocitor =i suntem urm[ri\i de cerul plin de suflete entuziasmate
care a=teapt[ ziua marei s[rb[tori, unde e=ti invitat =i tu, ]ns[
avem =i un vr[jma= înver=unat, dibaci în în=el[torii, care prin
slugile =i marfa lui caut[ s[-i abat[ pe oameni de la a p[=i pe calea
cea bun[. Dac[ pân[ ast[zi, la fel ca =i cei din câmpia +inear, ai
vrut s[-\i faci un nume pentru tine =i ai ajuns încâlcit în vreun
h[\i= de idei r[t[citoare sau de vicii p[gubitoare, Domnul Isus î\i
ofer[ sc[pare =i dup[ ce te iart[ =i te schimb[ într-o f[ptur[ nou[
î\i d[ un nume nou de copil al Domnului, de aceea te îndemn s[
faci pasul poc[in\ei, pentru ca El s[ fie Mântuitorul sufletului t[u. 

Amin
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prin care cunoa=tem =i primim dragostea Tat[lui. <Isus i-a zis:
«Eu sunt calea, adev[rul =i via\a. Nimeni nu vine la Tat[l decât
prin Mine»> (Ioan 14:6). Dragostea cu care iubim este ca o
flac[r[, care pentru a arde are nevoie de o surs[ de energie. Nu
putem iubi ce nu cunoa=tem. Cuvântul Scripturii, care ne-a fost
dat cu acest scop, ni-L face de cunoscut pe Dumnezeu =i voia Lui
pentru noi în m[sura în care }l putem cuprinde cu mintea noastr[
=i sim\i cu duhul nostru. Domnul Isus a spus c[ le-a f[cut de
cunoscut Numele Tat[lui =i aceast[ cuno=tin\[ a fost =i este nece-
sar[ ca s[ între\in[ flac[ra dragostei. Când ajungi la cuno=tin\a
despre Dumnezeu te atinge dragostea Lui pentru tine =i apare
dorin\a de a cunoa=te =i fi ]n rela\ie bun[ cu acest Dumnezeu bun.
Cunoa=tem Numele lui Dumnezeu atunci când venim de la întu -
neric la lumin[, pentru c[ El este Lumin[ =i în El nu este întune -
ric. <Neprih[nitule Tat[, lumea nu Te-a cunoscut; dar Eu Te-am
cunoscut, =i ace=tia au cunoscut c[ Tu M-ai trimis> (Ioan 17:25). 
Lumea roste=te Numele lui Dumnezeu f[r[ s[ =tie prea multe

despre Acela care va judeca vii =i mor\ii, dar aceia care au devenit
copii ai lui Dumnezeu }l cunosc pe Dumnezeu ca Tat[ Neprih[nit,
pentru c[ acest Nume spune ceva despre celelalte atribute
des[vâr=ite ale lui Dumnezeu. Pentru cel setos dup[ p[cat, care nu
vrea s[-l p[r[seasc[, cuvântul de Tat[ Neprih[nit produce spaim[,
pe când acela care a cerut =i a îmbr[cat haina neprih[nirii lui
Hristos iube=te pe Tat[l Cel Neprih[nit, pentru c[ în dragostea Sa
ne-a promis via\[ ve=nic[ =i va face ceea ce a promis. <Orice ni se
d[ bun =i orice dar des[vâr=it este de sus, pogorându-se de la Tat[l
luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbr[ de mutare>
(Iacov 1:17). Când primim darul mântuirii primim Darul de care
aveam nevoie cel mai mult, pentru c[ prin Domnul Isus, Fiul care
ni s-a dat, am primit iertarea p[catelor =i un început nou de via\[
care duce la o destina\ie nou[. 
Când primim de la Tat[l luminilor daruri de sus, este rândul

nostru s[ facem ca cei din jur s[ se bucurie de aceste daruri pe
care El ni le d[. Facem toate acestea sub umbrela dragostei care

care a dus la îndeplinire un plan de mântuire pentru omul s[r[cit
de p[cat, prin jertfa înlocuitoare a Domnului Isus pe Calvar.
Dumnezeu ne-a iubit pân[ când înc[ îi eram vr[jma=i, când eram
nep[s[tori fa\[ de Legea Lui, când uram adev[rul Lui, când nu ne
p[sa de poruncile Lui =i când înc[ eram p[c[to=i. Eram ca un
de=ert în care nu cre=tea nimic frumos, pentru c[ p[catul n-a l[sat
nimic frumos în via\a noastr[ =i totu=i dragostea lui Dumnezeu
ne-a c[utat =i ne-a oferit o mân[ de împ[care prin Fiul S[u Preaiu-
bit. El ne-a iubit chiar =i atunci când nu aveam nimic care s[
merite aten\ia Lui, ci aveam doar o stare care atr[gea pedeaspa
Lui. Totu=i El a intervenit prin planul numit har ca s[ pun[ în noi
ceea ce are valoare =i astfel noi s[ avem valoare. 
Când vorbim despre dragostea lui Dumnezeu vorbim de

lucrurile adânci ale unui Dumnezeu pe care mintea noastr[ nu are
cum s[-L în\eleag[ pe deplin, a=a dup[ cum nu-I în\elegem pe
deplin gândurile sau c[ile, =i totu=i este o parte din Dumnezeul
care ne atinge cu bun[tatea Sa. Când vorbim despre dragostea lui
Dumnezeu vorbim despre o fântân[ a binelui despre care doar
putem spune c[ este mai adânc[ ca =i o anumit[ dovad[ a
dragostei Lui. Cuvintele citate la început fac parte din rug[ciunea
Domnului Isus înainte de patimile Sale, pentru cei care au fost
atunci =i pentru cei care sunt ast[zi ucenicii Lui. Cuvintele unui
om înainte de moarte sunt ascultate cu aten\ie. Cu atât mai de pre\
sunt cuvintele omului Dumnezeu, care a spus ce nu a mai spus un
om vreodat[, =i anume c[ va muri =i va învia a treia zi, dup[
Scripturi. Ultimele cuvinte ale rug[ciunii Lui s-au adresat pentru
a ar[ta importan\a dragostei Tat[lui pe care Domnul Isus a
sim\it-o =i pe care El a dorit-o s[ fie în ucenici, ca prin aceast[
dragoste chiar El, Domnul, s[ fie în ei. Nu este stare mai înalt[
pentru un muritor ca aceea când prin aceast[ dragoste Isus
Hristos vine s[ locuiasc[ în el. 
Rug[ciunea Domnului Isus face din nou clar[ ideea c[ între

ucenicii Lui de atunci =i Dumnezeu Tat[l, la fel ca =i între noi =i
Dumnezeu Tat[l, este Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu
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Casa Tat[lui. 
Unul din semnele c[ Domnul Isus locuie=te în noi este c[

dorim mântuirea oamenilor, =i aceasta se vede din ceea ce facem.
Noi singuri avem mai mult[ sau mai pu\in[ dificultate în a iubi
anumi\i oameni, dar dorin\a Domnului Isus amintit[ în textul citat
la început spune: <Eu în ei>, =i atunci când El este în noi
imposibilul devine posibil. Apostolul Pavel a valorificat aceast[
promisiune a prezen\ei Domnului în credincio=i =i a vrut s[ vad[
aceast[ binecuvântat[ stare în toate bisericile pe unde L-a
propov[duit pe Hristos. <Vreau s[ zic: «taina \inut[ ascuns[ din
ve=nicii =i în toate veacurile, dar descoperit[ acum sfin\ilor Lui,
c[rora Dumnezeu a voit s[ le fac[ cunoscut care este bog[\ia
slavei tainei acesteia între Neamuri, =i anume: Hristos în voi,
n[dejdea slavei»> (Coloseni 1:26, 27). A tr[i pentru Dumnezeu nu
este un exerci\iu pe care-l facem în mod independent sau singuri,
izola\i de societate, ci între semenii no=tri, care mereu ne prezint[
cu oportunitatea de a-L l[sa pe Hristos din noi s[ îi iubeasc[,
f[cându-le bine. Avem nevoie de semenii no=tri pentru ca El s[-+i
duc[ planul la îndeplinire în via\a noastr[, fiindc[ numai în
mijlocul oamenilor Duhul Sfânt poate cre=te în noi anumite virtu\i
ce pot da frumuse\e sufletului nostru. 
Dumnezeu îng[duie s[ trecem prin situa\ii în care nu putem

alege felul de oameni cu care avem de-a face. Uneori El îng[duie
s[ avem de-a face cu oameni care sunt mai greu de iubit pentru
omul duhovnicesc =i sunt imposibil de iubit pentru omul firesc,
dar dragostea Lui în noi poate face ceea ce dragostea noastr[ nu
poate. În planul =i ochii Domnului toate sufletele au valoare, chiar
=i acelea care sunt dificile, =i dragostea Lui în noi ]nregistreaz[
cele mai mari biruin\e atunci când poate iubi nu numai pe aceia
care ne iubesc, ci =i pe aceia care nu ne iubesc. Dumnezeu ne las[
voin\a liber[ chiar =i dup[ ce suntem mântui\i, dar pentru a putea
avea succes în pribegia noastr[ pe p[mânt, l[sând ca dragostea
Lui în noi s[-i iubeasc[ pe cei din jurul nostru, trebuie s[ dez-
volt[m o vedere duhovniceasc[ cu privire la viitorul acestor per  -

cuprinde =i include tot ce facem sub cârmuirea Duhului Sfânt.
Când dragostea Lui este în noi ea se r[sfrânge în bun[tate peste cei
din jur, chiar dac[ risc[m ca oamenii s[ abuzeze de aceast[ sin-
ceritate =i dorin\[ a noastr[ de-a face bine. Un juc[tor de golf
cre=tin a câ=tigat un turneu important, =i la sfâr=it i s-a înmânat ca
parte din premiu un cec cu o sum[ substan\ial[ de bani. Dup[ ter-
minarea turneului, pe când î=i punea lucrurile în ma=in[, s-a
apropiat de el o femeie =i i-a spus c[ pentru el este o zi plin[ de
bucurie, dar pentru ea =i copilul ei este o zi de durere =i triste\e.
Femeia îndurerat[ a spus c[ are un copil bolnav de o boal[ incura -
bil[ =i nu are cu ce s[-i cumpere nici cele mai simple =i mici lu -
cruri care l-ar putea face pe copil fericit în s[pt[mânile care
i-au mai r[mas de tr[it. Adânc mi=cat, omul a semnat cecul pe
spate =i i l-a dat femeii, spunându-i s[ mearg[ =i cu acei bani s[ în -
cerce s[ fac[ ultimele zile ale copilului ei cât se poate de fericite.
O s[pt[mân[ mai târziu, când cei care i-au înmânat cecul au

aflat cine a scos banii de la banc[, i-au spus omului care a dat
cecul femeii c[ acea femeia l-a în=elat, pentru c[ ea nu are copil
=i este renumit[ pentru astfel de fapte de în=el[torie. Omul care a
dat banii a spus c[ este cea mai bun[ veste pe care a auzit-o în
acea zi, deoarece înseamn[ c[ nu exist[ acel copil care sufer[ =i
este pe patul de moarte. El a spus c[ a dat banii în Numele
Domnului Isus, iar restul nu este treaba lui. Chiar dac[ bun[tatea
lui a fost abuzat[, s-a bucurat, a=a cum dragostea se bucur[ de
bine, c[ acel copil nu sufer[. Dumnezeu este bun =i milos. Când
Domnul Isus este în noi suntem =i noi buni =i milo=i, chiar dac[
uneori, la fel cum un pom cu road[ este b[tut uneori ca s[ dea
road[, suntem =i noi trata\i într-un mod dur =i nemeritat.
Dragostea nu st[ singur[. Dumnezeu, care este în noi, ne face
s[ nu mai fim singuri niciodat[, ca apoi dragostea Lui prin noi
s[ cheme =i pe al\ii la acest Dumnezeu Bun, ca astfel familia
Neprih[nitului Tat[ s[ creasc[ tot mai mult la num[r, pân[ în
ziua marei întâlniri, când to\i cei care au fost sp[la\i de vin[ în
Sângele Mielului lui Dumnezeu s[ s[rb[toreasc[ împreun[ în
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folosit de Dumnezeu. Dac[ vrem ca dragostea Lui s[ fie în noi
trebuie s[ ne alarm[m când apar în noi gândul de a împ[r\i ziua,
via\a =i orice altceva am avea în lucruri care sunt ale noastre =i
lucruri care sunt ale Lui. Când Dragoste Lui în noi este prioritatea
noastr[ nu r[mânem mai s[raci, cum poate se gândesc unii c[ El
i-ar obliga s[ dea tot ce au, ci în în\elepciunea =i binecuvântarea
care vine de sus El î\i poart[ de grij[ chiar =i ]n privin\a nevoilor
p[mânte=ti. Umblând cu Dumnezeu prin credin\[ auzi glasul Lui,
f[r[ s[ auzi cu urechea, vezi, f[r[ s[ vezi cu ochii de carne, =i une-
ori te sim\i atins, f[r[ s[ te ating[ vreun om. 
Una din scuzele faptului c[ uneori ca oameni nu =tim ce

înseamn[ s[ iube=ti =i nu =tim s[ facem diferen\[ între dragostea
fireasc[ =i cea duhovniceasc[ este c[ spre deosebire de greci, care
foloseau cuvinte diferite ca s[ exprime dragostea fa\[ de diferite
persoane, noi folosim mai mult doar cuvântul de iubire. Dragos -
tea pe care grecii o numeau agape este cea care se d[ruie=te f[r[
s[ a=tepte ceva înapoi. Este dragostea cu care trebuie s[ iubim =i
noi. Este o dragoste ca =i cea a lui Dumnezeu pentru om. Este
felul de dragoste de care lumea are nevoie ast[zi. Mul\i vor daruri
=i alerg[ dup[ ele, dar a iubi cu o astfel de dragoste din Dumnezeu
este semnul maturit[\ii unui cre=tin, =i fiecare credincios trebuie
s[ o aib[. Darurile pe care Dumnezeu alege s[ le lase în Biseri c[
sunt bune =i de dorit, dar sunt temporare, pe când dragostea
r[mâne ve=nic. 
Cu mai mul\i ani în urm[ un grup de oameni au vrut s[ urce

Everestul, ]ns[ înainte de a fi selecta\i pentru aceast[ misiune difi-
cil[ au fost testa\i psihologic. Printre alte întreb[ri li s-a pus între-
barea: <Ve\i ajunge sus ]n vârf?>. R[spunsurile au fost
urm[toarele: <Voi încerca! Îmi voi da toat[ silin\a! Ar trebui s[
pot face aceasta, pentru c[ am antrenament!>, ]ns[ unul a spus:
<Da! Voi reu=i!>, =i a=a a fost. Pentru acel om cucerirea acelui
munte reprezenta cel mai important lucru din via\a lui în acel
moment. Dragostea este everestul vie\ii cre=tine =i nu atunci când
avem de-a face cu aceia care ne fac bine, ne vorbesc de bine sau

soane. Vedem lucruri =i trecem prin împrejur[ri care ne dau opor-
tunitatea de la a privi nu doar la realitatea lucrurilor fizice v[zute
cu ochii, ci =i la realitatea lucrurilor spirituale v[zute =i pricepute
prin credin\[. Dragostea Lui în noi face parte din um bla rea prin
credin\[. Credin\a noastr[ }l onoreaz[ pe Dumnezeu, care a
promis o r[splat[ nestric[cioas[, adic[ care r[mâne ve=nic, acelo-
ra care r[mân credincio=i pân[ la cap[t, ferindu-se de idoli, ca nu
cumva s[ tr[deze prietenia lor cu Domnul. <Ce mai are Efraim a
face cu idolii? Îl voi asculta =i-l voi privi, voi fi pentru el ca un
chiparos verde: de la Mine î\i vei primi rodul> (Osea 14:8). 
Sufletul în care tr[ie=te Domnul este asem[nat cu un pom care

este viu datorit[ Lui; pom care rode=te roada Duhului datorit[
prezen\ei Lui în el. Un astfel de suflet refuz[ s[-=i tr[iasc[ via\a
doar pentru lucrurile care trec =i caut[ înainte de toate s[ aib[ o
ungere proasp[t[ a Duhului, investind timpul =i ce are în ceea ce
r[mâne ve=nic, a=a cum sunt sufletele oamenilor. Pentru c[ roada
ne vine de la El, ea lucreaz[ un scop divin =i nu unul p[mântesc.
Fiindc[ roada ne vine din El =tim c[ sursa acestei roade este
nelimitat[ =i r[mâne la alegerea noastr[ cât[ road[ vrem s[ rodim
=i aceasta ]n func\ie de cum ne punem via\a la dispozi\ia Lui =i în
m[sura în care }l iubim. Este dragostea Lui =i în sufletul t[u?
Când dragostea Lui este în noi, stare descris[ de Domnul Isus
când a spus: <Eu s[ fiu în ei> nu r[mâne doar ca plan sau dorin\[
de bine cu privire la ce vrei s[ faci, de dragul Lui, s[pt[mâna sau
luna viitoare, ci atunci când ungerea este proasp[t[ spui: <Ce pot
s[ fac pentru Domnul =i }mp[r[\ia Lui ast[zi?>, <Care din semenii
mei au nevoie s[ simt[ dragostea Lui care este în mine?> 
Când dragostea Lui este în noi nu mai negociem cu firea

veche, c[reia dac[-I ceri sfatul î\i spune c[ ai dat suficient, c[ ai
iertat =i ai sacrificat îndeajuns, ci având o vedere spiritual[
s[n[toas[ tr[ie=ti la nivelul duhului, care ca un vas sfin\it de
Cuvântul lui Dumnezeu, de sângele Domnului Isus =i de prezen\a
Duhului Sfânt prime=te în el din gândurile lui Dumnezeu =i le d[
curs, g[sind în aceasta nu o povar[, ci bucuria de a fi un vas
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iubire pentru acea persoan[, iar dac[ ai s[-i faci r[u ai s[ afli c[ o
iube=ti =i mai pu\in. De aici reiese c[ secretul de a duce o via\[ de
iubire este s[ la=i sim\urile pe care le ai pentru o persoan[ s[
urmeze fapta bun[ fa\[ de acea persoan[. Când pui o dragostea
care este o Road[ a Duhului între cei ce au o dragoste fireasc[,
p[mânteasc[, ea se deosebe=te, pentru c[ apare un contrast izbitor
în felul =i d[ruirea cu care iart[ =i iube=te, fiindc[ nu a=teapt[
r[splat[. O persoan[ fireasc[ =i egoist[ prive=te la toate doar
din punctul ei de vedere, dar o persoan[ care are dragoste,
mai ales când p[rerile difer[, vrea s[ =tie care este p[rerea
celeilalte persoane, pentru c[ dragostea rabd[ =i chiar ajunge la
îndelung[ r[bdare. 
Un p[rinte bun, care-=i iube=te copilul, reu=e=te s[ afle care

este punctul de vedere al copilului s[u, un so\ bun vrea s[
cunoasc[ punctul de vedere al so\iei sale, tot a=a dup[ cum un om
de afaceri caut[ =i este foarte interesat s[ cunoasc[ p[rerea clien-
tului =i a=tept[rile lui, spre a-i putea ini\ia o afacere profitabil[.
Dragostea nu-=i pierde controlul, nu-=i descarc[ nervii cu scuza c[
a=a este felul lui sau a ei, spun`nd c[ îi trece repede. +i explozia
atomic[ trece, dar urm[rile r[mân vreme îndelungat[. O vorb[
nepotrivit[ poate strica ceea ce a durat mult timp ca s[ fie zidit. O
persoan[ plin[ de dragoste este o persoan[ pe care aproape nimic
nu o poate face, a=a cum spunem noi, <s[ sar[ din s[rite>. }ns[ o
persoan[ lipsit[ de dragoste este deranjat[ de cel mai mic lucru
care nu-i convine =i este gata s[ spun[ aceasta, dac[ nu depinde în
vreun fel de persoana pe care a=a cum se spune uneori <nu o prea
înghite>. Dac[ ne iubim sufletul trebuie s[ devenim un inspector
de fructe în gr[dina inimii noastre. Trebuie s[ =tim c[ nu poate
exista road[ f[r[ sursa de via\[ a roadei. 
Duhul nostru trebuie s[ fie trezit la via\[ =i s[ aib[ ]n el Duhul

Sfânt, sau cum spun cuvintele Mântuitorului: <Eu s[ fiu în ei> ca
s[ poat[ rodi roada Duhului, pentru c[ f[r[ El suntem ca un pom
de care legi ceva fructe cu a\[ sau sârm[ de crengile pomului.
Dac[ tr[im a=a ]nc`t <El s[ fie în noi>, prin Duhul putem =i umbla

cel pu\in nu ne fac niciun r[u, ci atunci când avem de-a face cu
aceia care nu ne iubesc =i dac[ au oportunitate ne-o arat[ prin
vorbe sau chiar =i prin fapte. Este adev[rat c[ nu po\i controla
orice gând care-\i vine, dar po\i controla ce faci cu el. 
Dragostea nu se gânde=te automat la ce-i mai r[u despre cine-

va =i nu crede repede un lucru r[u despre cineva. Dragostea nu se
bucur[ de f[r[delegea cunoscut[ cu numele de <bârf[>, care are
ca scop s[ te fac[ s[ te bucuri de vina real[ sau închipuit[ a unei
alte persoane. Dragostea nu \ine socoteal[ de câte ori a iertat vina
altora, care de fapt descrie una din cele mai de jos st[ri la care
poate ajunge o persoan[ atunci când \ine seama de gre=elile altu-
ia. Dumnezeu nu a uitat ce ai f[cut, pentru c[ El nu sufer[ de
amnezie, dar alege s[ nu se gândeasc[ la ce ai f[cut (Romani 4:8).
Unii au o mare dificultate în a ar[ta dragoste unei alte persoane pe
care o judec[ ca fiind f[r[ de merit sau chiar o consider[ o per-
soan[ vinovat[. Putem observa un asemenea caz la Simion.
Într-o împrejurare g[sim c[ Domnul Isus a fost invitat s[ m[nânce
la un fariseu cu numele de Simion, unde a intrat o femeie cunos-
cut[ ca p[c[toas[ de localnici. Acea femeie a sp[lat picioarele
Domnului cu lacrimile ei =i le-a =ters cu p[rul capului ei. Domnul
Isus a r[spuns la indignarea ce o citea în inima lui Simion prin
a-i spune nu numai c[ p[catele acelei femei sunt iertate, dar =i
prin a-i spune o tain[ despre dragostea, =i anume c[ aceluia c[ruia
i se iart[ pu\in, iart[ pu\in, pe când aceluia c[ruia i se iart[ mult,
iube=te mult. 
De aici reiese c[ este posibil c[ unii nu pot iubi cu adev[rat

deoarece, de=i nu se simt p[c[to=i de p[cate considerate mari de
oameni, probabil c[ nu au sim\it niciodat[ iertarea lui Dumnezeu.
Nu este ceva neobi=nuit s[ auzi în lumea modern[ de ast[zi c[
cineva spune c[ nu-=i mai iube=te so\ul sau so\ia pe motivul c[
dragostea ]i este moart[ pentru acea persoan[, dar dragostea nu
este doar un sim\, de=i îl poate include, ci o decizie, pentru c[ a
iubi este o porunc[ dat[ de Dumnezeu. Dac[ ac\ionezi ca =i cum
iube=ti o persoan[ s-ar putea s[ afli c[ ajungi s[ ai =i sim\ul de
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lupt[ jos spre a intra în odihna Domnului, dar dore=te mult clipa
când va vedea fa\a Aceluia care prin jertfa Lui i-a dat mântuirea.
Este locul ve=nic spre care se îndreapt[ aceia care iubesc, =i
iubind urmeaz[ pilda lui Dumnezeu ca ni=te copii preaiubi\i. Este
locul unde dragostea este des[vâr=it[, pentru c[ acolo locuie=te
Acela care este Des[vâr=it =i se nume=te Dragoste. Iube=te cu
toat[ puterea ta prin ceea ce faci! Este cea mai bun[ investi\ie pe
care un suflet o poate face, pentru c[ acela tr[ie=te iubind, fericit
=i va tr[i ve=nic cu Dumnezeul care este Ve=nic.                                           

Amin

în Duhul. <Dac[ tr[im prin Duhul, s[ =i umbl[m prin Duhul>
(Galateni 5:25). Roada mult dorit[ de Dumnezeu numit[ dragoste
cre=te numai în climatul creat de ascultarea de Duhul Sfânt, care
ne înva\[ cum s[ ne punem sub autoritatea Scripturii, ca apoi =i
noi s[ fim autoriza\i de Scriptur[ în a face lucr[rile lui Dumnezeu.
Nu po\i cre=te banane =i portocale la polul nord. Nu ai cum s[ pro-
duci roada Duhului dac[ nu umbli prin Duhul pe c[rarea trasat[
de Dumnezeu pentru tine. R[mânând în El prin ascultare de
Duhul Sfânt aceast[ road[ cre=te =i noi o purt[m ca un pom
care este p[zit de puterea lui Dumnezeu =i astfel s[ r[mân[ pân[
la coacere. 
Aristotel, gânditor grec renumit, a fost unul dintre aceia care ar

fi vrut s[-L cunoasc[ pe Dumnezeu, dar pentru c[ nu L-a cunos-
cut l-a numit <Cel ce mi=c[ =i nu poate fi mi=cat>. Aceast[ idee
reprezint[ p[rerea general[ a grecilor despre zei, pe care îi cre-
deau capricio=i =i gata s[ pedepseasc[, dar adev[ratul Dumnezeu
este dragoste, care nu numai c[ poate <mi=ca orice =i pe oricine>,
dar este un Dumnezeu care se las[ mi=cat de dragostea aceluia
care iube=te. El a fost =i este mi=cat de durerea =i nevoile noastre,
=i nic[ieri nu se vede mai bine aceasta ca la Golgota, unde a
dovedit, pentru c[ ne iube=te. Dac[ ne iubim copiii nu le d[m
întotdeauna ce merit[ =i uneori nici ce am vrea s[ le d[m, ci le
d[m ceea ce au nevoie, =i Dumnezeu a f[cut =i face la fel cu noi.
El ne-a dat ce avem nevoie. El ne-a dat dragostea Sa prin Fiul
S[u, ca prin jertfa-I des[vâr=it[ s[ putem deveni =i noi f[pturi noi,
care iubesc =i au ca destina\ie cerul. 
Fericirea const[ în a face ceea ce este bine în ochii Domnului.

A iubi este ceea ce face cre=tinul atunci când este s[n[tos în
credin\[. Dac[ înve\i s[ iube=ti în lucruri mici vei ajunge s[ po\i
iubi =i în cele mari, pentru c[ dragostea este un paradox, fiindc[
cu cât dai mai mult, cu atât ai mai mult, =i cu cât e=ti mai zgârcit
cu ea, cu atât ai mai pu\in. Cel mai important lucru pentru
sufletele noastre este mântuirea. Sufletul mântuit tânje=te nu
numai dup[ a ajunge în casa Tat[lui, pentru a pune arm[tura de
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Ionadab Recabitul =i în via\a lui Iosif cel curat. Când Ieremia a
oferit fiilor lui Recab s[ bea vin ace=tia au refuzat politicos,
ascultând astfel ferm de porunca tat[lui lor. Aceast[ ascultare a
fost urmat[ de o binecuvântare. David este un alt exemplu a ce
înseamn[ s[ fii ascult[tor de p[rin\i, pentru c[ îl g[sim în
Scriptur[ c[ a ascultat de tat[l lui, iar mai târziu, când a sim\it c[
via\a p[rin\ilor lui ar putea fi în pericol, a avut grij[ s[-i duc[ la
un loc de siguran\[. <...El a zis împ[ratului Moabului: «D[ voie,
te rog, tat[lui meu =i mamei mele s[ vin[ la voi, pân[ voi =ti ce va
face Dumnezeu cu mine»> (1 Samuel 22:3). 
S[ ai copii înseamn[ s[ lucrezi cu Dumnezeu în a crea o minu -

ne, iar când prin exemplul de tr[ire ai dobândit dreptul de a cere
s[ fii ascultat de ei po\i s[di în inima lor s[mân\a cea bun[ a
Cuvântului. O zi întunecat[ =i grea a încerc[rii poate fi un privi -
legiu de a lumina via\a copilului t[u, ca atunci când va ajunge s[
întoarc[ pagina vie\ii lui, trecând de la adolescen\[ spre maturi-
tate, s[ continue s[ fie luminat de lumina pe care a v[zut-o la
p[rin\ii lui. Când devii p[rinte ai o experien\[ nou[, în care parc[
sim\i c[ \i se deschise o nou[ camer[ în inim[, unde \ii iubire pen-
tru acel copil nou-n[scut. Aceast[ iubire nu poate fi în\eleas[ de
cei care nu au copii, la fel cum durerea ce o simte un om nu poate
fi în\eleas[ întotdeauna pe deplin de un alt om. 
Atunci când copiii no=tri iau decizii gre=ite, care-i cost[, far[

s[ putem refuza sim\im durere în[untrul nostru =i în\elegem pu\in
mai bine durerea pe care o simte Tat[l nostru din Ceruri atunci
când nu ascult[m de El. O persoan[ care a vizitat America =i a
avut ocazia s[ mearg[ prin mai multe familii, la sfâr=itul c[l[toriei
a spus c[ este impresionat de felul în care p[rin\ii ascult[ de
copiii lor, dar aceast[ situa\ie trist[ este contrar[ înv[\[turii
Scripturii. Copiii no=tri, în mod indirect, ne pun dou[ întreb[ri:
<M[ iube=ti?>, iar noi trebuie s[ fim gata s[ spunem =i s[ dove -
dim c[ îi iubim. A dou[ întrebare este: <Pot s[ fac ce vreau?>, iar
r[spunsul nostru trebuie s[ fie <NU>. Drumul tinerilor c[tre starea
de maturitate trece pe drumul alunecos =i periculos al ado-

34
ASCULTAREA DE PÃRINÞI

<Cinste=te pe tat[l t[u =i pe mama ta, pentru ca s[ \i
se lungeasc[ zilele în \ara, pe care \i-o d[ Domnul,
Dumnezeul t[u.> Exodul 20:12

Porunca a cincea din Decalog atunci când este urmat[ de
ascultare este înso\it[ de promisiunea binecuvânt[rii
unei vie\i lungi, lucru de care aproape fiecare om este

interesat pe m[sur[ ce se apropie de apusul vie\ii. Copiii =i tine rii
care lupt[ contra curentului vremii zilelor noastre, caracterizat
prin neascultare =i dec[dere moral[, \inând cont de aceast[
porunc[ dat[ de Dumnezeu, cu scopul de a reglementa rela\ia din-
tre copii =i p[rin\i, intr[ în eviden\a Cerului ca fiind pl[cu\i lui
Dumnezeu. Cuvântul Domnului ne spune (2 Timotei 3:2) c[ în
zilele din urm[ vor fi vremuri grele, pentru c[ oamenii vor fi
printre altele <neascult[tori de p[rin\i>. Pentru înv[\[tura =i binele
nostru, neascultarea de p[rin\i =i urm[rile acestei st[ri de rebeli-
une împotriva lui Dumnezeu este ceva ce Sfânta Scriptur[
trateaz[ în paginile ei. 
Fiii lui Iacov sunt un astfel de exemplu a ce înseamn[ s[ iei

decizii rele, f[r[ s[ =tie p[rin\ii. În urma comport[rii lor rele Iacov
a ajuns s[ spun[: <Voi m-a\i nenorocit!> (Genesa 34:30). Amon =i
Absalom sunt un alt exemplu de copii neascult[tori, pentru c[ au
lucrat cu gânduri mâr=ave =i au ajuns s[ m`hneasc[ inima tat[lui
lor David, care pân[ la urm[ nu a avut încotro decât s[ accepte
pedeapsa pe care Dumnezeu a trimis-o peste ei. Avem =i exemple
de copii ascult[tori de p[rin\i, a=a cum este cazul fiilor lui
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porunc[, =i în acest fel a-L dispre\ui pe Acela care a dat-o,
înseamn[ a c[lca normele de tr[ire a vie\ii date de Dumnezeu =i
are ca urmare pierderea binecuvânt[rii. Unii copii sunt mai atra=i
=i arat[ interes deosebit pentru lucrurile spirituale, pe când al\ii
mai pu\in, dar to\i trebuie s[ =tie c[ sunt r[spunz[tori înaintea lui
Dumnezeu pentru alegerile ce le fac în via\a lor. <Copii, asculta\i
în Domnul de p[rin\ii vo=tri, c[ci este drept> (Efeseni 6:1). 
Codul genetic spiritual corupt mo=tenit din Adam se manifest[

din fraged[ copil[rie, prin faptul c[ tinerii =i copiii î=i doresc
liber tatea de-a face ce vor ei, când vor ei, =i de obicei nu le plac
multe sfaturi, pentru c[ le consider[ la un moment dat o cic[leal[
sup[r[toare, de care vor s[ scape ca =i fiul risipitor înainte de a
pleca de la casa p[rinteasc[. La fel ca =i în c[snicie, problemele
dintre copii =i p[rin\i apar atunci când se ivesc nepotriviri de idei,
care nu sunt trecute cu vederea, ci sunt adresate prin diferite
metode. Copii =i tineri, asculta\i de p[rin\ii vo=tri care v[ dau sfa-
turi duhovnice=ti, pentru c[ sfaturile lor au inten\ia de a v[ feri de
ravagiile produse de p[cat, pe când dac[ ve\i alege s[ cocheta\i cu
p[catul, invitând în acest fel dezastrul în via\a voastr[ pân[ la
urm[ ve\i fi cuceri\i de întuneric =i ve\i ajunge robi ai viciilor.
<Fugi de poftele tinere\ii, =i urm[re=te neprih[nirea, credin\a,
dragostea, pacea, împreun[ cu cei ce cheam[ pe Domnul dintr-o
inim[ curat[> (2 Timotei 2:22). 
Pentru binele sufletului t[u urm[re=te neprih[nirea împreun[

cu cei ce-L cheam[ pe Domnul dintr-o inim[ curat[, dar nu po\i
urm[ri aceast[ neprih[nire vizionând filme, având obiceiurile =i
conduita unuia care este st[pânit de dorin\a dup[ mod[, dup[
destr[b[lare sau a unuia care este obsedat de sport. Nu po\i urm[ri
neprih[nirea ascultând muzica lumii, folosind un vocabular de
cuvinte murdare, ce vin din iad, sau folosind o garderob[ care
provoac[ pe altul la p[cat. Acest fel de comportare asociat[ cu
lucruri ca alcoolul, drogurile, pornografia, horoscopul, zodiacul =i
altele ca =i acestea, sunt toate ca ni=te u=i deschise de bun[voie
întunericului, care nu se las[ mult poftit =i prin duhuri necurate

lescen\ei, =i dac[ Dumnezeu alege ca durerea sau necazul s[
atrag[ aten\ia copiilor no=tri, noi ca p[rin\i, care =tim c[ nu avem
voie s[-i înt[rât[m la mânie, trebuie s[ cerem în\elepciune ca s[
=tim când trebuie =i când nu trebuie s[-i sc[p[m din necazurile în
care au intrat. 
Dac[ venirea Domnului mai întârzie, aceasta fiind posibil[

doar din perspectiva noastr[, trebuie s[ =tim c[ ace=ti copii pe
care ni i-a dat Domnul pot fi mesagerii pe care-i trimitem înainte,
în viitor, în vremea când noi nu vom mai fi pe p[mânt. A fi un
p[rinte bun înseamn[ a ajunge la vreme, în timp, când nu mai ai
de lucru, pentru c[ i-ai înv[\at ce ai putut, dar mai ales i-ai înv[\at
s[ depind[ =i s[ asculte de Dumnezeu. Copiii nu trebuie \inu\i ca
=i cu o mân[ de fier, ci într-o balan\[ de dragoste =i disciplin[. Pe
m[sur[ ce se apropie de maturitate trebuie s[ fie l[sa\i s[ ia decizii
supravegheate îndeaproape, ca astfel când pleac[ din cas[ s[ nu
se a=tepte ca tot altul s[ ia decizii pentru ei =i din lips[ de expe-
rien\[ s[ urmeze sfaturi gre=ite. Pentru unii tineri nu-i u=or, iar
pentru al\ii este foarte greu s[ asculte de p[rin\i, mai ales când li
se pare c[ =tiu mai multe ca =i p[rin\ii lor, dar dac[ tinerii ar privi
înainte ar vedea c[ în urma ascult[rii de Dumnezeu se vor alege
cu o mântuire ve=nic[, =i atunci vor spune c[ li s-a meritat s[
asculte. Dac[ vrem ca noi =i copiii no=tri s[ nu fim înghi\i\i de
lume va trebui s[ ascult[m poruncile Domnului, care nu numai c[
sunt bine gândite, dar au ca scop s[ ne p[zeasc[ de c[dere. 
Aceast[ porunc[ dat[ copiilor de a asculta de p[rin\i are

menirea de a-i proteja, pentru c[ ei trecând de la pubertate spre
maturitate ajung s[ aib[ un corp dezvoltat ca al unei persoane
mature, au în zilele de ast[zi foarte multe informa\ii, dar modul în
care ei cump[nesc lucrurile =i iau decizii dovede=te c[ mai trebuie
s[ treac[ timp pân[ când vor putea s[ gândeasc[ ca ni=te oameni
cu judecata matur[. A nu asculta de p[rin\i în Domnul, adic[ în
lumina Cuv`ntului, înseamn[ a le ignora sfatul, care înseamn[
a-i dispre\ui. Dispre\ul poate duce la neascultare, la insulte, la
blesteme =i în unele cazuri chiar la violen\[. A dispre\ui aceast[
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tân[r[ sau tân[r Canaanit ie=ea de sub binecuvântare =i se a=eza
de bun[ voia sub blestem, de aceea tinerii care aleg f[r[ s[ întrebe
pe Domnul =i f[r[ s[ asculte de sfatul spiritual al p[rin\ilor se
expun la un pericol spiritual de moarte. 
Cel mai important an din via\a unui israelit era anul c[s[toriei,

când întemeia un c[min. +i în zilele noastre, dup[ decizia de a-\i
preda via\a Domnului Isus, decizia de a te c[s[tori este cea mai
important[ decizie din via\[. Prieteniile care duc la situa\ii
amoroase sunt ca ni=te locuri foarte alunecoase, unde sufletele
tinerilor pot primi trântituri ce fac r[ni pe via\[, =i astfel de prie -
tenii pot fi un adev[rat pericol pentru tinerii în prag de c[s[torie,
care aleg s[ umble mai întâi dup[ frumuse\ea care trece =i nu dup[
cea care r[mâne. Tineri, asculta\i de p[rin\ii vo=tri care sunt
credin cio=i =i de Domnul când vre\i s[ face\i pasul c[s[toriei prin
a nu v[ înjuga la un jug nepotrivit, pentru c[ de aceast[ decizie
depinde chiar =i mântuirea voastr[. Dac[ cineva, cu toate c[ i se
prezint[ dovezi a faptului c[ merge gre=it, alege s[ se înc[p[ -
\âneze în ce prive=te neascultarea, s[ nu uite c[ înc[p[ \ânarea în
neascultare este un spirit demonic, care are acces asupra min\ii
fire=ti, care se vrea a fi liber[ =i independent[ de voia lui
Dumnezeu, ]ns[ o astfel de nechibzuin\[ are urm[ri grave. 
Prima porunc[ cu care avem de-a face, ]nc[ de când ne na=tem

=i devenim capabili de a în\elege =i comunica, este aceea de a
asculta de p[rin\i care ne spun: <f[ a=a> sau <nu face a=a>.
Atunci când inima copiilor se îndreapt[ spre p[rin\i =i nu doar a
p[rin\ilor înspre copii (Maleahi 4:6), to\i au de câ=tigat, în afar[
de potrivnicul sufletului nostru. Ascultarea de p[rin\i ]i face pe
tineri s[ ajung[ cu bine la maturitate, când în lumina care vine de
sus pot în\elege de ce s-au n[scut =i care le este rostul pe p[mânt.
Copii =i tineri, asculta\i de p[rin\i pentru c[ f[r[ de aceast[
ascultare orice a\i izbuti în via\[ nu ve\i fi ferici\i. <«S[ cinste=ti
pe tat[l t[u =i pe mama ta»–este cea dintâi porunc[ înso\it[ de o
f[g[duin\[–«ca s[ fii fericit, =i s[ tr[ie=ti mult[ vreme pe
p[mânt»> (Efeseni 6:2, 3). Mul\i tineri care î=i încearc[ aripile

invadeaz[ pe cei neascult[tori, c[utând s[-=i fac[ o cas[ trainic[
în cei care tr[iesc în p[cat, care la început doar au glumit cu
p[catul. <Copii, asculta\i de p[rin\ii vo=tri în toate lucrurile, c[ci
lucrul acesta place Domnului> (Coloseni 3:20). Copii =i tineri,
asculta\i de p[rin\i în Domnul, pentru c[ v[ vor binele =i
ascultarea voastr[ place Domnului. Copii =i tineri, asculta\i de
p[rin\i, pentru c[ neascultarea voastr[ produce durere inimilor lor
=i inimii lui Dumnezeu. Copii =i tineri, asculta\i de p[rin\i cin-
stindu-i astfel, pentru c[ neascultarea voastr[ poate aduce ru=ine
celor ce v-au crescut cu dragoste =i sacrificiu. Pu\ine exemple
sunt mai gr[itoare a ce înseamn[ s[ te compromi\i =i s[-\i risipe=ti
via\a ca exemplul vie\ii lui Samson, care a avut un poten\ial uria=
de-a face ce este bine pentru el =i poporul Domnului, dar care prin
faptul c[ a purtat de grij[ dorin\elor firii a ajuns s[ piard[ tot.
<Îmbr[ca\i-v[ în Domnul Isus Hristos, =i nu purta\i grij[ de firea
p[mânteasc[, pentru ca s[-i trezi\i poftele> (Romani 13:14). 
Copii =i tineri, asculta\i de p[rin\i, pentru c[ sl[biciunile care

l-au pr[bu=it pe Samson v[ pândesc =i pe voi. Samson a ajuns s[
se încread[ în el =i bazat pe misiunea primit[ de a fi un judec[tor
=i izb[vitor s-a crezut de nebiruit, chiar =i atunci când a început a
face ceea ce nu-i era îng[duit. Când ne credem tari =i atot=tiutori
suntem de fapt cel mai vulnerabili, pe când acela care-L cunoa=te
pe Dumnezeu va fi mereu smerit, pentru c[ se cunoa=te =i pe sine
=i =tie c[ nu are nimic bun care s[ nu-i fi fost dat. Sl[biciunea lui
Samson a continuat prin a ignora sfatul p[rin\ilor lui, care l-au
îndemnat la bine. <...«Am v[zut la Timna o femeie din fetele
Filis tenilor; lua\i-mi-o acum de nevast[». Tat[l s[u =i mama sa
i-au zis: «Nu este nicio femeie ]ntre fetele fra\ilor t[i =i în tot
poporul nostru, de te duci s[-\i iei nevast[ de la Filisteni, care sunt
net[ia\i împrejur?» +i Samson a zis tat[lui s[u: «Ia-mi-o, c[ci ]mi
place»> (Judec[tori 14:2, 3). Nu exist[ decât blestem sau binecu-
vântare, de aceea tinerii trebuie s[ aleag[ fiecare în dreptul lui
prin ascultare sau neascultare pe care din cele dou[ le vor în via\a
lor. De câte ori un tânar sau o tân[r[ din Israel se c[s[torea cu o
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cugetul min\ii lor cum a f[cut Balaam, care pentru insisten\a lui
de a urma calea câ=tigului necinstit a ajuns pân[ la urm[ s[
pl[teasc[ cu via\a. Copii =i tineri, asculta\i de Domnul =i sta\i
ocupa\i cu lucrurile care aduc câ=tig duhovnicesc =i onoare lui
Dumnezeu, iar când Duhul Sfânt v[ spune c[ nu ar trebui s[ face\i
un anumit lucru sau s[ ave\i un anumit lucru, asculta\i, =i
sc[pa\i-v[ de acel lucru, ca s[ pute\i fi vase de care Dumnezeu s[
se foloseasc[. 
Cu mul\i ani în urm[, o fe\it[ roab[, a pus dou[ împ[r[\ii ca pe

jar pentru c[ ea a =tiut =i a crezut c[ exist[ în Israel un om al lui
Dumnezeu, care prin El putea vindeca lepra st[pânului ei Naman.
Copii =i tineri, lucrarea mic[ sau mare pe care alege\i s[ o face\i
pentru Dumnezeu }i poate aduce onoare =i felul în care face\i
aceast[ slujb[ va fi ca un portret =i ca o expresie a chipului vostru
spiritual. Copii =i tineri, asculta\i de p[rin\ii vo=tri în Domnul, =i
astfel ]ntr-o lume de oameni care simt durerea singur[t[\ii s[ fi\i
prietenii Aceluia care este mai aproape ca un frate. Tinerii care nu
se mul\umesc cu o religie exterioar[, de suprafa\[, ci, la fel ca =i
constructorul în\elept care sap[ adânc ca s[ pun[ o temelie bun[
pe stânc[, au un fel diferit de gândire, pentru c[ î=i trag principi-
ile de tr[ire =i urmeaz[ codul de via\[ în ascultare de Cuvântul lui
Dumnezeu. Sfânta Scriptur[ prin care primim lumina de sus ne
spune c[ prieteniile rele stric[ obiceiurile bune (1 Corinteni
15:33), de aceea nu v[ ascunde\i prietenii de p[rin\i =i desp[r\i-
\i-v[ de aceia de care ei v[ spun c[ prezint[ un pericol pentru
sufletele voastre. 
Asculta\i de p[rin\i în Domnul, ca astfel, într-o lume ce sufer[

de o foame dup[ împlinire =i rost în via\[, voi s[ v[ bucura\i de
bucatele alese ale Cuvântului Vie\ii =i într-o lume lipsit[ de pace,
care zace în cel r[u, voi s[ v[ bucura\i de pacea pe care o d[
Domnul Isus =i care întrece priceperea omeneasc[. Tineri =i copii,
asculta\i =i cinsti\i-i pe p[rin\ii vo=tri. A-i asculta =i a-i cinsti
înseamn[ s[ cinste=ti atât pe mama cât =i pe tata. Porunca dat[ de
Dumnezeu nu spune s[-i cinste=ti dac[ merit[, ci spune s[-i cin-

libert[\ii de-a face ce vor ei ajung s[ întoarc[ vorba p[rin\ilor =i
într-o stare de rebeliune, mânat[ de curiozitatea =i setea dup[
p[cat, o r[resc cu mersul la casa de rug[ciune, ca apoi în unele
cazuri s[ înceteze s[ mai mearg[. Ei spun c[ aceia care ar fi tre-
buit s[ le fie exemplu nu sunt, pentru c[ nu g[sesc oamenii care
s[ aib[ r[spunsuri pentru ei =i dac[ îi g[sesc nu le convin, dar cei
mai mul\i care cad în aceast[ sl[biciune spun c[ nu simt iubire
decât acuzare =i mustrare. 
Apostolul Pavel s-a adresat tinerilor în mod special =i spre

binele lor i-a sf[tuit s[ fie smeri\i, acceptând s[ fie înv[\a\i, pen-
tru c[ inima lor este un p[mânt fertil mult râvnit de vr[jma=ul care
vrea s[ semene neghina lui. <Tot a=a =i voi, tinerilor, fi\i supu=i
celor b[trâni. +i to\i în leg[turile voastre, s[ fi\i împodobi\i cu
smerenie...> (1 Petru 5:5). Aceast[ veghere începe cu veghere
asupra modului de gândire cel avem, pentru c[ gândurile de
provocare duc la înf[ptuirea faptelor care nu sunt pe calea
neprih[nirii. Pentru Iulius Cezar stig[tul vr[jma=ului în lupt[ era
ca o muzic[ care-l atr[gea, dar era cuprins de fric[ =i se ascundea
prin pe=teri la sunetul tunetului. |arul Rusiei, Petru cel Mare, a
fost un mare r[zboinic, dar era cuprins de o mare fric[ =i tremura
când punea piciorul pe un pod. Copiii Domnului care lupt[ lupte
spirituale alung[ frica rea, îns[ au o fric[ bun[ de p[cat =i
urm[rile lui, care poate provoca r[ni ce duc la moarte. 
Pentru ca tinerii s[ biruiasc[ ascultând de p[rin\i au nevoie de

curaj. Curajul este ac\iunea de care d[ dovad[ o persoan[ care
simte o fric[. Este vorba de curajul de a spune NU provoc[rilor
p[catului, care ies în calea fiec[rui copil =i tân[r =i printr-un ast-
fel de curaj cu ajutorul Domnului ei }l pot birui pe cel r[u
(1 Ioan 5:4). Un astfel de curaj de a spune NU la ceea ce
Dumnezeu spune NU este o bucurie pentru p[rin\ii credincio=i =i
un compliment la adresa lui Dumnezeu, care are grij[ s[ nu
r[mân[ dator =i s[ dea binecuvântarea acolo unde g[se=te
ascultare. Copiii =i tinerii care vor s[ dea dovad[ de o astfel de
ascultare nu încearc[ s[ aduc[ la t[cere vocea lui Dumnezeu în
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via\[ de succes începe cu ascultare de p[rin\i. Copii =i tineri,
asculta\i de p[rin\ii vo=tri, pentru c[ ascultarea de p[rin\i duce la
ascultarea de Dumnezeu, =i ascultarea de Dumnezeu duce la via\[
ve=nic[. Ave\i oportunitatea s[ merge\i bine pe drumul numit
via\[ prin a face o slujb[ de slujire duhovniceasc[, care va fost
destinat[ vou[, urmând în acela=i timp cu succes o carier[ p[mân-
teasc[, cu condi\ia c[ asculta\i de Domnul. Dac[ ve\i asculta El va
face ca iubirea =i faptele voastre s[ aib[ sens =i rost. Ascultarea de
Dumnezeu, care face mai mult ca jertfa, va face ca mâna
Domnului s[ lucreze în favoarea voastr[ =i mintea v[ va fi lumi-
nat[ ca s[ vede\i =i s[ cânt[ri\i lucrurile a=a cum sunt în
realitate v[zute de Dumnezeu. Copii =i tineri, asculta\i c[ este
drept s[ face\i a=a =i Cel care este Drept v[ va binecuvânta =i ve\i
fi ferici\i.

Amin

ste=ti pentru c[ a=a se cuvine, =i dac[ ei merit[ s[ fie cinsti\i sunt
vrednici de o dubl[ cinste. Ascultarea =i neascultarea copilului
este bucuria sau mâhnirea p[rin\ilor lui. Aceast[ stare nu trece
neobservat[ de Acela care poate ar[ta fiilor oamenilor fericirea
(Psalmul 4:6). Copii =i tineri, asculta\i de p[rin\i, pentru c[, une-
ori contrar gândurilor voastre, nu face\i excep\ie de la regul[ când
este vorba de vulnerabilitatea voastr[ în fa\a ofertei p[catului.
Copii =i tineri, asculta\i de p[rin\i lipindu-v[ tare de bine, nu
numai pentru c[ ave\i un trup care nu este u=or de \inut în
st[pânire, în care impulsurile hormonilor sunt gata s[ v[ duc[ spre
o pr[pastie spiritual[, ci pentru c[ ave\i un vr[jma= care vrea s[
v[ momeasc[ cu scopul de a v[ duce într-o lume f[r[ de
Dumnezeu, unde s[ nu ave\i Ap[r[tor. 
Copii =i tineri, va trebui s[ alege\i ]ntre a asculta de p[rin\ii

vo=tri în Domnul =i, la fel ca Roboam, ]ntre a asculta sfaturile
tinerilor care nu se adap[ din izvorul apelor vii. Copii =i tineri,
asculta\i de p[rin\ii pentru c[ ei sunt aceia care v[ doresc binele
mai mult ca oricine altcineva =i sunt aceia care cu adev[rat se
bucur[ de succesul vostru spiritual sau material. Tineri =i copii,
asculta\i de p[rin\ii vo=tri =i trata\i cu ei problemele voastre, f[r[
s[ le r[spunde\i înapoi, f[r[ s[ v[ îmbufna\i, f[r[ s[ v[ ascunde\i
de ei =i f[r[ s[ v[ c[uta\i r[spunsurile în lumea care abia a=teapt[
s[ v[ primeasc[ ca s[ v[ modeleze dup[ chipul ei. Privind la taina
necunoscut[ a viitorului, privind la câte se întâmpl[ ast[zi în
lume, tinerii pot avea uneori un sim\ de nesiguran\[ =i Cuvântul
Scripturii le spune cum î=i pot p[stra curat[ c[rarea. <Cum î=i va
\inea tân[rul curat[ c[rarea? Îndreptându-se dup[ Cuvântul T[u.
Strâng Cuvântul T[u în inima mea, ca s[ nu p[c[tuiesc împotriva
Ta> (Psalmul 119:9, 11). 
Un alt gând care poate aduce calm în via\a tinerilor este acela

c[ Dumnezeu ]i iube=te mai mult decât se pot iubi ei în=i=i. El are
în vedere viitorul lor =i un plan pentru via\a lor întreag[, pentru ca
ea s[ nu fie o risip[, ci s[ fie o via\[ tr[it[ în a=a fel ]nc`t s[ se
potriveasc[ r[spl[tirilor preg[tite în cer pentru ei, dar acest fel de
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numele de C.S. Lewis a spus c[ el crede în cre=tinism, nu numai
pentru c[ este <Adev[rul>, ci =i pentru c[ îl face s[ vad[ bine toate
celelalte lucruri. America are peste 2.500 de colegii =i universit[\i
=i în lumea larg[ sunt multe alte mii de =coli cu renume, dar la
mântuire nu se ajunge prin educa\ie =i nici prin legisla\ie, ci mân-
tuirea este o stare ce o d[ Dumnezeu aceluia care dovede=te c[ o
vrea prin a o cere de la El. Oameni bine educa\i, n[scu\i o singur[
dat[, dovedesc de obicei c[ sunt foarte calcula\i când este vorba
de investi\ii =i afaceri de tot felul, dar când este vorba de suflet
stau îngândura\i, pentru c[ sunt fr[mânta\i de idea ve=niciei, ]ns[
mândria nu-i las[ s[-=i accepte neputin\a de a se salva singuri. 
Pentru al\ii, nu inteligen\a de a pricepe planul de mântuire sau

vreo alt[ latur[ teoretic[ a planului de mântuire =i nici procurarea
unei Biblii nu este problema, ci problema lor const[ în refuzul de
a p[r[si p[catele iubite, care pun un zid de desp[r\ire între ei =i
Acela care poate da mântuirea. O alt[ categorie de oameni care nu
se zbat dup[ mântuire sunt aceia c[rora p[catul le aduce câ=tig,
a=a cum g[sim în cazul lui Dimitrie Argintarul (Fapte 19:24-28)
=i a st[pânului roabei ce avea duh de ghicire (Fapte 16:16-21).
Când un astfel de om, care-i rob al banului, simte c[ îi va fi atins
buzunarul se lipse=te de mântuire. Al\ii refuz[ s[ caute mântuirea
sau s[ r[spund[ chem[rii ei când o aud deoarece se cred destul de
buni pentru a merita s[ fie primi\i acolo unde este Cel de trei ori
Sfânt, dar Cuvântul lui Dumnezeu ne spune c[ to\i suntem
socoti\i netrebnici =i vinova\i înaintea lui Dumnezeu (Romani
3:10-12). Când sufletul nemântuit aude glasul Evangheliei este ca
o trezire din somn la realitate =i mul\i se sup[r[ când sunt trezi\i
=i deranja\i din acest somn. Unii ajung s[ fie chiar ostili fa\[ de
cei care vor s[ le trezeasc[ mintea s[n[toas[. Ceea ce a f[cut s[
avem nevoie de mântuire este p[catul, care odat[ intrat în lume,
în gr[dina Edenului, ne-a fost transmis =i nou[, a=a c[ ne na=tem
cu o natur[ corupt[, predispus[ la rebeliune. 
Dumnezeu, care este drept, ne face r[spunz[tori de acest p[cat

atunci când având op\iunea de a alege între bine =i r[u, pentru c[

35
VREI SÃ FII MÂNTUIT?

<Fiindc[ «oricine va chema Numele Domnului, va fi
mântuit.»> Romani 10:13

Într-o lume modern[ care caut[ solu\ii cu rezolv[ri rapide =idac[ se poate instantanee la orice problem[, sufletul care
vrea mântuirea trebuie s[ se opreasc[ din iure=ul vie\ii =i s[

asculte ce are de spus Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la mân-
tuire. Lumea poate da multe, dar nu poate da binecuvântare =i nici
mântuire, pentru c[ nu le are. Vrei s[ fii mântuit? Cheam[ Numele
Domnului, spune cuvântul citat la început. Cum s[ chem[m
Numele Domnului? <Poc[i\i-v[!> este strigarea ce se aude pe
p[mânt de mii de ani =i prin meritul jertfei Domnului Isus aceas-
ta este solu\ia oferit[ de Dumnezeu aceluia care vrea mântuirea.
În zadar face omul uz de toate mijloacele posibile de a-=i men\ine
trupul s[n[tos sau chiar prezentabil, pentru c[ în mod inevitabil
dup[ rânduiala lui Dumnezeu, ca o lumânare ce se consum[,
fiecare om ajunge la o zi hot[rât[ de Dumnezeu când trebuie s[
p[r[seasc[ acest trup pentru a se înf[\i=a cu sufletul lui înaintea
lui Dumnezeu (Evrei 9:27). 
Când omul ajunge s[ depind[ doar de în\elepciunea omeneasc[

=i de ce poate da =i face el, ne\inând seama c[ exist[ un Creator,
ajunge s[ se zeifice pe el însu=i devenind propriul lui idol.
Dumnezeu va dovedi pân[ la sfâr=it c[ este St[pân incontestabil
peste Univers =i peste sufletele oamenilor, dar dore=te ca în
aceast[ vreme a îndur[rii s[ fie cunoscut ca un Dumnezeu bun,
care nu obose=te iertând (Isaia 55:7). Un scriitor faimos cu
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m[rturise=te =i se las[ de ele, cap[t[ îndurare> (Proverbe 28:13).
Cum a p[c[tuit omul în Eden =i-a =i f[cut =or\uri din frunze de
smochin =i din anumite motive =i justific[ri omene=ti mul\i con-
tinu[ s[ fac[ acela=i lucru când este vorba de p[catul lor. Haina
din frunze, care reprezint[ solu\iile =i justific[rile omului pentru
p[cat, nu au fost =i nu vor fi acceptate de Dumnezeu, fiindc[ sin-
gura hain[ acceptat[ de El este cea pe care o d[ El (Romani 10:3).
Rug[ciunea, sursa cea mai mare de putere =i ajutor, este folosit[
cel mai pu\in. Prin ea sufletul care se poc[ie=te, m[rturisind =i
p[r[sind p[catul, are nelegiuirea acoperit[ în meritul jertfei
Domnului Isus. <Ai iertat nelegiuirea poporului T[u, i-ai acope rit
toate p[catele> (Psalmul 85:2, 3). Exist[ o acoperire a p[catului
f[cut[ de om =i una pe care o face Dumnezeu =i fiecare are con-
secin\e ve=nice. 
Unii caut[ s[ scape de vin[ prin religie =i tot mai mul\i ajung s[

lectureze Scripturile cu scopul de a putea dezbate sau combate
ideile ei. Unii ajung chiar s[ fie bine versa\i în ele, ]ns[ pentru c[
nu au fundamentul credin\ei în adev[rul Scripturii religia lor
const[ doar ]n a rosti cuvinte =i a participa la ceremonii care, în
lipsa unei vie\i schimbate vizibil, se dovedesc a fi o pierdere de
timp =i uneori chiar de bani. Mila lui Dumnezeu, care-L face s[ nu
ne dea ce merit[m, =i harul Lui, care face posibil s[ ne ofere ceea
ce nu merit[m, ne-a deschis u=a s[ ajungem la cuno=tin\a mân-
tuirii, ca prin îndurarea Lui s[ fim ierta\i de p[catele noastre (Luca
1:77-79). Dumnezeu a g[sit oameni pe care i-a f[cut destoinici
pentru lucrul Lui =i prin ace=tia a f[cut posibil ca Sfânta Scriptur[,
în care g[sim cuno=tin\a despre mântuire, s[ ajung[ pân[ la noi.
Prin venirea Fiului lui Dumnezeu pe p[mânt ne-a cercetat

Soarele care lumineaz[ pe cei ce zac în întuneric =i umbra mor\ii
ca s[ îndrepte picioarele celor ce vor mântuirea pe calea p[cii cu
Dumnezeu. Acest Soare, care este Domnul Isus, cerceteaz[
fiecare suflet, dar în timp ce în unii lumina =i c[ldura Lui aduce
via\[, în al\ii, din cauza nep[s[rii, mândriei sau a iubirii p[catu-
lui, aduce cu timpul o ]mpietrire a inimii. <Da, n-au încetat s[

suntem întina\i pân[-n m[duv[ de p[cat, alegem ceea ce El
nume=te p[cat sau f[r[delege, care înseamn[ o tr[ire în afara
Legii Lui. În Eden, p[rin\ii no=tri au mu=cat momeala ispititoru-
lui care promitea s[ le ofere cunoa=terea binelui =i a r[ului, dar cel
=iret =i strâmb nu le-a spus c[ =i atunci când vor cunoa=te binele
nu vor avea puterea de a alege s[ fac[ binele. Fie c[ suntem încli-
na\i s[ credem c[ =arpele, ca o reptil[ real[, a avut un dialog cu
mama noastr[ Eva sau suntem mai mult înclina\i s[ credem c[
ispititorul a sem[nat îndoial[ =i i-a infiltrat gânduri care au dus la
c[lcarea poruncii lui Dumnezeu, cert este c[ omul în=elat de acest
heruvim c[zut a pierdut p[rt[=ia cu Dumnezeu, murind spiritual
imediat =i biologic mai târziu. Dumnezeu a anun\at imediat o
solu\ie, rostind prima prorocie ]nregistrat[ în Scripturi, prorocie
care a prevestit venirea lui Mesia, prin a c[rui jertf[ ]nlocuitoare
poli\a vinov[\iei celui p[c[tos poate fi pl[tit[ pe deplin. 
Vrei s[ beneficiezi de aceast[ solu\ie oferit[ de bun[tatea lui

Dumnezeu? Vrei s[ fii mântuit? Cel ce vrea mântuirea o va avea,
dar numai ]n termenii dicta\i de Dumnezeu. S[ ai mintea ilustr[
care în\elege filozofii ca =i cea a vechilor greci din Atena este
ceva dorit de mul\i, dar s[ ai o inim[ aleas[, ca =i a credincio=ilor
din Berea, este de mai mare valoare. De la distan\[ sau la prima
privire mul\i oameni reu=esc s[-i impresioneze pe cei din jurul
lor, dar petrecând timp cu o astfel de persoan[ uneori po\i ajunge
s[ fii dezam[git sau se poate s[ fim noi aceia care produc
dezam[gire. Oricât de mult am încerca s[-L impresion[m pe
Dumnezeu, a=a cum =tim c[ a f[cut fariseul ce se ruga în templu
lâng[ vame= (Luca 18), în fa\a C[ruia totul este gol =i descoperit,
fiecare dintre noi, care am c[lcat pe glia Terrei, avem calificativul
de p[c[to=i. Aceia care r[mân cu aceast[ vin[, încercând doar o
domesticire a omului lor vechi =i o schimbare moral[ ce \ine doar
la vreme bun[ =i r[mân în ignoran\[ sau indiferen\[ fa\[ de solu\ia
Divin[, nu au nicio prop[=ire în efortul lor de a se face accep tabili
pentru a fi primi\i s[ tr[iasc[ acolo unde este Dumnezeu. 
<Cine î=i ascunde f[r[delegile, nu prop[=e=te, dar cine le
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ne-o dau Scripturile. Domnul Isus a întrebat un om dac[ vrea s[
se fac[ s[n[tos, dar \ie î\i pune o întrebare =i mai importan t[:
<Vrei s[ fii mântuit?> }n cazul c[ spui: <Da, vreau s[ fiu mântu-
it!>, po\i s[ fii mântuit dac[ vrei s[ ascul\i de El, care d[ mân-
tuirea. Sufletul care vrea mântuirea, mânat de o fr[mântare =i
nelini=te cu privire la lucrurile ve=nice provocate de Duhul Sfânt,
chiar dac[ =tie pu\in despre calea Domnului, atunci când aude
mesajul Evanghelie î=i las[ prejudec[\ile, nu se împotrive=te
chem[rii lui Dumnezeu =i nici schimb[rilor cerute de Cuvântul
Sfânt. Acela care vrea mântuirea trebuie s[ =tie c[ p[catul lui este
foarte grav, pentru c[ Persoana împotriva c[reia a p[c[tuit mai
întâi este chiar Dumnezeu. 
În ziua Cincizecimii, apostolul Petru a \inut o predic[ care nu

este un dialog =i nicio sugestie, ci proclamarea voii lui
Dumnezeu. }n aceast[ cuvântare le-a spus celor ce-l ascultau =i ne
spune =i nou[ celor de ast[zi c[ p[catele noastre L-au r[stignit pe
Domnul Isus Hristos (Fapte 2:36, 37). Nu doar cei ce au strigat:
<R[stigne=te-L!> =i nu doar Pilat cel la= L-au dat s[ fie r[stignit,
ci p[c[tul nostru, a fiec[ruia. Într-un astfel de moment, când
inima este prelucrat[ de Duhul Sfânt, sufletul care vrea mântuirea
recunoa=te c[ este vinovat, î=i m[rturise=te starea de vin[ =i
neputin\[ =i cheam[ Numele Domnului prin a-=i admite vinov[\ia.
<Atunci \i-am m[rturisit p[catul meu, =i nu mi-am ascuns
f[r[delegea. Am zis: «Îmi voi m[rturisi Domnului f[r[delegile!»
+i Tu ai iertat vina p[catului meu> (Psalmul 32:5). Altarul unde
cel p[c[tos face o astfel de rug[ciune nu este a=a de mult un loc
anume cât este un timp =i o stare în care ai de-a face cu p[catul
care \ine deasupra celui vinovat blestemul. 
Indiferent unde alege cineva s[ fac[ un astfel de altar, m[rturi -

sirea sincer[ a vinei, ca o spovedanie binecuvântat[ a sufletului
înaintea lui Dumnezeu, aduce iertare, pace =i bucurie. Dreptarul
înv[\[turii s[n[toase, Scriptura, devine harta spre cer, lumin[ în
întunericul lumii, hran[ pentru suflet =i f[r[ s[-=i ascund[ vreo
parte a vie\ii este gata s[ renun\e =i s[ lase tot ce i se cere, tot ce

ispiteasc[ pe Dumnezeu, =i s[ înt[râte pe Sfântul lui Israel>
(Psalmul 78:41). A refuza oferta Lui înseamn[ a-L înt[râta sau,
a=a cum spune o alt[ traducere, <L-au limitat pe Sfântul lui
Israel>. A-L limita pe Acela care \i-a dat via\[ este o provocare
nebuneasc[ a Cuiva pe care alegi s[-\i r[mân[ vr[jma=, care pân[
la urm[ nu va avea încotro decât s[ rosteasc[ o sentin\[ ve=nic[
împotriva sufletului care prin refuz }l batjocore=te. <Grozav lucru
este s[ cazi în mâinile Dumnezeului celui viu!> (Evrei 10:31).
Vrei s[ fii mântuit? Cheam[ Numele Domnului =i prin Cuvântul
Evangheliei, care este Vestea cea Bun[, El î\i spune c[ po\i fi
mântuit, dar în acela=i timp, a=a cum a urgentat ie=irea lui Lot din
cetatea p[c[toas[, acest Cuvânt î\i spune s[ faci acest pas f[r[ s[
amâi =i f[r[ s[ te mai ui\i înapoi la lume =i la ce are ea de oferit.
<...Scap[-\i via\a; s[ nu te ui\i înapoi, =i s[ nu te opre=ti în vreun
loc din Câmpie: scap[ la munte, ca s[ nu pieri> (Genesa 19:17). 
Muntele reprezint[ locul unde sufletul tr[ie=te la în[l\imi spiri -

tuale cu Dumnezeu (Psalmul 15:1), pe când valea reprezint[ nu
numai locul încerc[rii, ci uneori locul unde cel viclean î=i prezint[
marfa care mome=te =i ]i separ[ pe cei care sunt mai mult iubitori
de pl[ceri decât de Dumnezeu. Dumnezeu a f[cut pentru noi ceea
ce noi nu puteam face niciodat[, dar acum El ]i spune celui ce
vrea mântuirea: <Scap[-\i via\a! Poc[ie=te-te!> Degeaba mergi la
gar[ dup[ ce \i-a plecat trenul, degeaba mergi la avion dac[
avionul deja a decolat de la sol. Degeaba vrea cineva mântuire
dac[ va ac\iona în aceast[ direc\ie, dorind-o chiar sincer =i poate
chiar cu lacrimi, dac[ o va c[uta prea târziu (Evrei 4:1). Dac[ vrei
mântuirea Dumnezeu, care arat[ p[c[to=ilor calea, este gata s[-\i
arate cum po\i ajunge în posesia ei. <Eu—zice Domnul—te voi
înv[\a, =i-\i voi ar[ta calea pe care trebuie s-o urmezi, te voi
sf[tui, =i voi avea privirea îndreptat[ asupra ta> (Psalmul 32:8).  
Într-o vreme a extremelor, când pentru unii aproape totul este

p[cat, iar pentru al\ii nimic nu este p[cat, Dumnezeu promite s[
ne înve\e care este calea ce trebuie s[ o urm[m dac[ vrem mân-
tuire =i face aceasta în mod deosebit prin sfatul =i c[l[uzirea ce
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îndeplinire în via\a unui suflet. <Tot a=a, v[ spun c[ este bucurie
înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur p[c[tos care se
poc[ie=te> (Luca 15:10). Dup[ poc[in\[, sufletul care nu se
împotrive=te Cuvântului lui Dumnezeu accept[ =i cere s[ fie
botezat în ap[ (Fapte 2:37-38), care reprezint[ un leg[mânt prin
care în mod oficial =i public î=i afirm[ credin\a în Dumnezeul care
l-a mântuit în meritul jertfei Domnului Isus (Marcu 16:15, 16).
Cine nu vrea s[ se boteze pentru c[ îi este ru=ine sau are o oare-
care neîncredere în inim[ alege în acest fel neascultarea de
Cuvântul lui Dumnezeu, put`nd astfel z[d[rnici planul bun al lui
Dumnezeu pentru via\a lui (Luca 7:30). Aceia care cu adev[rat au
devenit o f[ptur[ nou[ în Hristos (2 Corinteni 5:17), de obicei,
abia a=teapt[ s[ aib[ ocazia s[ depun[ m[rturia credin\ei lor în
apa botezului.  
Într-un iure= al dragostei dintâi, sim\indu-se ve=nic îndatora\i

fa\[ de Acela care de bun[ voie +i-a dat via\a pe cruce ca s[-i
salveze (Tit 2:14), sufletele care descoper[ dulcea\a =i pu terea
rug[ciunii scot din via\a lor tot ce ar putea crea vreun pericol pen-
tru sufletul lor =i o astfel de lupt[ continu[ toat[ via\a. Ancorân-
du-=i credin\a în adev[rul Scripturii pe care o iube=te, pentru c[ în
acest Cuvânt se identific[ chiar Domnul Isus, Logosul întrupat,
sufletul mântuit vrea s[ spun[ la to\i ce a f[cut Dumnezeu pentru
el. Într-o astfel de stare de însetare =i foame dup[ Dumnezeu
sufletul cere umplerea cu Duhul Sfânt, care-l urc[ pe în[l\imi de
bucurie =i p[rt[=ie cu Cel Sfânt cum nu =i-ar fi închipuit vreodat[.
Pe m[sur[ ce prin Cuvânt =i prin Duhul Sfânt caut[ sfin\irea =i
cre=te în cuno=tin\a Domnului, sufletul mântuit, care este plin de
recuno=tin\[ fa\[ de Dumnezeu care l-a iertat =i l-a înfiat, cu
deplin[ modestie, se pune la dispozi\ia Domnului, devenind ast-
fel un vas de cinste, de care Dumnezeu poate s[ se foloseasc[. 
Pe m[sur[ ce roada Duhului cre=te (Galateni 5:22), road[ far[

de care nu suntem recunoscu\i ca fiind ai Lui, sufletul fundamen-
tat în Scriptur[ caut[ s[ se înconjoare =i s[ urmeze modele sfinte
de tr[ire. +tiind c[ depinde de cârmuirea Duhului Sfânt se pune

are de-a face cu p[catul, ca s[-L urmeze pe Domnul Isus
(Matei 19:27). Credin\a, care vine tot de la El, este capacitatea cu
care ne-a dotat Dumnezeu de a crede ce spune Cuvântul lui
Dumnezeu =i ea se ridic[ mai sus de ra\iune, care are rolul de a
cunoa=te adev[rul cu privire la cine suntem noi =i ce a f[cut
Domnul Isus pentru noi. Credin\a nu este limitat[ de cele cinci
sim\uri de recep\ie senzoriale, ci crede adev[rul Scripturii v[zut
=i nev[zut cu ochii de carne ca fiind realitate, pentru c[ acest
adev[r vine de la Dumnezeu. Cuvintele Mântuitorului c[tre cei ce
vor mântuirea mai r[sun[ =i ast[zi, =i oferind solu\ia necesar[ se
adreseaz[ fiec[rui suflet în mod individual: <S-a împlinit vremea,
=i Împ[r[\ia lui Dumnezeu este aproape. Poc[i\i-v[, =i crede\i în
Evanghelie> (Marcu 1:15).
Credin\a mântuitoare este nedesp[r\it[ de poc[in\[, care con-

tinu[ toat[ via\a noastr[. Un astfel de suflet care în\elege c[
Dumnezeu îl iube=te cu o iubire ve=nic[ se pred[ Domnului în
momentul când e str[puns în inim[ de Cuvânt, recunoa=te c[ este
p[c[tos =i în lacrimile c[in\ei devine o f[ptur[ nou[ în Hristos
Isus. Pe lâng[ harul lui Dumnezeu, care face posibil[ restaurarea
noastr[ înaintea lui Dumnezeu, avem =i noi partea noastr[ care
este s[ credem =i s[ ne poc[im, adic[ s[ ne schimb[m de la a tr[i
dup[ voia lumii =i a omului nostru vechi la a tr[i dup[ voia lui
Dumnezeu =i a omului nostru nou, care iube=te Legea lui
Dumnezeu. Când sufletul prime=te darul mântuirii simte iertarea,
bucuria îi inund[ sufletul =i spune cu gura =i cu via\a: <Pentru
mine a tr[i este Hristos...> (Filipeni 1:21). Na=terea din nou are
loc în momentul acestei sincere pred[ri, când în ambian\a
credin\ei Duhul Domnului =i Cuvântul lui Dumnezeu ini\iaz[
via\[ în duhul celui ce se poc[ie=te (Efeseni 2:10), dar lucrarea de
sfin\ire =i ferire de orice ni se pare r[u continu[ tot restul vie\ii
noastre, f[când parte din ceea ce Scriptura nume=te lupta cea bun[
(1 Timotei 6:11-12). 
În acest moment al poc[in\ei nu doar cei mântui\i se bucur[, ci

cerul întreg se bucur[ c[ planul bun al lui Dumnezeu s-a dus l-a
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ai puterea s[ scapi singur de aceste vicii, dar El, care Î\i poate da
puterea s[ le biruie=ti ca s[ fii slobod cu adev[rat, nu te întreab[
ce po\i tu, ci te întreab[ dac[ vrei mântuire. Primul pas dup[ ce ai
auzit Cuvântul chem[rii la mântuire este s[-i spui c[ vrei mân-
tuirea =i chiar dac[ te vezi neputincios ]n a te schimba singur,
s[-I spui c[ vrei s[ te schimbe El, fiindc[ El î\i d[ mântuirea nu
pentru c[ o meri\i, ci pentru c[ te iube=te. Dac[ vrei s[ ai mân-
tuire, po\i s[ o ai =i vei sim\i bucuria de a te =ti sc[pat de vina =i
amenin\area judec[\ii lui Dumnezeu, pentru c[ cine crede în El nu
merge la judecat[ (Ioan 5:24) =i cine crede în El, chiar dac[ ar
muri va tr[i (Ioan 11:25). 
Alege ast[zi în dreptul t[u, dar alege \inând cont de faptul c[

locul pe care \i-l alegi este locul =i St[pânul cu care vei fi ve=nic.
Po\i s[-L la=i pe Domnul Isus afar[ s[ bat[ la u=[ sau po\i s[-L la=i
s[ merarg[ la o alt[ u=[. Po\i alege s[-I deschizi =i s[-L prime=ti
ca pe un musafir cu drepturi limitate, care înseamn[ o ascultare
pasiv[ =i chiar indiferent[, care nu-\i face bine, sau po\i s[-I
deschizi inima =i s[-L prime=ti ca St[pân =i Domn al vie\ii tale.
Alege s[ nu r[mâi la o ascultare pasiv[, ci treci la o ascultare
activ[, care se conformeaz[ voii Lui prin a trece la ac\iune. Vrei
s[ fii mântuit? Cheam[ Numele Domnului =i alege astfel via\a!
Alege s[-L prime=ti pe Domnul Isus =i vei fi ve=nic fericit! 

Amin

pe sine sub autoritatea Scripturii, ca apoi Scriptura, la rândul ei,
s[-l împuterniceasc[ s[ tr[iasc[ pentru Hristos. Acest fel de via\[,
în care sufletul mântuit are o mil[ ca a samariteanului milos, este
gata s[ aib[ mil[ fa\[ de s[raci, este gata s[ lucreze cu dreptate
fa\[ de to\i oamenii, urm[rind în toate sfin\irea care-l face frumos
=i curat, mai întâi la suflet. 
Ascultarea de Dumnezeu, care înseamn[ p[zirea Cuvântului

S[u =i îndeplinirea lucr[rii la care a fost chemat, va atrage r[spla-
ta generoas[ =i ve=nic[ a }mp[ratului, dar totul începe cu o decizie
bun[. Po\i spune: <Da! vreau mântuirea =i m[ predau Domnului
Isus!>, po\i s[-L refuzi =i s[ spui: <Nu!> sau po\i s[ amâi, care
înseamn[ tot NU. Singura clip[ care ne este garantat[ este cea
prezent[, pe care o tr[im chiar acum. Mul\i aud ultima avertizare
=i crezând c[ vor mai fi multe altele o refuz[, f[r[ s[ =tie c[
moartea-i poate secera ]n orice clip[. Împlinirea semnelor vremii
sfâr=itului în lume ne spun c[ tr[im în al doisprezecelea ceas,
fiindc[ lumea a umplut m[sura nelegiurii, pronun\ându-se tot mai
obraznic =i f[r[ niciun fel de perdea sau ru=ine fa\[ de p[cat,
numind binele r[u =i r[ul bine. <La sfâr=itul st[pânirii lor, când
p[c[to=ii vor fi umplut m[sura nelegiuirilor, se va ridica un
împ[rat f[r[ ru=ine =i viclean> (Daniel 8:23). Aceast[ stare
prezint[ o stare de urgen\[ pentru orice suflet care nu =tie ce se va
întâmpla cu el dup[ ce moare. Vrei s[ fii mântuit? Cheam[
Numele Domnului! Poc[ie=te-te! Po\i s[ ajungi mântuit dac[ vrei,
dar Dumnezeu, care ne-a l[sat fiec[ruia voin\[ liber[ ca s[
alegem, nu ne for\eaz[, ]ns[ datorit[ faptului c[ =tie ce urmeaz[
dup[ aceast[ via\[ ne îndeamn[ s[ alegem via\a, ca s[ tr[im
ve=nic acolo unde este El =i nu într-un chin ve=nic. 
Într-o lume care aproape c[ ne sufoc[ cu preten\iile ei, te po\i

opri din orice lucrare sau plan p[mântesc pentru a face ce este
important pentru sufletul t[u. Domnul Isus este cetatea de sc[pare
pentru sufletul t[u. Dac[ vei intra, El va face s[ sece izvoarele
vechi =i distrug[toare ale viciilor (Psalmul 74:15) =i vor \â=ni
pâraie noi, care vor aduce fericire în via\a ta. Dumnezeu =tie c[ nu
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Domnul i l-a dat pe mân[. Este u=or s[-i cinste=ti pe aceia care te
cinstesc, dar s[ dai cinste aceluia care vrea s[-\i fac[ r[u
trebuie s[ ai o inim[ aleas[, ca a lui David care doar la timpul
hot[rât de Dumnezeu a devenit succesorul lui Saul. Studiind
Scripturile putem vedea chiar de la cartea începuturilor c[
Dumnezeu a avut dorin\a de a-l face pe om mo=tenitor peste
lucrarea mâinilor Lui. Prin c[derea în p[cat omul a pierdut din
binecuvânt[rile Edenului, dar prin promisiunea dat[ lui Avraam,
Dumnezeu +i-a continu at scopul de a-l face pe om mo=tenitor.
Prin leg[mântul f[cut cu el, Domnul a unificat pe <cei ce cred>,
formând astfel o nou[ categorie de suflete care vor mo=teni
Împ[r[\ia Cerurilor. 
Ie=irea Israelului din Egipt =i c[l[toria lui pân[ în |ara promis[

reprezint[ etape diferite prin care trecem ca =i credincio=i prin
lumea aceasta p`n[ vom intra în mo=tenirea promis[, sigur, dac[
nu ne oprim în pustie sau nu ne întoarcem în Egipul p[catului de
unde am plecat. De când omul a fost izgonit din Eden a ajuns s[
fie doar migrator pe p[mânt, de aceea mo=tenirea |[rii Sfinte,
unde Soarele nu apune =i Împ[ratul nu se schimb[, este o dorin\[
pus[ în noi de Dumnezeu. Suntem str[ini =i c[l[tori, pribegi ca =i
p[rin\ii no=tri, a spus David (Psalmul 39:12), dar avem înainte o
mo=tenire ve=nic[ în odihna preg[tit[ de Dumnezeu. Caleb a fost
lupt[torul viteaz care a îmb[rb[tat inima poporului când a iscodit
cu Iosua |ara promis[. A fost omul c[ruia Dumnezeu prin robul
s[u Moise i-a promis o mo=tenire în |ara Canaanului. <|ara ]n
care a c[lcat piciorul t[u, va fi mo=tenirea ta pe vecie, pentru tine
=i pentru copiii t[i, pentru c[ ai urmat în totul voia Domnului,
Dumnezeului meu> (Iosua 14:9). 
Când mul\i de lâng[ el au renun\at =i au dat înapoi, Caleb cu

gândul la mo=tenire a luptat luptele Domnului, f[r[ s[ i se par[ c[
efortul depus ar fi un pre\ prea mare. Caleb cel curat la inim[ a
fost omul c[ruia nu i-a fost fric[ de fiii lui Anac =i a cucerit
muntele =i cetatea Hebronului, care apoi a r[mas mo=tenire copi-
ilor lui. În Israel mo=tenirea, a=a cum a fost suprafa\a acestui teri -

36
MOºTENIREA

<Atunci Împ[ratul va zice celor de la dreapta Lui:
«Veni\i binecuvânta\ii Tat[lui Meu de mo=teni\i
Împ[r[\ia, care v-a fost preg[tit[ de la întemeierea
lumii.»> Matei 25:34

Omo=tenire este, de obicei, un bun care-\i revine datorit[
pozi\iei în care te g[se=ti fa\[ de persoana care î\i d[
sau î\i las[ acea mo=tenire. P[mânte=te vorbind, prin

mo=tenire în\elegem intrarea în posesia unor bunuri materiale, a
unor valori morale, culturale sau chiar a unui cod genetic biolo -
gic, prin trecerea de la o genera\ie la alta. Este ceva pentru care,
de obicei, trebuie s[ a=tep\i. A=a cum ne spune Eclesiastul, c[
toate lucrurile î=i au vremea lor (Eclesiastul 3:1), =i intrarea în
posesia unei mo=teniri î=i are vremea ei. Solomon a fost ales s[ fie
fiul mo=tenitor al lui David. El a a=teptat s[ vin[ timpul când s[
devin[ în mod oficial sucessorul tronului tat[lui s[u. Pe de alt[
parte, Absalom a fost fiul care nu a a=teptat, ci a vrut ca la
vremea =i în felul hot[rât de el s[ intre în posesia unei mo=teniri
la care credea c[ are dreptul. A=a cum =tim, aceast[ îndr[zneal[
l-a costat via\a. 
David a fost uns ca împ[rat din fraged[ tinere\e, dar a trebuit

s[ a=tepte. A a=teptat r[bd[tor ca s[ primeasc[ ce i-a fost
promis. David, ca unul care =tia c[ exist[ Cineva care \ine seama
de toate, a dovedit c[ are respect pentru autoritate =i nu a accep-
tat o scurt[tur[ ca s[ pun[ mâna pe mo=tenirea f[g[duit[. A
dovedit aceasta când a refuzat s[-i ia via\a lui Saul, atunci când
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ales câmpia Sodomei, mul\i doresc o via\[ prosper[, în care dac[
se poate s[ nu li se cear[ nimic, uitând c[ aceast[ stare îi expune
la un pericol mai mare dec`t acela de a lupta cu vr[jma=ul fa\[ în
fa\[. Cu cât vr[jma=ul pe care-l biruim pare mai mare =i mai
puternic, cu atât Dumnezeu va primi mai mult[ slav[ atunci când
prin credin\[ alegem s[ lupt[m având ochii ]ndrepta\i spre cetatea
etern[ a noului Ierusalim. Dac[ mo=tenirea pe care El ne-a
f[g[duit-o are valoare în ochii no=tri nu vom uita c[ trebuie, ca
înainte de a fi primi\i în slav[ (Psalmul 73:24), s[ accept[m s[
suferim împreun[ cu El, pentru ca apoi s[ ajungem s[ mo=tenim
împreun[ cu El. Când prin ochii credin\ei privim la mo=tenirea
f[g[duit[ de El ca la o mare valoare, vom alege s[ tr[im via\a
chiar la mare risc uneori, prin a ne dedica cu pasiune, pân[ la
sacri ficiu, luptei ce o avem de dus împotriva firii noastre vechi,
împotriva uneltirilor diavolului =i împotriva lumii. 
Aceia care au ochii a\inti\i la mo=tenirea promis[ =tiu c[ nu

este suficient s[ ascul\i doar ceea ce te face s[ te sim\i bine, ci tre-
buie s[ devii tu însu\i bun prin Acela care este Bun. Se poate reali -
za asta atunci când }i dai voie Domnului Isus s[ fie bun în tine,
aceasta fiind p`n[ la urm[ ceea ce-i deosebe=te pe cei care doar se
declar[ cre=tini de aceia care sunt cu adev[rat cre=tini. Avem un
astfel de exemplu de tr[ire altruist în via\a primilor cre=tini,
despre care citim în Scriptur[ c[ erau pl[cu\i întregului norod,
pentru c[ urm[reau împlinirea voii lui Dumnezeu =i slujirea alto-
ra. Textul citat la început este parte din pasajul biblic care descrie
modul practic în care au lucrat =i lucreaz[ aceia care pun pre\ pe
mo=tenirea din Canaanul ceresc. Domnul Isus se identifi c[ în per-
soana s[racului care are nevoie de ceva de la noi, d`ndu-ne astfel
oportunitatea s[ ne dovedim cu credin\[ ascultarea de El =i ne
ofer[ chiar posibilitatea îmbog[\irii fa\[ de El, pentru c[ a promis
c[ va r[spl[ti chiar =i un pahar de ap[ dat în Numele Lui. 
Apostolul Pavel ilustreaz[ (Romani 4:1-25) prin descrierea

vie\ii lui Avraam armonia dintre înv[\[tura Noului =i a Vechiului
Testament. }ndrept[\irea prin care cineva este socotit neprih[nit =i

toriu mo=tenit de Caleb, nu putea fi vândut[ sau înstr[inat[ în
vreun fel, ci se împ[r\ea la mo=tenitori. Cel mai mare dintre ei
primea o por\ie dubl[. Mo=tenirea israeli\ior în Canaan a fost pre-
vestit[ =i în cântarea lui Moise care este plin[ de sclipiri profetice.
<Tu îi vei aduce =i-i vei a=eza pe muntele mo=tenirii Tale, în locul
pe care |i l-ai pregatit ca loca=, Doamne!> ( Exodul 15:17). +i
nou[ ni s-a promis o mo=tenire dar, la fel ca =i Caleb cel viteaz,
avem =i noi de dus lupte înainte de a intra în mo=tenire. Spre
deosebire de mo=tenirea israeli\ilor, care a fost o mo=tenire mate-
rial[ trec[toare, mo=tenirea noastr[ este de natur[ duhovniceasc[
=i ne este dat[ s[ o mo=tenim împreun[ cu Acela care a fost f[cut
Mo=tenitor peste toate lucrurile. 
<Prin Fiul, la care L-a pus mo=tenitor al tuturor lucrurilor, =i

prin care a f[cut =i veacurile> (Evrei 1:2). Prin ]nfiere noi am
devenit copii ai Tat[lui =i dac[ suntem fii suntem =i mo=tenitori.
<+i dac[ suntem copii, suntem =i mo=tenitori: mo=tenitori ai lui
Dumnezeu, =i împreun[ mo=tenitori cu Hristos, dac[ suferim cu
adev[rat împreun[ cu El, ca s[ fim =i prosl[vi\i împreun[ cu El>
(Romani 8:17). Arvuna acestei mo=teniri în care vom intra este
Duhul Sfânt cu care am fost pecetlui\i. <A\i fost pecetlui\i cu
Duhul Sfânt, care fusese f[g[duit, =i care este o arvun[ a
mo=tenirii noastre, pentru r[scump[rarea celor câ=tiga\i de
Dumnezeu spre lauda slavei Lui> (Efeseni 1:13, 14). Caleb a cerut
mo=tenirea unui \inut de care al\ii probabil c[ fugeau, pentru c[
nu voiau s[ lupte cu uria=ii, dar cu trecerea anilor, Caleb nu s-a
schimbat în modul în care avea încredere c[ poate birui orice
lupt[ împreun[ cu Dumnezeu. Cu 45 de ani în urm[ spusese:
<Haidem s[ ne suim, =i s[ punem mâna pe \ar[ c[ci vom fi
biruitori!> (Numeri 13:30). 
Odat[ intra\i în \ara Canaanului el continu[ cu acela=i curaj s[

lupte pentru a intra în posesia mo=tenirii promise. Oare noi ce
vrem s[ mo=tenim? O câmpie unde s[ nu avem de luptat sau un
munte în\esat cu vr[jma=i uria=i, pe care s[-i putem cuceri în
Numele Dumnezeului nostru? La fel ca =i în cazul lui Lot, care a
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slobod de vina =i robia p[catului. Mo=tenirea adamic[ pe care o
primim la na=tere este aceea a unui cod genetic spiritual corupt,
care ne d[ imboldul de a p[c[tui, stare care duce la mo=tenirea
unei mor\i ve=nice. Prin jertfa Domnului Isus suntem dezlega\i de
vechea mo=tenire =i primim o mo=tenire nou[, în Împ[r[\ia lui
Dumnezeu. <+i tocmai de aceea este El mijlocitorul unui
leg[mânt nou, pentru ca, prin moartea Lui pentru r[scump[rarea
din abaterile f[ptuite sub leg[mântul dintâi, cei ce au fost
chema\i, s[ capete vecinica mo=tenire, care le-a fost f[g[duit[>
(Evrei 9:15). Dumnezeu a rânduit ca pentru p[catele f[cute de om
pe p[mânt s[ accepte o plat[ pentru vin[, prin jertfirea Fiului lui
Dumnezeu pe p[mânt, ca astfel omul care s-a f[cut vinovat de
p[cat pe p[mânt s[ fie iertat, pentru a putea fi socotit neprih[nit
de Dumnezeu =i astfel s[ poat[ mo=teni Împ[r[\ia Cerurilor
(Romani 8:33).  
Prin a fi s[rac în duh (Matei 5:3), adic[ prin a se vedea în lips[

de merit, omul care cade de acord cu Dumnezeu c[ este p[c[tos
=i nu are cum s[ se salveze singur poate cere =i primi iertarea =i
înfierea care-l fac mo=tenitor al Împ[r[\iei lui Dumnezeu. Cerul
este locul de unde a venit Domnul Isus (Ioan 6:38) =i locul unde
S-a reîntors dup[ ce a dus la îndeplinire planul de mântuire a
omului (1 Petru 3:22). Cerul este un loc preg[tit, promis ca
mo=tenire (Ioan 8:1-3) aceluia care prin credin\a în Domnul Isus
prime=te dreptul de a se numi un copil al lui Dumnezeu. <+i pen-
tru c[ sunte\i fii, Dumnezeu ne-a trimis în inim[ Duhul Fiului S[u
care strig[: «Ava!», adic[: «Tat[!» A=a c[ nu mai e=ti rob, ci fiu;
=i dac[ e=ti fiu, e=ti =i mo=tenitor, prin Dumnezeu> (Galateni 4:6,
7). Cerul este un loc preg[tit acelora care s-au preg[tit s[-L întâl-
neasc[ pe Dumnezeu. Este locul unde ne a=teapt[ mo=tenirea care
ne-a fost promis[. <Domnul este partea mea de mo=tenire =i
paharul meu, Tu îmi îndrep\i sor\ul meu. O mo=tenire pl[cut[
mi-a c[zut la sor\, o frumoas[ mo=tenire mi-a fost dat[> (Psalmul
16:5, 6). Companiile de construc\ii concureaz[ =i prezint[ tot felul
de case cu confort sporit pe care le ofer[ la cheie cump[r[torilor,

mo=tenitor, ]n acela=i timp, se realizeaz[ prin credin\[. <De aceea
mo=tenitori sunt cei ce se fac prin credin\[, pentru ca s[ fie prin
har, =i pentru ca f[g[duin\a s[ fie chez[=uit[> (Romani 4:16).
Apostolul ]i identific[ pe mo=tenitori ca fiind aceia care au o cre -
din\[ vie, care au fapte f[cute în neprih[nire, pentru c[ prin acela
care a avut parte de na=terea de sus rode=te Duhul Sfânt. Privind
la modul de tr[ire a celor care vor auzi cuvintele: <Veni\i binecu-
vânta\ii Tat[lui Meu de mo=teni\i Împ[r[\ia>, ]n\elegem c[ mân-
tuirea este o cale =i un mod de a tr[i, nu o banc[ pe care te a =e zi
odat[ ce ai auzit c[ Domnul Isus a murit pentru tine. Aceia care
vor s[ intre în mo=tenirea f[g[duit[ dau aten\ie =i verific[ ce le
dou[ =ine, care sunt credin\a =i fapta, ca nu cumva s[ se afle dera-
ia\i sau sco=i pe o line moart[, unde nu pot fi de folos nim[ nui. 
Când Domnul Isus a vorbit în acest pasaj biblic despre judeca-

ta viitoare a scos în eviden\[ cât de important este s[ împletim
credin\a =i fapta, care împreun[ eman[ o lumin[ în jurul celui
credincios. Aceast[ lumin[, care provoac[ întunericului, ]i atrage
pe cei doritori de libertate pentru sufletele lor. Din cuvintele
Mântuitorului rostite cu privire la judecata viitoare reiese clar c[
nu to\i vor mo=teni Împ[r[\ia preg[tit[ pentru cei mântui\i. Nu vor
mo=teni Împ[r[\ia to\i cei ce zic: <Doamne! Doamne!>, =i au o
religie de form[, de ceremonii =i tradi\ii, care nu au dovada tr[irii
prin faptele omului nou, izvorâte dintr-o inim[ care este ]n ]ntre -
gime pentru Domnul. Numai noi =i Dumnezeu ne cunoa=tem cu
adev[rat inima, ]ns[ din Scriptur[ =tim c[ cei cu inima curat[ }l
vor vedea pe Domnul (Matei 5:8) =i c[ inima, care este ca o vis-
terie de lucruri bune sau rele, este locul =i sursa gândurilor de unde
pornesc ac\iunile noastre bune sau rele (Matei 15:19).
În timpul Vechiului Testament p[cat însemna ]nc[lcarea Legii

date de Dumnezeu, condi\ie care a pus mereu un zid de desp[r\ire
între om =i Dumnezeu. }n Noul Testament, care pune importan\[
=i expune mai întâi p[catul interior, p[cat înseamn[ acela=i lucru
cu completarea, fiindc[ aici se adaug[ cu prioritate modul în care
ne raport[m la jertfa Domnului Isus, prin care omul poate deveni
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spune? Nu e suficient s[ te nume=ti cre=tin, s[ ai numele ]nregis-
trat în eviden\ele unei biserici, chiar dac[ =i aceasta este necesar
pentru a îndeplini un act de ascultare, nu e suficient nici s[ fii
botezat, ci trebuie ca motivat de dorin\a de a fi pl[cut Aceluia care
a murit în locul t[u s[ tr[ie=ti aducând trupul t[u ca o jertf[ vie,
prin ceea ce faci =i prin ceea ce alegi s[ nu faci cât timp mai e=ti
pe p[mânt. Jertfa lui Adam =i Cain a fost evaluat[ imediat, dar
oare cum ar fi evaluat[ jertfa de închinare pe care I-am adus-o noi
Domnului duminica trecut[? 
Nu este p[cat s[ fii interesat de bun[starea vremelnic[ a

lucrurilor de pe p[mânt atâta timp cât nu devin o prioritate =i nu
o c[ut[m înainte de a c[uta Împ[r[\ia lui Dumnezeu =i
neprih[nirea Lui. Nu este r[u s[ ai cât de mul\i talan\i, dar este un
lucru r[u s[-i îngropi, pentru c[ atunci î\i vei pierde mo=tenirea.
Dac[ te vezi prea mic s[ po\i face ceva pentru El nu uita c[
Dumnezeu este specialist în a folosi oameni de la care lumea nu
se a=teapt[ prea mult, pentru c[ uitându-se la ei li se pare c[ nu
promit mult, dar Domnul alege s[ foloseasc[ astfel de suflete
pentru ca toat[ slava s[ fie a Lui. Prin modul în care rodim ne
dovedim vrednicia sau nevrednicia fa\[ de Dumnezeu, care d[ cu
mân[ larg[, dar nu risipe=te nimic. Este bine s[ =tim c[ pân[ nu
ie=im din zona confortului nostru nu vom =ti ce lucrare vrea
Dumnezeu s[ fac[ prin noi. <Aceasta este o dovad[ l[murit[
despre dreapta judecat[ a lui Dumnezeu, întrucât ve\i fi g[si\i
vrednici de Împ[r[\ia lui Dumnezeu, pentru care =i suferi\i>
(2 Tesaloniceni 1:5). 
Fericirile amintite de Domnul Isus la Matei capitolul cinci sunt

lucruri pe care lumea le evit[ =i le dispre\uie=te, dar care sunt
v[zute ca valori în cer, pentru c[ dau sufletului t[u o frumuse\e pe
care Împ[ratul o dore=te. Sunt virtu\i a c[ror tr[ire în via\a ta te
identific[ ca mo=tenitor al Cerului. <C[ci întrist[rile noastre
u=oare de o clip[ lucreaz[ pentru noi tot mai mult o greutate
ve=nic[ de slav[. Pentru c[ noi nu ne uit[m la lucrurile care se
v[d, ci la cele care nu se v[d; c[ci lucrurile care se v[d, sunt

dar niciuna nu se poate compara cu locuin\a ve=nic[, preg[tit[ de
Dumnezeu, Acela care ne poate p[zi de orice c[dere, dar care în
acela=i timp ne \ine în siguran\[ mo=tenirea. 
Chiar dac[ ar trebui s[ p[r[se=ti acest p[mânt intrând pe poar-

ta mor\ii în ve=nicie trebuie s[ =tii c[ ai în cer o reparti\ie pentru
o mo=tenire preg[tit[ chiar de Dumnezeu, care a preg[tit o înviere
a celor drep\i =i a celor nedrep\i. Împ[r[\ia pe care o vom mo=teni
este locul unde aceia care prin jertfa Domnului Isus au devenit
<drep\i> înaintea Tat[lui vor str[luci ca soarele (Matei 13:43). <Iar
tu, du-te, pân[ va veni sfâr=itul; tu te vei odihni, =i te vei scula
iar[=i odat[ în partea ta de mo=tenire, la sfâr=itul zilelor> (Daniel
12:13). Nu to\i vor mo=teni în neputrezire =i via\a ve=nic[ ]n
Împ[r[\ia preg[tit[ de Dumnezeu celor ce-L iubesc, ci doar aceia
care prin minunea na=terii de sus s-au dezbr[cat de faptele firii
vechi =i au ales s[ umble, încin=i fiind cu Adev[rul, în faptele
luminii. <C[ci =ti\i bine c[ niciun curvar, niciun stricat, niciun
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). Este bine s[ =tim c[ închin[torii la idoli nu sunt doar cei ce
se închin[ statuilor sau icoanelor, ci sunt =i aceia care fac =i
urmeaz[ voia lor =i nu a lui Dumnezeu, f[când în acest fel un idol
din ei în=i=i. 
Aceia care prin a urma voia lor =i nu a Domnului dovedesc c[

nu-L iubesc pe Domnul se descalific[ de la a intra în mo=tenirea
Împ[r[\iei, care este preg[tit[ celor ce-L iubesc pe Domnul.
<Asculta\i, prea iubi\ii mei fra\i: n-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt
s[raci în ochii lumii acesteia, ca s[-i fac[ boga\i în credin\[ =i
mo=tenitori ai Împ[r[\iei, pe care a f[g[duit-o celor ce-L iubesc?>
( Iacov 2:5). Domnul Isus, care a venit pe p[mânt s[ nimiceasc[
lucr[rile celui r[u, a f[cut posibil ca prin jertfa Lui la Golgota
omul, liber gânditor, s[ aib[ din nou ocazia s[ aleag[ între a
mo=teni cerul sau a r[mâne cu vina p[catului, cu vechea
mo=tenire de ocar[ =i suferin\[ ve=nic[. Unde te a=teapt[
mo=tenirea ta? Modul în care te închini Domnului cu via\a ta ce
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nemântui\i, dar totul a fost prea târziu, pentru c[ odat[ intrat în
acea mo=tenire a groazei =i a chinului despre care Avram i-a spus
c[ =i-a ales-o el singur, nu s-a mai putut schimba nimic. Care este
scopul vie\ii tale? O mo=tenire p[mânteasc[ de care va trebui s[
te despar\i, o mo=tenire a groazei sau una cereasc[ a bucuriilor =i
r[spl[tirilor ve=nice? Ruth nu avea mo=tenire în Israel, dar lipin-
du-se de Dumnezeul lui Naomi a devenit mo=tenitoare =i a intrat
în spi\a neamului Domnului Isus. Dac[ pân[ ast[zi nu ai avut
reparti\ie la mo=tenirea Cerului, ast[zi po\i schimba aceasta prin
a alege s[-L urmezi pe Domnul Vie\ii. 
Ast[zi înc[ po\i s[ alegi s[ tr[ie=ti o via\[ evlavioas[, care, de=i

este înso\it[ adeseori de prigoniri, se sfâr=e=te cu o moarte u=oar[,
ca o adormire din care ajungi s[ te treze=ti înaintea St[pânului
care te a=teapt[ cu o cunun[ de biruitor. Cuvintele Mântuitorului
î\i spun =i \ie c[ în cazul c[ vei alege s[-\i p[strezi via\a, tr[ind-o
fire=te =i lume=te o vei pierde (Matei 16:25), dar dac[ \i-o vei
preda-o Lui =i o vei investi în lucrarea Lui, o vei câ=tiga, ca apoi
s[ ajungi la dreapta Lui =i s[ auzi acele frumoase =i mult dorite
cuvinte: <Veni\i binecuvânta\ii Tat[lui Meu de mo=teni\i
Împ[r[\ia, care v-a fost preg[tit[ de la întemeierea lumii>
(Matei 25:34).

Amin

trec[toare, pe când cele ce nu se v[d, sunt ve=nice> (2 Corinteni
4:17, 18). Ne confrunt[m cu crize de tot felul, fiind bombarda\i
mereu de vestea evenimentelor familiale, locale =i globale, este
greu s[-\i men\ii un echilibru spiritual dac[ nu alegi uneori cu
înc[p[\ânare s[ te alipe=ti de bine. Nu te l[sa cople=it de deziluzia
unor situa\ii p[mânte=ti de nereu=it[, care atunci când produc o
întristare dup[ voia lui Dumnezeu aduc poc[in\[, ci bucur[-te de
<Hristosul înviat>, care nu mai moare =i care te-a chemat la o
mo=tenire nestric[cioas[ =i ve=nic[. <...ne-a n[scut din nou prin
învierea lui Isus Hristos din mor\i la o n[dejde vie =i la o
mo=tenire nestric[cioas[ =i ne]ntinat[, =i care nu se poate ve=teji,
p[strat[ în ceruri pentru voi> (1 Petru 1:3, 4). 
A=a cum Maria =i-a ales partea cea bun[ (Luca 10:38-42),

putem alege =i noi s[ ne tr[im via\a investind-o în lucrurile care
r[mân ve=nic, a=a cum este =i munca de c`=tigare a sufletelor pier-
dute, =tiind c[ partea noastr[ de mo=tenire este Domnul.
<«Domnul este partea mea de mo=tenire,» zice sufletul meu; de
aceea n[d[jduiesc în El> (Plângeri 3:24). A=a cum Caleb nu a
uitat promisiunea Domnului, Iosif nu a uitat visul prin care
Dumnezeu i-a f[cut de cunoscut traseul vie\ii lui, David nu a uitat
de ungerea care i s-a f[cut pe când era doar un tinerel, nu uita nici
tu c[ \i s-a promis din partea Aceluia care nu poate s[ mint[ o
mo=tenire ve=nic[ =i nestric[cioas[, pe care \i-o va da dac[ vei
r[mâne credincios pân[ la cap[t. În urma deciziilor luate sau în
urma lipsei unei decizii cu privire la mo=tenirea ve=nic[, în care
din cele dou[ mo=teniri posibile vei intra dup[ aceast[ via\[? Ce
mo=tenire a=teapt[ sufletul t[u? Ai ales o via\[ p[mânteasc[
u=oar[, care se sfâr=e=te cu o moarte grea? 
Ca s[ ne previn[, Domnul Isus a vorbit despre un bogat

nemilostiv care datorit[ deciziilor lui rele a ajuns s[ mo=teneasc[
un loc de chin ve=nic, unde se chinuia în v[p[i, setos =i plin de
regrete. Acel om bogat nemilostiv, ajuns s[rac în iad (Luca 16) a
f[cut trei lucruri pe care trebuie s[ le fac[ biserica ast[zi. A plâns
cu sinceritate, s-a rugat =i a ar[tat interes pentru binele celor
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rug[ciuni f[cute de aceia care aleg s[ tr[iasc[ în p[cat sau care î=i
astup[ urechea la strig[tul s[racului, rug[ciuni f[\arnice de
îndrept[\iri personale, care nu sunt spre slava Lui. Mul\i se roag[
numai atunci c`nd sunt ]n necaz, a=a cum au fost cei prin=i în
blocurile care s-au pr[bu=it la 11 septembrie, iar ]n mesajele lor
telefonice au r[mas înregistrate rug[ciunile lor. <Doamne, aju-
t[-m[! Doamne, ai mil[ de mine!>. Pe Dumnezeu nu-L impre-
sionezi prin durata rug[ciunii, prin cuvinte alese, elegant
potrivite. Lui niciodat[ nu-I spui lucruri pe care El s[ nu le =tie.
Atunci, poate spune cineva, cum =i de ce s[ m[ mai rog? Pentru
c[ El a ales ca rug[ciunea s[ fie modul prin care noi s[ ne
apropiem de El =i El de noi pentru o p[rt[=ie sfânt[. Ne rug[m
pentru c[ între noi =i El, odat[ ce am avut parte de na=terea de sus,
exist[ c[ldura unei rela\ii de Tat[ =i copil. Am putea asem[na
rug[ciunile care se îndreapt[ spre El, singurul care le poate ascul-
ta pe toate deodat[, cu mii =i mii de telefoane care sun[ în cer;
unele le-am putea asem[na cu telefoane prin care vrem s[
inform[m ceva sau prin care vrem s[ vindem ceva, cu telefoane
prin care sun[m pe cineva din obliga\ie sau le-am putea asem[na
cu telefonul pe care un copil îl d[ tat[lui s[u =i cu c[ldur[ în glas
=i inim[ îi spune necazurile =i bucuriile lui. 
Ce fel de rug[ciuni ascult[ Dumnezeu? Rug[ciuni f[cute cu

credin\[, rug[ciuni de m[rturisire =i c[in\[, de mijlocire =i
mul\umire, de cereri =i de adorare, atunci când sunt f[cute nu doar
de pe vârful limbii sau doar cu mintea, ci din duhul =i prin Duhul
(Iuda 20). <…M[ voi rug[ cu duhul, dar m[ voi ruga =i cu mintea;
voi cânta cu duhul, dar voi cânta =i cu mintea> (1 Corinteni
14:15). Cine se roag[ prin Duhul face parte din categoria oame-
nilor mari de pe p[mânt, pentru c[ vorbesc cu Dumnezeu într-un
mod intim =i }l invit[ pe El, care poate totul, s[ se apropie de
nevoile noastre. Ne rug[m pentru c[ are rost, a=a cum am v[zut =i
din via\a Domnului Isus. Ne rug[m pentru c[ El vrea p[rt[=ia cu
noi în aceast[ form[, iar noi o dorim pe a Lui. 
Textul citat la început pune în fa\a noastr[ o rug[ciune rostit[
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37
CÂND ASCULTÃ DUMNEZEU RUGÃCIUNEA?

<Solomon s-a a=ezat înaintea altarului Domnului, în
fa\a întregii adun[ri a lui Israel, =i a întins mâinile.> 

2 Cronici 6:12

Rug[ciunea este absolut esen\ial[ în rela\ia pe care o
avem cu Dumnezeu Tat[l nostru, care este un
Dumnezeu ce ascult[ rug[ciunea (Psalmul 65:2), pen-

tru c[ prin ea ne putem bucura de o comunicare cu Acela de la
care ne vine ajutorul. Spre deosebire de telefoanele care trebuiesc
folosite în anumite zone sau numai la anumite ore, rug[ciunea
copiilor lui Dumnezeu }l g[sesc pe Tat[l lor gata s[ asculte la
orice or[ =i de oriunde s-ar afla ei. Rug[ciunea este rezultatul unui
sim\ de a dori ceva, chiar dac[ aceast[ dorin\[ nu const[ în a primi
ceva de la El, ci de a intra =i a te bucura în prezen\a luminii fe\ei
Lui. Rug[ciunea nu te limiteaz[ la minute, ca =i companiile de
telefonie, =i când folose=ti timpul pentru a comunica nu prime=ti
la sfâr=it de lun[ factura de plat[. Rug[ciunea este un mijloc pro -
fitabil pentru noi, prin care vorbim cu cerul =i atunci când ea este
f[cut[ cu succes voia Domnului devine =i voia noastr[. 
Când nu ne rug[m înseamn[ c[ ne credem puternici, f[r[ a

sim\i nevoia de a cere ajutor. Mai înseamn[ c[ El nu ne este drag,
pentru c[ nu vrem s[ ne cheltuim timpul cu El. Când ascult[
Dumnezeu rug[ciunea? El are cuno=tin\[ de tot ce face omul pe
p[mânt, deci cunoa=te fiecare cuvânt care iese din gura omului.
}ns[ El nu ascult[, adic[ nu r[spunde la anumite rug[ciuni, ca de
exemplu rug[ciunile care au ca scop satisfacerea poftelor firii,

376

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



r[spuns prin foc, mistuind jertfa de pe altar, Domnul i s-a mai
ar[tat lui Solomon noaptea =i i-a spus c[ îi ascult[ rug[ciunea =i
i-a f[cut o promisiune care este valabil[ =i pentru noi, deoarece
define=te condi\iile în care Dumnezeu ascult[ rug[ciunea. <Dac[
poporul Meu peste care este chemat Numele Meu se va smeri, se
va ruga, =i va c[uta Fa\a Mea, =i se va abate de la c[ile lui rele,-îl
voi asculta din ceruri, îi voi ierta p[catul, =i-i voi t[m[dui \ara>
(2 Cronici 7:14). 
Un alt exemplu prin care putem vedea când ascult[ Dumnezeu

rug[ciunea îl avem în cazul împ[ratului Iosafat, atunci când a tre-
buit s[ lupte împotriva Moabi\ilor =i Amori\ilor. <În spaima sa,
Iosafat =i-a îndreptat fa\a s[ caute pe Domnul, =i a vestit un post
pentru tot Iuda. …+i a zis: «Doamne, Dumnezeul p[rin\ilor no= -
tri, nu e=ti Tu Dumnezeu în ceruri =i nu st[pâne=ti Tu peste toate
împ[r[\iile neamurilor? Oare n-ai Tu în mân[ t[ria =i puterea, a=a
c[ nimeni nu |i se poate împotrivi?»> (2 Cronici 20:3, 6). Iosafat
s-a rugat a=teptând s[ primeasc[ un r[spuns =i un ajutor de la
Domnul, =i ajutorul a venit, pentru c[ a ascultat =i =i-a pus în -
crede rea în ce avea s[ fac[ Domnul pentru ei. Iosafat a fost omul
care s-a luptat s[ înl[ture idolatria din \ar[ =i c`nd s-a aflat ]n
necaz a cerut ajutor Aceluia pe care a c[utat s[-L mul\umeasc[ =i
s[-L onoreze cu via\a lui. <În clipa când au început cânt[rile =i
laudele, Domnul a pus o pând[ împotriva fiilor lui Amon =i ai lui
Moab =i împotriva celor din muntele Seir, care veniser[ împotri-
va lui Iuda. +i au fost b[tu\i> (2 Cronici 20:22). Domnul nu numai
c[ le-a dat biruin\a, dar nici nu i-a l[sat s[ lupte, ci S-a luptat El
pentru ei. Când Iosafat a dat ochi cu vr[jma=ii, ace=tia erau doar
ni=te trupuri moarte. Dup[ ce au strâns multe bog[\ii =i lucruri
scumpe, a=a de multe c[ nu puteau s[ le duc[ pe toate, s-au întors
la Ierusalim plini de veselie =i binecuvântând pe Domnul.
Dumnezeu a ascultat rugaciunea lui Iosua, chiar dac[ a cerut
lucruri care p[reau a fi imposibile, ca de exemplu aceea de a opri
soarele =i luna la lupta de la Gabaon. Dumnezeu a ascultat
rug[ciunea sincer[ a Anei, chiar dac[ ea s-a rugat doar cu suspine.
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c[tre Dumnezeu acum trei mii de ani de c[tre împ[ratul Solomon
cu ocazia dedic[rii templului abia terminat în acea vreme. Este de
folos =i chiar necesar s[ citim întreaga rug[ciune rostit[ de
Solomon ca s[ în\elegem mai bine scopul acelui templu =i
situa\iile în care aveau s[ fie aceia care se vor închin[ Domnului
acolo. Acel templu a fost ca un monument ridicat în cinstea
Domnului, plin de lucruri foarte scumpe, în care se f[ceau diferite
slujbe de c[tre levi\i, dar Solomon nu aminte=te aceste lucruri, ci
aduce înaintea Domnului nevoile spirituale ale acelora care aveau
s[ intre în acel loc de închinare în care a fost pus chivotul
Domnului, deasupra c[ruia se manifesta prezen\a lui Dumnezeu,
pentru c[ a=a cum a spus =i Domnul Isus sute de ani mai târziu
acea cas[ era o cas[ de rug[ciune. 
Rug[ciunea lui Solomon aminte=te despre situa\ii diferite prin

care oamenii de rând trec mereu =i el =tia c[ în aceste situa\ii
oamenii vor veni s[ cear[ prin intermediul rug[ciunii ajutorul lui
Dumnezeu. Cuvintele lui sun[ ca o rug[ciune des[vâr=it[, f[cute
pentru oameni departe de a fi des[vâr=i\i, oameni despre care el a
=tiut c[ vor apela la ajutorul =i mila lui Dumnezeu. Rug[ciunea lui
Solomon a fost pl[cut[ Domnului, =i Dumnezeu i-a r[spuns prin
foc ca lui Ilie. <Când =i-a ispr[vit Solomon rug[ciunea, s-a
pogorât foc din cer =i a mistuit arderea de tot =i jertfele, =i slava
Domnului a umplut casa> (2 Cronici 7:1). Tot poporul înfrico=at,
dar în acela=i timp fericit de prezen\a Celui Sfânt între ei, a dat
slav[ lui Dumnezeu pentru modul cum le-a r[spuns, spun`ndu-le
c[ a ascultat rug[ciunea lui Solomon =i c[ a acceptat ca acel Tem-
plu s[ fie locul de întâlnire dintre El =i ei. To\i cei care au v[zut
focul care a mistuit arderea de tot <… =i-au plecat fa\a la p[mânt
pe pardoseal[….> (2 Cronici 7:3). 
Când ascult[ Dumnezeu rug[ciunea? Atunci când este sincer[

=i nu f[cut[ de ochii lumii; când urm[re=te binele altora =i câ=tigul
Împ[r[\iei lui Dumnezeu; când sufletul omului recunoa=te în El
pe Acela care-i poate ierta vina, pe Acela de care vrea s[ asculte
=i pe care vrea s[-L mul\umeasc[. Pe lâng[ faptul c[ Dumnezeu a
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undeva în urma noastr[. Prin rug[ciune acest fel de bucurie este
men\inut[ la fel cum l[mpile de ulei din vechime luminau atâta
timp cât, din când în când, era ad[ugat ulei în rezervorul l[mpii,
chiar =i în timp ce lampa ardea. 
A te ruga ne]ncetat sau a avea pe Domnul necurmat înaintea ta,

cum spune psalmistul, înseamn[ a avea gândul lui Hristos, pentru
c[ am devenit f[pturi noi prin înnoirea f[cut[ de Duhul Sfânt,
înseamn[ a tr[i prin credin\[, iar a umbla prin Duhul înseamn[ a
privi lucrurile mai înt`i dintr-o perspectiv[ duhovniceasc[,
cuget`nd tot mai mult la lucrurile de sus =i la prietenia noastr[ cu
Domnul. Când ]n via\a noastr[ se ]nt`lne=te rug[ciunea =i bucu-
ria, apare în noi dorin\a de a-I mul\umi sincer, pentru c[ în\elegem
c[ El deja ne-a dat ce este mai important =i c[ este în deplin con-
trol asupra oric[rei situa\ii. <Mul\umi\i lui Dumnezeu pentru toate
lucrurile; c[ci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu
privire la voi> (1 Tesaloniceni 5:18). Odat[ ce am primit darul
mânturii, a fi în voia lui Dumnezeu este o stare la care se ajunge
prin rug[ciune, pentru c[ intrând în prezen\a Lui în noi apare
bucuria =i de pe altarul min\ii noastre încep s[ se ridice mul\umiri
c[tre Dumnezeu. Nu cât de tare strig[m sau cât de ]ncet ne rug[m
este cel mai important lucru, cu toate c[ uneori avem dorin\a
de-a ne ruga cu strig[te, iar alt[dat[ sim\im nevoia de a ne ruga
doar cu suspine. Nu locul unde ne rug[m este cel mai important
factor, pentru c[ uneori ne rug[m acas[, alteori în casa de
rug[ciune, mergând sau chiar conducând ma=ina. 
Pe Iona =tim c[ Domnul l-a ascultat când a strigat din pânte-

cele pe=telui, iar pe Daniel l-a ascultat când s-a rugat cu ferestrele
deschise spre Ierusalim, dar =i când s-a rugat din groapa cu lei. Nu
pozi\ia în care ne rug[m este cel mai important lucru, fiindc[ ne
putem ruga pe genunchi, în picioare, ridicând mâini curate c[tre
Dumnezeu sau uneori, la adânc[ durere, chiar complet pro=ternu\i
înaintea Lui. Nu cum suntem îmbr[ca\i este cel mai important
lucru, de=i când st[m înaintea Lui chiar =i hainele noastre arat[
smerenie, cur[\ie =i d[ dovad[ de reveren\[ ]naintea lui

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

381

Dumnezeu a ascultat rug[ciunea lui Ilie, r[spunzând cu foc din
cer, lucru prin care a dorit s[ arate c[ El vrea s[ fie luat în serios.
Tot la rug[ciunea acestui proroc a f[cut ca sufletul unui copil s[
se reîntoarc[ pe p[mânt =i s[ intre în trupul pe care-l p[r[sise. 
Dumnezeu a ascultat rug[ciunea lui Eliazar, a lui Moise, a lui

Ghedeon, a lui Samuel, a lui Ezechia, a lui Daniel =i a milioane
de alte suflete pe care înc[ nu le cunoa=tem pân[ când vom ajunge
acas[ =i poate asculta =i rug[ciunea ta dac[ este sincer[ =i dac[
sufletul t[u este fl[mând dup[ El. <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).
Psalmistul a rostit aceste cuvinte dup[ ce a avut experien\a de a fi
izb[vit de Dumnezeu, de aceea, ca un om care a g[sit o metod[
bun[ =i sigur[ de a face ceva care îi este foarte necesar, a spus c[
va continua s[ cheme Numele Domnului toat[ via\a lui, fiindc[
=tia c[ Dumnezeu îi ascult[ rug[ciunea. Fariseii care f[ceau
rug[ciuni publice lungi, cu scopul de a fi v[zu\i =i aprecia\i de
oameni, credeau c[ rug[ciunile lor sunt vrednice de a ajunge pe
altarul lui Dumnezeu, de aceea când Domnul i-a v[zut le-a spus
c[ privind la ei }=i aduce aminte de ni=te morminte. Rug[ciunea,
milostenia =i postul erau lucrurile importante ]n via\a acestor fari-
sei, ]ns[, pentru c[ le f[ceau de ochii lumii, ele nu aveau valoare
înaintea lui Dumnezeu. Domnul Isus a f[cut foarte clar[ ideea c[
astfel de rug[ciuni nu au niciun efect bun, pentru c[ El ascult[
rug[ciunile acelora care se v[d f[r[ de merite înaintea Lui =i care
depind de bun[tatea Lui. 
Apostolul Pavel, care a cunoscut importan\a rug[ciunii =i a

cerut ajutor fra\ilor în rug[ciune, parc[ leag[ bucuria de rug[ciune
atunci când scrie: <Bucura\i-v[ întotdeauna. Ruga\i-v[ neîncetat>
(1 Tesaloniceni 5:16, 17). Cuvântul Domnului ne spune s[ ne
bucur[m chiar =i în necazuri, dar nu ne spune s[ fim ferici\i. Este
vorba de o bucurie l[untric[, care este o road[ a Duhului Sfânt, =i
este posibil[ chiar dac[ nu avem o fericire care s[ fie produs[ de
circumstan\ele vie\ii, circumstan\e care în timp, vor r[mâne toate
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specifice, cu care sunt obi=nui\i =i care îi ajut[ s[ fac[ o lucrare
bun[. Dup[ cum unui meseria= bun i se potrivesc anumite scule
specifice, tot a=a celui credincios i se potrive=te rug[ciunea, prin
care comunic[ cu Dumnezeu =i prin care este schimbat dup[ voia
Lui. Dumnezeu dore=te s[ aib[ acest fel de p[rt[=ie =i ascult[
rug[ciunea fiec[rui suflet c[ruia îi este Tat[ spiritual prin na=terea
de sus. <Fumul de t[mâie s-a ridicat din mâna îngerului înaintea lui
Dumnezeu, împreun[ cu rug[ciunile sfin\ilor> (Apocalipsa 8:4).
Apostolul Ioan, care a v[zut lucrurile pe care le-a descris în cartea
Apocalipsei, inclusiv faptul c[ Dumnezeu ascult[ rug[ciunile
sfin\ilor, a spus cu deplin[ încredere c[ Dumnezeul nostru este un
Dumnezeu care ascult[ rug[ciunea. <Îndr[zneala, pe care o avem
la El, este c[, dac[ cerem ceva dup[ voia Lui, ne ascult[> (1 Ioan
5:14). Cine vrea ca Dumnezeu s[-i asculte rug[ciunea trebuie s[
cunoasc[ importan\a rug[ciunii dup[ voia =i în voia lui Dumnezeu,
=i niciodat[ nu facem aceasta mai bine ca =i atunci când ne rug[m
dup[ Cuvântul Lui, care trebuie s[ fie în noi.  Domnul Isus ne-a
dat un astfel de exemplu atunci c`nd ]n Ghetsimani I-a cerut
Tat[lui ca voia Lui s[ se fac[, chiar dac[ omenescul din El ar fi
dorit =i a cerut ca acel pahar s[ fie îndep[rtat de la El.
Un alt fel de rug[ciune care este ascultat[ de Dumnezeu, pe

lâng[ rug[ciunea intim[ în od[i\[, este rug[ciunea acelora care se
roag[ împreun[. Domnului }i place acest fel de unitate a=a de mult
încât a promis c[ va fi prezent =i El acolo unde aceia care-L
numesc pe El Tat[ se adun[ s[ se roage împreun[. A=a cum un foc
în care ard mai multe lemne este mai mare =i produce mai mult[
c[ldur[ =i rug[ciunea în grup prezint[ avantaje similare atunci
când între aceia care se roag[ exist[ unitate. <V[ mai spun iar[=i,
c[, dac[ doi dintre voi se învoiesc pe p[mânt s[ cear[ un lucru
oarecare, le va fi dat de Tat[l Meu care este în ceruri. C[ci acolo
unde sunt doi sau trei aduna\i în Numele Meu, sunt =i Eu în
mijlocul lor> (Matei 18:19, 20). Începând cu ziua de Rusalii când
ucenicii s-au rugau împreun[ =i peste ei s-a rev[rsat puterea
Duhului Sfânt =i pân[ la rug[ciunile f[cute ]n casele de rug[ciune
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Dumnezeu. Nu timpul din zi sau noapte când te rogi este cel mai
important, pentru c[ Dumnezeul nostru nu doarme =i accesul de a
intra în templul Lui =i în prezen\a Lui prin rug[ciune ne este des -
chis la orice or[. A te ruga ne]ncetat înseamn[ a te ruga =i atunci
când mâinile î\i sunt ocupate cu a-\i câ=tiga pâinea de toate zilele,
înseamn[ a te ruga când pleci sau e=ti într-o lucrare =i când vii
dintr-o lucrare; ]nseamn[ a avea un duh de rug[ciune pe care
Dumnezeu îl trimite peste cei pe care El vrea s[-i binecuv`nteze.
<Atunci voi turna peste casa lui David =i peste locuitorii Ierusali -
mului, un duh de îndurare =i de  rug[ciune…> (Zaharia 12:10). 
Când ascult[ Dumnezeu rug[ciunea? Ce fel de rug[ciune

ascult[ Dumnezeu? Ceea ce deschide u=a cerului înaintea
rug[ciunii noastre pentru a fi ascultat[ este rug[ciunea f[cut[ în
Numele Domnului Isus; rug[ciune f[cut[ cu credin\[ =i cu o
inim[ sincer[, care iart[, iar a ierta nu înseamn[ a uita, lucru care
de cele mai multe ori este imposibil, ci înseamn[ s[ alegi s[ nu
mai ai ur[ pe acela care \i-a gre=it sau pe cel care î\i datoreaz[
ceva, înseamn[ a transforma ceva r[u în ceva bun, l[s`nd ca roada
bun[t[\ii s[-=i fac[ lucrarea. Dumnezeu ascult[ rug[ciunea unei
inimi care-L iube=te pe Domnul cu o inim[ care depinde de El la
bine =i la greu. El ascult[ rug[ciunea aceluia care Îi aduce o
închinare în duh =i adev[r, nu pentru a face un t`rg cu Domnul, nu
cu gândul c[ va asculta de El pân[ când nu i se va cere ceea ce
nu-i place, ci printr-o predare necondi\ionat[ Aceluia care vrea
binele nostru chiar mai mult decât noi. Nu mergem la sta\ia de
benzin[ cu ma=ina ca s[ o aliment[m cu gândul c[ nu va mai fi
nevoie s[ facem acest lucru vreodat[, deoarece =tim c[ pe m[sur[
ce conducem ma=ina benzina scade din rezervor. În mod
asem[n[tor, nu ne rug[m =i cerem umplerea cu puterea Duhului
Sfânt cu gândul c[ nu va mai fi nevoie s[ ne rug[m, ci recunos -
când c[ umblând pe acest p[mânt puterea ce o avem ne scade,
este necesar s[ cerem mereu o ungere proasp[t[ a Duhului, ca s[
nu tr[im din amintiri, ci s[ tr[im o via\[ de biruitor în fiecare zi. 
Când meseria=ii î=i practic[ meseria lor folosesc unelte =i scule
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prin jertfa Domnului Isus vrea s[ se împace cu Dumnezeu =i se
întoarce la El c[utându-I fa\a, la fel cum fiul risipitor a dorit
împ[carea cu tat[l lui, care l-a primit cu bucurie. Nu este o
rug[ciune care are doar lacrimi sau cuvinte, de=i de cele mai
multe ori le include, ci ]nainte de acestea Dumnezeu ascult[ sus-
pinul inimii doritoare de iertare, iar aceasta apare printr-o
întristare care duce la pocain\[ =i printr-o p[r[sire a p[catului. O
astfel de rug[ciune a fost rug[ciunea vame=ului care se vedea
nevrednic =i în mare lips[ de mila lui Dumnezeu, rug[ciune prin
care a primit trecere înaintea Lui. <…Dumnezeule, ai mil[ de
mine, p[c[tosul!> (Luca 18:13). Psalmistul aminte=te aceast[
stare binecuvântat[ a sufletului care deschide u=a inimii
Domnului în rug[ciune când spune: <…v[rsa\i-v[ inimile înain-
tea Lui! Dumnezeu este ad[postul nostru> (Psalmul 62:8). Înainte
de a ne asculta cuvintele, Dumnezeu ne ascult[ suspinele, bucuria
=i inten\iile inimii care dore=te prezen\a Lui. Dac[ nu-L cuno=ti pe
Domnul Isus ca Mântuitor al sufletului t[u ai aceast[ oportunitate
prin a-L chema în via\a ta printr-o rug[ciune în care recuno=ti c[
e=ti vinovat =i dore=ti iertarea Lui. <Sfâ=ia\i-v[ inimile nu hainele,
=i întoarce\i-v[ la Domnul, Dumnezeul vostru. C[ci El este
milostiv =i plin de îndurare, îndelung r[bd[tor =i bogat în
bun[tate, =i-I pare r[u de relele pe care le trimite> (Ioel 2:13). 
A primi mesajul Evangheliei, adic[ vestea cea bun[ c[ noi, cei

vinova\i, putem fi gra\ia\i, înseamn[ a accepta c[ în locul nostru
a murit Hristos la Golgota, unde a suferit pedeapsa pentru vina
noastr[, ca noi s[ primim haina neprih[nirii Lui; înseamn[ c[ prin
înfiere devenim fii =i fiice ale marelui Împ[rat =i glasul rug[ciu-
nii noastre este auzit sus în ceruri, de unde ne vine izb[virea.
Când ascult[ Dumnezeu rug[ciunea celui nemântuit? Când aces-
ta în mod sincer se c[ie=te =i se hot[re=te s[ p[r[seasc[ p[catul.
<Aduce\i cu voi cuvinte de c[in\[, =i întoarce\i-v[ la Domnul.
Spuneþi-I: «Iart[ toate nelegiuirile, prime=te-ne cu bun[voin\[, =i
Î\i vom aduce, în loc de tauri, lauda buzelor noastre»> (Osea
14:2). Chemarea la poc[in\[ este asem[nat[ în Scriptur[ cu o
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=i grupurile de rug[ciune mai mici, pe la casele credincio=ilor, to\i
copiii Domnului care s-au f[cut p[rta=i firii dumnezeie=ti cunosc
importan\a =i folosul rug[ciunii în comun. Rug[ciunea în comun
f[cut[ ]n casa de rug[ciune sau la seri de rug[ciune în casele cre -
dincio=ilor este de multe ori o rug[ciune de mijlocire, când cre -
dincio=ii ca m[dulare ale aceluia=i trup simt unii cu al\ii =i mijlo-
cesc unii pentru al\ii pentru a primi ajutorul Domnului în anumite
cazuri specifice, =i aceasta pentru c[ ei =tiu c[ Dumnezeu Se las[
înduplecat. <A=a vorbe=te Domnul, Dumnezeu: «Iat[ în ce privin -
\[ M[ voi l[sa înduplecat de casa lui Israel, =i iat[ ce voi face
pentru ei; voi înmul\i pe oameni ca pe o turm[ de oi»> (Ezechiel
36:37). Domnului }i plac astfel de rug[ciuni care dovedesc c[, a=a
cum El ne-a cerut, noi ne iubim unii pe al\ii, mijlocim unii pentru
al\ii, iar când vin furtuni peste biseric[ =i aceast[ mijlocire
lipse=te, Dumnezeu uneori se mir[. <El vede c[ nu este niciun om,
=i Se mir[ c[ nimeni nu mijloce=te…> (Isaia 59:16). Rug[ciunea
este aceea care pune mila lui Dumnezeu la lucru pentru noi în
cauzele pe care le punem pe altarul Lui, fiindc[ Dumnezeu este
un Tat[ care vrea s[ fie chemat de copiii Lui în ziua necazului lor.
Strig[tele israeli\ilor din robie sau în vremea c`nd tr[iau sub
asuprirea vr[jma=ului chiar în \ara lor au fost rug[ciuni ascultate
de Dumnezeu, iar El le-a r[spuns prin a le trimite un Moise, un
Neemia sau viteji ca =i aceia din vremea judec[torilor. 
Cre=tinismul modern este lung la vorb[ =i scurt la împlinire,

folose=te o limb[ de putere dar, pentru c[ de multe ori îi lipse=te
sfin\irea =i smerenia, produce fapte pline de sl[biciuni =i totu=i
unde Dumnezeu g[se=te inimi smerite, care mijlocesc pentru
suflete =i pentru vremuri de înviorare, El ascult[ =i d[ unor astfel
de rug[ciuni aprobarea Sa. Harul lui Dumnezeu nu se transmite
prin codul genetic corupt al omului, din tat[ în fiu, ci fiecare suflet
ajuns la anii când =tie deosebi binele de r[u trebuie s[ bat[ la u=a
milei lui Dumnezeu pentru a primi mântuirea, =i aceast[ lucrare
are loc în via\a noastr[ tot prin rug[ciune. Probabil c[ rug[ciunea
cea mai pl[cut[ lui Dumnezeu este rug[ciunea p[c[tosului care
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38
ACASÃ LA DOMNUL

<+tim, în adev[r, c[, dac[ se desface casa p[mân-
teasc[ a cortului nostru trupesc, avem o cl[dire în cer
de la Dumnezeu, o cas[, care nu este f[cut[ de mân[
ci este ve=nic[. Da, suntem plini de încredere, =i ne
place mult mai mult s[ p[r[sim trupul acesta, ca s[
fim acas[ la Domnul.> 2 Corinteni 5:1, 8

Spre deosebire de oameni, care caut[ locuri bine ascunse,
cu cea mai mare siguran\[, pentru lucrurile lor de va -
loare, Dumnezeu }=i \ine comorile pe care le are pe

p[mânt, în vase de lut, foarte fragile, de unic[ folosin\[. Oamenii
de rând, n[scu\i doar o dat[, ajung s[ fie atra=i de aceste comori
din vasele de lut =i ceea ce le atrage aten\ia, uneori, este lipsa de
fric[ a celor mântui\i în fa\a mor\ii. Pentru cei care prin poc[in\[
=i na=tere din nou au schimbat frica de moarte cu n[dejdea
binecuvântat[ a învierii, care va avea loc la R[pirea bisericii,
moartea biologic[ =i-a pierdut puterea de a însp[imânta. Apos-
tolul Pavel a asem[nat acest vehicul pentru suflet, cunoscut de noi
cu numele de trup, cu un cort care simbolizeaz[ lucrurile tempo-
rare. Acest cort, a=a cum men\ioneaz[ el, ajunge s[ se desfac[
atunci când ce este de valoare e luat la Acela care i-a dat valoare,
=i astfel s[ fie dus <acas[ la Domnul.> 
În Israel sunt peste 100.000 de beduini nomazi care locuiesc în

corturi pentru a dovedi c[ sunt str[ini =i c[l[tori pe acest p[mânt,
unde totul este doar temporar. Apostolul Pavel, care avea =i mese-
ria de a face corturi, a în\eles bine aceast[ analogie a cortului cu
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b[taie a mâinii Lui, care a fost perforat[ de piroane, la u=a inimii
tale. Rug[ciunea prin care-L invi\i nu ca musafir, ci ca St[pân în
via\a ta este asem[nat[ cu deschiderea unei u=i pe care numai tu
o po\i deschide, pentru c[ Dumnezeu a hot[rât s[-i lase omului
voin\a liber[ ca s[ aleag[ s[-L primeasc[ sau s[-L refuze. <Iat[ Eu
stau la u=[, =i bat. Dac[ aude cineva glasul Meu =i deschide u=a,
voi intra la el, voi cina cu el, =i El cu Mine> (Apocalipsa 3:20).
Dac[ î\i deschizi inima înaintea Lui alegi via\a, iar bucuria va
inunda sufletul t[u. Dac[ Îi vei deschide u=a, vei gusta ce bun este
Domnul, iar rug[ciunea ta se va transforma într-o rug[ciune de
prosl[vire la adresa Aceluia care ascult[ rug[ciunea =i izb[ve=te
pe cel care n[d[jduie=te în bun[tatea Lui.

Amin
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r[scump[rarea sufletului s[u. Plecarea <acas[ la Domnul> este
intrarea în odihna Domnului; este un moment al examin[rii
lucr[rii pentru r[spl[tire, este momentul când toate întreb[rile
care nu =i-au primit r[spuns pe p[mânt vor primi un r[spuns. 
Un om credincios, care se afla pe patul de moarte, a fost vizi -

tat de prieteni, iar ace=tia l-au întrebat cum se simte. Muribundul
a spus: <Aproape bine!>. +tia c[ se afl[ doar la clipe de a fi
<bine>, adic[ de clipa plec[rii <acas[ la Domnul>, iar casa Lui
este mare, cu multe loca=uri =i unul din aceste loca=uri este
preg[tit pentru fiecare credincios care sluje=te cu cinste ca
ambasador al lui Hristos pe p[mânt. Rând pe rând, unul câte unul,
Domnul }=i ia sufletele pe care le-a r[scump[rat cu sângele Lui
sfânt acas[. Fiecare suflet mântuit care pleac[ de pe p[mânt este
un transfer al comorii Bisericii lui Dumnezeu acas[ la El, urmând
ca într-o zi s[ încheie aceast[ lucrare de mutare a comorii Lui prin
a-i chema prin sunet de trâmbi\[ la cer pe to\i cei care vor fi g[si\i
în via\[. În acea clip[ a r[pirii, cei de pe p[mânt vor primi un trup
de slav[ cu care se vor ridica la cer, unde }l vor întâmpina pe
Domnul Isus în v[zduh. El va fi ]nso\it de sfin\ii trecu\i în
ve=nicie prin u=a mor\ii, care în acea clip[, cunoscut[ ca clipa
învierii celor drep\i, vor primi peste sufletul =i duhul lor, care
acum este în prezen\a Domnului, un trup de slav[ =i astfel
comoara Domnului de pe p[mânt ]mpreun[ cu cea din ceruri se va
uni în jurul Mirelui Isus. 
<Nu voim, fra\ilor, s[ fi\i în necuno=tin\[ despre cei ce au ador-

mit, ca s[ nu v[ întrista\i ca ceilal\i, care n-au n[dejde. 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 4:13, 14). Când un suflet mântuit este chemat
<acas[ la Domnul>, de=i desp[r\irea este dureroas[ pentru cei r[ -
ma=i în urm[, sufletul lui nu trebuie pl`ns, pentru c[ sfâr=indu-=i
cu bine alergarea tr[ie=te mai intens ca oricând în prezen\a
Domnului, unde prime=te cununa de biruitor. Credincio=ii r[ma=i
în urm[ mai au de luptat, mai au de sem[nat, mai au de m[rturi -
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care se aseam[n[ trupul nostru, cort pe care oricât de bine l-am
p[stra =i condi\iona, pân[ la urm[ se uzeaz[ =i se desface.
Mutarea acestei comori din vasul de lut sau din cortul trupului
nostru de c[tre Dumnezeu =i primirea sufletului mântuit acas[ la
Domnul este un moment pre\ios în ochii Domnului, fiindc[ î=i
vede dorin\a împlinit[ de a ne avea cu El. <Scump[ este înaintea
Domnului moartea celor iubi\i de El> (Psalmul 116:15). Acest
moment al plec[rii <acas[ la Domnul>, când investi\ia Lui în noi
devine finalizat[ ca un câ=tig, apare uneori pe nea=teptate în fa\a
omului, iar alt[dat[, dup[ hot[rârea Aceluia care a dat aceast[
via\[, are loc în urma desfacerii cortului în mod mai treptat,
printr-o boal[. În ambele cazuri, fie în mod fulger[tor, ca =i
atunci când aceast[ plecare <acas[ la Domnul> are loc într-un
mod oarecum a=teptat, produce o stare de =oc în rândul celor
r[ma=i în urm[ ca s[-=i termine =i ei la rândul lor lucrarea care
le-a fost ]ncredin\at[. 
Acest moment al plec[rii acas[ nu este dorit numai de cei care

v[d bine dincolo de mormânt, de aceea cei care cunosc tot mai
multe suflete dragi plecate acolo, care =tiu c[ =i-au îndeplinit
misiunea trasat[ de Dumnezeu pentru via\a lor, a=a cum a fost
cazul apostolului Pavel, care, dup[ ce a fost expus frumuse\ii
cerului, privea clipa plec[rii acasa la Domnul ca un câ=tig.
Moartea este un plan secundar, adoptat pentru om dup[ c[derea
lui în p[cat, =i nu faptul c[ omul moare este de pre\ înaintea
Domnului, ci faptul c[ noi, ca suflete mântuite, ajungem acas[ la
El chiar dac[ atunci când intr[m pe aceast[ poart[ pl[tim un ultim
tribut p[catului mo=tenit. Pentru cel care nu a venit la Domnul,
pentru ca El s[-l fac[ din r[u bun, moartea este un început al
pedepsei din clipa când i se deschid ochii care v[d în lumea spiri -
tual[, plin[ de fiin\e ostile ce stau gata s[ ]nf[=oare sufletul
nepreg[tit pentru întâlnirea cu Dumnezeu, dar pentru cel credin-
cios, care poart[ sigiliul de proprietate al Regelui Isus, este
momentul când merge s[ vad[ fa\a binevoitoare a Aceluia care
l-a iubit îndeajuns, încât +i-a v[rsat sângele ca plat[ pentru
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<M-am luptat lupta cea bun[, mi-am sfâr=it alegarea>, <Nu a
tr[it în zadar!>, dar este important ca aceste cuvinte frumoase s[
exprime realitatea.  
Pe morm`ntul lui Martin Luther din Atlanta scrie: <Free at

last>, adic[ <În sfâr=it liber!> Cei r[ma=i în urm[ privesc la via\a
tr[it[ de sufletul care a plecat <acas[ la Domnul> =i se bucur[ dac[
via\a acelui suflet a fost o via\[ de succes. Succes nu înseamn[
neap[rat c[ ai avut bun[stare material[ sau c[ ai tr[it via\a ca în
vitrin[, c[ ai fost bine cunoscut în cercuri importante sau ai fost
mereu în aten\ia publicului, ci succes înseamn[ c[ odat[ ajuns
mântuit prin jertfa Domnului Isus ai f[cut lucrarea pe care El \i-a
dat-o s-o faci, nu altceva. Nu fiecare invita\ie de a face ceva, de a
participa la o lucrare este pentru noi, de aceea este nevoie de dis-
cern[mânt ca s[ fim siguri c[ u=a care ni se deschide =i pe care
alegem s[ intr[m nu ne va preveni de a intra pe o alt[ u=[ pe care
Dumnezeu o are pentru noi. Fiecare avem oportunitatea de a lucra
în via Lui sau putem fi doar ni=te vis[tori =i doritori de lucruri
bune. Omul are de ales între a tr[i via\a depunând efort pentru a
crea evenimente =i anun\uri senza\ionale pe prima pagin[,
c[utând astfel aprecierea oamenilor, sau poate tr[i cu un scop mai
înalt, =i anume acela de a fi un indicator spre locul numit <acas[
la Domnul>. Cert este faptul c[ nu po\i tr[i r[u =i s[ mori bine,
pentru c[ odihna =i r[spl[tirile sunt pentru cei care lucreaz[ cu
d[ruire ceea ce Dumnezeu le-a dat de lucru. 
Este vorba despre a afecta istoria unor suflete prin ceea ce ai

f[cut, ]nc`t acele suflete s[ ajung[ la cuno=tin\a despre mântuire,
trec`nd de la moarte la via\[ ve=nic[ prin Domnul Isus Hristos
care d[ =i ast[zi starea de nevinov[\ie celor ce se poc[iesc. Mefi-
bo=et ologul pentru mul\i nu reprezenta un ornament grozav la
masa împ[ratului David, dar pentru David era o pl[cere s[-i
priveasc[ fa\a, pentru c[ în fa\a lui vedea fa\a lui Ionatan. Noi, la
rândul nostru, nu am fi trofee la masa Împ[ratului, dar Împ[ratul
se va bucura de noi pentru c[ vede în noi pe Fiul S[u preaiubit,
care prin modelarea f[cut[ de Duhul Sfânt în via\a noastr[ a luat
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sit, mai au de tr[it prin credin\[, pe când cel plecat <acas[ la
Domnul> nu mai are nevoie de credin\[, pentru c[ }l vede pe
Domnul a=a cum este. La serviciul de înmormântare cei care au
tr[it în jurul celui chemat <acas[ la Domnul> spun lucruri despre
via\a lui, care este o predic[ de ani =i ani de zile. Plecarea unui
suflet <acas[ la Domnul> este o ultim[ convocare din partea celui
plecat pentru cei care l-au cunoscut, predic`ndu-le f[r[ de cuvinte
despre ce urmeaz[ =i în via\a lor. Prin acest ultim mesaj f[r[
cuvinte sufletul plecat <acas[ la Domnul> îi previne pe cei r[ma=i
în urm[, s[ se preg[teasc[ =i ei pentru întâlnirea cu Dumnezeu. De
multe ori un pom mare este cel mai bine m[surat sau admirat când
este jos la p[mânt, pentru c[ pân[ nu este t[iat nu-\i dai seama de
m[rimea lui adev[rat[, la fel =i via\a celui ce a slujit bine este
examinat[ la sfâr=itul aleg[rii, pentru a scoate în eviden\[ modul
în care Hristos i-a schimbat via\a. 
Ca oameni, avem inten\ia s[ migr[m; s[ fim atra=i spre cei

care ne iubesc; spre aceia care ne în\eleg. Vrem s[ tr[im timp cu
ei, pentru c[ ne sim\im bine în prezen\a lor, dar avem tendin\a
s[-i evit[m pe cât se poate pe cei duri, resping[tori =i neinteresa\i
decât de ei, din partea c[rora nu sim\im decât respingere. Ce
fel de persoan[ e=ti? Atragi sau respingi? E=ti gata s[ fii un ajutor
sau întotdeauna a=tep\i s[ fii ajutat? Dac[ vrem s[ fim dintre aceia
a c[ror prezen\[ este de dorit =i de folos s[ nu uit[m c[ tr[im
într-o societate <a pie\ii>, unde fiecare caut[ ce îi trebuie =i merge
acolo unde g[se=te ce are nevoie, =i anume de dragoste =i
în\elegere. Dup[ personalitatea pe care o prezent[m printre cei în
jurul c[rora tr[im, lipsa noastr[ va fi sim\it[, iar plecarea noastr[
va fi mai mult sau mai pu\in regretat[. Avem oportunitatea
s[ tr[im a=a ]nc`t s[ ni se simt[ lipsa dup[ plecarea <acas[ la
Domnul> de c[tre cei din jur =i în acela=i timp cei de la \[rmul
cel[lalt s[ se bucure de sosirea noastr[ <acas[ la Domnul>. Ce
cuvinte ai vrea s[ fie potrivite pentru locul unde trupul î\i va fi
depus în \[rân[? Multe epitete folosite de oameni în asemenea
împrejur[ri par frumose, ca de exemplu: <Dumnezeu l-a luat>,
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Domnul Isus a fost real. Domnul Isus a descris dou[ persoane
diferite, care au tr[it diferit, au murit diferit =i au ajuns în locuri
diferite. Din cuvintele Mântuitorului rostite cu acea ocazie
înv[\[m c[ ve=nicia este locul unde orice nedreptate suferit[ pe
p[mânt este corectat[. Tot din exemplul celor dou[ suflete
înv[\[m c[ locul unde ele au ajuns a fost diferit de cum au crezut
oamenii de pe p[mânt, =i, poate, chiar diferit de cum au crezut ele.
Din aceast[ istorisire rostit[ de Domnul Isus reiese faptul c[ des-
tinul nostru etern nu este determinat de societatea în care tr[im =i
nici de ceea ce lumea nume=te renume sau succes p[mântesc. Tot
din aceast[ revela\ie pe care ne-a dat-o Domnul Isus înv[\[m c[
destinul nostru etern este sigilat pe veci, odat[ ce am trecut prag-
ul mor\ii =i nimic nu mai poate fi schimbat dup[ aceea. Pentru cel
nemântuit plecarea de pe p[mânt este un eveniment pe care ar
vrea s[-l evite cu orice pre\, dar pentru cel credincios este clipa
plec[rii <acas[ la Domnul>, la locul unde sufletul este acas[ la el. 
Cei nemântui\i, care au avut parte de o singur[ na=tere, au

motiv s[ fie înfrica\i de momentul mor\ii, pentru c[ este începutul
unui lan\ de chinuri f[r[ de sfâr=it, pe când cel credincios intr[ în
momentul desp[r\irii sufletului de trup într-o serie de evenimente
fericite, ca =i r[spl[tirea credincio=iei când lucrarea este încercat[
prin foc; nunta Mielului =i primirea unei pozi\ii ve=nice în ierarhia
}mp[r[\iei lui Dumnezeu în cetatea Noului Ierusalim, de aceea
celui cu adev[rat credincios nu-i este fric[ de moarte. <Unde î\i
este biruin\a, moarte? Unde î\i este boldul, moarte?> (1 Corinteni
15:55). Aceast[ biruin\[ a fost câ=tigat[ de Domnul Isus pentru
noi atunci când a venit pe p[mânt s[ nimiceasc[ lucrarea celui r[u
început[ prin am[girea primilor oameni în Eden =i a f[cut aceast[
lucrare zdrobind capul =arpelui la Golgota, unde Domnul a murit
pentru p[c[to=i, pentru ca <…oricine crede în El, s[ nu piar[, ci
sa aib[ via\[ ve=nic[> (Ioan 3:16). 
Decizia care ne schimb[ destinul ve=nic de la un loc de chin la

o petrecere ve=nic[ <acas[ la Domnul>, include acceptarea faptu-
lui c[ suntem p[c[to=i care nu ne putem salva singuri orice am
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chip în noi. Va vedea Dumnezeu fa\a Fiului S[u când va privi la
tine, la faptele tale =i la planurile tale? A merge <acas[ la
Domnul> înseamn[ a merge la cei care te iubesc =i la cei pe care
îi iube=ti cel mai mult, pentru c[ Dumnezeu nu este ca un Tat[, ci
El este Tat[l nostru =i va r[mâne Tat[l nostru din ve=nicie în
ve=nicie. Este El Tat[l tuturor? El este Creator a tuturor =i a toate,
dar Scriptura ne spune cu claritate c[ în prezent El este Tat[l
acelora care L-au primit pe Fiul =i astfel au primit dreptul s[ se
numeasc[ copii ai lui Dumnezeu. <Dar tuturor celor care L-au pri -
mit, 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). 
Domnul Isus identific[ dup[ roade înc[ o categorie de oameni

pe p[mânt, despre care ne spune c[ au ca tat[ pe diavolul. <Voi
ave\i de tat[ pe diavolul; =i vre\i s[ împlini\i poftele tat[lui
vostru…> (Ioan 8:44). Este Dumnezeul lui Avraam, Isaac =i Iacov
Dumnezeul =i Tat[l t[u? Dac[ L-ai primit pe Domnul Isus ca
Mântuitor si St[pân atunci }l po\i numi pe Dumnezeu Tat[, a=a
cum ne înva\[ cuvintele scrise de apostolul Ioan când ne spune c[
cei care-L primesc pe Domnul Isus primesc dreptul de a se numi
copii ai lui Dumnezeu, iar la plecarea de pe p[mânt vor avea ca
destina\ie Casa Tat[lui. Când prin poc[in\[ Duhul Sfânt ne face o
f[ptur[ nou[ în Hristos, El ne îndreapt[ privirea prin credin\[ s[
privim spre Acela care ne iube=te mai mult ca oricine =i s[
spunem <Ava>, adic[ Tat[. <+i voi n-a\i primit un duh de robie, ca
s[ mai ave\i fric[; ci a\i primit un duh de înfiere, care ne face s[
strig[m: «Ava! adic[: Tat[!»> ( Romani 8:15). Este o mare dife -
ren\[ între felul în care un suflet credincios Domnului =i un suflet
care nu-L cunoa=te pe Domnul Isus ca Mântuitor al lui prive=te
clipa mor\ii. Domnul Isus a ridicat pu\in cortina lucrurilor care nu
sunt v[zute cu ochii de carne ca s[ vedem ce se întâmpl[ în
ambele cazuri, atunci când a vorbit despre Laz[r =i bogatul
nemilostiv (Luca 16:19-31). 
Pentru c[ pilda nu are nume, credem c[ acest caz descris de
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=i rezisten\[, dar nu oricine ajungea la linia de sosire era încu-
nunat, ci numai acela care ajungea acolo având în mân[ f[clia
aprins[. Era o alergare dup[ anumite rânduieli. A=a este =i aler-
garea credin\ei ca suflet mântuit. Este bine c[ am avut o zi când
aceast[ f[clie a credin\ei a fost aprins[, dar este necesar ca în clipa
când suntem chema\i <acas[ la Domnul> f[clia credin\ei noastre
s[ ard[ cu putere, pentru a nu fi descalifica\i de la premiul
chem[rii. F[clia credin\ei arde când suntem credincio=i în cadrul
c[sniciei; când suntem credincio=i în a avea o familie în care
Domnul Isus este prezent cu drepturi de St[pân. F[clia noastra
arde când suntem credincio=i în lucrarea pe care El ne-a dat s-o
facem pe p[mânt =i când NU-ul =i DA-ul nostru corespunde cu
NU-ul =i DA-ul rostit de Dumnezeu în Scriptur[.  
Moartea este ultima noastr[ oportunitate de a-L onora pe

Dumnezeu cu credin\a noastr[, atunci când d[m dovad[ c[ nu ne
este fric[ de moarte, pentru c[ odat[ ce ajungem <acas[ la
Domnul> nu vom mai avea nevoie de credin\[ sau de n[dejde, ci
doar de dragoste. Credin\a vine prin ascultarea Cuvântului, iar
Scriptura ne-a fost dat[ pentru a ne înv[\a despre tot ce are cu
adev[rat valoare =i nu trece, =i astfel n[dejdea noastr[, care nu
în=al[, s[ fie s[n[toas[. <+i tot ce a fost scris mai înainte, a fost
scris pentru înv[\[tura noastr[, pentru ca, prin r[bdarea =i prin
mângâierea pe care o dau Scripturile, s[ avem n[dejde> (Romani
15:4). Apostolul Pavel, care a avut oportunitatea s[ vad[ cum este
<acas[ la Domnul>, privea la clipa plec[rii lui finale de pe p[mânt
ca la un lupt[tor care a luptat bine pentru Împ[ratul lui, =tiind c[
în sfâr=it se va odihni de lupta =i alergarea lui. <C[ci eu sunt gata
s[ fiu turnat ca o jertf[ de bautur[ =i clipa plec[rii mele este
aproape. M-am luptat lupta cea bun[, mi-am ispr[vit alergarea,
am p[zit credin\a. 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 4:6-8). 
Cuvântul <plec[rii> folosit de apostol, care în original este
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face =i de asemenea include p[r[sirea p[catului. Când ne încre-
dem în meritul jertfei Domnului Isus =i tr[im pentru El trecem de
la moarte la via\[, =i pentru c[ judecata noastr[ a avut loc acum
dou[ mii de ani pe lemnul crucii de la Golgota nu mai mergem la
judecat[ ]mpreun[ cu cei care au refuzat oferta milei lui
Dumnezeu. În \ara spre care suntem îndrepta\i, unde vom fi
<acas[ la Domnul> nu va fi un reprezentant sau ambasador al lui
Dumnezeu cu noi, ci cu noi va fi chiar Dumnezeul nostru. Evrei
capitolul 11 descrie via\a eroilor credin\ei. Din ea putem înv[\a
modul în care adev[rata credin\[ înfrunt[ moartea =i o biruie=te.
Este un capitol în care cuvântul credin\[ este ceva pe care to\i ]l
au ]n comun, dar cuvântul moarte este un cuvânt care se potri -
ve=te celor mai mul\i dintre ei. Credin\a lor a privit dincolo de
clipa mor\ii, lucru care i-a ajutat s[ treac[ cu bine momentele de
criz[ ale vie\ii f[r[ s[ se împotmoleasc[, =ov[ind în a face ce este
bine =i drept înaintea lui Dumnezeu. 
Credin\a ia moartea în serios =i o vede ca pe o dezlegare de ce

este temporar la o slobozire în ceea ce este ve=nic. Eroii credin\ei
au =tiut c[ trecerea acestui prag este un pas ireversibil =i, chiar
dac[ nu ar fi fost a=a, odat[ ajun=i <acas[ la Domnul> nimeni nu
mai dore=te ceva de pe acest p[mânt. David a =tiut c[ atunci c`nd
i-a murit copilul nu-l va mai putea aduce înapoi, dar a fost sigur
c[ într-o zi va merge acolo unde este copilul lui, adic[ <acas[ la
Domnul> (2 Samuel 12:23). Credin\a este cea care-i mân  gâ ie pe
cei r[ma=i în urm[, care de cele mai multe ori r[m`n cu o jale în
inim[, pentru c[ desp[r\irea de cei dragi, chiar dac[ este tempo-
rar[, doare. Credin\a în Dumnezeu l-a ajutat pe Iov s[ treac[ peste
aceast[ jale, fiindc[ a =tiut c[ Dumnezeu i-a dat acei copii =i tot El
i-a luat la El acas[. Când Iov a fost restaurant, din punct de vedere
a s[n[t[\ii =i prosperit[\ii, Dumnezeu i-a dat pe p[mânt toate
lucrurile înapoi =i ]nc[ dublu, cu excep\ia copiilor, pentru c[ pe
copii nu i-a pierdut, ci doar au fost <lua\i acas[ la Domnul>. 
Grecii, care se pare c[ au fost ini\iatorii jocurilor Olimpice,

aveau inclus ]n programul de întreceri sportive alergarea de vitez[
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eternitate omul poate s[ se încread[ în meritele lui, în religia lui
mo=tenit[, poate s[ spun[ c[ nu exist[ via\[ dup[ moarte sau chiar
s[ cread[ c[ Dumnezeu este a=a de bun încât nu va trimite pe
nimeni în iad, dar toate acestea nu au mare importan\[, pentru c[
pân[ la urm[ numai ce spune Dumnezeu în Scriptur[ are valoare.
Prin Cuvântul Scripturii =i prin diferi\i mesageri Dumnezeu ]i
spune omului c[ poate fi mântuit crezând în jertfa Domnului Isus,
p[r[sind p[catul =i tr[ind via\a cu folos pentru gloria Aceluia care
a f[cut posibil s[ fim mântui\i. Dac[ înc[ nu ai luat decizia de
a-\i preda via\a ta, cu tot ce cuprinde ea, Domnului, po\i face
aceasta printr-o rug[ciune, oricât de simpl[, în care s[-I spui c[
e=ti un p[c[tos care vrei iertarea Lui în meritul din Golgota. Dac[
iei decizia de a-\i dedica via\a ta Lui, El }=i i-a r[spunderea s[ te
c[l[uzeasc[ cu Duhul lui Cel Bun pân[ acas[ la El. Ast[zi este
ziua cercet[rii tale, ast[zi este ziua mântuirii. Prime=te-L pe Acela
care te poate face fericit =i vei fi mântuit.

Amin

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

397

<analusis>, era un termen utilizat în marin[ atunci când un vas
ridica ancora pentru a se îndrepta spre alte \[rmuri. Acela=i cuvânt
era folosit la r[zboi, atunci când trupele unei armate î=i strângeau
tab[ra spre a se muta pe un alt teritoriu. Plecarea de pe p[mânt a
acestui om scump, la fel ca =i a celor credincio=i din zilele de
ast[zi, este o plecare spre alte \[rmuri, unde, când vom ajunge,
vom fi <acas[ la Domnul>. Apostolul Pavel =tia c[ acolo este locul
unde ostenelile îi vor fi r[spl[tite =i bucuria îi va fi deplin[ când
va fi în prezen\[ Domnului =i a sufletelor mântuite. <De aceea,
prea iubi\ii mei fra\i, fi\i tari, neclinti\i, spori\i totdeauna în lucrul
Domnului, c[ci =ti\i c[ osteneala voastr[ în Domnul nu este zadar-
nic[> (1 Corinteni 15:58). 
Pe m[sur[ ce sufletul care a primit mântuirea devine mai matur

este tot mai interesat de lucrurile de dincolo de mormânt =i î=i
dedic[ tot mai mult orice resurs[ are spre a afecta ceea ce r[mâne
ve=nic, adic[ sufletele oamenilor. Pe m[sur[ ce devine mai stabil
=i mai puternic în credin\[ vede tot mai bine ce nu poate fi v[zut
cu ochii de carne =i d[ tot mai mic[ importan\[ lucrurilor
trec[toare de pe p[mânt. Moartea este u=a prin care omul într[ în
eternitate =i este un eveniment real, dar tot real este =i cerul =i
iadul. Fiecare persoan[ alege în dreptul ei unde vrea s[-=i petreac[
ve=nicia, ]n func\ie de deciziile pe care le ia în fa\a ofertei de
împ[care a lui Dumnezeu. Este Domnul Isus P[storul T[u?
Numai El te poate preg[ti s[ fii gata pentru a pleca acas[ la
Domnul. Numai El are puterea de r[scump[rare =i de eliberare de
tot ce te-ar lega de stapânul cel vechi. Numai El î\i poate lua frica
de moarte prin a te înfia în familia Marelui Împ[rat, pentru c[
numai El are puterea, prin moartea ce a suferit-o la Calvar, s[
nimiceasc[ pe cel ce are puterea mor\ii. 
<Astfel dar, deoarece copiii sunt p[rta=i sângelui =i c[rnii, tot

a=a =i El însu=i a fost deopotriv[ p[rta= la ele, prin moarte, s[ nim-
iceasc[ pe cel ce are puterea mor\ii, adic[ pe diavolul, =i s[
izb[veasc[ pe to\i aceia, care prin frica mor\ii erau supu=i robiei
toata via\[ lor> (Evrei 2:14, 15). În preg[tirea pentru a intra în
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}l identific[ pe Domnul Isus chiar din Vechiul Testament (Isaia 9:2)
ca fiind o mare Lumin[, ca apoi Noul Testament s[ ne adevereasc[
acela=i adev[r despre aceast[ Lumin[. Ea a venit în lume ca s[ ne
lumineze, începând cu m[rturia lui Ioan, care a m[rturisit despre
Lumin[ (Ioan 1:7, 8), continu`nd pân[ în cartea Apocalipsei, unde
ni se face de cunoscut faptul c[ \ara =i ora=ul, cetate spre care sunt
îndrepta\i cei mântui\i, nu are un soare care s[ expire într-o bun[ zi,
a=a cum este cazul soarelui care face posibil[ via\a pe p[mânt, ci va
avea ca lumin[ chiar pe Domnul. <Cetatea n-are trebuin\a nici de
soare, nici de lun[, ca s-o lumineze; c[ci o lumineaz[ slava lui
Dumnezeu, =i f[clia ei este Mielul> (Apocalipsa 21:23).
Când Domnul Isus a afirmat c[ El este Lumina lumii, fariseii,

care cuno=teau Scripturile, au în\eles implica\ia acestor cuvinte =i
s-au sim\it provoca\i într-un mod nepl[cut, pentru c[ aceste
cuvinte ale Domnului Isus spuneau c[ El este Mesia, Fiul lui
Dumnezeu, considerat ca fiind singurul care merit[ s[ fie urmat,
pentru c[ prezen\a Lui este Lumin[. <Eu, Domnul, Te-am chemat
ca s[ dai mântuire, =i Te voi lua de mân[, Te voi p[zi =i Te voi
pune ca leg[mânt al poporului, ca s[ fii Lumina neamurilor, s[
deschizi ochii orbilor, s[ sco\i din temni\[ pe cei lega\i, =i din
prinsoare pe cei ce locuiesc în întuneric> (Isaia 42:6, 7). La fel
cum marele preot a recunoscut în cuvintele Domnului Isus, a tunci
când a spus c[ vor vedea pe Fiul omului venind pe norii cerului,
cuvintele rostite de Daniel (Daniel 7:13) cu privire la venirea lui
Mesia, în acela=i fel ace=ti farisei au recunoscut în cuvintele
Domnului Isus c[ El le spune c[ este Lumina lumii, despre care a
scris prorocul Isaia. Domnul Isus a avut tot dreptul s[ fac[ aceast[
afirma\ie, pentru c[ El este Acela care a creat-o, a=a dup[ cum
afl[m în cartea Începuturilor (Genesa 1:3), unde ni se spune c[
lumina a fost una din primele lucr[ri ale crea\iei Sale. <Eu
întocmesc lumina, =i fac întunericul...> (Isaia 45:7). 
Înv[\[tura levitic[ =i rabinic[ includea obiceiuri =i ceremonii

care aveau de-a face cu folosirea sfe=nicelor =i lumina pe care
acestea o d[dea, de aceea atunci când Domnul Isus a spus c[ cine
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39
LUMINA LUMII

<Isus le-a vorbit din nou, =i a zis: «Eu sunt Lumina
lumii; cine M[ urmeaz[ pe Mine, nu va umbla în
întuneric, ci va avea lumina vie\ii.»> Ioan 8:12

Studiul luminii ]n ce prive=te spectrul =i reflec\ia ei a fost
=i este un subiect fascinant pentru cei care studiaz[ legile
fizicii =i ale anatomiei trupului omenesc, datorit[ modu-

lui în care lumina detectat[ de nervii optici este transmis[ la
creier, unde se formeaz[ o imagine care con\ine informa\ii despre
mediul înconjur[tor. Aceast[ abilitate de a vedea afecteaz[ într-un
mod profund calitatea vie\ii omului pe p[mânt. Este un studiu
care din vremuri str[vechi l-a prezentat pe om mereu cu întreb[ri
provocatoare, iar lumina a fost privit[ ca fiind unul din elementele
de baz[ din Universul în\eles de mintea omului. Cele patru ele-
mente de baz[ din Univers fiind apa, focul, p[mântul =i lumina.
În acest mesaj vom privi la modul în care Domnul Isus este Lumi-
na lumii =i cum cei care prin r[scump[rare sunt ai Lui devin
lumin[. Când Domnul a condus pe Israel prin pustie, l-a c[l[uzit
sub forma unui stâlp de foc care-i lumina, de aceea le-a fost u=or
s[ înve\e un psalm ca =i cei compu=i de David, în care-L nume=te
pe Domnul ca fiind Lumina lui. <Domnul este lumina =i mân-
tuirea mea: de cine s[ m[ tem?...> (Psalmul 27:1). 
Tot David, privind la felul în care Domnul i-a condus via\a, a

asem[nat sfatul Cuvântului S[u cu lumina unei candele, care-i
lumina c[rarea vie\ii. <Cuvântul T[u este o candel[ pentru pici oa -
rele mele, =i o lumin[ pe c[rarea mea> (Psalmul 119:105). Scriptura
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Dumnezeu (Fapte 26:18). 
Când Abel a adus o jertf[, Dumnezeu a primit-o, dar nu s-a pu -

tut spune c[ s-a sfâr=it cu jertfele. Când Avraam, David =i mul\i mi -
le de preo\i de-a lungul anilor I-au adus jertfe de sânge lui
Dumnezeu ele au fost primite, dar întotdeauna dup[ aducerea aces-
tor jertfe se =tia c[ nu este îndeajuns, c[ nu s-a sfâr=it cu aduce rea
jertfelor, ci va trebui din nou s[ fie adus[ o alt[ jertf[, =i aceasta a
continuat pân[ în ziua când Domnul Isus, Lumina lumii, a spus pe
cruce: <S-a ispr[vit!> (Ioan 19:30). Aceste cuvinte au fost cuvin te
nu de biruit, ci de Biruitor, pentru c[ prin moartea Lui a adus odat[
pentru totdeauna o jertf[ de r[scump[rare a drept[\ii lui Dumnezeu
=i astfel norodul care z[cea în întuneric, care pe moment le ascun-
dea faptele p[c[toase, s[ vad[ Lumina lumii =i s[ aib[ oportunitatea
de a primi aceast[ Lumin[, ca apoi, în urma înnoirii f[cute de
Duhul Sfânt (Tit 3:5), ei îns[=i s[ devin[ o lumi n[. Sufletul care
crede în Domnul Isus =i ]n jertfa Lui nu mai tr[ ie=te în ignoran\a
întuneri cului =i nici la voia întâmpl[rii, ci în lumina cunoa=terii de
sine, =tiind ce scop are pe p[mânt =i poate cunoa=te care este desti-
na\ia ve=nic[ spre care este îndreptat. Cine prime=te Lumina lumii
în el, prin a fi n[scut de sus, devine =i el o lumin[ care reflect[ celor
din jur o parte din lumina primit[ de la Dumnezeu. 
Domnul Isus, care este Lumina lumii, printr-o lupt[ =i biruin\[

duhovniceasc[, nu fizic[, a venit s[ nimiceasc[ lucr[rile
potrivnicului, care sunt lucr[ri ale întunericului, prin care omul a
ajuns s[rac de tot =i desp[r\it de Dumnezeu. <S[ nu crede\i c[ am
venit s-aduc pacea pe p[mânt; n-am venit s-aduc pacea, ci sabia>
(Matei 10:34). Cei care devin lumin[ din Lumina lumii duc =i ei
acea=i lupt[ împotriva întunericului, la fel cum a spus prorocul
Isaia: cei lega\i în temni\e =i prinsori, care locuiesc în întuneric,
s[ fie elibera\i =i s[ vin[ la Lumin[. Este trist c[ multe biserici
moderne devin foarte obsedate de a le oferi celor ce le frecven-
teaz[ confortul unor b[nci comode, aer condi\ionat odihnitor =i
folosesc o tehnic[ de sunet optim[, dar uit[ c[ au fost chema\i
pentru a duce o lupt[ spiritual[ împotriva întunericului, prin a fi
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}l urmeaz[ pe El nu va umbla în întuneric, ci în Lumin[, fariseii
au s[rit ca ar=i, gata s[ se contrazic[ =i s[-L atace prin argumente
pe Domnul Isus. Cartea rabinic[ Mi=na, care cuprinde multe din
tradi\iile rabinice p[strate =i transmise din genera\ie în genera\ie,
spune c[ la s[rb[tori, când poporul se aduna ca s[ aduc[ jertfe
Domnului, când se l[sa întunericul, Ierusalimul era plin de
lumin[, din cauza sfe=nicelor multe care luminau =i care pre-
vesteau venirea Aceluia care este Lumina lumii, adic[ a lui Mesia.
Într-o astfel de împrejurare Domnul Isus a spus c[ este Lumina
lumii, nu doar a unei case sau doar a unui ora=, ca Ierusalimul.
Lumina lumii a venit între noi, într-un \inut al mor\ii p[catului, în
persoana Domnului Isus, îmbr[când un trup de om, locuind între
oameni, ca s[ devin[ un Înlocuitor potrivit pentru omul p[c[tos. 
<Norodul acesta, care z[cea în întuneric, a v[zut o mare

lumin[; =i peste cei ce z[ceau în \inutul =i în umbra mor\ii, a
r[s[rit lumina> (Matei 4:16). El, care este Dumnezeu, a devenit
om =i în acela=i timp a r[mas divin în sfin\enie. Avea prieteni în
mijlocul c[rora se sim\ea bine, =i avea o afec\iune deosebit[ pen-
tru mama Lui, lucru care-l vedem atunci când, pe cruce fiind, i-a
spus lui Ioan s[ aib[ grij[ de ea. El era în acela=i timp Dumnezeu,
care putea ierta p[catele, cuno=tea gândurile omului =i ca unul
care a creat legile Universului le putea modifica sau suspenda
temporar, ca s[ fac[ ceea ce noi oamenii numim minuni. El a fost
Lumina lumii între noi oamenii, având dou[ naturi diferite într-o
singur[ persoan[. În persoana Lui, care este Lumina lumii, Divi -
nul nu s-a schimbat în uman =i umanul nu s-a schimbat în Divin.
Fiind uman, a sim\it suferin\[, foame, sete, oboseal[, iar ca Divin
a rostit cuvintele Tat[lui =i a f[cut lucr[rile Lui, far[ s[ lase ca
cineva sau ceva s[-L devieze de la a atinge scopul cu care a venit
pe p[mânt. El a venit ca s[ fie Mare preot =i în acela=i timp jertf[
pentru sacrificiu. El a adus aceast[ jertf[ des[vâr=it[ nu pentru El,
ci pentru noi oamenii, n[scu\i cu un cod genetic spiritual corupt,
ca s[ putem fi adu=i de la întuneric la lumin[ =i de la starea de
mor\i în p[catele =i gre=elile noastre, la starea de a fi vii pentru
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întunericului.> (1 Tesaloniceni 5:5). Suntem lumin[ când spunem
altora prin cuvinte =i tr[ire despre felul în care Domnul Isus a
schimbat via\a noastr[ prin na=terea de sus, care ne-a dat un nou
fel de gândire, un loc nou de a aduna comori, un nou fel de prie -
teni =i o nou[ destina\ie ve=nic[. Oliver Cromwell a avut slujba de
a supraveghea fabricarea banilor sub form[ de monede în Anglia
=i când a ap[rut o criz[ a pus oamenii s[ caute argint, pentru a bate
noi monede. Oamenii s-au întors la =eful lor cu mâinile goale =i
i-au spus c[ singurul argint pe care l-au g[sit a fost acela din
catedrale, folosit la statuietele turnate în chipuri de sfin\i. În acea
împrejurare Oliver a spus c[ nu le-a r[mas altceva de f[cut decât
s[ topeasc[ sfin\ii =i s[-i pun[ ]n circula\ie sub form[ de monede. 
Înainte ca Dumnezeu s[ ne foloseasc[ ne trece prin cuptoare de

topire, ca s[-+i pun[ embleme =i sigiliul Lui de proprietar pe noi,
ca apoi s[ ne scoat[ în circula\ie a=a cum Oliver a topit a=a zi=ii
sfin\i =i i-a scos în circula\ie pentru a fi de folos poporului. Nu am
fost chema\i s[ fim statui în catedrale =i biserici confortabile, ci
am fost chema\i s[ fim lumin[ din Lumina lumii, prin a chema
oamenii din întuneric la lumin[, pentru a fi mântui\i. +tiind c[ El
este cu noi în toate zilele, uneori momentele topirii felului nostru
vechi de a gândi =i a face lucrurile, momente care sunt cunoscute
ca o vreme de necaz, sunt de fapt momente când avem oportuni-
tatea de a lumina cel mai puternic în jurul nostru, pentru c[ în
necaz, mai mult dec`t la bine, avem oportunitatea s[ tr[im
adev[rul pe care spunem c[-L credem a fi important. <Vestea pe
care am auzit-o de la El =i pe care v-o propov[duim, este c[  Dum-
nezeu e lumin[, =i în El nu este întuneric. Dac[ zicem c[ avem
p[rt[=ie cu El, =i umbl[m în întuneric, min\im, =i nu tr[im
adev[rul> (1 Ioan 1:5, 6). 
Mul\i dintre noi am apreciat oportunitatea de a vedea scene din

timpuri mai îndep[rtate ale vechiului leg[mânt, a=a cum au fost
evenimentele în care Dumnezeu a intervenit în mod deosebit, la
fel cum a fost =i cel în care preo\ii vechiului leg[mânt f[ceau
sfin\irea cortului. Parc[ vezi mul\imi de preo\i curat îmbr[ca\i, cu
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lumin[. <Te-am ales din mijlocul norodului acestuia =i din
mijlocul Neamurilor, la care te trimit, ca s[ le deschizi ochii, s[ se
întoarc[ de la întuneric la lumin[, =i de sub puterea Satanei la
Dumnezeu...> (Fapte 26:17, 18). Ai primit în via\a ta Lumina
lumii? Lumineaz[ aceast[ lumin[ pe cei din jurul t[u, ca =i ei s[
scape din prinsoarea vân[torului de suflete? Cine nu este în lumi -
n[ este în întuneric =i pentru c[ nu exist[ stare de neutralitate în
rela\ia cu Dumnezeu, deoarece nu po\i fi decât pentru El sau îm -
po triva Lui, este necesar =i de folos s[ te întrebi dac[ e=ti sau nu
din lumin[. <Odinioar[ era\i întuneric; dar acum sunte\i lumin[ în
Domnul. Umbla\i deci ca ni=te copii ai luminii> (Efeseni 5:8). 
Evanghelia lumineaz[ nu un drum de \ar[ sau de ora=, care este

acoperit de întunericul nop\ii, ci lumineaz[ inimile, adic[ mintea,
prin a ne da cuno=tin\a slavei lui Dumnezeu, ca apoi aceast[
lumin[ s[ lumineze din noi, în jurul nostru. Oricât de mare ar fi
întunericul într-o înc[pere, când apare o lumin[ cât de mic[ ea nu
poate fi biruit[ de întuneric =i nici nu poate fi ignorat[, de aceea,
chiar dac[ lumina ta este mic[, ea va face o diferen\[ între cei în
jurul c[rora tr[ie=ti. Omul firesc iube=te întunericul care-i
ascunde tr[irea =i pornirile inimii. Acest fel de iubire poate fi
asem[nat[ cu un om care este bolnav de o boal[ incurabil[, dar pe
care o iube=te =i care-i va provoca moartea. De aceea, este nece-
sar ca Duhul Sfânt s[ trezeasc[ mintea s[n[toas[ a unei astfel de
persoane =i s[-i vindece ochii inimii, pentru a-L vedea pe Acela
care este Lumina lumii. Cine urmeaz[ pe Domnul Isus va avea
lumin[ din bel=ug, dar cine vrea s[-L urmeze pe Domnul trebuie
s[ se despart[ de p[cat. Nu trebuie s[ citesti, s[ studiezi despre
p[cat, ci trebuie s[ termini cu el pentru totdeauna, sco\ându-l
afar[ cu r[d[cini din via\a ta, pentru c[ lumina nu poate locui
împreun[ cu întunericul. 
Ioan Botez[torul a m[rturisit despre El c[ este Lumina lumii,

=i noi prin a fi lumin[ vom avea oportunitatea de a m[rturisi, la
rândul nostru, despre Acela care este Lumina lumii. <Voi to\i
sunte\i fii ai luminii =i fii ai zilei. Noi nu suntem ai nop\ii, nici ai
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prin felul în care urmându-I pilda, ca ni=te copii preaiubi\i, tr[im
privind la tot ce facem =i la tot ce avem din perspectiva vie\ii
ve=nice, ca astfel s[ nu mai tr[im noi, ci El s[ tr[iasc[ în noi.
<...dar nu mai tr[iesc eu, ci Hristos tr[ie=te în mine...>

(Galateni 2:20). Succesul cre=tinului, care este împlinirea voii Lui
în via\a noastr[, se poate m[sura prin roade, =i se poate vedea în
felul în care sufletul mântuit reu=e=te s[ reflecte lumina pe care
Dumnezeu a pus-o în el, pentru a fi v[zut[ de cei din jur. Tr[irea
în întuneric este o tr[ire dup[ îndemnurile firii =i are ca road[ firea
p[mânteasc[, iar tr[irea în lumin[, care este o împletire de
credin\[ =i fapte, este o tr[ire dup[ îndemnurile duhului, care are
ca road[ roada Duhului Sfânt. Cei care tr[iesc =i umbl[ în lumin[,
f[r[ s[ uite cine este sursa luminii, sunt cei care au ales s[-=i
tr[iasc[ via\a sub autoritatea Cuvântului lui Dumnezeu, care la
rândul Lui le confer[ autoritate. To\i cei care au Duhul lui
Dumnezeu =i se las[ c[l[uzi\i de aceast[ Lumin[ sunt fiii lui
Dumnezeu, de=i ei nu sunt întru totul des[vâr=i\i, pentru c[ sufle-
tul =i duhul lor locuiesc în vase de lut, au din tr[s[turile de carac-
ter ale Aceluia care este Lumina lumii. Acest mod de tr[ire în
lumin[ ]i lumineaz[ pe cei care au ajuns s[ fie robi supersti\iilor,
ceremoniilor lipsite de via\[ spiritual[ =i ]i lumineaz[ pe cei care
}l caut[ pe Dumnezeu acolo unde El nu este. 
A fost via\a ta luminat[ de Domnul Isus, care este Lumina

lumii? |i-a luminat El drumul ca s[ te împaci cu Dumnezeu Tat[l
=i s[ po\i spune c[ e=ti un suflet mântuit? Dumnezeu nu este un
produs al imagina\iei omene=ti. El care este Duh este Cel ce Este
=i nu poate fi cunoscut decât prin Fiul, care este Cuvântul întru-
pat, care venind în lume ne-a luminat. <Lumina aceasta era
adev[rata Lumin[, care lumineaz[ pe orice om, venind în lume>
(Ioan 1:9). Oricâte bagaje de cuno=tin\e religioase ar avea omul =i
la oricâte ceremonii ar lua parte cineva, nu-L poate cunoa=te pe
Dumnezeu decât atunci când este luminat de aceast[ Lumin[.
Legea a fost doar o metod[ provizorie, la fel cum o lumin[ care
expune ce este r[u ne d[ un diagnostic. Jertfa Domnului Isus este
solu\ia, iar poc[in\a este tratamentul bolii sufletului nostru r[nit
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c[delni\e în mâini, care a=teptau cel mai mic semn din parte lui
Aaron ca s[ înceap[ slujba de sfin\ire. Cu ochii credin\ei parc[ îi
vezi cum încep slujba când dintr-o dat[ to\i se dau înapoi, pentru
c[ slava Domnului a umplut cortul, =i în acele momente, cople=i\i
de Slava prezen\ei Lui, ei =tiu c[ nu mai au nimic de f[cut. Când
lumina Lui str[luce=te în mijlocul nostru, întunericul dispare =i
ceremoniile înceteaz[, pentru c[ prezen\a Lui aduce cercetare,
pace =i bucurie. Nu cunosc =i nici nu cred c[ exist[ bucurie mai
mare dec`t prezen\a Domnului. Domnul Isus, care este Marele
Preot, se prezint[ acolo unde este chemat, ascultat =i iubit, iar
Lumina Lui lumineaz[ via\a =i gândirea celor care-L iubesc.
Lumina Lui expune felul lumii, un drum p[gubitor care duce spre
pr[p[stii spirituale =i moarte, dar în acela=i timp Lumina lui face
posibil[ p[rt[=ia cu El =i cu ceilal\i copii ai Lui. 
<Dar dac[ umbl[m în lumin[, dup[ cum El }nsu=i este în

lumin[, avem p[rt[=ie unii cu al\ii; =i sângele lui Isus Hristos, Fiul
Lui, ne cur[\e=te de orice p[cat> (1 Ioan 1:7). Pentru c[ El este
Lumin[, p[trunde toate tainele Universului, dar =i a inimii omului.
De El nu ai cum s[ te ascunzi. <Vestea, pe care am auzit-o de la El
=i pe care v-o propov[duim, este c[ Dumnezeu e lumin[, =i în El
nu este întuneric> (1 Ioan 1:5). El este lumina cuno=tin\ei, a nepri -
h[ nirii, a drept[\ii, a tot ce este bun =i a tot ce este sfânt. A avea
aceast[ lumin[, simbolul virtu\iilor pe care Duhul Sfânt le cre=te
în cel care vine la Lumin[, înseamn[ a începe s[ cuno=ti aceste lu -
cru ri care au ca izvor caracterul lui Dumnezeu bun, drept =i sfânt.
Cât timp omul tr[ie=te în p[cat, adic[ în partea opus[ atributelor
care formeaz[ caracterul lui Dumnezeu, este în întuneric, de aceea
nu poate avea p[rt[=ie cu Cel care este Lumin[. Cel care devine
lumin[ din Hristos are o via\[ schimbat[, care nu poate fi ascuns[
=i care nu trece neobservat[ de cei din jur. <Voi sunte\i lumina
lumii. O cetate a=ezat[ pe un munte, nu poate s[ r[mân[ ascuns[.
Tot a=a s[ lumineze =i lumina voastr[ înaintea oamenilor, ca ei s[
vad[ faptele voastre bune, =i s[ sl[veasc[ pe Tat[l vostru, care este
în ceruri> (Matei 5:14, 16). Aceast[ lumin[ a Lui lumi nea z[ ]n noi
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(Ioan 8:12). Amin.

40
CREDINÞA ÎNCERCATÃ

<Prea iubi\ilor, nu v[ mira\i de încercarea de foc din
mijlocul vostru, care a venit 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 la ar[tarea slavei Lui.>

1 Petru 4:12, 13

Dumnezeu îng[duie ca via\a s[ ne ofere o serie de opor-
tunit[\i deghizate în situa\ii ce par imposibile, ca prin
astfel de st[ri, numite de noi uneori încerc[ri sau

necazuri, credin\a s[ fie calificat[ ca fiind real[ =i în acela=i timp,
uneori, într-o astfel de vreme de furtun[ s[ avem oportunitatea de
a vedea minuni. Dac[ minunile s-ar întâmpla în fiecare zi, cu
fiecare om, =i dac[ ar putea fi explicate nu ar mai fi minuni, dar
uneori Dumnezeu îng[duie ca în momente grele de încercare,
când nu mai avem nimic omenesc care s[ ne încurajeze, s[ vedem
puterea Lui la lucru, atunci când credin\a noastr[ }l cinste=te pe
El. To\i oamenii vor s[ vad[ minuni, dar nu to\i doresc s[ fie
înscri=i pentru a trece prin cursurile superioare de încercare a
credin\ei lor în foc, în urma c[rora s[ urce înc[ o treapt[ a
credin\ei. Apostolul Pavel a recunoscut acest fel de oportunitate
de a se îmbog[\ii fa\[ de Dumnezeu când trecea prin necazuri,
pentru c[ =tia c[ ele aveau menirea s[-l fac[ mai tare. <De aceea
simt pl[cere în sl[biciuni, în def[im[ri, în nevoi, în prigoniri, în
strâmtor[ri, pentru Hristos; c[ci când sunt slab atunci sunt tare>
(2 Corinteni 12:10). În afar[ de necazurile cauzate de nevegherea
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de p[catul mo=tenit =i înf[ptuit. <Dar toate aceste lucruri, când
sunt osândite de lumin[, sunt date la iveal[; pentru c[ ceea ce
scoate totul la iveal[, este lumina> (Efeseni 5:13). Cei care nu
cunosc =i nu vor s[ vin[ la Lumina lumii sunt orbi spiritual =i nu
v[d aceast[ str[lucire a luminii Lui. <+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 veacului aces-
tuia, ca s[ nu vad[ str[lucind lumina Evangheliei slavei lui
Hristos, care este chipul lui Dumnezeu.> (2 Corinteni 4:3-4). 
Cei care refuz[ s[ vin[ la lumina Lui când sunt chema\i pân[

la urm[ ajung la o zi când le sunt expuse nu numai faptele, ci =i
gândurile de aceast[ lumin[. <...Domnul care va scoate la lumin[
lucrurile ascunse în întuneric, =i va descoperi gândurile inimilor.
Atunci, fiecare ]=i va c[p[ta lauda de la Dumnezeu> (1 Corinteni
4:5). Dup[ cum la început Dumnezeu a desp[r\it lumina de
întuneric =i ele au r[mas desp[r\ite pentru totdeauna, va veni o zi
când va desp[r\i tot, pentru totdeauna, de aceia care prin hot[rârea
de a-L primi în via\a lor pe Acela care este Lumina lumii au tr[it
în lumin[. A primi lumina Lui =i a umbla în ea înseamn[ a primi
prin poc[in\[ darul mântuirii, pre\uind tot sfatul Scripturii. A
r[mâne în aceast[ lumin[ ]nseamn[ a nu te întoarce la faptele
întunericului. <Odinioar[ era\i întuneric; dar acum sunte\i lumin[
în Domnul. Umbla\i deci ca ni=te copii ai luminii> (Efeseni 5:8). 
Ai primit tu aceast[ Lumin[ în via\a ta? În urma ascult[rii

Cuvântului, în momentul cercet[rii Duhului Sfânt, Lumina aceas-
ta alung[ cea\a confuziei =i a necuno=tin\ei, îng[duind sufletului
s[ vad[ c[ este p[c[tos =i c[ are nevoie de Salvator. În cazul ]n
care înc[ nu ai f[cut pasul poc[in\ei, po\i s[ iei ast[zi aceast[
hot[râre care este urmat[ de binecuvânt[ri ve=nice. În schimbul
poc[in\ei tale =i a deciziei de a p[r[si ceea ce El nume=te p[cat,
sufletul t[u va primi iertarea, =i în momentul na=terii din nou vei
primi lumina din Acela care este Lumina lumii, ca astfel umblând
în lumin[ s[ mergi spre casa unde locuie=te Lumina. <Isus le-a
vorbit din nou, =i a zis: «Eu sunt Lumina lumii; cine M[ urmeaz[
pe Mine, nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vie\ii»>
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nu mult mai târziu, când a cântat coco=ul dup[ ce s-a lep[dat de
Domnul, Petru s-a trezit la realitatea faptului c[ singur, cu puterea
lui, nu poate face fa\[ încerc[rii. În fiecare zi putem alege s[ fim
dintre aceia care nu se în=al[ singuri, motiv`nd sau ra\ionaliz`nd
compromisul în momentul încerc[rii credin\ei noastre, =i ascul -
t`nd de cârmuirea Duhului Sfânt, care nu ne las[ lene=i =i nerodi-
tori, putem alege s[ fim dintre aceia care nu stau nep[s[tori în
ispr[vnicia încredin\at[. În aproape orice joc competitiv cu
mingea, antrenorul î=i instruie=te echipa s[ nu-=i ia ochii de la
minge. +i noi, într-un mod asem[n[tor, lupt[m bine când nu ne
lu[m ochii de la scopul pentru care am fost crea\i =i de la lucrul
care ni s-a încredin\at. 
Când suntem n[scu\i din nou suntem n[scu\i de altundeva

decât de unde am fost n[scu\i prima dat[. Prima dat[ suntem
n[scu\i de jos, =i în timp aceast[ na=tere scoate la iveal[ dorin\e
p[mânte=ti, dar na=terea de sus ne d[ în inim[ dorin\e care vin de
sus =i care au de-a face cu lucrurile ce nu trec. Dac[ vei ajunge în
cuptor, nu uita c[ este o oportunitate de a-L vedea pe Domnul Isus
întocmai ca cei trei tineri în Babilon =i, la fel ca apostolul Pavel
care la un moment dat s-a v[zut p[r[sit de oameni. }ntr-o astfel de
vreme a încerc[rii credin\ei tale vei ajunge s[ vezi c[ El r[mâne
cu tine (2 Timotei 4:17). Cei care nu cred în minuni sunt oameni
care au un dumnezeu mic =i neputincios, dar aceia care au o
credin\[ dovedit[ a fi adev[rat[ în urma umbl[rii cu Hristos =tiu
c[ El poate totul. Astfel de suflete cunosc c[ atunci când mrejile
par a începe s[ se rup[ de mul\imea pe=tilor, =tiu c[ este degetul
lui Dumnezeu la lucru =i nu iscusin\a lor de pescari.
Cum te va g[si pe tine încercarea care vine s[ încerce credin\a

ta în foc? Apostolul Cuvântul citat la început ne spune c[ nu tre-
buie s[ ne mir[m c[ vine încercarea ca de ceva ciudat, ci dim-
potriv[ trebuie s[ ne bucur[m ca de o oportunitate de îmbog[\ire
fa\[ de Dumnezeu. Majoritatea credincio=ilor î=i pun întreb[ri =i
se cerceteaz[ când ajung la vreme de furtun[, pentru c[ ar vrea s[
ias[ din furtun[ =i dac[ s-ar putea s[ nu mai treac[ prin ea. Când
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noastr[, care duc la un compromis ce atrage asupra noastr[ furtu-
ni de corectare (Galateni 6:7), dup[ planul divin vom mai trece =i
prin necazuri menite s[ încerce credin\a noastr[ ca într-un foc. 
Într-o astfel de vreme de încercare, despre care apostolul Petru

ne spune s[ nu ne mir[m, când drumul pe care c[l[torim spre |ara
promis[ este un drum accidentat =i via\a ne zgâl\âie, deranjân-
du-ne confortul pe care ni l-am preg[tit cu mult[ grij[, ajungem
s[ ne cercet[m mai intens înaintea Domnului =i, dac[ nu cârtim,
într-o astfel de vreme, ajungem s[ cunoa=tem mai bine ce fel de
Dumnezeu avem. În drumul nostru spre Cer, prietenia Domnului
=i planul Lui pentru noi, dup[ care ne modeleaz[ prin astfel de
necazuri, \inându-ne mintea s[n[toas[ treaz[ =i vederea spiritual[
clar[, ofer[ un refugiu sufletului nostru ]n fa\a pericolului egois-
mului nostru personal, a competi\iei dup[ a aduna materie =i a
ambi\iilor distrug[toare la care ne provoac[ lumea. Când
suferin\a prin care trecem este o suferin\[ pe nedrept, despre care
Domnul Isus a spus c[ trebuie s[ ne fie un motiv de bucurie
(Matei 5:12), poate dovedi ata=amentul nostru fa\[ de Domnul,
ar[tând care este prioritatea vie\ii noastre, iar încercarea credin\ei
noastre ne prezint[ oporunitatea de a ne califica pentru a fi folosi\i
de El mai mult. În astfel de momente de lupt[ spiritual[ apostolul
Pavel ne înva\[ c[ este necesar s[ p[zim credin\a, care poate
cre=te (2 Tesaloniceni 1:2), sau se poate pierde (Luca 22:32).
<M-am luptat lupta cea bun[, mi-am ispr[vit alergarea, am p[zit
credin\a> (2 Timotei 4:7).  
La începutul fiec[rei zile avem de ales dac[ vom lupta aceast[

lupt[ bun[ a credin\ei, de aceea, dând dovad[ de statornicie,
putem alege în fiecare zi s[ fim dintre aceia care nu se las[
cuceri\i de p[cat. În aceast[ lupt[, în care credin\a ne este încer-
cat[, încrederea doar în puterea noastr[ înseamn[ dezastru. A=a
s-a v[zut =i în cazul lui Petru care într-un moment de entuziasm,
înainte ca Domnul s[ p[timeasc[, a spus c[ indiferent de ce ar
face ceilal\i ucenici, el este gata s[ mearg[ la moarte pentru Dom-
nul. Domnul Isus a dat un ceas de=tept[tor con=tiin\ei lui Petru =i
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ma instruc\iune primit[. Pentru unii vremea aceasta de t[cere este
deosebit de dificil[. A=a a fost în cazul israeli\ilor care nu au vrut
s[-L mai a=tepte pe Moise =i =i-au f[cut un vi\el de aur. A=a a fost
=i în cazul lui Avram =i a Sarei, care nu au mai a=teptat promisi-
unea unui fiu, ci prin felul lor de a rezolva lucrurile l-au avut pe
Ismael. Domnul Isus a numit credin\a unor oameni a fi mare, a=a
cum a fost cea a unui suta= =i a unei femei cananeanc[ care, de=i
cuno=teau a=a de pu\in despre Domnul Isus, s-au încrezut în
puterea Lui de a face minuni. Domnul Isus a f[cut minuni între
ucenici, dar uneori au r[mas tot împietri\i. <C[ci nu în\elesese
minunea cu pâinile, pentru c[ le era inima împietrit[> (Marcu
6:52). A=a a fost în cazul înmul\irii pâinilor, de aceea a fost nevoie
ca ei s[ mearg[ pe mare, s[ ajung[ într-o vreme de furtun[ ca
s[-=i de-a seama cine este Cel care este cu ei. 
De cele mai multe ori când avem parte de prosperitate materi-

al[ pentru un timp ajungem împietri\i, obi=nui\i cu binele =i mai
nep[s[tori fa\[ de preten\iile Lui de la noi, de aceea, dup[ planul
Divin, ajungem prin situa\ii ce ne provoac[ necredin\a =i ne fac
s[ alerg[m la Domnul. <+i El dormea la cârm[ pe c[p[tâi.
Ucenicii L-au de=teptat, =i I-au zis: «Înv[\[torule, nu-\i pas[ c[
pierim?»> (Marcu 4:38). În mijlocul furtunii, este singura dat[
când g[sim în Scriptur[ c[ Domnul Isus a dormit =i spaima uceni-
cilor i-a f[cut s[-L trezeasc[ =i s[-I spun[ lucruri care poate nu
le-ar fi spus dac[ marea ar fi fost lini=tit[. Ei, fiind pescari de
meserie, probabil c[ se considerau exper\i în modul cum se pro-
cedeaz[ cu corabia în furtun[, dar a fost nevoie s[-L scoale pe
Tâmplar ca s[-i scape. Cuvintele lor au un ton de repro=, dar în
acela=i timp spun c[ ei credeau c[ El are puterea ca s[-i scape.
Prezen\a Lui în via\a ta te va salva =i pe tine, iar când vei ie=i din
încercare vei vorbi altfel despre Acela care a fost cu tine la necaz.
Când Domnul Isus a mustrat marea, ucenicii =i-au pus întrebarea:
<Ce fel de om este acesta?> =i au recunoscut în El pe Fiul lui
Dumnezeu (Matei 14:33). 
El, care este Dumnezeul minunilor, ne invit[ s[ c[l[torim cu El
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un suflet ajunge la necaz cu credin\[ slab[ începe s[ se clatine =i
s[-=i pun[ întreb[ri: <Nu =tie Dumnezeu c[ sunt în mare necaz?>,
ca apoi s[-=i r[spund[ singur, c[ El le =tie pe toate, dar poate
nu-L intereseaz[ de necazul lui. Dup[ aceea, o astfel de credin\[
slab[ se gânde=te c[ poate Dumnezeu nu vrea s[-l ajute =i în acest
mod o credin\[ care cunoa=te pu\in =i crede pu\in poate ajunge la
o stare de confuzie =i nelini=te. Nu tot a=a este cu acela care are o
credin\[ s[n[toas[, ce se reaz[m[ nu pe puteri omene=ti, ci pe
Cuvântul lui Dumnezeu. Reu=ita noastr[ într-o astfel de exami -
nare a credin\ei depinde în mare parte de cât de înr[d[cina\i sun-
tem în Cuvântul lui Dumnezeu. 
<Astfel, credin\a vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin

Cuvântul lui Hristos> (Romani 10:17). Nu pu\ini trateaz[
Scriptura ca pe un manual ce vine cu un aparat pe care l-a
cump[rat =i pe care începe s[-l foloseasc[ pân[ când are probleme
=i doar atunci când nu are rezultatele dorite acel aparat caut[ ma -
nualul s[ vad[ modul corect în care trebuie folosit acel aparat. Ca
s[ =tii s[ nu treci peste ce este scris trebuie s[ =tii ce este scris, ca
s[ nu mu\i hotarul trebuie s[ =tii unde a pus Dumnezeu hotarul în
via\a credincio=ului, de aceea Cuvântul Lui trebuie s[ locuiasc[ în
noi. Nu este vorba de o credin\[ care doar crede c[ exist[
Dumnezeu când aude sau cite=te Cuvântul Scripturii, ci este vorba
de o credin\[ care se încrede în lucrarea de r[scump[rare termi-
nat[ de Domnul Isus atunci când pe cruce a spus: <S-a ispr[vit!>
(Ioan 19:30). Cel care are o astfel de credin\[ =tie c[ Dumnezeu
are un plan specific pentru fiecare suflet mântuit, =i o astfel de
credin\[, care este tot lucrarea Duhului Sfânt în noi, este o
credin\[ care va fi încercat[. A da un examen înseamn[ a trece
printr-o verificare în urma c[reia \i se spune dac[ ai luat o not[ de
trecere sau \i se spune c[ nu ai trecut acel examen, la fel =i nota
pe care o primim când credin\a ne este încercat[, bucur[ sau
întristeaz[ pe Tat[l nostru. 
Uneori încercarea vine sub forma unei t[ceri din partea cerului

când vrei un r[spuns sau o rezolvare =i \i se cere s[ r[mâi la ulti-
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numit pe Domnul a fi P[storul lui, s-a numit pe sine oaie, lucru
care înseamn[ c[ s-a smerit înaintea Domnului, fiindc[ el =tia cât
de neputincioas[ este o oaie în a se ap[ra sau în a-=i purta de grij[. 
David =tia c[ po\i dresa un câine, dar probabil c[ =tia =i cât de

dificil sau chiar imposibil este s[ dresezi o oaie ca s[ asculte de
porunci precise. David a avut o via\[ în care credin\a i-a fost
încercat[, dar a biruit de cele mai multe ori, =tiind c[ el este un om
de rând, cu abilit[\i limitate, dar care are un Dumnezeu extraordi-
nar, care poate totul. +i credin\a noastr[ va fi încercat[ =i vom
birui dac[ privind la aceia care trecând prin cuptoare au ie=it aur
curat, vom alege s[ ne încredem în voia bun[ a lui Dumnezeu,
care urm[re=te binele mai mare =i ve=nic pentru sufletul nostru.
Credin\a adev[rat[ prive=te la încercare =i spune: <Pot face orice
Dumnezeu vrea s[ fac! Pot fi orice Dumnezeu vrea s[ fiu!> Când
începi s[ în\elegi cine este El =i cine suntem noi oamenii, când
vezi c[ El este Olarul =i noi lutul, ca apoi s[ vezi c[ El a cunoscut
cu mult timp înainte totul despre încercare, care este îng[duit[ s[
ne califice credin\a, po\i g[si lini=te pentru suflet, =tiind c[ El este
Suveran =i în deplin control a oric[rei situa\ii în care ne-am afla.
Putem g[sim pace pentru sufletul nostru chiar când suntem încer-
ca\i, =tiind c[ în ceruri nu exist[ panic[ sau =edin\e de emergen\[
create de vreo criz[ neprev[zut[. 
Dumnezeu, care nu g[se=te pl[cere în a nec[ji pe fiii oame-

nilor, nu risipe=te nicio experien\[ a încerc[rii credin\ei noastre, ci
fiecare experien\[ are un scop divin. Momentul încerc[rii
credin\ei va ar[ta cine ne este St[pân, va dovedi cât Cuvânt este
în noi =i care este nivelul nostru de maturitate în Hristos Isus, dar
oricât de aprins[ ar fi încercarea ea va avea un sfâr=it, iar în cazul
celor ce vor birui va avea ca sfâr=it via\a ve=nic[. <Pentru c[ ve\i
dobândi, ca sfâr=it al credin\ei voastre, mântuirea sufletelor voas-
tre> (1 Petru 1:9). Cum este cu sufletul t[u? Ai ajuns s[ ai o
credin\[ care prin ascultare te-a dus la mântuire? Ai ]ncheiat
leg[mânt cu Domnul prin botez? În ascultare de Cuvântul lui
Dumnezeu, botezul în ap[ este o expresie exterioar[ de ascultare
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pe un drum plin de surprize pentru noi, dar nu pentru El, ]nc`t pe
parcursul acestui drum s[ cunoa=tem mai bine c`t de mare
Dumnezeu avem. Când credin\a \i-e încercat[ po\i s[ ai o p[rt[=ie
deosebit[ cu El =i promisiunile Lui î\i vor men\ine echilibrul spi -
ritual ca s[ nu cazi în dezn[dejde, =tiind c[ El ca Suveran are gân-
duri =i planuri bune, dar diferite pentru fiecare dintre noi. Putem
vedea modul în care planul Lui difer[. Iacov, fratele lui Ioan, a
fost ucis cu sabia de Irod, ]ns[ pe Petru l-a scos din temni\[
într-un mod miraculos, pentru c[ lucrarea unuia se terminase, pe
când a celuilalt abia începea. Pentru c[ circumstan\ele vie\ii ne
ofer[ tot felul de situa\ii care ne irosesc timpul, ne cer aten\ia
=i ne taxeaz[ emo\iile, este u=or s[ uit[m uneori c[ suntem anga-
ja\i într-un r[zboi spiritual. Prin felul cum ne comport[m când ne
este încercat[ credin\a putem aduce câ=tig sau pierdere Împ[r[\iei
lui Dumnezeu. 
Tot mai mult se folosesc cauciucurile de ma=ini care sunt bune

pentru toate anotimpurile. A=a este =i credinciosul care vegheaz[,
fiind gata pentru vreme bun[ sau grea, =tiind c[ pe p[mânt, amân-
dou[ vor trece, dar notele primite r[mân. În lume se pune tot mai
mult[ importan\[ pe condi\ia fizic[ a unei persoane =i nu este r[u,
cu toate c[ deprinderea trupeasc[ este de pu\in folos, dar credin-
ciosul este interesat mai întâi de condi\ia spiritual[, pentru c[ el
=tie c[ at`ta timp cât este pe p[mânt ori se afl[ într-o încercare a
credin\ei, ori abia a ie=it din una, sau se g[se=te chiar înainte
de-a intra într-o astfel de furtun[. Momentele ]n care credin\a
noastr[ este încercat[ sunt momente intens urm[rite de
Dumnezeu, care prin aceste încerc[ri pune mereu înaintea noastr[
o treapt[ pe care s[ urc[m mai aproape de El. David a fost omul
care cu mult[ îndr[zneal[ s-a angajat la lupte =i lucruri care erau
peste puterile lui, a=a cum a fost lupta cu leul sau cu Goliat, dar a
f[cut aceasta pentru c[ se baza nu pe puterea lui, ci pe ajutorul lui
Dumnezeu. Practicându-=i meseria de p[stor a ajuns la concluzia
c[ a=a cum el are grij[ de oi, tot a=a Dumnezeu are grij[ de el =i
aceasta reiese a=a de bine în eviden\[ din Psalmul 23. Când l-a
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de moralitate sau chiar încearc[ s[ urmeze un cod înalt de etic[
fireasc[ =i omeneasc[, pentru c[ f[r[ de credin\a în Domnul Isus
Duhul Sfânt nu-+i face lucrarea de trezi la via\[ a duhului omului,
pentru a fi o f[ptur[ nou[. Oricât de mult ar încerca omul s[ fie de
bun, f[r[ ajutorul Duhului Sfânt el r[mâne rob impulsurilor ne mi -
loase ale codului genetic corupt cu care s-a n[scut. În mo men  te de
criz[, omul cel vechi se afl[ neputincios pentru a se împotrivi firii
vechi, mo=tenite din Adam, =i ac\ionând fire=te, nu duhovnice=te,
trebuie s[ joace la muzica codului genetic p[c[tos mo=tenit.
În vechime, oamenii erau socoti\i necura\i temporar când, de

exemplu, se atingeau de un mort. Erau socoti\i necura\i perma-
nent când, de exemplu, erau bolnavi de lepr[. Ca necura\i aveau
o singur[ obliga\ie social[, =i anume: datoria de a striga când
mergeau printre oameni: <Necurat! Necurat!>, pentru ca oamenii
s[ se poat[ feri =i s[ nu vin[ în contact cu ei în vreun fel. Dac[ nu
strigau ca s[-i avertizeze pe oameni, erau omorâ\i. Ca oameni
n[scu\i din Adam am mo=tenit o fire p[c[toas[, ca o lepr[ de care
nu avem cum sc[pa pân[ când nu venim prin credin\[ la Acela
care ne cur[\[ de vin[, în meritul sângelui S[u v[rsat la Golgota. 
Dac[ nu ne admitem starea, ca lepro=ii de odinioar[, spunân-

du-I c[ suntem p[c[to=i, vom muri, dar dac[ ne recunoa=tem
starea p[c[toas[ El vrea =i este gata s[ ne cur[\easc[. Oricât ai
încerca prin merite personale s[ prime=ti o not[ acceptabil[ de la
Acela care este des[vâr=it nu vei reu=i, dar dac[ Îi ceri, El î\i va
da în dar aceast[ stare de neprih[nire des[vâr=it[ în meritul jertfei
din Golgota. Refuzând s[ tr[ie=ti în trecut, refuzând s[ te potic-
ne=ti privind la exemplele de tr[ire ale oamenilor, folose=te ast[zi
oportunitatea de a-\i preda via\a Domnului Isus prin a-L chema în
via\a ta ca Domn =i St[pân, =i astfel s[ te po\i bucura de un viitor
ve=nic fericit. Darul Lui pentru tine va include credin\a, care va
cre=te prin umblarea prin credin\[, ca apoi, când va fi încercat[,
aceast[ credin\[ s[-L onoreze pe Dumnezeu prin decizii care
dovedesc ascultare =i dragoste de El, iar la sfâr=it de drum pe
lâng[ darul mântuirii s[ te califice pentru o r[splat[ împ[r[teasc[. 
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f[cut de cineva care cere s[ fie botezat, în urma unei decizii =i
schimb[ri interioare. Este credin\a ta de a=a fel c[ nu te las[ s[
lipse=ti de la Masa Domnului? Masa Domnului, simbol al unei
realit[\i spirituale în Hristos Isus, nu este doar o ceremonie, ci o
experien\[ care are via\[ la nivelul duhului trezit la via\[. 
Masa Domnului este un timp de p[rt[=ie cu Domnul Isus, este

un timp în care ne aducem aminte c[ am avut o ie=ire nu dintr-un
Egipt p[mântesc, ci din p[cat, din rândul vinova\ilor =i din rândul
celor osândi\i. Nu ai cum s[ vezi un Isus care este un Mare
Mântuitor pân[ când nu ai o zi în via\[ când te vezi pe tine un
mare p[c[tos. Nu avem cum s[ începem s[ vedem cât de Sfânt
este El pân[ când ne vedem cât de lipsi\i de neprih[nire suntem
noi =i cât de imposibil ne este s[ ajungem la aceast[ stare cu
puterea =i faptele noastre. Este greu pentru mul\i s[ treac[ de la a
admite cu gura, la a se încrede pe deplin în meritul jertfei
Domnului Isus, prin care mântuirea este primit[ ca Dar de la
Dumnezeu prin planul numit Har, =i acest Dar se prime=te prin
credin\[ când ne poc[im =i nicidecum nu este o r[spl[tire a ceva
ce putem face noi. Nimeni nu merit[ Darul lui Dumnezeu, dar
vedem în Scriptur[ c[ cele mai mari promisiuni sunt f[cute acelo-
ra care le merit[ cel mai pu\in, dar au crezut c[ Dumnezeu le
poate da acele lucruri. 
Dac[ privim la faptul c[ Dumnezeu este des[vâr=it în toate,

putem vedea cum a ob\ine de la El nota 6 sau nota 9, în loc de nota
maxim[, 10, înseamn[ a primi note care nu sunt de trecere. Singu-
rul mod prin care primim acceptare înaintea acestui Dumnezeu
des[vâr=it este prin a primi pentru noi nota des[vâr=it[ ob\inut[ de
Domnului Isus în lucrarea de mântuire, pe care a dus-o la îndepli -
ni re la Golgota acum dou[ mii de ani. <Dar acum s-a ar[tat o
neprih[nire, pe care o d[ Dumnezeu... =i anume, neprih[nirea care
vine prin credin\a... în El. Nu este nicio deosebire. C[ci to\i au p[ -
c[ tuit, =i sunt lipsi\i de slava lui Dumnezeu. +i sunt socoti\i
neprih[ni\i, f[r[ plat[, prin harul S[u, prin r[scump[rarea, care
este în Hristos Isus> (Romani 3:21, 22-24). În zadar vorbe=te omul

}NADINS OARE NU SLUJI|I VOI DUMNEZEILOR MEI?

414



pentru noi la Golgota pân[ la ultimul pas, când ajungem cu
adev[rat acas[. Dac[ spui c[ e=ti cre=tin de la o anumit[ dat[,
aceasta spune când ai p[=it pe aceast[ cale, f[când primul pas,
indiferent cât timp a trecut de atunci, dar numai roada pe care o
dai =i lumina pe care o faci în jurul t[u spune cât drum ai parcurs
spre \inta numit[ Cer. Este un drum pe care nu umbli în puterea ta
fireasc[, ci în puterea care vine de la El. Dovada c[ ai p[=it pe
acest drum este aceea c[ din lumesc devii tot mai duhovnicesc.
<Ci voi ve\i primi o putere, când Se va cobor] Duhul Sfânt peste
voi, =i-Mi ve\i fi martori în Ierusalim, în toat[ Iudea, ]n Samaria,
=i pân[ la marginile p[mântului> (Fapte 1:8). Cu fiecare pas ce-l
faci spre \int[, printr-o tr[ire prin credin\[, Duhul Sfânt are ca
scop a face tot mai mult din noi un portret viu al harului lui
Dumnezeu. Este dorin\a Lui ca odat[ n[scu\i de sus s[ lucreze
chipul Fiului în noi, spre a ne trece de la o stare de neputin\[ spiri -
tual[ la o stare în care omul nostru nou nu numai c[ are via\[, dar
este plin de putere =i pasiune sfânt[ pentru a face voia Lui. 
Este dorin\a Domnului ca în puterea Lui s[ avem pa=ii îndrep-

ta\i spre o \int[ de destina\ie ve=nic[, numit[ Casa Tat[lui, care
este locul mângâierilor ve=nice, unde El a preg[tit <multe loca -
=uri> sau, cum mai este tradus, <multe reziden\e>. Este locul unde
cânt[rile de prosl[vire a îngerilor =i a celor mântui\i prin jertf[,
împreun[ cu rug[ciunile sfin\ilor se unesc ca într-un fluviu, pen-
tru a fi primite la tronul lui Dumnezeu, singurul care merit[ toat[
slava. Dup[ cum tr[ind în acest trup de carne, pe care l-am
mo=tenit din Adam, am fost înseta\i dup[ p[cat, cu trupul
mo=tenit din Noul Adam, prin minunea na=terii de sus, suntem
înseta\i =i fl[mânzi dup[ neprih[nire =i Domnul Isus pune acest
fel de suflete în rândul celor ferici\i. <Ferice de cei fl[mânzi =i
înseta\i dup[ neprih[nire, c[ci ei vor fi s[tura\i!> (Matei 5:6).
|inta noastr[ este Cerul, despre care =tim destul de pu\in, dar
=tim c[ acolo este Acela care ne iube=te cu o iubire ve=nic[ =i c[
vrem s[ ajungem =i noi acolo unde este El. <Dumnezeul nostru
este în cer, El face tot ce vrea> (Psalmul 115:3). Chiar dac[
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<+tiu, Doamne, c[ soarta omului nu este în puterea
lui; nici nu st[ în puterea omului, când umbl[, s[-=i
îndrepte pa=ii spre \int[.> Ieremia 10:23

Vechiul Testament este funda\ia pe care au fost zidite,
pentru noi, adev[ruri fundamentale cu privire la
Împ[r[\ia lui Dumnezeu =i caracaterul Lui, adev[ruri

=i taine care au ajuns s[ fie dezv[luite în Noul Testament.
Ve chiul Testament veste=te venirea Domnului Isus pe p[mânt.
Evan  gheliile ni-L prezint[ pe Domnul Isus ca Mielul lui
Dumnezeu, epistolele ni-L explic[, iar cartea Apocalipsei ne
spune c[ El vine din nou =i care este destina\ia ve=nic[ a oame-
nilor în urma deciziilor luate pe p[mânt. Uneori un singur verset,
ca =i cel citat la început, vorbe=te în mod metaforic despre
desf[=urarea planului de mântuire în via\a oamenilor pân[
ajungem pe c[rarea de pe care fiii oamenilor nu se mai întorc.
<...m[ voi duce pe o c[rare de unde nu m[ voi mai întoarce>
(Iov 16:22). De la pasul poc[in\ei la pa=ii umbl[rii în toat[ lumi-
na primit[ de sus =i pân[ la pasul când ajungem la \int[, atunci
când trecem din lumea aceasta în cea ve=nic[, depindem de pute -
rea =i bun[tatea lui Dumnezeu care are în mâna Lui soarta
noastr[. <Încredin\eaz[-\i soarta în mâna Domnului, =i El te va
sprijini. El nu va l[sa niciodat[ s[ se clatine cel neprih[nit>
(Psalmul 55:22).
Credin\a este r[spunsul nostru la ceea ce a spus Dumnezeu din

clipa când facem primul pas =i ne încredem în ceea ce a f[cut El
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a=tepte o vreme, iar într-o alt[ împrejurare =tim c[ în Cer a avut
loc o t[cere de o jum[tate de or[. Cerul este locul m[ngâierii,
unde nu va fi boal[ sau b[trâne\e, este =i un loc al odihnei pentru
aceia care s-au preg[tit pentru Cer. Cerul este locul unde }l vom
vedea pe Domnul nostru, a=a cum este =i locul unde se va împli-
ni promisiunea Lui cu privire la faptul c[ vom sta la mas[ cu
Domnul nostru Isus. Cerul este locul unde ne vom cunoa=te chiar
pe noi în lumina Lui =i ]i vom cunoa=te pe al\ii în lumina Lui, nu
doar cum i-am cunoscut pe p[mânt. 
Cerul este \inta spre care indiferent de greut[\ile pe care le

întâmpin[m se merit[ s[ mergem, dar s[ nu uit[m c[ =i dac[ am
f[cut pasul poc[in\ei vr[jma=ul nu se d[ b[tut, ]nc`t s[ te lase s[
mergi în pace pe aceast[ cale. Cât suntem în via\[ el ofer[ mereu
noi divertismente cu u=i ce duc la p[cat, care promit s[ ne fac[
via\a interesant[, iar dac[ refuz[m este gata s[ ne ofere haina fari-
seismului ca s[ ne mândrim cu neprih[nirea noastr[ =i s[ ne
descalifice astfel de a mai fi pl[cu\i lui Dumnezeu. Domnul Isus
nu vrea un procentaj de acceptare a Lui =i a voii Lui în via\a noas-
tr[, ci El vrea s[ fie St[pân în întregime, ori nu vrea nimic, de
aceea trebuie s[ refuz[m orice compromis cu marfa celui viclean.
Acela care a avut parte de na=terea de sus, f[cându-se astfel p[rta=
firii dumnezeie=ti cunoa=te ce înseamn[ a fi în clocot pentru
Dumnezeu, ca apoi în puterea primit[ de la El s[ se îndrepte spre
\inta numit[ Cer. Aceast[ na=tere din nou este autentic[ numai în
Hristos Isus, pentru c[, de=i omul printr-un efort al voin\ei lui ar
putea deveni bun a=a încât cei din jur s[ vad[ o schimbare, pân[
când Duhul Sfânt nu face aceast[ lucrare de regenerare în clipele
poc[in\ei, acel suflet este tot mort spiritual (Efeseni 2:1). 
Acela care are aceast[ experien\[ a na=terii de sus simte c[ în

el mai tr[ie=te cineva care înainte nu tr[ia. Astfel apare =i distinge
un dualism care este firea cea veche, cu care ne-am n[scut, =i firea
cea nou[ duhovniceasc[, care este o lucrare a harului lui
Dumnezeu în noi. Când f[ptura cea nou[ are puls, sim\im c[ nu
este ceva material s[ aib[ o mas[; sim\im c[ nu este ceva care
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trebuie s[ vorbim despre lucruri spirituale în termeni omene=ti,
putem spune c[ \inta noastr[ spre care ne îndrept[m pa=ii este un
loc unde vom fi într-un trup de slav[, asemenea celui avut de
Domnul Isus dup[ înviere. 
Cerul este regiunea din Împ[r[\ia lui Dumnezeu unde unii vor

fi numi\i mari, iar al\ii mici, sub sceptrul st[pânirii lui Dumnezeu.
Când privim frumuse\ea naturii create de Dumnezeu trebuie s[ nu
uit[m c[ aceasta a fost odat[ doar un gând al Creatorului, care a
devenit realitate la cuvântul Lui. Dac[ aici pe p[mânt ochii no=tri
se desfat[ de frumuse\ea unei câmpii pline de flori, de o ap[
limpede, care curge printre mun\i plini de brazi, cu cât mai fru-
mos va fi în Cer, unde Dumnezeu, dup[ gustul Lui, a preg[tit un
loc de reziden\[ ve=nic[ acelora care-L iubesc pe El. |inta noas-
tr[ este Cerul, unde unii vor st[luci mai puternic dec`t al\ii
(Daniel 12:3), =i unii vor st[pâni peste mai multe cet[\i dec`t al\ii,
nu neap[rat pentru c[ au lucrat cel mai mult, ci pentru c[ au f[cut
mult cu cât li s-a încredin\at în ispr[vnicia încredin\at[ pe p[mânt.
Cerul este locul unde to\i cei ce vor ajunge acolo vor avea în
comun faptul c[ au ajuns acolo prin puterea primit[ de la El, odat[
ce au primit mântuirea în dar de la Dumnezeu, dar r[spl[tirea =i
mo=tenirea nestric[cioas[ pe care o va primi fiecare de la St[pân
va fi diferit[, dup[ felul cum fiecare suflet a umblat în credin-
cio=ie (1 Corinteni 3:13-15). 
Cerul este locul unde nu va exista o rela\ie de c[s[torie între

cei care au fost c[s[tori\i pe p[mânt, dar unde vom avea o p[rt[=ie
sfânt[ unii cu al\ii =i nu numai c[ vom avea o slujb[ =i un rang în
ierarhia Împ[r[\iei lui Dumnezeu, dar ne vom putea =i vizita unii
pe al\ii (Luca 16:9). Cerul va fi locul unde nu va fi nimic defici-
tar în noi din dorin\ele firii vechi =i într-o transparen\[ a
sincerit[\ii ne vom bucura unii de prezen\a altora. Cerul este locul
spre care se îndreapt[ pa=ii no=tri, unde nu va exista pericole de
vreun fel =i unde nu vom fi ispiti\i de imoralitate. Cerul va fi locul
unde ne vom cunoa=te unii pe al\ii, unde va exista timp, dup[ cum
în\elegem =i din faptul c[ martirilor pentru acum li s-a spus s[ mai
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tului nostru. A te poc[i înseamn[ a descoperi în adâncul t[u, prin
lumina dat[ de Duhul Sfânt, cine este Hristos Dumnezeu =i ce a
f[cut El pentru tine. Când în\elegi aceasta =tii c[ Hristos nu tre-
buie scuzat, acoperit sau ap[rat, ci iubit =i ascultat. Cele mai fru-
moase =i cele mai cunoscute pilde rostite de Domnul Isus au fost
pilda fiului risipitor =i pilda samariteanului milos, care ilustreaz[
într-un mod u=or de în\eles starea noastr[ ca p[cato=i r[zvr[ti\i =i
ne arat[ modul ]n care mila lui Dumnezeu nu ne-a ocolit, ci ne-a
primit spre a fi ierta\i =i vindeca\i. Când un suflet se poc[ie=te cu
adev[rat, prin puterea primit[ de la Dumnezeu, p[=e=te pe calea
care duce la Cer, p[r[se=te p[catul =i nu se mai întoarce la el, a=a
dup[ cum un om nu se mai întoarce s[ caute la gunoi ceva r[u
mirositor =i infect. Un astfel de fiu risipitor, care se întoarce în
casa Tat[lui, nu mai vede asprime sau nedreptate în stricte\ea
Tat[lui, ci vede în aceste funii ale dragostei Lui leg[turi ce au
menirea s[-l \in[ departe de buza unei pr[p[stii spirituale. 
Odat[ ce am f[cut pasul poc[in\ei pe calea ce duce la \inta

numit[ Cer, Duhul Sfânt prin Cuvântul Scripturii verific[ =i
expune adev[rurile pretinse a oamenilor, care duc la r[t[cire =i
redefinesc adev[rul dup[ placul lor, d`ndu-ne încredin\area
autenticit[\ii asupra singurului adev[r absolut aflat în cuvântul
nealterat al Sfintelor Scripturi. Când ne apropiem de Cuvânt ca s[
fim înv[\a\i suntem prelucra\i de El, sufletul ni se satur[ cu
promisiunile Lui =i credin\a noastr[ merge crescând. Pe m[sur[ ce
facem pa=i pe calea mântuirii prin puterea Aceluia care, a=a cum
ne spune textul citat la început, are în mân[ soarta noastr[, ni se
schimb[ dorin\ele de la <a avea> tot mai multe lucruri ale acestui
p[mânt, la <a fi> tot ce putem fi în Hristos Isus, pentru c[ at`ta
timp cât p[=im pe calea mânturii \inta sufletului este s[ devin[ tot
mai mult o copie a chipului St[pânului. 
A=a dup[ cum ne spune Domnul Isus, vinul nou se pune în bur-

dufuri noi, iar înv[\[tura Nou Testamental[ despre umblarea prin
credin\[ sub cârmuirea Duhului Sfânt poate fi pus[ cu folos
numai în omul cel nou, care a devenit o f[ptur[ nou[ în Hristos.
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moare =i de=i nu o po\i pip[i, cum nu po\i pip[i gândurile, aceast[
f[ptur[ nou[ are glas =i dorin\e care sunt dorin\ele lui Dumnezeu
în noi. Aceasta este una din dovezi c[ 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 cunoa=terea Celui ce ne-a chemat
prin slava =i puterea Lui, prin care El ne-a dat f[g[duin\ele Lui
nespus de mari =i scumpe, ca prin ele s[ v[ face\i p[rta=i firii
dumnezeie=ti...> (2 Petru 1:3, 4). 
Un arhitect bogat ca s[ atrag[ aten\ie asupra firmei lui a con-

struit o cas[ ciudat[, cu tot felul de sc[ri care nu duceau nic[ieri,
ferestre care nu se deschideau, =i cu coloane de sus\inere care nu
suportau nimic din greutatea cl[dirii. Cineva l-a întrebat pe arhi-
tect dac[ a procedat la fel cu temelia acelei cl[diri =i zâmbind
arhitectul a spus c[ acolo nu poate face nimic caraghios sau de
form[, pentru c[ temelia trebuie s[ fie o lucrare adev[rat[, altfel
întreaga lucrare ar fi compromis[. Sunt multe ideile despre religie
=i via\[ ve=nic[, dar f[r[ a pune baz[ pe temelie toat[ lucrarea este
f[r[ de rost. Faptul c[ alegi s[ crezi un lucru nu face acel lucru un
Adev[r, oricât de sincer ai fi, ci ceea ce face un cuvânt <Adev[r>
depinde de cine a spus acel lucru. }n cazul Scripturii ceea ce-i d[
credibilitate este faptul c[ Acela care a insuflat-o =i, prin oameni
f[cu\i destoinici de El, a scris-o a fost chiar Dumnezeu. 
La temelia lucr[rii de mântuire a omului este adev[rul c[ to\i

oamenii sunt p[c[to=i, c[ Domnul Isus Hristos Fiul lui Dumnezeu
a murit pentru cei p[c[to=i =i cine vine la El ca p[c[tos poate
primi iertarea în meritul jertfei Sale. Admiterea sincer[ a
vinov[\iei noastre înaintea Lui ne deschide u=a harului spre a
putea p[=i pe drumul mântuirii spre \inta numit[ Cer. Vina noas-
tr[ i s-a imputat Domnului când a fost r[stignit pe cruce, unde a
murit o moarte înlocuitoare de blestem, iar neprih[nirea Lui ni
s-a imputat nou[ în clipa când am f[cut pasul poc[in\ei. A te poc[i
înseamn[ a te recunoa=te c[ e=ti vinovat înaintea lui Dumnezeu =i
c[ nu ai cum s[ te salvezi singur, prin merite personale, =i ]n acest
fel poc[in\a trebuie s[ fie la temelia lucr[rii de mântuire a sufle-
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fie Misionar, po\i s[ în\elegi cât de important este pentru Tat[l ca
cei nemântui\i s[ aud[ vestea Evangheliei. În timp ce virtutea cu
care se laud[ lumea modern[ este toleran\a fa\[ de orice te face s[
te sim\i bine, virtutea Miresei Domnului Isus este dragostea =i
sfin\irea. Cum slujim aici dup[ ce am p[=it pe drumul mântuirii
reflect[ spre Tat[l nostru Cel ceresc a c[rui Împ[r[\ie o
reprezent[m, de aceea trebuie s[ avem grij[, deoarece noi }l
putem reprezenta bine sau gre=it. 
Un suflet mântuit este un suflet care de=i =tie c[ trupu-i este din

p[mânt dovede=te celor care-i privesc via\a schimbat[ c[ odat[ ce
a p[=it pe cale mântuirii =tie încotro merge. Un astfel de suflet
dovede=te c[ are o \int[ precis[ spre care merge în puterea de sus,
încrezându-se în paza Aceluia care i-a trasat un intinerariu speci -
fic pentru umblarea pe p[mânt, unde i-a încredin\at o ispr[vnicie.
Pe acest drum, c[l[toria =i popasurile ei nu sunt destina\ia noastr[
=i dac[ totu=i uneori ajungem prea atra=i de ce ne v[d ochii, ca
apoi s[ ne afl[m lega\i de p[mânt, când cerul nu ne mai este \int[
Dumnezeu îng[duie furtuna s[ ne dezlipeasc[ de ce este trec[tor.
Când corabia în care c[l[torea apostolul Pavel a fost cuprins[ de
furtun[ (Fapte 27), oamenii au aruncat din ea toat[ înc[rc[tura,
inclusiv uneltele cor[biei. În acele clipe valoarea acelor lucruri a
sc[zut =i a avut prioritate via\a lor. Au aruncat grâul care-l duceau
din Egipt la Roma, care le-ar fi adus un bun profit, pentru c[ în
acele moment nu au mai vrut profit, ci au vrut s[ supravie\uiasc[. 
Când Dumnezeu îng[duie furtuna în via\a noastr[ valoarea

lucrurile se schimb[ =i dac[ suntem în\elep\i alegem s[ punem
pre\ pe suflet, pe leg[tura noastr[ cu El =i nu pe lucruri care trec.
În clipe de furtun[ ne verific[m ancora prin a vedea dac[ mai
spunem c[ ne consider[m a fi proprietatea Lui cu tot ce avea. În
clipe de furtun[ verific[m ancora slujirii, ca s[ putem privi din
nou cu încredere spre \inta spre care am pornit când ne-am predat
Domnului. Câteodat[ furtunile nu sunt pentru corectare, ci au
menirea de a ne da o experien\[ cu Dumnezeu, ca astfel credin\a
s[ creasc[ =i s[ fie dovedit[ adev[rat[. O cântare cântat[ doar la
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Cel n[scut din nou nu sluje=te unui Dumnezeu al istoriei, ci unui
Dumnezeu viu, real =i prezent, care ne ascult[ =i ne vorbe=te.
Omul cel nou ajunge s[ spun[ ca Iov, c[ într-o vreme auzise
despre Dumnezeu, dar acum ochii lui L-au v[zut prin bun[tatea
pe care i-a ar[tat-o. Pe acest drum care duce la \inta numit[ Cer,
Dumnezeu ne d[ tot mai mult har când }l pre\uim =i pe m[sur[ ce
tr[im în lumina pe care ne-o d[ El ne d[ =i mai mult[ lumin[.
Tradi\iile =i obiceiurile st[mo=e=ti care nu au confirmarea Nou
Testamental[ nu rezist[ la înv[\[tura harului lui Dumnezeu, dup[
cum butoaiele vechi nu rezist[ la vinul cel nou. Aceia care se
aseam[n[ cu burduful cel nou sunt cei care au trecut de la ce este
posibil doar în chip uman la ce este posibil în chip divin. Astfel
de suflete care p[=esc =i umbl[ în puterea Domnului spre \inta
numit[ Cer au trecut de la a face bine doar celor ce le fac lor bine,
la a face bine, a ierta =i a iubi chiar =i pe vr[jma=i. 
Acest vin nou, al dragostei agape, nu poate fi con\inut de bur-

dufurile vechi ale religiei de form[, care adaug[ merite omene=ti
la meritele Domnului Isus, spre a putea fi mântuit. Odat[ ce am
p[=it pe drumul mântuirii am în\eles structura de autoritate =i
responsabilitate înaintea lui Dumnezeu =i avem datoria de a lupta
pe acela=i front cu C[petenia noastr[, care a venit s[ nimiceasc[
lucr[rile celui r[u. Dup[ cum un predicator bun î=i predic[ lui mai
întâi, tot a=a fiecare credincios care accept[ mandatul de a-L vesti
pe Domnul Isus celor din jurul lui se cerceteaz[ dac[ tr[ie=te ceea
ce veste=te, având grij[ ca nimic =i nimeni s[ nu ne atrag[ privirea
ochilor inimii de la Hristos. Evanghelizarea nu este doar un eveni-
ment care are loc la un timp =i ]ntr-un loc hotarât de oameni, ci
este unul de d[ruire =i spunere a dorin\ei St[pânului, la care par-
ticip[ fiecare credincios prin felul cum tr[ie=te zi de zi. Când
prive=ti la smerenia Domnului, care S-a supus voii Tat[lui pân[ la
moarte de cruce, nu se poate s[ nu-\i vezi mândria =i dezam[git
de ce este în stare s[-\i fac[ firea cea veche te lipe=ti tare de bine
=i te fere=ti de tot ce \i se pare r[u. 
Când în\elegi c[ Dumnezeu a avut un singur Fiu =i L-a dat s[
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ochii inimii. 
Apoi le-a dat lacrimi de poc[in\[ =i plantând în ei puterea cea

sfânt[ le-a dat dorin\a =i puterea de a tr[i pentru Dumnezeu. Ast-
fel de suflete care p[=esc spre \int[ c[l[uzi\i de Duhul Sfânt
primesc nu doar în\elepciune ca s[ =tie ce s[ fac[, dar =i dorin\a
de-a face ce trebuie s[ fac[. Dac[ te sim\i p[c[tos =i lipsit de pace
cu privire la ve=nicie, El, care cheam[ =i ]i prime=te pe p[c[to=i,
te va primi =i pe tine, a=a cum m-a primit =i pe mine. El te va face
s[ te bucuri de via\a cea bun[, care este via\a tr[it[ sub autoritatea
Scripturii, care nu doar te \ine departe de pericol prin ceea ce
nu-\i d[ voie s[ faci, dar te =i împuternice=te s[ faci voia Lui,
având bucuria mântuirii în inim[. Dac[ alegi s[ faci din Domnul
Isus scopul tr[irii vie\ii tale pe p[mânt, El î\i va c[l[uzi pa=ii spre
\inta care \i-o dore=ti =i te va pune pe lista celor ce sunt importan\i
=i de mare pre\ înaintea ochilor Lui. 
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clapele albe ale pianului ar putea fi destul de plictisitoare, dar
când un muzicant talentat folose=te =i clapele negre apare o
armonie care încânt[ urechea. La fel, bucuriile =i necazurile
formeaz[ o varietate de evenimente pe drumul nostru spre \int[ =i
ne \in treji, ca s[ nu uit[m cum s[ desosebim ce este trec[tor de
ce este ve=nic. Ast[zi înc[ mai are rost s[ te întrebi: <Spre care
\int[ final[ dintre cele dou[ posibile este îndreptat sufletul meu
ast[zi?> Dac[ spui c[ e=ti cre=tin, ai avut parte de na=terea din
nou? Acela care vrea s[ aib[ ca \int[ Cerul trebuie s[ se vad[
p[c[tos =i trebuie s[ vin[ înaintea Aceluia care d[ mântuirea
numai aceluia care se recunoa=te c[ este vinovat. <Voi pleca, M[
voi întoarce în locuin\a Mea, pân[ când vor m[rturisi c[ sunt
vinova\i =i vor c[uta Fa\a Mea. Când vor fi ]n necaz, vor alerga la
Mine> (Osea 5:15). 
Aceast[ preten\ie a lui Dumnezeu ca omul s[ se m[rturiseasc[

a existat chiar de la început =i a fost cunoscut[ de poporul
Domnului. <Când cineva, deci, se va face vinovat de unul din
aceste lucruri, trebuie s[-=i m[rturiseasc[ p[catul> (Leviticul 5:5).
P[catul t[u este deja cunoscut cel pu\in de tine, de Domnul =i de
vr[jma=, de aceea este absurd s[ încerci s[-l ascunzi, pe când
dac[-l m[rturise=ti =i îl p[r[se=ti prime=ti o hain[ alb[ a
neprih[nirii lui Hristos (Romani 3:22), ca s[ po\i p[=i =i umbla pe
calea care duce la Cer; cale pe care nu po\i umbla în puterea ta, ci
numai în puterea pe care \i-o d[ El. Spre binele ve=nic al sufletu-
lui t[u, întreab[-te care parte a vie\ii tale dovede=te c[ ai f[cut
pasul poc[in\ei =i c[ tr[ie=ti prin credin\[. Exist[ oameni care
poart[ numele de cre=tini, pentru c[ au fost f[cu\i de al\ii, prin a
lua =i urma valorile unor al\i oameni. Exist[ oameni care se
numesc cre=tini pentru c[ s-au f[cut ei cre=tini, alegându-=i valo-
rile =i standardul dup[ care vor s[ tr[iasc[. }ns[ mai exist[ înc[ o
categorie de cre=tini =i ace=tia sunt aceia care au devenit cre=tini
ca urmare a lucr[rii harului f[cut[ de Dumnezeu în via\a lor. Ei
sunt un produs al Duhului Sfânt, care în meritul jertfei de la
Golgota i-a chemat, le-a trezit mintea s[n[toas[ =i le-a deschis
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Domnului Isus. Din sutele de profe\ii g[site în Scriptur[ au
cercetat cu de-am[nuntul doar opt =i aceste opt profe\ii spun
despre Domnul Isus c[ avea s[ Se nasc[ în Betleem, c[ va avea
un prevestitor, cum a fost Ioan, c[ va intra în Ierusalim c[lare pe
un m[g[ru=, c[ va fi tr[dat de un prieten, c[ va fi vândut pentru
30 de argin\i, c[ banii vor fi da\i olarului, c[ nu-=i va deschide
gura s[ se apere =i c[ va fi omorât prin crucificare. Dup[ studiul
am[nun\it cu privire la aceste profe\ii au ajuns la concluzia c[
împlinirea lor prin coinciden\[ are probabilitate de 1 în 10 la
pu terea 17. Este un num[r a=a de mare c[ exclude imediat posi-
bilitatea c[ împlinirea lor în persoana Domnului Isus ar fi o
coinciden\[ =i în urma studiului f[cut au ajuns la concluzia c[ Isus
Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Mesia, trimisul cerului ca s[-l
r[scumpere pe om din p[cat. 
Nici chiar aceia în jurul c[rora a crescut Domnul Isus nu au

cunoscut la început cine este Omul Isus. <«Nu este acesta tâm-
plarul, feciorul Mariei, fratele lui Iacov, al lui Iose, al lui Iuda =i
al lui Simon? +i nu sunt surorile Lui aici între noi?» +i g[seau o
pricin[ de poticnire în El> (Marcu 6:3). Spre deosebire de cei din
vremea Lui, care la început }l cuno=teau ca fiind Isus tâmplarul,
fiul Mariei, majoritatea dintre noi am crescut auzind mereu
numele Lui =i ideea c[ El este Mântuitorul lumii. Cine este Omul
acesta? Ioan Botez[torul, care a v[zut Duhul Sfânt în chip de
Porumbel coborând peste El =i a auzit m[rturia Tat[lui din cer, }l
prezint[ ca fiind Mielul lui Dumnezeu care ridic[ p[catul
omenirii =i ca fiind Acela care spre deosebire de el, care boteza cu
ap[, avea s[ boteze cu Duhul Sfânt (Ioan 1:33). Ioan Botez[torul
a spus c[ bucuria lui era deplin[ =i aceasta nu din cauza
pozi\iei de prevestitor care i s-a încredin\at, ci bucuria lui consta
în faptul c[ =i-a ]ndeplinit misiunea pe care i-a dat-o Dumnezeu
(Ioan 3:29). 
Aceast[ afirma\ie a lui Ioan con\ine un secret cu privire la

modul în care aceia care cunosc cine este Omul Isus, pot ajunge
s[ aib[ bucurie =i sim\ul unei st[ri de împlinire. Dac[ ceva te-a
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42
CINE ESTE OMUL ACESTA?

<Când le-a v[zut credin\a, Isus a zis: «Omule,
p[catele î\i sunt iertate!» C[rturarii =i Fariseii au
început s[ cârteasc[, =i s[ zic[ în ei în=i=i: «Cine este
acesta, de roste=te hule? Cine poate s[ ierte p[catele
decât singur Dumnezeu?»> Luca 5:20, 21

Cine este Omul acesta? Este întrebarea care a fr[mântat
gândirea oamenilor în ultimele dou[ mii de ani =i aceia
care în mod sincer au c[utat un r[spuns, spre bucuria =i

mântuirea sufletelor lor, au g[sit r[spunsul corect. Oamenii care
au pus aceast[ întreabare atunci când Domnul Isus a iertat
p[catele sl[b[nogului au spus un adev[r atunci când au recunos-
cut c[ numai Dumnezeu poate ierta p[catele =i ei au =tiut c[ prin
a se declara în putere s[ ierte p[catele, Domnul Isus se declara a
fi Divin. Domnul Isus a dovedit puterea cuvintelor Lui prin aceea
c[ l-a iertat =i l-a vindecat pe deplin pe acel sl[b[nog, ar[tând prin
puterea Sa de-a face minuni c[ El este Divin, c[ El este Fiul lui
Dumnezeu care are orice situa\ie în deplin control. Cine este
Omul acesta? Fariseii =i-au pus aceast[ întrebare =i cu toate c[ au
avut dovada minunilor f[cut de Domnul Isus în fa\a lor L-au
refuzat =i s-au ofensat când El le-a dat de în\eles c[ El =i Tat[l una
sunt. <Eu =i Tat[l una suntem. Atunci Iudeii iar[=i au luat pietre ca
s[-L ucid[> (Ioan 10:30, 31). 
Cine este Omul acesta? Este întrebarea la care a încercat s[

r[spund[ un profesor universitar din America angajând ajutorul a
peste 600 de studen\i prin studiul profe\iilor cu privire la persoana
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<Cine este acesta?> (Matei 21:10). Domnul Isus a ajuns s[-+i
duc[ la îndeplinire misiunea pentru care a venit pe p[mânt =i
totu=i, nici m[car ucenicii Lui înc[ nu în\elegeau pe deplin strate-
gia planului lui Dumnezeu. Cine este Omul acesta? Abia dup[
dup[ ce Duhul Sfânt S-a coborât peste ei în ziua Cincizecimii au
în\eles pe deplin c[ Împ[r[\ia lui Dumnezeu nu este p[mânteasc[,
ci duhovniceasc[. Atunci au fost gata s[ vesteasc[ un Isus Hristos
care a înviat din mor\i =i în dorin\a lor de a aduce suflete la
Hristos au fost gata s[-=i dea via\a pentru acest adev[r, fiindc[
odat[ ce au primit promisiunea Duhului Sfânt au ajuns s[ poat[
r[spunde pe deplin întreb[rii: <Cine este Omul acesta?> Omul
Isus este Fiul lui Dumnezeu care a murit pentru noi, cei p[c[to=i,
ca noi s[ nu primim ce merit[m, adic[ pedeapsa, ci s[ primim
ceea ce nu merit[m, adic[ harul de a deveni copii ai lui
Dumnezeu, care vom mo=teni cerul (Ioan 1:12). 
Apostolul Ioan }l prezint[ pe Domnul Isus ca fiind înainte de

cartea Genesei, când }l prezint[ ca fiind Logosul întrupat. <La
început era Cuvântul, =i Cuvântul era cu Dumnezeu, =i Cuvântul
era Dumnezeu> (Ioan 1:1). Ca s[ po\i începe s[ cuno=ti cine este
Omul Isus în Divinitatea Sa este necesar ca mai întâi s[ înve\i
despre umanitatea Lui, cu care S-a îmbr[cat, ca prin El s[-L
cuno=ti pe Tat[l (Ioan 14:9). Domnul Isus a spus c[ a venit de la
Tat[l =i c[ la Tat[l se reîntoarce, a mai spus despre El c[ este Fiul
lui Dumnezeu, Hristosul Cel a=teptat de Israel =i a f[cut aceast[
m[rturisire despre El atunci când Petru prin revela\ie divin[ L-a
numit Hristosul lui Dumnezeu, a f[cut aceast[ m[rturisire despre
cine este El când a stat de vorb[ cu samariteanca la fântân[, când
a stat de vorb[ cu orbul c[ruia i-a dat vedere =i chiar =i înaintea
marelui preot. Cine este Omul acesta? Mul\i au fost cei care au
pus aceast[ întrebare, dar =i atunci când El le-a spus ]n fa\[ cine
Este, majoritatea nu L-au crezut. <+i aceasta, pentru c[ am zis:
«Sunt Fiul lui Dumnezeu!»> (Ioan 10:36). 
Oamenii din acea vreme nu vroiau un om care s[ vorbeasc[

despre poc[in\[ ca Ioan Botez[torul, ci ar fi vrut un eliberator
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f[cut s[ sim\i bucurie sau triste\e s[pt[mâna trecut[ are de-a face
numai cu lucrurile de pe p[mânt, care nu vor exista ve=nic, =i nu
trebuie s[ le dai prea mare importan\[, dar, a=a ca =i Ioan, se
merit[ s[ dai prioritate lucr[rii pe care El \i-a dat s[ o faci, =i în
acest fel s[-\i g[se=ti bucuria în voia Lui care va aduce binecu-
vântare =i r[spl[tire. Cine este Omul acesta? Este Acela care caut[
ce este pierdut dincolo de barierele sociale, rasiale sau geografice,
a=a cum s-a v[zut într-o alt[ împrejurare, când un fariseu L-a invi-
tat pe Domnul Isus s[ m[nânce la el =i acolo a venit o femeie
p[c[toas[, care a intrat =i ea în aceea cas[. Cu lacrimile ei a sp[lat
=i a s[rutat picioarele Domnului, iar cu p[rul ei le-a =ters. Dom-
nul Isus i-a spus acelei femei: <«...Iertate î\i sunt p[catele!» Cei ce
=edeau cu El la mas[, au început s[ zic[ între ei: «Cine este aces-
ta de iart[ chiar =i p[catele?»> (Luca 7:48, 49).  
Cine este Omul acesta? El este Omul Dumnezeu care ]i caut[

pe cei pierdu\i, care îi mântuie=te =i apoi îi trimite la al\ii, care
sunt pierdu\i, ca s[ le spun[ c[ exist[ o cale de a sc[pa de vina =i
plata p[catului. Într-una din zile, când Domnul Isus se afla cu
ucenicii în corabie, s-a stârnit o furtun[ grozav[, care i-a determi-
nat pe ucenicii înfrica\i s[-L scoale pe Domnul Isus, fiindc[
dormea în corabie. Domnul Isus S-a sculat =i a certat marea care
nu treptat, ci imediat a ajuns la un calm care i-a însp[imântat pe
ucenici =i i-a f[cut s[-=i pun[ întrebarea: <Cine este Omul aces-
ta?> <Apoi a zis ucenicilor S[i: «Unde v[ este credin\a?» Plini de
spaim[ =i de mirare, ei au zis unii c[tre al\ii: «Cine este acesta de
porunce=te chiar =i vânturilor =i apei =i-L ascult[?»> (Luca 8:25).
Ucenicii Lui au v[zut în El pe Unul care are puterea de a înmul\i
hrana; au v[zut în El pe Acela care are autoritatea de a vindeca
orice boal[, de a învia mor\ii =i de a porunci chiar =i duhurilor
necurate s[ ias[ din trupurile acelora pe care îi chinuiau, iar când
a certat marea =i vântul a v[zut pe Acela care cu glas de St[pân
porunce=te cu deplin[ autoritate naturii, care-L ascult[. 
Când Domnul Isus a intrat în Ierusalim înainte de a p[timi la

Golgota, toat[ cetatea s-a pus în mi=care =i oamenii au întrebat:
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în=elau pe cei veni\i s[ aduc[ jertfe la Templu. Domnul Isus,
ca St[pân, a avut tot dreptul s[-i goneasc[ pe aceia care pâng[reau
acel loc de închinare. 
Cine este Omul acesta? El nu este un martir care a murit pen-

tru o cauz[ dreapt[, nu este doar un mare proroc care a prevestit
nimicirea Ierusalimului de atunci, nu este doar un om moral cu
înv[\[turi în\elepte, nu este unul dintre cei care arat[ calea spre
mântuire, ci El este singura Cale spre mântuire =i împ[care cu
Dumnezeu Tat[l. Unii spun sau doar gândesc c[ le ajunge s[
cread[ în Dumnezeu =i s[ fac[ ce cred ei c[ este bine. Astfel de
oameni nu vor s[ ia ocara de a se declara vinova\i prin poc[in\[ =i
prin a îmbr[ca haina alb[ a botezului, care în mod simbolic
reprezint[ neprih[nirea care se prime=te prin credin\[. Astfel de
oameni care refuz[ adev[rata poc[in\[ spun: <De ce nu-mi ajunge
s[ cred în Dumnezeu?> =i r[spunsul este c[ Domnul Isus este
calea aleas[ de Dumnezeu, prin care se poate primi mântuirea =i
afar[ de El nu este nicio cale care s[ duc[ la via\[. 
Recunoa=terea unui merit de ocar[ prin poc[in\[ =i na=tere din

nou ]i deschide omului u=a c[tre binecuvânt[rile lui Dumnezeu.
Dac[ l-am fi întrebat pe orbul Bartimeu cine este Omul Isus ne-ar
fi spus ca El este mai mult ca un înv[\[tor sau proroc, pentru c[
El, a=a cum a =i strigat dup[ El, este Fiul lui David =i acest nume
în acea vreme i se potrivea doar lui Mesia cel a=teptat. Bartimeu
a =tiut c[ el are nevoie de o minune =i a crezut c[ Domnul Isus
este Mesia, Acela care are puterea s[ fac[ aceast[ minune. Dac[
vrei mântuirea trebuie s[ =tii c[ e=ti p[c[tos =i c[ Domnul Isus,
care este Dumnezeu Fiul, poate =i vrea s[ te scape de p[cat =i de
plata lui, dac[ }l chemi în via\a ta. Oricare \i-ar fi situa\ia, cât timp
mai e=ti în via\[, pân[ nu \i se împietre=te inima prin refuzul mân-
tuirii, te po\i poc[i =i experimenta minunea na=terii din nou,
care-\i va aduce pace =i bucurie în suflet. Oamenii care au pro -
bleme cu minunile sunt oameni care nu-L cred pe Dumnezeu în
stare de prea mult sau }l cred a=a cum îl crezi sau cum gânde=ti
despre un om, dar El este Dumnezeu care poate totul. Cine este
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politic, care s[ poat[ face minuni. Ei nu c[utau pe cineva care
s[-i scape de vina p[catelor lor, ci vroiau un împ[rat p[mântesc,
care s[ restaureze slava de odinioar[ a Israelului =i din aceste
motive mesajul Domnului Isus a fost neîn\eles =i nu a fost primit
de majoritatea. În timp ce tot Israelul a=tepta un izb[vitor al unor
libert[\i p[mânte=ti, b[trânul Simion care avea o surs[ diferit[
pentru formarea ideilor lui a=tepta nu un r[zboinic firesc, ci
un Mesia care avea s[ fie mângâierea lui Israel =i lumina nea-
murilor. Cine este Omul acesta? El este Omul Dumnezeu care a
acceptat ca Divinitatea Lui s[ fie îmbr[cat[ cu umanitatea unui
trup de carne, pentru a putea fi un înlocuitor potrivit pentru om.
El a fost Acela care a avut prieteni apropia\i =i prieteni care
atunci când nu I-au în\eles cuvintele L-au p[r[sit sau chiar tr[dat.
Cine este Omul acesta? 
Scriptura ne prezint[ în anumite situa\ii o poz[ diferit[ a

Domnului Isus decât cea pictat[ de lucr[torii =i func\ionarii bise -
ricilor de azi, cu fe\e blajine pictate pe pere\i sau pe geamuri de
sticl[ colorat[ prin biserici. Când Domnul Isus i-a întrebat pe
ucenici, cine spun oamenii c[ sunt Eu, ei au r[spuns c[ unii spun
c[ e=ti Ilie, iar al\ii Ioan Botez[torul. Aceste dou[ personaje bi -
blice cu care Domnul Isus a fost confundat de unii nu au fost nici
blajine =i nici slabi în putere, ci au fost personaje biblice pline de
curaj, demne de a sta în picioare pentru adev[r. Din cuvintele lui
Irod reiese c[ el l-a confundat pe Ioan cu Domnul Isus (Marcu
6:16) =i este bine s[ ne întreb[m dac[ via\a noastr[ ar putea fi
vreo dat[ confundat[ cu St[pânul nostru, pentru c[ Îi sem[n[m.
Aceast[ tr[satur[ de b[rb[\ie, cu siguran\a ce o are doar un
St[pân, se poate vedea deosebit de bine în zelul ar[tat pentru Casa
Tat[lui, când a cur[\at Templul luând în mân[ un bici =i a gonit
afar[ pe schimb[torii de bani =i vânz[torii de animale
pentru jertf[. Pentru c[ oamenii au abandonat interesele lui
Dumnezeu pentru a da curs intereselor lor de a se îmbog[\i, =i
astfel templu devenise o pe=ter[ de tâlhari sau cum mai era numit
de unii în acea vreme <bazarul Anei>, unde oamenii preo\ilor
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s[ aib[ p[rt[=ie cu noi. Cine este Omul Isus pentru tine?  
Pentru aceia care-L cunosc, El este cea mai iubit[ fiin\[ din

Univers. Pentru aceia care nu vor s[ p[r[seasc[ p[catul, El este o
persoan[ de temut =i chiar o persoan[ urât[ de ei, pentru c[ =tiu c[
într-o zi, fiindc[ L-au refuzat ca Mântuitor, El le va fi Judec[tor.
Nu po\i fi neutru fa\[ de El, pentru c[ va trebui ori s[-L prime=ti
ca Domn =i Mântuitor, ori s[-L refuzi sau s[-L amâi. Cum va fi cu
tine? Ceea ce crezi este mai important ca sinceritatea cu care
crezi, pentru c[ în cazul c[ ceea ce crezi sincer este gre=it nu te
poate ajuta la nimic, dup[ cum direc\ia în care alergi este mai
important[ dec`t viteza cu care alergi. A fi în jurul unor persoane
duhovnice=ti, într-o cl[dire numit[ de unii sfânt[ sau în jurul unor
obiecte numite sfinte, nu a f[cut =i nu va face din cineva o per-
soan[ duhovniceasc[. De multe ori o biseric[ este pre\uit[ dup[
atrac\ia ritualurilor sau dup[ cum reu=e=te s[-i fac[ pe cei ce o
frecventeaz[ s[ se simt[ de comozi sau de distra\i, dar toate aces-
tea nu au nicio valoare, dac[ acolo lipse=te proclamarea
adev[rului ]n privin\a poc[in\ei, a na=terii din nou =i tr[irea unei
vie\i de sfin\ire. 
Tr[im zilele când în societate a spune c[ Isus Hristos este

Adev[rul absolut, f[r[ de care nimeni nu poate fi mântuit,
înseamn[ uneori, academic, politic sau chiar religios vorbind,
s[-\i tai gâtul, pentru c[ lumea ar vrea s[ spun[ c[ toate lucrurile
spirituale sunt relative =i cu neputin\[ de dovedit. Cine este Omul
acesta? El este Acela în fa\a c[ruia fiecare dintre noi vom da
socoteal[ cu privire la oferta mânturii, cu privire la timpul petre-
cut pe p[mânt =i la modul cum am folosit talan\ii care ni s-au
încredin\at. Fiecare zi ne prezint[ oportunit[\i de a ne strânge
averi în cer cu bog[\iile nedrepte, adic[ nu cu ceea ce noi avem
de oferit de la noi în omul nostru cel vechi, ci cu ceea ce El ne-a
înzestrat când prin Duhul Sfânt am devenit f[pturi noi în Hristos
Isus, ca în ziua plec[rii de pe p[mânt s[ putem spune: <Polul T[u>
a mai adus doi poli. P[catul pasivit[\ii, care duce la nerodire, la
fel ca =i acela care =i-a îngropat talantul în =tergar, ne pânde=te pe
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Omul acesta? 
Poate =tii multe despre El, dar este prea pu\in, pentru c[ pân[

nu-L cuno=ti pe El personal ca s[-I po\i spune ca Toma: <Domnul
meu =i Dumnezeul meu>, înc[ e=ti s[rac =i lipsit. Eu pot s[-\i spun
despre o persoan[ multe lucruri cât prive=te felul cum arat[, ce
greutate are, ce m[sur[ de pantofi poart[, ce obiceiuri are =i prin
a-\i face de cunoscut lucruri de acest fel ajungi s[ cuno=ti multe
despre acea persoan[, dar nu înseamn[ c[ o cuno=ti. Pentru a
putea spune c[ o cuno=ti pe acea persoan[ trebuie s[ întâlne=ti
acea persoan[ =i s[ stai de vorb[ cu ea. A fost dorin\a =i chiar
ambi\ia lui Pavel cea mai înalt[ s[-L cunoasc[ tot mai bine, în
mod personal, pe acest Om Dumnezeu, pe care odat[ L-a prigonit
=i nu este dorin\[ mai bun[ nici pentru noi ca aceea de a-L
cunoa=te pe El =i puterea învierii Lui. <+i s[-L cunosc pe El =i
puterea învierii Lui =i p[rt[=ia suferin\elor Lui, =i s[ m[ fac
asemenea cu moartea Lui> (Filipeni 3:10). 
Este mare diferen\[ între a cunoa=te despre cineva =i a

cunoa=te pe cineva. Felul în care cuno=ti pe cineva este prin a
petrece timp cu acea persoan[. Noi }l putem cunoa=te tot mai bine
pe Domnul Isus prin a petrece timp cu El în rug[ciune, în Cuvân-
tul Lui, în lucrarea Lui împreun[ cu copiii Lui. Când cei ce-L
cunosc pe Domnul Isus se adun[ împreun[, având în comun fap-
tul c[ Domnul Isus este Mântuitorul lor, ei î=i reînnoiesc promisi-
unea de a nu tr[i în felul lumii, ci de a tr[i via\a aducând folos
Împ[r[\iei lui Dumnezeu. Când alegi s[ tr[ie=ti sub steagul <Mai
întâi Împ[r[\ia lui Dumnezeu> în\elegi c[ Împ[ratul a=teapt[ s[-\i
faci datoria, iar El nu-\i cere p[rerea, nu te roag[, ci î\i spune ce
s[ faci, ca apoi într-o zi s[ te r[spl[teasc[ împ[r[te=te. Cine este
Omul acesta? El este Sfânt =i a=teapt[ ca =i noi s[ tr[im sfin\i,
ferindu-ne de tot ce ni se pare r[u. Aceia care cred c[ a c[uta
sfin\irea =i a fi sfânt în tr[ire este ceva plictisitor sunt oameni care
înc[ nu =tiu nimic despre Dumnezeu =i despre bucuria de a umbla
cu Dumnezeu. El, care este sfânt, ne cere =i nou[ s[ fim sfin\i,
pentru c[ numai a=a poate avea p[rt[=ie cu noi =i El dore=te mult
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Mântuitor, a fost întrebat cum în\elege el harul =i mântuirea pe
care a primit-o. Indianul a adunat ni=te frunze =i vreascuri uscate.
Pe vreascurile care erau mai sus a pus un vierme. Apoi a dat foc
frunzelor uscate de jos, care imediat au ars =i au aprins vreas-
curile, dar înainte ca flac[ra s[ ajung[ sus la vierme, indianul a
luat viermele =i l-a pus pe p[mânt s[ fie în siguran\[. Apoi a spus:
<Eu sunt viermele.> Omul acela a în\eles cine este Omul
Dumnezeu Isus =i ce a f[cut harul lui Dumnezeu pentru El. Dac[
=tii cine este Omul Isus =i ai ]ncheiat leg[mânt cu El, sluje=te-L,
dar sluje=te-L cu toat[ inima, f[r[ s[ ui\i c[ a-L sl[vi pe Dum-
nezeu cu cânt[ri de mul\umire este bine, dar a-\i tr[i via\a cu
mul\umire este =i mai de pre\ înaintea Lui. Dac[ nu-L cuno=ti în
mod personal pe Domnul Isus po\i ast[zi s[-L chemi în via\a ta
printr-o rug[ciune sincer[ =i El, care aude chiar =i suspinul inimii,
în schimbul lacrimilor de c[in\[ te va primi, te va ierta, î\i va da
un început nou =i va r[mâne cu tine în toate zilele. <Gusta\i =i
vede\i ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El!>
(Psalmul 34:8).

Amin
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fiecare, de aceea, în vederea d[rii de seam[ a ispr[vniciei noastre
pe p[mânt, trebuie s[ ne verific[m mereu roada, ]nc`t Gr[dinarul
s[ nu fie nevoit s[ sape acele r[d[cini care în loc s[ se îndrepte în
jos, ies în afar[ înspre ceea ce are lumea de oferit. 
Potrivit cu scopul divin avem chemarea nu de a fi doar ni=te

cre=tini dr[gu\i =i amabili, ci avem menirea de a fi f[pturi noi în
care arde o pasiune sfânt[ de a face o lucrarea în urma c[reia
Dumnezeu s[ primeasc[ slav[. Cine este Omul Isus pentru tine?
Este Domnul Isus acela care \i-a dat via\[ din El? Pentru ca cine-
va s[ devin[ un suflet cu duhul viu (Efeseni 2:1) trebuie s[ aib[
prin credin\[ o întâlnire personal[ cu Domnul Isus. Odat[ ce
mintea a fost informat[ despre cine este El, despre cum a venit pe
p[mânt, cum a murit =i a înviat, la nivelul voin\ei noastre, l[sate
liber[ de Dumnezeu, fiecare suflet poate lua decizia de a-L
primi ca Mântuitor al lui. Nimic mai pu\in ca =i aceasta nu ajunge
=i nimic altceva nu este mai importat în via\a omului pe p[mânt. 
În momentul poc[in\ei, acela care î=i pune încrederea în ceea

ce a f[cut Domnul Isus la Calvar pentru El simte o schimbare
în[untrul lui atunci când Duhul Sfânt =i Cuvântul lui Dumnezeu
îi ini\iaz[ la via\[ duhul =i planteaz[ împreun[ cu via\a din
Dumnezeu, puterea =i dorin\a de a tr[i pentru slava Lui. Aceast[
experien\[ se nume=te na=tere din nou =i nu este ceva ce adaugi la
lucrurile pe care le faci pentru a fi mântuit, ci conform a ceea ce
Domnul Isus i-a spus lui Nicodim (Ioan 3:3) este experien\a f[r[
de care nu po\i fi mântuit. Unii au parte de o convertire ceremo-
nial[ sau cultural[, al\ii au doar o convertire a emo\iilor, dar
na=terea de sus este primirea unei inimi noi, care are dorin\e noi
=i care, de=i se bucur[ de emo\ii, nu depinde de ele, ci depinde de
Cuvântul lui Dumnezeu care nu se schimb[. Momentul na=terii de
sus este momentul primirii unei con=tiin\e curate, care este con-
dus[ de Duhul Domnului. Aceast[ schimbare l[untric[ pe care o
face Duhul Sfânt în noi ni s-a oferit dup[ planul lui Dumnezeu
numit Har, care înseamn[ mil[ pentru cine nu merita mil[. 
Un indian b[trân, care L-a primit pe Domnul Isus ca
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alege =i de a duce la îndeplinire un plan de salvare alc[tuit înainte
de întemeierea lumii, dar ne prezint[ =i responsabilitatea noastr[,
ca oameni, de a alege =i a tr[i ascult`nd de acest plan al lui
Dumnezeu. Suntem mântui\i prin <stropirea cu sângele lui Isus
Hristos>, adic[ în meritul jertfei Lui, prin <sfin\irea lucrat[ de
Duhul>. Prin aceast[ stropire am intrat în leg[mânt cu Dumnezeu
=i ca ale=i ai Lui am devenit un neam de preo\i care au chemarea
de a p[stra aceast[ stare de sfin\ire primit[ în meritul sângelui
Mielului lui Dumnezeu. <Ci, dup[ cum Cel ce v-a chemat este
sfânt, fi\i =i voi sfin\i în toat[ purtarea voastr[. C[ci este scris:
«Fi\i sfin\i, c[ci Eu sunt sfânt»> (1 Petru 1:15, 16). Acest sânge ne
cur[\[, ne sfin\e=te, ne consacr[ =i ne consider[ ca fiind destina\i
pentru un loc numit Cer, unde împreun[ cu Acela care ne-a iubit
pân[ la moarte, vom fi cu adev[rat în \ara noastr[. 
Acum, cei <ale=i tr[iesc ca str[ini împr[=tia\i> prin diferite \[ri,

dar ei fac parte din Împ[r[\ia lui Dumnezeu care este în inimile
(Luca 17:21) celor n[scu\i din nou, înc[ de aici de pe p[mânt, dar
ei tr[iesc o via\[ nou[. <Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am
fost îngropa\i împreun[ cu El, pentru ca, dup[ cum Hristos a învi-
at din mor\i, prin slava Tat[lui, tot a=a =i noi s[ tr[im o via\[ nou[>
(Romani 6:4). Chiar dac[ acum Biserica Domnului de pe p[mânt
este împr[=tiat[ pe întreg p[mântul, aceast[ împr[=tiere urm[re=te
un scop divin. Aceast[ împr[=tiere se aseam[n[ cu grâul aruncat
în \arin[ de sem[n[tor. Aceast[ împr[=tiere duce la o înmul\ire a
grâului. Cezarii au prigonit Biserica =i ale=ii Domnului, care în
loc s[ dispar[ s-au împr[=tiat, f[când astfel ca mai mult grâu s[
creasc[ pentru hambarul lui Dumnezeu. <Cei ce se împr[=tiaser[,
mergeau din loc în loc, =i propov[duiau Cuvântul> (Fapte 8:4). 
Prin prigoane vr[jma=ul a c[utat s[ sting[ focul Duhului, dar

aceast[ încercare de a-l stinge, la fel cum ai încerca s[ sufli aer
peste un foc ca s[-l stingi, a f[cut ca focul s[ primeasc[ mai mult
oxigen ca s[ ard[ cu =i mai mare putere. Nu a fost inten\ia lui
Dumnezeu niciodat[ ca cei ale=i s[ se izoleze în case de
rug[ciune, ci dorin\a Lui a fost =i este ca Biserica Lui, care se afl[
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BISERICA ÎN DRUM SPRE CASÃ

<Petru, apostol al lui Isus Hristos, c[tre ale=ii care
tr[iesc ca str[ini, împr[=tia\i prin Pont, Galatia,
Capadocia, Asia =i Bitinia, dup[ =tiin\a mai dinainte
a lui Dumnezeu Tat[l, prin sfin\irea lucrat[ de Duhul,
spre ascultarea =i stropirea cu sângele lui Isus
Hristos: Harul =i pacea s[ v[ fie înmul\ite!> 

1 Petru 1:1, 2

Avem în acest verset extrem de concentrat, salutul cald
=i plin de în\elepciune care vine de sus, al apostolului
Petru c[tre cre=tinii care, de=i locuiau în diferite regi -

uni ale lumii, formau ca un întreg Biserica lui Dumnezeu de pe
p[mânt. Destina\ia noastr[ final[ nu este o \ar[ pe p[mânt, chiar
dac[ am avea posibilitatea de a g[si o \ar[ care s[ fie renumit[
pentru nivelul bun de trai pe care îl ofer[ locuitorilor ei. Apostolul
Pavel exprim[ aceasta când se adreseaz[ ale=ilor lui Dumnezeu
prin a spune c[ ei tr[iesc ca str[ini pe p[mânt. <Petru, apostol al
lui Isus Hristos, c[tre ale=ii care tr[iesc ca str[ini împr[=tia\i prin
Pont, Galatia, Capadocia, Asia =i Bitinia, dup[ =tiin\a mai dinainte
a lui Dumnezeu Tat[l, prin sfin\irea lucrat[ de Duhul, spre
ascultarea =i stropirea cu sângele lui Isus Hristos: Harul =i pacea
s[ v[ fie înmul\ite!> (1 Petru 1:1, 2). Într-un singur verset, cuvân-
tul apostolului prezint[ întreaga Trinitate ca participant[ la mân-
tuirea noastr[, nu ca o întâmplare sau ca un gând ulterior al lui
Dumnezeu, ci ca prim plan al Lui. 
Este un text în care vedem suveranitatea lui Dumnezeu de a
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oamenii numesc succes este neap[rat bun, ci este bun =i o lucrare
bun[ ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu nume=te bun =i numai acela
care este încins cu Adev[rul poate cunoa=te realitatea lucrurilor
din perspectiva lui Dumnezeu. Dac[ faci parte din Biserica lui
Dumnezeu, prin ac\iunile tale, cât înc[ mai e=ti în drum spre cas[,
ai datoria de a întinde mâna credin\ei tale =i a lucra cu Domnul la
a-i salva pe cei din jurul t[u, mai întâi de toate pentru ca dorin\a
Domnului s[ fie împlinit[, apoi din motivul c[ nu vrei ca cei
p[c[to=i s[ mearg[ în iad. Aceia care fac parte din Biserica lui
Dumnezeu =tiu c[ odat[ ce ajungem con=tien\i de motivul pentru
care am fost crea\i, nu putem fi ferici\i decât atunci când suntem
în slujba Domnului Isus. }n acest fel ei pot trece de la a umbla
dup[ a face ceea ce este recunoscut de oameni ca a fi o lucrare de
succes la a face ceea ce este de valoare în ochii Domnului. 
Ca parte din Biserica Lui suntem motiva\i în ceea ce facem

pentru Împ[r[\ia lui Dumnezeu de dragoste. Dragostea cre=tinu-
lui nu este doar o emo\ie, ci este o ac\iune în care dai ce trebuie
cuiva =i motivat de aceea=i dragoste nu-i dai ce nu-i trebuie altcui-
va. Dup[ legile sem[natului =i a seceratului, aceia care lucreaz[
bine odat[ ce vor ajunge cu adev[rat acas[ se vor putea bucura de
o r[splat[. Legile sem[natului spun c[ atunci când semeni ai s[
culegi o recolt[ =i seceri ceea ce ai sem[nat (2 Corinteni 9:6). Tot
legea sem[natului spune c[ vei avea o recolt[ numai dup[ ce
semeni =i c[ vei culege mult mai mult decât ai sem[nat. Este un
timp potrivit pentru a face orice lucrare, iar Cuvântul ne îndeamn[
s[ lucr[m cât este zi, înainte de a veni noaptea, când nimeni nu va
mai putea lucra. 
Biserica Domnului de pe p[mânt, care este în drum spre cas[,

tr[ie=te vremea reprezentat[ în pilda celor zece fecioare, când cele
mai multe dintre ele au adormit. Mul\i din Biseric[ dorm =i când
cineva vrea s[-i scoale, parc[ spun: <Te rog nu m[ scula!>, <Te
rog nu m[ deranja!>. Când ne poc[im, jertfa Lui î=i g[se=te rostul
menit de Dumnezeu în via\a noastr[, dar dup[ aceea suntem
chema\i la a veghea s[ nu a\ipim =i la a purta o cruce ]nc`t
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în drum spre cas[, s[ fie activ[ nu numai în casele de rug[ciune
unde prime=te hran[ =i aduce slav[ lui Dumnezeu, ci El vrea ca
sub cârmuirea Duhului Sfânt s[mân\a Cuvântului s[ fie aruncat[
pe pamântul inimilor celor care sunt nemântui\i în lume. <Ci voi
ve\i primi o putere, când Se va pogorî 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). Biserica Domnului de
pe p[mânt are scopul de a-L face pe Hristos cunoscut lumii =i de
a chema oamenii la împ[care cu El. <Noi dar, suntem trimi=i
împuter nici\i ai lui Hristos; =i, ca =i cum Dumnezeu ar îndemna
prin noi, v[ rug[m fierbinte, în Numele lui Hristos: Împ[ca\i-v[
cu Dumnezeu!> (2 Corinteni 5:20). 
Dup[ planul numit <har> Cel nevinovat a pl[tit vina pentru cei

vinova\i (1 Petru 3:18 ). În drumul ei spre casa Tat[lui, Biserica
are misiunea de a prezenta lumii oferta de gra\iere oferit[ de
Dumnezeu prin poc[in\[ fiecarui p[c[tos. Biserica Domnului, în
drum spre cas[, are oportunitatea =i datoria de a se îmbr[ca în
hainele de in a faptelor bune f[cute în ascultare de St[pân. Dintre
aceste fapte bune Domnului îi place cel mai mult ca cei care au
primit darul mântuirii s[ cheme =i pe al\ii la Acela care este
Adev[rul =i Via\a. Sufletele care formeaz[ Biserica lui Dumnezeu
pe p[mânt sunt acelea care, dup[ ce au primit cet[\enia cerului =i
au fost sigilate ca proprietate a Marelul St[pân, au în\eles c[ nu
are rost s[ tr[ie=ti pentru ceea ce este temporar, ci pentru ceea ce
este ve=nic, dar se folose=te de ceea ce este temporar într-un mod
care afecteaz[ ceea ce este ve=nic. Biserica Domnului trebuie s[
nu uite c[ lumea de afar[ nu vrea o nou[ defini\ie a cre=tinismu-
lui, ci vrea o demonstra\ie a cre=tinismului. 
Cunoscând faptul c[ atunci când Dumnezeu alege între a zidi

caracterul nostru =i confortul nostru, El întotdeauna va alege dru-
mul =i evenimentele care vor zidi caracterul nostru, este bine s[
=tim c[ putem evita zdrobirea voin\ei noastre, care poate fi
dureroas[, prin a nu ne împotrivi model[rii Lui. El are ca scop a
ne face s[-I sem[n[m pentru a se putea folosi de noi. Nu tot ce
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hul[ la adresa Dumnezeului lui Israel =i v[zând un popor înfricat,
a constatat c[ Dumnezeu lipse=te din tab[r[. Prin credin\a lui,
care avea la baz[ experien\a cu Dumnezeu, s-a hot[rât s[-L aduc[
pe Dumnezeu în tab[r[. Când Dumnezeu g[se=te pe cineva
care-L cinste=te, prin a-L crede =i a asculta de El, alege s[ mearg[
cu acel om, a=a cum a f[cut =i în cazul lui David. 
Este datoria fiec[rui credincios s[ fie sigur c[ în tab[ra sau

bise rica unde se adun[ Dumnezeu este prezent, i-ar dac[ constat[
c[ nu este, trebuie s[ fac[ tot posibilul s[-L aduc[ în acea tab[r[.
Apar tot mai multe religii care se ramific[ dup[ pl[cerile =i gus-
tul oamenilor, dar oricine las[ afar[ înv[\[tura na=terii din nou =i
tr[irea unei vie\ii care caut[ pacea =i sfin\irea în lumina Scripturii
î=i pierde vremea am[gindu-se singur. De multe ori motivele
faptei bune polueaz[ =i întin[ darul pe care oamenii vor s[-l dea
lui Dumnezeu, când scopul urm[rit este slava omului =i nu a lui
Dumnezeu. Umblarea dup[ pace =i darea de întâietate unii altora
a devenit ceva tot mai rar, =i o astfel de comportare care nu trece
neobservat[ de lume este o not[ rea pentru biseric[. La o
m[n[stire în Germania exista o pereche de coarne a doi cerbi,
încle=tate unele întraltele. Acele coarne au fost a doi cerbi mari =i
puternici, care au ajuns s[ se lupte, iar în lupta lor li s-au încle=tat
ramurile coarnelor în a=a fel c[ numai dac[ unul s-ar fi plecat
în fa\a celuilalt s-ar mai fi putut desface, dar pentru c[ niciunul nu
a cedat au r[mas încle=ta\i pân[ când au c[zut amândoi mor\i
la p[mânt. 
Un astfel de trofeu ar fi bun pentru fiecare bi seric[ sau cas[

unde sunt certuri ca s[ ilustreze pierderea ce poate avea loc, când
în loc s[ fie u=or de înduplecat la bine omul alege s[ se
înc[p[\âneze. Ca parte din Biserica Lui, care este în drum spre
cas[, El ne va trece pe fiecare prin situa\ii în care ni se cere s[-i
iert[m pe cei care ne-au gre=it, ca apoi s[-L vedem pe El lucrând
la acea situa\ie. Dup[ ce iert[m, poate avea loc restabilirea unei
rela\ii, vindecarea unei inimi, are loc o maturizare a noastr[ în
credin\[, poate avea loc o r[spl[tire sau are loc o calificare pentru
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p[strându-ne ne]ntina\i de p[cat =i lucrând pentru El, Dumnezeu
s[ fie glorificat în via\a noastr[. Este sufletul t[u ]n lupt[ cu duhul
lumii sau te fascineaz[ ea întocmai cum un =arpe î=i hipnotizeaz[
prada? Cei care vor s[ se numeasc[ cre=tini, dar au ales o cale de
scurt[tur[, f[r[ s[ aib[ o zi de c[in\[, poc[in\[ =i na=tere din nou
ajung s[ tr[iasc[ o via\[ care este în contradic\ie cu înv[\[tura
Scripturii, pentru c[ omul firesc nu poate tr[i dup[ voia lui
Dumnezeu. Pentru astfel de oameni este u=or s[ accepte primul
compromis care duce apoi mai u=or la urm[toarele compromisuri.
Dac[ ne lu[m ochii de la ce este important =i uit[m cine are meri -
tul pentru tot ce este bun în via\a noastr[ putem ajunge s[ mirosim
a mândrie =i astfel neglij[m faptul c[ pentru a fi Mireasa Lui tre-
buie s[ divor\[m de lume. De aceea, Tat[l nostru, care se
întristeaz[ de astfel de copii, pentru c[ nu poate avea p[rt[=ie cu
ei, îng[duie tot felul de necazuri care s[-i trezeasc[ la realitate pe
aceia care din neveghere ajung fermeca\i de lume, sau îng[duie
necazurile ca s[-i previn[ de la a ajunge la aceast[ stare care-L
provoac[ pe Domnul la gelozie. 
Dup[ cum ca tat[ po\i cump[ra înghe\at[ pentru to\i prietenii

copilului t[u, dar nu-\i vei disciplina decât copilul t[u, tot a=a
Dumnezeu Tat[l nostru alege s[-+i disciplineze copiii pentru c[ îi
iube=te, pe când pe aceia care aleg s[ refuze oferta de înfiere îi
las[ de multe ori în voia lor pân[ la ziua judec[\ii. Ca p[rin\i, dac[
st[ în putin\a noastr[, ne ajut[m copiii, cu excep\ia c[ ajutorul
nostru i-ar face mai slabi, =i Dumnezeu Tat[l nostru cel ceresc
este gata s[ ne vin[ în ajutor, cu excep\ia faptului c[ ajutorul care
}l cerem va r[ri roada noastr[ sau va preveni cre=terea noastr[ în
credin\[. Un misionar chinez a vizitat câteva biserici din America
=i în urma faptului c[ a v[zut în biserici duhul lumii a spus c[ este
foarte impresionat de ce a reu=it omul s[ fac[ f[r[ Dumnezeu =i
f[r[ de puterea Duhului Sfânt. Acel misionar a observat c[
lipse=te disciplina spiritual[ =i c[ cei care frecventau acele case de
rug[ciune nu erau înv[\a\i s[ semene cu Hristos. 
David a ajuns în valea Terebin\ilor, unde Goliat rostea vorbe de
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buia s[ te despar\i. Un sondaj f[cut în ultima vreme arat[ c[ aceia
care se numesc cre=tini cheltuie de =apte ori mai mult timp pentru
lucrurile care-i fac s[ se relaxeze =i distreze decât pentru acelea
care au de-a face cu via\a spiritual[. Ca Biseric[ a Domnului, care
se afl[ în drum spre cas[, avem o mare r[spundere =i suntem
chema\i la a tr[i o via\[ de veghere, pentru c[ 20 de atei nu pot
aduce atâta pagub[ Împ[r[\iei lui Dumnezeu cât poate aduce un
cre=tin lumesc, care tr[ind pentru firea p[mânteasc[ }l reprezint[
în mod gre=it pe Hristos. Zece din iscoadele trimise de Moise în
Canaan prin cuvintele lor au pictat o situa\ie imposibil[, ar[tând
ce poate face un vr[jma= tare, dar Iosua =i Caleb prin cuvintele lor
au pictat un tablou în care au ar[tat ce poate face un Dumnezeu
tare, de aceea doar ei au ajuns s[ intre în |ara promis[. 
Privind la ceea ce Dumnezeu a f[cut pentru om, la ceea ce face

ast[zi =i la ce a preg[tit pentru viitor, fiecare din aceia care fac
parte din Biserica lui Dumnezeu picteaz[ prin cuvinte =i fapte
unul din aceste dou[ feluri de tablouri reprezentându-L bine sau
în mod gre=it pe Dumnezeu. Cultura lumii se schimb[ =i încearc[
prin pârghii nev[zute de ochii de carne s[ for\eze credinciosul s[
treac[ de la modul activ la modul pasiv. În acest fel trece de la a
citi la a viziona un program, de la a spune ce a f[cut Domnul în
via\a lui la a vorbi doar despre ce a f[cut Domnul cu al\ii, de la a
fi un participant în casa de rug[ciune la a fi doar un consumator
=i de la a vesti pe Hristos altora la a se gândi c[ astfel de slujbe
sunt doar pentru lucr[torii bisericii. Dac[ vrem darul mântuirii
putem fi salva\i de puterea p[catului, dar nu suntem sc[pa\i de
prezen\a lui care va ap[rea mereu în calea noastr[ cu tot felul de
oferte. Când vom ajunge acas[ vom fi sc[pa\i nu doar de puterea
p[catului, ci =i de prezen\a p[catului =i de puterea mor\ii, pentru
c[ aceia care vor r[bda pân[ la sfâr=it vor locui acolo unde
domne=te neprih[nirea. 
Acum, cât înc[ suntem pe drum spre casa Tat[lui, o rug[ciune

potrivit[ pentru noi este aceea de a cere Domnului s[ vedem
p[catul cum îl vede El, ca apoi s[-l putem urî cum îl ur[=te El.
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a fi folosit de El într-un mod deosebit. Dup[ planul divin, El vrea
s[ ne duc[ spre o în[l\ime spiritual[, dar nu ne duce cât timp noi,
care am fost ierta\i de multe, avem prizoneri pe care i-am luat,
neiert`ndu-i pe cei ce ne-au gre=it. Ac\ionând uneori la fel ca
Iona, nu vrem s[-I d[m Lui prizonierii din inima noastr[, pentru
c[ =tim c[ El este gata s[-l ierte pe cel ce se c[ie=te. Aplicând o
iertare activ[ =i nu pasiv[, adic[ a ierta din nou =i din nou, ori de
câte ori apare gândul c[ acea persoan[ nu merit[ iertare, putem
scapa de aceast[ am[r[ciune din inim[, ]nc`t s[ ne putem bucura
de mântuire =i chiar de via\a aceasta. 
Biserica Domnului de pe p[mânt tr[ie=te azi vremea când în

lume bate cu putere vântul umanismului liberal, care spune c[ nu
=tie dac[ exist[ iad sau rai, dar ce =tie este ca are =ansa s[ tr[iasc[
vreo 70 de ani, de aceea scopul vie\ii lor este acela de a c[uta feri-
cirea ]n ceea ce poate oferi p[mântul. America este \ara unde în
fiecare an are loc peste un milion de avorturi, =i multe \[ri
urmeaz[ acela=i f[ga= al v[rs[rii de sânge nevinovat, care atrage
mânia lui Dumnezeu. Pe m[sur[ ce omul refuz[ adev[rul înain-
teaz[ într-un întuneric tot mai adânc, conducându-se dup[ o
filozofie conform c[reia trebuie s[ faci tot ce po\i ca s[ ajungi
fericit cu orice pre\. Se spune c[ America este cea mai bogat[ \ar[
=i totu=i într-un sondaj f[cut în lumea arat[ c[ cet[\enii Americii
ocup[ doar locul 26 ca procentaj de oameni care spun c[ sunt
ferici\i, pentru c[ adev[rata fericire nu const[ în a aduna =i a avea
lucruri pe p[mânt. 
Dac[ cercetându-te g[se=ti c[ ai ca scop strângerea de lucruri

sau duci o lupt[ dup[ pozi\ii între oameni, lucruri =i situa\ii pros-
pere pe care peste 100 de ani nu le vei mai avea în posesia ta, este
bine s[ rupi acest jug r[u care-\i poate consuma via\a, iar la urm[
s[ te lase gol, dezam[git =i nepreg[tit pentru a sta înaintea lui
Dumnezeu. Ca =i planificarea unei c[s[torii nepotrivite, care tre-
buie rupt[ înainte de a avea loc, po\i s[ plângi acum c[ ai pierdut
ceva când te despar\i de ceea ce-\i m[nânc[ vlaga spiritual[ sau
po\i s[ plângi mai târziu, dar ve=nic, c[ ai acel lucru de care tre-
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duhovnicesc ni se schimb[ rug[ciunea, a=a cum felul convorbirii
copiilor ajun=i maturi se schimb[ atunci când vorbesc cu p[rin\ii
lor. Când eram copil mereu ceream de la p[rin\i lucruri care
credeam c[ sunt bune pentru mine, dar ajuns la maturitate con-
vorbirea mea cu ei s-a schimbat într-o discu\ie în care doream s[
=tiu nu numai cum sunt ei, ci =i modul în care a= putea fi o binecu-
vântare pentru ei. Biserica lui Dumnezeu de pe p[mânt este în
drum spre cas[. Ea este predestinat[ s[ ajung[ cu bine acas[.
Faci =i tu parte din Biserica Lui? Chiar dac[ pentru acum o parte
din Bi se rica Domnului este în cer, iar o parte este împ[=tiat[
prin \[rile p[mântului, vine o zi în care toat[ Biserica Lui va fi
împreun[ cu El. 
Dac[ înc[ nu ai experien\a na=terii de sus trebuie s[ =tii c[ ai

primit =i tu o invita\ie personal[ la cina preg[tit[ în Împ[r[\ia lui
Dumnezeu. Persoane distincte vor fi acolo la acea s[rb[toare, dar
mai important[ ca toate va fi persoana Împ[ratului Isus, care le va
spune bun venit la masa Lui tuturor celor ce au îmbr[cat haina
alb[ de nunt[, pe care o primesc to\i cei ce se poc[iesc. Unul din
cele mai adânci sentimente este acela al anticip[rii unui eveni-
ment a=teptat =i Biserica lui Dumnezeu st[ într-o astfel de
a=teptare în fiecare zi, a=teptând revenirea Domnului Isus, care-+i
va lua Biserica, numit[ metaforic Mireasa Lui, la cer. Vei fi =i tu
în rândul acelora care vor zbura spre cer? <Cine sunt aceia care
zboar[ ca ni=te nori, ca ni=te porumbei spre porumbarul lor?>
(Isaia 60:8). Prime=te-L pe Domnul Isus ca Mântuitor al t[u
=i apoi tr[ie=te pentru El, ca într-o zi, prin meritul sângelui
Domnului Isus, s[ fii num[rat în rândul celor socoti\i drep\i, care
alc[uiesc Biserica lui Dumnezeu.  

Amin
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Moise a fost omul care vorbea cu Dumnezeu gur[ c[tre gur[
(Numeri 12:8), adic[ inim[ c[tre inim[. +i atunci când Duhul
Sfânt î=i face în noi lucrarea Lui, nestânjenit de firea noastr[
veche, acela=i lucru se întâmpl[ =i cu noi, ca apoi când vom
ajunge acas[ s[ fim anun\a\i ca fiind aceia cu care Dumnezeu a
vorbit de la inim[ la inim[, pentru c[ în noi a fost gândul lui
Hristos. Când cite=ti Cuvântul sau îl ascul\i cum este propov[duit
în casa de rug[ciune, întrebarea care trebuie s[ \i-o pui este nu
dac[ acest Cuvânt te-a provocat, ci întrebarea este dac[ vrei s[ te
schimbi ]nc`t s[-I fi pl[cut Lui. Pe m[sur[ ce cre=ti în credin\[
drumul spre cas[ devine mai greu, dar în acela=i timp =i mai u=or.
Este mai greu, pentru c[ sl[biciunile noastre ca oameni sau vase
de lut, cum ne mai nume=te Scriptura, ne deranjeaz[ tot mai mult
=i drumul devine tot mai u=or, pentru c[ tr[im într-un mod tot mai
real harul prezen\ei Lui în via\a noastr[, bucurându-ne de
împlinirea promisiunilor Lui dovedite a fi adev[rate. 
Unde v[ este altarul? sunt întreba\i uneori cei credincio=i.

R[spunsul este c[ altarul nu este neap[rat în fa\a unui amvon sau
a unei platforme într-o cas[ de rug[ciune, ci este acolo unde cu
credin\[ ne plec[m genunchii înaintea lui Dumnezeu =i înaint[m
prin rug[ciunea f[cut[ în duh =i adev[r înaintea Aceluia care în
meritul jertfei Sale ne-a sfin\it =i ne-a f[cut poporul Lui. O alt[
lucrare deosebit de important[ în via\a Bisericii, care este în drum
spre cas[, este comunicarea cu cerul sau rug[ciunea. Rug[ciunea
în via\a credinciosului nu este doar o reac\ie la necaz, ci este
activitatea prin care credinciosul poate avea cea mai adânc[ =i
dulce p[rt[=ie cu Dumnezeu, când voia Lui devine voia noastr[.
Rug[ciunea la care particip[ Duhul Sfânt, care pune pe altarul
sfin\it al min\ii gânduri de adorare c[tre Dumnezeu, este timpul
când înve\i c[ e=ti binecuvântat înainte de a ar[ta în mod fizic c[
e=ti binecuvântat. Scriptura ne înva\[ c[ Dumnezeu poate fi
înduplecat, dar când ne rug[m bine prima schimbare apare nu în
circumstan\e, ci în noi. 
Când ne rug[m ca suflete care au trecut de stagiul laptelui
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le fac[ un vi\el care s[ mearg[ înaintea lor. Dumnezeu, de care
omul nu poate ascunde nimic, a v[zut =i i-a spus lui Moise, care
era pe munte, despre p[catul poporului, pe care l-a considerat c[
<s-a stricat> =i dac[ nu ar fi intervenit mijlocirea lui Moise,
poporul ar fi primit o =i mai mare pedeaps[. <Iart[-le acum
p[catul! Dac[ nu, atunci, =terge-m[ din cartea Ta, pe care ai
scris-o!> (Exodul 32:32). A fost rug[ciunea care cred c[ a
cutremurat cerul =i l-a f[cut s[ ia aminte, pentru c[ astfel de cerere
nu s-a mai auzit nici înainte =i nici dup[ aceea. P[n[ nu acuz[m
prea mult acei oameni, este bine s[ privim la noi ca s[ vedem ce
am primit de la Dumnezeu, ce se a=teapt[ de la noi odat[ ce am
fost primi\i de El =i, de asemenea, s[ privim la modul în care noi
am l[sat ca Dumnezeu s[ fie Domn în via\a noastr[, ca nu cumva
s[ ne trezim c[ =i noi avem vreun vi\el de aur în fa\a c[ruia juc[m. 
Dac[ am privi la ce avem noi, la lucruri a=a cum sunt abilit[\ile

noastre, la timpul pe care-l cheltuim ceas dup[ ceas =i la ceea ce
El ne-a încredin\at ca ispravnici, ca la o m[sur[ de greutate în aur,
este bine s[ privim <urma pa=ilor no=tri în vale> ca s[ vedem cum
am folosit acest aur, fiindc[ noi, oamenii, ne na=tem cu o inim[
care este ca =i o fabric[ de idoli. Cum se manifest[ practic acest
joc în jurul vi\elului de aur? Cu gândul c[ i se cuvine, cel care are
un vi\el de aur spune c[ este privilegiat s[ fac[ ce vrea, chiar dac[
=tie c[ nu este bine. Consider`nd c[ are putere, este gata s[ calce
peste al\ii ca s[-=i ating[ scopul. Având încredere în ce =tie, în ce
are =i în ce poate singur, omul se închin[ idolului mândriei. Dup[
aceea, v[zându-se superior altora devine plin de judec[\i
nepermise =i de dispre\ pentru al\ii =i astfel produce o =i mai
mare pagub[. 
Un indian cu numele de Nehru Gandhi a studiat în Anglia,

unde a fost expus credin\ei cre=tine printr-un Nou Testament pe
care l-a citit g[sind în el planul de mântuire foarte atr[g[tor. S-a
dus la biseric[ cu gândul de a-=i preda via\a Domnului Isus, dar
pentru c[ era îmbr[cat diferit =i fa\a era deosebit[ de a celor din
biseric[, la u=[ i s-a spus s[ mearg[ s[ se închine altundeva, unde
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44
VIÞELUL DE AUR

<+i to\i =i-au scos cerceii de aur din urechi, =i i-au
adus la Aaron. El i-a luat din mâinile lor, a b[tut
aurul cu dalta, =i a f[cut un vi\el turnat. +i ei au zis:
«Israele! iat[ dumnezeul t[u, care te-a scos din \ara
Egiptului»>. Exodul 32:3, 4

Scriptura este cartea care nu ascunde adev[rul chiar =i
atunci când este vorba de sl[biciunile celor ce au avut o
purtare cu totul nepotrivit[ în fa\a preten\iilor lui

Dumnezeu. Printre cele mai cunoscute fapte f[cute în neascultare
de Dumnezeu se num[r[ =i acest încident în care ]i g[sim pe
israeli\ii abia ie=i\i din robia egiptean[ jucând în jurul unui vi\el
de aur pe care, pentru c[ s-au gândit c[ Moise nu se va reîntoarce
de pe munte, l-au numit dumnezeul lor, care i-a scos din Egipt. Nu
numai c[ =tiau c[ acel vi\el necuvânt[tor nu i-a scos din Egipt, dar
prin fapta lor, care a necesitat sacrificiu =i munc[, L-au insultat pe
Acela care i-a scos din robie, adic[ pe Dumnezeu, înlocuindu-L
cu chipul unui bou care m[nânc[ iarb[. <Au f[cut un vi\el în
Horeb. S-au închinat înaintea unui chip turnat, =i au schimbat
Slava lor, pe chipul unui bou, care m[nânc[ iarb[. Au uitat pe
Dumnezeu, Mântuitorul lor, care f[cuse lucruri mari în Egipt,
minuni în \ara lui Ham, semne minunate la marea Ro=ie>
(Psalmul 106:19-21). 
Dumnezeu le-a spus s[ nu aib[ al\i dumnezei =i s[ nu-=i fac[

idoli, a=a cum au v[zut în Egipt, dar ei cum s-au sim\it liberi pen-
tru câteva zile de supravegherea lui Moise i-au cerut lui Aaron s[
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rug[ciune, dar o întrebare care trebuie s[ ne dea de gândit este
aceea prin care ne întreb[m cum se simte Dumnezeu în prezen\a
noastr[. Dac[ am fi asem[na\i cu un copila= mic, în scutece, care
are nevoie s[ fie schimbat, ]nseamn[ c[ suntem asem[na\i cu un
suflet murdar de p[cat, lâng[ care este greu s[ stai, pentru c[
miroase greu. Suntem noi copii care \ip[m c[ nu avem juc[ria pe
care ne-o dorim sau câte vrem? Sau suntem ca un copil curat, care
zâmbe=te =i pe care p[rintele Lui nu mai vrea s[-l lase din bra\e?
Aceia care din fire=ti au devenit duhovnice=ti, ca apoi din nou s[
devin[ lume=ti (1 Corinteni 2:14, 15; 3:1) nu ajung peste noapte
la starea de a dori s[ joace în jurul vi\elului de aur, ci în timp au
ajuns s[ schimbe ceea ce este mai important în via\a lor.  
Lot nu s-a mutat direct în Sodoma, ci mai întâi =i-a a=ezat cor-

turile în împrejurimi, ca apoi s[-L g[sim la por\ile cet[\ii, unde
erau cet[\eni onorifici ai ei. Asemenea fariseilor care numeau
<corban>, adic[ închinat Domnului, partea cu care =i-ar fi putut
ajuta p[rin\ii, oamenii încearc[ =i ast[zi s[ scape de voia lui
Dumnezeu pentru via\a lor prin interpret[ri =i justific[ri ale
Cuvântului dup[ placul lor. }ns[, a=a cum poporul Israel ]n frunte
cu Aaron =i-a justificat în zadar fapta rea, Dumnezeu nu se va l[sa
batjocorit de nimeni, pentru c[ preten\iile Lui de la noi, când este
vorba de ascultare, nu sunt negociabile. Când omul se joac[ cu
vi\elul de aur, inima ajunge s[ arunce funii spre el, =i astfel ajunge
s[ fie legat de el =i de destinul vi\elului de aur. Sunt funii care
l-au dezlegat de ceea ce l-a legat de Dumnezeu, =i astfel,
p[r[sindu-L pe Acela care le-a f[cut bine, la fel ca =i israeli\ii, se
încing la joc în jurul vi\elului de aur pe care-l v[d de dorit =i
potrivit pentru a merge înaintea lor. 
Nevasta lui Lot, despre care Domnul Isus ne-a adus aminte s[

nu uit[m (Luca 17:32), a ie=it din cetate, dar funiile lucrurilor din
cetate erau înc[ legate de inima ei, a=a c[ nu a mers prea departe
=i a sim\it c[ acele funii o fac s[ se opreasc[ =i s[ se întoarc[ cu
fa\a spre cetate, ca astfel prin neascultare s[ ajung[ s[ fie trans-
format[ într-un stâlp de sare (Genesa 19:26). Pentru unii
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sunt oameni ca =i el. Când a auzit acele cuvinte, Gandhi a spus c[
vede c[ =i în cre=tinism sunt clase ca =i castele de acas[, de aceea
este mai bine s[ r[mân[ cu hinduismul pe care-l cunoa=te. Acel
om a devenit prim-ministru al Indiei, dar dac[ ar fi devenit un
cre=tin n[scut din nou probabil c[ India era diferit[ ast[zi. Acesta
este doar un exemplu a cât de p[gubitor poate fi aceast[ stare de
sim\ de superioritate =i dispre\ al altora, stare care este între\inut[
de mândrie. Unii au ca idol serviciul, afacerile sau pose siunile
materiale pe care le au sau la care doar viseaz[. Al\ii slujesc idol-
ului numit mândrie spiritual[, prin aceea c[ se v[d a fi mai sfin\i
dec`t to\i ceilal\i, pretinz`nd c[ ei =i cei ce sunt ca ei sunt singurii
care tr[iesc dup[ voia lui Dumnezeu. 
Tot un idol foarte bine slujit este cel al pl[cerilor nepermise

prin destr[b[lare, atunci când omul sub pretextul slobozeniei
deschide u=i spre p[cat, având în vedere doar nevoile =i dorin\ele
firii lui vechi. În via\a unora mersul la biseric[, cântarea =i cuvin-
tele pe care le folosesc între credincio=i sunt asemenea unei cor-
tine de fum, care ascunde un vi\el de aur la care se re]ntorc mereu,
pentru c[ inima le este lipit[ de el cu funii ce nu le d[ voie s[
mearg[ prea departe. A=a cum Dumnezeu c`nd a stat de vorb[ cu
Moise pe munte a v[zut ce f[cea poporul în vale, El vede ast[zi
via\a noastr[ dincolo de cuvinte =i aparen\e care ne pot face s[
ar[t[m bine înaintea oamenilor. Ioan Botez[torul a mâncat miere,
dar nu a vorbit cu miere, iar uneori este necesar ca aceia care sunt
în slujba de str[jeri s[ trâmbi\eze un semnal de aten\iune prin a
vorbi despre calea poc[in\ei într-un mod mai aspru, a=a cum se
cuvine unor oameni care din duhovnice=ti au ajuns lume=ti, iar
celor care sunt duhovnice=ti, ca unora care stau în picioare, s[ li
se aduc[ aminte =i s[ poat[ lua seama s[ nu cad[. 
Tot mai mult, omul vrea s[ =tie ce prime=te dac[ }i sluje=te lui

Dumnezeu, în loc s[ se gândeasc[ unde ar fi dac[ nu ar exista
interven\ia Lui sau unde va ajunge s[-=i petreac[ ve=nicia dac[
alege s[-=i investeasc[ aurul, care reprezint[ tot ce are, în vi\elul
de aur. Ne-am obi=nuit s[ spunem cum ne-am sim\it la casa de
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bun, dar =i drept, care a trimis pe Fiul S[u s[ vin[ s[ moar[ pen-
tru ca sufletele s[ nu mearg[ în iad, ]ns[ El nu va for\a pe nimeni
s[ mearg[ în cer dac[ prefer[ slava vi\elului de aur mai mult dec`t
slava lui Dumnezeu. 
Este un semn c[ tr[im vremurile de pe urm[, pentru c[ omul

nume=te r[ul bine =i binele r[u, se d[ la licoarea care ia min\ile
oamenilor =i nu mai =tie face deosebire ]ntre ceea ce este sfânt =i
ceea ce nu este sfânt =i jucând din r[sputeri în jurul vi\elului de
aur prin destr[b[l[rile p[catului nu =tie c[-l pânde=te moartea =i
judecata lui Dumnezeu. În medie, în fiecare zi, în America, 30 de
oameni sunt omorâ\i prin crime premeditate. Tot un semn al
vremii sf`r=itului este faptul c[ una din =ase mirese, care se
c[s[toresc, este gravid[, iar industria =i comer\ul vrând s[ valori-
fice aceast[ criz[ moral[ face tot felul de rochii de mirese
pentru femei gravide. An dup[ an în America au loc peste un
milion de avorturi. În loc ca familiile s[ devin[ seminarii pentru
cer, devin tot mai mult incubatoare pentru iad, fiindc[ p[rin\ii î=i
las[ copiii s[ creasc[ cum vor ei, fiind educa\i de filme =i nu de
înv[\[tura Scripturii. Sunt cuvinte care poate dor =i par a fi aspre,
dar nu facem nim[nui vreun bine dac[ ascundem lucrurile care
atrag mânia lui Dumnezeu, care în curând se va rev[rsa peste
locuitorii p[mântului. 
Funiile ]i leag[ pe oameni de vi\elul de aur =i foarte curând

dup[ aceea chiar dac[ ar vrea s[ ias[ din capcana viciilor nu mai
pot, pentru c[ este nevoie de o mân[ mai tare ca a lor pentru a
putea sc[pa. Doi din 15 tineri care încearc[ b[utura alcoolic[
devin alcoolici. Cine ar \ine în cas[ un câine care ar mu=ca doi din
15 oameni care intr[ pe u=[? +i totu=i mul\i nu v[d un pericol în
a folosi alcoolul, prin care omul poate ajunge s[-=i dea controlul
asupra a ceea ce face vr[jma=ul. Dac[ ar =ti un tân[r cât de repede
devine un rob al viciilor ar fi mai atent cu ce lucruri ]=i permite.
Prima dat[ este mai dificil s[ ]ntind[ m`na spre fructul oprit, a
doua oar[ mai u=or, ca apoi s[ devin[ obi=nuit cu el, iar mai
târziu acel fruct otr[vit s[-i devin[ o necesitate pentru firea
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îngrijorarea zilei de mâine devine un idol care le ia pacea =i le
irose=te toat[ energia, uitând c[ binecuvântarea vine de la
Domnul, care poate binecuvânta pu\inul t[u câ=tigat cu cinste,
atunci când }i dai ce este al Lui. S-a calculat c[ pentru hrana nece-
sar[ poporului Israel, aflat în drum spre |ara promis[, a fost
nevoie de aproximativ dou[ sute de vagoane de hran[ pe zi, timp
de 38 de ani (Exodul 16:17-18). Oare nu crezi c[ Acela=i
Dumnezeu poate s[ aib[ grij[ =i de tine? Ca un mare fermier,
Dumnezeu hr[ne=te animalele de pe p[mânt, oare nu-+i va hr[ni
El =i copiii? Un om, care a=tepta în aeroport s[ fie chemat s[ se
îmbarce ]n avion, s-a gândit s[ mearg[ s[-=i cumpere pui fript, pe
care l-a v[zut de vânzare la un magazin aflat în apropiere. Nu
avea mult timp la dispozi\ie, dar dorin\a dup[ mâncare a biruit,
astfel ]nc`t a ajuns s[ piard[ avionul de dragul puiului fript. 
R[pirea este un eveniment care va avea loc în curând, dar se va

petrece numai o dat[, de aceea cel în\elept se verific[ s[ vad[ dac[
nu cumva se simte atras de oala cu linte a vr[jma=ului =i dac[ nu
cumva a ajuns legat de vreun vi\el de aur pe care s[-l iubeasc[ mai
mult dec`t pe Acela care merit[ s[ fie iubit =i astfel s[ piard[
zborul r[pirii. La un an dup[ nenorocirea din New York, de la 11
septembrie, un predicator a spus c[ imediat dup[ acel eveniment
veneau oamenii la casele de închinare <trei pe un m[gar>, spunea
el, adic[ d[deau n[vala, dar nu a \inut mult =i când calmul s-a
reîntors în \ar[ oamenii s-au întors fiecare la vi\elul de aur al
bun[st[rii, al pl[cerilor =i al comodit[\ii. Într-o vreme ca =i aceas-
ta, când în Anglia se închid aproximativ dou[ biserici pe
s[pt[mân[ din lips[ de închin[tori, lumea este fermecat[ de
vi\elul de aur care îndeamn[ omul s[ tr[iasc[ doar pentru acum =i
s[ nu-=i fac[ probleme ]n ce prive=te o ve=nicie închipuit[, spun
sfetnicii întunericului, vestit[ de aceia care cred Cuvântul Scrip-
turii, cu toate c[ lopata =i sapa arheologului scoate la iveal[ tot
mai mult faptul c[ evenimentele din trecut, descrise în Cuvânt,
sunt adev[rate. Cum poate un Dumnezeu bun s[ trimit[ suflete în
iad?, ne întreab[ oamenii uneori. Pentru c[ El este un Dumnezeu
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când de fapt nu conteaz[ ce spun eu sau altul, ci conteaz[ ceea ce
spune Cuvântul lui Dumnezeu, care nu se schimb[ pentru nimeni.
Spre deosebire de cel care se joac[ cu vi\elul de aur, omul
credincios spune c[ mai bine prefer[ s[ treac[ prin via\[ neavând
tot ce-=i dore=te p[mânte=te decât s[ ajung[ s[ aib[ ce nu vrea,
adic[ vin[ înaintea Domnului. 
Dac[ }l avem pe Mântuitorul =i pe Duhul Sfânt în templul nos-

tru, dac[ avem un scop de la Dumnezeu pentru care tr[im, atunci
tr[im via\a cu rost, nu pentru veselia artificial[ =i temporar[ a
horei jucate în jurul vi\elului de aur. Un atlet olimpic, care a
câ=tigat o medalie, =tie c[ nu se poate prezenta la urm[torul con-
curs bazat fiind doar pe un rezultat din trecut, ci se preg[te=te din
nou, =tiind c[ va fi nevoie de un efort tot mai mare de fiecare dat[.
Într-un mod asem[n[tor, un copil al Domnului nu se bazeaz[ pe o
biruin\[ din trecut, ci ]=i men\ine armele de ap[rare =i lovire ale
sufletului curate =i lustruite, pentru c[ =tie c[ atât timp cât este pe
p[mânt este la lupt[ =i fiecare zi poate aduce o nou[ biruin\[.
Moise, plin de o mânie sfânt[, motivat[ de un zel pentru
Dumnezeul cel adev[rat, a distrus acel vi\el de aur, ca astfel
mânia lui Dumnezeu s[ nu nimiceasc[ acel popor. 
Dreg[torul Neemia a g[sit în Cur\ile Casei Domnului un om cu

numele de Tobia, care în trecut se purtase ca vr[jma= al poporul
Israel =i al lucr[rii lui Dumnezeu, de aceea când l-a g[sit l-a arun-
cat afar[ cu toate lucrurile lui. <… am v[zut r[ul pe care-l f[cuse
Elia=ib, preg[tind o c[mar[ pentru Tobia, în cur\ile Casei lui
Dumnezeu. Mi-a p[rut foarte r[u, =i am aruncat afar[ din c[mar[
toate lucrurile lui Tobia. Apoi am poruncit s[ se cur[\easc[ od[ile,
=i am pus iar[=i în ele uneltele Casei lui Dumnezeu, darurile de
mâncare =i t[mâia> (Neemia 13:7-9). E=ti tu gata s[ arunci afar[
idolii din inima =i din casa ta? Va trebui s[ facem =i noi ceea ce a
f[cut Neemia în zelul lui pentru Dumnezeu cu orice idol din via\a
noastr[, dac[ nu vrem ca ziua întâlnirii cu Domnul s[ ne prind[
nepreg[ti\i. Neemia s-a hot[rât s[ nu lase ce este r[u acolo unde
este loc pentru ce este bun. Dac[ vei face la fel vei avea din nou
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setoas[ dup[ tot mai mult sedativ. Am întâlnit oameni care
cocheteaz[ cu p[catul =i spun c[ nu trebuie s[ fim a=a de sensibili
=i legali=ti, de aceea, mi-a spus o persoan[, trebuie ca uneori s[
mai îngro=i obrazul. Am v[zut apoi cum astfel de oameni încep s[
aib[ pere\ii inimii mai gro=i =i tot mai gro=i, pân[ la împietrire,
c`nd nu mai simt atingerea Duhului =i au pierdut sim\ul p[rt[=iei
cu El în rug[ciune, sim\ind c[ nu are rost s[ se roage când tr[iesc
în p[cat, r[mân`nd s[ joace în jurul vi\elului de aur. Ar trebui s[
fie de la sine în\eles c[ acela care }l are pe Dumnezeu ca vr[jma=,
cum sunt cei ce caut[ prietenia cu lumea vor pierde totul, =i totu=i
mul\i r[mân cu vi\elul de aur. P[catul este ca un leu îmblânzit pe
care crezi c[-l controlezi, pân[ într-o zi când pe nea=teptate face
ceea ce este natural pentru el, adic[ te sfâ=ie. 
Samson s-a crezut în deplin control asupra vie\ii lui, chiar =i

atunci când a refuzat sfatul p[rin\ilor, =i =i-a permis ce nu-i era
permis unul judec[tor în Israel, unui lupt[tor cu leg[mânt de
Nazarit, iar într-o zi s-a g[sit c[ este un om de r`nd, f[r[ putere
deosebit[, u=or de biruit, pentru c[ =i-a pierdut vederea spiritual[
cu mult înainte de a-=i pierde vederea ochilor din trupul lui. A
privit la victoriile din trecut =i nu a acceptat ideea c[ ar fi putut
c[dea în plasa care i s-a întins, ca apoi compromi\ându-=i
chemarea din partea lui Dumnezeu s[ ajung[ un rob orb, care
întorcea la râ=ni\a vr[jm[=ilor, îndurând batjocura nemiloas[ a
acestora. De ce? Samson s-a jucat cu vi\elul de aur al poftei, aces-
ta fiind reprezentat prin Dalila, care parc[ l-a fermecat cu cuvinte
dr[g[stoase, false, care l-au legat de vi\elul de aur. 
Este posibil s[ fi ajuns a=a de încrezut în ceea ce putea face c[

pe undeva nu a crezut c[ puterea îl va p[r[si dac[ i se va t[ia
p[rul, la fel cum cei ce glumesc cu p[catul cred c[ pot sluji la doi
st[pâni =i pot p[r[si vi\elul de aur când vor ei. Nu este ceva
neobi=nuit s[-i spui unei persoane pe care o vezi c[ se joac[ cu
vi\elul de aur c[ ceea ce face ]i poate aduce mare pagub[
sufleteasc[, ca apoi s[-\i spun[ c[ ceea ce crezi este realitatea ta,
nu a lui; c[ ce crezi este standardul t[u =i s[ nu-l impui altcuiva,
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acolo. În timp, pe m[sur[ ce în\elegi Cuvântul =i Legile Împ[ r[ \i -
ei, ajungi s[ cuno=ti c[ succesul vie\ii tale scurte pe p[ mânt va fi
de ter minat de ceea ce ai sem[nat, l[sând grija r[spl[ ti rii =i sece -
ri=ului pe seama Aceluia care abia a=teapt[ s[ facem ceva pentru
care s[ ne poat[ r[spl[ti. Pe m[sur[ ce umbli mai mult timp pe
calea Domnului înve\i c[ lucrarea Duhului Sfânt nu este superfi-
cial[, ci supranatural[, pentru c[ ne schimb[ din interior spre
exterior, afectând orice lucrare ce este atins[ de via\a noastr[. 
Trebuie s[ ]n\elegi c[ în ziua r[spl[tirilor mai mult dec`t ceea

ce ai f[cut va conta dac[, c[utând pacea =i sfin\irea, ai f[cut
lucrarea pe care El \i-a ]ncredin\at-o. Via\a de cre=tin este
asem[nat[ cu o alergare, dar nu este de vitez[, ci de maraton.
Maraton a fost un grec care în anul 490 BC a alergat de la câm-
pul de lupt[, unde s-a dat b[t[lia dintre greci =i per=i, cam 26 mile
sau vreo 40 de km, pân[ la por\ile Atenei ca s[ le spun[ c[ au
învins. Este bine s[ fii statornic pe calea Domnului =i s[ ai în
suflet un foc care arde pentru El =i lucrarea Lui, dar nu ca un foc
de paie care \ine doar pu\in =i nu produce mare c[ldur[. Via\a de
cre=tin mai este asem[nat[ cu cea a unui alerg[tor, care alearg[
dup[ anumite reguli. Nu ai s[ vezi niciodat[ alerg[tori profe-
sioni=ti înc[l\a\i cu bocanci, cu haine de blan[ sau paltoane,
ducând un rucsac sau greut[\i în spate, ci ai s[-i vezi îmbr[ca\i cât
se poate de simplu, ca astfel trupul lor s[ nu fie împov[rat, ci s[
aib[ condi\ii optime de a alerga. Nu tot ce facem în plus în via\a
noastr[ este r[u, dar uneori devine un lucru r[u când, de=i nu este
p[cat, acel lucru ne opre=te de la a face ce este bine. 
De exemplu, nu este p[cat s[ ai o barc[, dar dac[ folose=ti ziua

Domnului ca s[ te plimbi cu ea în loc s[ mergi la casa de
rug[ciune acel lucru a devenit un vi\el de aur care mereu prime=te
prioritate în slujire. Dac[ nu avem grij[, mintea noastr[ face
contracte pe care corpul, timpul sau bugetul nostru nu le poate
respecta f[r[ s[ calce peste voia Domnului, de aceea în repetate
rânduri suntem chema\i la o stare de veghe, de vigilen\[, aseme-
nea unei str[ji care este atent[ la orice se întâmpl[ în jurul ei,
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loc =i timp pentru lucrurile Domnului Dumnezeului t[u în via\a ta.
Chiar dac[ uneori cuvintele noastre sunt mai aspre, dar dac[ sunt
rostite de gura cuiva care-\i iube=te sufletul sunt mai u=or de
primit. Domnul Isus i-a spus lui Petru astfel de cuvinte aspre
atunci când a c[utat s[-L devieze pe Domnul de la planul Tat[lui,
=i uneori astfel de cuvinte ne pot produce un mare bine. 
Un profesor bun î=i mustr[ studentul dac[ vede c[ are

poten\ial, dar nu încearc[ s[-=i dea silin\a îndeajuns. Un astfel de
profesor, privind performan\a unui student, i-a spus c[ este ca un
motor în opt cilindri dar merge în =ase, ]ns[ i se pare c[ merge
destul de bine, pentru c[ se compar[ cu un motor care merge în
trei cilindri. Oare noi ]i iubim pe cei din jur suficient, ]nc`t s[
îmbr[c[m haina bun[t[\ii =i s[ le spunem adev[rul? Cel mai peri -
culos timp din via\a unei persoane care se joac[ cu vi\elul de aur
este atunci când Domnul nu o mai mustr[ =i nu-i mai vorbe=te, a=a
cum a fost în cazul lui Efraim. <Efraim s-a lipit de idoli: las[-l în
pace!> (Osea 4:17). S[ nu a=tept[m pân[ atunci! <|ar[, \ar[, \ar[,
ascult[ glasul Domnului> (Ieremia 22:29). Sunt cuvinte care ni se
potrivesc =i nou[, pentru c[ Dumnezeu în bun[tatea Lui ne
cheam[ la poc[in\[, dac[ cercetându-ne ne g[sim c[ am ajuns
lega\i de vreun vi\el de aur. 
De multe ori aceia care }l urmeaz[ pe Hristos =i stau în picioare

pentru adev[r vor avea ocazia s[ dispre\uiasc[ ru=inea, s[ accepte
suferin\a, prigoana =i chiar moartea, dar aceia care fug întotdeau-
na de acestea, pentru a nu suferi nimic pentru Domnul, vor afla la
sfâr=it de drum c[ via\a lor nu a fost diferit[ de a celor ]n preajma
c[rora au tr[it =i nu au mare valoare în Împ[r[\ia lui Dumnezeu.
Ca tân[r, \i se pare c[ doar talentul sau talentele pe care le ai con-
teaz[, dar cu timpul vei ]nv[\a c[ mai importante sunt deciziile pe
care le iei =i modul ]n care au ele de-a face cu vi\elul de aur. Vei
]n\elege în timp c[ abilit[\ile pe care le prime=ti de la Dumnezeu
trebuie s[ fie conduse =i folosite pe f[ga=ul ascult[rii de Domnul,
pentru c[ talentul pe care ]l folose=ti pentru El te poate ridica =i
numai un caracter de copil sfânt al Domnului te poate p[stra
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SFÂRºITUL CÃLÃTORIEI PE PÃMÂNT

<Doamne, 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 

To\i oamenii de pe p[mânt, fie c[ =tiu sau nu, =i indife -
rent c[ vor sau nu, sunt îndrepta\i spre o \ar[ de unde nu
se vor mai întoarce niciodat[. Via\a omului pe p[mânt

este plin[ de începuturi =i sfâr=ituri a diferite planuri =i lucr[ri, dar
sfâr=itul pribegiei omului pe p[mânt, cunoscut de noi cu numele
de moarte biologic[, este un sfâr=it final a oric[rei lucr[ri pe
p[mânt. David, privindu-=i via\a =i trecutul p[rin\ilor lui, a
recunoscut neputin\a de a se \ine de aceast[ via\[ =i s-a pus pe el
=i p[rin\ii lui în categoria pribegilor. <...C[ci sunt un str[in înain-
tea Ta, un pribeag, ca to\i p[rin\ii mei> (Psalmul 39:12). David a
recunoscut în Dumnezeu pe Acela care i-a rânduit un num[r de
zile de tr[it pe p[mânt, ca în ultima zi s[ plece ca un simbria= care
urma s[-=i primeasc[ plata, apoi s[ se poat[ odihni. <...În cartea
Ta erau scrise toate zilele care-mi erau rânduite, mai ]nainte de a
fi fost vreuna din ele> (Psalmul 139:16). 
David a recunoscut cât de instabil[ este via\a lui pe p[mânt =i

gândindu-se la sfâr=itul c[l[toriei lui, recunoscând c[ este tre -
c[tor, =i-a exprimat dorin\a de a =ti care este m[sura zilelor lui.
Cuvântul Domnului pune în rândul celor în\elep\i pe aceia care
consider[ important ceea ce i se înt`mpl[ omului dup[ aceast[
via\[. <Dac[ ar fi fost în\elep\i, ar întelege, =i s-ar gândi la ce li se
va întâmpla> (Deuteronom 32:29). Gândurile =i ac\iunile noastre
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pentru c[ =tie c[ îi poate pricinui pagub[ atât ei cât =i acelora
în dreptul c[rora vegheaz[. Ca =i copii ai Domnului avem dreptul
s[ ne revan=[m doar fa\[ de aceia care ne-au f[cut bine =i este mai
u=or s[ ier\i a treia =i a patra oar[ când sim\i zâmbetul St[pânului,
dar pentru aceasta este nevoie s[ ier\i mai întâi prima =i a dou[
oar[. Un computer ia decizii dup[ un program, la fel =i omul are
în el de la Dumnezeu sensul sim\ului de bine =i r[u la nivelul
con=tiin\ei. Dac[ e=ti unul dintre cei care s-a jucat cu vi\elul de
aur =i te deranjeaz[ con=tiin\a, acesta este un semn bun, pentru c[
înseamn[ c[ tot mai este ceva din Dumnezeu în tine. 
Dac[ vii la Domnul cu toat[ inima ta, poc[indu-te, El î\i va

dezlega leg[turile de rob =i, cu toate c[ oportunit[\ile de a p[c[tui
nu vor dispare, vei putea primi puterea care te va face s[ spui nu
vi\elului de aur =i s[ r[mâi astfel integru pentru Dumnezeu. De
obicei, omul este bun la a complica modul în care }i sluje=te lui
Dumnezeu prin reguli, ceremonii, obiceiuri =i tradi\ii, dar
Domnului Isus ne spune fiec[ruia: <Vino dup[ Mine!> (Luca
5:27). Facem aceasta prin a studia via\a Lui =i prin a-I urma
exemplu de tr[ire, care a avut ca prioritate voia Tat[lui =i slujirea
altora. F[ptura cea nou[ nu este fericit[ pân[ ce voin\a Lui nu
devine voin\a noastr[ =i zdrobirea voin\ei noastre nu devine
dorin\a noastr[, iar aceast[ lucrare devine o realitate în m[sura în
care }l iubim pe El. 
Dumnezeu, care este un Dumnezeu gelos, nu tolereaz[ rivalii

când este vorba de biserica Sa, care, a=a cum ne spune apostolul
Pavel, este logodit[ cu El prin leg[mânt, dar urmeaz[ s[ ajung[ în
prezen\a Mirelui pentru a începe Nunta. Dac[ via\a =i sufletul t[u
apar\in lui Hristos, \ine-te departe de vi\elul de aur =i nu uita c[ în
cer vei fi evaluat =i r[spl[tit dup[ felul în care Hristos a f[cut o
diferen\[ între via\a ta =i a celor din jurul t[u. Stai aproape de
Domnul, iveste=te-\i timpul =i orice ai de la El în lucrarea Lui, iar
într-o zi te vei bucura ]mpreun[ cu Acela care te-a slobozit de
idoli =i te-a adus la lumina Sa.

Amin
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Fiul S[u, ca în acea zi sufletul s[ fie împ[cat cu Dumnezeu Tat[l
prin jertfa Domnului Isus. Acela care are aceast[ hain[ alb[ de
nunt[ se bucur[ de pace cu Dumnezeu, a=a c[ acea zi a plec[rii
nu-l mai însp[imânt[, deoarece asupra lui moartea =i-a pierdut
puterea de a-L înfrico=a. Asupra aceluia care a primit aceast[
hain[ moartea a doua nu mai are nicio putere. Cel mântuit în clipa
plec[rii schimb[ un trup supus sl[biciunilor cu un trup ceresc. În
acea clip[, când sufletul este chemat la Acela care l-a dat, schimb[
ceea ce este temporar cu ceea de este ve=nic =i când cei ce r[mân
în urm[ ne vor spune: <La revedere!>, cei din ceruri ne vor spune:
<Bine ai venit!> în |ara desf[t[rilor ve=nice, unde permanent este
pace, neprih[nire =i bucurie în Duhul Sfânt. <Îmi vei ar[ta c[rarea
vie\ii; înaintea Fe\ei Tale sunt bucurii nespuse, =i desf[t[ri ve=nice
în dreapta Ta> (Psalmul 16:11). 
Sfâr=itul c[l[toriei pe p[mânt este momentul când nu mai

avem nevoie de credin\[ =i n[dejde, pentru c[ acolo unde
domne=te dragostea vom avea o vedere deslu=it[ a lucrurilor
cere=ti, f[g[duite nou[. E=ti tu gata s[-L întâlne=ti pe Dumnezeu?
Nu ni s-a dat s[ cunoa=tem care este ultima zi rânduit[ de
Dumnezeu pentru noi în aceast[ c[l[torie pe p[mânt, când trecem
de la ce este supus putrezirii la un trup ce nu putreze=te niciodat[,
pentru ca astfel fiecare zi tr[it[ în acest trup s[ fie important[,
=tiind c[ indiferent de vârst[ este posibil s[ fie ultima. <Când
trupul acesta supus putrezirii, se va îmbr[ca în neputrezire, =i
trupul acesta muritor se va îmbr[ca în nemurire, atunci se va
împlini cuvântul care este scris: «Moartea a fost înghi\it[ de biru-
in\[» (1 Corinteni 15:54). To\i oamenii de pe p[mânt c[l[toresc
spre o |ar[ de unde nu se vor mai întoarce niciodat[ dar, a=a dup[
cum ne spune Domnul Isus, unii intr[ pe o poart[ larg[, iar al\ii
pe una strâmt[. Unii, pe care-i nume=te a fi mul\i, c[l[toresc pe un
drum lat, pe când al\ii, pe care-i socote=te a fi pu\ini, c[l[toresc pe
un drum îngust. <Intra\i pe poarta cea strâmt[. C[ci larg[ este
poarta, lat[ este calea care duce la pierzare, =i mul\i sunt cei ce
intr[ pe ea. Dar strâmt[ este poarta, îngust[ este calea care duce
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exprim[ dorin\a noastr[, care spune: <Trebuie s[ tr[iesc!>, dar
suntem în\elep\i dac[ lu[m în serios vocea care ne spune:
<Omule! Va trebui s[ mori!>. <Momento Mori!>, adic[ trebuie s[
mori spuneau romanii, dar acest gând este un gând pe care
oamenii ast[zi îl evit[ pân[ când nu mai au încotro sau pân[ când
moartea îi surprinde. }ns[ aceia care s-au n[scut de dou[ ori
privesc la acel moment al plec[rii în ve=nicie ca la o promo\ie =i
ca la un moment când trec de la drepturi limitate la drepturi
depline de mo=tenitori în Împ[r[\ia lui Dumnezeu. 
Omul trebuie s[ moar[ pentru c[ datorit[ p[catului a mo=tenit

un trup supus putrezirii =i la sfâr=itul c[l[toriei pe p[mânt, carnea
=i sângele, care nu pot mo=teni Împ[r[\ia lui Dumnezeu, sunt
l[sate în \[rân[, de unde au fost luate. Oricât de bine =i-ar p[stra
cineva s[n[tate =i oriunde s-ar ascunde, pentru c[ <le este rânduit
oamenilor s[ moar[ o singur[ dat[>, fiii =i fiicele lui Adam ajung
s[ pl[teasc[ prin moarte un ultim tribut p[catului în clipa hot[rât[
de Dumnezeu. <Dac[ zilele lui sunt hot[râte, dac[ i-ai num[rat
lunile, dac[ i-ai ]nsemnat hotarul pe care nu-l va putea trece>
(Iov 14:5). Este o zi când ajungem la un hotar care marcheaz[
sfâr=itul c[l[toriei noastre pe p[mânt. Atunci acest trup, asem[nat
cu un cort care se desface, r[mâne în urm[ =i sufletul se duce în
ve=nicie pentru a fi pentru totdeauna cu St[pânul pe care =i l-a
ales prin faptul c[ l-a slujit. A=a cum pe un drum bine îngrijit o
localitate care urmeaz[ este anun\at[ din când în când, tot a=a ziua
când trecem hotarul în ve=nicie ne este anun\at[ prin moartea
celor din jurul nostru, prin boli =i sl[biciuni trupe=ti, care par s[
se înte\easc[ pe m[sur[ ce ne trec anii =i ne apropiem de sfâr=itul
c[l[toriei pe p[mânt, dar cel mai direct suntem avertiza\i cu
privire la acea zi direct de Dumnezeu, prin Cuvântul Lui. 
<...Preg[te=te-te s[ întâlne=ti pe Dumnezeul t[u, Israele!>

(Amos 4:12). La sfâr=itul c[l[toriei noastre pe p[mânt vom
ajunge înainte lui Dumnezeu =i El ne spune s[ ne peg[tim pentru
aceea zi, deoarece este posibil s[ fii preg[tit. Aceast[ preg[tire
const[ în a primi Darul mântuirii prin credin\a în Domnul Isus,
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când moare, s[ poat[ numi aceast[ trecere de la ce este temporar
la ce este ve=nic, un câ=tig. <Doamne, 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).  
Iov cel încercat =i dovedit credincios a avut întreb[ri despre

sfâr=itul c[l[toriei lui pe p[mânt. }n capitolul 14, îl g[sim c[
recunoa=te autoritatea lui Dumnezeu de a pune cap[t pribegiei
noastre =i se întreab[ dac[ omul care moare ar mai putea s[ învie.
Domnul Isus ne-a dat un r[spuns clar la aceast[ ]ntrebare atunci
când ne-a spus c[ acela care crede în El, de fapt, nici nu va muri
niciodat[, pentru c[ aceia a c[ror duh a fost trezit la via\[ prin
na=terea de sus trec de la un nivel de via\[ la un alt nivel de via\[.
<Cine crede în Mine, chiar dac[ ar fi murit, va tr[i> (Ioan 11:25).
Iov a primit =i el r[spuns la întrebarea lui, ca apoi s[ ajung[ s[ fac[
o frumoas[ m[rturisire despre via\a care urma la sfâr=itul c[l[toriei
lui pe p[mânt. <Dar =tiu c[ R[scump[r[torul meu este viu, =i c[ se
va ridica la urm[ pe p[mânt. Chiar dac[ mi se va nimici pielea, =i
chiar dac[ nu voi mai avea carne, voi vedea totu=i pe Dumnezeu.
Îl voi vedea =i-mi va fi binevoitor...> (Iov 19:25-27).
Iov, de=i nu a avut Scriptura pe care o avem noi, pentru c[ în

mare parte înc[ nu fusese scris[, a ajuns s[ fie sigur c[ exist[ via\[
dup[ moarte =i s[ fie sigur de mântuirea sufletului lui. Chiar dac[
Iov nu a cunoscut cât =tim noi ast[zi din Scriptur[ a =tiut c[
s[mân\a femeii într-o zi va zdrobi capul =arpelui =i =i-a pus
încredere în Acel R[scump[r[tor care mai r[scump[r[ =i ast[zi
sufletele în meritul sângelui v[rsat la Golgota. Domnul Isus este
Acela care ne-a r[scump[rat =i ast[zi înc[ mai îndepline=te slujba
de Mijlocitor între om =i Dumnezeu, ca atunci când omul î=i
sfâr=e=te c[l[toria pe p[mânt s[ primeasc[ prin har dreptul de
cet[\ean al cerului. <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. El este jertfa de isp[=ire pentru
p[catele noastre; =i nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale
întregii lumi> (1 Ioan 2:1, 2). Iov recunoa=te c[ face parte
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la via\[, =i pu\ini sunt cei ce o afl[> (Matei 7:13, 14). 
Mul\i vor s[ moar[ de moartea celor neprih[ni\i, dar nu to\i vor

s[ tr[iasc[ o via\[ de neprih[nit =i mul\i încep c[l[toria pe calea
mântuirii pornind cu pa=ii sprinteni ai dragostei dintâi, dar nu to\i
sunt gata s[ rabde pân[ la sfâr=it, =i aceasta este condi\ia amintit[
de Domnul Isus ca s[ putem ajunge =i r[mâne acolo unde este El.
<...Cine va r[bda pân[ la sfâr=it, va fi mântuit> (Matei 10:22).
Domnul Isus a adresat aceste cuvinte pentru prima dat[ ucenicilor
Lui, care în acel moment avea visuri p[mânte=ti cu privire la o
slav[ p[mânteasc[ =i prin aceste cuvinte Domnul Isus le-a prezen-
tat realitatea faptului c[ în lume vor avea necazuri =i c[ timpul de
odihn[ nu este aici, ci dincolo de aceast[ via\[, la sfâr=itul c[l[ -
toriei pe p[mânt. Ucenicii Domnului Isus sunt aceia care au în\eles
c[ un cre=tin f[r[ de cruce este un cre=tin f[r[ de cunun[, de aceea,
a=a cum ne înva\[ Scriptura, ei socotesc necazurile tre c[  toare a
acestei vie\i a fi nevrednice pentru a fi puse al[turi de slava
viitoare. <Fii credincios pân[ la moarte> este îndemnul lui Pavel
pentru Timotei =i acela=i mesaj este valabil =i pentru noi, fiindc[
mai importat ca începutul este sfâr=itul vie\ii noastre pe p[mânt.
Noi nu suntem doar un ghemotoc de nervi =i emo\ii într-un

trup de carne, ci avem un suflet =i un duh care va tr[i ve=nic dup[
ce acest trup firesc va expira, când vom ajunge în |ara de unde
c[l[torii nu se mai întorc înapoi. Dac[ Dumnezeu ne-ar dar tot ce
vrem, tot ce ni se pare nou[ bun =i necesar pentru a fi ferici\i, am
fi oameni cu un caracter ruinat, pe când El dore=te s[ dezvolte în
noi omul cel nou, a c[rui virtu\i cresc =i se dovedesc a fi reale cel
mai bine în vreme de furtun[ =i El îng[duie aceasta cu scopul de
a ne face potrivi\i pentru a locui acolo unde este El. Pentru unii,
chiar dac[ nu spun, a tr[i înseamn[ a strânge averi, a câ=tiga cu
greu pentru a-=i men\ine existen\a, a stoarce din via\[ orice
pl[cere posibil[, a înv[\a la nesfâr=it pentru a ajunge la prestigiu
sau putere, dar pentru cel credincios a tr[i înseamn[ Hristos,
pentru c[ devine un model de tr[ire a lui Hristos pe m[sur[ ce
se supune cârmuirii =i model[rii f[cute de Duhul Sfânt, ca apoi,
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=i psalmistul. <Soarta mea este ]n mâna Ta...> (Psalmul 31:15).
David, ca un om care a fost înconjurat de multe ori de vr[jma=i

=i a fost de multe ori aproape de moarte, recunoscând-o uneori a
fi doar la un pas de el, a v[zut o mare binecuvântare în faptul c[
zilele lui sunt în mâna Domnului =i nu în mâna unui vr[jma=
nemilos. El s-a încrezut în bun[tatea lui Dumnezeu chiar =i
atunci când a trebuit s[ aleag[ o pedeaps[. A ales s[ fie pedepsit
de mâna Aceluia la care se g[se=te îndurare pentru fii oamenilor.
Gândul c[ zilele noastre sunt în mâna Domnului trebuie s[ ne
mângâie =i pe noi, cei care avem de luptat o lupt[ duhovniceasc[
pe care apostolul Pavel o nume=te lupta cea bun[. Când zilele
noastre sunt în Mâna care nu d[ gre= înseamn[ c[ nimic în via\a
noastr[ nu mai este la întâmplare =i nu este l[sat în voia =ansei, ci,
a=a cum ne înva\[ Scriptura, toate lucrurile lucreaz[ spre binele
nostru când }l iubim pe Dumnezeu.  
Apostolul Pavel a v[zut ce-l a=teapt[ pe acela care este credin-

cios pân[ la moarte, de aceea a numit sfâr=itul c[l[toriei lui pe
p[mânt, cunoscut de noi cu numele de moarte, ca a fi un moment
de care nu doar c[ nu se temea, ci ]l considera un moment =i
eveniment de câ=tig. <C[ci pentru mine a tr[i este Hristos =i a
muri este un câ=tig> (Filipeni 1:21). Ni s-a f[g[duit nemurire =i o
via\[ ve=nic[ acolo unde este Dumnezeu, dar pentru a ajunge în
posesia ei to\i trecem prin moarte, cu excep\ia celor care vor fi
g[si\i vii la venirea Domnului Isus, c`nd trupurile lor într-o cli-
peal[ de ochi se vor schimba în trupuri de slav[, dup[ ce mai întâi
vor învia cei ce au murit în Domnul (1Testaloniceni 4: 13-18).
Via\a este o realitate, dar =i moartea la fel. }ns[ prin îndurarea lui
Dumnezeu, dup[ planul numit Har, aceia care prin poc[in\[ =i
na=tere din nou au fost înfia\i în familia marelui Împ[rat vor
ajunge acolo unde domne=te Via\a, unde nu este întuneric =i unde
moartea nu va mai exista, dar ca s[ ajungem acolo trecem prin
moarte. Este o |ar[ unde nu vor mai fi servicii de înmormântare,
unde nu se mai sap[ gropi pentru co=ciuge, dar ca s[ ajungem
acolo trebuie s[ murim credincio=i leg[mântului f[cut cu
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dintr-o familie în care se moare uneori chiar fulger[tor, cum a fost
în cazul copiilor lui, dar îl vedem c[ g[se=te o mângâiere în fap-
tul c[ are un Dumnezeu care este totdeauna viu, pe care într-o zi
}l va vedea fa\[ în fa\[, a=a cum }l vom vedea =i noi când ne vom
sfâr=i c[l[toria pe p[mânt. 
Dintr-odat[ toate posesiile i-au devenit nesigure =i chiar le-a

pierdut, dar ceea ce a avut chiar =i în acea vreme a încerc[rii a fost
credin\a lui într-un Dumnezeu viu, pe care =tia c[ avea s[-L vad[,
pentru c[ nu i-a tr[dat loialitatea nici chiar în cele mai grele clipe.
Suntem trec[tori în aceast[ via\[, dar nemuritori în via\a care
începe într-o lumin[ =i dimensiune cu totul diferit[, în clipa
mor\ii. Apostolul Pavel ne spune despre modul în care putem
r[scump[ra timpul din zilele c[l[toriei noastre pe p[mânt, ca
atunci când ajungem la hotarul acestei vie\i s[ putem pleca f[r[ de
regrete în |ara pe a c[rei St[pân l-am reprezentat pe p[mânt la fel
cum un ambasador reprezint[ o \ar[. <M-am luptat lupta cea bun[,
mi-am ispr[vit alergarea, am p[zit credin\a. De acum m[ a=teapt[
cununa neprih[nirii, pe care mi-o va da în «ziua aceea», Domnul,
Judec[torul cel drept...> (2 Timotei 4:7, 8). 
Roadele pe care le rode=te Duhul Sfânt în noi, r[mânerea noas-

tr[ sub autoritatea Scripturii, a c[rui cuvânt r[mâne în noi, =i
iubirea semenilor no=tri sunt nu numai semne care conform Scrip-
turii ne identific[ ca =i ucenici ai Domnului Isus, dar o astfel de
tr[ire ne deosebe=te între oameni =i chiar =i în ceruri ca fiind
suflete care merg pe calea îngust[, care privesc la sfâr=itul c[l[to -
riei lor pe p[mânt la fel cum lucr[torul a=teapt[ seara ca s[ se odih -
neasc[, bucurându-se în acela=i timp de o plat[. Exist[ spectatori
doritori de bine =i sunt lucr[tori buni =i statornici, care aduc câ=tig
Împ[r[\iei lui Dumnezeu, iar dac[ noi facem parte dintre aceia
care au în\eles cât de trec[tori suntem =i ce mari oportunit[\i ne-a
deschis harul prin împ[carea cu Dumnezeu vom face tot posibilul
s[ ne îmbog[\im fa\[ de El, strângându-ne comoara la El. Sfâr=itul
c[l[toriei noastre pe p[mânt va avea loc în ziua hot[rât[ de Acela
care \ine în mâna Lui toate zilele vie\ii noastre, a=a cum recunoa=te
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cu Domnul Isus Hristos. Cât timp e=ti încântat de ce po\i face
singur nu ai =ans[ la mântuire, pentru c[ oricât de mult[ ar fi,
jertfa celor r[i este o scârb[ înaintea lui Dumnezeu =i singura
jertf[ acceptat[ de El este jertfa des[vâr=it[ a Mielului lui
Dumnezeu în trupul c[ruia a fost judecat =i pedepsit p[catul
omenirii acum dou[ mii de ani. De multe ori noi ne vedem
oameni decen\i, de treab[, cumsecade, dar când în lumina
Evangheliei Duhul Sfânt ne d[ un moment de luciditate ne vedem
starea depravat[ în fa\a sfin\eniei lui Dumnezeu =i atunci ne
recunoa=tem neputin\a de a sc[pa de vin[. 
Când Duhul Sfânt ne treze=te mintea s[n[toas[, prin credin\[,

ne conduce pân[ la poala crucii, unde Fiul lui Dumnezeu a isp[=it
pentru p[catul fiec[ruia dintre noi, ca acolo s[ întindem mâinile
goale de merite personale ca s[ cerem =i s[ primim mântuirea în
dar de la Dumnezeu. El te prime=te a=a cum e=ti, dar nu te las[
cum e=ti =i în schimbul lacrimilor tale de poc[in\[ =i a hotârârii de
a p[r[si p[catul, î\i iart[ vina eliberându-\i astfel cugetul. Apoi în
haina neprih[nirii Lui te po\i bucura de pace cu Dumnezeu =i ziua
care va marca sfâr=itul c[l[toriei tale pe p[mânt s[ te g[seasc[ în
pace =i lucrând pentru El. El, care este Domnul Vie\ii, î\i va lua
teama de moarte =i în locul ei î\i va da o team[ sfânt[ de p[cat,
care te va face ca de dragul Aceluia care a murit în locul t[u s[ te
fere=ti de tot ce \i se pare r[u, fiindc[ =tii c[ ar putea afecta nega-
tiv rela\ia ta cu El. 
Când Duhul Sfânt va stabili rezeden\a loial[ în vasul trupului

t[u =i-\i vei pune via\a sub autoritatea Scripturii vei trece din
grupul consumatorilor de programe religioase =i vei ajunge s[ faci
parte din grupul celor ce se închin[ în duh =i adev[r. Sim\ul
prezen\ei Duhului Sfânt va valida valoarea slujirii tale =i prin
roada pe care o va cre=te în tine te va face o binecuvântare pentru
cei din jur =i va dezvolta în via\a ta frumuse\ea numit[ sfin\enie,
care este de mare pre\ în ochii Fiului de Împ[rat. Când Domnul
Isus va fi St[p`nul t[u vei urma cel mai frumos model de via\[,
care este descris de omul ce a avut o inim[ dup[ inima lui
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Împ[ratul acelei |[ri. Este o \ar[ unde nu exist[ zguduire =i r[s -
tur n[ri de guvern, unde nu se caut[ mereu o reducere a drepturilor
cet[\enilor ei, ci doar slujitori ferici\i ai Împ[ratului, de aceea
pentru cel credincios a muri este un câ=tig, ]ns[ pentru a ajunge
acolo trebuie s[ murim.  
Privind la via\a scurt[ =i plin[ de necazuri a omului pe p[mânt,

cineva a spus: <Nu numi pe nimeni fericit pân[ nu moare!>, dar
noi =tim c[ cei credincio=i, chiar dac[ împreun[ cu necazuri, gust[
fericirea de a se =ti împ[ca\i cu Dumnezeu înc[ de pe p[mânt, ]ns[
pentru a fi pe deplin ferici\i trebuie s[ moar[, ca astfel s[
mo=teneasc[ Împ[r[\ia Cerurilor. Cât timp omul este pe p[mânt
se poate a=tepta oricând la noi examene =i chiar nereu=ite în via\[,
pe când în ceruri pozi\ia fiec[rui suflet mântuit în ierarhia
Împ[r[\iei lui Dumnezeu este stabil[ =i de neclintit, dar pentru a
ajunge acolo trebuie s[ murim. De la leag[n =i pân[ la co=ciug
via\a noastr[ este pândit[ de cel viclean, pe când în ceruri nu va
fi niciun r[u, nicio panic[ =i nicio criz[, dar pentru a ajunge acolo
trebuie s[ murim. Tragedia dureroas[ =i ve=nic p[gubitoare pe
care am v[zut-o în poporul român din care fac parte =i eu a fost =i
este ideea r[t[citoare c[ o slujb[ de înmormântare ar putea afecta
spre bine sufletul celui care a trecut din via\[, dar baza\i pe autori-
tatea Scripturii trebuie s[ spunem c[ acest crez este o mare
în=el[ciune, care duce oamenii care merg pe calea larg[ în iad =i
doar umplu buzunarele func\ionarilor biserice=ti. 
E=ti tu gata pentru ultima zi a c[l[toriei tale pe p[mânt? Ea va

întrerupe tot ce faci aici, indiferent ce planuri ai sau ce vârst[ ai,
ca apoi s[ ajungi s[ culegi ve=nic rodul deciziilor luate pe p[mânt
cu privire la sufletul t[u. +tiind c[ e=ti trec[tor =i solul mor\ii î\i
poate sta în fa\[ pe nea=teptate =i fulger[tor de repede, ai dorin\a
de a fi gata pentru via\a care urmeaz[? Dac[ cugetul din gândul
t[u î\i spune c[ nu e=ti gata pentru acea zi, dac[ nu ai ]ncheiat
leg[mânt cu Împ[ratul |[rii, unde nu coboar[ niciodat[ înserarea
=i sim\[minte de fric[ încearc[ inima ta când te gânde=ti la
plecarea de pe p[mânt, este necesar s[ ai o întâlnire personal[
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46
OMUL CARE NE SPUNE TOATE LUCRURILE

<«+tiu», i-a zis femeia, «c[ are s[ vin[ Mesia, (c[ruia
I se zice Hristos); când va veni El, are s[ ne spun[
toate lucrurile.» Isus i-a zis: «Eu, cel care vorbesc cu
tine, sunt Acela.»> Ioan 4:25, 26

Dac[ în capitolul precedent ni s-a f[cut de cunoscut un
om moral cu numele de Nicodim, care trebuia s[
devin[ o f[ptur[ nou[ prin înnoirea f[cut[ de Duhul

Sfânt, în acest capitol ne este prezentat[ o femeie imoral[, care
avea nevoie de acela=i lucru ca =i Nicodim. Amândoi, la fel ca to\i
oamenii de pe p[mânt care doresc mântuirea, au avut =i au nevoie
de interven\ia lui Dumnezeu, care prin poc[in\[ ne iart[ în meri -
tul jertfei înlocuitoare a Domnului Isus =i face din oameni f[pturi
noi, cu dorin\e noi =i cu o destina\ie ve=nic[ nou[. Din evenimen-
tul acelei zile din via\a Domnului Isus pe p[mânt, descrise de
apostolul Ioan, putem vedea umanitatea Domnului care, în trupul
ce l-a îmbr[cat venind pe pamânt, a ajuns s[ fie ostenit, fl[mând
=i setos. Nici pentru o clip[ nu ne gândim c[ nu ne poate ierta sau
vindeca, ]ns[ uneori trecem cu vederea partea uman[ a Lui, care
a fost înc[ o dovad[ a smereniei =i ascult[rii Lui de Tat[l. 
Cuvântul ne spune c[ <trebuia s[ treac[> prin Samaria într-o

vreme când evreii ocoleau cet[\ile Samariei pentru c[ îi conside -
rau necura\i, la fel ca ni=te câini, sau cel pu\in îi socoteau
complet r[t[ci\i de la credin\a adev[rat[ cu care se l[udau iudeii
din Ierusalim. Chiar dac[ iudeii îi dispre\uiau pe cei din cet[\ile
Samariei, prin popasul f[cut între samariteni Domnul Isus a
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Dumnezeu: <Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei>
(Psalmul 16:8). Cunoscându-\i identitatea de copil al Domnului =i
=tiind pe cine trebuie s[ mul\ume=ti vei fi ferit de poverile pe care
\i le d[ lumea s[ le cari =i vei g[si împlinirea în a purta o cruce
pentru Domnul Isus. Din rob al bunurilor trec[toare vei deveni
rob din dragoste a lui Isus Hristos. Atunci când vei ajunge s[ vezi
adev[rurile spirituale cu ochii Lui vei privi f[r[ fric[ la sfâr=itul
c[l[toriei tale pe p[mânt, când vei vedea cu ochii t[i pe
R[scump[r[torul t[u, pentru c[ El, pe care ai ajuns s[-L cuno=ti =i
s[-L iube=ti, î\i va fi binevoitor.

Amin
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=i El \i-ar fi dat ap[ vie»> (Ioan 4:9, 10). Când Domnul Isus i-a
spus c[ El are de oferit o altfel de ap[, samariteanca a cerut =i ea
ap[ vie, crezând c[ Domnul poate =i vrea s[ i-o dea, crezând c[
primind acea ap[ va fi scutit[ de un efortul p[mântesc de a mai
ie=i s[ scoat[ ap[. Domnul Isus i-a spus samaritencei c[ apa pe
care El o d[ celui ce o cere este de a=a fel c[ dac[ cineva bea din
ea nu va mai înseta. Nu este vorba de o ap[ de fântân[ sau
dintr-un izvor de munte, ci în mod metaforic vorbe=te despre o
sete spiritual[ =i de o ap[ care stâmp[r[ aceast[ sete spiritual[,
pentru c[ ea este Domnul Isus. 
Cine are pe Domnul Isus ca St[pân în via\a lui are setea spiri-

tual[ stâmp[rat[, pentru c[ având pe Domnul Isus poate bea =i
stâmp[ra setea ori de câte ori îi este sete. Societatea în care tr[iau
ucenicii Domnului Isus o vedea pe acea femeie ca pe un rebut
care nu mai are cum s[-=i recapete vreodat[ valoarea, dar
Domnul Isus a v[zut-o ca pe un suflet obosit, în mare nevoie de
ceea ce El are de oferit, adic[ de iertare =i via\[ ve=nic[. Ea =i
probabil c[ mul\i din cetatea Sihar, de=i se vedeau împotmoli\i
sufle=te, mai aveau n[dejdea c[ va veni Mesia, care le va spune
toate lucrurile importante cu privire la mântuire. Domnul Isus i-a
spus ei =i nou[ în acela=i timp c[ El este Mesia, Omul Dumnezeu
care ne spune toate lucrurile importante pentru binele sufletului
nostru. <Când va veni El, are s[ ne spun[ toate lucrurile.> Con-
vorbirea Domnului cu femeia samariteanc[ a contiunat =i Domnul
Isus i-a dovedit c[ =tia via\a ei p[c[toas[ =i anume c[, dup[ ce a
avut cinci b[rba\i, acum traia într-un  concubinaj p[c[tos cu un al
=aselea b[rbat. Odat[ ce a în\eles c[ nu are de-a face cu un om de
rând, samariteanca a dovedit c[ este sincer interesat[ de a afla
care este închinarea adev[rat[. 
P[rin\ii =i tot neamul ei, fiind exclu=i de la închinarea la tem-

plu, se închinaser[ mun\ilor Garizim, unde ei ridicaser[ altare.
Iudeii se închinau în templul din Ierusalim =i de aceea,
recunoscând c[ diferi\i oameni se închin[ în diferite locuri =i
feluri, femeia L-a întrebat pe Domnul Isus care este locul potri vit
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dovedit c[ a venit s[ caute ce era pierdut, ar[tând înc[ odat[ c[ cei
bolnavi au nevoie de doctor =i nu cei ce se v[d a fi s[n[to=i. Este
posibil ca =i ucenicilor s[ li se fi p[rut, în gândirea lor, c[ poate
Domnul Isus a c[lcat ni=te reguli stabilite de societatea din acea
vreme atunci când L-au v[zut c[ vorbe=te cu o femeie sama -
riteanc[, cu toate c[ ei, care se pretindeau c[ nu au de-a face cu
samaritenii, s-au dus s[ cumpere de la ei mâncare. 
Sihar, cetatea de unde era samariteanca ie=it[ s[ scoat[ ap[,

înseamn[ cetatea be\ivilor. Era o cetate în care locuia o popula\ie
pestri\[, format[ din neamuri =i evrei. Iudeii din acea perioad[,
care se separau complet de cet[\ile Samariei, se credeau singurii
favori\i ai lui Dumnezeu, care aveau dreptul s[ beneficieze de
bun[tatea lui Dumnezeu =i de aceea dispre\uiau toate neamurile,
dispre\uiau =i priveau ca f[pturi inferioare toate femeile. Noi
oamenii avem o mare dificultate =i unii nu reu=esc niciodat[ s[
separe omul de vina lui, dar a=a cum vedem =i în cazul acesta
Dumnezeu separ[ vina =i persoana vinovat[, care are nevoie de
iertarea Lui. Domnul Isus dovede=te c[ sufletul unei femei are
aceea=i valoare ca a unui b[rbat =i dragostea Lui pentru om nu are
grani\e p[mânte=ti, ci fiecare suflet este scump înaintea Lui. El a
dovedit c[ nu are prejudec[\i cu privirea la fa\a omului, ca
înv[\[torii Legii iudaice din acea vreme, =i a ales s[ fac[ de
cunoscut acestei femei taine adânci =i minunate, a c[ror
descoperire =i cunoa=tere ne-a îmbog[\it chiar =i pe noi. 
În timp ce ucenicii erau pleca\i dup[ merinde, pe la amiaz[, ca

s[ evite întâlnirea cu alte pesoane a venit o femeie samariteanc[
ca s[ scoat[ ap[ din fântâna r[mas[ din vremea lui Iacov =i
Domnul Isus i-a cerut ap[ ca s[ bea. Femeia a fost foarte mirat[
de faptul c[ un iudeu începe un dialog cu ea, ba chiar mai mult îi
cere ceva =i nu a ezitat a-=i exprima prin cuvinte mirarea. <...
«Cum Tu, Iudeu, ceri s[ bei de la mine, femeia Samariteanc[?» —
Iudeii, în adev[r, n-au leg[turi cu Samaritenii."Drept r[spuns,
Isus i-a zis: «Dac[ ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu, =i Cine
este Cel ce-\i zice: ’D[-Mi s[ beau!’ tu singur[ ai fi cerut s[ bei,
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se termin[ toate lucrurile cu omul la cimitir, ci fiecare suflet con-
tinu[ s[ existe, urmând s[ aib[ parte de învierea celor drep\i sau
a celor nedrep\i, care va fi urmat[ de o r[spl[tire (Luca 14:14). 
Domnul Isus a venit s[ ne spun[ toate lucrurile =i acestea

cuprind lucruri care ne plac =i lucruri care poate nu ne plac, dar
care împreun[ sunt necesare a fi cunoscute de noi. El a venit s[ ne
spun[ cuvintele Tat[lui cu privire la via\a ve=nic[, cu privire la rai
=i iad, dar a venit =i s[ ne spun[ lucruri care oblojesc r[nile
suflete=ti. De asemenea a venit s[ ne spun[ despre lucruri care
tulbur[ felul vechi de gândire a omului care se simte st[pân pe
soarta lui. Nu numai ast[zi, dar =i ]n vremea când Domnul Isus
umbla pe p[mânt au fost unii care L-au p[r[sit, pentru c[ nu au
putut suferi ceea ce El a avut de zis. <Din clipa aceea, mul\i din
ucenicii Lui s-au întors înapoi, =i nu mai umblau cu El> (Ioan
6:66). Cum va fi cu sufletul t[u? Vrei s[ cuno=ti =i s[ ascul\i de
tot ce El are de spus, sau vrei s[ alegi doar ce-\i place? Din
lucrurile pe care ni Le-a spus =i uneori nu plac unora este aceea
c[ Domnul Isus ne-a spus s[ continu[m s[ d[m zeciuial[, a=a cum
reiese din convorbirea pe care a avut-o cu fariseii. 
<Vai de voi, c[rturari =i Farisei f[\arnici! Pentru c[ voi da\i

zeciuial[ din izm[, din m[rar =i din chimen, =i l[sa\i nef[cute cele
mai însemnate lucruri din Lege: dreptatea, mila =i credincio=ia; pe
acestea trebuia s[ le face\i, =i pe acelea s[ nu le l[sa\i nef[cute>
(Matei 23:23). Omul Dumnezeu Isus, care ne spune toate lucru -
rile importante, a zis c[ Dumnezeu Tat[l nu este zgârcit, ci El d[
daruri bune copiilor S[i, de aceea zgârci\ii nu plac Domnului pen-
tru c[ nu-I seam[n[. El ne-a spus c[ prime=te de la noi darurile
noastre ori de câte ori facem cuiva în nevoie un bine, în Numele
Lui (Matei 25:40). El, care ne spune toate lucrurile, este Acela
care nu vrea ca truda noastr[ p[mânteasc[ s[ fie în zadar sau s[
devin[ leg[turi care s[ ne lege de p[mânt, de aceea ne spune s[ ne
adun[m comorile în cer, unde sunt în deplin[ si guran\[. Domnul
Isus este Omul Dumnezeu care ne-a spus care sunt adev[ra\ii Lui
ucenici ca s[ putem fi =i noi printre ei, pentru a-i putem recu -
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de închinare. Domnul Isus i-a spus care este modul potrivit de
închinare. <«+tiu», i-a zis femeia: «c[ are s[ vin[ Mesia, (C[ruia
I se zice Hristos); când va veni El, are s[ ne spun[ toate lucrurile.»
Isus i-a zis: «Eu, cel care vorbesc cu tine, sunt Acela.»> Domnul
Isus i-a pus femeii samaritence =i nou[, celor de ast[zi, c[
adev[ra\ii închin[tori, care plac Tat[lui, sunt aceia care se închin[
în duh =i adev[r. De aici în\elegem c[ exist[ închin[tori adev[ra\i
=i închin[tori neadev[ra\i, adic[ fal=i, a c[ror închinare nu are va -
loare înaintea lui Dumnezeu. Închinarea adevarat[ nu este legat[
de exterior, ci de interiorul omului care prin na=terea de sus
devine un templu al Duhului Sfânt, ca apoi aceast[ închinare s[
cuprind[ =i partea din afar[. 
Plin[ de bucurie c[ L-a g[sit pe Mesia, femeia s-a dus în cetate,

unde L-a vestit pe Acela care-i spusese tot ce a f[cut, ca apoi acei
oameni, dup[ ce au ajuns =i ei s[-L cunoasc[ pe Domnul Isus, s[
spun[ c[ Domnul Isus este Hristosul, Mântuitorul lumii. De multe
ori primii ani ai umbl[rii pe calea poc[in\ei sunt cei mai eficien\i
]n ce prive=te evanghelizarea, pentru c[ oamenii care ne-au
cunoscut într-un anumit fel ajung s[ vad[ o schimbare în noi. Ca
un adev[rat evanghelist, femeia a atras aten\ia oamenilor nu
asupra ei, ci asupra Domnului Isus care d[ =i ast[zi acelora care
sunt înseta\i apa vie. Uneori vedem c[ Dumnezeu folose=te
oameni care nu-L cunosc cu adev[rat ca s[ spun[ lucruri
adev[rate despre Dumnezeu. Caiafa a fost unul dintre ace=tia,
atunci când a spus c[ este mai de folos s[ moar[ unul pentru
norod decât s[ piar[ tot neamul (Ioan 11:50). +i în textul acesta
femeia samariteanc[ pân[ când nu primise apa cea vie a rostit un
astfel de adev[r, atunci când a spus despre Domnul Isus c[ El este
Acela care ne va spune toate lucrurile. Cunoscând faptul c[ oricât
am cerceta Scripturile nu vom reu=i s[ p[trundem pe deplin toate
tainele Lui, totu=i =tim c[ El ne-a spus ce este esen\ial s[ =tim în
vederea mânturii noastre =i a l[sat s[ fie scrise aceste lucruri ca
ori=icine dore=te s[ g[seasc[ tot ce are nevoie pentru a ajunge la
mântuire. Omul Dumnezeu Isus Hristos a venit s[ ne spun[ c[ nu
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oamenii =i s[ le dorim mântuirea. El, care ne spune toate lucrurile,
ne înva\[ s[ avem priorit[\i în timpul scurt pe care-l petrecem
pe p[mânt, pentru ca într-o zi s[ aib[ pentru ce s[ ne r[spl[teasc[
(Matei 8:21). El ne-a dat fiec[ruia mandatul de a vesti Împ[r[\ia
Lui prin a fi <un trimis> în câmpul Evangheliei sau prin a fi
unul care face posibil ca un altul s[ fie trimis la aceast[ munc[
(Matei 28:20). 
Dumnezeu d[ oportunitatea, dar =i responsabilitatea de a-\i

pune talantul în nego\. Fiecare trebuie s[-=i examineze ispr[vni-
cia, pentru c[ vine o vreme c`nd ea va fi verificat[ îndeaproape
de Dumnezeu, care a=teapt[ road[ de la fiecare pom din gr[dina
Lui. Dac[ vrei s[ ascul\i de Acela care ne-a spus adev[rul cu
privire la toate lucrurile, El î\i va da visuri =i planuri, ca apoi
s[-\i dea puterea s[ participi în lucrarea de chemare la mântuire a
oamenilor =i f[când acest lucru vei participa la lucr[rile care vor
r[mâne ve=nic. Acest fel de ascultare, care trece dincolo de
cuvinte, ne calific[ ca în ziua când vom pleca de pe acest p[mânt
s[ fim numi\i slugi bune, care înseamn[ a face bine o lucrare
încredin\at[, ]n locul unde El ne cere. Omul Dumnezeu Isus, care
ne spune toate lucrurile care ne sunt de folos, ne-a înv[\at s[ fim
aten\i la cuvintele pe care le rostim, fiindc[ pentru cuvinte ca =i
<nebunule> sau <prostule> omul va ajunge s[ dea socoteal[
(Matei 5:22). Nu câ\i ai t[iat cu ascu\i=ul Cuvântului este ceea
ce-\i va fi socotit ca fapte bune, ci câ\i ai ridicat cu blânde\e
=i bun[tate. 
Domnul Isus a ridicat sufletul c[zut al unei femei p[c[toase =i

dac[ Îi sem[n[m =i noi vom c[uta s[ ridic[m sufletele c[zute pen-
tru ca ele s[ vin[ la Acela care le poate da nevinov[\ia. Este bine
s[ fii moral =i s[ ai de-a face cu oameni morali, dar aceasta, a=a
cum vedem ]n cazul lui Nicodim care avea o neprih[nire perso -
nal[ =i fapte bune, nu este îndeajuns pentru a putea intra în
Împ[r[\ia Cerurilor. Legea Mozaic[ a fost =i înc[ mai este un bun
pedagog, care ajut[ oamenii s[ tr[iasc[ o via\[ moral[, dar Legea,
ca o oglind[, doar ne arat[ petele de p[cat =i neputin\a omului de
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noa=te pe aceia care sunt de aceia care nu sunt dintre oile Lui.
Domnul Isus a spus c[ aceia care sunt ucenicii Lui sunt aceia care
prin ascultare de Cuvânt r[mân în El, Cuvântul Lui r[mâne în ei,
=i spre slava Tat[lui aduc mult[ road[ (Ioan 15:8). 
Domnul Isus ne-a mai spus c[ cei ce sunt ucenicii Lui sunt

aceia care se iubesc unii pe al\ii (Ioan 13:35). Este vorba de o
dragoste care se revars[ chiar =i peste cei care nu sunt din casa
Tat[lui prin aceea c[ lucreaz[ la mântuirea lor. Dragostea agape
nu este doar o dragoste a sim\urilor, ci este o dragoste a voin\ei,
a=a cum ne este prezentat[ =i de apostolul Pavel în imnul
dragostei, unde dragostea este prezentat[ ca fiind elementul
esen\ial al vie\ii de cre=tin (1 Corinteni 13). Acest imn al dragostei
descrie dragostea folosind o serie de verbe care spun ce face =i ce
nu face ea, ar[t`nd superioritatea acestei dragoste din prespectiva
ve=niciei, pentru c[ ea nu va pieri niciodat[. Aceast[ dragoste,
care este o dovad[ a Duhului Sfânt în noi, dovede=te maturitate în
credin\[ =i devine o deprindere ce-l caracterizeaz[ pe credincios
=i-i afecteaz[ toate domeniile vie\ii, fiind nu de obâr=ie
p[mâteasc[, ci de una divin[, pentru c[ ea face lucruri pe care
numai un om duhovnicesc le poate face. Aceast[ dragoste care ne
vine în inim[ de la Dumnezeu este elementul far[ de care jertfa
noastr[ nu are valoare, dar în acela=i timp este bine s[ =tim c[ a-i
iubi pe to\i nu neap[rat înseamn[ c[ ne place de to\i. 
Domnul Isus a iubit sufletele fariseilor, dar nu I-a pl[cut felul

lor de a tr[i, de aceea a avut cuvinte foarte aspre pentru ei.
Domnul Isus a iubit aprodul care I-a dat o palm[, dar nu I-a pl[cut
de el, de aceea l-a întrebat de ce a f[cut acea fapt[ (Ioan 18:23).
Domnul Isus i-a iubit pe to\i, dar nu a fost prieten cu to\i, ci se
sim\ea ca între prieteni în casa lui Laz[r din Betania =i chiar între
uncenici avea un cerc mai intim, care L-a înso\it pe Tabor. Chiar
dac[ nu ne place de to\i oamenii, pentru c[ nu ne place tr[irea lor,
=tiind s[-i deosebim pe aceia care au nevoie de ajutorul nostru de
aceia cu care doar ne pierdem timpul sau chiar caut[ s[ ne abat[
de la a merge pe calea Domnului, trebuie totu=i s[-i iubim pe to\i
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bun +i-a dat via\a pentru oile Sale =i El, care nu poate s[ mint[,
ne-a promis c[ va fi cu noi în toate zilele, at`ta timp cât noi vrem
s[ umbl[m cu El, pe unde poate umbla El. El, care ne spune toate
lucrurile pe care trebuie s[ le =tim, ne-a spus c[ va veni din nou =i
care vor fi semnele venirii Lui. N[dejdea pe care o avem în El =i
în revenirea Lui nu în=al[, pentru c[ aceast[ încredere nu este o
specula\ie, ci o confiden\[ care se odihne=te pe promisiunile lui
Dumnezeu. El, care cunoa=te toate lucrurile, a accentuat impor-
tan\a rug[ciunii =i st[ruin\ei în via\a noastr[, acestea fiind parte
din vegherea necesar[ pentru a fi gata ]n orice moment ar suna
trâmbi\a care va anun\a venirea Mirelui. 
El, care cunoa=te istoria omului din prima zi de când a fost

creat, pentru c[ a fost prezent acolo, cunoa=te =iretenia =i ambi\ia
vr[jma=ului de a c[uta s[ am[geasc[ =i s[ abat[ sufletul omului de
pe calea cea bun[, de aceea în repetate rânduri ne spune s[ ne
rug[m =i s[ veghem, pentru c[ în rug[ciune ajungem s[
cunoa=tem planul Lui pentru noi. Tot în rug[ciune Duhul Sfânt,
care ne umple rezerva de ulei, ne men\ine o privire clar[ s[ vedem
|ara de dincolo de mormânt. Avem o stare sufleteasc[ bun[,
a=teptând venirea Domnului, atunci când preocup[rile Lui, pla-
nurile =i dorin\ele Lui devin preocup[rile noastre. Într-o asemenea
stare de smerenie, în care facem voia Lui =i nu a noastr[, biruim
ispita de a încerca s[ pl[cem mai mult oamenilor, pentru c[
prezen\a Domnului în via\a noastr[ este mai de pre\ ca =i laudele
sau dispre\ul oamenilor. Într-o asemenea stare, sufletul mântuit nu
are cu ce s[ se laude, decât cu bun[tatea lui Dumnezeu care i-a
f[cut de cunoscut calea mânturii =i care prin har a f[cut din el un
vas al îndur[rii. 
Via\a nu este o repeti\ie înainte de a încerca s[ tr[ie=ti în

ascultare de Dumnezeu, ci via\a în trup ne este dat s[ o tr[im o
singur[ dat[ =i este singura oportunitate de a alege între via\[ =i
moarte. Cine vrea mântuirea trebuie s[ se vad[ p[catos, ca apoi s[
mearg[ la Acela care poate da mântuirea. Numele Lui este Isus
Hristos, iar ca nume primit de la unii oamenii din acea vreme El
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a face voia lui Dumnezeu, îns[ f[r[ s[ ne putem cur[\a de ele cu
aceast[ oglind[. Pentru a primi mântuirea este nevoie de sângele
Domnului Isus în a c[rui merit p[c[to=ii =i ast[zi sunt primi\i =i
ierta\i de Dumnezeu Tat[l. Acum mii de ani China a zidit un zid
la grani\e, zid care a r[mas în picioare pân[ ast[zi, zid care este
a=a de mare încât poate fi v[zut =i în pozele care sunt f[cute din
spa\iu. În prima sut[ de ani dup[ terminarea acestui zid, zidul a
fost totu=i cucerit de du=mani =i nu pentru c[ nu a fost destul de
tare, ci pentru c[ vr[jma=ii au cump[rat str[jile care ar fi trebuit
s[-l p[zeasc[. Problema a fost c[ acei conduc[tori nu au investit
în caracterul oamenilor, ci doar în partea material[ a zidului. 
Omul Dumnezeu Isus, care ne-a spus tot ce este important pen-

tru noi, ne-a înv[\at s[ d[m importan\[ mai mare l[untrului vasu-
lui nostru, adic[ caracterului =i inimii, p[zind-o, spre a nu fi
cucerit[ de vr[jma=, pentru c[ din ea iese tot ce este bun sau r[u
(Marcu 7:21). Poarta inimii nu trebuie s[ fie ca o poart[ pe care o
b[l[ng[ne vântul, pe care poate intra oricine vrea s[ tulbure sau
chiar s[ otr[veasc[ izvorul din aceast[ cetate, ci poarta trebuie s[
fie p[zit[ prin a gândi =i cugeta la lucrurile de sus, iar la cele de
pe p[mânt s[ privim din perspectiva ve=niciei. Chiar de la primii
oameni, potrivnicul a încercat =i a reu=it de multe ori s[ conving[
omul c[ =i el ne poate spune despre toate lucrurile care sunt de
folos, de aceea punând accent pe veghere trebuie s[ fim în stare
s[ deosebim vocea adev[ratului P[stor de orice alt[ voce. Când
st[m sinceri înaintea Evangheliei adev[rul, cei care ne fac de
cunoscut cuvintele Domnului Isus ne prelucreaz[ =i în lumina
care vine de sus ne d[ în\elepciunea de a nu c[lca în la\ul
vân[torului de suflete. 
Omul are religii, reguli, datini =i ceremonii, dar f[r[ de

na=terea de sus, prin care cetatea inimii devine o reziden\[ a
Împ[ratului, acele lucruri nu aduc niciun folos sufletului. Suntem
chema\i la a veghea asupra inimii noastre, care ca o cetate ajunge
s[ fie atacat[ de vr[jma=, de aceea dac[ vrem s[ r[mânem liberi
trebuie s[ =tim c[ vom avea de luptat, dar nu singuri. P[storul cel
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47
RÃZBOIUL SPIRITUAL

<Zic dar: umbla\i cârmui\i de Duhul, =i nu împlini\i
poftele firii p[mânte=ti. C[ci firea p[mânteasc[
pofte=te împotriva Duhului, =i Duhul împotriva firii
p[mânte=ti: sunt lucruri potrivnice unele altora, a=a
c[ nu pute\i face tot ce voi\i.> Galateni 5:16, 17

Exemplele vie\ilor descrise în Vechiul Testament ne vin
în ajutor pentru a în\elege lupta care are loc între omul
firesc, care apare la putere mai întâi în fiecare din noi

prin na=terea biologic[, =i omul cel nou, care este trezit la via\[
când prin poc[in\[ suntem n[scu\i de sus. Omul cel nou este o
f[ptur[ duhovniceasc[, ce are în ea amprenta influen\ei lui
Hristos cu care poate face o diferen\[ înspre bine între oameni. Un
astfel de exemplu îl avem la cei doi copii gemeni ai lui Isaac =i ai
Rebecii, despre care Scriptura ne spune c[ între ei nu era pace, ci
se b[teau chiar înainte de a se na=te. Nedumerit[ de ce sim\ea
în[untrul ei, Rebeca L-a întrebat pe Domnul cu privire la copiii
care aveau s[ se nasc[, =i Domnul, care era în deplin control ]n ce
prive=te care dintre cei doi copii avea s[ se nasc[ prima dat[. El
i-a dat o explica\ie care a descris nu numai viitorul =i via\a celor
doi copii, dar în mod simbolic a descris =i viitorul spiritual al
omului vechi, cu firea cu care se na=te, =i firea nou[,
duhovniceasc[, care-=i începe via\a în om atunci când Duhului
Sfânt în lumina Cuvântului, într-o atmosfer[ de credin\[,
formeaz[ f[ptura cea nou[. 
<+i Domnul i-a zis: «Dou[ neamuri sunt în pântecele t[u, =i
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a avut numele de prieten al vame=ilor =i al p[c[to=ilor. În ziua în
care s-a v[zut p[c[tos, f[r[ de merite, vame=ul cel p[c[tos care se
ruga în templu a fost v[zut potrivit =i bun pentru a primi iertarea
lui Dumnezeu, pe când rug[ciunea fariseului care se l[uda singur,
aducându-I aminte lui Dumnezeu de meritele pe care le avea, a
devenit un exemplu de rug[ciune care-L scârbe=te pe Dumnezeu. 
Ce fel de rug[ciune aude Dumnezeu la tine? Nu amâna a face

pasul poc[in\ei prin a spune c[ va veni =i vremea s[ te îngrije=ti
de suflet, pentru c[ ce ai adunat =i cau\i s[ aduni trebuie ap[rat,
trebuie reparat =i înmul\it ca s[ nu le pierzi, de aceea smulge-te
din iure=ul în care te cuprinde mersul acestei vie\i =i îngrije=te-te
azi de sufletul t[u. Dac[ }l cuno=ti pe Acela care ne-a spus toate
lucrurile pe care trebuie s[ le cunoa=tem pentru a putea fi ferici\i
pe p[mânt =i în ve=nicie, =tiind c[ depinzi de bun[tatea Lui pen-
tru fiecare suflare de aer, sluje=te-L cu toat[ inima =i f[ Numele =i
lucr[rile Lui cunoscute celor din jurul t[u. Dac[ pân[ ast[zi El nu
\i-a fost St[pân, cheam[-L ast[zi în inima ta =i a=a cum a fost
primit vame=ul, care s-a v[zut p[c[tos, =i a=a cum a fost primit[
samariteanca, El, care cunoa=te =i poate totul, te va primi =i pe
tine, î\i va da =i \ie apa vie =i vei =ti ce înseamn[ fericirea.

Amin
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acas[ la Dumnezeu, prin u=a mor\ii sau prin evenimentul mult
a=teptat =i dorit al R[pirii Bisericii la Cer. Cine nu a sim\it aceast[
lupt[ spiritual[ =i presiunile puterii întunericului ce sunt în spatele
provoc[rilor la p[cat, care pentru început poate fi doar o chemare
la a relaxa disciplina duhovniceasc[, probabil c[ înc[ nu a avut
parte de na=terea de sus, pentru c[ Împ[r[\ia lui Dumnezeu este
numai în inimile acelora care sunt ai Domnului, iar lupta întuneri -
cului este împotriva Împ[r[\iei lui Dumnezeu (Luca 17:21). 
Roadele v[zute în via\a aceluia care se folose=te de numele de

cre=tin vorbesc cu claritate despre lupta ce se d[ în[untrul lui,
între omul cel vechi, firesc, =i omul cel nou, care este duhov -
nicesc. Roada firii p[mânte=ti =i roada Duhului (Galateni 5:16-25)
sunt potrivnice =i diametral opuse în scop =i gust, dup[ cum roada
bun[ =i dulce a unui pom de soi se deosebe=te de roada s[lbatic[
=i viermicioas[ a unui pom s[lbatic. <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 duhov -
nice=te. Omul duhovnicesc, dimpotriv[, poate s[ judece totul, =i
el însu=i nu poate fi judecat de nimeni> (1 Corinteni 2:14, 15).
Apostolul Pavel a împ[r\it oamenii nu dup[ gen, pozi\ie social[
sau \ar[ de origine, ci dup[ natura =i chiar comportarea lor ]n
fire=ti sau duhovnice=ti. În categoria celor fire=ti =i lume=ti i-a pus
pe aceia care nu primesc lucr[rile Duhului =i felul Lui de a lucra,
iar în categoria celor duhovnice=ti i-a pus pe aceia a c[ror duh a
fost trezit la via\[ prin na=terea de sus, care au o judecat[ =i un
discern[mânt s[n[tos. 
Apostolul Pavel i-a dat lui Timotei =i nou[ cre=tinilor ast[zi

îndemnul de a lupta aceast[ lupt[ pe care o nume=te bun[
(1 Timotei 6:12), ca unul care, în mod personal, a lupta în acest
r[zboi ce are loc între omul cel vechi =i omul cel nou. <M-am lup-
tat lupta cea bun[, mi-am ispr[vit alergarea, am p[zit credin\a>
(2 Timotei 4:7). Ca s[ putem înv[\a mai mult despre omul vechi
=i omul nou, Cuvântul lui Dumnezeu scoate în eviden\[ contrastul
dintre Esau =i Iacov, pentru c[ Esau, vân[torul, era gata s[-l

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

479

dou[ noroade se vor desp[r\i la ie=irea din pântecele t[u. Unul din
noroadele acestea va fi mai tare decât cel[lalt. +i cel mai mare va
sluji celui mai mic> (Genesa 25:23). R[zboiul spiritual al omului
a început în Eden, unde potrivnicul lui Dumnezeu a reu=it prin
viclenie s[ ]nstr[ineze inima omului de Dumnezeu, prin a înlocui
adev[rul cu minciuna. A fost nevoie de interven\ia lui Dumnezeu,
care a dat pe singurul S[u Fiu ca jertf[ de r[scump[rare, pentru ca
omul prin credin\a în El s[ poat[ trece de partea Luminii, trans-
form`ndu-se prin na=terea de sus (Ioan 3:3) din firesc ]n duhov -
nicesc. Astfel înarmat de Dumnezeu, omul trebuie s[ lupte
r[zboiul spiritual ce se d[ în[untrul lui, între omul cel vechi =i
omul cel nou, s[-=i poat[ ap[ra casa lui =i s[ poat[ lupta împotri-
va atacurilor ce vin asupra Bisericii, cât =i împotriva provoc[rilor
lumii. <M[car c[ tr[im în firea p[mânteasc[, totu=i nu ne lupt[m
c[l[uzi\i de firea p[mânteasc[. C[ci armele cu care ne lupt[m noi,
nu sunt supuse firii p[mânte=ti, ci sunt puternice, înt[rite de
Dumnezeu ca s[ surpe înt[riturile> (2 Corinteni 10:3, 4). 
A=a cum între Esau =i Iacov a fost o nepotrivire chiar de la

început, =i între dorin\ele omului vechi =i a celui nou este o
nepotrivire care duce la o lupt[ dup[ suprema\ie în via\a credin-
ciosului, =i acela dintre cei doi care este hr[nit =i îngrijit mai bine
este mai tare =i biruie=te. Biruin\a sau înfrângerea în aceast[ lupt[
spiritual[ începe la nivelul gândirii, de aceea Scriptura ne înva\[
c[ mai presus de orice trebuie s[ ne p[zim inima (Proverbe 4:23).
La nivelul gândirii omul alege s[ ra\ionalize capitularea în
fa\a p[catului sau alege s[ pun[ duhul la rang de voievod, care
face din suflet un altar sfânt, de pe care s[ ridic[ jertfe c[tre
Dumnezeu, iar din trup face o slug[ bun[, ]ndeplinind dorin\ele
duhului. Nu este vorba doar de o lupt[ a moralit[\ii între gândurile
noastre la nivelul sufletului, adic[ a gândirii, a=a cum au majori-
tatea oamenilor, ci este o lupt[ la nivel spiritual, la care particip[
puterile întunericului =i omul cel nou, care are în templul trupului
s[u comoara Duhului Sfânt. Este un r[zboi care în via\a credin-
ciosului nu se termin[ pân[ când sufletul =i duhul lui este chemat
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cât timp suntem în via\[ va depinde de ascultarea =i dependen\a
noastr[ de Dumnezeu. Este un r[zboi în care ni se ofer[ nu numai
armamentul duhovnicesc, ci =i înso\irea puterii =i cârmuirii lui
Dumnezeu prin Duhul Sfânt ce înt[re=te omul cel nou, care întâi
se biruie=te pe sine, apoi biruie=te lumea =i pe potrivnicul sufletu-
lui. La fel ca ]n orice r[zboi, =i în r[zboiul care are loc între firea
cea veche =i cea nou[, pentru ca omul cel nou, c[ruia îi place
Legea lui Dumnezeu, s[ biruiasc[ este nevoie de disciplin[ =i
chiar de sacrificiu, care nu trec neobservate de C[petenia
des[vâr=irii noastre, care într-o zi va =ti s[ de-a celor ce au luptat
bine nu medalii ce ruginesc, ci o mo=tenire ve=nic[ =i
nestric[cioas[ în ierarhia Împ[r[\iei Lui. 
A sacrifica sau a aduce o jertf[ înseamn[ s[ cedezi, s[ te chel-

tui sau s[ dai ceva pentru altceva mai bun =i mai important.
Nimeni nu a sacrificat mai mult pentru cauza mântuirii omului ca
=i Dumnezeu. Prin Scriptur[ suntem îndemna\i s[-i urm[m pilda
(Efeseni 5:1, 2). Când a fost ultima oar[ când ai investit sau
sacri ficat în acest r[zboi spiritual ceva de valoare, de dragul
Domnului Isus =i pentru binele ve=nic al sufletului t[u? Frica
bun[ este frica de-a face ceva care s[ ne \in[ departe de Domnul,
iar pacea =i împlinirea omului nostru nou care biruie=te în acest
r[zboi spiritual este o stare în care c[ut[m evlavia =i sfin\irea, ca
apoi s[ ne punem la dispozi\ia Lui cu tot ce ne-a dat. Când Moise
a fost chemat la slujba de a fi un izb[vitor pentru Israeli\ii din
Egipt, Dumnezeu i-a spus s[-=i arunce toiagul jos, iar acesta s-a
transformat într-un =arpe de care Moise s-a temut. La cuvântul
Domnului, Moise a apucat =arpele de coad[ =i nu de gur[, cum se
face în astfel de cazuri, =i din acel moment toiagul lui Moise a
devenit toiagul lui Dumnezeu în mâna lui Moise (Exodul 4:20). 
Când noi ne punem abilit[\ile noastre la dispozi\ia lui

Dumnezeu, El devine abilit[\ile Lui în noi, =i El se folose=te de
ele ca s[ ne de-a biruin\a în aceast[ lupt[ care se d[ între ce-i
firesc =i ce-i duhovnicesc. <Atunci Moise a zis lui Iosua: «Alege
ni=te b[rba\i, =i ie=i de lupt[ împotriva lui Amalec. Iar Eu voi sta
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omoare, pe când Iacov proteja via\a. Esau a dispre\uit valoarea
dreptului de întâi n[scut, =i mânat de poft[ l-a vândut pentru o
ciorb[ ro=iatic[, pe când Iacov a fost interesat s[ dobândeasc[
acest drept. Esau era mai mare, a=a dup[ cum ce-i firesc vine mai
înt`i la putere în via\a noastr[, pe m[sur[ ce cre=tem din copii în
adul\i, ca apoi, când suntem expu=i la lumina Evangheliei, s[
devenim prin poc[in\[ f[pturi noi în Hristos. Datorit[ alegerilor
f[cute în via\a lui, Esau a ajuns s[ fie cunoscut de-a lungul anilor
ca un om lumesc (Evrei 12:16), pe când Iacov, trecând prin mo -
delarea necazurilor îng[duite de Dumnezeu, a ajuns s[ fie un prin\
al Lui, schimbându-i numele din Iacov în Israel. 
Când un suflet sau o biseric[ pune pre\ pe ce este firesc =i nu

pe ce este duhovnicesc ajunge s[ produc[ durere inimii lui
Dumnezeu, pentru c[ a=a dup[ cum cei lume=ti, lipsi\i de
credin\[, nu au fost l[sa\i s[ intre în Canaanul p[mântesc, tot a=a
cei care au roada firii p[mânte=ti, l[s`ndu-se birui\i de fire =i de
vr[jma=, nu vor intra s[ mo=teneasc[ Canaanul ceresc. <...Nu v[
în=ela\i în privin\a aceasta: nici curvarii, nici închin[torii la idoli,
nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomi\ii, nici ho\ii, nici cei
lacomi, nici be\ivii, nici def[im[torii, nici r[p[re\ii nu vor
mo=teni Împ[r[\ia lui Dumnezeu> (1 Corinteni 6:9, 10). Esau a
dispre\uit binecuvântarea care vine de sus =i neamul lui a ajuns s[
fie vr[jma= poporului lui Dumnezeu. Nepotul lui Esau a fost
Amalec (Genesa 36:12), care a format un popor idolatru, cu care
Israelul a avut mult de luptat, iar când nu s-a luptat cu el s-a
pâng[rit cu idolii lor, atr[gând astfel mânia lui Dumnezeu. 
Cât timp suntem în acest trup, care este un vehicul temporar

pentru sufletul =i duhul nostru, vom avea de luptat, pentru c[ nu
va fi niciodat[ pace între întuneric =i lumin[, între p[cat =i
neprih[nire sau între adev[r =i minciun[. <C[ci noi n-avem de
luptat împotriva c[rnii =i sângelui, ci împotriva c[peteniilor,
împotriva domniilor, împotriva st[pânitorilor întunericului aces-
tui veac, împotriva duhurilor r[ut[\ii care sunt în locurile cere=ti>
(Efeseni 6:12). Succesul nostru în acest r[zboi care nu se termin[
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la a aduce daruri, care nu-i sunt acceptate lui Dumnezeu, la a fi
f[pturi cur[\ite ca aurul =i ca argintul, care Îi aduc daruri
neprih[nite de care El se bucur[. <El va =edea, va topi =i va cur[\i
argintul; va cur[\i pe fiii lui Levi, îi va l[muri cum se l[mure=te
aurul =i argintul, =i vor aduce Domnului daruri neprih[nite.
Atunci darul lui Iuda =i al Ierusalimului va fi pl[cut Domnului, ca
în zilele cele vechi, ca în anii de odinioar[> (Maleahi 3:3, 4). Nu
darul sau sacrificiul este înt`i de toate ceea ce face pe cineva s[
fie acceptat înaintea Domnului, ci este starea inimii aceluia care
se închin[ Lui, aceea care face ca darul sau jertfa s[-i fie primit. 
Omul duhovnicesc, care lupt[ =i biruie=te în lupta duhov ni -

ceasc[, este un suflet care în primul rând a primit harul lui
Dumnezeu. Prin acest plan al îndur[rii lui Dumnezeu numit <har>
suntem ierta\i, cur[\i\i de vechile noastre p[cate =i prin Duhul
Sfânt suntem cârmui\i în tot adev[rul. În timpul Vechiului
Testament Dumnezeu a avut un templu pentru poporul Lui, dar în
timpul dispensa\iei harului, care cuprinde perioada de timp de la
jertfa Domnului Isus la R[pirea Bisericii, Dumnezeu are un popor
în care +i-a f[cut un templu al Lui, =i în care locuie=te prin Duhul
Sfânt (1 Corinteni 6:19). Când primim darul mântuirii Dumnezeu
ne iart[, apoi scrie Legea Lui în inimile noastre ca s[ ne p[streze
în harul S[u =i s[ ne fac[ folositori Împ[r[\iei Lui, r[mânând sen-
sibili nu doar la ce se vede cu ochii de carne, ci =i la ce se poate
vedea prin credin\[, fiindc[ suntem angrena\i într-o lupt[ spiritu-
al[ care se d[ pentru sufletele oamenilor, într-o lume în care
standardul a ce înseamn[ cre=tin normal scade mereu. 
Legea Lui are la baz[ un Leg[mânt nou, care este f[cut în sân-

gele Mielului, care dup[ ce ne cur[\e=te de orice vin[ devine arm[
de ap[rare =i chiar de atac în lupta noastr[ împotriva întunericu-
lui. Scopul acestui r[zboi spiritual dintre firea veche =i firea nou[,
iar apoi cu situa\iile care ne înconjoar[ via\a este s[ ne fac[ tari în
credin\[ =i s[ dezvolte în noi frumuse\ea chipului Fiului S[u.
Biruin\a în aceste lupte vine prin credin\a în El, =i pe m[sur[ ce
omul cel vechi moare, zi de zi, omul cel nou devine tot mai tare.
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m`ine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mân[»>
(Exodul 17:9). Toiagul lui Moise a devenit toiagul lui Dumnezeu.
Atunci când abilit[\ile noastre devin abilit[\ile Lui lupta devine
u=oar[, pentru c[ în loc s[ folosim o surs[ slab[, care se epuizeaz[
repede, a=a cum este puterea =i în\elepciunea noastr[, suntem
conecta\i la o surs[ de putere nelimitat[. Înseamn[ a trece de la
<eu =tiu, eu am, eu pot> la starea în care omul nou, cârmuit de
Duhul, spune: <El =tie, El are, El poate>. <Totu=i în toate aceste
lucruri noi suntem mai mult dec`t biruitori, prin Acela care ne-a
iubit> (Romani 8:37). Este s[n[tos s[ vedem un pericol real pen-
tru sufletul nostru în dorin\ele omului nostru cel vechi, care poate
fi periculos =i care nu trebuie înt[râtat prin provoc[ri de glum[ cu
p[catul sau prin expunere la p[cat, dup[ cum =tim c[ nu-i de joac[
cu o fiar[ s[lbatic[. 
Dac[ suntem indulgen\i cu omul nostru vechi, care este ]n

r[zboi cu omul cel nou cât timp suntem în acest trup de carne,
dorin\ele lui ne pot face mult r[u sau chiar pot s[ ne cauzeze
moartea, a=a cum vedem c[ a fost =i în cazul împ[ratului Saul,
care atunci când s-a crezut tare =i în control i-a cru\at pe
amalace\i, ca apoi s[ ajung[ s[ moar[ din cauza lor. La prima
vedere iertarea lui Agag de c[tre Saul pare a fi un bine omenesc,
dar a fost doar un bine firesc, care nu a luat în considerare partea
spiritual[ a acelei situa\ii pe baza c[rora Dumnezeu i-a dat porun-
ca s[ nimiceasc[ tot ce era de-a lui Amalec. În lupta pe care o
ducem, uneori omul firesc vrea s[ fac[ un bine, dar Dumnezeu
vrea ca binele pe care-l facem s[ fie datorit[ omului nou, care
folose=te abilit[\ile date de Dumnezeu =i are în vedere binele mai
mare, adic[ cel duhovnicesc. A lupta bine înseamn[ a trece de la
ce-i firesc la ce-i duhovnicesc, înseamn[ a trece de la ce este
superficial =i trec[tor la ce este valoros =i ve=nic. A lupta bine
înseamn[ a trece de la a-\i cheltui via\a în favoarea a ce este f[r[
de valoare sau de valoare temporar[, în a-\i cheltui via\a în folo-
sul lucrurilor care vor r[mâne ve=nic. 
A lupta =i a birui în acest r[zboi spiritual înseamn[ a trece de
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neprih[nirea Lui în via\a noastr[, iar când dispare neprih[nirea
din via\a noastr[ dispare =i El. Când vom fi fl[mânzi dup[
neprih[nire }l vom reprezenta bine =i vom lupta bine =i în acest
mod vom ajunge la cele mai frumoase clipe din via\a noastr[—
timpul de p[rt[=ie cu El prin Duhul Sfânt. Lupt[m bine când
în\elegem c[ ceea ce pare foarte atractiv pentru omul cel vechi
poate fi foarte d[un[tor sau chiar distructiv pentru omul cel nou.
Lupt[m bine când trecem de la nivelul uman, dup[ care facem
bine celui ce ne-a f[cut bine =i r[u celui ce ne-a f[cut r[u la
nivelul divin, dup[ care spre bucuria Tat[lui Ceresc facem bine
chiar =i aceluia care ne-a f[cut r[u. 
Lupt[m bine când dorim s[ ne dedic[m pe deplin lucr[rii pe

care El ne-a încredin\at-o =i cu toate c[ =tim c[ nu vom fi vreo-
dat[ des[vâr=i\i în acest trup, pentru c[ a gre=i este parte din via\a
noastr[, chiar dac[ gre=im ne ridic[m, =tiind c[ putem înv[\a chiar
din gre=eli, gre=ala cea mai mare fiind aceea de a ne da b[tu\i.
<C[ci El =tie din ce suntem f[cu\i; Î=i aduce aminte c[ suntem
\[rân[> (Psalmul 103:14). Dup[ cum un soldat, un muzician sau
un atlet =tie c[ pentru succes în carier[ este nevoie de diciplin[ =i
sacrificiu, nu doar de gânduri =i dorin\e de bine, tot a=a copilul
Domnului =tie c[ pentru a avea biruin\[ în acest r[zboi dintre
omul vechi =i omul nou are nevoie de disciplin[, care este carac-
terizat[ printr-o via\[ tr[it[ cu evlavie, plin[ de roada Duhului
(1 Timotei 4:7). A=a cum ne spun =i cuvintele apostolului Pavel,
la sfâr=itul acestui r[zboi dintre omul vechi =i omul nou, între noi
=i împ[r[\ia întunericului, pentru acela care lupt[ bine este
preg[tit[ o cunun[ a neprih[nirii, pe care o vor primi de la
Împ[rat aceia care au biruit (2 Timotei 4:8). 
Fiecare suflet care a luptat bine în acest r[zboi spiritual va

deveni parte din comoara lui Dumnezeu, comoar[ care va r[mâne
pentru totdeauna acolo unde este El. <Ei vor fi ai Mei, zice
Domnul o=tirilor, }mi vor fi o comoar[ deosebit[, în ziua pe care
o preg[tesc Eu. Voi avea mil[ de ei, cum are mil[ un om de fiul
s[u, care-i sluje=te. +i ve\i vedea din nou atunci deosebirea dintre
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O dovad[ c[ omul cel vechi a murit câte pu\in, zi de zi, în încer-
care dup[ încercare în via\a credinciosului, este c[ atunci când
ajunge la sfâr=itul aleg[rii lui pe p[mânt e a=a de obi=nuit s[
moar[, ]nc`t plecarea din acest trup numit[ de noi moarte biologi -
c[ devine un lucru normal, obi=nuit =i aproape de dorit. Apostolul
Pavel a murit zi de zi fa\[ de lume în omul cel vechi, a=a ]nc`t
atunci când i-a venit ceasul s[ plece acas[ a privit la acel eveni-
ment ca la ceva normal =i chiar ca la un câ=tig (Filipeni 1:21),
pentru c[ era obi=nuit s[ moar[ în omul cel vechi, pe când cel nou
devenea tot mai puternic. 
<De aceea noi nu c[dem de oboseal[. Ci chiar dac[ omul nos-

tru de afar[ se trece, totu=i omul nostru din l[untru se înnoie=te zi
de zi> (2 Corinteni 4:16). Când lupt[m dup[ rânduieli, chiar dac[
ce-i vechi trece, ceea ce este creat de Dumnezeu ca s[ existe
ve=nic, adic[ duhul =i sufletul nostru, se înnoie=te =i devine tot
mai tare =i mai frumos în ochii cerului. La lucrarea de creere
Dumnezeu nu a chemat pe nimeni, dar la lucrarea de zidire a Bi -
se ricii Lui ne cheam[ pe fiecare din noi, odat[ ce am primit darul
mântuirii, pentru c[ mântuirea include chemarea la slujire, care
poate fi numit[ =i o chemare la lupt[. Martirul +tefan a fost un
cre=tin normal, care fiind înzestrat cu multe virtu\i bune s-a dez-
voltat =i a crescut normal, dar în timp, ceea ce atunci a fost
privit[ ca a fi o comportare normal[ a unui cre=tin care lupt[,
ast[zi a devenit ceva care este privit ca anormal =i extrem. Revista
Forbes public[ via\a celor mai boga\i oameni, dar Domnul Isus =i
chiar cerul întreg este interesat de oamenii a c[ror suflet devin
parte din Împ[r[\ia cerurilor, care lupt[ lupta cea bun[ a credin\ei. 
Biruin\a în acest r[zboi spiritual este v[zut[ nu numai în

ceruri, ci =i pe p[mânt, între aceia între care locuim. Fiecare din
noi suntem o reclam[ pentru ceea ce credem =i pentru Acela pe
care-L slujim. Ce spune =i ce promoveaz[ via\a ta atunci când
lupta pe care o dai este privit[ de cei de afar[ sau chiar de cei din
casa ta? Lupt[m bine atunci când suntem s[tui de noi =i fl[mânzi
dup[ Domnul Isus. Când suntem fl[mânzi dup[ El, vine =i
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PROMISIUNEA UNEI VREMI DE ÎNVIORARE

<Dac[ poporul Meu peste care este chemat Numele
Meu se va smeri, se va ruga, =i va c[uta Fa\a Mea, =i
se va abate de la c[ile lui rele, - ]l voi asculta din
ceruri, îi voi ierta p[catul, =i-i voi t[m[dui \ara.> 

2 Cronici 7:14

Una din metodele prin care lumea de ast[zi încearc[ s[
ridice meritul omului este aceea de a glorifica prin
tehnologie imaginile, începând cu reclamele de pe

ziduri =i pân[ la feluritele imagini video existente ast[zi, dar este
necesar s[ fim aten\i, pentru c[ ascuns[ în aceast[ lucrare este
încercarea omului de a umili Cuvântul scris al lui Dumnezeu, pe
care uneori omul firesc îl consider[ ca fiind r[mas în urm[. Cu vân  -
tul Lui este viu, lucr[tor =i mai de valoare ca orice imagini create
de oameni, pentru c[ în El avem <spusele> Lui, prin El afl[m care
este voia Lui pentru noi =i tot prin Cuvânt putem bene ficia de
promisiunile pe care ni le-a f[cut Dumnezeu. O promisiune este
luat[ în serios =i are valoare în func\ie de cine este acela care face
acea promisiune. Acela care face aceast[ promisiune g[sit[ în tex-
tul citat la început este Dumnezeu, în care nu este um br[ de
mutare, c[ruia nu-i pare r[u de ce promite =i care, pentru c[ este
bogat, în bun[tate niciodat[ nu va spune c[ a oferit prea mult sau
c[ a promis mai mult decât ar putea da, fiind motivat de dragoste
în ceea ce face pentru noi, fiind nem[rginit în resurse =i putere. 
Este cunoscut faptul c[ de multe ori datorit[ îngrijor[rilor,

uneori datorit[ relax[rii disciplinei duhovnice=ti sau datorit[ cir-
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cel neprih[nit =i cel r[u, dintre cel ce sluje=te lui Dumnezeu =i cel
ce nu-I sluje=te> (Maleahi 3:17, 18). Nu to\i aleg s[ lupte acest
r[zboi, pentru c[ li se pare c[ îi cost[ prea mult, dar aceasta doar
pentru motivul c[ nesocotesc cât de mult îi va costa faptul c[ au
ales s[ nu lupte. Nu exist[ stare de neutralitatea în acest r[zboi
spiritual, deci asigur[-te c[ prin har ai trecut de partea celor
r[scump[ra\i, ca la sfâr=it de alergare s[ fii socotit ca parte din
comoara Lui. <Lupt[-te lupta cea bun[ a credin\ei; apuc[ via\a
ve=nic[ la care ai fost chemat...> (1Timotei 6:12).

Amin
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pe altarul sufletului nostru, versetul citat la început nume=te prima
condi\ie necesar[ =i aceasta este nevoia de a ne smeri înainte Lui.
Ca s[ poat[ veni trezirea a fost =i va fi întotdeauna nevoie de o
frângere a voii noastre. Acela care o nume=te pe aceasta condi\ie
este chiar Dumnezeu, care nu numai c[ =tie de ce avem nevoie,
dar vrea mai mult dec`t noi s[ trimit[ în via\a noastr[ vremuri de
înviorare. Când ne smerim, ne vedem lipsa de merit =i neputin\a
de-a face ceva bun f[r[ de El. Când ne smerim ced[m la voia
noastr[, pentru ca voia Lui s[ fie f[cut[ în via\a noastr[,
chiar dac[ voia Lui ne trece nu numai prin bucurii, ci =i prin
valea plângerii. Când ne smerim spunem ca =i Moise în pustie:
<...Dac[ nu mergi Tu însu\i cu noi, nu ne l[sa s[ plec[m de aici>
(Exodul 33:15). Acela care alege s[ tr[iasc[ smerit atrage spre el
alte suflete care au nevoie de ajutor =i doresc s[-L cunoasc[ pe
Dumnezeu, pe când un suflet arogant ]i respinge prin înfumurarea
lui pe cei timizi. 
Într-o biseric[ mare din America, în care majoritatea erau

oameni de bine, p[mânte=te vorbind, a intrat un tân[r cu un tricou
rup, cu p[r lung =i cu pantaloni de blugi murdari =i rup\i. Pentru
c[ toate b[ncile erau ocupate de oameni frumos îmbr[ca\i, tân[rul
s-a dus pân[ în fa\[ =i a stat jos pe covor, în fa\a amvonului. Pen-
tru un moment parc[ totul a înghe\at =i predicatorul s-a oprit din
vorbire din cauza îndr[znelii acelui tân[r, p`n[ când din spatele
bisericii unul din u=ieri, îmbr[cat la costum =i ajutându-se de un
baston, a venit schiop[tând pân[ lâng[ tân[rul care intrase în
biseric[. Spre mirarea unora, care se a=teptau s[-l vad[ pe tân[r
escortat afar[ sau altundeva, de=i cu mult[ greutate, u=ierul, care
era în vârst[, s-a plecat jos =i s-a a=ezat, stând turce=te, lâng[ acel
tân[r. Atunci predicatorul a început s[ vorbeasc[ =i a spus: <Ceea
ce eu am s[ v[ spun ast[zi nu v[ ve\i mai aduce aminte, dar ceea
ce a\i v[zut ast[zi nu ve\i uita niciodat[.> Acel tân[r a fost câ=tigat
pentru Hristos, deoarece cineva a =tiut s[ se smereasc[ =i Acela
care umbl[ cu cei smeri\i a dat o biruin\[ în acea biseric[. 
Un caz în care putem observa cum smerenia unui popor a atras
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cumstan\elor aspre ale vie\ii, în timp, dragostea celor mai mul\i
scade. Din acest motiv un credincios sau chiar o biseric[ întreag[
alunec[ spre o via\[ de rutin[ chiar în casele de rug[ciune =i nu de
pu\ine ori în serviciile =ablon, conduse de obiceiuri, las[ s[ se
simt[ lipsa unei prospe\imi a ungerii sfinte, în care s[ fie sim\it[
adierea Duhului Sfânt. Într-o astfel de stare, privind nostalgic la
vremurile =i timpul dragostei dintâi, credinciosul tânje=te dup[
acea prim[ p[rt[=ie cu Duhul Sfânt. Între astfel de suflete apare
dorin\a dup[ o vreme de înviorare duhovniceasc[ =i Scriptura este
gata s[ ne vin[ în ajutor, spun`ndu-ne ce este necesar s[ facem ca
s[ g[sim c[r[rile cele vechi, pe care am umblat plini de zel pen-
tru Domnul când ne-am întors prima dat[ la El. <Poc[i\i-v[ dar, =i
întoarce\i-v[ la Dumnezeu, pentru ca s[ vi se =tearg[ p[catele, ca
s[ vin[ de la Domnul vremile de înviorare> (Fapte 3:19). 
Dac[ nu-\i place ce seceri, trebuie s[ schimbi ce semeni, pen-

tru c[ a=a dup[ cum în agricultur[ omul culege ce seam[n[, =i în
domeniul duhovnicesc dup[ cum seam[n[ în fire sau în duh va
culege o road[. Uneori pierdem râvna de slujire, pasiunea de a ne
d[rui lucr[rii Lui =i este necesar s[ cerem ca Lumina de sus s[ ne
examineze inima, spre a ne expune motivul pentru care a sc[zut
sau chiar disp[rut din inima noastr[ bucuria de a-L sluji. Un cap
sau o minte plin[ de înv[\[tura Scripturii poate fi un lucru bun,
dar nu este un substitut pentru o inim[ goal[, de aceea dac[ pe
altarul inimii noastr[ nu apare dorin\a de rug[ciune =i nu avem
pasiune pentru a sluji spre a aduce câ=tig Împ[ra\iei lui
Dumnezeu, este timpul s[ cerem ca Domnul s[ trimit[ vremea de
înviorare. Când vom lua ]n considerare =i vom asculta de reco-
mandarea Scripturii, Dumnezeu promite s[ trimit[ vremea de
înviorare =i casa de rug[ciune nu va mai fi un loc de odihn[ pen-
tru trup, ci un loc al cercet[rii, un loc al rug[ciunii =i al cânt[rii de
laud[ c[tre Dumnezeu. 
Acela care simte o astfel de sete dup[ Dumnezeu se întreab[:

<Ce s[ fac =i cum vine vremea de înviorare?> Pentru a avea
rug[ciunea ascultat[ de El =i pentru ca focul s[ se aprind[ din nou
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sfâ=iat hainele, =i ai plâns înaintea Mea, =i Eu am auzit, -zice
Domnul. - De aceea, iat[, te voi ad[uga la p[rin\ii t[i, vei fi
ad[ugat în pace în mormântul t[u, =i nu-\i vor vedea ochii toate
nenorocirile pe care le voi aduce asupra locului acestuia...>
(2 Împ[ra\i 22:19, 20). 
Un alt caz în care putem observa cum smerenia înaintea

Domnului a adus o vreme de trezire a avut loc în timpul
dreg[torului Neemia =i a preotului Ezra, când la mul\i ani dup[
domnia împ[ratului Iosia Legea Domnului a fost citit[ acelora
care s-au întors din robie. <Dup[ ce au =ezut jos, au citit în cartea
Legii Domnului, Dumnezeului lor, a patra parte din zi; =i alt[ a
patra parte din zi =i-au m[rturisit p[catele =i s-au închinat înaintea
Domnului, Dumnezeului lor> (Neemia 9:3). Poporul s-a smerit
îmbr[cat cu saci =i pres[rat cu \arân[, pentru \inerea unui post, =i
în acest fel au ajuns s[ vad[ în Dumnezeu un Dumnezeu bun =i
milos, care nu +i-a p[r[sit poporul. Dac[ vrem ca =i noi s[ ne
bucur[m de vremuri de înviorare în suflet, în casele noastre =i în
casele de rug[ciune, va fi nevoie de o astfel de zdrobire a firii
noastre, prin a ne smeri înaintea Domnului. Postul =i rug[ciunea
au un impact direct în aceast[ privin\[, pentru c[ sl[besc firescul
=i înt[resc duhovnicescul din noi. 
Rug[ciunea este cea de-a doua condi\ie enumerat[ în versetul

de la început, pentru a veni o t[m[duire peste sufletele bolnave =i
o vreme de înviorare. Postul este tot o cale prin care ne smerim
înaintea Domnului, dar s[ nu uit[m c[ El nu ne datoreaz[ nimic
dac[ noi alegem s[ postim, dar postul arat[ determinarea noastr[
de a supune =i st[pâni peste dorin\ele firii noastre vechi, spre a
putea auzi =i vedea mai clar lucrurile duhovnice=ti. Dac[ vom lua
seama la condi\iile rostite de Dumnezeu în versetul de la început
vom putea aduce jertfe care, ca =i jertfa lui Abel, s[ fie primite
înaintea lui Dumnezeu. Jertfa lui Abel a fost m[rturia c[ era
neprih[nit (Evrei 11:4), dar ceea ce a f[cut ca jertfa lui s[ fie
primit[ a fost nu numai faptul c[ sângele mielului adus pe altar
vorbea despre o credin\[ în Mielul lui Dumnezeu, ci a fost via\a
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îndurarea lui Dumnezeu îl putem observa în Scriptur[ atunci când
Moise a fost pe munte cu Dumnezeu =i israeli\ii s-au r[zvr[tit,
f[când un vi\el de aur =i mâniindu-L astfel pe Domnul. Dup[ ce
i-a trecut mânia, Moise a mijlocit pentru popor =i dup[ cuvântul
Domnului a îndemnat poporul s[ se smereasc[ înaintea Lui, pen-
tru c[ a =tiut c[ numai smerindu-se a putut atrage îndurarea lui
Dumnezeu. <...Arunc[-\i acum podoabele de pe tine, =i voi vedea
ce-\i voi face. Copiii lui Israel =i-au scos de pe ei podoabele, =i au
plecat de la muntele Horeb> (Exodul 33:5, 6). Poporul a ascultat,
s-a smerit =i mila a biruit, ca astfel Dumnezeu s[ continue s[-i
înso\easc[. Împ[ratul Fran\ei, Lowis al XIV-lea, care a ajuns
cunoscut pentru cuvintele: <eu sunt statul>, a ajuns s[ se vad[ a=a
de mare ]nc`t =i-a ad[ugat numelui lui =i numele de <Cel mare>.
La înmormântarea lui preotul a suflat în lumânarea de la capul lui
=i a spus: <Numai Dumnezeu este mare!>. 
Când omul are reu=ite p[mânte=ti parc[ uitând c[ înaintea lui

Dumnezeu aceste reu=ite \in doar o clip[ uneori se vede mare, dar
dac[ vrem s[ ne fie ascultate rug[ciunile s[ nu uit[m c[ indife rent
de ce am realiza p[mânte=te smerenia a fost =i este o condi\ie
cerut[ de Dumnezeu de la om. <|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). Un alt
caz în care putem vedea cum smerenia a atras îndurarea lui
Dumnezeu asupra poporului îl vedem c[ a avut loc în timpul
împ[ratului Iosia. Preotul Hilchia a g[sit cartea Legii =i când a
fost citit[ înaintea împ[ratului Iosia acesta în semn de smerenie
=i-a sfâ=iat haine de pe el, iar apoi, dup[ ce poporul a ascultat
Legea Domnului citit[, a pornit la o exterminare a idolatrie care
provoca mânia lui Dumnezeu. Aceast[ zdrobire a inimii lui Iosua
a atras îndurarea lui Dumnezeu =i înviorarea unui mesaj înbu-
cur[tor rostit prin proroci\a Hulda nu a întârziat. <Pentru c[ \i s-a
mi=cat inima, pentru c[ te-ai smerit înaintea Domnului când ai
auzit ce am spus împotriva acestui loc =i împotriva locuitorilor
lui, care vor ajunge de spaim[ =i de blestem, =i pentru c[ \i-ai
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s[ plac[ lui Dumnezeu> (Romani 8:8). Dac[ vrem s[ ne fie ascul-
tate rug[ciunile =i dorim vremuri de înviorare, va trebui s[ ne
l[s[m înv[\a\i de Cuvântul Bun al lui Dumnezeu, pentru ca aler-
garea =i jertfele s[ nu ne fie în zadar. 
Unii oameni în\eleg Scriptura =i bucurându-se de adev[rurile ei

sunt gata s[ le împ[rt[=easc[ cu al\ii. Al\ii recunosc c[ nu cunosc
Scripturile =i, asemenea celor din Berea, cercetând ce li se spune
cu ce este scris se las[ înv[\a\i, ca astfel s[ poat[ cre=te de la a fi
sugari în credin\[ la o stare de maturitate, în care pot aduce folos
trupului lui Hristos. Este tragic îns[ cazul acelora care nu cunosc
Scripturile =i nu =tiu c[ nu le cunosc =i nici nu se las[ înv[\a\i. Un
caz =i mai disperat este al acelora care nu le cunosc, =tiu c[ nu le
cunosc, dar din orgoliu sau înd[r[tnicie nu se las[ sf[tui\i, ci pre-
fer[ s[-=i risipeasc[ vremea scurt[ pe care o au de tr[it pe p[mânt.
Religia, chiar foarte pu\in[, poate prezenta un pericol, pentru c[ un
astfel de om se poate crede a fi bine =i nu mai caut[ adev[rul, ori
dac[-l întâlne=te nu-l mai recunoa=te sau îl refuz[ dac[ pre\ul
lep[darii de sine i se pare prea mare. Tr[irea dup[ îndemnurile
Duhului, în lumina Evangheliei, aduce stabilitate spiritual[ în via\a
noastr[, =i cu toate c[ nu vom fi niciodat[ des[ vâr =i\i ca Domnul
nostru, strângând Cuvântul =i tr[indu-L continu[m s[ cre=tem în
credin\[, în cunoa=terea Scripturii, acestea fiind metodele prin care
Duhul Sfânt dezvolt[ în noi chipul lui Hristos.
Ascultarea de Cuvânt dezvolt[ în noi un caracter frumos =i cu

o judecat[ deprins[ prin întrebuin\are putem discerne adev[rul de
neadev[r, ca astfel cunoscându-ne darul pe care l-am primit s[-l
punem la lucru în folosul Stâpânului. Noi ne gândim la David c[
a fost cel mai de seam[ împ[rat al lui Israel, dar Dumnezeu l-a
numit robul Lui (1 Împ[ra\i 14:8), care a slujit genera\iei lui dup[
planul lui Dumnezeu (Fapte 13:36). Este de dorit ca Domnul s[
vad[ =i în noi c[ suntem robi =i roabe ale Lui din dragoste, care
spre slava lui Dumnezeu slujim genera\iei noastre ca ni=te indica-
toare care arat[ drumul spre Hristos. Când Domnul este
desf[tarea noastr[, a=a cum ne este promis, El ne va da ce ne
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întreag[ a lui Abel, despre care apostolul Ioan ne spune c[ era o
via\[ tr[it[ în fapte de neprih[nire (1 Ioan 3:10-12). Pe de alt[
parte faptele lui Cain au fost rele =i aceasta a inclus faptul c[ nu
=i-a iubit fratele (1 Ioan 4:20), de aceea Dumnezeu nu a privit cu
pl[cere spre el =i jertfa lui. 
Cea de-a treia condi\ie men\ionat[ în versetul citat la început

este aceea de a c[uta Fa\a Lui =i poate am spune c[ prin post =i
rug[ciune facem aceasta, dar El ne cere s[-I c[ut[m Fa\a, pentru
c[ în noi apare de multe ori dorin\a dup[ ceva mereu nou =i dife -
rit. Este necesar s[ c[ut[m ceva de lucru acolo unde lucreaz[
Domnul, ca s[ particip[m =i noi acolo sau unde El poate folosi
ceva din ce avem noi. Exist[ în noi tendin\a de a alerga dup[
oameni =i evenimente, în loc s[ fim mul\umi\i cu prezen\a
Domnului, care ar trebui s[ ne fie îndeajuns. Când vom lua seama
la aceste condi\ii, în care ne sunt promise vremurile de înviorare
=i ascultare a rug[ciunilor noastre, se va îndeplini =i cea de-a patra
condi\ie, în care Dumnezeu ne cere o abatere de la c[ile rele. Une-
ori aceste c[i sunt c[i spre p[cat, iar de alte d[\i sunt doar c[i pe
care datorit[ nevegherii ajungem s[ pre\uim mai pu\in mântuirea
=i s[ strângem mai mult pe p[mânt decât în cer. 
Cercetarea noastr[ sincer[ înaintea Lui d[ glas con=tiin\ei

noastre, care este ca un geam pe care trebuie s[-l \inem curat,
chiar dac[ va trebui s[-l sp[l[m cu lacrimi, pentru c[ numai
atunci va p[trunde prin el lumina care vine de sus ca s[ nu mai
tr[im în întuneric. F[r[ de excep\ie, Biserica lui Dumnezeu este
alc[tuit[ din oameni care au fost fire=ti, dar prin înnoirea f[cut[
de Duhul Sfânt devin o zidire nou[ în Hristos, deoarece devin
duhovnice=ti. De ce a fost nevoie ca Nicodim, ucenicii Domnului
Isus, cei din Efes s[ aib[ aceast[ experien\[ a na=terii din nou?
Pentru c[ f[r[ de aceast[ na=tere de sus nu putem fi decât fire=ti,
adic[ p[mânte=ti, =i de=i unii sunt mai buni iar al\ii mai r[i, to\i
sunt tot fire=ti, =i cei fire=ti nu pot s[-I fie pl[cu\i lui Dumnezeu
=i nici nu vor ajunge acolo unde este El, pentru c[ El nu-+i va
duce ]n cas[ ce nu-I place. <Deci, cei ce sunt p[mânte=ti, nu pot
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va>, de care s-a folosit spre slava Lui ca de un vas de cinste.
Smerenia va face acela=i lucru =i în via\a ta, dac[ l[sându-\i preju -
diciile tale, cu privire la cum crezi c[ ar trebui s[ lucreze El, }l vei
c[uta pe Dumnezeu cu toat[ inima. 
To\i avem de luat decizii în aceast[ c[l[torie spre Cer =i avem

de ales pe cine l[s[m s[ ne influen\eze. Putem l[sa s[ ne influ-
en\eze prietenii, familia, sentimentele trec[toare, circumstan\ele
vie\ii, sau putem alege s[ ne l[s[m influenta\i cel mai mult de
sfatul Scripturii, prin care ne vorbe=te Dumnezeu. În calitatea de
robi ai lui Isus Hristos devenim mai mari atunci când noi ne
mic=or[m, iar El cre=te în noi, a=a cum a spus =i Ioan Botez[torul.
De unde =tim dac[ suntem robi? Dup[ modul ]n care ac\ion[m
atunci când suntem trata\i ca robi. A te l[sa dus de curent =i a face
ce fac al\ii de obicei este u=or, la fel cum un pe=te mort poate fi
dus de curent din Marea Galileii, prin Iordan, pân[ în Marea
Moart[, dar pentru a face ceva deosebit trebuie hot[râre =i
dedicare cu pasiune. Nu ai vrea s[ fii sufletul de la care s[
porneasc[ o trezire spiritual[ în casa ta, în adunare sau chiar în
ora=ul unde locuie=ti? 
În Cuvântul citat la început Dumnezeu \i-a spus de ce ai nevoie

pentru a avea rug[ciunea ascultat[. Când ne rug[m cum trebuie,
în noi se dezvolt[ nu doar bun[tatea, ci =i evlavia, calitate cres-
cut[ în noi de Duhul Sfânt, care ne face s[ sem[n[m cu
Dumnezeu mai mult. Pre=edintele Avram Licoln a mers la un ser-
viciu religios, în care predicatorul a încheiat predica cu cuvintele:
<Doamne, fii de partea noastr[!> La sfâr=itul serviciului, Licoln a
spus c[ este mai bine s[ se roage ca ei s[ fie aceia care s[ fie de
partea Domnului. Rug[ciunea noastr[ trebuie s[ aib[ ca rezultat
faptul c[ noi am trecut de partea dorin\elor lui Dumnezeu pentru
noi, =i nu faptul c[ Dumnezeu a trecut de partea dorin\elor noas-
tre. Este bine ca lista motivelor de laud[ la adresa Lui s[ fie mai
lung[ dec`t lista motivelor de îngrijoare =i a cerin\elor, fiindc[
aceasta }l va onora pe Domnul. Dac[ vrei s[ vin[ vremurile de
înviorare, care sunt promise de Dumnezeu =i cre=tinilor de ast[zi,
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dore=te inima. Când El va fi desf[tarea noastr[ ne va da nu fan-
teziile noastre, ci ceea ce avem nevoie împreun[ cu dorin\e de la
El, ca apoi s[ duc[ la îndeplinire în via\a noastr[ aceste dorin\e
spre gloria Lui. De ce merge un tân[r sau o tân[r[ în Africa sau
India ca misionari? Pentru c[ au ajuns s[-L cunoasc[ pe Domnul,
iar El le-a dat dorin\e sfinte, pe care i-a ajutat s[ le duc[ la
îndeplinire. Astfel de suflete, care tr[iesc o via\[ de d[ruire pen-
tru Hristos, au în\eles c[ aceast[ c[l[torie numit[ via\[ nu este
destina\ia, ci doar ceva înainte de a ajunge la destina\ie. 
Aceia care din duhovnice=ti ajung s[ fie din nou lume=ti tr[iesc

ca =i cum aceast[ c[l[torie ar fi destina\ia =i pierd oportunit[\ile
de îmbog[\ire fa\[ de Dumnezeu, punându-=i în acela=i timp
sufletul în mare pericol. Când c[l[torim cu avionul =i acesta se
ridic[ în aer suntem mul\umi\i c[ lucrurile decurg cum ne-am
a=teptat, dar dac[ odat[ ce am ajuns la altitudinea corect[ pilotul
ar spune c[ am ajuns la destina\ie =i c[ de acum vom c[l[tori
]ncontinuu, f[când ocoluri pe deasupra lumii, am fi foarte
nemul\umi\i cu un astfel de anun\. Acum suntem în c[l[torie spre
|ara promis[, deci este bine s[ nu ne facem prea comozi, pentru
c[ totul este temporar aici, a=a cum este =i trupul nostru. De aceea
este bine s[ folosim via\a aceasta cu folos ve=nic, prin a o pune în
slujba lui Dumnezeu, ]nc`t la sfâr=itul pelerinajului pe p[mânt s[
ajungem cu adev[rat la destina\ia dorit[, care este casa Tat[lui
nostru cel ceresc. 
Dumnezeu este mul\umit de via\a noastr[ atunci când vede

chipul Fiului S[u în noi =i este glorificat când suntem mul\umi\i
de planul Lui pentru noi. Spiritualitatea omului duhovnicesc, a
c[rui rug[ciune ajunge pe altarul lui Dumnezeu, nu const[ în cer-
emonii, ci într-o închinare în duh =i adev[r; const[ în a face tot ce
po\i spre slava Lui, cu ceea \i s-a dat, ]nc`t s[ \i se poat[
încredin\a =i mai mult. În primii 40 de ani de via\[ Moise a înv[\at
s[ fie cineva, ca apoi în urm[torii 40 de ani s[ înve\e s[ fie un
nimeni =i aceasta s[-l califice pentru a fi folosit de Dumnezeu. El
ia un om care se vedea a fi un nimeni spre a face din el un <cine-
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49
CUVÂNTUL S-A FÃCUT TRUP

<+i Cuvântul S-a f[cut trup, =i a locuit printre noi,
plin de har, =i de adev[r. +i noi am privit slava Lui, o
slav[ întocmai ca slava singurului n[scut din Tat[l.>  

Ioan 1:14

Primul capitol al Evangheliei scris[ de apostolul Ioan
con\ine mai mult adev[r, mai adânc =i mai aduc[tor de
binecuvântare în via\a omului decât toate scrierile filo-

zofilor numi\i de oameni a fi mari pentru ceea ce au avut ei de
spus. Este un text care se adânce=te într-un necunoscut =i imediat
dep[=e=te orice filozofie conceput[ de mintea omeneasc[, dar prin
cuvinte potrivite pentru a fi pricepute de mintea noastr[ aduce
concep\ia de <ve=nicie> pu\in mai aproape de în\elegerea ome-
neasc[. Un pescar cu numele de Ioan, fiul lui Zebedei, un om
nec[rturar, a scris despre adâncimile lui Dumnezeu care nu pot fi
p[trunse pe deplin dec`t prin Duhul Sfânt, care ne ajut[ s[
în\elegem mai u=or c[ aceast[ revela\ie este de la Dumnezeu =i nu
este datorit[ în\elepciunii omene=ti. Este o parte a Scripturii care
ni-L face mai bine cunoscut pe Dumnezeu =i lucrurile cu privire
la ve=nicie, care nu pot fi pe deplin în\elese de mintea omului,
]ns[ ne d[ destul[ lumin[ ]nc`t s[ în\elegem c[ avem de-a face cu
un Dumnezeu bun, care iube=te omul =i nu a r[mas indiferent la
starea p[c[toas[ a lui, pentru care dreptatea Lui la sfâr=itul vie\ii
l-ar fi condamnat la moarte. 
Domnul Isus, care este Bun, a intervenit într-un mod direct =i

chiar foarte costisitor pentru El, pentru a face posibil[ recuperarea
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fere=te-te de tot ce \i se pare r[u, cite=te Scriptura, luând întreg
sfatul ei cu privire la un subiect, c[utând s[ te reg[se=ti în ea, pen-
tru c[ nimic nu va putea înlocui în via\a ta influen\a acestei c[r\i. 
Un om citea Scriptura într-un vagon restaurant =i cineva l-a

întrebat dac[ în\elege tot ce cite=te. Omul care citea a spus c[ nu
în\elege chiar tot, dar în\elege suficient. A spus c[ el chiar dac[ nu
în\elege tot, face ceea ce a f[cut cu pe=tele pe care-l mâncase =i a
c[rui oase erau în farfurie. A spus c[ ia tot ce în\elege, iar ce nu
în\elege pune la o parte, pentru a nu se ]neca cu el. Copiii
Domnului au parte de o veste bun[ =i de una foarte bun[, pe când
aceia care nu sunt ai Lui nu au decât o veste rea =i una =i mai rea.
Copiii Domnului au promisiunea c[ Domnul este cu ei în toate
zielele, iar la sfâr=it de alergare pentru cel care a lucrat bine este
preg[tit[ o mo=tenire nestric[cioas[. Cel care nu s-a predat
Domnului tr[ie=te f[r[ împlinire =i plin de frica judec[\ii viitoare,
ca apoi s[ sfâr=easc[ în locul de chin ve=nic preg[tit pentru Satana
=i slujile lui. Dac[ nu ai luat decizia de a te preda Domnului Isus,
care a pl[tit pentru vina ta cu sângele =i via\a Lui, ast[zi te îndemn
s[ faci acest pas de a te poc[i, ca s[ tr[ie=ti fericit aici =i la
sfâr=itul drumul numit via\[ s[ ajungi acolo unde sunt aceia care
au cerut =i au primit darul mântuirii.

Amin
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de p[c[to=i =i s[-i împace prin jertfa Sa cu Tat[l. A=a cum L-a
numit îngerul, El este Fiul Celui Prea]nalt, care a primit scaunul
de domnie al lui David =i }mp[ra\ia Lui este ve=nic[. El nu S-a
n[scut din s[mân\a spiritual[ corupt[ mo=tenit[ din Adam =i nici
din una p[mânteasc[, ci Pruncul Isus a fost z[mislit de la Duhul
Sfânt în fecioara Maria, care =i-a pus via\a la dispozi\ia lui
Dumnezeu. Prin aceasta ea a dat dovad[ de o maturitate spiri tual[
neobi=nuit[, primind s[ fie un vas de cinste de care s[ se
foloseasc[ El (Isaia 7:14). 
Na=terea Domnului Isus dintr-o fecioar[ a fost o minune pre-

vestit[ prin prorocul Isaia =i o nou[ lucrare f[cut[ de Dumnezeu,
doarece a fost un nou mod al lui Dumnezeu de a aduce via\[ pe
p[mânt. Na=terea Domnului Isus a fost pres[rat[ cu minuni prin
interven\ia direct[ a lui Dumnezeu. Magii, care probabil c[
veneau din Babilon, I-au v[zut steaua care i-a c[l[uzit pân[ la
locul unde era Pruncul Isus =i familia Lui. Prin Irod, vr[jma=ul a
vrut s[ opreasc[ planul bun al lui Dumnezeu, dar prin interven\ie
divin[ Iosif cel ascult[tor de Dumnezeu a protejat Pruncul =i pe
mama Lui. Ca om n[scut din femeie, Domnul Isus, Cuvântul
întrupat, a cunoscut oboseala în trup, foamea, setea, iar când a
p[timit durerile fizice ale trupului, dar în toate a tr[it f[r[ de
p[cat, o via\[ în ascultare de Tat[l =i de slujire a oamenilor (Evrei
2:14). El S-a f[cut p[rta= deopotriv[ la aceste sl[biciuni =i limite
ale trupului de carne, spre a putea fi un înlocuitor potrivit omului.
Oare ce o fi zis sau gândit cei din jurul acestui Prunc când L-au
auzit plângând? 
Prin venirea Lui în trup Dumnezeu S-a dovedit a fi cea mai

darnic[ fiin\[ din Univers, pentru c[ iubind lumea <... a dat pe sin-
gul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, s[ nu piar[, ci s[ aib[
via\[ ve=nic[.> El a fost singurul om care a tr[i f[r[ p[cat, El a
fost singurul Sacrificiu care ne-a putut pl[ti vina, El este singurul
Salvator adev[rat, care vrea =i ne poate duce în cer, dar acestea
toate au început s[ se desf[=oare pe p[mânt într-un mod vizibil
nou[, prin na=terea Lui în Betleemul din Iudea, a=a cum au spus
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sufletelor oamenilor. La s[rb[toarea na=terii Domnului copiii =i
uneori chiar =i adul\ii se întreab[ unii pe al\ii ce dar au primit, ]ns[
niciun dar nu se apropie ca valoare =i tr[inicie cu darurile pe care
Dumnezeu ni le-a adus prin venirea Lui în lume. Venirea Lui
ne-a adus darul unei vie\ii noi, în care noi, ca f[pturi noi, tr[im
pentru lumea care vine (2 Corinteni 5:17). Ca f[ptur[ nou[ în
Hristos sufletul î=i schimb[ direc\ia =i destina\ia drumului. }n
via\a unui astfel de suflet se v[d schimb[ri la fel cum au fost
schimb[ri în via\a lui Bartimeu cel vindecat de orbire =i la fel cum
au fost v[zute în via\a celui vindecat în \inutul Gadarenilor. 
Un alt dar pe care venirea Lui pe p[mânt ni l-a adus este fap-

tul c[ tr[im o via\[ de slujire, la sfâr=itul c[reia vom primi o
r[spl[tire ve=nic[ =i nestric[cioas[. Acela care tr[ie=te via\a cu
folos este gata pentru orice lucrare bun[, este gata s[ spun[:
<Iat[-m[!, Trimite-m[!>, =i cu bucurie este gata pentru jertf[, ca =i
Zacheu în a c[ruia cas[ a intrat mântuirea. Un alt dar pe care
venirea Domnului Isus pe p[mânt ni l-a adus este darul de a avea
harul de a-I sluji =i de a-I aduce închinarea noastr[. Magii cei
în\elep\ii I S-au închinat cu plec[ciune =i daruri, orbul vindecat I
S-a închinat la fel ca =i al\ii, care au avut parte de atingerea Lui
vindec[toare. Ucenicii Lui I S-au închinat =i to\i care au primit
darul mântuirii I S-au ]nchinat =i I Se închin[ recunoscând nu
numai bun[tatea Lui, dar =i Suveranitatea Lui. Este o închinare
care începe în inim[ =i cuprinde toate aspectele vie\ii noastre
atunci când El, care a venit în trup ca s[ ne fie Salvator, este cu
adev[rat Domn în via\a noastr[. 
Din anul 325 cre=tinii au pus deoparte o zi a anului în care s[

s[rb[toareasc[ na=terea Domnului Isus, dar nu ziua când
s[rb[torim este cel mai important, ci important este s[ avem o
inim[ plin[ de mul\umire, pentru c[ El a venit s[rac, ca noi s[
devenim boga\i prin El. El este Fiul lui David, Fiul Mariei, Fiul
omului. El este Fiul lui Dumnezeu care a venit pe p[mânt ca s[
duc[ la îndeplinire planul numit Har, f[cut în ceruri, ca astfel s[
scoat[ oamenii din cea mai acut[ criz[ posibil[, care este starea
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care-L iubeau pe Domnul au fost umplu\i cu Duhul Sfânt. Cuvân-
tul rostit de Dumnezeu prin prorocul Mica cu privire la locul unde
avea s[ se nasc[ Mesia s-a împlinit, pentru c[ în control a tuturor
împrejur[rilor, începând de la ideea de tax[ =i pân[ la na=terea Lui
smerit[ într-o iesle, a fost Dumnezeu. El a hot[rât c[ este potrivit
ca Acela care a venit s[ moar[ pe cruce o moarte de blestem este
potrivit s[ se nasc[ în locul cel mai de jos, unde oricine a dorit a
avut acces la El ca s[ I se închine, dovedind astfel c[ El este un
}mp[rat al s[racilor.
Iosif, logodnicul Mariei, era un om neprih[nit, care atunci când

Dumnezeu i-a dest[inuit planul pe care-L avea cu privire la fami -
lia lui, în care pentru câ\iva ani el avea s[ fie în rolul de tat[ adop-
tiv p[mântesc al Pruncului Isus, a în\eles c[ lucrurile nu stau cum
credea el =i a ascultat de Dumnezeu. Iosif a r[mas un personaj în
umbr[, primind o misiune important[, pe care a dus-o la
îndeplinire cu cinste, protejându-L în felul lui pe Pruncul Isus =i
pe mama Lui. Apoi a câ=tigat pâinea necesar[ familiei în atelierul
lui de tâmplar, unde Acela care a creat Universul a lucrat =i El ca
tâmplar. În casa de poposire nu a fost loc pentru El, dar în inima
ta are El loc? F[r[ ca aceast[ lucrare s[ aib[ loc, prin minunea
na=terii din nou, s[rb[toarea Na=terii Domnului nu-\i aduce nici-
un beneficiu, ci te las[ mai gol =i mai dezam[git de ceea ce lumea
are de oferit, pentru c[ sufletul nostru nu are pace pân[ când El nu
este ]n inima noastr[. Cei care L-au privit în bra\ele Mariei poate
au avut impresia c[ Pruncul Isus este un copil neajutorat, dar El
era de fapt <Dumnezeu tare> (Isaia 9:6), asupra c[ruia privirile
cerului erau îndreptate în tot timpul.  
S[rb[torim na=terea Domnului Isus atunci când, Cuvânul S-a

f[cut trup =i El, care a fost =i este Dumnezeu, pentru câteva
momente s-a dezbr[cat de slava cereasc[, suspendând parc[ multe
din atributele Lui de <Dumnezeu> =i smerindu-se sub mâna tare a
Tat[lui, a venit pe p[mânt ca s[ ne scape de datoria p[catului nos-
tru, pentru care a pl[tit cu sânge. El este Regele care a venit s[
moar[ pentru slujitorii Lui care-L urau. El, prin care =i pentru care
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prorocii. Oamenii care se cred importan\i aleg ora=ele renumite
pentru a face ceea ce cred ei c[ este important, dar Domnul Isus,
singurul care S-a n[scut pe p[mânt acolo unde a vrut =i când a
vrut, a ales s[ Se nasc[ într-o cetatea neînsemnat[, care a devenit
însemnat[ prin na=terea Lui în acel loc. }ntr-un mod asem[n[tor
nici noi nu avem valoare =i nici însemn[tate pân[ ce El nu se
na=te =i în noi. 
Dup[ porunca dat[ de Cezar, ca fiecare s[ se înscrie în cetatea

]n care s-a n[scut pentru a fi taxa\i, Iosif =i Maria au c[l[torit din
Nazaret cam 100 de km pân[ la Betleem, unde, dup[ planul lui
Dumnezeu, Maria L-a n[scut într-o iesle pe Pruncul Isus, f[r[ s[
cunoasc[ mul\imea profe\iilor care se împlineau în acele clipe.
<+i a n[scut pe Fiul ei cel întâi n[scut, L-a înf[=at în scutece, =i
L-a culcat într-o iesle, pentru c[ în casa de poposire nu era loc
pentru ei> (Luca 2:7). Din clipa ]n care îngerul I-a vestit planul lui
Dumnezeu, via\a Mariei a luat o întors[tur[ cu totul nea=teptat[ =i
ea a pornit pe un drum pe care nimeni nu a mai c[l[torit =i nu va
mai c[l[tori vreodat[, dup[ planul trasat cu precizie de
Dumnezeu. A fost nea=teptat faptul ca într-o societate, în care o
femeie nu avea mai nimic de spus când se luau hot[râri,
Dumnezeu a venit =i a întrebat-o dac[ este de acord ca folosin-
du-se de ea s[ înceap[ s[ schimbe lumea ca s[-i poat[ mântui pe
p[c[to=i. Ce gânduri or fi trecut prin mintea ei timp de nou[ luni,
când =tia c[-L poart[ pe Mesia? 
La început se p[rea c[-i avea împotriva ei pe to\i cei pe care-I

cu no=tea =i-L avea de partea ei doar pe Dumnezeu, dar cu timpul
cei din jurul ei =i chiar omenirea întreag[ a în\eles c[ a fost aleas[
de Dumnezeu pentru aceast[ lucrare. Maria st[tea în mirosul greu
al ieslei de animale cu întâiul ei n[scut Împ[ratul =i p[storii îi spu -
neau de coruri îngere=ti, care cântau =i-I d[deau slav[ lui
Dumnezeu. Cred c[ multe din aceste lucruri nu f[ceau pe deplin
sens pentru ea în acele momente. Multe din întreb[rile din inima
ei nu =i-au primit pe deplin r[spunsul pân[ când planul lui
Dumnezeu a fost dus la îndeplinire =i ]n ziua Cincizecimii aceia
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moartea Lui a pl[tit o dat[ pentru totdeauna plata p[catului, pen-
tru ca noi având via\a ascuns[ în El s[ avem parte de har. P[storii
cei dispre\ui\i de oameni au fost ale=i de Dumnezeu s[ participe
la aceast[ s[rb[toare a venirii pe p[m`nt a Eliberatorului, =i dup[
cum li s-a spus de c[tre îngerii care d[deau slav[ lui Dumnezeu
în jurul Betleemului s-au dus =i s-au închinat Pruncului Isus. Ei au
povestit celor din jurul Pruncului despre modul cum Dumnezeu
le-a f[cut de cunoscut aceast[ lucrare. P[storii au primit o veste
bun[, <un evanghelion> c[ li s-a n[scut un Mântuitor în cetatea lui
David =i ei L-au c[utat dup[ cuvintele îngerului. Atunci când
L-au g[sit I S-au închinat. 
Dumnezeu a invitat s[ participe la bucuria na=terii Domnului

Isus ni=te oameni care pentru cei din jurul Pruncului erau ni=te
str[ini, ]ns[ ei erau bine cunoscu\i de Dumnezeu. Invita\ia lor la
aceast[ s[rb[toare ne arat[ c[ sufletul lor era de mare pre\ înain-
tea Domnului, care =tia c[ aceia care vor primi mântuirea vor fi
dintre aceia care se v[d a fi f[r[ de merite personale. Ace=ti str[ini
care purtau cu ei mirosul oilor erau nepotrivi\i ]n ce privea legea
levitic[ de a se apropia de Cel Sfânt, dar =i din aceasta putem
vedea c[ venirea Domnului Isus a f[cut posibil ca oamenii care
miros ur`t din cauza p[catului =i chiar mor\i de mult s[ se poat[
apropia de Cel Sfânt, pentru ca în meritele Lui s[ fie cur[\i\i =i
sfin\i\i. Magii I-au privit Slava atunci când o stea I-a vestit
na=terea, apoi au mers s[-L caute =i s[ I Se închine, aducându-I
daruri Fiului lui Dumnezeu care S-a f[cut trup =i ca Prunc a stat
în bra\ele iubitoare ale Mariei. <Când au v[zut ei steaua, n-au
mai putut de bucurie. Au intrat în cas[, au v[zut Pruncul cu
Maria, mama Lui, s-au aruncat cu fa\a la p[mânt, =i I s-au
închinat; apoi =i-au deschis vistieriile, =i I-au adus daruri: aur,
t[mâie =i smirn[> (Matei 2:10, 11). 
Specula\ii despre cine au fost ace=ti magi sau câ\i au fost la

num[r nu aduc mare folos, dar ceea ce ne poate aduce folos este
s[ facem ce au f[cut ei, adic[ s[-L caut[m =i s[-I aducem
închinarea noastr[ Pruncului Isus. Ei nu s-au mul\umit cu lumina
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s-au f[cut toate, este Regele care S-a n[scut cu scopul de a purta
o coroan[ de spini =i o cruce pe care s[ f[ureasc[ mântuirea noas-
tr[. El este Mesia, Unsul, Cel a=teptat de Israel, pe care îns[ ei în
cea mai mare parte nu L-au recunoscut, nu L-au primit =i mul\i
L-au =i urât. Vestea adus[ de îngerul Gavril f[cut[ fecioarei Maria
cu privirea la minunea na=terii Domnului Isus L-a identificat
pe Domnul Isus ca fiind Fiul lui Dumnezeu, iar îngerul l-a
numit ca fiind cel Sfânt. <Îngerul i-a r[spuns: «Duhul Sf`nt Se
va pogorî peste tine, =i puterea Celui Prea]nalt te va umbri. De
aceea Sfântul care Se va na=te din tine, va fi chemat Fiul lui
Dumnezeu> (Luca 1:35). 
Domnul Isus S-a f[cut trup =i a locuit între noi oamenii, dar

f[r[ de p[cat (Evrei 4:15), pentru a-i putea aduce pe oameni la o
stare de pace cu Dumnezeu, =i astfel omul s[ poat[ fi din nou
fericit. El, care <a fost f[cut pentru pu\in[ vreme mai pe jos ca
îngerii>, a îmbr[cat un trup =i a venit s[ locuiasc[ între noi ca s[
guste moartea pentru omul p[c[tos =i astfel s[ ni se poat[ oferi
fiec[ruia dintre noi darul mântuirii prin credin\a în El (Evrei 2:9).
El a acceptat aceast[ misiune de salvare, care s-a desf[=urat pe
pamânt acum dou[ mii de ani, pentru c[ este un Preot milos
(Evrei 2:17). El <a locuit între noi>, care în original spune c[ <El
+i-a întins cortul între noi>, =i astfel a devenit un cort al întâlnirii
dintre om =i Dumnezeu. În El =i numai prin El cel p[c[tos poate
fi primit, iertat =i acceptat înaintea Tat[lui, atunci când prin
Domnul Isus intr[ ca într-o cetate de sc[pare, în care scap[ de
urm[ritor. Aceia care intr[ în acest cort al întâlnirii dintre om =i
Dumnezeu sunt aceia c[rora li se potrivesc cuvintele citate la
început: <Noi am privit slava Lui>. Aceia care nu intr[ prin
poc[in\[ la ad[postul jertfei Lui nu au decât ceea ce ei numesc
s[rb[toarea Cr[ciunului, în care caut[ fericirea în lucrurile oferite
de acest p[mânt =i care sunt trec[toare. 
Cortul întâlnirii era plin de Legea lui Dumnezeu, care cerea

mereu ca sângele jertfelor s[ acopere capacul isp[=irii, dar cortul
Domnului Isus este plin de har =i de adev[r, pentru c[ prin
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pentru a-+i ar[ta puterea =i pentru a-+i face Numele de Slav[
(Psalmul 106:8). Deoarece nu to\i oamenii v[d Slava Lui este
bine s[ te întrebi dac[ în via\a ta ai avut o zi în care ai primit Darul
lui Dumnezeu—Mântuirea—ca astfel s[ vezi =i s[ te bucuri la
aceast[ s[rb[toare ]mpreun[ cu aceia care privesc =i au parte de
Slava Lui. S[rb[torim faptul c[ Dumnezeu a îmbr[cat trup de om,
dar ca niciun alt om, pentru c[ în El nu era codul genetic spiritu-
al dec[zut al lui Adam. Totu=i, cu toate c[ nu era nimeni mai mare
în rang ca El, S-a n[scut acolo unde nici pentru un om de rând nu
ar fi fost potrivit s[ se nasc[. S[rb[torim ziua ]n care Dumnezeu
din dragoste pentru noi a ap[rut cu fa\[ =i trup de om. 
Na=terea Domnului înseamn[ lucruri diferite pentru diferi\i

oameni =i aceasta se vede dup[ felul cum o s[rb[toresc. Pentru
unii înseamn[ doar daruri, mese festive, odihn[ =i petreceri pen-
tru trup. Pentru al\ii este o s[rb[toare spiritual[ când cuget[ la
bun[tatea lui Dumnezeu care ne-a trimis un Mântuitor, în Pruncul
care S-a n[scut în iesle =i care este Hristos Domnul. El S-a n[scut
în iesle ca s[ ne arate c[ oricine vrea poate veni la El. Dac[ El nu
te-a închis afar[, ]nc`t s[ nu po\i intra în audien\[ la El, nu te
închide nici tu prin tot felul de motive, ci mergi înaintea Lui cu o
inim[ plin[ de mul\umire =i privind la Slava Lui, ar[tat[ prin mila
Lui, prime=te darul mântuirii prin a intra pe poarta poc[in\ei. 
Cuvântul Scripturii ne spune c[ evanghelistul Filip L-a pro po -

v[duit pe Hristos în Samaria (Fapte 8:5, 8) =i acest mesaj a produs
o mare bucurie în cetate. Aceast[ bucurie este sim\it[ =i ast[zi de
to\i aceia a c[ror inim[ devine ca o cetate care-L prime=te pe
împ[ratul Isus ca Domn, nu doar ca s[ se nasc[, ci s[ =i domneas -
c[. Domnul Isus, care este Adev[rul, Logosul, S-a întrupat =i locuit
între oameni în trup, pân[ când a dus la îndeplinire planul de
mântuire prin care El, Cel nevinovat, a pl[tit vina pentru noi, cei
vinova\i. A f[cut acest lucru pentru ca to\i aceia care-L primesc nu
doar s[ cunoasc[ despre Cel care S-a n[scut în iesle, ci prin Duhul
Sfânt El s[ locuieasc[ în ei cu harul =i adev[rul Lui. Venirea Lui,
care în Cuvintele prorocului Isaia }l descriu ca un <Fiu care ni s-a
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stelei, ci L-au c[utat =i L-au g[sit pe Acela care a f[cut stelele =i
a pus lumina în ele. Lumina acestei stele spunea ceva despre
Slava Celui n[scut în iesle, care a fost înf[=at în scutece =i culcat
într-o iesle. Lumina Lui atrage =i ast[zi sufletele oamenilor la El,
care este Lumina lumii =i când }l g[sesc <nu mai pot de bucurie>.
Slava lui Dumnezeu se vede =i în via\a sufletului care se
poc[ie=te, primindu-L pe Domnul Isus s[ Se nasc[ în inima lui, ca
astfel s[ devin[ o ambasad[ =i un ambasador al Cerului, pentru c[
acolo unde este un cre=tin n[scut din nou, în care este v[zut
Hristos, acolo este =i Dumnezeu. 
Mai târziu, la 12 ani, Slava în\elepciunii Lui i-a uimit pe

preo\ii din templu, ca apoi, la nunta din Cana, =i ucenicii pe care
El i-a ales s[ ajung[ s[ vad[ Slava Lui ( Ioan 2:11) =i s[ cread[ în
El. Slava Lui a fost v[zut[ în minunile pe care Le-a f[cut =i în
aten\ia =i mila pe care a ar[tat-o fa\[ de aceia care erau socoti\i de
lumea religioas[ de atunci ca fiind irecuperabili. În El a fost
v[zut[ slava =i chipul lui Dumnezeu. Domnul Isus a adeverit acest
lucru atunci când i-a spus lui Toma c[ cine a v[zut pe Fiul a v[zut
pe Tat[l, pentru c[ El este oglindirea Tat[lui. <El este chipul
Dumnezeului celui nev[zut, cel întâi n[scut din toat[ zidirea>
(Coloseni 1:15) =i totu=i nu to\i au v[zut Slava Lui. Tu po\i s[ spui
c[ ai v[zut ceva din Slava Lui? Moise a avut aceast[ oportunitate
de a vedea slava Lui, dar deocamdat[ nu =tim care parte din Slava
Lui I-a inundat inima prima dat[ =i care parte I-a mi=cat-o
mai mult. Slava Lui se vede în crea\ia p[mântului cu tot ce este
viu pe Terra. Slava Lui o spun =i cerurile cu o=tirea miliardelor
de corpuri cere=ti. 
Slava Lui o vedem în planul de salvare a omului pe care L-a

f[cut =i vestit chiar din Eden, plan care a intrat în mi=care într-un
mod vizibil nou[, oamenilor, atunci când Cuvântul S-a f[cut trup
=i a locuit printre noi, p[mântenii. Slava puterii =i dragostei Lui o
putem vedea cel mai bine la Golgota, unde Domnul Isus a dus la
îndeplinire planul Tat[lui, devenind o jertf[ f[r[ cusur ca pre\ de
r[scump[rare a omului. Psalmistul ne spune c[ El ne-a mântuit
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continua cu via\a ve=nic[. Amin. 

50
CE TE OPREºTE SÃ AI VIAÞÃ VEºNICÃ?

<Atunci s-a apropiat de Isus un om, =i I-a zis:
«Înv[\[torule, ce bine s[ fac, ca s[ am via\a
ve=nic[?»> Matei 19:16

Pentru c[ Dumnezeu a pus în om gândul ve=niciei,
dintr-un instict intuitiv acesta caut[ s[ afle cine este
Acela care L-a creat, caut[ care este scopul cu care a fost

creat =i modul în care ar putea ajunge s[ aib[ siguran\a c[ are
via\[ ve=nic[. Religiile p[mântului caut[ s[ dea un r[spuns aces-
tor întreb[ri, dar uneori produc mai mult[ confuzie decât lumin[,
pentru c[ privind la atâtea c[i care promit c[ duc c[tre
Dumnezeu, de multe ori omul nu =tie ce s[ aleag[ =i se întreab[
care este religia cea bun[. Religia bun[ nu este aceea în care
avem ceea ce dorim atunci când vrem noi, cum a fost în cazul
fiilor lui Zebedei, care în acea vreme nu =tiau ce cer, ci este aceea
prin care Dumnezeu face din noi ceea ce vrea El =i cum vrea El.
<Fiii lui Zebedei, Iacov =i Ioan, au venit la Isus, =i I-au zis: «Înv[ -
\[torule, am vrea s[ ne faci ce-|i vom cere»> (Marcu 10:35).
Toate sufletele au fost create de Dumnezeu s[ existe ve=nic =i
odat[ ce omul î=i sfâr=e=te c[l[toria pe p[mânt intr[ în via\a
ve=nic[ în prezen\a lui Dumnezeu sau în moarte ve=nic[, care este
desp[r\ire ve=nic[ de fa\a lui Dumnezeu. 
În textul citat avem exemplul unui suflet cunoscut de noi cu

numele de <tân[rul bogat>, care era con=tient c[ exist[ o via\[
ve=nic[ =i chiar avea o sete spiritual[ dup[ un sim\ cunoscut
numai de cei care au via\[ ve=nic[. Pe lâng[ c[ era bogat, din tex-
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dat>, a fost o venire în trup, sub forma chipului unui <Copil care ni
s-a n[scut>. Aceast[ venire a Lui pe p[mânt, în lumea ostil[ a lui
Irod, a fost un act al umilin\ei, fiindc[ pentru o clip[ S-a f[cut pe
Sine s[rac, dezbr[cându-se de Slava Sa =i desp[r\indu-Se de Tat[l
Sfânt =i de mul\imea îngerilor în s[rb[toare. A produs mesajul
venirii Lui pe p[mânt bucurie =i în inima ta? Cuvântul S-a f[cut
trup în persoana Domnului Isus pentru ca noi s[ avem o s[rb[toare
în care s[ ne bucur[m de darul lui Dumnezeu care a dat =i continu[
s[ ne dea tot felul de binecuvânt[ri în via\[ noastr[, nu ca darurile
pe care le primim sau le d[m noi.
Textul citat men\ioneaz[ un grup de oameni privilegia\i, care

<au privit slava Lui> =i omul nu se poate bucura de nimic prea
mult timp, pân[ când nu prive=te la slava Lui, la p[catul propriu,
ca apoi s[ cear[ mila Acestui Mântuitor plin de mil[, care-i
prime=te pe p[c[to=i =i prin poc[in\[ le d[ nevinov[\ia. S[rb[ -
toarea Na=terii Domnului este numit[ =i s[rb[toarea luminilor =i a
darurilor, de aceea pentru a te bucura cu adev[rat de aceast[
s[rb[toare ai nevoie de lumina care vine de sus =i care-\i arat[ cât
de mare nevoie ai de un Mântuitor, ca apoi s[ ceri =i s[ prime=ti
Darul lui Dumnezeu. Domnul Isus este Cuvântul care s-a f[cut
trup =i a tr[it între noi, pentru ca =i noi s[ tr[im o via\[ nou[
duhovniceasc[. El S-a n[scut în Betleemul din Iudea, pentru ca
noi s[ putem locui ve=nic în Ceruri. 
El S-a n[scut ca s[ moar[, pentru ca =i noi s[ murim fa\[ de

p[cat. E=ti tu cu adev[rat feri cit la aceast[ s[rb[toare? Domnul
Isus, Cuvântul întrupat, face =i ast[zi oameni ferici\i prin a le ierta
p[catul, prin a da un rost vie\ii lor =i prin a-i înso\i prin Duhul
Sfânt pân[ când ajung acolo unde locuie=te Acela care S-a f[cut
trup =i a locuit între noi plin de har =i de adev[r. Îngerii I-au dat
slav[ lui Dumnezeu atunci când S-a n[scut. Dac[ }l prime=ti când
El st[ =i bate la u=a inimii tale, El va intra, =i gustând din
bun[tatea Lui sufletul t[u va avea =i el dorin\a s[-I dea slav[
Aceluia care a venit în trup ca s[-\i fie Mântuitor. Vino la Isus, =i
El te va face s[ cuno=ti ce înseamn[ adev[rata fericire, care va
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va cere s[ te despar\i de ele. <Ce bine s[ fac?>, a întrebat tân[rul
bogat, ceea ce ne spune c[ el a încercat s[ fac[ bine, dar nu =tia
care va fi binele acela pe care f[cându-l îi va da siguran\a vie\ii
ve=nice. Acel <bine> era acela de a-L alege pe Domnul Isus mai
presus de orice lucru care-i lega inima, =i plin de triste\e a con-
statat c[ nu este în stare s[ pl[teasc[ acel pre\ sau s[ fac[ acel
<bine>. Ce te opre=te s[ fii plin de zel pentru fapte bune? Dorin\a
de a avea mai mult sau anturajul pe care-l frecventezi? 
Exist[ o specie de rechini care cresc în m[rime, dup[ m[sura

mediului în care tr[iesc. Un astfel de rechin, într-un acvariu mai
mic, poate r[mâne la o lungime de jum[tate de metru, pe când,
dac[ este în ocean, aceea=i specie de rechin poate cre=te la mai
bine de trei metri lungime. Ghedeon a crescut ca un astfel de pe=te
în acvariul madiani\ilor, dar când Domnul l-a scos ]n larg a cres-
cut în credin\[ la m[sura dorit[ de Dumnezeu. Împrejur[rile =i
anturajul în care alegi s[ tr[ie=ti î\i pot afecta cre=terea spiritual[
=i apoi în mod propor\ional î\i va afecta roada pe care o vei avea
în via\a ta. Un =oim nu se asociaz[ cu g[inile =i cu curcanii. Cei
care tr[iesc pentru lumea care vine, mai mult decât a li-L vesti pe
Domnul Isus, nu r[mân în anturajul acelora care caut[ s[ stoarc[
ceva bucurie doar din lucrurile care sunt sub soare. Dac[ vei alege
s[ cau\i =i s[-i înl[turi pe cei care te opresc s[ prime=ti via\a
ve=nic[ sau de a tr[i din plin pentru Dumnezeu, po\i s[ te a=tep\i
s[ fii atacat de vr[jma= imediat, nu pentru ce e=ti când porne=ti în
aceast[ direc\ie, ci pentru ceea ce El =tie c[ po\i deveni atunci
când tr[ie=ti prin credin\[. 
Pe Ghedeon, cel r[u ar fi vrut s[-l omoare prin oameni chiar de

la început, de când a fost chemat la o slujb[ de c[tre Dumnezeu,
nu pentru c[ era tare =i de temut, ci pentru ce avea s[ fac[ mai
târziu, când s-a l[sat folosit în slujba lui Dumnezeu. Pe David,
acela=i vr[jma= a încercat s[-l omoare cu suli\a lui Saul, nu pen-
tru ce era el atunci, ci pentru ce urma s[ fie =i s[ fac[. Ca =i în
cazul lor, când te hot[r[=ti s[ ascul\i =i s[ renun\i la ceea ce te
opre=te de la a primi mântuirea sau de a fi mai aproape de
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tul care descrie convorbirea pe care a avut-o cu M`ntuitorul,
reiese c[ era un tân[r curajos, moral, religios =i sincer interesat de
lucrurile spirituale. Cu toate aceste calit[\i, acest tân[r bogat
p[mânte=te era tot nesatisf[cut în interiorul lui, deoarece, cu toate
c[ avea tot ce-i trebuia =i a f[cut tot ce =tia el s[ fac[, sim\ea
c[ nu are via\[ ve=nic[ =i probabil c[ privea cu îngrijorare la
ziua când va trebui s[ p[r[seasc[ p[mântul ca s[ intre în ve=nicie
prin poarta mor\ii. 
A auzit de prorocul din Nazaret care vindec[ orice boal[, care

înv[\[ noroadele în mod diferit de cel al c[rturarilor =i al fariseilor
=i s-a hot[rât s[ mearg[ la Domnul Isus pentru a primi o solu\ie la
nelini=tea care-l m[cina în[untru. A f[cut aceasta întrebându-L în
mod direct: <Înv[\[torule, ce bine s[ fac, ca s[ am via\[ ve=nic[?>
Domnul Isus care =tia tot ce avea acel tân[r =i cuno=tea felul în
care acele lucruri îi \ineau inima legat[ de p[ mânt i-a spus s[
vând[ tot ce are, apoi s[-L urmeze pe El. Tân[rul care a venit s[
cear[ o solu\ie a primit-o, ca apoi nemul \umit de ea s[ plece de la
Domnul Isus <foarte întristat>, fiindc[ era foarte bogat. În acele
momente a aflat lucruri despre el însu=i pe care înainte nu le
cuno=tea. A aflat c[ via\a ve=nic[ pe care o socotea foarte impor-
tant[, de fapt nu îi era a=a de important[ cum a crezut el înainte
de a veni la Domnul Isus. A aflat despre el c[ nu era gata s[
pl[teasc[ orice i s-ar cere ca s[ poat[ avea via\[ ve=nic[. Cât de
important[ este pentru tine via\a ve=nic[? Exist[ altceva care
socote=ti a fi mai important? Dac[ DA, acel lucru, situa\ie sau
acea persoan[ te va opri de la a primi =i a intra în via\a ve=nic[. 
A=a cum vedem în cazul tânarului bogat, Dumnezeu ne cere s[

<renun\[m> în favoarea Lui, pentru c[ El vede c[ acel lucru st[ în
calea noastr[ pentru a intra în via\a ve=nic[. Dumnezeu nu dore=te
s[ te vad[ s[rac, dar vrea s[ vad[ dac[ e=ti gata ca de dragul Lui
s[ renun\i la acel lucru pe care El ]l vede a fi mai de mare pre\
dec`t El. Atunci când El te cheam[ ca s[-\i dea via\a ve=nic[, El
prive=te la rela\ia ce o ai cu lucrurile pe care le ai. Dac[ El vede
c[ în loc s[ le tratezi ca un ispravnic, le tratezi ca un st[pân, El î\i
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desp[r\i de Domnul înseamn[ a l[sa jugul lumii jos =i a lua jugul
Domnului, care înseamn[ a duce o cruce. Crucea stârne=te
împo trivire, pentru c[ ea condamn[ orice alt[ cale care se pretinde
c[ duce la via\[ ve=nic[. Jertfa Domnul Isus exclude f[r[ sfial[
sau ezi tare orice alt[ metod[ de a încerca s[ facem vreun bine
pentru a avea via\[ ve=nic[. De aceea vestirea crucii lui Hristos a
provocat întotdeauna împotrivirea oamenilor seto=i dup[ p[cat,
care cau t[ s[ fac[ ceea ce ei aleg s[ numeasc[ bine. Pe unii
ceea ce-i opre= te de la a primi via\a ve=nic[ este mândria lor.
Pân[ c`nd omul nu-=i calc[ mândria în praf =i se smere=te,
admi\ând c[ este un p[catos care nu se poate salva singur, r[mâne
departe de mântuire.
Mândria este aceea care de multe ori te pune s[ cumperi lucruri

de care nu ai nevoie, cu bani pe care nu îi ai, ca s[ impresionezi
oamenii de care probabil c[ nici nu î\i place. Mândria este p[catul
care trimite cei mai mul\i oameni în iad =i care poate aduce iadul
chiar în c[snicie. Mândria, care întineaz[ omul =i-L sfideaz[ pe
Dumnezeu, poate aduce necazul =i paguba în biserici, pentru c[ ea
nu se bucur[ pân[ când nu are mai mult ca altul. Un om mândru
nu-L poate vedea pe Dumnezeu, pentru c[ prive=te în jos spre
al\ii, ]ns[ pentru a-L vedea pe Dumnezeu trebuie s[ prive=ti în
sus, v[zându-te pe tine însu\i jos. Pe de alt[ parte, un om smerit
este un om care a încetat s[ se lase în=elat de firea lui cu p[reri
înalte despre el însu=i =i a schimbat astfel de p[reri cu ceea ce
spune Dumnezeu despre el. Un lucru pe care nu trebuie s[-l uit[m
este c[ Dumnezeu nu va accepta niciodat[ motive pentru p[cat, ci
el \ine omul r[spunz[tor de ceea ce face pe acest p[mânt. Pentru
c[ El =tie c[ omul nu se poate sc[pa de vina p[catului, a trimis pe
Fiul S[u s[ moar[ o moarte înlocuitoare pe cruce, pentru ca
oricine crede în El s[ nu piar[, ci s[ aib[ via\[ ve=nic[. 
Psihologii spun c[ cea mai mare voin\[ a omului este aceea de

a tr[i, dar datorit[ p[catului, Domnul Isus, care iube=te omul, a
venit pe p[mânt cu voin\a de a muri, pentru ca ceea ce ]l opre=te
de la a putea primi via\a ve=nic[, adic[ p[catul lui, s[ poat[ fi dat
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Domnul, vei fi p[zit de puterea lui Dumnezeu, care întotdeauna
este în deplin control. Alerg[torii de la întrecerile Olimpice când
alearg[ nu-=i pot permite s[ se uite înapoi ca s[ vad[ ce se întâm-
pl[, pentru c[ doar o frac\iune de secund[ îi poate costa o medalie.
+i noi la fel, l[sând trecutul s[ r[mân[ în trecut, suntem chema\i
s[ alerg[m înainte ca s[ primim cununa care nu se va ve=teji.
Domnul Isus nu a negat faptul c[ tân[rul p[zise Legea =i nici nu
i-a cerut s[ fie des[vâr=it, ci doar i-a spus care este lucrul care-l
\ine legat =i-l opre=te de la a primi via\a ve=nic[. 
Tân[rul bogat plin de voin\[ =i dedicare, ]ns[ care =i-a neglijat

inima care-l în=ela, a venit la Domnul Isus dorind ca pe lâng[ ceea
ce el f[cea bun s[ aib[ =i încuviin\area Lui c[ se îndreapt[ spre o
destina\ie ve=nic[, fericit[. El nu s-a gândit, la fel cum mul\i nu se
gândesc ast[zi, c[ Dumnezeu poate falimenta p[mânte=te pe
oricine vrea peste noapte =i tot El poate da totul înapoi. }ns[
Dumnezeu care ne-a l[sat cu voin\[ liber[ vrea ca noi s[ fim cei
care de bun[voie renun\[m la acel lucru care ne \ine la distan\[ de
a primi via\a ve=nic[. Poate c[ acel tân[r nu s-a gândit c[ viza de
pribeag pe p[mânt i-ar putea fi revocat[ peste noapte, asemenea
bogatului c[ruia i-a rodit \arina, =i atunci ar fi fost obligat s[
p[r[seasc[ toate averile pe care le avea. Cel mai s[n[tos lucru pe
care-l putem face este s[ ascult[m de Domnul atunci când El ne
cere ceva, pentru c[ El, care ne cunoa=te mai bine decât ne
cunoa=tem noi, este în controlul circumstan\elor din via\a noastr[.
Pentru c[ numai tu î\i cuno=ti via\a, trebuie s[ te întrebi ce
\i-ar cere Domnul s[ faci sau s[ p[r[se=ti de dragul Lui, pentru ca
acele lucruri s[ nu te opreasc[ din a avea via\a ve=nic[ sau de a fi
mai aproape de El. Poate fi avere, dar nu neap[rat =i nu uita c[
po\i fi iubitor de bani, chiar dac[ ai foarte pu\ini. Poate fi încred-
erea în meritele personale, neiertarea celor care \i-au gre=it sau
lenevia care te poate face s[-\i neglijezi sufletul. 
Fiecare, în mod individual, trebuie s[ se cerceteze ca s[ afle

ca re este acel lucru care, la fel ca ni=te tampoane uria=e de tren,
nu-l las[ s[ se apropie de Domnul. A l[sa tot ce te-ar putea
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singuri de aceast[ vin[, dar nu ne las[ în disperare, ci ne arat[
meritul jertfei Domnului Isus prin care cel p[c[tos, care se
încrede în acest merit al Lui, poate fi iertat =i s[ aib[ via\[ ve=nic[.
Înainte erau c[ut[torii de aur, dar ast[zi sunt c[ut[torii de adev[r,
=i cine }l caut[ în Scriptur[, în lumina Duhului Sfânt }l g[se=te.
Printre altele, acurate\ea acestei C[r\i, vrednic[ de încrederea
noastr[, reiese din faptul c[ ceea ce Dumnezeu a l[sat s[ fie scris
în ea cu mii de ani înainte s-a împlinit. <Eu am vestit de la început
ce are s[ se întâmple =i cu mult înainte ce nu era ]nc[ împlinit>
(Isaia 46:10). Printre lucrurile pe care El le-a vestit este =i acela c[
la sfâr=itul acestei vie\i exist[ o alt[ via\[ care nu trece, într-un trup
care nu poate fi anihilat =i de aceea El, care este Bun, a pus înain-
tea noastr[ calea c[tre via\a ve=nic[. Dac[ refuz[m aceast[ cale, El
ne-a l[sat liberi s[ alegem calea care duce la moarte ve= nic[.
Pentru c[ El este Bun, ne îndeamn[ s[ alegem calea care duce la
via\[. <Iau ast[zi cerul =i p[mântul martori împotriva voas tr[ c[
\i-am pus înainte via\a =i moartea, binecuvântarea =i blestemul.
Alege via\a ca s[ tr[ie=ti, tu =i s[mân\a ta> (Deuteronom 30:19).
Dumnezeu nu g[se=te pl[cere în faptul c[ omul alege

blestemul, dar îi las[ aceast[ op\iune, pentru c[ dac[ dragostea nu
este liber[ s[ aleag[, aceasta nu mai este dragoste, deoarece nu se
poate dovedi a fi real[. Primii oameni s-au blestemat singuri când
au c[lcat porunca lui Dumnezeu. Sem[n[torul care m[nânc[
s[mân\a pe care trebuie s[ o semene se blestem[ singur. Acela
care nu se poc[ie=te, refuz`nd s[ primeasc[ harul lui Dumnezeu
ca s[ poat[ avea via\a ve=nic[ alege singur blestemul, pe când cel
care ascult[ de Dumnezeu alege binecuvântarea =i via\a ve=nic[.
Dumnezeu nu este împotriv[ s[ te bucuri de via\[ =i chiar de
lucrurile pe care le ai, dar este împotriva lucrurilor pentru care El
a murit. At`t boga\ii c`t =i s[racii pot primi darul vie\ii ve=nice,
dar tân[rului bogat i s-a cerut s[ se despart[ de bog[\ii, pentru c[
erau o curs[, tot a=a cum bog[\iile =i goana dup[ ele pot fi o curs[
pentru majoritatea din noi, deoarece a avea mult nu numai c[
aduce cu sine o mai mare r[spundere, dar de multe ori aceste st[ri
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la o parte. Pe unii ]i opre=te de la a avea via\[ ve=nic[ chiar faptele
lor bune, în care se încred. Partidul fariseilor, care în timpul
Domnului Isus num[ra mai bine de cinci mii de membri, era o
mi=care religioas[ a unor oameni care vroiau s[ fie sfin\i, =i chiar
f[ceau un efort mare în aceast[ direc\ie, dar faptele lor numite de
ei a fi bune i-a dus la f[\[rnicie, iar neprih[nirea lor nu a fost =i nu
este acceptat[ de Dumnezeu. Neprih[nirea acceptat[ =i dorit[ de
Dumnezeu este cea care se cap[t[ prin credin\[ ca dar de la
Dumnezeu prin har, de aceea omul nu are niciun merit (Romani
3:21). Spurgeon spunea c[ neprih[nirea personal[ (ca me rit ini\ial
pentru a primi mântuirea) atrage blestem, pe când ne prih[nirea pe
care o d[ Dumnezeu d[ cu adev[rat omului neprih[nirea.
Pe tine te opre=te încrederea în faptele tale, sau faptul c[ te vezi

c[ nu e=ti a=a de p[c[tos ca altul, s[ ai via\[ ve=nic[? Dac[ vrei
via\[ ve=nic[ trebuie s[ dai =i acest obstacol la o parte =i s[ întinzi
mâini golite de merite personale spre Dumnezeu, care abia
a=teapt[ s[-\i dea mântuirea. Rug[ciunea este bun[ =i parte
esen\ial[ din via\[ cre=tinului, ]ns[ când ne rug[m în loc de a
asculta, ac\ionând prin fapte =i f[când ceea ce trebuie, rug[ciunea
este doar o ipocrizie. Cei care se cred sfin\i nu se roag[, deoarece
nu cred c[ au nevoie de ajutorul lui Dumnezeu, dar rug[ciunea
trebuie s[ aib[ ca urmare o ac\iune care desf[=oar[ voia lui
Dumnezeu în via\a noastr[. Este frumos s[ întâlnim oameni care
se desprind de ceea ce ar vrea ei s[ fac[ =i se dedic[ ]n a face ceea
ce Dumnezeu le d[ de lucru, ]ns[ mai frumos este s[ fim noi cei
care facem acest lucru. Putem fi vasul sau unealta lui Dumnezeu,
având via\a p[truns[ de cruce, dar plin[ de bucuria mânturii, pen-
tru c[ cre=tinismul nu este o credin\[ a pesimismului, ci a opti-
mismului, în care neprih[nirea biruie p[catul, bucuria biruie
necazul, iar via\a biruie moartea. 
Se spune c[ oamenii de=tep\i sunt cei care cer =i caut[ ajutor

când au nevoie =i dac[, ca p[c[tos, alegi s[ ceri ajutorul Domnului,
El este gata s[ te ajute. Când ne poc[im =i Duhul Sfânt ne cerce -
teaz[ ne convinge de vina noastr[, ne spune c[ nu ne putem sc[pa
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proclam[m Cuvântul Domnului, pentru c[ de ap[rat se ap[r[ El,
de aceea noi spunem celor doritori de via\[ ve=nic[ c[ acela care
vrea via\[ ve=nic[ trebuie s[ aib[ o întâlnire cu Dumnezeu. 
Moise a încercat s[ fac[ ceea ce el a socotit a fi un lucru bun,

dar efortul lui de a-L elibera pe Israel a e=uat pân[ când nu a avut
o întâlnire cu Dumnezeu în pustie. Horeb înseamn[ loc secetos,
pustiu =i când nu a mai avut de ce s[-=i lege privirile =i inima,
Dumnezeu i-a dat mandatul de a scoate pe Israel din robie. De la
prin\ a coborât la a fi cioban pentru oile altuia. Ceea ce l-a oprit
s[ devin[ ceea ce Dumnezeu avea în plan pentru el a fost dat la o
parte. Ce te opre=te pentru a fi folosit de Dumnezeu? E=ti gata s[
dai acel lucru la o parte =i s[ stai de vorb[ cu El? Tân[rul bogat a
avut aceast[ dorin\[, dar ascultarea lui a fost condi\ionat[ de un
anumit pre\ stabilit de el, iar când pre\ul care i s-a cerut a trecut
de nivelul c`t a vrut el s[ pl[teasc[, se pare c[ a renun\at la via\[
ve=nic[. Nu este ceva nou faptul c[ omul se obi=nuie=te cu
binecuvânt[rile ca =i cum i s-ar cuveni =i uit[ de dragoste lui
Dumnezeu, care o cere pe a lui. De multe ori când Domnul ne
cheam[ la o umblare mai îndeaproape cu El uit[m de ceea ce El
ne-a dat =i vrem mereu noi dovezi ale dragostei =i puterii Lui. 
În cazul c[ stai în fa\a întreb[rii: <Ce te opre=te s[ ai via\[

ve=nic[?>, <Ce vei face?> Vei r[mâne doar cu ni=te cuvinte sau vei
trece la ac\iune, s[ afli =i s[ înl[turi acel lucru care te-ar opri s[
intri în via\[ ve=nic[, sau te opre=te de la a tr[i o via\[ dedicat[ în
întregime lui Dumnezeu. Este bine s[ cite=ti un mesaj sau s[
ascul\i o predic[, dar aceasta nu are niciun folos dac[ nu apare o
schimbare =i o hot[râre care s[ duc[ la bine, prin slobozenie fa\[
de p[cat =i biruin\[ prin sfin\ire. Cuvântul sfin\enie nu este doar
un cuvânt vechi, pe care-l rostim cu sfial[, ci este urma atingerii
Lui, este chiar amprenta Lui în fiin\a noastr[. Mul\i oameni nu
sunt mântui\i, nu pentru c[ nu vor, ci pentru c[ nu vor s[ renun\e
la ceea ce-i \ine la distan\[ de Domnul Isus. Mul\i, chiar cre=tini,
au o via\[ searb[d[, de rutin[, lipsit[ de bucuria de a tr[i din plin
via\a pentru Dumnezeu, nu pentru c[ nu ar dori s[ aib[ sim\ul
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de bun[stare face omul s[ relaxeze disciplina duhovniceasc[. 
Cu privire la boga\i, Domnului Isus a spus c[ ce nu este cu

putin\[ la om este cu putin\[ la Dumnezeu, care cerceteaz[ inimi -
le pe care le cunoa=te dac[ sunt sau nu legate de aceste bog[\ii.
Noi nu vestim Evanghelia de dragul de a vorbi sau scrie, ci prin
decret =i mandat divin facem aceast[ lucrare, pentru c[ vrem s[ le
facem oamenilor de cunoscut voia bun[ a lui Dumnezeu, care
vrea ca to\i oamenii s[ aib[ via\[ ve=nic[. Noi vestim Evanghelia
p[cii lui Hristos, prin care sufletelor li se veste=te via\a ve=nic[,
pentru c[ odat[ fiind mântui\i avem dorin\a ca =i al\ii s[ fie mân-
tui\i, iar dac[ cineva, care se nume=te cre=tin, nu are dorin\a s[ fie
mântuit, mai mult ca sigur c[ nici el nu este mântuit. Degeaba am
avea o amabilitate politicoas[ =i am vorbi despre lucruri care
gâdil[ urechea dac[ nu vestim întreg adev[rul Scripturii, care
spune c[ dup[ aceast[ via\[, pentru fiecare dintre noi, urmeaz[ o
via\[ ve=nic[ sau o moarte ve=nic[, urmeaz[ rai sau iad =i odat[
ajun=i la destina\ia aleas[ de noi vom fi acolo pentru vecii veci-
ilor. Odat[ mântui\i putem fi printre cei care duc poveri sau putem
s[ ne trezim c[ suntem printre cei de care se impiedic[ al\ii, care
vor s[ lucreze. 
Dup[ cum ne d[m silin\a ]n a face voia St[pânului putem fi ca

un pom care-=i d[ rodul la vremea lui sau putem fi lemne uscate
prin p[dure, bune doar pentru foc. Istoria spune c[ atunci când
filozoful Cicero a \inut o cuvântare, oamenii au spus: <Ce bine a
vorbit!> Când oratorul grec Demostene a \inut o cuvântare
poporul care l-a ascultat nu doar a spus c[ a vorbit bine, ci a spus:
<S[ pornim la mar= =i s[ lupt[m!> Cuvintele noastre pot fi pl[cute
sau pot fi slabe =i chiar dac[ s-ar asem[na cu ale primului orator
amintit, ele las[ de dorit dac[ nu sunt insuflate de Duhul Sfânt în
inima celui care le prime=te, ca astfel s[ spun[ c[ nu r[mâne doar
la a fi informat, ci trece la ac\iune. Când Duhul Sfânt vorbe=te
printr-un mesaj rezultatul este c[ oamenii, la fel ca =i în cazul
celui de-al doilea orator amintit, vor s[ treac[ la ac\iune, f[r[ de
care ascultarea este o pierdere de timp. Noi nu ap[r[m, ci doar
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51
ANUL NOU

<Atunci a zis vierului: «Iat[ c[ sunt trei ani, de când
vin =i caut rod în smochinul acesta, =i nu g[sesc.
Taie-l. La ce s[ mai cuprind[ =i p[mântul degeaba?
'Doamne', i-a r[spuns vierul 'mai las[-l =i anul aces-
ta; am s[-l sap de jur împrejur, =i am s[-i pun gunoi
la r[d[cin['»> Luca 13:7-8

Privind la nerealiz[rile =i momentele dificile ale anului
trecut, care ne-au înv[\at lec\ii importante, ne lu[m
r[mas bun de la el. Privind în urm[ ]ns[ la reu=ite =i la

ce am izbutit s[ facem bun este bine s[ spunem cu o inim[
mul\umitoare c[ pân[ aici Dumnezeu a fost cu noi. Chiar dac[ am
avut =i nereu=ite, =tim c[ noi umbl[m cu Acela care poate face
toate lucrurile noi, ca astfel, crescând în harul S[u, în anul care ne
st[ înainte s[ putem trece cu bine examenele la care în trecut am
luat note mai mici. Dup[ planul Aceluia care hot[r[=te câte
s[rb[tori de An Nou s[ avem fiecare din noi pe p[mânt, putem
privi la Anul care ne st[ în fa\[ ca la un început nou, cu noi opor-
tunit[\i de a fi vasul curat de care El vrea s[ se foloseasc[. <Cel
ce =edea pe scaunul de domnie a zis: «Iat[, Eu fac toate lucrurile
noi…»> (Apocalipsa 21:5). 
Pilda smochinului neroditor ne vorbe=te de pericolul în care se

afl[ sufletul care nu a dat nicio road[ bun[, care s[-i justifice
prezen\a pe p[mântul St[pânului. Dac[ am pl[ti taxe pentru fie -
care pom roditor, ca pe vremea când Domnul Isus a rostit aceast[
pild[, am fi =i noi foarte interesa\i de roada =i folosul pe care ni-l
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fericirii, de a fi în voia lui Dumnezeu, ci pentru c[ nu vor s[ se
despart[ de lucrurile care-i opresc s[ se apropie de Domnul. E=ti
tu un astfel de suflet? Ce te opre=te s[ ai via\[ ve=nic[? Crezi c[
se merit[ s[ \ii a=a de mult la acel lucru ]nc`t s[ te lipse=ti de darul
mântuirii? 
Nu c[uta în zadar s[ schimbi Scriptura sau voia Domnului pen-

tru via\a ta, ci schimb[-te tu ca s[ po\i avea ceea ce tân[rul =i-a
dorit a=a de mult, =i acel lucru este darul vie\ii ve=nice. Apa ce o
d[ lumea prin lucrurile care trec este ca apa m[rii, care pe m[sur[
ce o bei devii mai setos. Exist[ ]ns[ o Ap[ Vie pe care Domnul
Isus o d[ celui ce I-o cere =i aceast[ Ap[ Vie, aduc[toare de feri-
cire, \â=ne=te în via\[ ve=nic[. <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). Când am venim în lume am fost încon-
jura\i de zâmbete binevoitoare, dar când murim suntem încojura\i
de cei ce plâng. Dup[ cum \i-ai tr[it destinul trasat de Dumnezeu
=i ai dat la o parte ceea ce te oprea ca s[ prime=ti apa vie\ii, care
este Domnul Isus Hristos, în acele clipe de plecare de pe p[mânt
vei deschide ochii într-o alt[ lume, unde te vor a=tepta zâmbete
binevoitoare sau rânjetele îngrozitor de fiorase =i fe\ele h`doase
ale solilor întunericului. Ce vei alege pentru tine? Ce te opre=te s[
ai via\[ ve=nic[? Nimic nu te poate opri decât o inim[ rea =i
necredincioas[. Când El î\i spune printr-un mesaj ca =i acesta:
<Vino dup[ Mine!>, las[ planurile =i priorit[\ile tale jos =i
prime=te-le pe cele pe care El le-a ales pentru tine. Cere binecu-
vântarea ploii târzii, a=teapt[ pe Domnul, fiind gata în orice zi
pentru momentul când se va face strigarea de la miezul nop\ii, ca
s[ te po\i bucura ]mpreun[ cu El =i s[ intri în via\a ve=nic[.

Amin
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aduce un astfel de pom, de la care, dup[ soi, ne a=tept[m la road[.
Domnul Isus, singurul Mijlocitor între om =i Dumnezeu, este
Vierul care în aceast[ pild[ este prezentat ca Cel care mijlo ce=te
s[ I se acorde înc[ un an de îng[duin\[ smochinului ne ro di tor,
care simbolizeaz[ sufletul ce nu aduce roada a=teptat[ de la El. 
În prag de An Nou, omul în\elept î=i face o verificare nu doar

ca s[ vad[ ce a realizat p[mânte=te în anul care a trecut, dar se
verific[ s[ vad[ dac[ St[pânul, prin a cui îng[duin\[ tr[ie=te, a
avut folos din tot ce a f[cut în anul trecut. Un astfel de suflet =tie
c[ =i în cazul ]n care ar alege s[ nu-=i fac[ o verificare, totu=i
exist[ cineva care va face aceast[ verificare =i evaluare a felului
lui de tr[ire. Duhul Sfânt, care nu dore=te s[ fim nici lene=i =i nici
neroditori, vrea s[ ne încurajeze la o astfel de verificare, pentru a
ne determina s[ facem planuri bune pentru timpul care ne-a mai
r[mas de tr[it. Un om care din firesc, prin na=terea de sus, a
devenit duhovnicesc, ia seama la îndemnul Scripturii, care ne
cheam[ pe fiecare la a r[scump[ra vremea, fiindc[ timpul fiec[rei
zile este de unic[ folosin\[ =i ne prezint[ oportunit[\i unice.
Cuvinte ca =i <taie-l> =i <înc[ un an> ne vorbesc despre cât de
serioas[ =i chiar periculoas[ este starea aceluia care trând[ve=te,
risipindu-=i via\a doar pentru ce este trec[tor, în loc s[ lase ca
Roada Duhului s[ creasc[ în el ceea ce r[mâne ve=nic. 
Smochinul prezentat în aceast[ pild[ are parte de o verificare

f[cut[ în har, pe când smochinul în care Domnul a c[utat rod =i nu
a g[sit, când mergea de la Betania spre Ierusalim cu câteva zile
înainte de patimile Sale, a fost blestemat =i s-a uscat f[r[ s[ mai
aib[ =ansa de-a rodi. Domnul Isus a folosit acel smochin ca un
material didactic, pentru a ar[ta c[ Dumnezeu, care a spus c[ va
judeca pe fiecare dup[ faptele lui, dore=te s[ fie luat în serios.
Înainte de a rosti pilda smochinului neroditor, Domnul Isus i-a
men\ionat pe galileeni, care au fost m[cel[ri\i de Pilat, ca apoi s[
le spun[: <…Dac[ nu v[ poc[i\i, to\i ve\i pieri la fel> (Luca 13:5).
Când a descris situa\ia pomului neroditor a spus c[ este necesar
ca acel pom s[ fie s[p[t împrejur pentru a i se pune gunoi, care
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s[-i îmbun[t[\easc[ =ansele de rodire spre a nu fi t[iat la
urm[toarea verificare. Domnul Isus a chemat acei oameni, care-L
ascultau, la poc[in\[. 
El ne cheam[ =i pe noi la poc[in\[, fiindc[, dac[ suntem sin-

ceri, chiar dac[ am adus ceva road[, =tim c[ era posibil ca fiecare
dintre noi dac[ am avea mai mult[ râvn[ =i pasiune sfânt[ pentru
ceea ce El nume=te a fi important am putea aduce =i mai mult[
road[. Prin poc[in\[ omul prime=te îndurare de la Dumnezeu,
=i dac[ începe s[ rodeasc[ Domnul se bucur[ nu numai c[ nu este
în pericol de a fi t[iat, ca smochinul neroditor sau ca ml[di\a
care nu are road[, dar are pentru ce s[-l r[spl[teasc[. El, care face
toate lucrurile noi pentru cel ce se poc[ie=te, vrea s[ cunoa=tem
importan\a de a lucra împreun[ cu El prin cârmuirea Duhului
=i nu condu=i de firea p[mânteasc[. <În adev[r, cei ce tr[iesc dup[
în dem nurile firii p[mânte=ti, umbl[ dup[ lucrurile firii
p[mânte=ti; pe când cei ce tr[iesc dup[ îndemnurile Duhului,
umbl[ dup[ lucrurile Duhului> (Romani 8:5). Ca s[ po\i tr[i
dup[ îndemnul Duhul trebuie s[-L po\i deosebi dintre toate cele-
lalte voci =i s[ vrei s[-L ascul\i. Am putea asem[na aceast[
abilitate cu un cân t[re\ care înainte de a cânta i se d[ tonul într-o
anumit[ gam[, iar în acele momente el aduce la t[cere orice alt[
gam[ pe care ar cu noa=te-o =i începe s[ cânte în gama potrivit[
pentru acea cântare. 
Succesul pe care-l vom avea în anul care vine, ca suflete mân-

tuite, va depinde de felul cum vom =ti s[ deosebim îndemnul
Duhului de orice alt[ voce. Oamenii mari ai credin\ei au =tiut
importan\a umbl[rii cu Dumnezeu, care umbl[ =i ast[zi cu aceia
care se smeresc. Privind la Anul care ni se deschide în fa\[, ca un
drum pe care nu am mai fost, este bine s[ spunem =i noi ceea ce
a spus Moise despre acest drum nou. <Moise I-a zis: «Dac[ nu
mergi Tu }nsu\i cu noi, nu ne l[sa s[ plec[m de aici»>
(Exodul 33:15). Copilul Domnului =tie c[ <a veghea>, <a lua
seama>, a=a cum ne sf[tuie=te Scriptura, face parte din felul nou
de tr[ire a omului nou, care continu[ s[ fie îmbiat cu lucruri de pe



desf[=oar[ activitatea, de aceea în aceste rânduieli pe care le sta-
bilim pentru via\a noastr[ trebuie s[ fie incluse lucrurile care
cresc duhovnicescul din noi =i ne fac s[ rodim. 
Dup[ cum activitatea anului trecut poate fi echivalat[ cu fân,

trestie, paie sau aur =i pietre scumpe, =i activitatea anului viitor va
fi evaluat[ dup[ acelea=i criterii. Dac[ nu schimb[m ce facem =i
cum facem lucrurile vom avea acela=i rezultat ca în anul care a
trecut. Nu mai putem face nimic care s[ schimbe dovada rodirii
noastre din anul trecut, dar putem face ceva cu privire la roada pe
care o vom aduce în anul care ne st[ în fa\[. Vr[jma=ii rodirii
noastre sunt firea p[mânteasc[ cu dorin\ele firii care sunt în noi,
pofta ochilor cu care ne provoac[ lumea =i l[ud[ro=enia vie\ii cu
care ne provoac[ vr[jma=ul. Privind la anul care a trecut =i la felul
în care, în calitate de ispravnici, am cheltuit resursele noastre, de
la timp p`n[ la bani, putem s[ ne examin[m f[c`ndu-ne un inven-
tar duhovnicesc, spre a vedea cum L-am reprezentat pe St[pânul
nostru =i cât[ road[ am adus, folosind talan\ii pe care ni i-a dat.
Timpul este un bun limitat =i nerecuperabil, de aceea, ca unii care
=tim c[ faptele ne urmeaz[, s[-l folosim investindu-l în a=a fel
]nc`t la sfâr=it de drum St[pânul s[ poat[ spune c[ am strâns
împreun[ cu El. Am putea asem[na verificarea pe care ne-o facem
la sfâr=it de an cu cur[\enia =i organizarea unei camere în care
avem tot felul de lucruri, =i folositoare =i nefolositoare. 
De multe ori cele nefolositoare trebuiesc scoase afar[ pentru a

putea folosi mai bine lucrurile care ne sunt de trebuin\[. Obi-
ceiuri, prieteni, timp de studiu al Scripturii, investi\ia în lucrurile
Domnului, dup[ cum =i lucruri p[mânte=ti, care ne sunt necesare
pentru via\a ce o tr[im pe p[mânt, trebuiesc puse în ordine, ]n
func\ie de prioritate, iar ce nu este folositor trebuie scos afar[ din
programul nostru sau chiar din casa noastr[. Aceast[ selectare tre-
buie s[ dovedeasc[ c[ am fost elibera\i de sub puterea p[catului
(Romani 6:14) =i c[ suntem mor\i fa\[ de p[cat (Coloseni 2:20).
Felul în care select[m ce scoatem afar[ =i ce p[str[m în via\a
noastr[ va afecta în anul care ne st[ în fa\[ sfin\enia de care vom
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taraba celui viclean. Cel viclean este gata s[ ne arate o simpatie
fals[, suger`ndu-ne o cale mai u=oar[ =i un trai mai bun, prin a ne
compromite =i face aceste oferte, =tiind c[ în firea noastr[ cea
veche are un aliat. El =tie =i este bine s[ =tim =i noi c[ a=a cum
seva smochinului poate produce doar frunze frumoase, f[r[ de
road[, =i via\a noastr[ poate fi risipit[ doar în a cauta un trai mai
bun pentru acest trup care este trec[tor. <Pentru c[ oricine va vrea
s[-=i scape via\a, o va pierde; dar oricine î=i va pierde via\a pen-
tru Mine, o va câ=tiga> (Matei 16:25).
La început de an nou este în\elept s[ facem planuri prin care

via\a noastr[ s[ fie folosit[ doar pentru El. Este bine s[ avem o
astfel de \int[, dar s[ nu uit[m c[ nu depindem de puterea noas-
tr[, ci de a Aceluia care ne-a numit copii ai Lui, prin dreptul de
r[scump[rare pentru care a pl[tit cu sângele Lui. <+tiu, Doamne,
c[ soarta omului nu este în puterea lui; nici nu st[ în puterea omu-
lui, când umbl[, s[-=i îndrepte pa=ii spre \int[> (Ieremia 10:23).
Pentru a putea aduce roada care se a=teapt[ de la noi este necesar
s[ umbl[m pe c[ile Domnului ]mpreun[ cu El. <Arat[-mi,
Doamne, c[ile Tale, =i înva\[-m[ c[r[rile Tale. Pov[\uie=te-m[ în
adev[rul T[u, =i înva\[-m[; c[ci Tu e=ti Dumnezeul mântuirii
mele, Tu e=ti totdeauna n[dejdea mea!> (Psalmul 25:4, 5). Este
bine s[ nu uit[m c[ a duce la îndeplinire inten\iile =i planurile
bune în anul care vine nu este ceva firesc, ci duhovnicesc, =i
numai cel duhovnicesc poate tr[i o via\[ de d[ruire, în care-=i
duce crucea f[r[ cârtire în fiecare zi. 
Când am primit darul mânturii, fiind primi\i în gr[dina Lui, am

]ncheiat leg[mânt cu Domnul în apa botezului. }n acea zi I-am
spus Domnului c[ via\a noastr[ Îi apar\ine, de aceea ]n Anul care
vine trebuie s[ ar[t[m c[ astfel de juruin\e nu au fost doar vorbe.
<Face\i juruin\e Domnului, Dumnezeului vostru, =i împlini\i-le!
…> (Psalmul 76:11). Este nevoie de o disciplin[ duhovniceasc[,
pentru c[ omul de obicei începe cu mult zel un lucru bun, dar nu
trece o lun[ din Anul cel nou =i a uitat ce a promis c[ va face.
Omul este o f[ptur[ care are obiceiuri =i rutine dup[ care-=i
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a dou[ oar[ lui Iona…> (Iona 3:1). Anul nou ne acord[ o nou[
=ans[ de a face ceea ce Dumnezeu ne cere, înainte de a da o
socoteal[ final[ pentru via\a noastr[. Când a fugit de frica fratelui
s[u, Esau, pentru c[-l în=elase cu privire la dreptul de întâi n[scut,
Iacov a primit la Betel promisiunea unui început de via\[ nou[ cu
Dumnezeu (Genesa 28:14). Dup[ ce Moise a e=uat în a izb[vi pe
popor din robie cu puterea lui, =i dup[ ce a fugit acoperit de ru=ine
în pustie, Dumnezeu i-a dat o alt[ =ans[, =i anume s[ fie omul prin
care Israel s[ fie izb[vit. 
Anul Nou care ne st[ în fa\[ este o oportunitate nou[ de la

Dumnezeu de a face ce-I este pl[cut Lui. Privind la anul care a
trecut, pe lâng[ ce am f[cut bine vom vedea c[ au fost =i lucruri
pe care nu le-am f[cut bine sau care ar fi putut fi f[cute mult mai
bine. Noi, ]ns[, nu trebuie s[ r[mânem la trecut, ci cu n[dejde,
depinzând de Dumnezeu, trebuie s[ intr[m în Anul Nou cu
dorin\e =i planuri care vor avea ca rezultat slava lui Dumnezeu =i
îmbog[\irea noastr[ nu pe p[mânt, ci sus ]n cer. Într-un mod cele-
bru Scriptura aseam[n[ umblarea noastr[ pe p[mânt cu c[l[toria
israeli\ilor spre |ara promis[, c[l[torie în care nu numai c[ nu au
urmat ruta cea mai direct[, ci datorit[ necredincio=iei lor au
ocolit acela=i teritoriu pentru mul\i de ani. <Domnul, Dumnezeul
nostru, ne-a vorbit la Horeb, zicând: «A\i locuit destul[ vreme în
muntele acesta»> (Deuteronom 1:6). 
Anul care a trecut =i cel care ne st[ înainte este =i pentru noi un

astfel de drum care ne va apropia de starea de maturitate în
credin\[ sau va fi o tr[ire pentru firea p[mânteasc[, care va aduce
stagnare =i chiar anchilozare spiritual[ în sufletul nostru. <Adu-\i
aminte de tot drumul pe care te-a c[l[uzit Domnul, Dumnezeul
t[u, în timpul acestor patruzeci de ani în pustie, ca s[ te smereasc[
=i s[ te încerce, ca s[-\i cunoasc[ pornirile inimii =i s[ vad[ dac[
ai s[ p[ze=ti sau nu poruncile Lui> (Deuteronom 8:2). Pentru noi,
oamenii, distan\a cea mai scurt[ dintre dou[ puncte este linia
dreapt[, dar la Dumnezeu nu este întotdeauna a=a. El nu doar vrea
s[ ajungem la cap[tul drumului numit via\[, ci ne trece prin
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da dovad[ în via\a noastr[ de familie, în Biserica lui Dumnezeu =i
în lume. Ce p[str[m =i ce scoatem afar[ din via\a noastr[ va afec-
ta modul ]n care Duhul Sfânt va cre=te în noi virtu\ile frumoase
ale Miresei Domnului Isus, lucru care ne va afecta în mod direct
rodirea. Verificând aceast[ camer[ pe care o cur[\im =i o reorga-
niz[m ne putem asem[na cu israeli\ii care-=i verificau casa, ca nu
cumva s[ aib[ în ea aluat dospit la s[rb[tori. 
Într-un mod asem[n[tor noi c[ut[m s[ vedem dac[ nu cumva

avem lucuri, obiceiuri sau chiar prietenii care încurajeaz[ roada
firii p[mânte=ti, pentru c[ numai so\ând astfel de lucruri afar[ va
fi loc ca roada Duhului s[ creasc[. Sfâr=itul unui an =i începutul
unui an nou marcheaz[ timpul nostru petrecut pe p[mânt =i este
un timp potrivit pentru revizuirea priorit[\ilor spre a vedea unde
suntem pe drumul pe care Dumnezeu l-a trasat pentru via\a noas-
tr[. Este un timp de tranzi\ie, de la planurile vechi la cele noi. }n
aceast[ perioad[ este bine ca într-un mod deosebit, cu exigen\a
unui procuror bun, s[ ne cercet[m roada, apoi s[-I spunem
Domnului c[ în anul care vine vrem s[-L slujim mai bine ca
oricând, oriunde =i în orice fel ar vrea El s[ facem aceasta. Via\a
tr[it[ cu Domnul Isus este o reu=it[, pe când oricât succes p[mân-
tesc am avea f[r[ de El toate sunt doar o curs[ pentru suflet =i o
risip[ de timp. Num[rându-ne bine zilele =i =tiind c[ sfâr=itul unei
lucr[ri este mai bun[ ca începutul ei, s[ lu[m hot[rârea c[ vom
merge peste tot cu El =i nic[ieri f[r[ de El, pentru ca ziua întâl-
nirii cu Domnul s[ ne prind[ ]nso\i\i de El. 
Anul care a trecut a fost un an plin de începuturi =i sfâr=ituri pe

care la final le privim ca pe o poz[, ca apoi s[ spunem c[ am avut
un an bun sau mai pu\in bun. Chiar dac[ nu putem schimba nimic
din felul cum arat[ poza anului trecut, avem oportunitatea ca prin
planurile pe care le facem împreun[ cu Dumnezeu s[ lucr[m la
poza anului nou, care s[ fie o poz[ mai bun[ =i mai plin[ de biru-
in\e duhovnice=ti dec`t cea a anului trecut. Dumnezeul nostru este
un Dumnezeu care d[ =anse omului de a se conforma voii Sale,
a=a cum a fost =i în cazul lui Iona. <Cuv`ntul Domnului a vorbit
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duhovnicesc, ea va putea fi inclus[ în categoria lucrurilor de
valoare numai atunci când }i vei da Domnului tot meritul pentru
acea reu=it[. Când în anul care vine vei alege s[-L cinste=ti pe
Domnul într-un mod deosebit, prin a nu lipsi de la casa de
rug[ciune în ziua Domnului, vei putea include acele zile în cate-
goria zilelor =i a timpului r[scump[rat. Când în anul care vine ai
s[ cau\i s[ faci ce este pl[cut înaintea Domnului =i vei face acel
lucru vei putea ad[uga acele zile la zilele ]n care ai lucrat cu o
inim[ în\eleapt[. Când vei alege s[ investe=ti banul t[u, care este
rezultatul trudei tale, în Împ[r[\ia lui Dumnezeu vei dovedi c[ =tii
s[ numeri bine banii. Când în anul ce-\i st[ în fa\[ î\i vei cheltui
timpul nu doar citind, ci =i studiind Cuvântul Scripturii vei dove-
di c[ =tii s[ alegi ce are valoare =i ce merit[ s[ fie citit. Vei =ti
s[-\i numeri bine zilele atunci când vei recunoa=te c[ orice lucru
care nu este esen\ial, chiar dac[ î\i este îng[duit, poate deveni un
lucru de exces, care s[ ia locul unui alt lucru esen\ial. Cheltuind
timp în rug[ciune =i într-o p[strare curat[ a gândurilor vei dovedi
c[ î\i iube=ti sufletul =i c[ vrei ca în anul care vine s[ fii g[sit un
vas curat, de care Dumnezeu s[ se poat[ folosi. 
Oamenii aleg s[ caute ad[post când sunt în pericol, dar noi s[

facem din Domnul nu doar un ad[post în vreme rea, ci s[ facem
din El un loc unde sufletul nostru s[ locuiasc[ permanent. Omul
este creat din p[mânt, de aceea în om nu este ad[post trainic, ci
numai în Domnul, a c[rui promisiuni nu se schimb[ =i a c[rui
t[rie nu scade. De multe ori oamenii nu pun valoare pe cea mai
mic[ moned[ care este în circula\ie, pentru c[ de obicei nu poate
cump[ra nimic cu ea =i pu\ini sunt cei care se apleac[ s[ caute =i
s[ ridice una când îi scap[ din mân[, dar multe astfel de monede
adunate la un loc pot alc[tui sume mari de bani. La fel proced[m
uneori cu timpul nostru, atunci când ni se pare de multe ori c[
secundele =i minutele nu au importan\[, dar via\a este format[ din
astfel de unit[\i de m[sur[ a timpului. Pre\uind minutele pre\uim
via\a, în vederea preg[tirii noastre pentru cer. Cerul este un loc
pentru aceia care s-au preg[tit, de aceea nu amâna verificarea de
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diferite ocoli=uri spre a avea experien\e în care duhovnicescul din
noi s[ creasc[ =i dragostea noastr[ fa\[ de El s[ se dovedeasc[.
Dumnezeu dore=te s[ ajungem la El, dar nu oricum, ci maturi în
credin\[ =i plini de roade care s[ dovedeasc[ c[ harul Lui fa\[ de
noi nu a fost în zadar =i nu am risipit timpul. Este bine s[ pornim
în acest an nou aducându-ne aminte c[ nu este absolut nimic care
s[ po\i face în tain[ deplin[. Ne putem ascunde de oameni uneori,
dar niciodat[ de Dumnezeu, care cunoa=te ce facem =i chiar ce
gândim. De aceea, înv[\ând de la drumul israeli\ilor prin pustie,
unde au fost încerca\i, este bine s[ =tim c[ atunci când El g[se=te
în noi mândrie, spre binele nostru, va aduce în via\a noastr[
situa\ii care ne vor smeri =i ne vor pune pe genunchi. Pe acest
drum care ne st[ în fa\[ avem c[l[uzirea Lui, dar în smerenie s[
nu uit[m c[ am avut o zi când am ie=it din Egiptul lumii sco=i de
o mân[ puternic[, care vrea s[ ne duc[ în Canaanul ceresc. 
Este uimitor modul în care Dumnezeu poate reduce lucruri

complexe, ]n a=a fel ]nc`t s[ le putem în\elege, a=a cum avem
explicat[ mântuirea printr-un verset, ca cel g[sit ]n Ioan 3:16. La
fel poate lucra Dumnezeu spre folosul nostru atunci când ne afl[m
în situa\ii care ne dep[=esc, care ni se par c[ ne acoper[ în a=a fel
]nc`t nici nu ne mai vedem. În anul care ne st[ înainte Duhul Sfânt
vrea s[ ne c[l[uzeasc[ în a=a fel ]nc`t s[ nu ne pierdem timpul cu
ce nu este important, pentru c[ nu toate oportunit[\ile care ne vor
ie=i în cale sunt drumuri ce trebuiesc urmate =i nici nu trebuie s[
intr[m pe toate u=ile care ni se vor deschide. Moise a privit în
urm[ (Psalmul 90) =i cu rug[mintea de a primi în\elepciunea de
a-=i num[ra bine zilele a recunoscut c[ Dumnezeu a fost locul lor
de ad[post. Privind la ziua =i modul ]n care Dumnezeu ne-a mân-
tuit putem spune c[ =i noi am g[sit în Domnul locul de ad[post
pentru sufletul nostru. Ca s[ socote=ti bine trebuie s[ cuno=ti
legile matematicii, dar pentru a socoti bine spiritual trebuie s[
cuno=ti matematica care poate fi cunoscut[ prin în\elepciunea
care vine de sus. 
Când în anul viitor vei avea o reu=it[ care va aduce un folos

}NADINS OARE NU SLUJI|I VOI DUMNEZEILOR MEI?

524

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



î\i este decât ziua de ast[zi, când te po\i apropia de Dumnezeu =i
te po\i verifica ]nc`t s[ fii sigur c[ dac[ ziua de mâine nu î\i
apar\ine e=ti gata s[-L întâlne=ti pe Dumnezeu. 
Po\i s[ fii preg[tit pentru clipa ]nt`lnirii cu Dumnezeu dac[

privind în urm[ consta\i c[ nu ai vreo vin[ care s[ nu fie acope -
rit[ prin iertarea primit[ ]n meritul sângelui Mielului lui
Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios, gata s[ ierte p[catul
m[rturisit =i p[r[sit, ]nc`t s[ po\i privi la ziua de mâine =i chiar la
anul nou cu încredere în purtarea de grij[ a lui Emanuel, care
înseamn[ <Dumnezeu este cu noi>. El tr[ie=te într-un prezent con-
tinuu, de aceea a spus: <…Eu sunt Cel ce sunt…> (Exodul 3:14).
De aceea, El, care este cu noi ast[zi, <este> deja =i în viitorul nos-
tru. El a creat timpul, care într-o zi se va încheia =i vom intra =i
vom fi cu El în ve=nicie. Nu =tim ce va aduce anul, dar =tim sigur
c[ atâta timp cât El este cu noi, iar noi suntem cu El, cât timp noi
suntem pentru El =i El este pentru noi toate vor fi bune.

Amin
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a fi gata s[-L întâlne=ti pe Dumnezeu, pentru c[ anul viitor =i nici
chiar ziua de mâine nu-\i este garantat[. <Nu te f[li cu ziua de
mâine, c[ci nu =tii ce poate aduce o zi> (Proverbe 27:1). 
Pentru anul care vine ia hot[rârea c[ nu vei privi înapoi la

lume, care te cheam[ mereu înapoi =i nu vei înceta s[ tragi brazde
drepte în ogorul Domnului cât timp mai po\i face aceasta, pentru
c[ Scriptura ne spune c[ vine o vreme când nimeni nu va mai
putea face acest fel de munc[. <…Oricine pune mâna pe plug, =i
se uit[ înapoi, nu este destoinic pentru Împ[r[\ia lui Dumnezeu>
(Luca 9:62). Dac[ suntem ai Domnului putem p[=i cu încredere
în Anul care ne st[ înainte, =tiind c[, de=i noi cunoa=tem pu\in, El,
care este cu noi, este Atotcunosc[tor. Intr[m în noul an =tiind c[
suntem oameni supu=i sl[biciunilor, dar El este des[vâr=it =i
Atotputernic. Intr[m în noul an =tiind c[ noi, care suntem
trec[tori, vom umbla cu Acela care este ve=nic, f[r[ început =i f[r[
de sfâr=it la zile. Intr[m în noul an recunoscând c[ nu =tim prin ce
locuri vom ajunge, dar avem de partea noastr[ pe Cel care este
Omniprezent. Pornim înainte f[r[ s[ uit[m ce am înv[\at, c[
atunci când ne sfâr=im alergarea nu vom mai putea parcurge un an
nou pe acest p[m`nt. 
Via\a noastr[ ar fi bine s[ poat[ fi v[zut[ de oameni, dar mai

ales de Dumnezeu, ca o via\[ terminat[ bine, nu doar început[ cu
inten\ii bune. Anul care vine poate fi anul venirii Lui, de aceea nu
tr[i în trecut, unde poate ai avut reu=ite sau e=ecuri, ci tr[ie=te
ast[zi pentru Dumnezeu, ca în fiecare zi s[ fii gata pentru clipa
când nu vei mai avea ani, zile sau ore în fa\a ta de tr[it pe p[mânt,
ci vei pleca de pe acest pamânt pentru a-L întâlni pe Dumnezeu.
De câte ori te-ai rugat în anul trecut: <Vino, Doamne Isuse?>
Când te po\i ruga în acest fel cu sinceritate înseamn[ c[ e=ti
aproape de El =i te-ai preg[tit pentru a-L ]nt`lni. Este util s[ ne
întreb[m ce trebuie s[ se schimbe =i ce trebuie s[ aib[ loc în via\a
noastr[ în anul care ne st[ înainte, ]nc`t s[ putem spune mereu =i
cu toat[ inima: <Vino, Doamne Isuse!> S-ar putea s[ termini cu
bine =i anul care-\i st[ în fa\[, ai dreptul s[ speri, dar garantat[ nu
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lucru? Când Dumnezeu îng[duie durere în via\a ta, pentru a-\i
dezvolta credin\a sau pentru a te corecta, mai crezi c[ El te
iube=te? A=a cum ne înva\[ =i perioada Judec[torilor ]nregistrat[
în Scriptur[, este bine s[ =tim c[ atunci când alegem s[ p[c[tuim,
alegem s[ suferim. C`nd suntem ]n durere afl[m mai bine dac[
ancora n[dejdii ne este aruncat[ în jos, spre lucrurile care trec sau
dac[ este aruncat[ în sus, spre acelea care sunt ve=nice. Când
credin\a ne este slab[ =i omul cel nou este firav putem ajunge de
multe ori s[ ne îndoim de dragostea lui Dumnezeu pentru noi.  
Într-o vreme s-a ajuns s[ se cread[ în Israel c[ bun[starea

material[ este una din dovezile c[ cineva este dup[ voia lui
Dumnezeu =i c[ este mai iubit de El, dar pilda bogatului
nemilostiv ne înva\[ diferit. Ca oameni avem =i noi tendin\a s[
credem c[ atunci când Dumnezeu ne d[ tot ce am vrea ne iube=te,
dar oare mai credem noi c[ ne iube=te =i atunci când nu ne d[ ce
vrem sau putem noi vedea dragoste în faptul c[ ne pedepse=te?
<Cine cru\[ nuiaua, ur[=te pe fiul s[u, dar cine-l iube=te, îl
pedepse=te îndat[> (Proverbe 13:24). Uneori nu suntem b[rbatul
sau femeia credincioas[, care avem r[spunsuri de la Dumnezeu,
ci suntem aceia care avem întreb[ri, a=a cum au avut =i al\ii înain-
tea noastr[. Oare nu spunem =i noi în vreme de încercare sau de
disciplinare ca Israelul de odinioar[: <Cu ce ne-ai iubit?> sau
<A=a se iube=te?> Implica\ia acestui fel de întreb[ri puse de un
copil în credin\[ este aceea c[ <dac[ ne-ai iubi, nu am avea parte
de durere>. Din tonul întreb[rii: <Cu ce ne-ai iubit?>, aproape c[
se subîn\elege c[ ei spun c[ dac[ a=a ne iube=ti ]nc`t ne
pedepse=ti, mai bine s[ nu ne iube=ti. 
Tr[im perioada aflat[ între cruce =i cunun[, când înc[ nu am

ajuns acas[, ci doar în drum spre cas[, de aceea cât suntem în
acest trup, în care sufletul nostru nu poate atinge des[vâr=irea,
mai avem parte =i de necazuri. Ritmul rapid al vie\ii de ast[zi
extrage de la noi emo\ii =i energie, de aceea este necesar s[ fim
selectivi, ca nu cumva Acela pe care am spus c[-L iubim =i c[ }l
vom sluji pân[ la moarte s[ se simt[ neglijat =i provocat de
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52
ªTII CÃ TE IUBEºTE DUMNEZEU?

<V-am iubit, zice Domnul! +i voi zice\i: «Cu ce ne-ai
iubit?» Nu este Esau frate cu Iacov? zice Domnul;
totu=i am iubit pe Iacov, =i am urât pe Esau, i-am
pref[cut mun\ii într-o pustietate, =i mo=tenirea lui am
dat-o =acalilor din pustie.> Maleahi 1:2, 3

Acum aproape dou[ sute de ani Beniamin Franklin a
spus: <D[-mi dou[zeci =i =ase de solda\i de plumb =i
voi cuceri lumea!>, f[când aluzie la cele dou[zeci =i

=ase de litere din alfabetul limbii engleze folosit pentru tip[rirea
c[r\ilor. Cuvântul scris are putere, dar nicio carte nu influen\eaz[
mai mult spre bine ca =i Sfânta Scriptur[ care ne face de cunoscut
voia singurului Dumnezeu adev[rat care iube=te omul chiar =i
atunci când acesta este r[zvr[tit. Toat[ Scriptura este inspirat[ de
Dumnezeu, dar nu toat[ ne inspir[ la fel =i aceasta nu numai pen-
tru c[ în diferite împrejur[ri prefer[m anumite texte sau subiecte,
ci pentru c[ prefer[m mai mult p[r\ile în care ni se promite ceva
decât acelea în care ni se cere ceva. G[sim în Sfânta Scriptur[ c[
Dumnezeu S-a adresat în mod specific f[pturii pe care a creat-o
dup[ chipul =i asem[narea Sa, potrivit cu evenimentele =i vre-
murile în care se g[seau oamenii. 
El are un cuvânt specific =i pentru noi, oamenii, care tr[im în

vremurile de pe urm[ ]n ce prive=te modul în care ne cheam[ la
mântuire sau ne corecteaz[ cursul pe care l-am ales atunci când
acesta nu duce spre casa Lui. Unul din cele mai clare mesaje ale
Scripturii este c[ Dumnezeu te iube=te. +tii =i crezi =i tu acest
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Dumnezeu nu este bun cu ei =i se îndoiesc de dragostea Lui fa\[
de ei. Una din defini\iile a ce înseamn[ cuvântul prieten este
aceea c[ un prieten este o persoana care ne cunoa=te sl[biciunile
=i calit[\ile, ca apoi s[ continue s[ vrea s[ aib[ de-a face cu noi. 
Dumnezeu ne cunoa=te sl[biciunile mai bine de cum ni le

cunoa=tem noi. Nu-L surprinde nimic din ce am f[cut sau facem
=i totu=i alege s[ umble dup[ prietenia noastr[, pentru c[ ne
iube=te. Lui Dumnezeu îi pas[ de noi mai mult dec`t oric[rei per-
soane din jurul nostru, care are influen\[ asupra noastr[, de aceea
El intervine în via\a noastr[ pentru binele mai mare =i ve=nic al
sufletului nostru. Nu doar faptul c[ cineva este optimist sau pesi -
mist este important, ci este necesar s[ cunoa=tem  realitatea st[rii
sufletului nostru în Hristos Isus, pentru c[ oricât de optimi=ti am
fi tot vom avea parte =i de necazuri, ]ns[ biruin\a const[ în faptul
c[ El este cu noi =i noi suntem cu El. Ceea ce-l \ine pe un împ[rat
ca împ[rat este puterea, =i toat[ puterea este a lui Dumnezeu. El o
d[ slujitorilor S[i care îndeplinesc voia Lui. Dumnezeu nu con-
duce Universul prin majoritate de voturi, ci prin puterea Lui
suveran[ de-a face totul dup[ voia Sa. 
Ceea ce }l face minunat este faptul c[ El, care este Dragoste

vrea s[ aib[ o familie care s[ fie dup[ chipul =i asem[narea Lui,
familie care s[ fie pentru totdeauna ]mpreun[ cu El în casa Lui.
Acest plan al Lui include faptul c[ ne-a l[sat o voin\[ liber[, ca s[
alegem dac[ vrem s[-I primim Darul, s[ ne încredem în El =i
s[-L iubim. Pentru c[ ne iube=te =i =tie ce urmeaz[ dup[ aceast[
via\[ pentru aceia care-I resping oferta de împ[care prin jertfa
Domnului Isus, insist[ de multe ori s[ ne trezeasc[ sau s[ ne \in[
treji prin ceea ce noi numim necazuri, dar în asemenea st[ri aceia
care nu-L în\eleg spun: <Cu ce ne-ai iubit?> Cartea musulmanilor
men\ioneaz[ peste o sut[ de pedepse grozave care trebuiesc apli-
cate celor vinova\i, dar nu spune niciodat[ s[ iube=ti sau c[ e=ti
mult iubit de Dumnezeu. Sfânta Scriptur[ ]ns[ este plin[ de
dovezi ale Tat[lui nostru ceresc c[ ne iube=te atunci când ne d[ ce
dorim, dar =i atunci când nu ne d[ exact ceea ce Îi cerem sau chiar
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indiferen\a =i r[ceala noastr[ fa\[ de El. Via\a pe p[mânt ne face
s[ intr[m în rutin[, care uneori afecteaz[ chiar =i slujirea noastr[
=i trebuie s[ fie ceva foarte ie=it din comun ca s[ ne scoat[ din
acele obiceiuri. De multe ori atunci când sufletul care L-a cunos-
cut pe Domnul neglijeaz[ rela\ia lui cu El =i face din slobozenia
de cre=tin o poart[ spre p[cat ajunge s[ fie l[sat s[ treac[ prin
necazuri, ca apoi s[ spun[: <Unde este Dumnezeu?> R[spunsul
este: <Dumnezeu este dincolo de zidurile ridicate de p[cat.>
Pentru c[ Israelul a ales s[ mearg[ de multe ori dup[ idoli, ca

apoi s[ simt[ nuiaua lui Dumnezeu, au avut multe astfel de
întreb[ri în inima lor. <+i dac[ vei zice în inima ta: «Pentru ce mi
se întâmpl[ lucrul acesta?»-«Din pricina mul\imii nelegiuirilor
tale, \i s-au ridicat poalele hainelor, =i \i se dezgolesc c[lcâiele cu
sila»> (Ieremia 13:22). Când un copil mai mic este pedepsit de
p[rinte pentru ce a f[cut r[u este posibil ca din cauza lipsei de
maturitate potrivit[ cu acea vârst[ s[ cread[ pe moment c[ nu este
iubit de p[rinte, ca apoi când cre=te mai mare s[-=i dea seama cât
de normal =i cât de necesar a fost ca pentru anumite lucruri s[ fie
disciplinat. <C[ci ei în adev[r ne pedepseau pentru pu\ine zile,
cum credeau ei c[ e bine; dar Dumnezeu ne pedepse=te pentru
binele nostru, ca s[ ne fac[ p[rta=i sfin\eniei Lui> (Evrei 12:10). 
Ca =i copii ai lui Dumnezeu ajungem uneori s[ fim =i noi dis-

ciplina\i =i ]n func\ie de gradul de maturitate la care am ajuns ]n
credin\[ putem s[ ne supunem =i chiar s[-I mul\umim pentru
toiagul =i nuiaua Lui, care ne \in departe de pr[p[stii spirituale.
S-ar putea s[ ajungem s[ cârtim sau chiar s[ ne gândim c[
Dumnezeu nu este bun cu noi atunci când îng[duie s[ vin[ furtu-
nile de corectare a direc\iei alese de noi. <C[ci Domnul
pedepse=te pe cine-l iube=te, =i bate cu nuiaua pe orice fiu pe
care-l prime=te. Suferi\i pedeapsa: Dumnezeu Se poart[ cu voi ca
=i cu ni=te fii. C[ci care este fiul pe care nu-l pedepse=te tat[l?>
(Evrei 12:6, 7). Întâlnim, =i nu rar, cre=tini care atunci când sufer[
de o boal[ trec prin dificult[\i materiale, când nu primesc ce vor
sau nu li se d[ s[ fac[ ceea ce vor ei, ajung s[ se gândeasc[ c[
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Dumnezeu =tia mai dinainte care avea s[ fie cursul vie\ii lui Esau
=i a lui Iacov =i, privind la comportarea lor în viitor, a spus c[-l
ur[=te pe Esau =i-l iube=te pe Iacov. Dragostea Lui, pe lâng[ c[
este suveran[, este =i o dragoste fierbinte =i puternic[, plin[ de
pasiune sfânt[ pentru binele nostru ve=nic, deoarece nu const[
doar în vorbe sau dorin\e de bine, ci ne-a fost demonstrat[ prin
jertfa Domnului Isus. Domnul Isus S-a dat ca r[scump[rare pen-
tru to\i cei p[c[to=i atunci când a fost în[l\at pe cruce, ca s[-i
atrag[ pe to\i oamenii la El. Numai o dragoste puternic[ este în
stare s[ pl[teasc[ pre\ul suprem de dragul altuia. Când un suflet
va ajunge în iad, va =tii c[ a ajuns acolo pentru c[ a refuzat
dragostea lui Dumnezeu, care i-a oferit iertarea prin planul numit
har. Când un suflet va ajunge în cer va =ti c[ a ajuns acolo pentru
c[ a primit =i a r[spuns dragostei lui Dumnezeu, care i-a oferit
iertarea prin planul numit har. 
Omul trebuie s[ aleag[ dac[ vrea sau nu mântuirea pentru

sufletul s[u. Dac[ alege s[ o cear[ trebuie s[ o accepte ca pe o
lucrare divin[ a harului =i nu ca rezultat al unor eforturi omene=ti,
care niciodat[ nu pot da omului nevinov[\ia cerut[ de Dumnezeu.
Dragostea lui Dumnezeu nu este doar suveran[, dovedit[ a fi tare
prin sacrificiu, ci ea este pentru aceia care fac leg[m`nt cu El.
<Pot s[ se mute mun\ii, pot s[ se clatine dealurile, dar dragostea
Mea nu se va muta de la tine, =i leg[mântul Meu de pace nu se va
cl[tina, zice Domnul, care are mil[ de tine> (Isaia 54:10). Dac[
e=ti unul dintre aceia care pun întrebarea: <Cu ce ne-ai iubit?>.
Cuvântul lui Dumnezeu ne r[spunde c[ El ne-a iubit pân[ acolo
c[ +i-a dat via\a pentru noi. <Eu sunt P[storul cel bun. P[storul cel
bun î=i d[ via\a pentru oi> (Ioan 10:11). Dumnezeu  a c[utat o cale
prin care s[ fim mântui\i, a acceptat un R[scump[r[tor =i ne-a dat
un R[scump[r[tor. Dragostea Lui este o dragoste care-L caut[ pe
p[c[tos cu dorin\a fierbinte de-a avea o rela\ie de pace cu el în
meritul jertfei din Golgota. Fariseii din vremea Mântuitorului
aveau mare grij[ ca nu cumva s[ se ating[ de aceia pe care-i
socoteau p[c[to=i sau de ceva de-a lor, dar Domnul Isus a venit s[
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atunci când ne pedepse=te. 
Un alt motiv pentru care oamenii se îndoiesc de dragostea lui

Dumnezeu este datorit[ faptului c[ ei cred c[ nu fac parte din
ale=ii mai dinainte ai lui Dumnezeu. Gre=ala acestor oameni
începe de multe ori prin aceea c[ ei privesc la circumstan\ele
vie\ii lor =i nu la caracterul lui Dumnezeu. Dumnezeu, care nu se
uit[ la fa\a omului, este nep[rtinitor =i prime=te la El pe oricine
vrea s[ vin[. Celor care se îndoiesc de dragostea sincer[ a lui
Dumnezeu le este de folos s[ priveasc[ la ce fel de dragoste este
dragostea Tat[lui nostru ceresc, care ne iube=te cu o iubire
ve=nic[. <Domnul mi Se arat[ de departe: «Te iubesc cu o iubire
ve=nic[; de aceea î\i p[strez bun[tatea Mea!»> (Ieremia 31:3).
Dumnezeu i-a iubit pe israeli\ii din timpul prorocului Maleahi =i
ne iube=te =i pe noi cu o dragoste ve=nic[ =i suveran[. 
A doua parte a versetului citat la început spune: <Nu este Esau

frate cu Iacov? zice Domnul; totu=i am iubit pe Iacov.> La prima
vedere unii scot de aici o doctrin[ de predestinare, iar al\ii ajung
pân[ acolo ]nc`t spun c[ Dumnezeu este p[rtinitor sau chiar
nedrept, dar un asemenea crez este departe de a ne înv[\a Sfânta
Scriptur[. <Lucrul acesta este bun =i bine primit înaintea lui
Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voie=te ca to\i oamenii s[ fie
m`ntui\i =i s[ vin[ la cuno=tin\a adev[rului> (1 Timotei 2:3, 4).
Dumnezeu, care vrea <ca oricine crede în El s[ nu piar[, ci s[ aib[
via\[ ve=nic[>, a =tiut care aveau s[ fie faptele lui Esau =i ale lui
Iacov. El a urât faptele rele ale lui Esau, care a fost lumesc, pe
când Iacov, în timp, s-a l[sat modelat de Dumnezeu ca s[ devin[
tat[l unei semin\ii =i chiar al unei \[ri. Alegerea lui Dumnezeu are
la baz[ cuno=tin\a Lui despre comportarea în viitor a unei per-
soane =i nicidecum predestinare pentru iad sau rai. Ale=ii lui
Dumnezeu sunt aceia care au fost selecta\i de El <dup[ =tiin\a mai
dinainte a lui Dumnezeu Tat[l...> (1 Petru 1:2). 
Astronomii =tiu despre apari\ia unei comete =i uneori îi anun\[

apara\ia pe cer cu timp înainte, dar aceasta nu înseamn[ c[ ei au
cauzat-o s[ apar[, ci doar au =tiut c[ avea s[ apar[ pe cer.
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Dumnezeu. A=a au fost =i fariseii din vechime, dar dac[ cineva
vrea mântuirea o va primi numai în meritul jertfei Domnului Isus,
atunci când prin poc[in\[ recunoa=te c[ are nevoie de mila lui
Dumnezeu. To\i cei mântui\i, men\iona\i în Scriptur[, sunt un
exemplu al milei =i dragostei lui Dumnezeu, care-i mântuie=te
pe p[c[to=i. 
Au început s[ apar[ tot mai mul\i speciali=ti în lucrurile sfinte,

tot mai mul\i func\ionari ai bisericii, tot mai multe credin\e care
ologesc sufletele =i produc confuzie, dar calea nu s-a schimbat,
chiar dac[ oamenii au ad[ugat sau au scos la ceea ce ei au numit
religie. Calea neschimbat[, numit[ credin\a apostolic[ dat[ odat[
pentru totdeauna sfin\ilor, a r[mas aceea=i. Ea ne înva\[ prin
Cuvânt c[ acela care vrea mântuirea trebuie s[ se poc[iasc[,
p[r[sind ceea ce Scriptura nume=te p[cat =i prin credin\a în jertfa
înlocuitoare a Domnului Isus, printr-o c[in\[ sincer[ de trecutul
p[tat, s[ fie n[scut din nou, din Duh =i din Cuvânt, devenind ast-
fel o f[ptur[ nou[, care are un duh viu. Dragostea lui Dumnezeu
a rânduit ca mesajul care cheam[ oamenii la mântuire s[ fie sim-
plu =i clar, pentru ca oricine vrea mântuirea s[ o poat[ primi. Dac[
nu =tii =i crezi c[ Dumnezeu te iube=te =i înc[ nu ai siguran\a mân-
tuirii f[g[duite prin Cuvânt =i dovedit[ printr-o via\[ schimbat[
de Duhul Sfânt, este bine s[ =tii c[ dragostea Lui te caut[ =i pe tine
ca s[-\i dea via\[ ve=nic[. 
Nu te cheam[ sau caut[ doar ca s[ scape de ideea c[ te-a

chemat, ci cu interes sincer vrea s[ te vad[ sc[pat de plata p[catu -
lui care-l urmeaz[ dup[ aceast[ via\[ pe orice suflet p[c[tos.
Multe suflete coboar[ în iad nemântuite nu pentru c[ nu au fost
iubite de Dumnezeu =i nu pentru c[ dragostea Lui nu le-a c[utat,
ci datorit[ faptului c[ au ales s[ r[mân[ reci, s[ dispre\uiasc[ sau
s[ amâne primirea dragostei lui Dumnezeu, care ne-a fost dat[
prin Fiul S[u. Dumnezeu iube=te =i sufletele care-I resping oferta
de pace f[cut[ ]n dragostea lui Dumnezeu, dar când omul refuz[
s[ se poc[iasc[ Dreptatea lui Dumnezeu nu are încotro decât s[
lase acel suflet s[ mearg[ în locul pe care =i l-a ales, adic[ în iad.
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caute ce era pierdut. A c[utat p[c[to=i, a vorbit despre ei în
cuvânt[ri =i pilde, ca fiind aceia care sunt pe lista priorit[\ilor Lui.
El a vorbit inimii lor a=a cum numai o inim[ poate vorbi unei alte
inimi =i celor ce L-au primit le-a schimbat via\a pentru veci. 
<A venit Fiul omului, mâncând =i bând, =i zice\i: «Iat[ un om

mânc[cios =i b[utor de vin, un prieten al vame=ilor =i al
p[c[to=ilor»> (Luca 7:34). Dragostea lui Dumnezeu, în care e=ti
ast[zi îndemnat s[ te încrezi, indiferent de circumstan\e, nu doar
te-a invitat, ci prin diferite împrejur[ri =i diferi\i oameni te-a
c[utat pentru a te expune luminii care vine de sus cu scopul de a
te aduce la lumin[. <Ca s[ le deschizi ochii, s[ se întoarc[ de la
întuneric la lumin[, =i de sub puterea Satanei la Dumnezeu; =i s[
primeasc[, prin credin\a în Mine, iertare de p[cate =i mo=tenirea
împreun[ cu cei sfin\i\i> (Fapte 26:18). Vame=ii din timpul
Mântuitorului nu aveau decât dou[ feluri de prieteni: al\i vame=i
sau pe Domnul Isus. P[c[to=ii de ast[zi nu au ca prieteni decât al\i
p[c[to=i sau pe Domnul Isus, a c[rui dragoste îi caut[ =i îi cheam[
la a p[r[si lumea care zace în cel r[u, pentru a putea primi darul
mântuirii. 
Într-o disperat[, dar zadarnic[ încercare de a fugi de r[spun-

dere din fa\a Creatorului, ateul sau p[gânul încearc[ s[-=i men\in[
independen\a gândirii, crezându-se uneori în control al destinului
s[u, dar dragostea lui Dumnezeu îl caut[ =i pe un astfel de suflet
ca s[-i ofere mântuirea. Dragostea lui Dumnezeu ]i caut[ =i pe
aceia care dintr-o fantezie boln[vicioas[ se \in lega\i de tradi\ie =i
obiceiuri omene=ti care nu sunt în Scriptur[, f[cute de oameni
care vor s[ st[pâneasc[ peste oameni =i s[ se foloseasc[ de ei.
Dumnezeu, care vrea închin[tori în duh =i adev[r, ]i cheam[ prin
dragostea Lui pe to\i aceia care slujesc icoanelor (Psalmul 97:7)
la a-i face parte din Biserica lui Dumnezeu format[ din cei n[scu\i
din nou, care nu este o organiza\ie sau cl[dire, ci un organism
spiritual viu, a c[rui cap este Hristos. Mul\i cad în cursa de a crede
c[ dac[ fac ceva greu, ceva care-i cost[ sau ceva care-i fac s[ par[
evlavio=i sunt mai religio=i sau chiar ]ntr-o rela\ie bun[ cu
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Dumnezeu a murit o moarte de blestem pe cruce în locul t[u?
Un om de afaceri avea în biroul lui o lozinc[ care spunea:

<Ceea ce ai vrea s[ vezi f[cut peste un an, f[ ast[zi!> Noi spunem:
<Ceea ce ai vrea s[ vezi f[cut peste 100 de ani, f[ ast[zi!> Peste
100 de ani la fel ca peste un milion de ani am vrea s[ fim în starea
de suflet mântuit, dar decizia de a cere =i primi aceast[ mântuire
trebuie luat[ ast[zi, pentru c[ ziua de mâine nu ne este garantat[.
Tablourile de control pentru distribu\ia curentului au pe ele de
multe ori un semn care spune <pericol de moarte>, dar exist[ un
pericol mai mare ca moartea trupului =i anume moartea a doua
despre care vorbe=te Scriptura, o moarte a sufletului. Ea înseamn[
desp[r\ire ve=nic[ de Dumnezeu pentru aceia care I-au dispre\uit
dragostea. Moartea, care uneori este fulger[toare =i nu \ine seama
de planurile =i nici chiar de vârsta omului, sigileaz[ pe veci de
veci pozi\ia ta pentru ve=nicie. Deci, fii sigur ast[zi c[ primind
oferta de iertare a acestui Dumnezeu bun faci parte dintre aceia
care pot spune c[ au primit =i sim\it dragostea lui Dumnezeu pen-
tru sufletul lor. Când vei sim\i aceast[ dragoste a Lui, care prin
Duhul Sfânt î\i inund[ inima cu bucuria mântuirii, vei =tii ce
înseamn[ fericire =i vei spune despre Mântuitorul t[u: <Prea iubi -
tul meu este al meu, =i eu sunt a lui...> (Cântarea C`nt[rilor 2:16).

Amin
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Un om mândru de ceea ce =tie =i de ceea ce poate face el, cu
prejudec[\i personale nu-=i las[ gândirea liber[ în fa\a Cuvântului
lui Dumnezeu care-L cheam[ la mântuire, ci doar î=i rearanjeaz[
convingerile =i încrezându-se în ceea ce poate face el se am[ge=te
singur, ]ns[ acela care cu adev[rat vrea mântuirea, cu mâinile
goale de merite personale cere =i prime=te darul iert[rii. F[r[ de
Hristos ca Mântuitor nu suntem decât un ghemotoc de dorin\e,
care cer mereu mai mult =i mai mult, f[r[ ca vreodat[ s[ simt[
împlinire. F[r[ de El suntem ca o f[ptur[ care vrea mereu s[ fie
distrat[, pentru a uita de singur[tate =i de sim\ul de vin[ care f[r[
de cuvinte îi spune c[ undeva, în viitor, urmeaz[ o zi a socotelilor.
În zadar caut[ omul s[ ocupe acel loc din suflet cu lucruri,
deoarece acel gol este menit s[ fie ocupat de Dumnezeu =i pân[
când sufletul nu se odihne=te în El nu are pace. 
Justi\ia iert[rii celui p[c[tos în meritul jertfei Domnului Isus

este un act legal înaintea drept[\ii lui Dumnezeu =i ast[zi înc[ po\i
beneficia de aceast[ iertare. Po\i spune c[ tu crezi în Isus, po\i
spune c[ cite=ti Scriptura pentru c[-\i place sau pentru c[ î\i
adaug[ la cuno=tin\e, po\i s[ faci bine semenilor t[i sau s[ spi-
jine=ti financiar lucr[rile pe care le socote=ti a fi ale lui
Dumnezeu? Po\i frecventa o biseric[ pentru c[-\i plac cânt[rile sau
predica, sau doar vrei ca structura familiei tale s[ fie mai solid[,
dar niciodat[ nu ai s[ po\i deveni din mort viu. Numai Acela care
este Domnul Vie\ii poate face aceasta pentru tine =i f[r[ a avea
aceast[ via\[ din Acela care este Via\a toate celelalte nu au niciun
rost. S[ cau\i azi o religie =i chiar s[ participi la ea este normal,
îns[ nu este îndeajuns. Dar ceea ce este supranatural =i îndeajuns
este s[ fii un cre=tin n[scut din nou, care nu mai tr[ie=te dup[
îndemnurile firii, ci dup[ îndemnurile duhului. Scriptura nu-mi
spune c[ El a murit pentru Marius, dar îmi spune c[ El a murit pen-
tru p[c[to=i =i atât îmi este îndeajuns, pentru c[ m-am clasat în
acea categorie pentru harul Lui, care înseamn[ mil[ pentru acela
care nu merita mil[. Dar tu ai primit mântuirea ca dar de la
Dumnezeu? +tii c[ te-a iubit =i te iube=te a=a de mult încât Fiul lui
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AFIRMA|II BIBLICE REFERITOARE LA

NECESITATEA MÂNTUIRII

1. To\i oamenii sunt p[c[to=i, f[r[ nicio excep\ie
<Nu este niciun om neprih[nit, niciunul m[car... Nu este nici-

unul care s[ fac[ binele, niciunul 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
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Isuse c[ m-ai m`ntuit! Amin.

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.

541

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
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 ]ntris tat 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
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Ne bucur[m c[ ai ajuns la finalul acestei c[r\i.
Dac[ ]n urma citirii celor 52 de mesaje dore=ti s[ cuno=ti mai

multe despre umblarea cu Domnul, s[ te apropii mai mult de
Dumnezeu sau s[-\i ]nchini via\a =i inima lui Hristos, s[ ]ncepi s[
}l urmezi pe Domnul, scrie-ne pe adresa de mai jos. Vom fi
bucuro=i s[ te sus\inem ]n rug[ciune =i s[ te ajut[m ]n dezvoltarea
rela\iei tale cu Hristos.

Societatea Penticostal[ de Misiune Cre=tin[ din Rom`nia
C.P. 264

410610 Oradea
Tel: 0259-436 841

E-mail: spmcr@rdslink.ro
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