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D

in dorinŃa de a fi folositor Iubitului Stăpân şi din simŃul
unui suflet veşnic îndatorat s-a născut în mine dorinŃa ca
în cuvintele mele simple să scriu aceste mesaje, care să îndrume
spre „Cel Bun“, să hrănească şi să încurajeze sufletul doritor de
Dumnezeu. DorinŃa mea este ca Duhul Sfânt să dea autoritate şi
gust acestor mesaje, astfel ca sufletele care nu-L cunosc pe
Blândul Păstor să poată primi cel mai important şi cel mai mare
drept oferit muritorilor şi anume „dreptul de a deveni copii ai lui
Dumnezeu“. Acest „DREPT“ dă libertate sufletului încătuşat şi
face posibilă trăirea unei vieŃi împlinite şi fericite, cu foloase
veşnice. Scopul, Ńinta şi cercul de audienŃă intenŃionat pentru
aceste mesaje sunt sufletele scumpe ale oamenilor din regiunile
Ńării unde nu sunt case de rugăciune, unde ei să audă vestirea
Cuvântului lui Dumnezeu.
Cartea aceasta se distribuie gratuit, pentru că şi eu am primit
totul în dar. Ea este scrisă în cuvintele unui emigrant român care,
ca şi copil acum câteva zeci de ani, s-a stabilit în străinătate. A lui
Dumnezeu să fie toată slava şi mulŃumirea pentru harul de a putea
fi de folos ÎmpărăŃiei Lui.
Marius Tripon
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CUV~NT ÎNAINTE

E

ste pentru a doua oar[ c`nd am onoarea s[ scriu un
Cuv`nt }nainte unei c[r\i semnate de Marius Tripon.
M-am gr[bit s[ fac acest lucru din c`teva considerente.
}n primul r`nd, datorit[ rela\iei speciale pe care am dezvoltat-o cu acest dedicat om al lui Dumnezeu, at`t eu personal c`t =i
echipa de la SPMCR care a lucrat la editarea c[r\ilor lui.
Este cea de-a noua carte la care lucr[m ]mpreun[ =i sigur acest
lucru presupune un pic de implicare.
}n al doilea r`nd, aceast[ carte are o istorie aparte. }n vara
anului 2009, dup[ ce autorul a vizitat Rom`nia, lucr`nd la distribuirea volumului opt: <}nadins oare nu sluji\i voi dumnezeilor
mei>, la ]ntoarcere acas[ a fost depistat cu mai multe probleme de
s[n[tate, dintre care cea mai grav[ ciroz[ la ficat, suferin\[ care a
pus sub semnul ]ntreb[rii realizarea acestei c[r\i. Faptul c[ ea
apare este indiscutabil dovada ]ndur[rii =i purt[rii de grij[ a lui
Dumnezeu.
Nu ]n ultimul r`nd, trebuie men\ionat c[ at`t titlul c`t =i
con\inutul c[r\ii este unul care trebuie s[ fie pentru fiecare om din
lumea aceasta de maxim interes: <Este sufletul t[u m`ntuit?>.
Indiscutabil cea mai mare nevoie a omului este nevoia de
m`ntuire.
Oricine ai fi, drag[ cititorule, m-a= bucura ca la finalul acestei
c[r\i s[ po\i r[spunde <DA> cu toat[ certitudinea la ]ntrebarea:
<Este sufletul t[u m`ntuit?>.
Pastor Ioan Bogdan
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1
ESTE SUFLETUL T}U MÂNTUIT?
„IntraŃi pe poarta cea strâmtă. Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, şi mulŃi sunt
cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă
este calea care duce la viaŃă, şi puŃini sunt cei ce o
află. Tot aşa, orice pom bun face roade bune, dar
pomul rău face roade rele. Pomul bun nu poate face
roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune.
Orice pom, care nu face roade bune, este tăiat şi
aruncat în foc. Aşa că după roadele lor îi veŃi
cunoaşte.“ Matei 7:13-14, 17-20

M

ulte sunt lucrurile pentru care se îngrijorează omul
pe pământ şi multe sunt întrebările la care caută
răspuns, însă cele mai importante întrebări pentru
care merită să investim timp, pentru a afla răspuns la ele, deoarece
au urmări veşnice, au de-a face cu viaŃa spirituală, care urmează
să o trăim atunci când prin evenimentul final al vieŃii, cunoscut de
noi sub numele de moarte, trecem în veşnicie. În momentul
încetării funcŃiilor vitale şi a despărŃirii sufletului nostru de trup,
memoria, conştiinŃa, precum şi celelalte simŃuri vor continua să
existe fără nicio întrerupere în fiinŃa noastră, care în clipa părăsirii
trupului biologic trece de la un nivel de existenŃă pământesc la un
nivel de existenŃă cu totul spiritual. „Dar Dumnezeu nu este un
Dumnezeu al celor morŃi, ci al celor vii, căci pentru El toŃi sunt
vii“ (Luca 20:38). Odată ce vom muri, familia ne va îngropa
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trupul, dar nu pe noi, pentru că sufletul nostru va continua să trăiască mai din plin ca oricând în locul pregătit celor mântuiŃi sau
celor nemântuiŃi.
Este sufletul tău mântuit? Sunt mântuiŃi, într-o stare de siguranŃă fără de sfârşit, aceia a căror suflet în momentul despărŃirii
de acest trup pleacă spre ceruri pentru a fi cu Dumnezeu. Lăsând
de data aceasta la o parte ateii şi agnosticii, cunoscând că
Scriptura atestă că este posibil să ai certitudinea că eşti mântuit, îi
întreb pe aceia care spun că sunt creştini: „De unde ştiu că sunt
mântuiŃi?“ Răspunsurile obişnuite, ale celor care frecventează
bisericile evanghelice, sună cam aşa: „Sufletul meu este mântuit
pentru că m-am predat Domnului ridicând mâna, sau m-am ridicat în picioare, sau am ieşit înaintea adunării în casa de rugăciune
când am fost îndemnat să fac acest lucru, ca semn că m-am predat Domnului“.
Alte motive pentru care alŃii spun că sunt mântuiŃi sunt: pentru
că au crezut, pentru că le-a spus un conducător religios, pentru că
frecventează o casă de rugăciune, pentru că s-au botezat în apă,
pentru că au dat milostenie sau bani pentru unele cauze ce păreau
a fi ale lui Dumnezeu, pentru că sunt oameni buni care nu fac rău
nimănui, pentru că ei cântă în cor sau pentru că părinŃii lor sunt
credincioşi. Lucruri ca şi acestea pot fi bune şi de obicei indică o
dorinŃă bună, dar nu sunt îndeajuns ca să dea cuiva asigurarea că
este mântuit. SituaŃia este tot atât de gravă şi în cazul acelora care
au o credinŃă forjată şi forŃată de tradiŃie, care are la bază datini şi
obiceiuri făcute de oameni şi care nu pot fi justificate cu Scriptura,
pentru că au ca sursă de iniŃiere visări (Iuda 1:8) şi închipuiri
omeneşti şi acestea nu au niciun fel de validitate înaintea lui
Dumnezeu. Unii însă, ologiŃi de învăŃăturile celor care urmăresc
interesele lor şi nu ale lui Dumnezeu, sunt amăgiŃi de glasul unor
astfel de învăŃători orbi care promovează calea cea largă, iar bieŃii
oameni ajung să trăiască cu iluzia că sufletul lor este mântuit.
AlŃii se îndreaptă spre clipa întâlnirii cu Dumnezeu crezând că
un om ce poartă numele de pastor sau preot le-ar putea afecta, la

ceremonia de înmormântare, bunăstarea veşnică a sufletelor lor.
Scopul acestui mesaj este să aducă ceva din lumina realităŃii cerului în sufletul care doreşte cu adevărat să ştie că este mântuit, ca
cercetându-şi roada lui şi a acelora a căror învăŃătură o urmează
să se poată bucura nu doar de nişte emoŃii, care se pot schimba de
la o zi la alta, nu de o pace falsă cu Dumnezeu, ci de o pace şi
bucurie pe care o dă Dumnezeu sufletului care crede Cuvântul, îl
împlineşte şi astfel este în siguranŃa Mâinii lui Dumnezeu. Când
oamenii aleg calea largă, care permite aproape orice, doar „să
crezi“, neglijând disciplina spirituală de fiecare zi care respectă
dreptul de proprietate a Aceluia care ne-a răscumpărat, chiar
dacă odată a avut-o, ajung să-şi piardă sensibilitatea la glasul
Scripturii. El ne învaŃă că ucenicii Domnului sunt aceia care
rămân în Cuvânt, care aduc roadă şi care se iubesc unii pe alŃii.
Asemenea unor inspectori de fructe, Domnul Isus ne spune să
deosebim oamenii după roadă, adică să facem o judecată bazată
pe ce vedem la ei ca fapte şi mod de trăire. Tot El ne spune să nu
judecăm (Matei 7:1) şi acest fel de judecată nepermisă este o
judecată ipocrită, deşi noi suntem vinovaŃi de acelaşi lucru sau de
un alt lucru mai grav. Nu avem voie să judecăm cu condamnare şi
răutate. Nu avem voie să judecăm tot timpul. Aceasta este atitudinea unui om care încontinuu caută ce şi pe cine să judece. Ca
unii care ştim că şi noi meritam iadul, urmărind interesele lui
Dumnezeu, avem voie şi trebuie să judecăm învăŃătorii falşi, conform Scripturii, pentru a evita pagubele produse de învăŃăturile
lor. Sufletele a căror ureche preferă învăŃăturile false, care produc
un focar de infecŃie pentru suflet, caută o mântuire ieftină, vor mai
multe libertăŃi pentru firea lor, dar alegând adevărul oamenilor ei
refuză adevărul lui Dumnezeu şi l-a plecare din această viaŃă,
când li se deschid ochii spirituali să vadă fiinŃele din lumea spirituală, au parte de un şoc de frică care nu-i mai părăseşte, când în
loc de îngerul Domnului văd moartea şi solii întunericului.
Astfel de suflete care nu sunt cu totul pentru Domnul, câştigă
aparent, pentru că se pare că mulŃumesc doi stăpâni, dar pierd în
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mod evident în ziua când pleacă de pe pământ şi ajung a fi judecate nu după un standard făcut de oameni, ci după acela lăsat nouă
de Dumnezeu prin Scriptură (Romani 2:16). Domnul Isus, care
ne-a spus că poarta este strâmtă şi calea îngustă, ne învaŃă şi prin
învăŃătura apostolilor că pomul bun este sufletul care prin
pocăinŃă a devenit o făptură nouă în Hristos (2 Corinteni 5:7), şi
prin Duhul Sfânt, care-şi face rezindenŃa în templul trupul său,
rodeşte roada Duhului Sfânt (Galateni 5:22). Prin faptul că ne
spune că poarta este strâmtă şi calea îngustă, ne face de cunoscut
că sufletul care doreşte mântuirea acceptă nişte stricteŃi pe care
duhul trezit la viaŃă folosindu-se de controlul sufletului, adică a
minŃii, le exercită asupra trupului, şi din acest motiv nu mulŃi, ci
puŃini sunt aceia care aleg să intre pe această poartă şi să meargă
pe această cale.
Textul citat la început ne spune că şi dacă pomul rău ar vrea să
facă roade bune nu poate. În mod identic, omul firesc, cu natura
lui firească, păcătoasă, oricât de bine intenŃionat ar fi nu poate
avea în viaŃa lui roada Duhului, pentru că numai un suflet care
prin pocăinŃă este născut din nou poate trece de la a fi guvernat de
impulsurile firii lui vechi la a fi guvernat de Dumnezeu, ca făptură duhovnicească vie. Mântuirea unui suflet începe atunci când
acel suflet aude Cuvântul lui Dumnezeu care-i spune că este păcătos şi merită pedeapsa. Sufletul ajunge mântuit atunci când se
pocăieşte, crezând că meritul jertfei Domnului Isus îi poate şterge
vina, având inima prelucrată de Duhul Sfânt, căindu-se de păcatul făcut până atunci. Apoi, ia hotărârea de a părăsi pentru totdeauna orice lucru sau obicei numit de Scriptură ca fiind păcat şi
cu adâncă recunoştinŃă pentru Acela care a făcut posibil să fie iertat începe o viaŃă nouă, de copil al Domnului. „Căci toŃi sunteŃi fii
ai lui Dumnezeu, prin credinŃa în Hristos Isus“ (Galateni 3:26).
Mântuirea nu stă doar în repetarea unei formule, ca un clişeu
vechi pe care l-ai mai auzit de multe ori, în care spui: „Doamne,
mă predau łie“. Un astfel de lucru este un pas bun şi necesar, dar
dacă ziua pocăinŃei nu este urmată de o viaŃă schimbată, prin

părăsirea păcatului şi chiar de urârea lui, acest fel de predare nu
este decât o formalitate care te poate pune la un adăpost fals.
„UrâŃi răul, cei ce iubiŃi pe Domnul! El păzeşte sufletele credincioşilor Lui, şi-i izbăveşte din mâna celor răi“ (Psalmul 97:10).
Dacă din clipa când te-ai pocăit nu te interesează mai mult decât
oricând sfinŃenia şi Roada Duhului Sfânt, înseamnă că încă nu
te-ai pocăit, pentru că nu poŃi spune că ai acest foc al Duhului
Sfânt înăuntrul tău când, spiritual vorbind, nu se vede la tine nici
flacără şi nu se simte nici căldură. O credinŃă fără de fapte este
moartă (Iacov 2:20), iar o religie care nu te face să-Ńi înfrânezi
limba (Iacov 1:26) este doar o înşelare a propriei inimi.
O altă dovadă care spune că un suflet care a încheiat legământ
cu Domnul este cu adevărat mântuit este că îşi păzeşte nu numai
faptele, ci şi gândurile pentru a nu fi găsite întinate înaintea
Aceluia care cunoaşte gândurile oamenilor, şi astfel păstrându-se
curat să nu lipsească de la masa Domnului. Un suflet mântuit este
un suflet care Ńinând seama de cea mai mare poruncă (Luca
10:27), când are de-a face cu situaŃiile vieŃii, îşi pune întrebarea:
„Ce ar face dragostea în locul meu?“ Un suflet mântuit cunoaşte
că atunci când stai nepăsător şi nu depui efort ca să aduci roada
cea bună pe care ai putea-o aduce cu talanŃii încredinŃaŃi, eşti în
pericol de a-Ńi pierde nu doar răsplătirile cereşti, ci eşti în pericol
de a te trezi că ai ajuns în iad, pentru că aşa cum ne spun cuvintele Mântuitorului: ,,Orice pom care nu face roade bune este tăiat
şi aruncat în foc“ (Matei 7:19).
Trebuie să existe o diferenŃă lăuntrică şi pe dinafară între mântuit şi nemântuit, altfel minciuna diavolului, care spune că ajunge
doar să crezi, ar fi adevărată. Când în adevăr ai fost născut din nou
umbli în Adevărul Scripturii, fără să alegi să asculŃi doar de
lucrurile care-Ńi convin şi eşti gata să-l ajuŃi pe cel care are nevoie
de ceva ce poŃi tu să-i dai. Când în adevăr ai fost născut din nou
ai dorinŃa de a vorbi cu Domnul prin rugăciune şi ca un nou născut, care doreşte laptele, doreşti să cunoşti Cuvântul lui
Dumnezeu. Nu înseamnă că odată ce ne-am predat Domnului şi
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am păşit pe calea îngustă nu mai greşim, fiindcă acum
desăvârşirea este doar o utopie la care năzuim, dar nu mai trăim
în păcat, nu suportăm să rămânem cu un simŃ de vină pentru ceea
ce am greşit, ci un astfel de lucru rău îl mărturisim şi îl părăsim.
Pe măsură ce un astfel de suflet mântuit creşte în credinŃă
înŃelege că umblarea prin credinŃă, după îndemnurile Duhului, nu
este un mod de trăire care vine de la sine, într-un mod forŃat asupra
voinŃei lui, deoarece înŃelege că a umbla pe calea îngustă înseamnă a trăi din plin viaŃa pentru Domnul, alegând în fiecare zi să
refuze să trăiască după îndemnurile firii pământeşti. Din acest
motiv, umblarea pe calea îngustă este asemănată cu o luptă. Când
această luptă are loc după rânduielile Scripturii, omul acela devine
tare şi chiar frumos prin virtuŃiile sau roada pe care o creşte în el
Duhul Sfânt. Mântuirea este o lucrare supranaturală pe care o face
numai Dumnezeu la cerinŃa şi cu îngăduinŃa omului, atunci când
sufletul convins de păcat se pocăieşte fără să-I pună vreo condiŃie
lui Dumnezeu. Un astfel de suflet când se simte iertat de dragul
Domnului Isus, pentru că-I simte dragostea, lasă cu bucurie lumea
şi priveşte cu scârbă la lucrurile care înainte îi dădeau un sedativ
temporar pentru foamea lui după fericire şi împlinire.
MulŃi cred sau speră că sunt mântuiŃi fiindcă participă la
anumite ceremonii religioase, dar când viaŃa lor de creştin se
rezumă doar la atât, acest mod de trăire nu este un indiciu de viaŃă
supranaturală în ei, nu este un semn că Isus este autoritatea
care le guvernează viaŃa şi nu este un semn că sunt mântuiŃi. Este
sufletul tău mântuit? Dacă spui DA, ce semn dovedeşte aceasta?
Cum te-a schimbat experienŃa pocăinŃei şi a naşterii din nou?
Dacă ai puterea duhovnicească a unui suflet născut din nou spui
NU păcatului şi te fereşti de el, îi poŃi ierta pe toŃi, îi poŃi iubi pe
toŃi, poŃi da cu mână largă, ştiind că îŃi aduni comoară în cer şi
cauŃi pacea şi sfinŃirea, pentru ca Duhul Sfânt să poată rodi în tine
roada cea bună.
Eşti tu un astfel de suflet, care din firesc a ajuns să fie
duhovnicesc, încât la plecarea de pe pământ să fii socotit ca fiind

al lui Hristos? „Cei ce sunt ai lui Hristos Isus, şi-au răstignit firea
pământească împreună cu patimile şi poftele ei“ (Galateni 5:24).
Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să ne cercetăm să vedem
dacă suntem sau nu în credinŃă. „Pe voi înşivă încercaŃi-vă dacă
sunteŃi în credinŃă. Pe voi înşivă cercetaŃi-vă...“ (2 Corinteni
13:5). A avea viaŃă veşnică nu înseamnă doar a avea un bilet care
te scapă de iad, ci viaŃă veşnică înseamnă să-L cunoşti pe
Dumnezeu şi pe Fiul Său pe care L-a trimis să moară pe pământ
pentru tine. A avea viaŃă veşnică înseamnă a umbla în lumină,
pentru că numai în acest fel poŃi umbla cu Acela care este
Lumină. A avea viaŃă veşnică înseamnă a avea în viaŃa ta o schimbare, nu superficială, ci una care afectează tot ce faci, pentru a trăi
în aşa fel încât să poŃi spune că ai pe Fiul în viaŃa ta. „Cine are pe
Fiul, are viaŃa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viaŃa. V-am
scris aceste lucruri ca să ştiŃi că voi, care credeŃi în Numele
Fiului lui Dumnezeu, aveŃi viaŃa veşnică“ (1 Ioan 5:12-13).
Domnul Isus, prin care şi pentru care au fost făcute toate, este
Adevărul şi ViaŃa şi afară de El nu este mântuire. El este poarta pe
care trebuie să intre acela care vrea mântuirea. El este singura cale
spre Dumnezeu Tatăl. Când un suflet ajunge mântuit are o nouă
relaŃie cu Dumnezeu şi Cuvântul Său, dar are şi un nou mod de a
trata păcatul şi dorinŃele firii pământeşti. Când un suflet ajunge
mântuit, prioritatea lui este de a fi pe placul Domnului Isus şi pentru un astfel de suflet contează prea puŃin ce spun sau gândesc
oamenii care ar pretinde o conformare la standardul lor. Cultura
lumii caută să ne schimbe după chipul veacului acestuia, pe când
Duhul Sfânt, prin Cuvântul lui Dumnezeu, vrea să ne schimbe ca
să ne facă asemenea chipului lui Hristos (Romani 9:29), care este
cea mai bună dovadă că un suflet este mântuit.
Când ai avut parte de această minune a naşterii din nou vrei să
fii mereu în prezenŃa Domnului şi a celor ce-L iubesc pe El. Vrei
să faci ceea ce Îi place Domnului şi abia aştepŃi să ai oportunitatea
de a spune şi altora ce a făcut Domnul pentru tine. Pasajul
Scripturii care cuprinde şi textul citat la început face parte dintr-o
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cuvântare Ńinută de Domnului Isus, în care El se adresează în mod
direct şi chiar provocător, reducând tot ce se întâmplă cu noi acum
şi în veşnicie la a alege între două feluri de porŃi, două feluri de
drumuri, două feluri de pomi, două feluri de roade, care înseamnă două feluri de oameni, care ajung fiecare la destinaŃii veşnice
foarte diferite. Este un text care nu te lasă doar să-l admiri şi nici
nu-Ńi îngăduie să-i forŃezi explicaŃia împlinirii lui, undeva în
viitorul îndepărtat, ci ne face să alegem astăzi să fim sau să nu fim
parte din ÎmpărăŃia a cărei Împărat este Domnul Isus.
Când asculŃi Cuvântul lui Dumnezeu eşti deja pe jumătate
binecuvântat, iar când alegi să-L împlineşti eşti binecuvântat pe
deplin. Aceste două părŃi se compară cu un lacăt pus la o cutie
care conŃine în ea binecuvântările lui Dumnezeu pentru tine şi
acest lacăt se deschide cu două numere de cifru. Este bine să ai
primul număr datorită faptului că auzi şi cunoşti voia Domnului,
dar visteria nu Ńi se deschide până ce nu formezi şi cel de-al doilea
număr, făcând voia lui Dumnezeu. Cele două alegeri posibile
descrise în pasajul citat la început nu prezintă aşa de mult un contrast între păgâni şi creştini, cât prezintă diferenŃa dintre două
feluri de religii, care îi separă pe cei ce cred neprihănirea omului
de cei ce cred în neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credinŃă. Separă credinŃa adevărată, care duce la o viaŃă schimbată,
în care rodeşte Duhul Sfânt, de credinŃa acelora care înşelându-şi
inima trăiesc după îndemnurile firii pământeşti.
Dacă calea cea largă ar avea indicatoare pe care să scrie: „Spre
iad“, probabil că mai puŃini ar merge pe ea, dar pentru că este un
drum întreŃinut de cel viclean mulŃi sunt cei ce merg pe această
cale largă care încurajează mândria omului, promovează interesele carnale, fără a-L lua în serios pe Dumnezeu care-i cere omului
să se sfinŃească, separându-se de păcat. MulŃi oameni merg pe
această cale largă crezând că pocăinŃa, care este o schimbare din
temelie a vieŃii, este numai pentru criminali, pentru cel ce sparge
casa aproapelui său sau pentru cei care fac înşelătorii mari, când
de fapt, fără excepŃie, pocăinŃa este pentru oricine vrea mântuirea.

Pe poarta îngustă se intră cu o oarecare dificultate nu numai pentru că trebuie să o cauŃi, ci şi pentru că lăsând afară bagajele cu
care te împovărează lumea trebuie să renunŃi la a te guverna după
dorinŃa omului cel vechi, pentru a putea fi guvernat de cârmuirea
Duhului Sfânt după Scripturi. „NevoiŃi-vă să intraŃi pe uşa cea
strâmtă. Căci vă spun, că mulŃi vor căuta să intre, şi nu vor putea“
(Luca 13:24). A te preda Domnului poate dura doar câteva
momente, dar a merge pe calea îngustă, prin a fi un adevărat
ucenic al Domnului te costă tot ce ai pentru restul vieŃii. De aceea,
nu mulŃi merg pe această cale care duce la un ospăŃ binecuvântat
în casa Tatălui.
Pomul bun, care face roade bune, este sufletul care are o trăire
cu fapte ce sunt socotite bune înaintea lui Dumnezeu, pentru că
sunt produse datorită naturii lui Dumnezeu în om, în urma înnoirii
făcute de Duhul Sfânt, care este sursa a oricărei roade ce este
vrednică a fi primită înaintea lui Dumnezeu. Pomul care aduce
roade rele este tăiat şi aruncat în foc, aceasta înseamnă că un
suflet care nu are roada bună a Duhului Sfânt ajunge să fie aruncat în focul care nu se stinge, unde Domnul Isus a spus că este
plânsul şi scrâşnirea dinŃilor (Matei 13:50). Roadele sunt cele care
le dovedeşte celor din cer şi celor de pe pământ că un suflet este
cu adevărat mântuit, pentru că roadele adeveresc aceasta prin faptul că ele există. Dacă cineva Ńi-ar arăta nişte tufişuri de spini şi
mărăcini şi Ńi-ar spune că este viŃă de vie cu struguri, ai şti imediat că este un mincinos sau un om care este certat cu facultăŃile
mintale. Într-un mod asemănător, un om care nu are roada cea
bună este un pom rău, indiferent de cum ar alege să se numească,
pentru că roada îl identifică ce fel de pom este.
Dumnezeu nu acceptă jumătăŃi de măsură în slujire şi nici nu
tolerează amestecătură de întuneric şi lumină când este vorba de
sfinŃenie şi păcat. Lui Dumnezeu nu-I place amestecul şi aceasta
reiese foarte clar chiar din legile pe care le-a dat israeliŃilor. A
mers până acolo că le-a spus să nu pună la jug împreună un bou
şi un măgar, să nu Ńeasă cu două feluri de fire, şi în ziua de astăzi
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ne spune că nu putem avea două feluri de roade, ci doar bune sau
rele. Prietenul adevărat este acela care-Ńi spune adevărul, dar cel
fals, ca şi prorocii falşi, linguşesc şi rostesc neadevărul. ÎnvăŃătorii mincinoşi nu provoacă pe nimeni, nu enervează pe nimeni,
nu supără pe nimeni şi nici nu ajută pe nimeni, ci, dimpotrivă, de
multe ori pune sufletele doritoare de cale largă în mare primejdie.
Dacă acest mesaj pare mai direct este pentru că nu vreau să fie
vreun suflet care să meargă în iad, şi ce folos ar fi să spunem doar
vorbe plăcute urechilor dacă nu rostim Cuvintele lui Dumnezeu,
spunând adevărul despre suflet şi veşnicie. Suntem mântuiŃi prin
credinŃa în jertfa Domnului Isus, dar această credinŃă este confirmată de dovezile de netăgăduit ale roadelor, aşa că un suflet nu
poate fi mântuit fără credinŃă, dar nici fără de roade, adică fapte,
atunci când acestea sunt posibile. Mântuirea nu se obŃine prin
fapte, dar ele dovedesc dacă eşti sau nu eşti un suflet mântuit.
Când vorbesc oamenilor despre mântuire, Ńinând seama că în
balanŃă stă veşnicia sufletului nemântuit, eu, ca un om care ştie că
va muri, chiar dacă prin intermediul unui mesaj scris ştiu că
vestesc mesajul mântuirii unor oameni care vor muri şi vreau
să-l vestesc ca şi cum ar fi ultimul meu mesaj şi ultima avertizare
pe care ei o aud înainte de a fi surprinşi de moarte. Nu sunt îngrijorat de prestigiu meu sau a cuiva, de datoria sau de averea strânsă de cineva, de averea sau de diplomele cuiva, ci sunt interesat
de binele oricărui suflet care încă mai este în viaŃă, care în orice
moment este la o clipă de Rai sau de iad. Ceea ce mă nelinişteşte
şi chiar mă doare este că majoritatea oamenilor pe care i-am văzut
anul acesta, peste 100 de ani se vor zvârcoli în chinurile iadului,
pentru că nu au recunoscut pericolul în care se găseşte sufletul lor
neîmpăcat cu Dumnezeu. Sluga cărui stăpân va veni să colecteze
sufletul tău când vei muri? Depinde de decizia ta! La intrarea în
Ierusalim, înainte de a pătimi la Golgota, Domnul Isus a plâns
pentru oamenii din cetate, fiindcă a văzut superficialitatea religiei
lor şi cunoscând viitorul a văzut mocnind focul mâniei lui
Dumnezeu care avea să se reverse peste acea cetatea. Privind la

viitorul tău veşnic şi la modul în care tratezi oferta Lui de mântuire, oare trebuie să plângă Domnul şi în dreptul sufletului tău?
Voia lui Dumnezeu pentru cei ce sunt robi ai păcatului este ca ei
să fie eliberaŃi. Voia lui Dumnezeu pentru cei păcătoşi este ca ei
să fie iertaŃi şi prin pocăinŃă să primească în ei natura nouă, care
vine din El şi care-i va face să rodească roada cea bună.
Un suflet păcătos vrea să ştie că mai are o şansă şi dacă te vezi
păcătos, astăzi cât mai există har pentru păcătoşi, Ńi se oferă
această şansă de a fi şi tu un suflet mântuit, care nu se teme de
moartea nemiloasă, care la fiecare trei secunde seceră viaŃa cuiva
de pe pământ. Un suflet păcătos vrea să ştie că este iubit. Prin
Scriptură şi prin diferite metode, aşa cum este şi acest mesaj,
Dumnezeu îŃi spune că eşti mult iubit de El. Iadul este un loc de
chin veşnic, unde nu este speranŃă de mai bine şi toŃi cei care
ajung acolo, fără excepŃie, au meritat acest lucru, dar Domnul Isus
este milos şi a murit în locul nostru ca să ne dea ceea ce meritam,
ci prin har să ne poată da ceea ce nu meritam, adică iertarea de
vină şi mântuire. Sufletul tău are aşa de mare preŃ încât
Dumnezeu a plătit cel mai mare preŃ plătit vreodată pentru ceva
în Univers, pentru ca tu să poŃi fi mântuit. Eşti mântuit atunci
când alegi să intri pe poarta care este Domnul Isus şi să umbli pe
calea îngustă împreună cu El.
Dumnezeu, care nu vrea moartea păcătosului, ci întoarcerea
lui, mai ascultă şi astăzi rugăciunea sinceră a fiilor risipitori şi
dacă nu ai făcut o astfel de rugăciune El vrea mult să o audă şi pe
a ta. Este sufletul tău mântuit? Dumnezeu nu este interesat să
cauŃi cele mai alese sau sofisticate cuvinte pentru a vorbi cu El, ci
este interesat de plânsul inimii tale, care atunci când îşi simte
nevrednicia şi nevoia de a fi iertat spune: Iartă-mă! De astăzi sunt
al Tău! În fiecare zi a vieŃii mele sunt al Tău! Cu tot ce am şi cu
tot ce sunt, ÎŃi aparŃin doar łie! Alege ca de astăzi să slujeşti
numai Domnului Isus şi vei putea spune şi tu: „Prin harul lui
Dumnezeu sufletul meu este mântuit!“
Amin
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2
EL A SUFERIT PENTRU P}C}TO|I
„UitaŃi-vă dar cu luare aminte la Cel ce a suferit din
partea păcătoşilor o împotrivire aşa de mare faŃă de
Sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeŃi inima, şi să
cădeŃi de oboseală în sufletele voastre.“ Evrei 12:3

C

ând citeşti ziarul poŃi să te informezi cu privire la tot
felul de infracŃiuni şi chiar crime comise de oameni,
dar nu vezi niciodată folosit cuvântul „păcat“ cu scopul
de a explica acel fel de comportare sau ca fiind motivul unor fapte
ruşinoase, care sunt condamnate de lege. Păcatul, adică călcarea
Legii lui Dumnezeu, este principalul motiv pentru tot ce se întâmplă rău pe pământ, iar aceia care încalcă lege sunt numiŃi de
Scriptură oameni păcătoşi sau suflete vinovate de fărădelege.
După planul lui Dumnezeu, care a vrut să-l reabiliteze şi să-l împace pe om cu Sine, a fost necesar ca cineva, fără de păcat personal, să plătească prin suferinŃă şi moarte pentru păcatul omenirii.
Cel care a făcut aceasta este Domnul Isus Hristos. „Hristos, de
asemenea, a suferit odată pentru păcate, El, Cel neprihănit, pentru
cei nelegiuiŃi, ca să ne aducă la Dumnezeu...“ (1 Petru 3:18).
Păcatul omenirii a făcut necesară venirea Lui pe pământ şi jertfa depusă de El pe cruce, unde de bunăvoie S-a dat pe Sine ca jertfă înlocuitoare, locul unde Domnul Isus a împlinit voia Tatălui de
a deschide un fond al iertării cunoscut cu numele de har. El a
suferit odată, şi după ce jertfa Lui a fost încheiată şi primită de
Tatăl, preoŃilor li s-ar fi putut spune să meargă acasă, iar leviŃilor
22

li s-ar fi putut spune să-şi strângă cuŃitele şi celelalte instrumente
folosite la aducerea jertfelor în templu, pentru că Domnul Isus „a
suferit odată“, iar jertfa Lui desăvârşită a fost şi este îndeajuns ca
să ne împace cu Dumnezeu Tatăl, nefiind necesar ca vreodată să
se mai verse un alt sânge pentru păcat. Răspunsul l-a întrebarea:
„De ce a suferit Domnul Isus murind pentru păcătoşi pe o cruce
de blestem?“ poate fi dat printr-un sigur cuvânt: „păcat“.
PoŃi să te uiŃi astăzi la oricare închisoare, cimitir, spital sau
instituŃie de boli mintale şi nu vei greşi dacă spui: „Păcatul a
făcut aceasta!“ Aşa cum spune versetul citat la început, Domnul
Isus a venit să sufere pentru păcătoşi, ca prin plata făcută de
El pentru păcat să ne împace cu Dumnezeu şi odată născuŃi de
sus moartea a doua să nu mai aibă nicio putere asupra noastră.
În Scriptură, pe lângă moartea naturală sau violentă adeseori
moartea înseamnă despărŃire. După ce căderea în păcat ne-a
despărŃit de Dumnezeu, pentru că am murit spiritual, moartea a
doua urma să ne despartă veşnic de Dumnezeu, odată ce am fi
trecut din viaŃa aceasta. Pentru cel credincios, deşi moartea biologică rămâne o parte integrată a realităŃii în care trăieşte pe
pământ, trecerea în veşnicie, care este privită ca fiind scumpă
înaintea Domnului, înseamnă nu doar o intrare în odihnă a sufletului mântuit, ci şi o siguranŃă a investiŃiei Lui. Pentru ca această
biruinŃă să poată fi smulsă morŃii, Fiul lui Dumnezeu a suferit şi
a murit pentru păcătoşi.
Când avem parte de naşterea de sus primim viaŃă (Efeseni 2:5,
6) din Acela care este ViaŃa, dar în acelaşi timp ajungem să fim
morŃi, adică despărŃiŃi de păcat. Crucea nu este doar un semn care
ne spune ceva despre cât a costat răscumpărarea sufletelor noastre din moartea spirituală, ci este o indicaŃie clară despre cât de
grozav a fost păcatul nostru. Crucea a rămas ca o emblemă care
reprezintă jertfa, iar umbra acestei cruci poate fi văzută începând
cu cartea Genesei, însă a devenit vizibilă la Golgota, unde El a
fost înălŃat pe o cruce ca să-i atragă pe păcătoşi la Sine. În lucrarea
de răscumpărare care a avut loc la cruce, unde Cel nevinovat a
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suferit pentru cei vinovaŃi odată pentru totdeauna, întâlnim câteva din atributele lui Dumnezeu prin care cunoaştem multe despre
dragostea, dreptatea şi sfinŃenia Lui. Studiul sincer al acestor
atribute ne poate deschide noi adâncimi în fântânile Scripturii
care sunt la îndemâna noastră, gata să ne împrospăteze puterile, să
ne încingă cu Adevărul şi să ne pună în mână sabia Cuvântului
Sfânt. Sângele pus de israeliŃi la uşiorii uşii la Paşte, mieii pe
altar, slujba marelui preot, au fost toate o umbră de care nu a mai
fost necesar odată ce lucrul real a fost prezentat în faŃa lumii prin
Mielul lui Dumnezeu, care a murit pe o cruce, unde a „suferit din
partea păcătoşilor o mare împotrivire faŃă de Sine“.
El a suferit pentru păcătoşi ca să aducă omenirii o curăŃie permanentă pentru vina păcatelor lor, spre deosebire de sângele
animalelor jertfite de preoŃi care doar acoperea vina păcătoşilor
pentru ca mânia lui Dumnezeu să nu se dezlănŃuie asupra vinovatului. Sacrificiul animalelor avea menirea să-i înveŃe pe israeliŃi
că păcatul atrage consecinŃe, că păcatul Îl ofensează şi-L provoacă
pe Dumnezeu la mânie, fiindcă păcatul trebuie plătit. De asemenea avea menirea să întruchipeze pe Mielul lui Dumnezeu care
avea să sufere şi să moară pentru păcătoşi (Exodul 12, Leviticul
23). SuferinŃa Domnului Isus pentru păcătoşi a inclus nu numai
batjocură şi bătăi, dar şi faptul că i s-a pus pe cap o cunună de
spini prin care chinuitorii batjocoreau dreptul Domnului Isus de a
conduce şi împărăŃii. A fost o batjocură finală din partea oamenilor care pe moment se părea că au putere, dar acea cunună pe
care Domnul a purtat-o pentru noi avea o însemnătate adâncă.
Odată cu intrarea păcatului în Eden, pământul a fost blestemat
(Genesa 3:18) să dea spini a căror ghimpi produc durere la atingere, iar Domnul Isus a purtat aceşti spini pe fruntea Lui ca un
simbol al blestemului. Poate fi argumentat cu Scriptura faptul că
venind în lumea noastră Domnul Isus a luat cea mai fără de valoare făptură, cea mai coruptă făptură care a trăit pe pământ, adică
omul, şi prin jertfa Lui a făcut din el cel mai curat şi cel mai
strălucitor trofeu, cu scopul final de a-l avea în cer pentru tot-

deauna. ToŃi cei care am intrat la adăpostul jertfei Lui suntem
primitori ai harului Său şi de aceea nu avem niciun merit în
această eliberare a noastră de vină (Efeseni 2:8, 9).
Scriptura ne deschide şi ne luminează ochii inimii (Efeseni
1:18) ca să vedem orizontul spiritual care înainte ne era închis, iar
atunci când înŃelegem viitorul spiritual (2 Corinteni 4:18), în felul
descris de Sfânta Scriptură, să-l credem ca realitate, deşi îl vedem
doar prin credinŃă. Ne putem îndoi de multe lucruri pământeşti
din viaŃa noastră de toată zilele, dar nu avem motive întemeiate să
ne îndoim de cele spirituale, care ne sunt făcute de cunoscut de
către Cuvântul lui Dumnezeu. Ori de câte ori privim la modul în
care a decurs lucrarea de răscumpărare care, pentru că este motivată de dragostea lui Dumnezeu, este neîntrecută în frumuseŃe,
prin care suferinŃa şi moartea Domnului Isus pe cruce ne-a adus
eliberarea de vina păcatului, putem descoperi mereu o nouă
adâncime a îndurării lui Dumnezeu.
SuferinŃa şi moartea Domnului Isus pentru cei păcătoşi este
punctul culminant al lucrării Lui pe pământ, întrucât este chiar
scopul cu care a venit şi S-a întrupat între noi oamenii. Ori de câte
ori stăm la masa Domnului şi în mod simbolic ne împărtăşim din
trupul şi sângele Lui comemorăm suferinŃa şi moartea Lui pentru
noi, cei păcătoşi. Ori de câte ori stăm la masa Lui sărbătorim cel
mai măreŃ eveniment care a avut loc pe pământ, pentru că suferinŃele şi moartea Lui pentru noi, cei păcătoşi, este centrul de
greutate al Evangheliei în care am crezut şi prin care suntem mântuiŃi. Există pericolul ca această participare a noastră la masa Lui
să devină o formalitate care-şi pierde semnificaŃia atunci când
inima ne este împărŃită, când ni se pare că anumite drepturi ni se
cuvin de la sine, când trăim cu un picior în lume şi cu celălalt în
biserică sau când avem impresia că suntem mai buni şi mai cu
merite decât alŃii.
Pentru că majoritatea dintre noi, oamenii, suntem uituci şi înŃelegem unele lucruri mai greu, găsim în Scriptură că Dumnezeu a
folosit uneori diferite simboluri ca să facă mai uşor de înŃeles o
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situaŃie sau o lecŃie spirituală. Lui Ieremia i-a spus să poarte un
jug pe grumaz pentru ca cei din jurul lui să înŃeleagă că urmează
să fie duşi în captivitatea Babilonului dacă nu se îndreaptă. Prorocul Ahia a rupt o haină în douăsprezece bucăŃi şi i-a dat zece din
aceste bucăŃi lui Ieroboam ca să arate că Ńara se va împărŃi, iar el
va domni peste zece din cele douăsprezece seminŃii. Pentru a
comemora modul în care Domnul Isus a suferit şi a murit pentru
păcătoşi, ne-a dat să folosim, când stăm la masa Lui, rodul viŃei şi
azimile nedospite. Rodul viŃei şi pâinea peste care se cere binecuvântarea prin rugăciune este reprezentarea simbolică a lucrului
adevărat, adică a sângelui şi a trupului Domnului Isus dat pentru
noi cei păcătoşi.
Domnul Isus a instaurat comemorarea jertfei Sale prin serviciul de Cină nu doar pentru a ne ajuta să nu uităm că El a suferit şi
a murit pentru noi, ci a instaurat această celebrare periodică şi cu
scopul de a ne ajuta să nu uităm că noi continuăm să depindem de
ajutorul Lui şi de meritul veşnic creat de El la Calvar. ToŃi cei care
cred în El se împărtăşesc din cele două elemente care ne-au fost
date să reprezinte trupul şi sângele Lui, iar cei care sunt vii nu
lipsesc niciodată de la a sta la masa Domnului cu un adânc simŃ
de preŃuire pentru El, Cel care a băut paharul suferinŃelor.
Domnul Isus nu a cerut, dacă-i cu putinŃă, să nu bea paharul
pentru că avea să lupte cu potrivnicul, fiindcă El deja îl biruise
chiar şi în pustie când a fost ispitit. Nu a fost trădarea lui Iuda sau
lepădarea lui Petru, ci omenescul din El a făcut să fie cuprins de
o întristare de moarte, fiindcă El era obişnuit cu lipsa de loialitate
a omului încă din Eden. Nu durerea a fost cea care i-a provocat
această stare de tristeŃe în suflet, fiindcă, aşa cum prorocul Isaia îl
descrie în capitolul 53, El era „obişnuit cu suferinŃa“. Grozăvia
păcatului care i s-a imputat Lui împreună cu gândul că acest păcat
Îl va despărŃi pentru câteva momente de Tatăl, este ceea ce L-a
determinat pe Domnul Isus să ceară, dacă era cu putinŃă, să nu bea
acel pahar, dar totuşi a cerut ca nu voia Lui, ci a Tatălui să se facă.
Păcatul a fost şi este privit de Dumnezeu ca un mai mare rău decât

putem să ne închipuim noi. Domnul Isus a văzut cum păcatul a
transformat un înger frumos şi strălucitor într-un demon potrivnic
lui Dumnezeu care cunoştea adevărata faŃă hidoasă a păcatului.
Cina Domnului ne arată drumul spre cruce, iar simbolul crucii
reprezintă suferinŃă. Cina Domnului ne uneşte pe toŃi care credem
în jertfa Lui. Jertfa Lui ne arată mila şi generozitatea Lui, dar ne
arată şi cât de grozav a fost sau va fi pedepsit păcatul. Când stăm
la această masă să nu spunem ca israeliŃii care la un moment dat
s-au săturat de mană şi au spus: „...Ochii noştri nu văd decât mana
aceasta“ (Numeri 11:6). Să nu minimalizăm importanŃa acestei
mese rânduite şi poruncite de Domnul Isus şi să nu îndeplinim
doar un ritual, un obicei de rutină când stăm la ea, pentru că a sta
la această masă înseamnă nu numai ascultare, ci şi o apropiere de
sursa de putere care ne menŃine viaŃa spirituală, şi această sursă
este jertfa Domnului Isus. La această masă poate avea loc o
înnoire nu a omului dinafară, care trece, ci a omului dinăuntru.
Această masă care poate aduce prospeŃime spirituală în sufletul
nostru trebuie tratată cu seriozitate, pentru că ea atinge fiecare
latură spirituală a fiinŃei noastre. Stând la această masă avem
părtăşie cu Domnul Isus şi cu aceia care sunt ai Lui, împreună formând un trup spiritual întreg numit Biserica lui Dumnezeu.
În convorbirea Domnului Isus cu Nicodim—fruntaş al iudeilor,
El i-a spus acestui învăŃător al legii, care cunoştea bine secvenŃa
istorică a Israelului în pustie, că aşa cum Moise a înălŃat şarpele de
aramă pe o prăjină ca cei ce vor privi la el să fie tămăduiŃi de
muşcăturile şerpilor, tot aşa Fiul omului, adică Domnul, va fi
înălŃăt pe o cruce şi în acest mod va da vindecare sufletelor otrăvite
de muşcătura păcatului. Ducerea la îndeplinire a acestui „mare
bine“ pentru neamul omenesc a fost planificat chiar mai înainte ca
Iehova, în predica din Eden, să spună că sămânŃa femeii avea să
zdrobească capul şarpelui. „El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii, şi a fost arătat la sfârşitul vremurilor pentru voi“
(1 Petru 1:20). Este o promisiune veche, dar încă valabilă şi astăzi
pentru oricine priveşte la El, Cel care a fost înălŃat pe o cruce ca să
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atragă pe păcătoşi la El. „...Când veŃi înălŃa pe Fiul omului, atunci
veŃi cunoaşte că Eu sunt...“ (Ioan 8:28). „şi după ce voi fi înălŃat
de pe pământ, voi atrage la Mine pe toŃi oamenii“ (Ioan 12:32).
Domnul Isus i-a spus lui Nicodim că această promisiune a iertării
şi a vieŃii veşnice este pentru „oricine va crede în El“.
Aşa cum şarpele de aramă a împărŃit israeliŃii aflaŃi în pustie în
două categorii, formând o grupare a celor vindecaŃi şi a celor care
au refuzat vindecarea, tot aşa jertfa Domnului Isus împarte
oamenii în categoria celor mântuiŃi şi a celor nemântuiŃi, care
refuză harul, adică mila nemeritată oferită de Dumnezeu. Această
punere la adăpost a sufletului trebuie să aibă loc atâta timp cât mai
ai harul de a fi chemat, până când moartea nu-Ńi întrerupe pribegia
pe pământ. Moartea nu este ultima staŃie, ci doar un prag de trecere în lumea spirituală, este locul de despărŃire a celor mântuiŃi
de cei nemântuiŃi, iar cele două grupări de suflete se îndreaptă
spre două destinaŃii diferite, cunoscute de noi cu numele de Rai şi
iad. Fiecare îşi alege în dreptul lui destinaŃia, şi în funcŃie de seriozitatea cu care tratăm lucrurile care au de-a face cu sufletul nostru putem spune în care din aceste două locuri vom fi peste o sută
de ani, sau peste zece mii de ani.
Scăparea celor care au fost vindecaŃi de muşcătura şerpilor a
venit în urma recunoaşterii vinei lor înaintea lui Moise. Ei după ce
au recunoscut că au păcătuit i-au cerut să mijlocească pentru ei. Ca
să fie vindecaŃi şi să scape cu viaŃă a fost nevoie ca Moise să mijlocească pentru ei, acceptând soluŃia data de Dumnezeu. MulŃi dintre ei au fost salvaŃi în acest fel, fără să spună că ar prefera alte
feluri de leacuri pentru rănile lor cum fac unii astăzi care ar vrea
mântuirea, dar în condiŃiile alese de ei. Domnul Isus este Mijlocitorul nostru şi cine vrea mântuirea va trebui să o primească aşa
cum este oferită de El. „şi, după cum a înălŃat Moise şarpele în
pustie, tot aşa trebuie să fie înălŃat şi Fiul omului, pentru ca oricine
crede în El să nu piară, ci să aibă viaŃă veşnică“ (Ioan 3:14-15).
Nicodim, care l-a ajutat pe Iosif din Arimatea să pregătească
trupul Domnului pentru îngropare, a înŃeles mai bine aceste

cuvinte atunci când I-au dat trup neînsufleŃit jos de pe crucea
romană (Ioan 19:39). Nu şcoala, nu efortul de a fi moral, nu legislaŃia, nu faptele bune şi nici chiar tot potopul de religii din lume
care au la bază obiceiuri şi ceremonii care lasă sufletul tot în
neputinŃă spirituală, ci doar jertfa Domnul Isus poate da omului
prin pocăinŃă starea de nevinovăŃie pentru a putea fi acceptat în
prezenŃa lui Dumnezeu. SoluŃia oferită de Dumnezeu pentru
păcatul nostru, care înseamnă răzvrătire împotriva Legii lui
Dumnezeu a fost şi este Isus Hristos, care a suferit şi a murit crucificat pentru păcătoşi. El a suferit pentru păcătoşi ca „să împace
totul cu Sine prin El“, aşa cum spune Apostolul Pavel. A făcut
posibilă această relaŃie de pace dintre Dumnezeu şi om prin sângele Lui. El a suferit şi a murit pentru păcătoşi, pentru ca aceştia
odată iertaŃi şi născuŃi din nou să poată trăi ca fraŃi, în pace şi
iubire unii cu alŃii. „Căci El este pacea noastră, care din doi a
făcut unul...“ (Efeseni 2:14).
Poate că te-ai obişnuit cu ideea şi cuvintele că Domnul Isus a
suferit pentru păcătoşi, dar până când nu ajungi să spui cu credinŃă că El a suferit pentru păcatul tău, această cunostinŃă despre
jertfa Domnului Isus nu-Ńi foloseşte la nimic. Când vorbim despre
masa Domnului şi felul în care Domnul Isus a suferit pentru păcătoşi vorbim despre ce a avut loc, dar vorbim şi despre ceea ce va
avea loc în curând, când după promisiunea Domnului vom sta din
nou la masa aceasta împreună cu El. Dacă eşti un suflet care
niciodată nu ai stat la masa Lui ca suflet mântuit, care a încheiat
legâmânt cu Domnul prin botez, primul mesaj pe care Ńi-l transmite crucea Lui este că eşti iubit de El. El a suferit pentru
păcătoşi şi dacă alegi să admiŃi că te incluzi între ei, poŃi cere şi
primi iertarea şi înfierea în familia Regelui Isus. El a suferit pentru noi cei păcătoşi şi de felul în care înŃelegem de ce şi cum a
suferit şi murit pentru noi, cei păcatoşi, depinde pacea şi fericirea
noastră, dar şi mai mult decât acestea depinde de felul în care ne
încredem în meritul jertfei Lui înlocuitoare de care depinde viaŃa
noastră veşnică.
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Apostolul Pavel ne spune că la evenimentul crucificării
Domnului Isus, care a avut loc la Golgota acum 2000 de ani, am
participat şi noi, chiar dacă urma să ne naştem mult mai târziu.
„Am fost răstignit împreună cu Hristos...“ (Galateni 2:20). Au
fost trupul Lui şi păcatul nostru răstignite, iar El a suferit din plin
mânia lui Dumnezeu asupra păcatului nostru. Domnul Isus a
suferit şi a murit pentru păcătoşi din cauză că păcatul păcătoşilor
I S-a imputat Lui, la fel cum, după Legea data prin Moise, vina
poporului era transferată jertfei alese pentru ispăşire. Prin credinŃă
Îl putem vedea pe Domnul stând în faŃa marilor preoŃi, care L-au
declarat vinovat. În acel moment vina mea şi vina ta i-a fost transferată Lui. „...Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea
noastră a tuturor“ (Isaia 53:6).
Privind la modul în care Fiul lui Dumnezeu a suferit pentru
păcătoşi trebuie să mă întreb şi să te întrebi: „Care este felul în
care răspund eu acestei oferte de iertare?“ Am primit darul mântuirii sau doar am o spoială de religie exterioară? Naşterea din nou
nu este doar o expresie sau un clişeu folosit de cei religioşi, ci este
cea mai mare minune de care poŃi să ai parte dacă alegi să nu mai
zăboveşti până când nu va fi prea târziu, ci iei decizia de a te
pocăi. Dacă alegi să te pocăieşti, în urma lucrării tainice a
Duhului Sfânt prin cunoştinŃa Cuvântului Scripturii şi în atmosfera credinŃei care-L crede pe Dumnezeu pe cuvânt, ai să începi
să ai dovada naşterii din nou. Dovada va consta în faptul că vei
iubi Cuvântul Lui şi pe Aceia care sunt ai Lui. Dovada că ai avut
parte de această naştere de sus va fi aceea că vei iubi rugăciunea,
care va spune într-un mod deosebit că-L iubeşti pe Dumnezeu,
fiindcă rugându-te petreci timp în prezenŃa Lui.
Vremea cercetării este vremea când poŃi să te întorci la
Dumnezeu. Dacă spunem că Îl cunoaştem ca Domn al vieŃii noastre, cât de fierbinte sau rece este relaŃia de prietenie cu El? Multe
prietenii se destramă şi nu puŃini sunt cei ce trăiesc o viaŃă de căsneală mai mult decât de căsnicie, din cauză că aleg ceva şi vor
ceva din ce are celălalt de oferit, dar refuză la partenerul lor ceea

ce crede că nu le aduce un avantaj, în loc să fie cu totul unul pentru celălalt. O astfel de situaŃie este şi mai tristă atunci când o
dedicare parŃială, mai mult de convenienŃă, ne caracterizează slujirea faŃă de Acela care a suferit pentru noi, cei păcătoşi, pentru că
El, după ce ne-a spălat de vechile noastre păcate, vrea să fie şi să
rămână Prietenul, ÎnvăŃătorul şi chiar Iubitul inimii noastre. Dacă
spui că niciodată nu L-ai cunoscut îndeaproape pe Domnul Isus,
poŃi să vezi şi să crezi că El a purtat şi vina ta? Ca să vezi acest
lucru trebuie să admiŃi că faci parte din categoria păcătoşilor care
privesc la jertfa Lui ca fiind singura salvare posibilă pentru ei.
Vremea cercetării este vremea care te poate marca pentru
veşnicie, pentru că în clipele de cercetare Duhul Domnului te
cercetează şi înăuntrul tău admiŃi că ai nevoie să te apropii de
Dumnezeu, căutându-L după Scriptură şi nu după obiceiuri
omeneşti. Vremea cercetării este ca un val care se ridică deasupra
mării, şi acest val te poate ridica şi duce până la Ńărm. Un astfel
de val poate fi un mesaj ca şi acesta care te îndeamnă la pocăinŃă,
deci nu mai zăbovi, pentru că vremea harului este o vreme limitată. Naşterea, trăirea vieŃii şi moartea sunt acŃiunile care ne
definesc timpul scurt pe pământ, dar prin a lua decizia de a te
pocăi poŃi folosi partea numită „trăire“ pentru a scăpa de osândă
şi să primeşti darul mântuirii. Predă-Ńi viaŃa Domnului Isus,
întoarce spatele lumii şi păcatului pe care Ńi-l oferă ea, pentru ca
sufletul tău să fie la adăpost şi El, care a suferit pentru păcătoşi,
te va primi şi se va bucura de tine.
Amin
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3
MAI BUN DECÂT AURUL |I ARGINTUL
„În clipa când au scos argintul care fusese adus în
Casa Domnului, preotul Hilchia a găsit cartea Legii
Domnului, dată prin Moise.“ 2 Cronici 34:14

P

e vremea împăratului Iosia, pe când scoteau arginŃii cu
care avea să se acopere cheltuielile de restaurare a Templului din Ierusalim, preotul Hilchia a găsit o comoară
care avea să schimbe viaŃa întregii Ńări. Nu este vorba de o
comoară alcătuită din tot felul de metale şi pietre preŃioase, ci este
vorba despre cartea Legii Domnului dată prin Moise. Logofătul
şafan a luat cartea de la preot şi a dus-o împăratului Iosia, care
atunci când a ascultat ce era scris în ea şi-a dat seama că, prin
purtarea lor şi a generaŃiilor precedente, pretenŃiile lui Dumnezeu
de la ei au fost dispreŃuite cu o nepăsare obraznică. Cuprins de o
teamă sfântă, ca semn că a înŃeles că Numele Domnului a fost
dezonorat între ei, şi-a sfâşiat hainele.
Cartea Legii găsită de preot este posibil să fi conŃinut cele cinci
cărŃi scrise de Moise, dar datorită faptului că scrierile erau făcute
pe suluri şi pentru că acele cuvinte ale Legii Domnului au fost
citite înaintea lui Iosia, este mai mult probabil că au găsit doar
sulul scris al cărŃii Deuteronomului. ExperŃii de astăzi estimează
că aurul şi argintul din Templul zidit de Solomon se ridica la valoarea de 60 de miliarde de dolari. Deşi acest popor era bogat în
valori materiale, din cauza unor împăraŃi care au părăsit calea
Domnului, Ńara şi-a pierdut echilibrul spiritual, ca apoi să cadă în
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extrema celei mai grozave idolatri. Era o vreme când Ńara se bucura de o oarecare prosperitate materială, însă era lipsită de
propăşire spirituală. Dacă privim la aceste două cuvinte, care deşi
sunt sinonime, am spune că prosperitatea are de-a face cu
lucrurile materiale, iar propăşirea cu lucrurile spirituale. Putem
spune, de asemenea, că Ńara lui Iuda se bucura de o oarecare prosperitate dar era lipsită de propăşire.
Ca unii care ne putem aştepta la surprize din partea inimii
noastre, este de folos să ne întrebăm pe care din cele două le
dorim mai mult? Ori de câte ori Israelul se bucura de prosperitate
materială după o vreme uita de Domnul şi aceasta atrăgea după
sine o criză în toate aspectele vieŃii lor, ca apoi, când avertizările
erau nesocotite, să urmeze o prăbuşire, ca şi atunci când au fost
duşi în robia babiloniană şi asiriană. Iosia a ajuns împărat la opt
ani, iar la şaisprezece ani a început să-L caute pe Domnul cu toate
că provenea dintr-o generaŃie de împăraŃi idolatri. În zelul lui de
a-L căuta pe Domnul a început o curăŃenie serioasă în Ńară şi astfel a scos şi distrus dumnezeii străini din templu şi din Ńară. La
douăzeci de ani, Iosia ajunge să fie expus cuvântului Legii
Domnului, de care s-a bucurat mai mult decât de o pradă mare de
aur şi argint. Cunoaşterea Legii Domnului a stârnit un nou val de
râvnă sfântă în inima lui, care a produs o consacrare deplină şi o
trezire în toată Ńara, ridicând-o la un standard evlavios de
ascultare. „Mă bucur de Cuvântul Tău, ca cel ce găseşte o mare
pradă“ (Psalmul 119:162).
Trezirea spirituală poate porni de sus în jos sau de jos în sus,
pentru că Dumnezeu nu Se descoperă oamenilor care ştiu să fie
şmecheri, doar celor bogaŃi sau săraci, ci El se lasă găsit când este
căutat de cineva cu toată inima, aşa cum a scris prorocul Ieremia
care trăia în acea vreme (Ieremia 29:13). Pe vremea lui Samuel
trezirea spirituală a pornit de jos în sus, adică de la popor, care a
spus că îi este dor de Domnul şi când au scos idolii afară
Dumnezeu S-a lăsat convocat şi le-a dat bucuria de a-L avea pe
Domnul cu ei. „...atunci toată casa lui Israel a plâns după
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Domnul. Samuel a zis întregii case a lui Israel: «Dacă din toată
inima voastră vă întoarceŃi la Domnul, scoateŃi din mijlocul
vostru dumnezeii străini şi Astarteele, îndreptaŃi-vă inima spre
Domnul, şi slujiŃi-I numai Lui...»“ (1 Samuel 7:2-3).
În vremea lui Iosia trezirea spirituală a pornit de sus în jos,
adică de la împărat la popor şi a cuprins apoi întreaga Ńară. Au
găsit Cartea Legii Domnului, au ascultat-o, s-au smerit şi s-au
pocăit cu adevărat, dar nu au rămas la atât, ci au trecut la acŃiunea
de curăŃire a Ńării de idolatri. Cine a făcut aceasta? Legea
Domnului, atunci când a fost preŃuită. Reforma începută şi pusă
în vigoare de Iosia, care a fost ultimul împărat bun al Ńării sfinte,
s-a desfăşurat fără ca cineva să o poată opri şi ca mărime ea a
atins un standard fără de precendent, întrecându-l chiar pe David,
pentru că au prăznuit Paştele Domnului după Cuvânt, lucru care
nu mai avusese loc din vremea judecătorilor. PreoŃii dumnezeilor
străini făcuse concurenŃă serioasă preoŃilor Domnului până acolo
că au făcut ca slujba lor să fie desconsiderată şi nepreŃuită înaintea Domnului, aşa că aproape toŃi preoŃii adevăratului Dumnezeu
s-au dat bătuŃi în încercarea lor de a Ńine rânduielile Domnului.
Căutarea sinceră, de om cinstit, a lui Iosia a dus la o restaurare
spirituală şi deşi nu ştim cine şi câŃi oameni au fost în anturajul lui
când a colindat ca să verifice Ńara, putem spune sigur că Domnul
a fost cu el, aşa că a distrus toate amenajările dumnezeilor falşi şi
pe multe din altarele acestea străine i-a omorât pe preoŃii acelor
idoli ca să stârpească răul din rădăcină. Dumnezeu a văzut inima
înduioşată a lui Iosia şi i-a vorbit prin cuvântul profetei Hulda şi
i-a promis că deşi pedeapsa care avea să vină peste Iuda nu avea
cum să fie oprită, el nu va apuca să o vadă. Pe vremea împăratului Iosia, Ńara lui Iuda era vasală Siriei şi atunci când Neco a atacat Cherchemişul, Iosia s-a simŃit dator să iasă înaintea împăratului Egiptului. Dacă nu ar fi făcut pasul acesta greşit, pentru că nu
L-a întrebat pe Domnul, ducându-se la război împotriva lui Neco
care i-a spus că este trimis de Domnul să lupte nu cu Iosia, ci cu
altcineva, ar fi trăit mult timp în prosperitate şi propăşire.

La 39 de ani, Iosia moare la Meghido şi este plâns de Ieremia
şi de tot poporul care a văzut în el un om dedicat lui Dumnezeu.
Prin felul cum a condus a oprit mânia Domnului pentru un timp
şi a atras mila Lui peste Ńara lor. În vremea lui Samuel, în vremea
lui Iosia şi în vremea noastră acelaşi adevăr rămâne în picioare, şi
anume că pocăinŃa se dovedeşte a fi adevărată atunci când omul
este gata să părăsească păcatul. Ceea ce a provocat şi întreŃinut
flacăra acestei consacrări totale pentru Domnul în inima lui Iosia
a fost comoara găsită în templu, care nu a fost aurul şi argintul, ci
Legea Domnului. Dar tu ai găsit comoara? Te-a provocat şi Ńi-a
schimbat viaŃa? Nu doar Iosia L-a căutat pe Domnul şi L-a găsit,
nu doar poporul din vremea lui Samuel a avut succes în a convoca bunătatea Domnului, ci El S-a lăsat şi se lasă găsit de oricine
Îl caută sincer.
Domnul vorbeşte şi Se descoperă şi astăzi omului în mai multe
feluri (Iov 33:14), dar cel mai mult ne vorbeşte prin Cuvântul Său
care este o comoară mai de preŃ decât aurul şi argintul. „Domnul
nu înceta să Se arate în Silo; căci Domnul Se descoperea lui
Samuel, în Silo, prin cuvântul Domnului“ (1 Samuel 3:21). Când
un suflet sincer este străpuns în inimă de Cuvântul Domnului,
datorită lucrării tainice a Duhului Sfânt, se pocăieşte şi devine astfel o făptură nouă în Hristos (2 Corinteni 5:17). Fără de pocăinŃa
omul nu are cum primi darul mântuirii, însă nu am întâlnit pocăinŃă adevărată fără de căinŃă şi lacrimi. Chiar dacă lumea încearcă
să spună că plânsul este un semn de slăbiciune umană, trebuie să
ne aducem aminte că Cel mai puternic Om care a trăit pe acest
pământ a plâns. Ai găsit tu comoara care este mai de preŃ decât
aurul şi argintul? Orânduielile şi judecăŃile Domnului, care ne
sunt făcute de cunoscut prin Scriptură, sunt mai de preŃ ca orice
lucru de pe pământ, pentru că materia este trecătoare, dar Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. „Ele sunt mai de preŃ decât
aurul, decât mult aur curat; sunt mai dulci decât mierea, decât
picurul din faguri“ (Psalmul 19:10). Dacă iubeşti pe Domnul,
iubeşti Cuvântul Lui şi strângându-L în inima ta nu vei fi cucerit
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de lume şi nici nu vei lâncezi în confort material fără de roadă
spirituală. Iubeşti tu Legea Domnului? Semnul că o iubeşti şi o
preŃuieşti va fi că, la fel ca Iosia, vei căuta şi vei scoate din viaŃa
ta orice formă de idolatrie.
După Cincizecime, ucenicii Domnului au găsit în învăŃătura
Domnului o comoară ce dă viaŃă şi hrăneşte sufletul, de aceea
ei stăruiau în învăŃătura Domnului. La fel fac şi ucenicii
Domnului de astăzi (Fapte 2:42). Când termini cu idolii, Cuvântul Domnului te provoacă la a umbla prin credinŃă, ducându-te
prin locuri unde umblând cu Dumnezeu vezi minuni, pentru că
acest Cuvânt al lui Dumnezeu este viu şi lucrător. Pentru noi, cei
care am crezut în Cel care a fost răstignit pentru păcatele noastre,
Evanghelia este puterea lui Dumnezeu care odată ce ne-a adus
mântuirea ne învaŃă să urmăm modele sfinte de trăire, pentru ca
Domnul să găsească roadă în viaŃa noastră. ViaŃa acelora care găsesc în Cuvântul Domnului o comoară este schimbată, pentru că
lasă acest Cuvânt să-i schimbe din interior spre exterior. Un astfel de suflet care vine la mântuire începe drumul pe calea Domnului prin a fi slujit de toŃi, ca apoi treptat să ajungă să slujească
altora cu dorinŃa de a ajunge la cel mai înalt rang posibil, adică
acela de a fi robul tuturor.
Legea Domnului, care este mai de preŃ decât aurul şi argintul,
schimbă caracterul nostru pentru a semăna tot mai mult cu
Domnul Isus şi semănând cu El să ajungem să fim recunoscuŃi ca
fiind ai Lui în ziua când El va veni să-şi ia ce este al Lui. „Mai
mult preŃuieşte pentru mine legea gurii Tale, decât o mie de
lucruri de aur şi de argint“ (Psalmul 119:72). Caracterul de creştin
nu este ceva ce punem într-o zi în viaŃa noastră, ci este ceea ce se
reflectă din viaŃa noastră în afară prin ceea ce facem sau nu facem
atunci când inima noastră este cârmuită de Duhul Sfânt după
Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul Scripturii, care este mai de preŃ
decât aurul şi argintul care piere, ne dă înŃelepciune prin a ne da
capacitatea de a valorifica viaŃa aceasta, folosind oportunităŃile pe
care Domnul le pune în calea noastră, lucrând pentru o răsplată

care nu trece. Spusele lui Dumnezeu din Cartea Sfântă ne
înarmează pentru lupta duhovnicească la care suntem angajaŃi
până la plecarea noastră acasă la Domnul. Comoara aceasta a
Cuvântului, care este un scut pentru sufletul credincios, nu ne lasă
în necunoştinŃă de planurile vrăjmaşului, ci prin abordarea unei
sumedenii de teme ne educă şi ne creşte în statură şi putere pentru a putea lupta războaiele Domnului. „Căile lui Dumnezeu sunt
desăvârşite, Cuvântul Domnului este încercat: El este un scut pentru toŃi cei ce aleargă la El“ (Psalmul 18:30).
Vrăjmaşul foloseşte cu mult succes, spre avantajul lui, lipsa de
cunoştinŃă a Cuvântului sau cunoaşterea greşită a Cuvântului.
Nicio biserică nu-şi face reclamă la intrare că vesteşte drumul
spre iad şi niciun predicator nu anunŃă că va spune o grămadă de
minciuni de la amvon şi totuşi aceste lucruri au loc atunci când
oamenii dispreŃuiesc comoara pe care o dă Dumnezeu prin
Cuvânt şi mergând după voci străine urmează calea plăcută inimii
lor. Vrăjmaşul nu loveşte peste mâini sau peste picioare, ci loveşte
cu gânduri ce ne încurajează la păcat şi independenŃă faŃă de
Dumnezeu. El loveşte cu blesteme şi hule ofensatoare adevărului,
pe care le pune în calea noastră prin slujile lui, şi prin acestea vrea
să ne mânjească cugetul şi să ne clatine credinŃa. Chiar cu un
zâmbet ce pare binevoitor el atacă uneori prin oferte dubioase,
care au otravă bine ascunsă şi pot duce la fapte păgubitoare sufletului, de aceea numai cel care primeşte pricepere de la Domnul
din Cuvânt, prin călăuzirea Duhului, scapă teafăr. „Dă-mi pricepere, ca să păzesc Legea Ta şi s-o Ńin din toată inima mea!“
(Psalmul 119:34).
Dacă vrem să rămânem necompromişi în dorinŃa noastră de a
asculta de Cuvântul Domnului va trebui să procedăm ca Iosia,
care a ştiut că orice lucrare spirituală neinspirată de Domnul trebuie dărâmată şi desfiinŃată. Scopul vânătorului de suflete este de
a ne scoate din luptă, fie prin a ne doborî când ne momeşte cu
păcatul, fie prin a anula mărturia noastră şi a reduce credinŃa pe
care spunem că o avem doar cu vorbe, atunci când nu mai suntem
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interesaŃi de propăşire, ci doar de prosperitate materială. Aşa cum
Iosia a fost ajutat de oameni cu frica de Domnul, ca de exemplu
Ieremia, Habacuc şi câŃiva preoŃi evlavioşi, este bine să căutăm şi
noi prietenia şi tovărăşia oamenilor fără prihană, care cunosc valoarea comorii Cuvântului lui Dumnezeu. „Cum îşi va Ńinea
tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după Cuvântul Tău.
«Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!»“ (Psalmul 119:9, 11). Această comoară a Cuvântului, prin
puterea de cârmuire a Duhului Sfânt, face din noi preoŃi ai lui
Dumnezeu, iar ca preoŃi ai Lui, El, care este un Dumnezeu ce
ascultă rugăciunile, ne spune prin Cuvânt: „Roagă-te! iar Eu mă
oblig ca să te ascult.“
Rămânerea în Cuvântul, care ne-a infiripat credinŃa mântuitoare în suflet, este trăsătura ucenicului Domnului Isus şi această
preŃuire dovedită prin ascultare şi ferire de orice ni se pare rău ne
asigură purtarea de grijă al lui Dumnezeu, care va duce la bun
sfârşit lucrarea pe care a început-o în noi. PreŃuieşti tu comoara
Cuvântului mai mult decât aurul şi argintul pământesc? Sau ca
Israelul de odinioară, fără să-Ńi dai seama ai ajuns un suflet care
se face vinovat de idolatrie? Inima idolatră nu este doar aceea care
se închină la statui, icoane sau picturi, ci este o inimă care printr-o imaginaŃie întunecată presupune că Dumnezeu este altceva
decât este de fapt şi slujeşte închinându-se după cum crede el şi
nu după cum cere Dumnezeu. Inima idolatră este inima care
iubeşte altceva sau pe altcineva mai mult decât pe Dumnezeu.
Prin inspiraŃia dată celor care au primit isprăvnicia de a scrie
oracolele Sfintelor Scripturi, Dumnezeu a dedicat un spaŃiu larg
în care le face de cunoscut oamenilor că: omul care-L caută sincer pe Dumnezeu este ferit de păcatul idolatriei care-L insultă şi
provoacă pe Dumnezeu la mânie. Dacă vrei să ai succes, fie în
cele pământeşti, fie în cele duhovniceşti, este foarte important să
ştii cine îŃi este prieten cu adevărat şi cine îŃi este vrăjmaş, aşa
cum reiese din fabula şoricelului scrisă de scriitorul rus Tolstoi. În
aceasta fabulă un şoricel fără experienŃă a ieşit la plimbare prin

ogradă, ca apoi să se întoarcă să-i spună mamei sale că a văzut
două fiare despre care a crezut că una îi este prietenă, iar cealaltă
îi este vrăjmaşă. şoricelul a crezut despre cocoş, care l-a speriat
grozav când şi-a deschis ciocul şi a glăsuit, că-i este vrăjmaş, iar
despre motanul care sta liniştit zâmbind molatec pe sub mustăŃi în
timp ce se încălzea la soare a crezut că-i este prieten. Evanghelia,
reprezentată aici prin cocoş, chiar dacă este mai zgomotoasă, mai
aspră cu dorinŃele firii şi mai provocatoare, este de fapt cea care
ne este adevărata prietenă, chiar dacă uneori strigă la noi să ne
îndreptăm purtarea prin a termina cu idolii care ne pot mânca
puterea, ca lui Efraim odinioară (Osea 7:8, 9). Lumea, prezentată
în fabulă prin pisica cea blândă, deşi atrăgătoare şi aparent
binevoitoare ne este vrăjmaşă, pentru că are ca scop prăbuşirea în
moarte şi ruşine veşnică a sufletului nostru.
Aşa cum de obicei nu ne place să fim treziŃi de un ceas deşteptător dintr-un somn adânc, Cuvântul Domnului, ca o goarnă care
sună deşteptarea, uneori ne deranjează din felul nostru de a gândi
şi de a face lucrurile, atunci când ne trezeşte şi ne cheamă să ne
facem un inventar duhovnicesc, cu scopul de a detecta idolii din
viaŃa noastră, care pot îndepărta îndurarea Domnului de la noi.
Oricât de bogat ar fi fost un împărat şi oricât de mult şi-ar fi iubit
supuşii, niciunul nu a putut să ofere viaŃă fără de moarte, adică
viaŃă veşnică, aşa cum ne oferă nouă Împăratul nostru, care este
Domnul Isus Hristos. Mahomed, ale cărui oase albite sunt în mormânt, motivat de ură şi împins de un duh rătăcitor a luptat
patruzeci şi şapte de bătălii şi ultimele lui cuvinte au fost: „NimiciŃi pe creştini şi pe evrei!“, dar Acela pe care Îl urmăm noi este
Domnul păcii, care a lăsat în urmă un mormânt gol şi ne învaŃă
prin Cuvânt să-i iubim chiar şi pe vrăjmaşi, aşa cum a făcut El
chiar şi atunci când a rostit ultimele cuvinte pe cruce.
Acela care preŃuieşte comoara Cuvântului, păzind-o într-o
inimă şi viaŃă curată, este iubit de Domnul şi are promisiunea că
este însoŃit de Domnul. „Drept răspuns, Isus i-a zis: «Dacă Mă
iubeşte cineva, va păzi Cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi
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vom veni la el, şi vom locui împreună cu el»“ (Ioan 14:23).
Această comoară, care stă astăzi prielnic pusă în calea omului,
într-o zi va avea un rol de acuzator împotriva acelora care au dispreŃuit şi refuzat oferta de împăcare a lui Dumnezeu. „Pe cine Mă
nesocoteşte şi nu primeşte cuvintele Mele, are cine-l osândi:
Cuvântul, pe care l-am vestit Eu, acela îl va osândi în ziua de
apoi“ (Ioan 12:48). Acela care are această comoară a Cuvântului
şi se lasă schimbat de ea are în suflet o fericire pe care lumea nu
o cunoaşte şi face parte din categoria oamenilor de pe pământ care
sunt cu adevărat bogaŃi. „Cine cugetă la Cuvântul Domnului,
găseşte fericirea, şi cine se încrede în Domnul este fericit“
(Proverbe 16:20).
Lumea trăieşte cu filozofia că destulul nu-i destul, dar acela
care a găsit comora Cuvântului care s-a făcut trup şi a locuit plin
de har şi de adevăr între oameni are nu numai destul, ci are un
continuu ospăŃ pentru sufletul lui. Lumea ne întreabă ca şi
Rabşache pe împăratul Ezechia: „Ce este încrederea aceasta pe
care bizuieşti?“ şi noi spunem că este o încredere şi o nădejde care
nu înşală şi are la temelie Cuvântul lui Dumnezeu care nu va trece
niciodată. „şi atunci voi putea răspunde celui ce mă batjocoreşte,
căci mă încred în Cuvântul Tău“ (Psalmul 119:42). Domnul Isus
care are toată puterea în cer şi pe pământ este gata să mijlocească
şi astăzi pentru oricine se hotărăşte să caute propăşirea mai mult
decât prosperitatea, pentru că El este Dumnezeu Fiul şi Cel dintâi
în toate, prin care şi pentru care au fost create toate. Acest „Cel
dintâi“ nu înseamnă că a fost vreodată un al doilea ca El, ci are
de-a face cu poziŃia pe care o are în cer.
El doreşte să trimită vremuri de înviorare, dar cine cu adevărat
doreşte trezire spirituală trebuie, la fel ca şi Iosia, să scoată idolii
afară, pentru că Dumnezeu nu-şi împarte Slava cu nimeni. Glasul
ÎnŃelepciunii încă se mai aude şi astăzi. El cheamă oamenii
spunându-le cu un simt al urgenŃei: „Este vremea împăcării!“
Asemenea unui anunŃ ce se aude într-un aeroport parcă se aude:
„Este ultimul apel!“, pentru cei ce vor să aibă parte de zborul spre

cer! Venind pe pământ, Domnul Isus ne-a spus că ne iubeşte.
Murind în locul nostru ne-a mântuit şi înviind a treia zi după
Scriptură ne-a dovedit că odată născuŃi din nou ne socoteşte neprihăniŃi. Numai El este Calea spre łara unde Dumnezeu îi aşteaptă
pe toŃi aceia care au dat şi dau năvala, folosindu-se de dreptul dat
prin decret divin de a se face fii şi fiice ale lui Dumnezeu.
Acum, cât timp uşa harului mai este deschisă, Domnul Isus stă
la dreapta Tatălui şi mijloceşte pentru noi acolo unde timpul nu
mai are semnificaŃie, unde bucuria pulsează în inimă, aşa cum
sângele pulsează în trupul noastru astăzi, acolo unde sufletele
celor mântuiŃi se simt iubite ca niciodată înainte. Vei fi şi tu acolo? Depinde ce faci cu comoara Cuvântului pe care Dumnezeu a
pus-o în calea ta, pentru că poŃi alege să o preŃuieşti sau, prin ceea
ce faci, poŃi alege să spui că tu ştii mai bine ce este bun şi bine.
Cine preŃuieşte comoara Cuvântului lui Dumnezeu şi o păzeşte
dovedeşte că-L iubeşte pe Domnul, ca apoi el însuşi să devină în
timp o comoară a Domnului. Comoara Domnului alcătuită din
sufletele răscumpărate prin jertfa Mielului lui Dumnezeu are să
fie luată şi dusă în Ceruri, locul comorii lui Dumnezeu. „Ei vor fi
ai Mei, zice Domnul oştirilor, Îmi vor fi o comoară deosebită, în
ziua pe care o pregătesc Eu. Voi avea milă de ei, cum are milă un
om de fiul său, care-i slujeşte“ (Maleahi 3:17). Crede în Domnul
Isus şi ascultă Cuvântul Lui ca să fii şi tu o comoară a Lui!
Amin
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4
TROFEELE HARULUI
„Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toŃi oamenii, a fost arătat.“ Tit 2:11

E

pistola lui Pavel către Tit este o carte mică din Biblie,
dar cu un mesaj mare şi face parte din ceea ce unii teologi numesc categoria epistolelor pastorale. Tit a fost
unul dintre covertiŃii lui Pavel (Tit 1:4), un grec care într-o
împrejurare l-a însoŃit pe apostolul Pavel la Ierusalim, ca apoi,
mai târziu, să ajungă să fie conducător al bisericii din Creta, o
insulă situată în sud-estul Greciei, la hotarul dintre Marea Egee şi
Marea Mediterană. Datorită faptului că această insulă era cunoscută ca fiind locul legendar al naşterii lui Zeus, lucrătorii
evanghelici au avut de dus o luptă deosebită, specifică, împotriva
unor credinŃe vechi şi rătăcite peste care Evanghelia lui Hristos a
luminat, expunând rătăcirea oamenilor, iar prin sufletele care au
venit la mântuire cauza Evangheliei a câştigat multe biruinŃe.
Harul a fost promis şi promisiunea a devenit realitate în ziua
Cincizecimii, unde şi cei din Creta au avut reprezentanŃi, când
potrivit promisiunii profetice uşa mântuirii s-a deschis larg
oricărui suflet care însetează după mântuire. „Atunci oricine va
chema Numele Domnului va fi mântuit...“ (Ioel 2:32). Dacă ajutorul dat celor dintre neamuri a fost dat chiar şi de către Domnul
Isus cu o oarecare rezervare, din acea zi a revărsării Duhului
Sfânt, ca un dig dat la o parte, uşa mântuirii a fost deschisă larg
oricărui suflet care crede în Domnului Isus şi prin har primeşte
42

meritul jertfei Domnului Isus ca înlocuire pentru vină. Din aceea
zi a revărsării Duhului Sfânt ucenicii Domnului nu au mai fost
limitaŃi la a vesti Evanghelia doar în cetăŃile Israelului, ci câmpul
de lucru al Evangheliei a fost extins la orice făptură, din orice Ńară
de pe pământ. Harul este ceva contrar firii omului, pentru că omul
în mândria lui vrea să se descurce singur şi să găsească o metodă
de a îmbuna şi chiar de a se achita faŃă de Dumnezeu.
Pentru a înŃelege lucrarea harului şi a o preŃui trebuie să priveşti
în trecutul unor oameni care din epave sau rebuturi au ajuns să fie
trofee pentru cer. Un astfel de trecut au avut toŃi aceia care am
ajuns la lumina adevărului lui Hristos; toŃi am avut un trecut
despre care Scriptura spune că eram în stare de rătăcire şi orbire.
„Căci şi noi eram altă dată fără minte, neascultători, rătăciŃi, robiŃi
de tot felul de pofte şi de plăceri, trăind în răutate şi în pizmă, vrednici să fim urâŃi şi urându-ne unii pe alŃii“ (Tit 3:3). Ca să preŃuieşti
lucrarea harului trebuie să recunoşti că starea de suflet mântuit este
o lucrare în care noi nu avem merit. „Dar, când s-a arătat bunătatea
lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, şi dragostea Lui de oameni, El
ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui...“ (Tit 3:4-5). Lucrarea harului ne arată nu
numai trecutul şi prezentul, dar şi viitorul pe care ni l-a pregătit
Mântuitorul nostru care ne-a chemat la o moştenire nestricăcioasă.
„...Odată socotiŃi neprihăniŃi prin harul Lui, să ne facem, în nădejde, moştenitori ai vieŃii veşnice“ (Tit 3:7).
Harul lui Dumnezeu ne învaŃă că faptele bune ale unui om care
se încrede în meritul faptelor lui bune au valoarea unei haine mânjite înaintea Domnului, pe când un om care nu are fapte bune dar
se încrede în neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credinŃă se
numeşte credincios şi este un copil al Domnului. Această stare,
greu de înŃeles pentru omul firesc, se datorează faptului că albul
nostru nu este alb înaintea Domnului şi faptele noastre, aşa zis
bune, sunt mânjite de intenŃii pe care le pătează meritul şi nu pot
crea în sine un merit de salvare înaintea Domnului. Textul citat
la început spune că harul, adică manifestarea îndurării lui
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Dumnezeu S-a arătat deja şi acest har se manifestă în mod practic prin faptul că aduce mântuirea. Fiecare suflet are o existenŃă
veşnică, dar numai aceia care prin har au devenit făpturi noi în
Hristos au trecut din moarte spirituală la viaŃă spirituală veşnică.
Acest simŃ de viaŃă în cel care este mort în greşeli şi păcate (Efeseni 2:1) nu începe prin urmarea unui exemplu bun, prin educaŃie,
prin legislaŃie, prin asociere cu cei vii, ci viaŃa spirituală în cel
mort spiritual este o lucrare tainică pe care o iniŃiază Duhul Sfânt
prin credinŃa în Cuvântul lui Dumnezeu, care ne îndreaptă
privirea spre jertfa Domnlui Isus, în a cărui merit suntem iertaŃi.
„El ne-a mântuit, nu pentru faptele, făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi
prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt“ (Tit 3:5). Această îndurare a
Domnului numită har ne caută, ne trezeşte mintea sănătoasă să ne
vedem aşa cum ne vede Dumnezeu: prin pocăinŃă ne naşte din
nou, iar prin procesul de sfinŃire, care continuă tot restul vieŃii
noastre, face din noi trofee ale Domnului Isus pentru cer. Cei care
cer primesc îndurarea Domnului numită har, primind astfel o valoare mare în cer şi pe pământ. Această valoare este reprezentată
prin preŃul jertfei plătite pentru a face posibilă răscumpărarea.
După cum trofeul unui atlet are valoare, pentru că reprezintă efortul depus de acel atlet în probe de sport, şi noi, care prin răscumpărarea şi modelarea făcută de Duhul Sfânt, devenim trofee
pentru cer, nu avem vreun merit al nostru, ci reprezentăm efortul
şi rezultatul jertfei Domnului Isus.
După hotărârea Aceluia care a făcut posibilă această răscumpărare, accesul la acest fond al iertării creat prin jertfa
Domnului Isus este deschis oricărui păcătos prin intermediul
rugăciunii. Aceia care au chemat cu sinceritate Numele Adevăratului Dumnezeu, şi în mod specific Numele Domnului Isus, au
găsit această promisiune ca fiind adevărată, aducătoare de libertate şi fericire. Promisiunea harului şi efectul lui este aşa de sigur
încât Cuvântul lui Dumnezeu nu spune că cel ce va chema
Numele Domnului poate fi mântuit, ci spune că „va fi mântuit“

(Romani 10:13). Chemarea Numelui Domnului Îi aduce glorie lui
Dumnezeu, pentru că acela care îndreaptă un astfel de strigăt după
ajutor către cer recunoaşte că nu se poate salva singur, ci depinde
de mila nemeritată, adică de harul pe care îl dă Dumnezeu. Cu
privire la cine intră în cer Dumnezeu are o singură regulă şi aceasta este că numai cei desăvârşiŃi şi fără de păcat pot să intre.
Pentru că niciunul din noi nu am fi putut ajunge la acest standard
de trăire, bunătatea lui Dumnezeu a rânduit ca să ne dea în dar,
prin credinŃă, această stare de neprihănire (Romani 1:17).
Legea este expresia lui Dumnezeu faŃă de păcat, dar harul este
expresia dragostei Lui faŃă de noi, cei păcătoşi. Cine va merge
la judecată cu Dumnezeu bazându-se pe meritele lui va fi pierdut,
de aceea scăparea stă în a intra pe uşa harului dechisă de
Dumnezeu pentru noi. Cel care intră pe uşa harului prin pocăinŃă
nu merge la judecată, ci trece din moarte la viaŃă. „Adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele Mele, şi crede în Cel ce
M-a trimis, are viaŃă veşnică, şi nu vine la judecată, ci a trecut din
moarte la viaŃă“ (Ioan 5:24). SfinŃii Vechiului Testament au privit
cu un oarecare jind la această vreme a harului, dar ea a fost păstrată pentru noi, cei care prin înnobilarea făcută de Duhul Sfânt
avem menirea de a fi mireasa Domnului Isus. Suntem mântuiŃi
prin har şi nu prin fapte, dar ca un pom bun care în mod inevitabil
are roade bune şi noi avem fapte bune care dovedesc că suntem
mântuiŃi.
Dacă vii la El ca prinŃ, mergi de la El ca cerşetor, dar dacă vii
la El ca cerşetor devii un prinŃ prin înfierea oferită de Împărat. A
fi mântuit prin har nu înseamnă că putem păcătui cât vrem, ci
dimpotrivă cel mântuit prin har este un suflet izbăvit de păcat,
care dovedeşte că are această mântuire prin aceea că este gata
chiar să moară faŃă de păcat. Un suflet mântuit este capabil să
păcătuiască, dar nu vrea să păcătuiască pentru că nu suportă a se
şti mânjit pe haina albă a sufletului, pe care i-a dat-o Hristos.
„Căci cine a murit, de drept, este izbăvit de păcat“ (Romani 6:7).
Odată mântuit, când vei fi provocat cu ispita de a păcatui vei avea
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puterea de a te păstra curat şi neîntinat de păcat, dar cu riscul vieŃii
sufletului tău, pentru că totuşi ai voinŃă liberă, vei avea şi opŃiunea
de a ceda voii păcatului oferit ca momeală din cârligul undiŃei
pescarului. Cuvântul Domnului citat la început ne spune că harul
care aduce mântuirea a fost arătat şi această afirmaŃie este plină
de o dulceaŃă a îndurării lui Dumnezeu, pe care sufletul omului
setos după mântuire şi împovărat de vină o soarbe cu nesaŃ. Faptul că prin har orice faptă sau gând bun al nostru Îl are ca sursă pe
Dumnezeu trebuie să ne smerească, iar smerenia adevărată ne
predispune la închinare înaintea Aceluia care ne-a dat har. Orice
definiŃie am da harului va fi prea săracă să arate în întregime realitatea frumuseŃii acestei expresii a dragostei lui Dumnezeu faŃă
de noi oamenii.
Prin acest har, care ne-a adus mântuirea, ne-a fost iertată datoria pe care nu aveam cum să o plătim, iar sufletul nostru a devenit
slobod. MânaŃi de simŃul unui suflet care se simte veşnic îndatorat, vrem să ne punem la dispoziŃia lui Dumnezeu pentru a fi
folosiŃi ca nişte vase de folos. Mai mult ca oricare din scriitorii
inspiraŃi ai Noului Testament, apostolul Pavel scoate în evidenŃă
lucrarea harului, care este favoarea nemeritată pe care Împăratul
ne-o arată când ne pocăim. Urmând programul harului, care
spune că cel care cere poate fi socotit neprihănit în meritul jertfei
înlocuitoare a Domnului Isus, putem vedea cum Duhul Sfânt este
Acela care din ceva ce prin păcat a devenit murdar şi fără de valoare face un trofeu valoros, potrivit pentru Cer.
Duhul Sfânt iniŃiază viaŃă nouă în sufletul care aude şi crede
Cuvântul Scripturii, care ne face de cunoscut vestea bună şi anume
că cel vinovat poate fi iertat şi prin această minune a naşterii din
nou sufletul lipsit de viaŃă duhovnicească este trezit la viaŃă. Harul
caută şi astăzi sufletele acolo unde sunt, le acceptă pentru prelucrare aşa cum sunt, pentru ca ele să devină spre slava Domnului
Isus trofee pentru cer. Harul, care face să nu primim pedeapsa pe
care o merităm, ci să primim iertarea şi infierea pe care nu le meritam, este uneori abuzat de oameni prin a fi privit ca o autorizaŃie

de-a face tot ce vrei. Aceasta are loc datorită învăŃăturii otrăvitoare
care spune că odată ce ai primit mântuirea nu poŃi să o mai pierzi
oricum ai alege să trăieşti. Acest fel de har ieftin, care trece bine
pe piaŃa celor doritori de cale largă, dă un adăpost fals, prin a
raŃionaliza păcatul în loc de a-l vâna şi a-l scoate afară. Acela care
prin spălarea oferită de naşterea din nou a devenit cu adevărat un
trofeu al harului caută sfinŃirea pentru tot restul vieŃii pe pământ,
pentru că numai în acest fel Duhul Sfânt va rodi roada pe care
Dumnezeu o aşteptă de la noi şi fără de care suntem ca o mlădiŃă
fără rod, care urmează să fie tăiată şi arsă în foc. Roada Duhului
este ca un fruct care conŃine tot felul de nutrienŃi pentru suflet, care
constă în cele nouă feluri de roadă (Galateni 5:22).
După cum merele sau fructele se deosebesc între ele, şi cei care
au Duhul Sfânt sunt puŃin diferiŃi între ei. Evreii din Tesalonic
umblau mai mult după religie, cei din Galatia erau şi mai legaŃi de
ceremonii, pe când evreii din Berea erau mai doritori de a
cunoaşte Adevărul, de aceea cercetau mai mult Scripturile, dar
toŃi erau evrei. „şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine
de la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile, pe care ni le-a
dat Dumnezeu prin harul Său“ (1 Corinteni 2:12). Când prin har
am primit starea de neprihănire, care se capătă prin credinŃă, am
fost înzestraŃi de Dumnezeu potrivit planului Său, dar trebuie să
ajungem să cunoaştem aceste daruri ca să învăŃăm modul în care
harul felurit al lui Dumnezeu vrea să lucreze prin noi. Aceia care
devin trofee ale harului produc bucurie Stăpânului prin aceea că
sunt mulŃumiŃi cu purtarea de grijă, cu alegerile lui Dumnezeu
pentru ei, cu lucrarea care le-a fost încredinŃată să o facă, iar prin
această stare de a fi mulŃumiŃi cu voia Lui ei Îl glorifică pe
Dumnezeu. Când primim mântuirea prin har, toată slava este a
Domnului Isus, iar a noastră este pacea, dar când căutăm să luăm
noi slava sau vreun merit pentru mântuirea noastră dispare pacea
din viaŃa noastră.
Aşa cum Ieremia a fost trimis în casa olarului ca să vadă că
olarul face ce vrea cu lutul pe care-l prelucrează, tot aşa copilul
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Domnului trebuie să înŃeleagă că Stăpânul are dreptul să facă din
el un trofeu al harului, după cum vede el că este bine. Lutul nu
alege scopul pentru care va fi folosit şi nici nu votează ce vrea să
fie, tot aşa copiii Domnului devin vase ale îndurării pe care prin
har Dumnezeu le face pentru a fi folosite după bunul Lui plac.
Harul, care ne-a adus mântuirea, îngăduie să trecem prin diferite
probe care ne califică credinŃa şi tot el îngăduie uneori chiar să
suferim pentru credinŃa noastră. Dumnezeu nu a avut decât un
singur Fiu, care a trăit fără păcat, dar nu are niciun fiu sau fiică
care să nu sufere şi aceasta este partea harului care ne place cel
mai puŃin, dar este o latură a harului de care avem nevoie pentru
desăvârşirea credinŃei noastre.
Harul care aduce mântuirea nu numai că ne-a rezolvat trecutul,
dar odată iertaŃi continuă să ne pregătească pentru întâlnirea cu
Dumnezeu, lucrând la a ne maturiza în credinŃă, pentru a ajunge
mai aproape de statura plinătăŃii Lui. Harul face posibil ca rugăciunea noastră să fie primită pe altarul lui Dumnezeu prin meritul
Domnului Isus şi tot el face posibil ca noi să putem fi hrăniŃi de
Cuvântul Scripturii, care pentru cei născuŃi doar o dată este o
carte pecetluită, plictisitoare sau în cel mai fericit caz o carte de
istorie. Când citim despre felul cum în vremea Vechiului
Testament Dumnezeu a ales să aibă milă de un popor sau de un
om, putem vedea sclipiri ale lucrării harului, ale cărui talazuri
aveau să se reverse din plin peste mulŃimea sufletelor în cautare
de libertate şi mântuire după moartea şi învierea Domnului Isus.
Un astfel de exemplu îl avem în cazul lui Efraim, care, deşi
cunoştea că numai Iehova este adevăratul Dumnezeu, timp
îndelungat a umblat totuşi după dumnezei străini.
„...Tu cunoşti că nu este alt Dumnezeu afară de Mine, şi nu
este alt Mântuitor afară de Mine“ (Osea 13:4). Pentru că îi iubea
cu adevărat, Domnul le-a cerut să se întoarcă la El, promiŃându-le
iertarea în schimbul cuvintelor lor de căinŃă. „Le voi vindeca
vătămarea adusă de neascultarea lor, îi voi iubi cu adevărat!“
(Osea 14:4). Această declaraŃie de dragoste a Domnului pentru

Efraim, care nu avea niciun merit pentru a primi iertarea, conŃine
mesajul glorios al mântuirii într-o formă condensată. Harul lui
Dumnezeu este exprimarea acestei dragoste divine care ne iubeşte
cu adevărat, vindecându-ne de urmările dureroase şi păgubitoare
ale neascultării noastre de El. În urma acestei căinŃe urmate de
iertare Efraim este asemănat cu un măslin roditor, întocmai cum
un suflet păcătos care se întoarce la Dumnezeu devine un trofeu
al harului, care într-o zi va ajunge în Cer.
Un alt exemplu de revărsare a harului, adică a milei pentru
cineva care nu merita, îl întâlnim în cazul lui Manase, fiul lui
Ezechia. S-a născut la trei ani după ce Ezechia a fost vindecat de
o boală incurabilă şi astfel a ajuns împărat la 12 ani. A avut de ales
între a umbla pe căile bune ale tatălui său şi căile idolatre a
bunicului său, Ahaz. El a ales calea largă a păcatului. Manase a
mers după idoli, iar poporul l-a urmat, aşa încât au ajuns să fie
mai răi decât popoarele pe care Israel le alungase din Canaan. A
zidit altare străine în casa Domnului, a zidit altare oştirii cerului,
şi-a trecut fiii prin foc şi a culminat în rău, aliindu-se cu vrăjitorii
şi cu aceia care chemau duhurile. Când Domnul i-a vorbit nu a
vrut să asculte, de aceea Dumnezeu a trimis împotriva lui căpeteniile împăratului Asiriei, care l-au dus legat în lanŃuri de aramă
la Babilon. Când a fost în strâmtorare s-a rugat Domnului
Dumnezeului lui şi s-a smerit adânc înaintea Dumnezeului
părinŃilor săi. A înălŃat rugăciuni şi Domnul, lăsându-Se înduplecat, i-a ascultat cererile, aducându-l înapoi la Ierusalim în
împărăŃia lui.
În temniŃa rece a Babilonului, ferecat în lanŃuri, Manase L-a
căutat pe Dumnezeul pe care înainte căuta să-L provoace şi să-L
mânie. Când a pierdut tot ce a avut s-a smerit adânc înaintea
Domnului şi cu toate că făcuse mai mult rău decât împăraŃii
dinaintea lui, Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. „El schimbă vremurile şi împrejurările; El răstoarnă şi pune pe împăraŃi...“
(Daniel 2:21). Dumnezeu, care ascultă rugăciunea de căinŃă a
păcătosului, a schimbat împrejurările în aşa fel încât Manase a
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fost scos din temniŃă şi trimis din nou la Ierusalim nu ca rob, nu
doar ca om liber, ci ca împărat. Odată ajuns din nou la putere,
Manase a înlăturat din Ierusalim dumnezeii străini şi a slujit
Domnului dând dovadă în acest fel că pocăinŃa lui a fost adevărată. Sfârşitul vieŃii lui Manase a devenit un exemplu a ce poate
face îndurarea lui Dumnezeu cu un om care se smereşte adânc şi
îşi schimbă viaŃa ca să placă Domnului. łinta dragostei lui
Dumnezeu revarsată prin îndurarea Sa nu au fost oamenii care
seamănă cu fariseii ce se vedeau neprihăniŃi, ci oamenii care-şi
recunosc nevrednicia de a primi ceva bun de la Dumnezeu şi prin
pocăinŃă apelează la bunătatea lui Dumnezeu.
Dragostea lui Dumnezeu are ca roade această rânduială divină
numită har prin care cel nevinovat a fost căutat şi acceptat. Prin
har El a plătit pentru cel vinovat „fiindcă plata păcatului este
moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaŃa veşnică
în Isus Hristos, Domnul nostru“ (Romani 6:23). Acest dar al mântuirii nu poate fi cumpărat de om, ci poate fi doar primit ca dar de
la Dumnezeu. Ai primit şi tu prin harul lui Dumnezeu acest dar al
mântuirii? Dacă te simŃi vinovat sau dacă simŃi că inima ta este
împietrită, El îŃi spune aşa cum i-a spus lui Efraim: „Te iubesc cu
adevărat!“
Ultima fericire amintită în Scriptură este aceea în care
Cuvântul ne spune că este „ferice de cel ce-şi spală hainele ca să
intre pe porŃi în cetate“. A fost vina ta ştearsă de acest sânge
preŃios? Ai primit tu darul mântuirii care prin har se dă celui ce se
pocăieşte ca să devină un trofeu pentru cer? Unii refuză harul lui
Dumnezeu care aduce mântuirea, pentru că spun că sunt prea
păcătoşi, dar şi mai mulŃi sunt aceia care-L refuză din cauza mândriei lor, care nu-i lasă să admită că nu pot plăti prin meritele lor
preŃul mântuirii sufletului lor. Mândria este o marfă seducătoare,
dar otrăvitoare. Este una dintre cele mai eficiente unelte ale vrăjmaşului, care îl costă cel mai puŃin, pentru că omul simte că mândria i se potriveşte de parcă ar fi parte din el, de aceea nu e nevoie
să fie îmboldit prea mult ca să o primească şi urmarea este că

miroase greu înaintea Domnului, chiar dacă uneori el nici nu ştie
că este mândru. Dacă încă nu ai primit darul mântuirii prin harul
care aduce mântuirea, te îndemn să faci pasul pocăinŃei astăzi,
pentru că vine o zi în care acest lucru nu va mai fi posibil. De
aceea, nu ofensa bunătatea harului lui Dumnezeu încercând să-L
ajuŃi cu ceva fapte ca să te ierte sau cu alte merite ale tale, ci
primeşte iertarea Lui ca pe un dar nemeritat.
„Să luăm dar bine seama, ca, atâta vreme cât rămâne în
picioare făgăduinŃa intrării în odihna Lui, niciunul din voi să nu
se pomenească venit prea târziu“ (Evrei 4:1). Ca să pieri nu trebuie să faci mare rău, ci doar să ai o stare de nepăsare. Ca să fii
mântuit trebuie să cunoşti despre Fiul lui Dumnezeu prin
ascultarea Cuvântului, ca apoi să te încrezi în ceea ce a făcut El
pentru tine la Golgota. După aceea, cu mâinile goale de merite
personale, prin pocăinŃă, trebuie să-I ceri mântuirea, ca apoi prin
har să fii schimbat de Duhul Sfânt într-o făptură nouă. Dacă vei
cere milă Împăratului, El, astăzi, îŃi va arăta milă iertându-te de
orice vină şi vei deveni astfel un trofeu al harului, care are ca destinaŃie finală cerul, locul unde este tot ce e bun şi unde nu este
nimic rău.
Amin
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5
JERTFA DE ISP

IRE

„Pe El Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin
credinŃa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-şi
arate neprihănirea Lui.“ Romani 3:25

M

esajul Evangheliei se adresează cu o soluŃie sigură
problemei stringente a păcatului care osândeşte omul
la despărŃire veşnică de Dumnezeu şi prezintă într-un
mod simplu Vestea Bună a graŃierii prin adevărul că Domnul Isus
Hristos a murit pentru păcătoşi, a fost îngropat şi a înviat a treia
zi după Scriptură. „Noi propovăduim pe Hristos cel răstignit“
(1 Corinteni 1:23), dar cuvintele noastre nu pot zugrăvi îndeajuns
de frumos înŃelepciunea şi dragostea lui Dumnezeu arătată omului prin jertfa de la Golgota, prin care sufletul credincios poate fi
socotit neprihănit. Metoda aleasă de Dumnezeu pentru a face
acest mare bine omului a fost ca Fiul Lui să fie o jertfă de ispăşire
în locul celor vinovaŃi, ca în acest fel dreptatea şi neprihănirea Lui
să rămână intactă.
A ispăşi înseamnă a răscumpăra o vină prin suferinŃă. Pentru
că suferinŃa şi moartea Domnului a fost pentru omul căzut în
păcat, jertfa Lui depusă la altarul Golgotei a fost o jertfă ispăşitoare. Acest text, care descrie modul în care are loc iertarea prin
credinŃă, este mai adânc decât măsura în care noi puteam
să-l cuprindem cu priceperea noastră. Una dintre dovezile acestui
lucru este că atunci când citim acest text nu ne cutremurăm de
puterea acestui Dumnezeu bun şi nu ne îngrozim îndeajuns de
52

mult de păcat. Lumea promovează păcatul care se vinde între
pământeni ca pâinea caldă şi rapoartele duhurilor în adânc înregistrează tot mai multe biruinŃe, în timp ce omul ameŃit de
licoarea păcatului, care promite să dea ce are mai bun la început,
priveşte Adevărul Scripturii ca fiind tot mai străin şi mai de
nedorit.
Cât de groaznic este păcatul? Îşi pun întrebarea aceia care au
ochii inimii deschişi şi încep să înŃeleagă puŃin din preŃul care a
trebuit plătit pentru ca omului să i se ofere mântuirea prin har. Un
păcat în Eden a făcut ca omul să piardă prietenia cu Dumnezeu,
să fie alungat din Eden, a adus blestemul peste pământ şi a făcut
omul din nemuritor în muritor. Noi, ca oameni, păcătuim de sute
de ori, dar Dumnezeu, care este încet la mânie, nu ne-a nimicit, ci
cu răbdare şi bunătate aşteaptă ca omul care aude mesajul
Evangheliei să alerge la adăpostul creat de Dumnezeu prin jertfa
de ispăşire adusă odată pentru totdeauna de Domnul Isus la
Calvar. ToŃi oamenii au păcătuit (Romani 3:23), dar nu toŃi ascultă
şi răspund chemării la pocăinŃă, prin care omul poate fi socotit
neprihănit prin a i se ştrege vina. „A şters zapisul cu poruncile lui,
care stătea împotriva noastră şi ne era potrivnic, şi l-a nimicit,
pironindu-l pe cruce“ (Coloseni 2:14).
A fi neprihănit înseamnă a corespunde standardului lui
Dumnezeu atunci când prin jertfa de ispăşire a Domnului Isus are
loc în noi minunea naşterii din nou. MulŃi oameni se cred a fi în
relaŃie bună cu Dumnezeu, dar singura realitate şi opinie care contează este aceea a lui Dumnezeu, care spune că toŃi oamenii au
păcătuit şi sunt lipsiŃi de slava Lui. Am fost creaŃi pentru El, dar
omul născut în păcat, făcând din voia lui un idol, trăieşte pentru
sine, nu pentru Dumnezeu. „Căci oamenii vor fi iubitori de sine,
iubitori de bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de
părinŃi, nemulŃumitori, fără evlavie“ (2 Timotei 3:2). Una dintre
problemele vestitirii Evangheliei este că astăzi nu se vorbeşte
îndeajuns de mult mai întâi despre vestea rea, a faptului că omul
este un mare păcatos, ca abia apoi să se vorbească despre veste
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bună, care ne spune că pentru păcatul omenirii a plătit Fiul lui
Dumnezeu, ispăşind pe cruce acum două mii de ani.
Pentru ca un pacient să accepte un tratament, doctorul trebuie
să-i spună mai întâi vestea rea, că este bolnav, şi numai atunci
omul poate vedea un rost în acel tratament prescris de doctor şi
numai pe urmă îl poate preŃui. Omul mândru şi nenăscut din nou
îşi vede bunătatea şi virtuŃile lui până când lumina Evangheliei nu
face lumină în jurul lui ca să-şi vadă haina sufletului murdară, ca
apoi să se arunce la picioarele Aceluia care prin ispăşirea plătită
dreptăŃii lui Dumnezeu poate să-i dea din nou nevinovăŃia. Ai avut
tu o zi în viaŃă ta când te-ai văzut ca fiind păcătos şi neputincios de
a te salva singur? Dacă nu ai avut o astfel de zi în care să admiŃi
că eşti păcătos, este bine să te întrebi dacă ai gândit sau ai făcut
vreodată lucruri pe care nu le poŃi împărtăşi cu alŃii în public.
Este greu să găseşti un suflet destul de arogant care să spună
că nu a păcătuit împotriva voii lui Dumnezeu în vreun fel, dar
dacă o astfel de verificare ne învinovăŃeşte în gândirea noastră şi
ne-ar fi ruşine ca acele lucruri să fie tipărite spre a fi citite de cei
din jur, cu cât mai mult simŃim vinovăŃie când ne gândim că
într-o zi acele gânduri şi fapte vor fi prezentate în mod deschis
înaintea cerului. A fi socotit neprihănit este un termen legal şi
implică ideea că poŃi să stai înaintea lui Dumnezeu, a cărui ochi
nu pot privi nelegiuirea (Habacuc 1:3), fără ca să ai vreo vină la
activul tău. Dacă am întreba un adevărat evreu de ce crede că va
fi mântuit, ne-ar spune că are această credinŃă pentru că iubeşte şi
respectă Legea lui Dumnezeu. Dacă l-am întreba pe un musulman, ne-ar spune că are nădejde pentru viitorul sufletului lui,
pentru că respectă cei cinci stâlpi ai credinŃei islamice. Dacă am
întreba un creştin născut din nou, care-L iubeşte pe Domnul şi
trăieşte pentru El, ne-ar spune cu totul altceva. Probabil că ar
începe prin a ne spune că s-a născut în păcat şi odată ce a ştiut că
a păcătuit a ales să nu mai păcătuiască. Ne-ar spune că prin
fiecare păcat comis a păcătuit împotriva lui Dumnezeu, de aceea
nu are nicio şansă de a fi mântuit printr-o neprihănire a lui, dar

este mântuit având o neprihănire pe care o dă Dumnezeu în meritul Altuia. „Dar acum s-a arătat o neprihănire, pe care o dă
Dumnezeu fără lege - despre ea mărturisesc Legea şi prorocii - şi
anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinŃa în
Isus Hristos, pentru toŃi cei ce cred în El“ (Romani 3:21, 22).
Un creştin născut din nou preŃuieşte cuvinte ca şi „răscumpărat“ şi „ispăşire“, pentru că vede în ele unelte folosite de
Dumnezeu ca să-i făurească o mântuire veşnică. Această ispăşire
a fost făcută în sânge, pentru că prin decret divin, fără vărsare de
sânge şi plată pentru vină nu poate exista iertare (Evrei 9:22). Este
sufletul tău mântuit? Dacă spui da, de ce eşti mântuit? Care este
răspunsul tău la această întrebare? Suntem mântuiŃi prin jertfa de
ispăşire a Domnului Isus Hristos şi nimic mai puŃin nu ajunge şi
nu satisface dreptatea lui Dumnezeu în dreptul nostru. Vom
moşteni cerul numai în virtutea faptului că Altul a fost pedepsit în
locul nostru, aducând o jertfă desăvârşită de ispăşire.
Dumnezeu Tatăl l-a ridicat pe Fiul pe cruce ca să-L vadă toŃi,
ca să-L audă toŃi, pentru ca toŃi cei ce vor mântuirea să poată fi
mântuiŃi. Zdrobirea Fiului în durere şi moarte a demonstrat că
Dumnezeu care este milos este şi drept. A fost singurul mod în
care un Dumnezeu drept îi poate justifica şi socoti neprihăniŃi pe
oamenii păcătoşi. Dacă Dumnezeu ar fi iertat omul fără o ispăşire
pentru păcat nu ar fi fost drept, întocmai după cum un judecător
drept nu poate elibera un criminal. Dacă un judecător ar face un
astfel de lucru nu s-ar spune că este un om bun, ci s-ar spune că
este nedrept şi că nu-şi face slujba de a satisface dreptatea,
aplicând legea în vigoare. Dumnezeu este drept, omul este păcătos, de aceea singura soluŃia a fost ispăşirea vinei celui păcătos de
Cineva care nu avea o vină a Lui Însuşi. Tot parte din dreptate a
fost faptul că Cel care a trebuit să moară pentru om a trebuit să fie
tot un om, de aceea Dumnezeu Fiul, care este oglindirea Tatălui,
a luat chip de om, născându-Se prin fecioara Maria.
„Prin urmare, a trebuit să Se asemene fraŃilor Săi în toate
lucrurile, ca să poată fi, în ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un
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mare preot milos şi vrednic de încredere, ca să facă ispăşire pentru păcatele norodului“ (Evrei 2:17). Domnul Isus în care Tatăl a
spus că Îşi găseşte toată plăcerea a luat asupra Lui vina noastră şi
a ispăşit pentru ea, suferind şi murind pe cruce o moarte de
blestem (Galateni 3:13). Pe cruce, unde s-a întâlnit dreptatea şi
mila lui Dumnezeu, Domnul Isus a suferit o ruşine care nu era a
Lui, ci a noastră şi pentru câteva clipe Tatăl a trebuit să-şi întoarcă privirea de la Fiul Său Preaiubit, pentru că în acele momente
purta vina omenirii. „Dar El era străpuns pentru păcatele noastre,
zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne da pacea, a
căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiŃi“ (Isaia 53:5).
Jertfa de ispăşire a Domnului Isus a dovedit că Dumnezeu este
drept şi nu trece cu vederea păcatul, iar a treia zi, când L-a înviat
din morŃi, a dovedit din nou că Fiul Său este neprihănit. Acum El
este în Cer, dar El, care a ispăşit vina noastră, stă la dreapta
Tatălui în calitate de Mijlocitor, prin jertfa a cărui merit nu va
apune niciodată şi cât timp mai este vremea harului îi împacă pe
păcătoşi cu Tatăl. Marea problemă a lui Iov, care şi-ar fi dorit un
mijlocitor, s-a rezolvat prin jertfa de ispăşire plătită de Domnul
Isus. „Nici nu este vreun mijlocitor între noi, care să-şi pună mâna
peste noi amândoi“ (Iov 9:33). Psalmul 24, care mai este numit şi
psalmul înălŃării, descrie intrarea triumfală a Domnului Isus în cer
ca Om şi ca Dumnezeu, pentru a-şi relua locul de cinste la dreapta Tatălui, unde mijloceşte pentru noi în virtutea meritului creat în
Golgota. „... El a şi înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu, şi mijloceşte pentru noi“ (Romani 8:34).
O privire, nu superficială ca a acelora care de mult au ajuns să
fie plictisiŃi de masa Domnului şi de mesajele despre jertfa ispăşitoare de la Golgota, ci o privire în lumina pe care o dă Duhul
Sfânt sufletului care se smereşte ca să poată vedea frumuseŃea şi
bunătatea Domnului, ne poate face şi pe noi să privim la darul
mântuirii ca la o mare şi adevărată comoară care ni s-a oferit prin
har. Când începi să înŃelegi urmările păcatului şi modul în care
Dumnezeu a planificat şi dus la îndeplinire scăparea noastră, cu

adâncă recunoştinŃă şi cu simŃul unui suflet veşnic îndatorat, eşti
gata să izbucneşti în laude şi mulŃumire către Dumnezeu, pe care
prin înfierea ce a avut loc în viaŃa noastră Îl numim Tatăl nostru.
Odată iertaŃi de vină, în ascultare de Cuvânt, căutăm sfinŃirea,
pentru că este starea care se potriveşte şi chiar îi place omului nou
chemat la viaŃă în clipa când, crezând Cuvântul, Duhul Sfânt
ne-a dat o inimă nouă şi în lacrimile pocăinŃei am devenit o făptură nouă în Hristos.
Când începem să înŃelegem modul în care a fost plătită
ispăşirea vinei noastre, motivaŃi de dragoste faŃă de Cel care a
suferit în locul nostru mânia lui Dumnezeu pentru păcat, trăim
pentru El. Sunt însă şi din aceia care doresc şi acceptă că meritul
creat de jertfa Domnului Isus poate ierta vina celui păcătos, dar,
la fel ca Felix acuma două mii de ani, nu vrea să audă prea multe
despre sfinŃenie şi despre o viaŃă trăită cu pasiune şi sacrificiu în
folosul ÎmpărăŃiei lui Dumnezeu. Cine are pe Fiul are viaŃa, şi a
avea pe Fiul nu înseamnă parte din a fi creştin, ci a avea pe Fiul
este esenŃa a ce înseamnă să fii creştin. „Cine are pe Fiul, are
viaŃa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viaŃa“ (1 Ioan 5:12).
Ioan 3:36. Pentru unii a vorbi mereu despre jertfa Domnului Isus
pare a fi ceva de prisos şi chiar obositor, dar cu cât înŃelegi mai
bine de ce şi cum a ispăşit Domnul pe cruce cu atât vrei să asculŃi
mai mult de El, să-L iubeşti mai mult şi în acelaşi timp cu atât mai
mult îŃi este sufletul în siguranŃă.
Mesajul Evangheliei pentru vremea în care trăim este un mesaj
care cheamă la veghere, iar cel înŃelept ia seama şi se cercetează,
ştiind că a fi gata pentru întâlnirea cu Domnul trebuie să fie o prioritate în viaŃa lui. Dacă nu ai muşcat momeala îmbietoare a
învăŃăturii care bântuie azi în lume şi care spune că nu ai cum
să-Ńi pierzi mântuirea orice ai face, trebuie să iei seama la următoarea tactică de luptă spirituală a vrăjmaşului, care caută să
demarcheze o linie de graniŃă falsă în ce priveşte libertatea pe care
o ai atunci când ai de-a face cu lucrurile ce-Ńi pot produce o
prăbuşire spirituală. Parte din intenŃia curentului lumii de astăzi
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este să ne îndepărteze de sursa de putere, care este jertfa şi sângele Domnului Isus care a făcut ispăşirea pentru păcatul nostru.
Aceia care doresc să se cerceteze, pentru a fi convinşi de sănătatea sufletului lor de care s-au bucurat în momentul naşterii din
nou îşi verifică priorităŃile prin întrebări ca şi acestea: „Te bucuri
de părtăşia cu Domnul Isus? Eşti sensibil la păcat? Eşti ascultător
de Dumnezeu, fără să eviŃi ce Ńi se pare neplăcut pentru firea
veche? PoŃi respinge ofertele amăgitoare ale păcatului? Îl iubeşti
pe Domnul şi aştepŃi cu nerăbdare venirea Lui? Vezi cum în tine
seacă pofta după păcat şi dezvolŃi o sete după neprihănire? Îi
iubeşti pe copiii Domnului? Ai avut experienŃa rugăciunii ascultate? SimŃi lucrarea Duhului Sfânt în tine şi viaŃa ta? PoŃi distinge
ereziile spirituale de adevărul Scripturii? Ai suferit pentru credinŃa ta? Chiar dacă toŃi mai avem de lucrat în dreptul acestui mod
de trăire, haşurat parcă cu astfel de întrebări, continuăm să ne
ducem mântuirea până la capăt, ştiind că am găsit în Domnul Isus
adevărul şi viaŃa.
Dacă spui lumii moderne, formată din cercul intelectualilor din
zilele de astăzi, că eşti un om care caută Adevărul este posibil să
te aplaude, dar dacă spui că L-ai găsit, aşteaptă să te privească cu
dispreŃ sau chiar să te batjocorească. Dacă vorbeşti despre jertfă
şi sânge, mulŃi spun că nu se mai potrivesc în vremea de astăzi,
dar fără jertfa de ispăşire a Domnului Isus nu este mântuire. Noi
asemănăm oamenii cu o persoană despre care spunem că este ca
şi cutare, dar pe Domnul, care spune că El este Cel ce este, nu-L
putem asemăna cu nimeni, pentru că El este desăvârşit nu doar în
milă, ci în toate virtuŃiile care formează caracterul Lui sfânt, de
aceea cei care îi sunt fii şi fiice dovedesc această aparŃinere de El
prin curăŃia de suflet cu care trăiesc. Sufletul mântuit ştie că odată
răscumpărat nu mai este al lui, ci prin drept de revendicare Îi
aparŃine lui Dumnezeu, de aceea trăieşte din mâna milosului
Împărat Isus, fiind gata pentru jertfă, dar şi pentru luptă.
Pe Domnul Isus oamenii L-au urât fără temei, de aceea cei care
sunt ai Lui nu trebuie să se mire dacă sunt trataŃi în acelaşi fel de

această lume în care se simt tot mai străini. „Nu-Ńi este frică să
mori?“ a fost întrebat un bătrân credincios. „Nu!“ a fost răspunsul dat. „Te bazezi pe mila Lui când afirmi acest lucru?“ a fost
următoarea întrebare. „Pe dreptatea lui Dumnezeu“, a răspuns
credinciosul. Apoi a continuat şi a explicat că dreptatea lui
Dumnezeu nu va pedepsi de două ori acelaşi păcat, pentru că prin
hotărârea făcută în milă de către Dumnezeu păcatul lui a fost deja
pedepsit în trupul Domnului Isus.
Domnul Isus a murit pe cruce nu pentru că a dat de nişte
oameni răi, nu pentru că justiŃia a fost părtinitoare şi nedreaptă, nu
pentru că nu a avut avocat, nu pentru că s-au adus împotriva lui
mărturii mincinoase, nu pentru că a fost găsit nevinovat prin
probe şi totuşi declarat vinovat, nu pentru că Irod şi Pilat au fost
corupŃi cu ochii închişi în faŃa dreptăŃii, nu pentru că nişte conducători religioşi plini de invidie L-au urât, ci El a murit pentru
păcatele noastre după voia şi îngăduinŃa lui Dumnezeu, pentru ca
moartea Lui să fie o jertfă de ispăşire prin care cel vinovat să
poată fi socotit neprihănit. El a murit pentru ca oamenii de orice
naŃiune, din orice neam să poată păşi din nou spre pomul vieŃii ca
să ajungă mântuiŃi şi scăpaŃi de vina care îl condamnă pe cel
păcătos la chin veşnic, de aceea ori de câte ori stăm la masa
Domnului prăznuim harul lui Dumnezeu în persoana Domnului
Isus care a murit pentru noi.
Lumea bea ca să uite, dar cei credincioşi beau ca să nu uite
modul în care a fost ispăşit păcatul lor. Aşa după cum libertatea
unui cetăŃean al unei Ńări libere a fost plătită cu sacrificiul şi poate
chiar viaŃa altuia, copilul Domnului se bucură de cetăŃenia cerului şi de libertatea pe care i-o dă Fiul prin jertfa ispăşitoare de la
Golgota. Pericolul de care suntem pândiŃi este că obişnuindu-ne
cu această slobozenie şi iertare să nu o preŃuieşti şi poate chiar
fără să-Ńi dai seama să devalorizezi în mintea ta valoarea acestei
ispăşiri fără de care toŃi ne-am fi îndreptat spre iad. Omul se vede
mai bun decât este. Acesta a fost şi cazul israeliŃilor. În săptămâna patimilor, Domnul Isus a rostit pilda vierilor care au lucrat
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necinstit, pentru că nu au dat parte din rodul viei stăpânului ei. În
acea pildă, care spune că oamenii aceia răi L-au omorât pe fiul
stăpânului, Domnul Isus a descris felul în care avea să fie omorât
în acea săptămână, dar acei oameni după ce au ascultat pilda şi au
început să o înŃeleagă au avut îndrăzneala să spună că Fiul lui
Dumnezeu este greşit în felul în care a descris că vor decurge
lucrurile. „Când au auzit ei cuvintele acestea, au zis: «Nicidecum!»“ (Luca 20:16). Fiul lui Dumnezeu îŃi spune şi Ńie, după
cum mi-a spus şi mie, că eşti păcătos şi ai nevoie să fii iertat de
El. Ce vei spune tu? Nicidecum? Sau vei cere mila Lui ca să fii
iertat şi socotit neprihănit prin credinŃă în jertfa Lui ispăşitoare?
Ce ai de spus când te vezi în faŃa dragostei lui Dumnezeu?
Dragostea Lui oferită Ńie cere un răspuns şi este sigur că vei da
acest răspuns chiar astăzi, prin pocăinŃă, prin refuzul ofertei Lui
sau prin amânarea pocăinŃei, care înseamnă tot refuz. El
porunceşte oamenilor de pretutindeni să se pocăiască (Fapte
17:30) şi această poruncă este dată în dragoste, pentru că El ştie
că în cazul că-L refuzi ca Mântuitor El nu-Ńi va putea fi, într-o zi,
decât Judecător drept, care nu va avea încotro decât să te condamne la separare veşnică de Dumnezeu. Prima dată Domnul Isus
a venit între oameni fără coroană, iar ei nu L-au recunoscut, de
aceea I-au făcut o coroană de spini. Însă când va veni data viitoare
El va veni cu o coroană de Împărat al ÎmpăraŃilor şi Domn al
domnilor ca să judece şi să cârmuiască. Prin jertfa ispăşitoare de
la Golgota El îŃi spune că te iubeşte nu doar dacă Îi este convenabil, nu numai dacă tu Îl iubeşti mai întâi, nu numai dacă
faci fapte bune mai întâi, nu numai dacă nu-L costă prea mult, ci
îŃi spune că te iubeşte aşa cum eşti şi te cheamă la El ca să-Ńi
vindece sufletul.
Cuvântul dragoste este unul dintre cele mai folosite cuvinte pe
pământ de către oameni, dar ca să vezi adevărata dragoste trebuie
să priveşti la ce a făcut Domnul Isus pentru tine la Calvar. Credincioşia Lui nu este ceva ocazional, ci este ceva ce face parte din
caracterul Lui desăvârşit, prin care ne dă asigurarea că păcatul

nostru este iertat atunci când ne pocăim. Cea mai mare realizare a
vieŃii tale, fără de care până la urmă nimic din ceea ce ai face nu
are valoare, este să te împaci cu Dumnezeu prin jertfa de ispăşire
a Domnului Isus, şi apoi să faci voia Lui. SoluŃiile oamenilor sunt
în cel mai bun caz temporare, dar soluŃia lui Dumnezeu este
veşnică. Este vremea pocăinŃei! Este vremea împăcării! Este vremea să strângi ulei în vas, pentru că Domnul este gata să vină. În
curând vei sta înaintea Lui, de aceea preŃuieşte jertfa Lui de
ispăşire pentru tine şi, pocăindu-te, pregăteşte-te să-L întâlneşti!
Amin
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6
UN CARACTER NOBIL
„Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese
ale împăratului şi cu vinul pe care-l bea împăratul, şi
a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l
silească să se spurce.“ Daniel 1:8

S

fânta Scriptură ne prezintă oameni obişnuiŃi, care au
făcut lucruri neobişnuite. Ei, prin ascultare de voia lui
Dumnezeu, au devenit vase de cinste, pentru că au fost
făcuŃi vrednici de Dumnezeu şi au adus folos ÎmpărăŃiei Lui.
Această carte inspirată de Duhul lui Dumnezeu se adresează în
primul rând nevoii acute a omului de a primi iertarea lui
Dumnezeu, dar prezintă şi tratează cu înŃelepciune subiecte plăcute pentru unii şi mai stânjenitoare pentru alŃii. Din ea, cei care
vor să-I fie plăcuŃi Lui pot extrage esenŃa valoroasă a învăŃăturii
sfinte. Ca nicio altă carte, pune în faŃa noastră exemple vii de
trăire a unor oameni cu caracter nobil, care au preŃuit şi au umblat
după lucrurile de sus.
Din cer, Dumnezeu vede pământul ca-n palmă şi tot aşa de clar
şi limpede citeşte şi ce este în fiecare inimă, dar anumite lucruri
Îi atrag şi chiar Îi reŃin atenŃia. El vede nu doar că abuzurile
bunătăŃii Lui ating o cotă alarmantă, gata să pornească urgia Lui,
ci vede la fel de bine şi se bucură de aceia a căror caracter s-a deprins, prin întrebuinŃare, să deosebească binele de rău (Efeseni
5:14) şi în acest fel să înceapă să se asemene în trăsături de caracter cu caracterul Lui. Chiar dacă temperamentul cu care ne-am
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născut nu se poate schimba, atunci când ne dezbrăcăm de omul
cel vechi şi ne îmbrăcăm cu omul cel nou (Coloseni 3:9-10) în
caracterul nostru încep să se contureze trăsături spirituale
care ne fac să semănăm din nou cu chipul şi asemănărea lui
Dumnezeu, lăsând să fim văzuŃi în afară, de către oameni, cu o
personalitate nefăŃarnică de copil al Domnului.
Exemplul vieŃii de trăire a lui Daniel cel exilat în Babilon este
un astfel de exemplu de caracter nobil pentru noi. A fost ales prin
providenŃa lui Dumnezeu să fie unul dintre cei care să intre la cea
mai înaltă şcoală a vremii, deşi a fost înconjurat de circumstanŃe
vitrege ale vieŃii de rob, pe care nu le-a putut controla, Daniel a
luat hotărârea ca nimeni şi nimic să nu-i schimbe Dumnezeul.
„Daniel s-a hotărât să nu se spurce..“ (Daniel 1:8). Această
hotărâre a zidit în el un caracter nobil, care nu s-a compromis la
bine, dar nici în faŃa ameniŃărilor împăratului şi a oamenilor răi,
care-l invidiau pentru succesul ce-l avea. Daniel a fost omul
care odată ce a trecut de partea lui Dumnezeu a rămas de partea
Lui, fiindcă a fost educat de o ştiinŃă mai înaltă decât cea a
Babilonului şi a ştiut să rămână calm în faŃa furtunii.
Daniel s-a evidenŃiat în mod deosebit prin felul lui de trăire şi
a fost numit de cer „om preaiubit de Dumnezeu“. A fost omul care
a cunoscut puterea rugăciunii, preŃuind părtăşia acelora care s-au
unit cu el în a căuta FaŃa Domnului. Rugăciunea lui, făcută de trei
ori pe zi cu ferestrele spre Ierusalim, după cum menŃionează rugăciunea de dedicare făcută de Solomon cu mulŃi ani înainte, nu a
contenit nici chiar atunci când a auzit răcnetele leilor flămânzi,
care se aud la distanŃe mari; răcnete prin care a fost provocat să
abandoneze această formă de închinare pentru câteva zile. Credincioşia lui faŃă de Dumnezeu a fost un lucru constant, pentru că
a ştiut că destinul lui este în mâna lui Dumnezeu, de aceea în statornicia lui a acŃionat ca un om care nu are timp pentru a se lăsa
înspăimântat de nimic, ci a îndrăznit să vadă valoarea a tot ce-l
înconjura din perspectiva lui Dumnezeu. El a ştiut că nu poŃi fi
decât pentru Dumnezeu sau împotriva Lui şi este bine să
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înŃelegem şi noi că nu putem alege decât una dintre aceste poziŃii,
pentru că nu avem cum mulŃumi doi stăpâni.
Daniel a absolvit şcolile înalte ale vremii şi datorită faptului că
a fost recunoscut de mai marii vremii de atunci ca fiind unul care
are un caracter nobil a ajuns un sfetnic preŃuit de mai mulŃi demnitari ai vremii lui dar, nelăsându-se dezechilibrat de furtunile sau
succesele pământeşti ale vieŃii, el a ştiut că mai întâi îi datorează
ascultare deplină lui Dumnezeu. Daniel este un exemplu de caracter nobil, care s-a bucurat de mult succes, dar a ştiut că tot
meritul este a lui Dumnezeu, care ridică şi coboară pe oameni
după cum vrea El. Pârghiile lumii, deşi au exercitat tot felul de
presiuni din diferite unghiuri ale vieŃii, nu au fost mai tari decât
dedicarea lui pentru Dumnezeul lui Israel. Frica lui sfântă de
Dumnezeu a fost mai tare decât frica de oamenii răi, decât frica
de împărat şi decretele lui, şi s-a dovedit a fi mai tare decât frica
de pierderea unei bunăstări pământeşti sau chiar a vieŃii lui.
Privind la exemplele vieŃii celor care au trăit înaintea lui,
Daniel a ştiut că viaŃa lui, începând cu gândirea lui, va fi modelată şi apoi înghiŃită de felul lumii de a fi şi a face lucrurile, sau
de Legea lui Dumnezeu. El a lăsat ca Legea Domnului să-i
formeze caracterul, şi această lucrare după toate probabilităŃile a
fost începută de părinŃii lui. Deşi la o vârstă fragedă, acest caracter nobil stabilit în mintea lui ageră s-a dovedit a fi mai tare decât
dumnezeii Babilonului. În acelaşi fel, Duhul Sfânt prin Cuvântul
Scripturii vrea să ne facă tari, încât să biruim lumea care vrea să
ne întinăm cu ce are ea de oferit. Oameni tineri şi bătrâni, care au
pornit cu mult zel, ajung să cadă uneori pe calea către cer din
cauza caracterului lor, pe care l-au neglijat prin a nu-l subordona
şi Ńine supus autorităŃii Cuvântului lui Dumnezeu.
Caracterul care se reflectă în personalitatea noastră este văzut
de oameni, dar are şi o partea ascunsă de vederea omului, evident,
mai ales când suntem singuri, dar nici acest aspect nu este ascuns
de ochii Domnului. De aceea este de folos să ne întrebăm ce fel şi
cât de puternic este acest caracter al nostru. „...El dă înŃelepciune

înŃelepŃilor şi pricepere celor pricepuŃi! El descoperă ce este
adânc şi ascuns; El ştie ce este în întuneric, şi la El locuieşte lumina“ (Daniel 2:21-22). Indiferent câte mesaje sau cărŃi
duhovniceşti ai citi şi indiferent câte predici bune ai asculta,
cunoscând ce are de spus glasul Scripturii trebuie să ajungi să fii
în stare să-Ńi defineşti teologia ta personală pe baza Cuvântului
citit şi studiat. Trebuie să ştii ce crezi şi de ce, iar apoi să laşi ca
Adevărul acesta, care ne formează în măsura în care ne lăsăm
modelaŃi, să fie văzut de cei din jur, prin trăirea noastră, ca o
reclamă bună pentru Stăpânul nostru.
Fiecare suflet care vrea să aibă un caracter nobil trebuie să
înŃeleagă că în Hristos Isus trebuie să aibă o identitate nouă de
copil al Domnului. Oricât de mult ar vrea doi tineri care se căsătoresc să-şi arate unul celuilalt o faŃă sau chiar o mască frumoasă
a personalităŃii lor, până la urmă ajung să se întâlnească cu adevărat, ajungând să-şi cunoască caracterul unul celuilat. Este
deosebit de frumos şi bine când între personalitatea lor şi caracterul lor nu este o diferenŃă care să provoace dezamăgire şi regret.
Unii cheltuiesc enorm pentru personalitatea lor în loc să investească în caracterul lor, care luminează de la sine cu o lumină proprie în afară. Chiar dacă unii ajung să-i înşele pe cei din jurul lor,
este sigur că pe Dumnezeu, care cunoaşte cuvintele noastre
(Psalmul 139:4) înainte ca ele să ne iasă pe buze, nu-L poate
înşela nimeni. Un caracter nobil poŃi să-l găseşti numai în suflete
nobile; la oameni făcuŃi buni de Acela care Singur este Bun, adică
de Dumnezeu. Un suflet cu un astfel de caracter modelat de
Cuvânt şi de Duhul Sfânt va putea trece cu bine examenele adversităŃii, examenele integrităŃii şi examenele prosperităŃii.
După un calcul omenesc, s-a observat că pentru fiecare
douăzeci de persoane care trec cu bine examenele adversităŃii
numai o persoană trece cu bine examenele prosperităŃii, pentru că
la bine omul are tendinŃa de a se îngâmfa sau de a uita de
Dumnezeu. Personalitatea, ca un ambalaj frumos care prezintă
marfa într-un mod ademenitor, este de valoare şi îşi are impor-
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tanŃa lui, dar caracterul, adică ceea ce de fapt suntem, este acela
la care priveşte mai întâi Dumnezeu. Caracterul nobil al sufletului născut de sus, mult mai de preŃ decât orice podoabe de aur şi
pietre scumpe, este lumina prin care cei ce sunt ai lui Hristos
luminează în această lume care iubeşte întunericul. Un astfel de
suflet care prin virtuŃiile ce le are devine frumos înaintea lui
Dumnezeu poate purta poveri, poate trece ape adânci şi poate traversa pustii aride, rămânând credincios chemării şi legământului
încheiat cu Acela care într-o zi va răsplăti fiecăruia după faptele
lui. Un om integru, cu caracter nobil, nu este neapărat un om care
nu mai greşeşte, dar este un om care nu-şi ascunde vina.
Caracterul nobil al lui Daniel s-a reflectat în afară şi a fost
văzut de cei din jur în personalitatea lui de om, cu principii ce au
la bază frica de Domnul. „...Nu este frica ta de Dumnezeu sprijinul tău?“ (Iov 4:5). Daniel a locuit în Babilon şi a lucrat în
Babilon, dar Babilonul nu a trăit în el. Tot aşa noi, care trăim
într-o lume care zace în cel rău, avem oportunitatea de a nu lăsa
ca lumea, ci Hristos să trăiască în noi prin ceea ce facem, prin ce
vorbim şi prin ce gândim. Hotărârea din tinereŃe a lui Daniel de a
nu se spurca şi a nu se compromite în vreun fel a continuat până
la anii bătrâneŃii lui, făcându-l să lucreze fără de vină înaintea
împăraŃilor ce s-au perindat la putere în vremea lui, dar mai
important este faptul că a lucrat fără vină înaintea lui Dumnezeu.
„Dumnezeul meu a trimis pe îngerul Său şi a închis gura leilor,
care nu mi-au făcut niciun rău, pentru că am fost găsit nevinovat
înaintea lui. şi nici înaintea ta, împărate, n-am făcut nimic rău!“
(Daniel 6:22).
Acest caracter nobil al lui Daniel, în care modestia a strălucit
ca un diamant, l-a făcut să fie dedicat rugăciunii şi mai ales rugăciunii de mijlocire. „La Domnul, Dumnezeul nostru, însă, este
îndurarea şi iertarea, căci împotriva Lui ne-am răzvrătit! Dar,
Doamne, după toată îndurarea Ta, abate mânia şi urgia Ta de la
cetatea Ta Ierusalimul, de la muntele Tău cel sfânt...“ (Daniel 9:9,
16). Un suflet cu caracter nobil simte necontenit o mare nevoie de

Dumnezeu şi dacă înainte de a veni la Hristos, bazat pe ce ştia, pe
ce putea face sau pe ce avea, se credea în stare de multe de
unul singur, odată ajuns mântuit simte o totală dependenŃă de
Dumnezeu. Un astfel de suflet de care se bucură Dumnezeu este
un suflet care şi-a făcut ordine în priorităŃi şi are ca obiectiv principal ÎmpărăŃia lui Dumnezeu. Un astfel de suflet îşi umple
mintea cu gândurile lui Dumnezeu pe care le ia din Cuvântul
Scripturii. Faptele, vorbele, până şi felul în care se îmbracă, prin
a nu provoca, îl dă sau o dă în vileag că este a Domnului.
Un suflet care are un caracter nobil este un suflet care a înŃeles
că în viaŃă i se dă să joace rolul de „greşit“ şi de a fi cel căruia „i
s-a greşit“, de aceea primind iertarea pe care o dă Dumnezeu este
gata să ierte, pentru că a înŃeles că poate fi fericit o clipă prin a se
răzbună sau poate fi fericit o veşnicie prin a ierta. Dacă cerul ar
avea un email liber şi autorizat, cei care au trecut cu bine examenele vieŃii şi au sfârşit cu un caracter nobil ne-ar scrie ce ne învaŃă
Scriptura, şi anume ne-ar spune să trăim în fiecare zi viaŃa din plin
pentru Dumnezeu, cu Dumnezeu, căutând pacea şi sfinŃirea care
este ocupaŃia sufletului cu caracter nobil, pentru că o astfel de
trăire poate duce spre bine, spre mântuire, spre Hristos, pentru cei
din jurul nostru. Aceia care se lasă modelaŃi ca lutul în mâna
olarului ca să ajungă să aibă un caracter nobil înŃeleg că uneori
suferinŃa este parte din cursul trasat de Dumnezeu pentru noi.
Ei pot birui schimbând această suferinŃă în slavă cerească, la
arătarea Stăpânului care va răsplăti împărăteşte pe acela care a
răbdat până la sfârşit.
Caracterul nobil care se dezvoltă treptat ca un sloi uriaş de
gheaŃă curată se dovedeşte a fi real, ca şi în cazul lui Daniel în
ceasul încercării, când mişcările ne sunt urmărite mai îndeaproape
ca oricând de cer, pentru că în astfel de momente putem aduce
cinste şi bucurie Tatălui nostru Ceresc. Cuvintele aceluia care are
un caracter nobil sunt ca un prosop curat şi rece pe fruntea unui
om cu febră, care spiritual este gata să alunece spre o prăpastie
spirituală. Un suflet cu carater nobil este un suflet care a înŃeles
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că i s-a dat un timp scurt să administreze ceva din proprietatea lui
Dumnezeu şi aducând profit Stăpânului va ajunge într-o zi să se
bucure de o răsplată. Un suflet cu caracter nobil înŃelege şi foloseşte spre a se îmbogăŃi faŃă de Dumnezeu modul în care credinŃa
şi fapta lucrează împreună, ca două sfere ce se întrepătrund. Un
suflet cu caracter nobil este un suflet care nu se potriveşte chipului veacului acestuia, ci se lasă condus de o înŃelepciune
duhovnicească care vine de sus (Iacov 3:17). Acest fel de înŃelepciune este diferită de înŃelepciunea pământească, care este bună
pentru nevoile pământeşti, este diferită de înŃelepciunea firească
care învaŃă omul să trăiască pentru păcat şi o astfel de înŃelepciune venită de sus este total opusă înŃelepciunii drăceşti, care se
luptă în mod direct împotriva planului bun al lui Dumnezeu.
Sufletul care are un caracter nobil ştie că trebuie să facă nu
numai ceea ce doreşte când vrea el, ci supunându-se guvernării
Duhului Sfânt face ceea ce trebuie făcut atunci când Dumnezeu
deschide uşa oportunităŃii, fără să uite că lucrul Domnului trebuie
făcut cu mare băgare de seamă. Pregătirea pentru a face acea
lucrare este parte din modul de a-L onora pe Dumnezeu, pentru că
pregătindu-te pentru acea lucrare să Îi poŃi da ce ai mai bun. Un
astfel de suflet cu caracter nobil a înŃeles că Dumnezeu ne-a dat
cântarea de laudă ca să simŃim puŃin din slava lui Dumnezeu, care
se coboară peste noi la timpul proslăvirii şi a înŃeles că Dumnezeu
a turnat din dragostea Sa în inima noastră ca să simŃim puŃin din
esenŃa a ce este El. Un astfel de suflet care nu se poticneşte în
felul lui Dumnezeu de a lucra găseşte plăcere în a-şi lăsa gândurile să zăbovească cugetând la bunătatea lui Dumnezeu
care este măreŃ în cuvinte şi în fapte, drept în hotărâri şi fără vină
în judecăŃi.
Sufletul care are un caracter nobil a înŃeles că Dumnezeu în
înŃelepciunea Sa şi-a pus ÎmpărăŃia în inimi, adică în mintea
oamenilor, şi este un suflet în care se vede roada Duhului. łinând
cont de acest lucru detectează şi dezvoltă un simŃ aparte în inima
lui, şi acest glas îl învaŃă că Duhul Sfânt poate fi întristat prin mult

mai multe lucruri şi mult mai repede decât cum le place să creadă
oamenilor. De aceea, nu doar că nu vrea să experimenteze de dragul noului, cum a făcut Samson, ci rămâne suspicios la marfa ce
i se oferă, căutând să se ferească de tot ce i se pare rău. Putem
conta în mod sigur pe faptul că atâta timp cât trăim în acest trup
de carne, care temporar găzduieşte sufletul şi duhul nostru, în
calea noastră va fi tot mereu o furtună şi des vom fi îmbiaŃi de cel
şiret cu o momeală ispititoare. Dacă prin naşterea de sus am fost
făcuŃi vrednici pentru ÎmpărăŃia lui Dumnezeu, având un caracter
nobil, care seamănă tot mai mult cu cel al Fiului, vom putea sfârşi
cu bine alergarea pe drumul numit viaŃă.
Eşti tu un suflet care are un caracter nobil gata de sacrificiu?
Dacă eşti, vei fi cunoscut în acest fel de oameni care nu vor fugi
de tine, ci vor alerga la ajutorul ce-l oferi, dar mai important este
că vei fi cunoscut în cer ca un astfel de suflet, care se îmbogăŃeşte
dăruind ce are. Un fermier, care avea ferma pe o colină înaltă la
marginea oceanului, a privit într-o zi spre ocean şi a văzut că apa
se retrage neobişnuit şi chiar înspăimântător de mult înapoi.
ÎnŃelegând că în ocean a avut loc un mare cutremur, care a făcut
ca apa să se retragă, ca apoi să urmeze să revină înapoi cu o forŃa
titanică, şi-a dat seama de pericolul în care se aflau sătenii lui,
care locuiau în vale şi imediat a aprins un foc mare, care i-a făcut
pe toŃi oamenii să alerge spre el. Pentru că nu avea cu ce să facă
un foc aşa de mare, a dat foc depozitului în care avea toată averea
lui şi acesta fiind făcut din lemne uscate s-a aprins imediat. Nu a
trecut mult şi apa oceanului s-a reîntors şi a trecut cu furie peste
hotarele ei vechi, ştergând totul din cale, dar oamenii care au urcat
pe dealul unde ardea focul şi-au scăpat viaŃa. Când a murit acel
om au scris pe piatra lui de mormânt: „A dat tot ce-a avut şi a dat
cu bucurie!“
Chiar dacă nu mulŃi sunt aceia care ar proceda în acel mod
nobil, totuşi există şi oameni gata de sacrificiu cu care Dumnezeu
se laudă. Domnul Isus, care ştie ce urmează după această viaŃă,
S-a dat pe Sine să fie răstignit pe o cruce, unde a murit o moarte
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înlocuitore pentru păcătoşi, ca astfel toŃi cei care vor alerga la
meritul creat pe Dealul CăpăŃânii să nu piară, ci să aibă viaŃă
veşnică. El S-a dat pe Sine de bună voie şi cu bucurie, pentru că
a văzut în viitor o sămânŃă de urmaşi, care vor crede în El, Îl vor
sluji şi vor petrece cu El veşnicia. Dumnezeu mai caută şi astăzi
bărbaŃi şi femei în care să crească un caracter nobil, pe care apoi
să-i folosească spre slava Lui contra recompensă, de parcă darul
mântuirii nu ar fi fost destulă motivare. A avea acest caracter
nobil nu înseamnă doar a fi un om bun, ci înseamnă a fi un suflet
care a avut o întâlnire personală cu Domnul Isus, iar prin pocăinŃă
a primit iertarea şi înfierea.
Când un suflet Îl primeşte pe Domnul Isus ca Mântuitor,
Dumnezeu Îşi reocupă locul de cinste în rezidenŃa templului
sfinŃit a sufletului mântuit şi de acolo El guvernează, ca înainte de
căderea omului, căile pe care merge sufletul iertat în meritul jertfei de la Golgota. Când venim la Hristos ni se cere să ne lepădăm
de noi, adică de guvernarea omului vechi, care este o conducere
firească, pentru că numai în acest fel Îl vom putea urma pe
Domnul Isus, care din ziua pocăinŃei noastre vrea, printr-o trăire
după îndemnurile duhului, să dezvolte în noi un caracter nobil de
fiu sau fiică de Împărat.
ViaŃa lui Daniel ca şi a multor alŃi oameni mari ai Scripturii,
care prin încercări au dovedit că au un caracter nobil de mare preŃ
în faŃa cerului, este o provocare pentru fiecare dintre noi de a trăi
pentru Dumnezeu, fără reŃineri şi compromisuri. La fel ca şi lui
Daniel cel curat la suflet, lumea care promite să dea ce are mai
bun la început îŃi va oferi şi Ńie şi îmi va oferi şi mie bucatele şi
vinul ei care spurcă. Nu este vorba despre o mâncare care susŃine
trupul, ci este vorba de acele lucruri care hrănesc sufletul ologindu-l şi orbindu-l, ca astfel cel ce acceptă oferta lumii să nu vadă
că merge spre o prăpastie veşnică. Dacă nu eşti prea tânăr ca să
păcătuieşti, nu eşti prea tânăr ca să te pocăieşti, iar dacă eşti în
iarna vieŃii tale, adunând multă vină înaintea Celui ce va judeca
vii şi morŃii, priveşte la bunătatea lui Dumnezeu care te îndeam-

nă la pocăinŃă, pentru că El cunoaşte ce te aşteaptă după această
viaŃă trăită în trup. Printr-o smerenie adâncă şi printr-o pocăinŃă
sinceră, care te face să părăseşti păcatul, aşa cum vedem în cazul
lui Manase, Dumnezeu Se lasă înduplecat de orice suflet care îşi
recunoaşte vina.
Odată ce primesc cu bucurie dreptul de a se face copii ai lui
Dumnezeu, aceia care se pocăiesc, prin minunea naşterii din nou,
devin o făptură nouă, în care începe clădirea caracterului de om
duhovnicesc. Ai tu un caracter nobil de suflet mântuit? Până nu se
spune despre tine „a fost“, poŃi să alegi să vii la Hristos, care te
primeşte cum eşti, dar te va schimba şi va creşte în tine un caracter nobil de neam de viŃă aleasă, ca acela de copil al lui
Dumnezeu. Decizia de a lăsa ca Dumnezeu prin pocăinŃă să
zidească un duh nou şi statornic, care înseamnă a avea un caracter nobil, te va duce spre un destin veşnic fericit. Însă acela care
refuză chemare lui Dumnezeu şi nesocoteşte vremea împăcării
poate ajunge cu o inimă împietrită, stare în care omul nu mai vrea
să facă nicio concesie, ci rămâne rece şi nepăsător până pleacă de
pe pământ, pentru că a nesocotit harul lui Dumnezeu.
Parte din a fi înŃelept este să recunoşti o oportunitate bună şi
nu este decizie mai mare sau ofertă mai bună ca şi cea oferită de
Dumnezeu, care te cheamă la pocăinŃă, dar nu uită că odată ce ai
trecut de cortina care desparte lumea fizică de cea spirituală şi
intri pe poarta morŃii în veşnicie, nimic nu mai poate fi schimbat
cu privire la veşnicia sufletului tău. Primeşte-L pe Domnul Isus ca
Mântuitor al sufletului tău şi apoi, fără să-I pui vreo condiŃie,
roagă-L să zidească în tine, după placul Lui, un caracter nobil,
care să se bucure de nădejdea vieŃii viitoare.
Amin
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7
GOLIAT BIRUIT
„şi-a vârât mâna în traistă, a luat o piatră, şi a aruncat-o cu praştia; a lovit pe Filistean în frunte, şi piatra a intrat în fruntea Filisteanului, care a căzut cu
faŃa la pământ. Astfel, cu o praştie şi cu o piatră,
David a fost mai tare decât Filisteanul; l-a trântit la
pământ şi l-a omorât, fără să aibă sabie în mână.“
1 Samuel 17:49, 50

N

u la mult timp după ce fost uns de prorocul Samuel ca
împărat, David s-a găsit înscris la o şcoală în care i
s-au predat tot felul de cursuri, care au luat forma a tot
felul de situaŃii dificile. Scopul acestor cursuri superioare de calificare a fost ca el să dezvolte o dependenŃă de Domnul şi o
încredere în puterea şi purtarea Lui de grijă. ViaŃa lui David a luat
o cotitură neaşteptată în urma luptei cu Goliat, programată să fie
o treaptă care l-a scos din obscuritate în faŃa întregului Israel. A
fost un eveniment în care David a îndrăznit să creadă că
Dumnezeul lui Israel este un Dumnezeu care are un Nume pentru
a cărui cinste se merită să lupŃi. Cei trei fraŃi mai mari ai lui David
fuseseră recrutaŃi deja în armata lui Saul de cel puŃin patruzeci de
zile şi David a ajuns în tabără ca trimis al tatălui său, cu scopul de
a le duce de-ale mâncării şi de a aduce veşti de la ei, dar planul
lui Dumnezeu a fost mult mai complex.
Aşa după cum ştie aproape fiecare copil în ziua de astăzi, David
l-a biruit pe uriaşul care măsura cam trei metri în înălŃime, şi la
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biruit în Numele Domnului în care se încredea. Zalele uriaşului,
care lăsa neprotejată doar fruntea şi ochii, s-au dovedit a nu-i fi de
niciun folos împotriva lui David care, mânat de râvnă, indignare şi
poate chiar o mânie sfântă, a reprezentat poporul Domnului.
Îndrăzneala lui nu avea la bază vise copilăreşti personale, ci acŃiunea lui a fost motivată de credinŃă. Pasiunea care reiese din
cuvintele şi acŃiunea lui aveau la bază faptul că ştia că Dumnezeu,
care a rânduit să fie ales dintre fraŃii lui pentru a fi uns, are un plan
specific cu viaŃa lui. „Domnul a zis lui Samuel: «Scoală-te, şi
unge-l, căci el este!» Samuel a luat cornul cu untdelemn, şi l-a uns
în mijlocul fraŃilor lui. Duhul Domnului a venit peste David, începând din ziua aceea şi în cele următoare“ (1 Samuel 16:12, 13).
Încrederea lui se mai baza pe experienŃa lui din trecut, în vremea când păstorea oile tatălui lui, Isai, şi recupera când era necesar oile, chiar şi din ghearele fiarelor. „Domnul care m-a izbăvit
din gheara leului, şi din laba ursului, mă va izbăvi şi din mâna
acestui Filistean“ (1 Samuel 17:37). Pentru vremea de atunci, şi
chiar pentru vremea de astăzi, îndrăzneala de a smulge ceva din
gheara leului sau din laba ursului este ceva cu totul neobişnuit. În
cazul lui David, această îndrăzneală se datora puterii Duhului
Sfânt care l-a însoŃit. Aceeaşi îndrăzneală şi putere ne va fi necesară şi nouă. „Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici
prin tărie, ci prin Duhul Meu, zice Domnul oştirilor“ (Zaharia
4:6). David n-a avut sabie, n-a avut scut de protecŃie şi nici suliŃă,
dar avea ceea ce Goliat nu avea, şi anume protecŃia lui Dumnezeu
care a ales şi a trasat toate detaliile cu privirea la felul în care avea
să se depene acest episod din viaŃa lui şi a poporului Israel. „Tu
vii împotriva mea cu sabie, cu suliŃă şi cu pavăză; iar eu vin împotriva ta în Numele Domnului oştirilor, în Numele Dumnezeului
oştirii lui Israel, pe care ai ocărât-o“ (1 Samuel 17:45).
Privind la aspectul fizic al lui David, care era un tinerel, la
început Saul a crezut că este vorba de un zel nejustificat al unui
copil nevinovat, care în râvna lui pentru Domnul a fost provocat
de un simŃ puternic de indignare împotriva filisteanului care a
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avut curajul să arunce ocară asupra poporului lui Dumnezeu, dar
când a aflat ce stătea la baza acestei râvne şi pentru că nu avea alŃi
voluntari, Saul a acceptat să-l lase să lupte. Lupta lui David cu
Goliat, care este o povestire îndrăjită de copii, reprezintă lupta
spirituală a copilului lui Dumnezeu cu adversarii sufletului lui,
care sunt: firea cea veche, Satana cu îngerii lui căzuŃi, şi uneori
chiar şi oamenii răi din lume. Aşa cum Goliat din Gat nu a apărut
în viaŃa lui David la întâmplare, ci după o mai dinainte planificare
a lui Dumnezeu, şi noi, la rândul nostru, vom ajunge în faŃa unor
situaŃii de tip Goliat şi acestea nu vor fi un accident, ci vor fi îngăduite de Dumnezeu şi vor urmări un scop divin.
În drum spre Casa Tatălui îl vom întâlni pe Goliat care ne va
provoca, ne va ocărî şi chiar ataca, iar în cazul că nu ai niciodată
astfel de probleme cu Goliat care vrea să se lupte împotriva
binelui sufletului tău, este posibil că mergi în aceeaşi direcŃie cu
vrăjmaşul şi nu-i produci nicio neplăcere sau pagubă, de aceea te
lasă în pace. Lupta lui David cu Goliat a fost scrisă ca să ne slujească ca învăŃătură şi face parte din categoria lucrărilor despre
care apostolul Pavel spune că s-au întâmplat ca să ne slujească
nouă drept pilde (1 Corinteni 10:11). Urmărind caracterele diferiŃilor oameni care au fost prezenŃi la această luptă va trebui să
alegem cu cine vrem să semănăm. Eliab, fratele mai mare al lui
David, şi-a hrănit gelozia faŃă de David şi de aceea şi-a lăsat gura
liberă să exprime această stare prin învinovăŃiri înjositoare la
adresa lui David.
Saul a ales să-şi hrănească frica, care este un simŃ ce explorează toate situaŃiile posibile negative, ca apoi să înceapă să le creadă
ca fiind realitate, de aceea el s-a ascuns în cort sperând că altcineva va merge în locul lui să se lupte cu Goliat. Încrezându-se în
apărarea ce i-o dădeau zalele lui de fier, care cântăreau peste
şaptezeci de kilograme şi în puterea de atac a suliŃei lui, care avea
o greutate de aproximativ paisprezece kilograme, Goliat şi-a
hrănit mândria lui, care-i da imbold să rostească hule tot mai
grozave, dar această încredere a lui în el însuşi s-a dovedit a-i fi

fatală. Spre deosebire de aceştia, privind la întreaga lucrare de
izbăvire a israeliŃilor în acea luptă, putem vedea cum David nu
s-a lăsat să fie demoralizat de insultele lui Elihu şi nu s-a lăsat
afectat de frica pe care a citit-o pe faŃa lui Saul şi a oamenilor lui,
ci şi-a încordat muşchii credinŃei lui în Dumnezeu şi păşind pe
câmpul de luptă cu o praştie şi cu o piatră l-a omorât pe Goliat.
Privind la felul în care a vorbit Goliat cel mândru, atunci când
te cercetezi ai putea să spui că Goliatul tău este mândria? Înainte
de a răspunde este bine să recunoaştem că mulŃi din care sunt grav
bolnavi de această molimă nici nu ştiu. „Orice inimă trufaşă este
o scârbă înaintea Domnului“ (Proverbe 16:5). Trufia sau mândria,
care sunt parte din păcatul original, este un păcat care afectează
mai întâi lăuntrul nostru şi doar când ne pocăim cu adevărat
vedem cât de scârbos este acest păcat înaintea Domnului. Este o
maladie care fără cruŃare ne poate atinge toate aspectele vieŃii,
pentru că unii se mândresc cu ce au, iar alŃii cu ce nu au, nu doar
pământeşte, ci chiar şi spiritual vorbind.
Omului firesc nu-i place să aştepte să-l înalŃe Dumnezeu, ci
vrea să se înalŃe singur şi dacă se poate cât mai repede, de aceea
mândria este un Goliat cu care avem de luptat fiecare dintre noi.
Acest Goliat numit mândrie are mulŃi fraŃi care vin şi îşi aşază
tabăra în viaŃa omului, pentru că mândria deschide drumul tuturor
celorlalte păcate. Fariseul care se ruga la templu (Luca 8:11),
comparându-se cu vameşul pe care-l privea cu dispreŃ, avea tot
felul de fapte bune, dar toate îşi aveau izvorul în mândrie. De
aceea tot efortul lui nu i-a făcut şi nu a atras niciun bine asupra
sufletului lui. Este bine să nu uităm că nu avem nimic ce să nu ne
fi fost dat, iar dacă uităm că suntem doar robi care trebuie să-şi
facă datoria, Tatăl nostru are metode care pot fi dureroase pentru
fire. El foloseşte aceste metode numite uneori de noi necazuri ca
să ne scape sufletul de urmările acestei boli numite mândrie.
Privind la felul în care Saul s-a retras în cortul lui în loc să
lupte, putem spune că el era cuprins de frică. Este frica Goliatul
tău care te înspăimântă? Frica este o senzaŃie ciudată, care aduce
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nefericire în viaŃa omului. Când omul priveşte la ce poate face el
în situaŃii dificile, care-l depăşesc, chiar dacă sunt doar situaŃii
închipuite, se poate umple de frică, dar acela care priveşte la
Dumnezeu şi la ceea ce poate El face cu acela care-şi încredinŃează soarta în mâna Lui, poate să scape de acest simŃ păgubitor
al fricii. Frica poate fi molipsitoare, de aceea trebuie să ne alegem
cu grijă prietenii, pentru că ei ne pot încuraja la a face ceva bun
sau ne pot descuraja şi astfel putem ajunge nişte laşi, care vor
să-şi trăiască viaŃa doar pentru ei.
Există o frică normală care face posibil să funcŃionăm în societatea de astăzi aşa cum este frica de a trece pe roşu, de a sări de la
o mare înălŃime sau de a ne expune unor infecŃii sau boli molipsitoare, dar nu de astfel de frică trebuie să ne păzim, ci de fobii
care obsedează omul şi-l paralizează ca să nu poată face nimic
bun cu viaŃa lui. Spre deosebire de frica normală, care ne face să
ne ferim de ce este periculos şi spre deosebire de frica bună de
Domnul, care este un izvor de viaŃă, frica rea, care este un Goliat
de temut pentru mulŃi, este un vrăjmaş al credinŃei, care vrea
să-L dezonoreze pe Dumnezeu prin a produce stagnare în viaŃa
spirituală şi ca urmare o lipsă de roadă. Frica rea este parte din
caracterul omului vechi şi este o stare care a născut şi naşte păcat
în viaŃa omului.
Dacă frica este Goliatul cu care te confrunŃi, privind la modul
în care Dumnezeu a lucrat în trecut cu alŃii, care au fost mai încercaŃi decât tine, va trebui să-l biruieşti, pentru că fricoşii care dau
dovadă de neîncredere în Dumnezeu nu vor moşteni ÎmpărăŃia lui
Dumnezeu (Apocalipsa 21:8). Când frica nu este biruită, ea limitează dacă nu chiar anulează puterea şi potenŃialul omului de a
face ce este bine, prin a paraliza şi a ataca psihicul omului chiar
dacă numai la nivelul imaginaŃiei. Când alegi să-Ńi hrăneşti credinŃa cu Cuvântul lui Dumnezeu poŃi să te încrezi în Acela care
are controlul fiecărei bătăi a inimii tale şi ştii că nu ai de cine să
te temi, pentru că El este în deplin control. Poate că ştii aceasta de
mult timp, dar acum este timpul să crezi că El este în control.

Privind la Elihu, fratele mai mare al lui David, putem vedea
cum invidia l-a făcut să-l atace pe David şi să caute să-l muşte cu
insulte, în loc să-l încurajeze, deşi el ştia că a fost ales de Domnul
şi uns pentru acest scop de Samuel, pentru a face lucrări mari.
Este invidia Goliatul cu care te confrunŃi? Dumnezeu, care este
Suveran, dă fiecăruia după cum vrea El, şi nu va da ceva ce este
al tău altcuiva. Ca oameni, avem tendinŃa să ne comparăm cu alŃii
şi suntem interesaŃi de ce au alŃii de spus despre noi cu privire la
ce avem şi ce facem. Pentru că întotdeauna vom găsi oameni care
au mai mult decât noi, trebuie să fim conştienŃi de pericolul la
care ne expune acest Goliat numit invidie. Ca oameni şi chiar ca
şi credincioşi avem multe lucruri prin care ne asemănăm şi în acelaşi timp avem multe lucruri prin care ne deosebim. Unul dintre
lucrurile în care ne deosebim este felul în care Îi dăm dreptate lui
Dumnezeu cu privire la situaŃiile şi destinul pe care l-a ales pentru viaŃa noastră.
O femeie siro-feniciancă I-a cerut Domnului Isus să-i vindece
fiica care era chinuită de un duh necurat. La început, Domnul Isus
nu numai că se pare că S-a arătat că nu are intenŃia să o asculte,
dar i s-a adresat folosind o comparaŃie umilitoare, prin a o asemăna cu un câine. Femeia a acceptat şi parcă fără să clipească a fost
de acord cu Domnul Isus şi datorită faptului că nu a găsit în El
nicio pricină de poticnire, (Matei 11:6), a primit ceea ce a cerut.
Eşti tu de acord cu Domnul atunci când sănătatea nu este aşa cum
Ńi-ai dori-o, când afacerile nu merg cum ai crezut că vor merge sau
când suferi pierderi neaşteptate? Nu lăsa vreodată ca cineva sau
ceva să te aducă în starea de a gândi negativ despre Dumnezeu şi
nu lăsa ca acea situaŃie să te facă să-l invidiezi pe acela căruia îi
merg toate bine.
Este o cursă care ne este întinsă la toŃi atunci când lucrurile nu
ne reuşesc, mai ales când vedem că alŃii din jurul nostru sunt mai
binecuvântaŃi decât noi, dar în astfel de momente, când întreŃinem
gânduri care ne îndreptăŃesc să spunem că Dumnezeu nu este
drept, suntem periculos de aproape de marginea unei prăpastii
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spirituale. Astăzi este o zi bună pentru a muri Goliatul tău! Dacă
vei căuta să te apropii de Domnul, în favoarea ta şi împotriva ta
se vor declanşa forŃe şi puteri nevăzute, pe care nu le poŃi vedea
cu ochii de carne, dar Acela care este de partea noastră este mai
tare şi dacă mergi la luptă împotriva Goliatului tău în Numele Lui
vei birui.
Pentru un timp s-ar părea că fiecare dintre noi va avea de
suportat batjocurile lui Goliat şi de multe ori putem alege să procedăm ca şi Saul, prin a ne ascunde în cort, sperând că problema
va dispare. O astfel de situaŃie nu numai că nu dispare, ci va escalada până în punctul unde uriaşul va vrea să ne curme viaŃa spirituală. IsraeliŃii au mai avut probleme cu uriaşii (Numeri 13), care
i-a înfricat, iar necredinŃa lor într-un Dumnezeu care le-ar fi dat
biruinŃă i-a făcut să rătăcească prin pustie zeci de ani. În această
vreme uriaşii nu au dispărut şi dacă au vrut să intre în łara
promisă a trebuit să se hotărască să lupte cu ei, aşa cum au şi făcut
sub conducerea lui Iosua.
Este uşor poate să scoŃi strigăte de biruinŃa în casa Domnului,
aşa cum faci când spui: „Aleluia!“ sau „Amin!“, „Slăvit să fie
Domnul!“, dar de obicei Goliat aşteaptă afară şi este gata să te
provoace, aşa cum Goliat din Gat l-a provocat pe David. Cu ajutorul lui Dumnezeu şi numai cu ajutorul Lui poŃi să-l biruieşti pe
Goliat şi chiar să-l răpui cum a făcut David. David nu a vrut să
negocieze, n-a vrut o alianŃă, nu a vrut un tribut, ci a vrut un singur lucru: Moartea lui Goliat. La fel trebuie să facem şi noi cu
lucrurile care au potenŃialul de a mânji haina sufletului nostru.
Păcatul momeşte, arătându-i celui setos după păcat ce-i dă pe
moment, aşa încât cel lesne crezător să fie încântat şi să i se pară
imoralitatea mai bună decât moralitatea, dar păcatul nu explică ce
urmează după ce şi-a înfipt cârligul neiertător care are agăŃat în el
ceva ce-i place omului.
Între noi şi vrăjmaşul sufletelor noastre nu va fi niciodată pace,
de aceea este bine să ai de-a face cu Goliatul tău într-un mod
hotărâtor, terminând cu el. Este nevoie de o strategie de luptă, de

rugăciune, de post şi uneori chiar de ajutorul altor copii ai
Domnului. Oamenii care au auzit propovăduirea apostolului
Pavel în Efes s-au întors cu toată inima la Domnul şi au avut
de-a face cu Goliatul lor într-un mod categoric. Aceşti oameni
care au preŃuit mântuirea mai mult decât venitul ce-l aveau în
urma vrăjitoriilor au ars cărŃile lor de vrăjitorie, pentru a termina
odată pentru totdeauna cu Goliatul lor. Ei au spus prin aceasta că
pentru ei nu mai este cale de întoarcere la o viaŃă de biruiŃi. Este
viaŃa ta o viaŃă de suflet biruit sau de biruitor! „Pentru că oricine
este născut din Dumnezeu, biruieşte lumea; şi ceea ce câştigă
biruinŃa asupra lumii, este credinŃa noastră“ (1 Ioan 5:4).
Naşterea aceasta din Dumnezeu, cunoscută şi cu numele de
naştere din nou sau de sus, nu este o renaştere biologică trupească,
ci este o naştere spirituală, care transformă fiinŃa noastră astfel
încât omul poate trăi o viaŃă nouă. CredinŃa lui David în
Dumnezeu, căruia Îi înălŃa cântări de laudă cu lira lui de păstor,
l-a făcut să-L vadă pe Dumnezeu mai mare decât problema şi
vrăjmaşul lui. Odată ce cunoaştem Cuvântul Domnului, sănătatea
credinŃei noastre are de-a face cu încrederea pe care o avem în
Domnul. În faŃa lui Goliat vei avea de ales între a dispera, a-l
ignora cât mai mult posibil sau poŃi alege să-L ataci şi să-l
biruieşti în Numele Domnului. Cuvintele noastre, acŃiunile noastre, frica sau încrederea inimii noastră spun despre noi dacă-L credem sau nu pe Dumnezeu. Ele spun dacă Dumnezeul nostru este
mare sau mic, aproape sau departe, tare sau slab, dacă credem că
El poate totul sau numai anumite lucruri.
Dumnezeul nostru, care şi-a dovedit dragostea faŃă de noi, este
vrednic de încrederea noastră şi pentru El nimic nu este prea greu
(Genesa 18:14) şi nimic nu Îl miră (Ieremia 32:17). Goliat poate
lua înfăŃişarea unor monştri ca: mânia, zgârcenia sau neiertarea,
pentru că el nu atacă doar din afară, ci uneori atacă dinăuntru când
găseşte aliaŃi în firea noastră veche. „De aceea omorâŃi mădularele voastre care sunt pe pământ: curvia, necurăŃia, patima,
pofta rea şi lăcomia, care este o închinare la idoli“ (Coloseni 3:5).
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Acest verset este foarte clar prin faptul că spune „omorâŃi“ şi nu
lasă loc de negocieri sau alianŃe de vreun fel. Uneori Goliat, care
reprezintă puterea potrivnicului nostru, vine sub forma unor
învăŃături stricate, care compromit adevărul, pentru că diavolul se
foloseşte chiar şi de Scriptură, pe care încearcă să o denatureze,
atunci când vrea să-şi atingă scopul.
Dacă eşti creştin trebuie să lupŃi, altfel vei fi biruit, întrucât nu
există stare de neutralitate. În mod sigur că şi nouă ne va întretăia
calea Goliat dar, la fel ca Domnul Isus, îl vom putea birui pe vrăjmaş fiind înarmaŃi cu Cuvântul lui Dumnezeu (Matei 4:1-11). Cei
care luptă lupta cea bună a credinŃei sunt singurii ostaşi cărora
li se garantează victoria atâta timp cât rămân nedespărŃiŃi de
Domnul. De aceea este bine să ştim că în lupta noastră cu Goliat
reuşita va depinde de cum hotărâm şi facem o lucrare pe baza a
ceea ce am fost învăŃaŃi de Domnul. Adevărul este că de multe ori
noi, care spunem că suntem ai Domnului şi că trăim pentru El,
suntem mai nesăraŃi şi mai fără gust decât ne credem. Răspândim
mai puŃină lumină în jurul nostru decât ne convine nouă să credem că avem, de aceea uneori Dumnezeu îngăduie ca Goliat să ne
taie calea, nu doar pentru a creşte în credinŃă, ci şi pentru a ne
cunoaşte pe noi înşine mai bine.
În vreme de belşug obişnuim ca rugăciunea să ajungă până în
tavan, dar când Goliat ne ameninŃă viaŃa ne ştim ruga astfel încât
strigătul nostru să se audă în cer. Luptăm, dar este o luptă diferită
de luptele oamenilor fireşti, pentru că de multe ori atunci când
pierdem câştigăm şi se poate ca atunci când câştigăm să aflăm că
de fapt am pierdut. Când pierdem pe plan firesc putem câştiga pe
plan duhovnicesc, pentru că aşa cum spune Apostolul Pavel:
„când sunt slab atunci sunt tare“ (2 Corinteni 12:10). Luptăm, dar
nu luptăm singuri, ci luptăm fiind îmbrăcaŃi în armătura spirituală
pregătită pentru noi chiar de Acela care este Căpetenia
desăvârşirii noastre, Domnul Isus Hristos. „ÎmbrăcaŃi-vă cu toată
armătura lui Dumnezeu, ca să puteŃi Ńinea piept împotriva uneltirilor diavolului“ (Efeseni 6:11). Multe din luptele vieŃii pot fi câşti-

gate cu bine prin a sărbători chiar în mijlocul furtunii un Hristos
viu, care ne aşteaptă la sfârşit de drum cu o cunună ce nu se
veştejeşte.
Dumnezeu a pregătit răsplătiri celui care luptă lupta cea bună
până la sfârşit şi, cu ochii la răsplată ca şi David, putem fi încurajaŃi şi noi de promisiunile Domnului. Mântuirea este darul lui
Dumnezeu, dar răsplătirile vor fi date acelora care au luptat după
rânduieli nu cu firea, ci cu duhul şi l-au biruit pe Goliat. Cerul, cu
locaşuri pregătite chiar de Domnul Isus, este destinaŃia finală spre
care suntem îndreptaŃi, de aceea luptă lupta cea bună a credinŃei
nu ca unul care riscă să fie mântuit ca prin foc (1 Corinteni 3:15),
ci ca un suflet care ştie că „i se va da din belşug intrarea în
ÎmpărăŃia veşnică a Domnului şi Mântuitorului nostru Isus
Hristos“ (2 Petru 1:11). Luptă, pentru că Goliat poate fi biruit!
Luptă, pentru că merită! „Cel ce va birui va moşteni aceste
lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui, şi el va fi fiul Meu“
(Apocalipsa 21:7).
Amin
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8
MINUNATA PUTERE A DUHULUI SFÂNT
„şi voi, după ce aŃi auzit cuvântul adevărului
(Evanghelia mântuirii voastre), aŃi crezut în El, şi aŃi
fost pecetluiŃi cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit.“
Efeseni 1:13

C

uvântul „minunat“ apare tot mai des în convorbirile
oamenilor, mai ales în America, dar sunt puŃine
lucrurile sau persoanele care merită cu adevărat acest
nume, care separă şi evidenŃiază ce este cel mai bun din ce este
bun. Dintre tot, toŃi şi toate ce ni se par nouă că merită acest
cuvânt de „minunat“, cel mai calificat pentru o astfel de descriere
este Numele Minunat al lui Dumnezeu (Psalmul 8:9), Numele
Minunat al Domnului Isus (Judecători 13:18, Isaia 9:6) şi Minunata puterea a Duhului Sfânt. Cuvântul „minunat“ derivă de la
cuvântul minuni, de aceea este potrivit să fie folosit atunci când
descriem sau vorbim despre lucrarea Duhului Sfânt, întrucât
Duhul Sfânt, care este Dumnezeu, este Singurul care face minuni.
În vreme ce lumea încearcă să şteargă orice linie de marcaŃie
care desparte ce este sacru de ce este secular, ce este spiritual de
ce este firesc şi lumesc, există totuşi o categorie de oameni care
nu-şi pleacă genunchiul înaintea pretenŃiilor lumii. Motivul pentru care ei pot să stea în faŃa iureşului lumii, care pretinde dreptul
de călăuză spre mai bine, este că aceste suflete odată ce au ajuns
la cunoştinŃa Adevărului Evangheliei mântuirii lor, cum spune
textul citat, au crezut şi au fost pecetluite cu minunata puterea a
82

Duhului Sfânt, care a fost făgăduit de Dumnezeu prin prorocul
Ioel (Ioel 2:28-29) şi de Domnul Isus la înălŃarea Lui la cer
(Fapte 1:8). Aceia care s-au făcut părtaşi Duhului Sfânt sunt aceia
care au trecut în rândul celor ce sunt mereu mângâiaŃi, învăŃaŃi şi
cârmuiŃi, şi trăiesc după deviza: „Hristos este Domnul“. Obiectivul vieŃii lor este acela de-a fi pe placul Domnului Isus, care
le-a iertat vina şi le-a promis ca destinaŃie finală şi veşnică Cerul.
Din această categorie de oameni fac parte aceia care au primit în
templul trupului lor minunata putere a Duhului Sfânt promisă de
Domnul acelora care o vor cere. „Deci, dacă voi, care sunteŃi răi,
ştiŃi să daŃi daruri bune copiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl vostru
cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!“ (Luca 11:13).
Când venim din lume la Domnul, El rezolvă problema trecutului, iertând toate păcatele noastre, dar pentru a putea rămâne ai
Lui neîntinaŃi de lume avem nevoie de o umplere cu puterea
Duhului Sfânt, lucru care ne va împuternici să trăim o viaŃă de
biruinŃă asupra păcatului şi nu una de biruiŃi, care comit aceleaşi
greşeli şi îşi cer iertare pentru aceleaşi lucruri. Nu trebuie să
aşteptăm să avem înfrângere şi dezamăgire în neputinŃa puterii
noastre, ci chiar de la început este bine să cerem şi chiar să
stăruim în rugăciune pentru a primi această pecetluire cu puterea
Duhului Sfânt despre care vorbeşte şi textul citat la început.
Această putere, odată ce ne-a născut din nou, face din noi, prin
felul nostru de trăire, martori ai Domnului Isus Hristos Cel înviat
din morŃi.
Este absolut necesar să ceri această pecetluire pe care o face
Domnul Isus (Matei 3:11), pentru că numai prin puterea Duhului
Sfânt poŃi să devii ceea ce vrea Domnul să devii, ca astfel să poŃi
face voia Lui. Această putere minunată a Duhului Sfânt, care face
oamenii fericiŃi într-o lume nefericită, este ca un râu de apă care
menŃine o prospeŃime în sufletul nostru întocmai cum a promis
Domnul Isus (Ioan 7:37). Ai şi tu acest râu de apă vie în inima ta
sau doar ai avut experienŃa unor astfel de stropi de apă care odată
Ńi-au udat inima? Sau poate nu ai avut niciodată o astfel de experi83
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enŃă în prezenŃa Domnului? Dacă doreşti această minunată putere
a Duhului Sfânt asemenea unui însetat într-un deşert, care mai
mult decât orice doreşte să-şi stâmpere setea, este bine să ştii că
poŃi primi nu doar câŃiva stropi, ci poŃi avea un adevărat râu de
apă vie care să curgă în viaŃa ta, iar apoi să-i ude şi pe alŃii.
Prima promisiune a Noului Testament este că Domnul Isus va
mântui pe poporul Său de păcatele Sale (Matei 1:21), iar a doua
este că El ne va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc (Matei 3:11), de
aceea bazat pe promisiunea Lui poŃi cere şi primi această
pecetluire lăuntrică şi umplere cu Duhul Sfânt. Cea mai mare
nevoie a credinciosului este să fie plin de Duhul Sfânt în fiecare
zi. Dacă nu ai experimentat botezul cu Duhul Sfânt te încurajez
să-Ńi ceri acest drept înaintea Tatălui tău ceresc. Ai acest drept
când Îi faci loc în viaŃa ta, scoŃând afară tot ce nu I-ar place
Duhului Sfânt, iar apoi, în rugăciune, stăruieşti şi spui ca Iacov la
Peniel: „...Nu Te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta“
(Genesa 32:26).
Vrăjmaşul ar vrea ca omul să se sperie de cuvinte ca: botez cu
Duhul Sfânt şi botez cu foc despre care vorbeşte Scriptura şi chiar
sugerează prin diferite feluri şi slugi ale sale că aceia care caută
astfel de lucruri sunt fanatici sau chiar periculoşi. El face această
afirmaŃie pentru că ştie că sufletul care este pecetluit şi umplut de
puterea Duhului Sfânt poate rezista în faŃa oricărei oferte a lui şi
în acest fel îl poate birui. Când ceri această pecetluire nu neapărat
ceri ceea ce vezi că are altul, ci Îi ceri Domnului şi Îi spui că vrei
puterea pe care El a promis-o şi a dat-o ucenicilor care erau
adunaŃi în camera de sus în ziua Cincizecimii. Botezul în apă este
o scufundare, în jos, în apă, dar botezul cu Duhul Sfânt este o
acoperire cu apa care vine de sus ca un şuvoi binecuvântat de la
tronul harului lui Dumnezeu, (Apocalipsa 22:1). Botezul cu
Duhul Sfânt este o scufundare în Duhul harului (Evrei 10:29), tot
aşa cum botezul în apă este o scufundare în apă, care simbolizează începutul unei vieŃi noi cu Hristos. MulŃi oameni care
se folosesc de numele de creştin spun că au primit Duhul Sfânt,

dar cred că Acela care are competenŃa să ne spună cine are şi cine
nu are Duhul Sfânt este Domnul Isus.
După moartea şi învierea Sa, la despărŃirea de ucenici,
Domnul le-a spus ucenicilor să rămână în Ierusalim până vor
primi o putere. Prin aceste cuvinte El ne spune şi nouă astăzi că
aceia care au Duhul Sfânt sunt aceia care au putere, pe când cei
care nu-L au nu au putere. Nu este vorba despre puterea muşchilor
sau despre a fi bun de gură, ci este vorba despre a trăi, chiar dacă
nu desăvârşit, o viaŃă sfântă, biruind păcatul. ViaŃa împreună cu
Duhul Sfânt ca Mângâietor şi călăuză este o viaŃă în care Hristos
Ia chip pe zi ce trece; este o viaŃă care se pune la dispoziŃia lui
Dumnezeu ca rob, slujitor, lucrător împreună cu El şi ca fiu sau
fiică a Lui. Ai primit tu minunata putere a Duhului Sfânt?
Ca să poŃi răspunde la această întrebare vreau să-Ńi pun la
îndemână câteva întrebări care te vor ajuta să ai o înŃelegere mai
corectă asupra acestei lucrări atât de esenŃiale. PoŃi să-l ierŃi pe cel
care nu merită să fie iertat? Găseşti bucurie în a da lucrării
Domnului şi a te cheltui chiar pe tine până la sacrificiu de dragul
Domnului Isus? Cât de repede te superi sau poate chiar te mânii?
Dacă ai greşit cu ceva, ai tu o stare de nelinişte până când nu
primeşti iertarea Domnului? Găseşti tu că Scriptura este mai
dulce decât mierea pentru sufletul tău? PoŃi să spui un NU categoric păcatului cu care te momeşte vânătorul de suflete? PoŃi
distinge în tine dorinŃele firii şi dorinŃele duhului, ca apoi să ai
puterea să dai prioritate dorinŃelor duhului? Ai tu o dorinŃă arzătoare ca şi alŃii să fie mântuiŃi?
Acestea sunt câteva întrebări care te pot ajuta să vezi dacă faci
sau nu parte din categoria sufletelor care au primit PUTEREA,
sau, aşa cum spune textul motto, care au fost pecetluiŃi cu Duhul
Sfânt. Pentru ca cineva să poată răspunde pozitiv întrebărilor de
mai sus trebuie să aibă minunata puterea a Duhului Sfânt sub
forma roadei Duhului Sfânt, care cuprinde toate aspectele vieŃii
unui suflet mântuit. Dacă vreunul din popoarele care Îi înconjurau pe israeliŃi ar fi obŃinut o copie a Scripturii, adică a Torei în
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care era scris felul în care Moise a construit cortul legământului
după instrucŃiunile date de Dumnezeu, ar fi putut şi ei face această
lucrare întocmai, chiar până la cele mai mici detalii, dar nu ar fi
putut niciodată să aibă Focul Sfânt cu care se aduceau jertfe în
cortul întâlnirii înaintea Domnului.
Sunt multe imitaŃii de creştini şi de biserici astăzi, dar ceea ce
deosebeşte adevărata Biserică de restul este focul Duhului Sfânt.
Vechiul Testament este presărat cu promisiuni înfăşurate în taine
cu privire la vremea când minunata puterea a Duhului Sfânt avea
să devină o realitate în viaŃa acelora care vor crede în Fiul, ca astfel să aibă viaŃă. Promisiuni Ńesute de-a lungul cărŃilor scrise de
proroci, ca şi: „...voi turna ape peste pământul însetat...“ şi
„...ploaia îi va face să crească“ (Isaia 44:3, 14) ne arată intenŃia lui
Dumnezeu pentru oameni la vremea hotărâtă de El. Această
vreme a fost vremea când Dumnezeu a hotărât să toarne din
Duhul Său cel Sfânt peste orice făptură. Duhul Sfânt nu vine peste
viaŃa omului care este mulŃumit cu păcatul lui şi cu felul lui de a
se descurca, ci vine peste cel care asemenea un pământ crăpat de
secetă însetează după neprihănire.
Este de folos să privim la felul în care aceste promisiuni s-au
dus la îndeplinire începând cu ziua Cincizecimii, ca apoi să putem
şi noi cere Domnului să ne dea minunata putere a Duhului Sfânt
întocmai cum a revărsat-o peste Biserica primară. După înălŃarea
Domnului Isus la cer ucenicii au aşteptat promisiunea făcută de
Domnul Isus şi parcă urmând un calendar al sărbătorilor evreieşti,
la cincizeci de zile după înviere sau după sărbătoarea legănării
primelor roade, Duhul Sfânt S-a revărsat peste cei care se rugau
într-o cameră de sus, în Ierusalim (Fapte 2:4). În acele clipe s-a
împlinit promisiunea făcută de Dumnezeu prin prorocul Ioel,
promisiune prin care Duhul Sfânt avea să Se reverse nu doar peste
iudei, ci „peste orice făptură“ creată de Dumnezeu. S-a întâmplat
ceva la ce ei nu s-au aşteptat şi anume, nişte limbi ca de foc au
fost văzute coborându-se peste ei şi cei adunaŃi în camera de sus,
care se rugau, au început să vorbească în alte limbi şi să laude pe

Dumnezeu, spre mirarea celor veniŃi din diferite Ńări, unde se vorbeau limbile în care vorbeau cei ce s-au umplut de Duhul Sfânt.
Mai târziu găsim scris în Scriptură că Duhul Sfânt Se revarsă
şi peste cei care au primit Evanghelia în cetatea Samariei, dar
despre ei Cuvântul nu scrie în mod specific că au vorbit în alte
limbi, însă scrie că ceva s-a întâmplat cu ei, lucru care a fost
văzut. „Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea
mâinilor apostolilor, le-a dat bani şi a zis: «DaŃi-mi şi mie puterea
aceasta, pentru ca peste oricine-mi voi pune mâinile, să primească
Duhul Sfânt»“ (Fapte 8:18-19). Întrebarea este ce au văzut? Au
văzut ceva mai deosebit decât o rugăciune făcută pentru cineva?
Au văzut un semn specific care i-a făcut să spună că Duhul Sfânt
a umplut o anumită persoană cu puterea Lui minunată? Acest
semn specific, care a fost văzut şi deosebit de cei ce se rugau, cred
că a fost semnul vorbirii în alte limbi.
Următorul caz relatat de Scriptură în care cineva, care a crezut
Cuvântul, a primit umplerea cu Duhul Sfânt a fost cazul lui Saul
din Tars, când se afla la Damasc. Saul, mai târziu numit apostolul
Pavel, pornise o campanie de prigoană împotriva credincioşilor,
dar când Domnul Isus i-a ieşit în cale a capitulat şi a pus acele
două întrebări care dovedesc şi astăzi întoarcerea sinceră a cuiva
la Dumnezeu: „Cine eşti?“ şi „Ce vrei să fac?“. Domnul l-a trimis
pe ucenicul Anania să se roage pentru el ca să-şi recapete vederea
şi să se umple cu Duhul Sfânt (Fapte 9:17). şi în acest caz, putem
vedea o umplere cu Duhul Sfânt a unui suflet care s-a pocăit, şi
cu toate că nu este menŃionat faptul că Saul, numit mai târziu
apostolul Pavel, ar fi vorbit în alte limbi în acea zi, ştim chiar din
scrierile lui că el a vorbit în alte limbi, întrucât mai târziu, când
scrie o epistolă fraŃilor din Corint, spune că el vorbeşte în alte
limbi mai mult decât toŃi. „MulŃumesc lui Dumnezeu, că eu
vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toŃi“ (1 Corinteni 14:18).
Următorul caz pe care-l găsim în Scriptură, în care cineva este
umplut cu Duhul Sfânt, este cazul lui Cornelie şi a familiei sale,
pe vremea când locuiau în Cezarea. Când aceştia au ascultat
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cuvântul rostit de Apostolul Petru, Duhul Sfânt S-a revărsat peste
ei şi au început să vorbească în alte limbi. „Căci îi auzeau vorbind
în alte limbi şi mărind pe Dumnezeu...“ (Fapte 10:46). Vedem în
acest caz că Dumnezeu botează un păgân, un roman nepocăit,
care s-a pocăit, care Îl căuta sincer pe Dumnezeu şi pentru că a
preŃuit câtă lumină a avut şi a umblat în ea, El i-a dat mai multă
lumină ca să ajungă la credinŃa adevărată în Domnul Isus Hristos.
Cel de-al cincilea caz pe care-l găsim în Scriptură, că cineva
este umplut de minunata puterea a Duhului Sfânt, este cazul
fraŃilor din Efes. Când Apostolul Pavel le-a făcut de cunoscut că
Dumnezeu are pentru ei mai mult decât botezul pocăinŃei vestit de
Ioan Botezătorul, au fost botezaŃi în Numele Domnului Isus şi
când şi-a pus Apostolul Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt S-a
pogorât peste ei şi au vorbit în alte limbi. „Când şi-a pus Pavel
mâinile peste ei, Duhul Sfânt S-a pogorât peste ei, şi vorbeau în
alte limbi, şi proroceau“ (Fapte 19:6). Există darul vorbirii în alte
limbi, dar aşa cum putem observa din cele cinci cazuri care au
avut loc în cinci oraşe diferite, există şi un semn al umplerii cu
Duhul Sfânt, semnul vorbirii în alte limbi. Domnul Isus le-a
menŃionat ucenicilor acest semn înainte de a se înălŃa la Cer. „Iată
semnele care vor însoŃi pe cei ce vor crede: în Numele Meu vor
scoate draci; vor vorbi în limbi noi“ (Marcu 16:17).
În acelaşi timp, când vorbim despre cât de important este să ai
parte de această umplere cu Duhul Sfânt, trebuie să menŃionăm
faptul că dacă cineva a avut o vorbire autentică în alte limbi o dată
în viaŃa lui, aceasta nu este o garanŃie a mântuirii, ci acel suflet
trebuie să rămână credincios Domnului până la moarte. „Chiar
dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti, şi n-aş avea dragoste,
sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor“ (1 Corinteni
13:1). Avem nevoie mai întâi de puterea Duhului Sfânt nu ca să
facem minuni, ci avem nevoie de El pentru a avea puterea de a trăi
o viaŃă sfântă, care aduce cinste Tatălui nostru care este în ceruri.
Toate minunile făcute de Duhul Sfânt se leagă de persoana
Domnului Isus, de Cuvântul Său şi puterea Duhului Sfânt, iar

celelalte minuni nu sunt decât puteri mincinoase care caută să
ducă oamenii uşor crezători în rătăcire. Cea mai mare minune
fizică este învirea din morŃi, dar cea mai mare minune spirituală
este naşterea din nou a unui suflet care prin pocăinŃă este spălat
de vechile lui păcate şi devine o făptură nouă în Hristos Isus.
Aşa cum nu poŃi învăŃa să înoŃi doar ascultând teorie sau privind
la schiŃe desenate cu creta pe o tablă, nu poŃi învăŃa nici răbdarea
doar prin explicaŃii teoretice, pentru că răbdarea se dezvoltă numai
în circumstanŃe speciale numite de noi încercări şi necazuri. În acelaşi fel nu poŃi să cunoşti cu adevărat minunata putere a
Duhului Sfânt până când nu ai această experienŃă în mod personal
şi eşti umplut de Duhul Sfânt. Dacă doreşti să ai parte de această
minunată umplere a puterii Duhului Sfânt, despre care pot să spun
că este cea mai fericită şi împlinită stare spirituală la care poate
spera un muritor, va trebui să o ceri Aceluia care încă şi astăzi
botează cu Duhul Sfânt. Domnul Isus, pe care Ioan Botezătorul l-a
identificat ca fiind Acela care botează cu Duhul Sfânt, doreşte
să-Ńi dea această umplere cu Duhul Sfânt, dar, pentru că această
Putere este sfântă, trebuie să scoŃi din viaŃa ta tot ce nu este sfânt.
După ce I-ai mărturisit Domnului orice vină care te apasă şi
hotărârea de a nu mai comite acele lucruri, după ce simŃi iertarea
Lui, insistenŃa ta în rugăciune, numită uneori şi stăruinŃă în rugăciune, va dovedi cât de mare este dorinŃa ta de a primi această
umplere cu puterea Duhului Sfânt şi în acelaşi timp această
pregătire are menirea de-a te face să-L preŃuieşti şi să-L păstrezi
ca pe cea mai mare comoară pe care o poŃi primi vreodată.
Dumnezeu îngăduie în viaŃa noastră diferite situaŃii, în care noi nu
avem control asupra factorilor care au dus la acea situaŃie, pentru
a învăŃa să depindem de El şi în aceste condiŃii roada frumoasă a
Duhului Sfânt să poată creşte. Unul dintre obiectivele noastre zi
de zi, atunci când căutăm faŃa Domnului, este acela de a primi mai
mult din puterea minunată a Duhului Sfânt în vasul nostru. Nu
căutăm această putere ca să facem minuni sau să cădem pe jos, ci
dorim această putere ca să putem trăi sfinŃi pentru Dumnezeu şi
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pentru a putea alege voia Lui şi nu a noastră. Dacă vrei putere şi
autoritate spirituală, trebuie să fii credincios în lucrurile mici mai
întâi. Contrar a ce crede lumea, lucrurile mici sunt lucruri ca
banii, timpul şi vorbele pe care le rostim.
Nu zece la sută, ci toŃi banii sunt ai Domnului (Psalmul 24,
50). În ce privesc banii mai întâi trebuie să fii drept, adică să nu
furi, să nu înşeli sau să cauŃi vreun câştig nedrept, ca apoi după ce
eşti drept cu banii să poŃi fi credincios cu ei, folosindu-i pentru
tine doar pentru cele necesare, iar restul să-i poŃi pune la dispoziŃia lui Dumnezeu şi în acelaşi timp dovedind credinŃă, strângându-Ńi comoară sus în cer. Ca să ai putere şi autoritate în vorbire,
prin puterea care vine de sus, trebuie să fii credincios cu gura ta
şi cu timpul tău, ca apoi Dumnezeu să-Ńi poată încredinŃa încă de
aici de pe pământ din adevăratele bogăŃii, aşa cum este aceea de
a începe să înŃelegi din tainele Scripturii, a înŃelege smerenia
Domnului în slujire, iar apoi să te bucuri de frumuseŃea Lui.
Ceea ce va face posibil ca Biserica să se ridice la Cer va fi
minunata putere a Duhului Sfânt în ziua şi ceasul hotărât de
Dumnezeu. Nu oamenii buni ca pâinea caldă vor moşteni ÎmpărăŃia cerurilor, ci aceia care renunŃând la orice merit personal al lor
ajung să facă pasul pocăinŃei şi ca făpturi noi aduse la viaŃă de
puterea Duhul Sfânt, prin naşterea din nou, ajung să trăiască viaŃa
cu folos veşnic, rodind o bogăŃie de fapte bune pentru Dumnezeu.
Dumnezeu care este Duh, în chipul şi asemănarea căruia a fost
creat omul, nu este ca un călugăr care se retrage din societate, ci
El este înconjurat de fiinŃe vii şi are dorinŃa ca între ele să fim şi
noi. Ceea ce ne schimbă şi ne pregăteşte pentru a fi cu El este
Duhul Sfânt. Fiecare om religios firesc crede că este mai în temă
cu ce are Scriptura de spus, că este mai învăŃat sau că are justificări şi explicaŃii mai clare, dar când te faci părtaş Duhului Sfânt
înveŃi că de fapt nu ştii aproape nimic corect, ci El este Acela care
atunci când ne punem sub autoritatea Scripturii ne învaŃă tot ce
avem nevoie să ştim. Ca samariteanca de la fântână, care odată ce
a gustat din apa vie a ştiut să-şi schimbe priorităŃile, aceia în a

căror inimă curge acest râu al Duhului Sfânt au ca prioritate în
viaŃa lor a spune şi altora despre mântuire şi despre minunata putere a Duhului Sfânt, care le-a schimbat viaŃa.
Pe de altă parte mulŃi stau retraşi, unii parcă chiar traumatizaŃi
de ce văd şi aud. Ei ajung să privească cu scepticism sau chiar cu
frică această lucrare minunată a umplerii cu Duhul Sfânt în care
nu simŃi niciodată prezenŃa reală a unui Dumnezeu care te iubeşte,
şi aceasta de cele mai multe ori pentru că sunt victime a unor
oameni care le-au furnizat informaŃii greşite sau le-au dat un
exemplu fals a ce înseamnă lucrarea Duhului Sfânt. Acela care se
roagă sincer şi apoi citeşte Cuvântul, pe care Îl crede, poate cere
şi primi, de la Acela care a promis daruri bune copiilor Săi,
binecuvâtarea pe care o aduce în viaŃa lor umplerea cu Duhul
Sfânt. Cum este cu sufletul tău? Ai avut tu această experienŃă a
umplerii cu Duhul Sfânt? MulŃi cred în minuni, dar nu când este
vorba de ei. Dar tu crezi că Dumnezeu are şi vrea să-Ńi dea această
umplere cu Duhul Sfânt? El vrea să-Ńi dea această putere mai mult
decât vrei tu, dar trebuie să I-o ceri cu stăruiŃă, de aceea fă din
această lucrare prioritatea vieŃii tale şi puterea Duhului Sfânt îŃi va
schimba viaŃa pentru totdeauna. „CereŃi, şi vi se va da; căutaŃi şi
veŃi găsi; bateŃi, şi vi se va deschide. Căci ori şi cine cere, capătă;
cine caută găseşte; şi celui ce bate, i se deschide“ (Matei 7:7-8).
Amin
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9
L}UDA{I PE DOMNUL CARE NE IZB}VE|TE!
„LăudaŃi pe Domnul, căci este bun, căci în veac Ńine
îndurarea Lui! Aşa să zică cei răscumpăraŃi de
Domnul, pe care i-a izbăvit El din mâna vrăjmaşului.“ Psalmul 107:1, 2

C

ele cinci culegeri de Psalmi formează cartea cunoscută
de noi cu numele de Cartea Psalmilor. Ea este cea mai
citată scriere a Vechiului Testament în canonul cărŃilor
Noului Testament. Psalmul 107, care începe cea de-a cincea carte
a Psalmilor, este un psalm care face o invitaŃie către toŃi cei răscumpăraŃi de Domnul la a-I aduce jertfe de mulŃumire Aceluia
care a fost milos cu ei şi i-a izbăvit. Se presupune că Psalmul 107
a fost scris după întoarcerea lui Iuda din robia babiloniană când
după o perioasă de 70 de ani Dumnezeu a găsit cu cale să-i aducă
pe mulŃi dintre iudei înapoi la Ierusalim. Acest psalm recunoaşte
puterea Domnului de a izbăvi şi Îl recunoaşte pe Domnul ca fiind
Acela care merită lauda şi închinarea pentru izbăvirea pe care a
dat-o poporului Său.
A-L lăuda pe Domnul pentru bunătatea Lui este datoria
fiecărui credincios şi din exemplele pe care le avem în Scriptură
putem vedea că această lucrare a fost privită nu neapărat ca o
obligaŃie, ci ca o plăcere şi bucurie pentru aceia care nu doar au
cunoscut despre Domnul, ci L-au cunoscut pe Domnul. „Te laud
Doamne din toată inima, cânt laudele Tale înaintea dumnezeilor.
Mă închin în Templul Tău cel sfânt, şi laud Numele Tău, pentru
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bunătatea şi credincioşia Ta“ (Psalmul 138:1, 2). „Te laud“,
„cânt“ şi „mă închin“ sunt pentru unii stări şi dorinŃe străine, de
aceea majoritatea creştinilor nu se pot ruga cinci minute fără să-I
ceară ceva lui Dumnezeu. Această stare şi dorinŃă de a-L lăuda pe
Domnul nu vine natural în viaŃa omului, ci este o stare inspirată şi
coordonată de Duhul Sfânt care ne pregăteşte pentru atmosfera
cerului, unde Dumnezeu primeşte slavă şi laudă neîncetat
(Apocalipsa 4:9-11)
Dacă nu ştii mulŃumi în lumea asta, ai dificultăŃi, şi dacă nu ştii
mulŃumi şi lăuda pe Domnul aici pe pământ, în cer nu ai să te
simŃi acasă, de aceea să nu fim zgârciŃi cu mulŃumirea şi lauda
noastră pentru Împăratul (1 Tesaloniceni 5:18). Această laudă nu
este doar un zgomot care dovedeşte că avem viaŃă, ci este o expresie a sufletului care a avut eul zdrobit printr-o pocăinŃă adevărată
şi simte nevoia de a-L lăuda pe Acela care l-a izbăvit de vina
păcatului. Preotul Aaron a adus Domnului jertfa de ispăşire, care
a fost urmată de jertfa arderilor de tot, însă doar după ce a adus
jertfă de mulŃumire un foc a ieşit dinaintea Domnului şi a mistuit
jertfa, dovedind prin această minune că Dumnezeu era prezent şi
că jertfa a fost primită (Leviticul 9:22-24). Dacă vrem focul
Duhului Sfânt în viaŃa noastră, păzindu-ne de focuri străine, trebuie nu doar să ne bucurăm de jertfa de ispăşire a Domnului Isus
pentru noi; trebuie nu doar să aducem trupurile noastre ca o ardere
de tot a ce-i lumesc în noi, ca o jertfă vie Domnului, ci trebuie de
asemenea să aducem şi jertfe de laudă şi mulŃumire.
Mai mult decât săli moderne dotate cu tot felul de aparataj
modern şi chiar mai mult decât predicatori iscusiŃi avem nevoie
de adierea Duhului Sfânt care să coboare peste copiii Domnului,
atunci când ei fără rezerve pun tot ce au pe altarul Domnului. Unii
Îl laudă pe Domnul prin cântare, dar Îl dezonorează prin trăire şi
aceasta anulează tot ce ei fac bun, pentru că felul în care dăm ceva
Domnului face mai mult decât ce-I dăm Domnului. Când eşti
nemulŃumit şi nu ai dorinŃa de a-I mulŃumi lui Dumnezeu înseamnă că viaŃă ta spirituală a intrat în declin periculos şi o astfel de
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stare poate aduce întunecime în viaŃa spirituală a unui suflet.
„... măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca
Dumnezeu, nici nu I-au mulŃumit; ci s-au dedat la gândiri deşarte,
şi inima lor fără pricepere s-a întunecat“ (Romani 1:21).
Avem harul şi datoria de a-L lăuda pe Domnul, pentru că El ne
izbăveşte de vina noastră care cere pedeapsă. El ne izbăveşte de
frica morŃii, de judecată şi de pedeapsa veşnică a iadului. Tot El
ne dă puterea Duhului Sfânt ca să fim izbăviŃi de conducerea firii
noastre vechi şi ne izbăveşte de planurile vrăjmaşului prin a nu
îngădui în viaŃa noastră nicio încercare care să depăşească puterea
noastră. El este vrednic să primească lauda şi cinstea, pentru că ne
izbăveşte de mânia Mielului care se va revărsa în curând peste
acest pământ plin de silnicie şi păcat. Credinciosul care alege să
nu cârtească, ci să laude pe Domnul pentru tot ce El hotărăşte
pentru viaŃa lui, este ca un spin care-i produce durere potrivnicului nostru, fiindcă el a avut aşa de mult în cer şi n-a preŃuit, pe
când noi avem şi cunoaştem mai puŃin, dar alegem să fim mulŃumiŃi cu voia Stăpânului Isus pentru viaŃa noastră. Dintre toate
cărŃile Scripturii, cartea Apocalipsei ne dezvăluie cele mai multe
taine despre Cer şi lucrurile care se întâmplă acolo.
Lauda şi închinarea la adresa lui Dumnezeu este o activitate
continuă în cer. Cei care doresc să ajungă acolo este bine să se
pregătească încă de aici de pe pământ, aducând Domnului astfel
de jertfe. În cer nu este depresie şi nici crize de vreun fel, ci o continuă stare de bucurie, care este exprimată prin laudă şi închinare
adusă lui Dumnezeu. „Căci ÎmpărăŃia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt“
(Romani 14:17). Lauda şi închinarea nu numai că îŃi aduc în suflet
din bucuria cerului, ci îŃi deschid uşi încuiate. În urma laudelor
aduse lui Dumnezeu, împăratul Iosafat şi tot poporul s-a bucurat
de o biruinŃă totală asupra vrăjmaşilor, fără să fie nevoie să lupte
nici măcar cu unul dintre vrăjmaşi (2 Cronici 20:21, 22). Prorocul
Iona a petrecut trei zile şi trei nopŃi în pântecele chitului pentru
neascultarea lui, dar după ce şi-a încetat tânguiala I-a promis

Domnului jertfe de laudă şi mulŃumire. Cum a făcut această
juruinŃă, Domnul a vorbit peştelui care l-a vărsat pe Iona pe
pământ. „Eu însă ÎŃi voi aduce jertfe cu un strigăt de mulŃumire,
voi împlini juruinŃele pe care le-am făcut. Mântuirea vine de la
Domnului“ (Iona 2:9).
Oamenii tari, care se încred în puterea lor, se laudă pe ei înşişi,
dar cei săraci în duh, care se văd slabi fără ajutorul Domnului, Îi
dau toată slava lui Dumnezeu. „Cine aduce mulŃumiri, ca jertfă,
acela Mă proslăveşte şi celui ce veghează asupra căii lui, aceluia
Îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu“ (Psalmul 50:23). Lauda şi
închinarea la adresa Domnului, care ne izbăveşte, are efectul că
alungă duhurile necurate, aşa cum vedem că s-a întâmplat cu Saul
atunci când David îi cânta din harfă. Lauda şi închinarea produc
o atmosferă potrivită sufletului de a intra în prezenŃa Domnului,
aşa cum vedem în cazul prorocului Mica, care a cerut să i se aducă
cântăreŃi pricepuŃi. Lauda şi închinarea atrag prezenŃa Domnului,
iar noi trebuie să socotim o mare cinste faptul că Dumnezeu
ne-a înzestrat cu capacitatea de a-I da ceva ce Lui Îi place. „Totuşi
Tu eşti Cel Sfânt, şi Tu locuieşti în mijlocul laudelor lui Israel“
(Psalmul 22:3).
În textul citat la început psalmistul ne îndeamnă să-L lăudăm
pe Domnul pentru că ne-a răscumpărat şi dacă nu am privi la niciun alt bine pe care ni l-a făcut Domnul, ar fi îndeajuns pentru
a lăuda Numele Lui. Cuvântul răscumpărat dă sugestia clară că
am fost cumpăraŃi înapoi, după ce odată, datorită neascultării
noastre, am trecut în posesia unui alt stăpân. „Aşa să zică cei răscumpăraŃi, de Domnul, pe care i-a izbăvit El din mâna vrăjmaşului“ (Psalmul 107:2). El ne-a răscumpărat murind în locul
nostru pe o cruce, ca noi să putem cere şi primi în dar neprihănirea
Lui, prin care şi numai prin care avem intrare slobodă la Tatăl.
Psalmistul spune că Domnul îi izbăveşte pe cei care rătăcesc în
pustie, suferind de foame şi sete. „Ei pribegeau prin pustie,
umblau pe căi neumblate, şi nu găseau nicio cetate unde să poată
locui. Sufereau de foame şi de sete; le tânjea sufletul în ei.
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Atunci în strâmtorarea lor au strigat către Domnul şi El i-a izbăvit
din necazurile lor; i-a călăuzit pe drumul cel drept, ca să ajungă
într-o cetate de locuit“ (Psalmul 107:4-7).
Rugăciunea lor de atunci şi a noastră a atras atenŃia şi mila
Domnului, care ne-a izbăvit de la o pierzare sigură. După ce ne-a
izbăvit ne călăuzeşte spre o cetate de locuit făcută nu de mâini
omeneşti, unde El va fi întotdeauna cu noi. Psalmistul ne spune că
El i-a izbăvit pe cei din temniŃe, care erau legaŃi în întuneric, şi
noi, mai bine decât cei din vremea când a fost scris acest psalm,
putem mărturisi şi lăuda pe Domnul pentru că ne-a rupt legăturile
cu care eram ŃinuŃi în umbra morŃii şi odată scăpaŃi de vicii şi de
setea după păcat avem dorinŃa de a-L lăuda pe Domnul pentru
bunătatea Lui faŃă de fiii oamenilor. „O, de ar lăuda oamenii pe
Domnul pentru bunătatea Lui, şi pentru minunile Lui faŃă de fiii
oamenilor!“ (Psalmul 107:15). El i-a izbăvit pe cei ce pribegeau
prin pustie, pe cei legaŃi în temniŃă, dar psalmistul ne spune că tot
El i-a mai izbăvit pe cei care datorită purtării lor vinovate erau
bolnavi lângă porŃile morŃii, fiind dezgustaŃi de orice hrană.
„Atunci în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul, şi El i-a
izbăvit din necazurile lor; a trimis cuvântul Său şi i-a tămăduit şi
i-a scăpat de groapă“ (Psalmul 107:19, 20).
Mari mulŃimi de credincioşi sunt gata să stea în picioare
oricând au ocazia pentru Domnul şi să mărturisească modul în
care au fost izbăviŃi de El, de aceea dacă ne numărăm printre cei
izbăviŃi de Domnul este potrivit ca întotdeauna să aducem pe
altarul sfinŃit al minŃii noastre jertfe de laudă. „Prin El să aducem
totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică, rodul buzelor
care mărturisesc Numele Lui“ (Evrei 13:15). Pe lângă cei pierduŃi
în pustie, pe lângă cei legaŃi în temniŃe şi pe lângă cei care erau
pe patul morŃii, psalmistul mai adaugă încă o categorie de suflete
care au fost izbăviŃi de Dumnezeu. În această categorie sunt
incluşi oamenii care au trudit din greu pentru a menŃine o corabie
să nu se scufunde în mijlocul unei mari furtuni. Valurile care
loveau corabia lor erau aşa de mari încât aceşti oameni îşi simŃeau

sufletul pierdut în faŃa acestei primejdi, în faŃa căreia toată iscusinŃa lor era zadarnică.
„Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul, şi El i-a
izbăvit din necazurile lor. A oprit furtuna, a adus liniştea şi valurile s-au potolit. Ei s-au bucurat că valurile s-au liniştit şi Domnul
i-a dus în limanul dorit“ (Psalmul 107:28-30). Aceste suflete
izbăvite de Domnul din furtuna vieŃii sunt sufletele care luptau
din răsputeri să găsească împlinire pentru viaŃă lor în ce are
pământul de oferit, sau căutau linişte pentru conştiinŃa lor în
religii fără de viaŃă, care lasă sufletul tot gol şi tot fără de mântuire. Astfel de suflete care strigă la Domnul după ajutor sunt salvate de Acela care porunceşte şi astăzi mării să tacă, ca apoi să-i
ducă la un liman de odihnă pentru sufletele lor. „O, de ar lăuda
oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui, şi pentru minunile Lui
faŃă de fiii oamenilor!“ (Psalmul 107:31).
Domnul Isus cheamă şi astăzi sufletele oamenilor la acest
liman de odihnă care este chiar El – Domnul, pentru că atunci
când viaŃa Ńi-e ascunsă în El primeşti pacea care vine de sus şi
care întrece priceperea oamenească. „VeniŃi la Mine, toŃi cei
trudiŃi şi împovăraŃi, şi Eu vă voi da odihnă“ (Matei 11:28). Când
ai această odihnă promisă de Domnul Isus aceluia care vine la El
(Evrei 4:1), ajungi să te intereseze tot mai puŃin lucrurile care trec,
şi te interesează şi te investeşti în lucrurile care rămân veşnic, care
nu se vor clătina şi care vor rămâne după ce tot ce poate fi clătinat va fi clătinat (Evrei 12:26). Unii, la fel cum s-a întâmplat pentru o vreme cu Asaf, cu Iov sau cu Iermia, nu au această odihnă
pentru că privesc la cei răi, cărora le merge bine.
Ieremia, ca şi ceilalŃi, s-a întrebat de ce lui îi merge rău şi altora care trăiesc cum vor ei le merge bine. Ieremia a primit răspuns
la această întrebare (Ieremia 21:5). Domnul i-a spus că atunci
când îşi pierde odihna în care i se odihnea sufletul dovedeşte că
nu este în stare să alerge cu oamenii, dar prin necazurile prin care
trecea el Domnul îl pregătea să poată alerga cu caii. Domnul îl
pregătea pe Ieremia, aşa cum ne pregăteşte şi pe noi când trecem
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prin necazuri, pentru lucruri mai măreŃe. łinta sufletului care a
ajuns la limanul de odihnă este aceea de a se încrede în Domnul
Dumnezeu, Stânca veacurilor (Isaia 26:40), rămânând liniştit şi
fără vreo stare de agitaŃie în inimă, atunci când este vorbit de rău
sau de bine; când îi merge bine pământeşte sau îi merge rău.
Lipirea de lucrurile pământului aduce tulburare şi o continuă stare
de agitaŃie, dar având inima în cer (Matei 6:21) alipirea de
lucrurile spirituale, care nu se vor clătina, ne face să avem o continuă odihnă pentru sufletul nostru.
Este sufletul tău în odihnă sau eşti mereu agitat de nereuşite şi
ai ajuns la o disperare mută înăuntrul tău? Răspunsul este la Acela
care, aşa cum spune acest frumos psalm, izbăveşte pe cei din
pustie, pe cei care zac în temniŃa vrăjmaşului, pe cei care sunt
lângă groapa morŃii şi pe cei care se luptă cu valurile acestei lumi
fără să ajungă la vreun rezultat bun. Când ajungem la limanul cel
bun şi avem odihna promisă de Domnul nu ne mai tulburăm de
lucrurile pământeşti, care nu decurg în felul în care am vrea noi,
ci avem voie să ne tulburăm de aceleaşi lucruri care L-au tulburat
şi pe Domnul Isus. El S-a tulburat când drepturile Tatălui erau călcate în picioare, aşa cum a fost atunci când a izgonit din templu
pe schimbătorii de bani şi pe vânzătorii de animale. Domnul a fost
tulburat de purtarea cărturarilor şi a fariseilor, care în acea vreme
îmbrăcase haina făŃărniciei şi nu numai că intrau în
ÎmpărăŃia lui Dumnezeu, dar nu lăsau nici pe alŃii să intre.
Domnul Isus ne-a spus să învăŃăm de la El, fiindcă El nu S-a tulburat
de furtună şi nici de ameninŃările oamenilor. Este Acest Dumnezeu bun care izbăveşte şi Dumnezeul tău?
MulŃi se numesc astăzi creştini, dar numai Dumnezeu este
Acela care poate să ne facă adevăraŃi creştini, deoarece pentru a
avea parte de naşterea de sus este nevoie de o intervenŃie divină şi
de un merit de sânge nevinovat prin preŃul căruia se face răscumpărarea sufletului care prin pocăinŃă strigă la Domnul după
ajutor. ToŃi creştinii spun că Dumnezeu este Dumnezeul lor, dar
între aceştia există o categorie selectă despre care Dumnezeu

spune că este Dumnezeul lor. Trăsătura de caracter a acestor
suflete este că: indiferent de starea lor socială sau financiară ei
doresc o altă patrie. „Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie
cerească. De aceea lui Dumnezeu nu-I este ruşine să se numească
Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate“ (Evrei 11:16).
Cei care iau Scriptura şi persoana Domnului Isus în serios sunt
singurii care nu doar tânjesc după Patria Cerească, ci cât timp sunt
încă pe acest pământ se pot bucura de o viaŃă cerească trăită pe
pământ. Ei sunt aceia care au fost luminaŃi şi au gustat din puterea
veacului viitor. Ei nu petrec timp cu o carte numită Scriptura, ci
atunci când citesc această Carte petrec timp cu Dumnezeu. Ei nu
îndeplinesc un ritual bisericesc, ci aduc laudă şi închinare unui
Dumnezeu viu, care este prezent prin Duhul Sfânt. Ei sunt aceia
a căror minte a fost înnoită şi se gândesc la lucrurile de sus şi la
ce este sus, adică o łară mai bună decât orice Ńară de pe pământ,
pentru că este guvernată în dragoste de un Împărat care este
veşnic (Coloseni 3:2). Cei care au fost izbăviŃi de vina lor se
bucură de slobozenia dată de Fiul, fără să facă din ea o uşă spre
păcat, pentru că-L preŃuiesc şi iubesc pe Acela care i-a izbăvit.
„Deci, dacă Fiul vă face slobozi, veŃi fi cu adevărat slobozi“
(Ioan 8:36). Ei sunt aceia care ştiu că niciodată nu ar mai fi putut
fi slobozi dacă nu i-ar fi izbăvit Domnul, pentru că a fost nevoie
de Cineva mai tare decât ei şi decât potrivnicul care-i Ńinea legaŃi
ca să poată fi scăpaŃi, de aceea desfătarea inimii lor, a acelora care
au gustat cât de bun este Domnul, este aceea de a-L lăuda pe
Domnul pentru bunătatea Lui. „...El însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morŃii, adică pe diavolul, şi să izbăvească pe toŃi aceia, care
prin frica morŃii erau supuşi robiei toată viaŃa lor“ (Evrei 2:14,
15). Gândul că nu noi, ci numai Domnul ne-a putut izbăvi este un
gând care ne poate face bine prin aceea că ne smereşte şi
smerindu-ne avem nu numai promisiunea de a primi har, dar şi
aceea că El umblă cu noi. Cei care se văd tari cad din nou, dar
aceia care se văd slabi în ochii lor rămân în picioare, pentru că
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depind de ajutorul Domnului. A fost sufletul tău izbăvit şi gândul
morŃii nu mai are putere ca să te tulbure? Dacă nu simŃi această
izbăvire, astăzi poŃi să ceri ajutor Aceluia care a auzit strigătul
meu şi a milioane şi milioane de suflete care au privit la jertfa Lui
cu credinŃă şi I-au cerut ajutor.
Poate că în mesajul poetic al psalmului, în una din cele patru
categorii, Ńi-ai găsit descrisă şi starea cu care te confrunŃi. Acest
psalm tratează tema restaurării sufletului pierdut şi pentru că mai
există har acest Dumnezeu bun vrea să izbăvească şi sufletul tău
de grija împovărătoare că într-o zi ai să stai înaintea lui
Dumnezeu ca să dai socoteală cu viaŃa ta. Prin mesajul Evangheliei bunătatea şi îndurarea lui Dumnezeu Ńi-au ieşit în cale şi-Ńi
oferă nu o izbăvire pentru câŃiva ani, ci o izbăvire veşnică. Dacă
te-ai rătăcit prin vârtejul lumii care este un vârtej al morŃii, prin
vicii nemiloase care nu-Ńi mai dau drumul, trebuie să ştii că
Dumnezeu te poate izbăvi dacă Îi întinzi mâna după ajutor,
pocăindu-te. Aşa cum a spus bătrânul Simion, venirea Domnului
Isus va cauza ridicarea şi prăbuşirea multora. La fel şi noi, înainte
de a putea fi ridicaŃi la statura de suflete nevinovate prin
neprihănirea pe care ne-o dă jertfa Domnului, mai întâi trebuie
să ne prăbuşim, recunoscând că nu avem merite, că suntem
păcătoşi şi că nu avem cum să ne salvăm din această stare
singuri niciodată.
Dacă nu ai încheiat legământ cu El prin botez, El te cheamă să
ieşi din sistemele de religie moartă şi prin pocăinŃă, care face din
noi o făptură nouă în Hristos Isus, să devii şi tu un copil al
Domnului. Când te vei vedea lipsit de merite personale şi vei striga spre El după ajutor, El te va izbăvi, apoi Îi vei aduce jertfe de
laudă şi mulŃumire. Pe măsură ce te vei umple de Cuvântul
Domnului, lucrurile rele, pe care le-ai practicat şi care încă îŃi vin
în gând, se vor aşeza tot mai jos, ca o apă care se linişteşte. Aceste lucruri de care te-ai căit vor rămâne doar în sertarul amintirilor
păcătoase pe care nu le mai practici. Pe măsură ce omul nou
devine tot mai tare şi tot ce-i nou şi sfânt înlocuieşte ce a fost

vechi şi murdar, vei avea dorinŃa de-a aduce Domnului jertfe de
laudă şi mulŃumire.
Dacă nu ai făcut pasul pocăinŃei, nu uita că Duhul Domnului
nu se luptă în permanenŃă cu omul ca să se pocăiască, pentru că
este voia lui Dumnezeu să-l lase pe om cu o voinŃă liberă, să
aleagă între viaŃă şi moarte. ÎnŃelepciunea pe care o ai va determina ce vei face cu timpul scurt care Ńi-a mai rămas să-l trăieşti
pe pământ. Ceea ce oamenii batjocoritori, care au trăit în prima
lume, au spus despre potop, spun oamenii de astăzi despre
„Răpirea Bisericii“ şi totuşi acest eveniment unic va avea loc în
ziua şi ceasul hotărât de Dumnezeu. PoŃi acŃiona cu înŃelepciune
ca să fii pregătit pentru acea zi. Cheamă Numele Domnului şi
după ce El te izbăveşte adu-I cu toată bucuria jertfe de laudă şi
mulŃumire, iar apoi trăieşte-Ńi viaŃa cu folos veşnic spre slava
Aceluia care te-a izbăvit.
Amin

100

101

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

10
„S-A ROSTIT“ DOMNUL ÎMPOTRIVA TA?
„La plecare eram în belşug, şi acum Domnul mă
aduce înapoi cu mâinile goale. De ce să-mi mai ziceŃi
Naomi, când Domnul S-a rostit împotriva mea, şi Cel
Atotputernic m-a întristat?“ Rut 1:21

V

echiul Testament ascunde în el Noul Testament, iar
Noul Testament explică Vechiul Testament, de aceea
Scriptura ne spune că ce a fost scris în vechime este
umbra lucrurilor viitoarea (Coloseni 2:17; 1 Corinteni 10:11),
adică umbra lucrurilor reale care produc acea umbră. Vechiul
Testament nu doar ne învaŃă despre vremea începutului şi despre
caracterul Sfânt al lui Dumnezeu, dar printre istorisirile aflate în
aceste oracole scrise de oameni inspiraŃi de sus şi făcuŃi vrednici
de Dumnezeu putem observa oglindirea sau simbolul unor evenimente care aveau să se desfăşoare în vremea Noului Testament.
Aşa după cum Isac mergând spre Moria îşi duce lemnele pentru
jertfă, Domnul Isus şi-a dus crucea pe care a fost jertfit ca plată
pentru răscumpărarea celor păcătoşi. După cum Avraam mergea
spre Moria unde avea să aducă jertfa, ducând cuŃitul şi focul,
Dumnezeu a găsit cu cale să zdrobească pe Fiul Său pentru
fărădelegile noastre (Isaia 53:5).
În mesajul aceasta vom privi la viaŃa unei femei cu numele de
Naomi, nu neapărat ca să-i studiem în detaliu viaŃa cât să ne
folosim, ca de o ilustraŃie, de cuvintele rostite de ea, atunci când
s-a văzut despuiată de cei dragi şi chiar de avere. Când s-a întors
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în Ńara lui Israel împreună cu nora ei, Rut, le-a spus oamenilor
care au recunoscut-o să nu-i mai spună Naomi, adică „plăcută“, ci
Mara, adică „amărăciune“, pentru că prin felul în care s-a desfăşurat viaŃa ei de la plecarea din Betleem, Dumnezeu S-a rostit
împotriva ei, adică S-a proclamat sau S-a declarat a fi împotriva
ei. Aceste cuvinte atât de dramatice sunt cuvinte care se potrivesc
oricărui păcătos în clipa când, la mesajul Evangheliei, Duhul
Sfânt începe să-i deschisă ochii inimii ca să se poată vedea păcătos. Cuvintele Naomei au fost cuvintele unei inimi zdrobite de
durere din cauza pierderii soŃului şi a celor doi copii ai ei.
Această stare de adâncă amărăciune, în care a ajuns să
recunoască că „Domnul se rostise“ a fi împotriva ei, este ca
admitere a unor decizii greşite, care au început cu planul lor de a
părăsi Ńara Iraelului din cauza foametei şi de a merge în Moab,
unde urâciunea lui Moloh era proclamată ca fiind dumnezeu.
Naomi a spus că a plecat cu familia ei din Betleem în belşug şi nu
duceau lipsă de nimic, dar îngrijorarea că ar putea să ajungă să
ducă lipsă, în loc să se încreadă în Dumnezeu, i-a făcut să plece
în Moab. După ce a plătit un preŃ mare pentru decizia de a pleca
în Moab, Naomi a ajuns să recunoască că Dumnezeu a fost
împotriva ei şi aceasta pentru că prin deciziile lor ei au fost
împotriva lui Dumnezeu. Această stare smerită a atras din nou
asupra ei şi asupra nurorii ei bunătatea lui Dumnezeu, care printr-un om cu numele Boaz nu numai că le-a purtat de grijă, ci le-a
făcut parte ca prin căsătoria lui Boaz cu Rut familia lor să intre în
spiŃa neamului Domnului Isus.
Când în lumina pe care o face Evanghelia un păcătos care vrea
să se pocăiască ajunge să înŃeleagă că prin felul lui de trăire a fost
împotriva lui Dumnezeu şi că Dumnezeu a fost împotriva lui, în
inima lui se produce o întristare după voia lui Dumnezeu, pentru
că recunoaşte că timpul trăit fără de Dumnezeu a fost o risipă. De
asemenea prin lucrarea pe care o face Duhul Sfânt într-o astfel de
inimă recunoaşte că pentru păcatul ei a trebuit să moară Domnul
Isus. „În adevăr, când întristarea este după voia lui Dumnezeu,
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aduce o pocăinŃă care duce la mântuire, şi de care cineva nu se
căieşte niciodată; pe când întristarea lumii aduce moartea“
(2 Corinteni 7:10). Când David a fost confruntat de proroc cu
păcatul pe care-l săvârşise, a înŃeles şi el că Dumnezeu se rostise
împotriva lui. Spre deosebire de Saul, care datorită neascultării a
ajuns şi el în poziŃia în care Domnul să se rostească a fi împotriva lui, David a ales să se smerească înaintea Domnului. Când i-a
spus în faŃă că a comis o mârşăvie în Israel, David şi-a recunoscut vina şi faptul că deciziile lui rele îl pusese a fi împotriva lui
Dumnezeu şi în această stare Dumnezeu era împotriva lui.
„Împotriva Ta, numai împotriva Ta, am păcătuit şi am făcut ce
este rău înaintea Ta; aşa că vei fi drept în hotărârea Ta, şi fără vină
în judecata Ta“ (Psalmul 51:4). David a recunoscut că este un
păcătos şi I-a cerut Domnului să-l curăŃească cu isop şi să-i ierte
vina, ca să poată simŃi din nou bucuria mântuirii. Domnul a primit rugăciunea lui de căinŃă şi i-a iertat vina. „David a zis lui
Natan: «Am păcătuit împotriva Domnului!» şi Natan a zis lui
David: «Domnul îŃi iartă păcatul, nu vei muri»“ (2 Samuel 12:13).
Cu totul altfel au decurs lucrurile cu împăratul Saul, care prin
cuvintele ce i le-a spus Samuel a înŃeles clar că Domnul se rostise
împotriva lui. Saul a înŃeles că Dumnezeu era împotriva lui, pentru că în lupta cu amaleciŃii cruŃase ceea ce Dumnezeu i-a spus să
nimicească. Prin îndrăzneala lui de a face o slujbă ce nu avea voie
să o facă a ajuns să se dovedească a fi împotriva lui Dumnezeu. A
mers până acolo încât a recunoscut că a păcătuit, dar nu s-a smerit adânc înaintea Domnului şi mândria lui l-a cost împărăŃia şi
apoi chiar viaŃa.
„Atunci Saul a zis lui Samuel: «Am păcătuit, căci am călcat
porunca Domnului, şi n-am ascultat cuvintele tale; mă temeam de
popor, şi i-am ascultat glasul»" (1 Samuel 15:24). Saul a căutat să
mulŃumească mai întâi oamenii, pentru ca ei să nu-l părăsească şi
chiar şi atunci când a ajuns să-şi ceară iertare i-a cerut lui Samuel
să-l cinstească înaintea bătrânilor poporului, lucru care spune ce
era mai important pentru el. Când Dumnezeu a trimis un proroc

cu un oracol profetic urgent la fiecare din aceşti doi bărbaŃi, care
au fost primii împăraŃi ai lui Israel, El a făcut aceasta ca o ultimă
măsură de har, dar aşa cum vedem din depănarea povestirii vieŃii
lor numai unul din cei doi au ştiut să folosească acest har ca să se
ridice de unde îi trântise păcatul.
Dumnezeu este un Dumnezeu Sfânt, care „se rosteşte“ a fi
împotriva oamenilor mândri. „...Dumnezeu stă împotriva celor
mândri, dar dă har celor smeriŃi“ (Iacov 4:6). În păcat şi dulceaŃa
lui otrăvitoare există o forŃă, de aceea oamenii nu se pot lăsa de
vicii când vor ei, deoarece se cere o mână mai tare decât a lor pentru a fi izbăviŃi din aceste prinsori ale fărădelegii. Tot în Vechiul
Testament putem privi la împăratul NebucadneŃar care este imaginea contemporană a păcătosului care-L sfidează pe Creator, dar
care aude că Dumnezeu S-a rostit împotriva lui. Ca şi lui
NebucadneŃar, Dumnezeu le spune păcătoşilor care se bălăcesc în
desfrâu că se descurcă foarte bine fără El, le spune păcătoşilor
obraznici, care-i dispreŃuiesc sau chiar insultă pe cei care-i
cheamă la mântuire şi păcătoşilor care, la fel ca fiul risipitor,
ajung să se vadă nenorociŃi: ,,...Pune capăt păcatelor tale, şi
trăieşte în neprihănire, rupe-o cu nelegiuirile tale, şi ai milă de cei
nenorociŃi...“ (Daniel 4:27).
La şapte ani după ce acest monarh puternic a ajuns doborât de
Dumnezeu pentru mândria lui, vremea când a trăit ca fiarele o
găsim parcă ilustrată în pocăinŃa lui, imaginea sufletului care
capitulează înaintea autorităŃii lui Dumnezeu şi se întoarce la El.
„..mi-a venit iarăşi mintea la loc. Am binecuvântat pe Cel Prea
Înalt, am lăudat şi slăvit pe Cel ce trăieşte veşnic, Acela a cărui
stăpânire este veşnică, şi a cărui împărăŃie dăinuieşte din neam în
neam.... Acum, eu, NebucadneŃar, laud, înalŃ şi slăvesc pe
Împăratul cerurilor, căci toate lucrările Lui sunt adevărate, toate
căile Lui sunt drepte, şi El poate să smerească pe cei ce umblă cu
mândrie!“ (Daniel 4:34, 37). Cel mai urât lucru înaintea lui
Dumnezeu este omul mândru şi păcătos şi omul care are
nesăbuinŃa de-a alege prin felul de viaŃă trăit să rămână împotriva
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lui Dumnezeu va ajunge să cunoască într-o zi mânia acestui
Dumnezeu Sfânt.
Când un suflet nemântuit este expus la adevărul Scripturii,
care-i spune că este păcătos, el nu rămâne pe acel loc, ci prin a
refuza să facă pasul pocăinŃei se coboară mai jos şi devine mai
împietrit, pe când cel care se smereşte se ridică prin pocăinŃă şi
are parte de îndurarea Domnului. „VeniŃi totuşi să ne judecăm,
zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor
face albe ca zăpada; de vor fi roşii ca purpura, se vor face ca lâna“
(Isaia 1:18). Cât timp suntem în viaŃa nu putem scăpa de provocarea mândriei şi a poftelor sau de dorinŃa de a ne îndeplini voia
noastră, dar le putem învinge toate acestea prin a Ńine omul cel
vechi fără de drepturi. În zilele de astăzi se discută mult despre
lucrarea Domnului şi despre a fi în serviciul Lui, însă puŃini
petrec timp doar cu El întrebându-L: „Doamne, ce vrei să fac?,
sau: „Cum vrei să te foloseşti de viaŃa mea?“
De obicei oamenii preferă să vorbească despre Dumnezeu
decât să vorbească cu El, însă El este un Dumnezeu pe care trebuie să-L cunoşti în mod personal. Din cuvântările lui Iov reiese
că el a cunoscut multe despre Dumnezeu, dar după ce a fost încercat, Dumnezeu a devenit pentru el un Dumnezeu personal, pentru
că din sfârşitul cărŃii reiese că după ce a fost încercat, Iov a fost
omul care nu doar a auzit sau a învăŃat despre El, ci L-a văzut la
lucru. ,,Urechea mea auzise vorbindu-se de Tine; dar acum ochiul
meu Te-a văzut“ (Iov 42:5). El nu vrea să fie Cineva spre care
arăŃi cu degetul, ci vrea să fie Cel mai aproape de inima ta. Oare
nu cumva „se rosteşte Domnul şi împotriva ta“, pentru că ştii
multe despre El, dar nu-L cunoşti pe El? Nu cumva vorbeşti frumos despre El, dar nu vorbeşti cu El?
De fiecare dată când ne apropiem de Domnul în rugăciune,
când deschidem Cuvântul Sfânt sau Îl auzim fiind vestit de la
amvonul bisericii, avem pus în faŃa noastră ca o oglindă Adevărul
Lui, care ne arată chipul nostru moral şi spiritual. Când suntem
chemaŃi la mântuire, această oglindă ne arată chipul hidos şi urâŃit

de păcat şi prin cuvintele pe care Domnul le rosteşte împotriva
noastră ca păcătoşi ne arată cât de mare nevoie avem să fim iertaŃi şi înfiaŃi de El. Când un doctor chirurg scoate în întregime din
trup o tumoare canceroasă, spunem că acel doctor a salvat o viaŃă.
Când un pompier scoate o femeie dintr-o casă care arde, spunem
că acel pompier a salvat o viaŃă. Când un salvamar scoate din valuri şi aduce la Ńărm un tânăr care era gata să se înece, spunem că
acel salvamar a salvat o viaŃă. Când Dumnezeu ne iartă păcatul,
care ne trimitea veşnic în iad, şi când prin Duhul Sfânt ne face
făpturi noi, ca să fim potrivite pentru cer, spunem că Domnul Isus
ne-a salvat sufletul de la pierzare veşnică.
Ai fost tu salvat de Domnul Isus? Unii recunosc că nu au fost,
iar alŃii, care fac parte dintr-o categorie şi mai periculoasă, spun
că au fost salvaŃi când de fapt ei nu au fost. Pilda semănătorului,
rostită de Domnul Isus, face o lumină clară cu privire la cine este
salvat şi cine doar crede să este salvat (Matei 13:1-23). SămânŃa
căzută lângă drum, pe stâncă şi între spini, reprezintă sufletele
oamenilor care au auzit vestea bună a Evangheliei şi au acceptat-o, dar care până la urmă nu au mântuire. SămânŃa căzută în
pământ bun, care a adus roadă, reprezintă sufletul mântuit şi în
acelaşi fel putem spune că orice suflet care a ajuns mântuit aduce
roadă. Poate ai auzit de multe ori mesajul Evangheliei, poate ai
fost chiar botezat, dar aduci tu roadă? Odată ce am ajuns salvaŃi
de Domnul Isus, care înseamnă Salvator sau Mântuitor, Duhul
Sfânt Îşi face în noi lucrarea de sfinŃire (Romani 6:22), care
începe dinăuntru înspre exterior, scoŃând din viaŃa noastră orice
lucru, obicei sau prietenie care ne afectează negativ prietenia cu
Domnul Isus.
Având participarea noastră, Duhul Sfânt scoate afară din viaŃa
noastră tot ce a făcut sau ce ar putea face ca Domnul „să se rostească“ a fi împotriva noastră, ca astfel să poată să apară în viaŃa
noastră roada Duhului, care-L bucură pe Dumnezeu şi-L face să
se rostească a fi de partea noastră. Dumnezeu se rosteşte a fi
împotriva noastră când noi nu mai urmărim sfinŃirea, nu numai
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pentru că nu mai poate avea părtăşie cu noi, dar coborârea acestui standard, care este marca credinciosului născut din nou,
dovedeşte că noi nu mai punem preŃ pe răscumpărarea care a fost
plătită prin sânge nevinovat pentru sufletele noastre. Domnul Isus
a fost recunoscut ca fiind Sfânt chiar şi de duhurile pe care El
le-a scos din oamenii care erau chinuiŃi de ele. „...Te ştiu cine eşti:
Sfântul lui Dumnezeu“ (Luca 4:34).
A umbla după această stare de sfinŃire (Romani 12:14) înseamnă a fi deschis lucrării Duhului Sfânt în noi, fie că El alege să
plivească buruieni din inima noastră, fie că El iniŃiază şi încurajează proslăvirea lui Dumnezeu în viaŃa noastră prin cântare sau
sacrificii pentru lucrarea Lui. A fi prieten cu Domnul, iar El să se
rostească a fi de partea ta este mai mult decât îndeajuns să compenseze orice neajuns pe care trebuie să-l sufere firea noastră
pământească. Nu trebuie doar să ne pese de credinŃă, ci trebuie să
o păzim, să o trăim şi dacă este nevoie trebuie chiar să luptăm
pentru ea, încât să o putem da mai departe ca o ştafetă sfântă generaŃiei următoare, dacă Domnul nu vine încă.
FaŃă de cei care au trăit în vremea Vechiului Testament,
omenirea de astăzi are mult mai mult adevăr la îndemână, adică
Cuvântul Scripturii, şi totuşi, ca pe un tobogan moral pe care
odată pornit nu se poate opri, omenirea aleargă mai mult ca
oricând după desfrâu şi idoli. Acest declin se poate vedea şi din
faptul că în Vechiul Testament cuvântul „lume“ înseamnă oameni
şi lume fizică, iar în Noul Testament lume înseamnă felul păcătos
de trăire a oamenilor împotriva cărora stau ameninŃătoarele
cuvinte ale Domnului care garantează că plata păcatului este
moartea. CunoştinŃa despre Adevăr îi aduce omului responsabilitate şi dacă în clipa când recunoaşte că Dumnezeu S-a rostit a fi
împotriva lui alege să-L caute pe Domnul şi să se pocăiască,
Dumnezeu îi arată calea pe care trebuie să o urmeze. „Eu - zice
Domnul - te voi învăŃa, şi-Ńi voi arăta calea pe care trebuie s-o
urmezi, te voi sfătui, şi voi avea privirea îndreptată asupra ta“
(Psalmul 32:8).

După domnia lui Saul, a lui David şi a lui Solomon, Ńara
Israelului s-a împărŃit în două părŃi. La nord a fost împărăŃia lui
Israel, formată din zece seminŃii care aveau capitala la Samaria,
iar la sud a fost Ńara lui Iuda care împreună cu leviŃii aveau capitala la Ierusalim. Iuda a avut 21 de împăraŃi, din care 11 au făcut
ce este rău înaintea Domnului, iar împărăŃia de nord a avut 19
împăraŃi şi toŃi au făcut ce este rău înaintea Domnului. Dumnezeu
a adunat viaŃa acestor împăraŃi răi şi cu o propoziŃie a definit
întreaga lor viaŃă, spunând: „a făcut ce este bine“ sau spunând: „a
făcut ce este rău“. Dacă în noaptea următoare Ńi s-ar cere sufletul,
ca bogatului căruia i-a rodit Ńarina, care din aceste două propoziŃii
ar descrie viaŃa ta? Cei care au făcut ce este rău au un deznodământ trist, pe când cei care au făcut ce este bine au în faŃa lor o
viaŃă veşnică fericită. Când omul se luptă după două raiuri, unul
aici şi unul sus, ajunge în iad, pentru că acela care vrea să-şi
păstreze viaŃa şi-o va pierde (Luca 9:24).
Dacă eşti un suflet care nu te-ai împăcat cu Dumnezeu prin
jertfa Domnului Isus, trebuie să ştii că aşa cum a spus Naomi
odată: „Dumnezeu S-a rostit împotriva mea“, Domnul, datorită
dreptăŃii Lui, nu va avea încotro decât să te condamne la o
pedeapsă veşnică departe de faŃa Lui. De la Adam încoace toŃi
suntem în stare de vrăjmaşie cu Dumnezeu, pentru că ne-am alăturat vrăjmaşului lui Dumnezeu, dar bunătatea Lui a deschis o
cale numită har, prin care să ni se înlăture vina. Prin har, prin
pocăinŃă, din vrăjmaşi El ne face copii ai Lui, şi în loc să se „rostească împotriva noastră“ El devine Acela care rosteşte iertare şi
viaŃă în dreptul nostru. „Deci, ce vom zice noi în faŃa tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva
noastră?“ (Romani 8:31). Când El se rosteşte a fi de partea noastră nimeni nu ne poate birui, iar ascultarea de El ne menŃine în
această stare de prietenie şi siguranŃă.
„Vrăjmaşii mei dau înapoi, în ziua când Te strig: ştiu că
Dumnezeu este de partea mea“ (Psalmul 56:9). Păcatul lui Adam
a fost că a ascultat de glasul femeii mai mult decât de a lui
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Dumnezeu (Genesa 3:17), iar al doilea păcat a fost acela că a
mâncat din fructul oprit. Primul păcat al femeii a fost că a ascultat de amăgirea şarpelui, care i-a strecurat îndoială în ceea ce a
spus Dumnezeu, iar al doilea a fost acela că a mâncat din pomul
oprit. Tu de cine vrei să asculŃi? Te-ai gândit vreodată că unele
lucruri pe care le faci sunt lucruri pe care le urăşte Dumnezeu? De
cine asculŃi acela îŃi este stăpân. PoŃi să asculŃi de sfatul Scripturii
prin care Domnul te cheamă la pocăinŃă, sau poŃi să alegi să-L
sfidezi şi să-Ńi urmezi planul tău, fără să iei seama că Domnul
S-a rostit împotriva ta şi să continui astfel pe calea ce duce la o
pierzare veşnică.
Păcatul este dulce pentru păcătos şi parcă i se lipeşte de suflet,
dar la urmă aduce ruşine, durere şi moarte. Niciun suflet nu dispare în neant şi nu există anihilare după această viaŃă trăită în
trup, ci sufletul omului trăieşte veşnic cu Dumnezeu sau departe
de Dumnezeu. Domnul Isus te cheamă la mântuire până într-o zi,
iar apoi va tăcea pentru că ştie că în viaŃa ta vine tăcerea, întunericul, moartea fizică, judecata, sentinŃa şi moartea a doua. Fiecare
suflet poate să se pregătească pentru întâlnirea cu Dumnezeu şi,
în bunătatea Lui, El alege să ne spună să ne pregătim pentru că
este posibil să fim pregătiŃi pentru a-L întâlni. „...Pregăteşte-te să
întâlneşti pe Dumnezeul tău....“ (Amos 4:12).
Dacă nu te-ai predat Domnului şi nu ai încheiat legământ cu El
prin botez trebuie să ştii că Domnul S-a rostit împotriva ta şi când
vei sta înaintea Lui te va întreba ce ai făcut cu avertizarea pe care
Ńi-a dat-o. De când ne naştem, viaŃa este o continuă pregătire pentru un următor eveniment, dar nicio pregătire nu este mai importantă decât pregătirea noastră în vederea zilei când vom sta
înaintea lui Dumnezeu. În vederea acestei pregătiri El pune la
dispoziŃia sufletului nostru o haina de nuntă, care este haina neprihănirii pe care ne-o dă Domnul Isus, care a plătit prin jertfa Sa la
Golgota preŃul acestei haine (Romani 3:21, Filipeni 3:9).
Ne pregătim pentru întâlnirea cu El mai întâi împăcându-ne cu
Dumnezeu prin pocăinŃă, iar apoi prin lucrarea pe care o face în

viaŃa noastră Duhul Sfânt ne pregătim cu fapte făcute în neprihănire, ca atunci când vom sta înaintea Lui cuvintele Lui să nu fie
împotriva noastră (Matei 25:41), ci în favoarea noastră (Matei
25:34). Dumnezeu a pregătit o zi când toŃi cei care îmbracă haina
mântuirii vor fi adunaŃi ca o comoară a Domnului (Maleahi 3:17)
acolo unde este El. Alege astăzi să te dedici pentru a trăi pentru
Domnul, nu cu o inimă împărŃită, ci fără să-Ńi laşi nicio opŃiune
deschisă faŃă de idoli. Apoi, mulŃumeşte-I Domnului pentru că
prin acele cuvinte ale Lui rostite împotriva ta, chiar dacă la
început Ńi s-au părut mai aspre, ai fost trezit şi chemat la mântuire.
Când ajungi să-L cunoşti pe Domnul îŃi dai seama că în spatele
acelor cuvinte aspre rostite împotriva ta, precum şi în spatele
tuturor mustrărilor Lui, există o dragoste adevărată, care îŃi vrea
binele veşnic. Când Domnul Isus va fi în viaŃa ta, pentru sufletul
tău vor răsări zorile şi chiar dacă lumea din jurul tău iubeşte şi
trăieşte în întuneric, tu, care prin înfiere devii un fiu sau o fiică a
Luminii, vei fi totdeauna în lumină, pentru că trăind cu
Dumnezeu vei trăi în lumină. Alege să trăieşti doar pentru El şi la
sfârşit de drum vei auzi cele mai dorite cuvinte pe care le va rosti
Dumnezeu în dreptul tău: ,,...Bine, rob bun şi credincios; ai fost
credincios în puŃine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intră
în bucuria stăpânului tău!“ (Matei 25:23).
Amin
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11
DE CE STA{I |I V} UITA{I SPRE CER?
„şi cum stăteau ei cu ochii pironiŃi spre cer, pe când
Se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbaŃi îmbrăcaŃi
în alb, şi au zis: «BărbaŃi Galileeni, de ce staŃi şi vă
uitaŃi spre cer?»“ Faptele apostolilor 1:10, 11

D

upă încheierea lucrării Sale pe pământ, la patruzeci de
zile după ce a înviat, Domnul Isus, într-un mod oficial
am putea spune, S-a înălŃat la cer din mijlocul ucenicilor. A fost momentul unei despărŃiri fizice, urmând ca
Mântuitorul să rămână cu ei prin Duhul Sfânt. Scriptura este
presărată cu idei şi cu povestiri despre un loc unde locuieşte
Dumnezeu. Acest loc este numit cer. ÎnălŃarea Domnului Isus a
confirmat faptul că există un asemenea loc ce are o adresă fixă,
unde, într-o altă dimensiune, în prezenŃa lui Dumnezeu, locuiesc
suflete şi îngeri. Chiar dacă pentru ucenici, bucuria învierii
Domnului devenise o realitate cu care ei începuseră să se obişnuiască, în momentele despărŃirii de El, la marginea Ierusalimului,
inima le-a fost încercată de sentimentele dureroase ale despărŃirii
de cineva drag. Domnul Isus le-a explicat necesitatea plecării Lui
la Tatăl şi le-a adus aminte de făgăduinŃa revărsării Duhului Sfânt,
care avea să fie în continuare Mângâietorul lor şi al tuturor celor
care, de-a lungul vremurilor, vor alege să se împace cu Dumnezeu
prin jertfa desăvârşită adusă de El la Golgota.
În textul acesta, care descrie despărŃirea dintre ÎnvăŃător şi
ucenici, ni se spune că, aşa cum îngerii au participat la venirea
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Domnului în lume, tot aşa îngerii au fost prezenŃi la plecarea Lui
de pe pământ. Întrebarea îngerului adresată ucenicilor va fi
subiectul acestui mesaj. Chiar dacă pentru ei a fost o întrebare
care a venit cu o explicaŃie, pentru noi, ucenicii Lui de astăzi, va
fi o întrebare pe care o vom lăsa să se îndrepte în mod personal
către fiecare dintre noi, care spunem că Îl cunoaştem şi Îl iubim
pe Domnul Isus.
„De ce stai şi te uiŃi spre cer?“ Ori de câte ori stăm în prezenŃa
Domnului prin rugăciune sau prin meditaŃie, gândul nostru,
privirea noastră spirituală se îndreaptă spre cer, spre dătătorul
oricărui dar bun şi desăvârşit. În astfel de clipe, chiar dacă nu
privim spre nişte nori aflati pe cer şi chiar dacă nu folosim întotdeauna cuvinte, privim prin credinŃă spre locul numit cer, iar prin
intermediul rugăciunii Îi cerem sau Îi spunem ceva Domnului.
Suntem îndreptăŃiŃi şi chiar îndemnaŃi de Scriptură să facem tot
felul de rugăciuni. Privind astfel spre cer, de multe ori prezentăm
urgenŃele şi dorinŃele după prioritatea pe care o au în viaŃa noastră. În funcŃie de dorinŃele şi de sentimentele noastre care au prioritate în momentele când privirea noastră se îndreaptă spre cer,
în noi se formează un caracter şi o personalitate spirituală care ne
defineşte înaintea Cerului ca oameni duhovniceşti sau lumeşti.
Chiar şi după învierea Mântuitorului, îi găsim pe ucenici
privind spre cer, aşteptând să intre în posesia unor lucruri sau poziŃii trecătoare: „...Doamne, în vremea aceasta ai de gând să aşezi
din nou ÎmpărăŃia lui Israel?“ (Fapte 1:6). Au trecut zilele hotărâte
de Dumnezeu şi, întocmai cum Domnul Isus le-a promis, făgăduinŃa Tatălui S-a revărsat peste ucenicii adunaŃi în camera de sus.
ToŃi au fost botezaŃi cu Duhul Sfânt întocmai cum le-a promis
Domnul Isus: „şi iată că voi trimite peste voi făgăduinŃa Tatălui
Meu; dar rămâneŃi în cetate până veŃi fi îmbrăcaŃi cu putere de
sus“ (Luca 24:49). Această umplere cu Duhul Sfânt a produs o
schimbare în felul în care ucenicii Domnului priveau spre cer în
rugăciune. Dacă până atunci au cerut lucruri trecătoare, odată ce
puterea Duhului Sfânt a umplut templul trupului lor, privirea lor
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spre cer s-a schimbat. Ei au început să dorească şi să ceară cu prioritate lucruri spirituale. Până atunci priveau spre cer şi poate se
întrebau când vor primi slujbele înalte din ierarhia ÎmpărăŃiei
Domnului Isus la care poate visau de mult timp, sau voiau să ştie
ce beneficii le va aduce rangul lor, pentru că au umblat cu
Domnul Isus trei ani şi jumătate.
A fost adevărat atunci şi este adevărat şi astăzi faptul că, dacă
de sus nu coboară Puterea aceea pe care nici cel mai mare om născut din femeie nu a putut-o da, sufletul este gol şi pustiu. Asta se
poate vedea şi prin felul în care privim spre cer în rugăciune.
Această Putere a Duhului Sfânt schimbă omul din interior spre
exterior, şi, în acest fel, treptat, încep să apară dovezi numite
„roade„, care spun că acel suflet nu mai este pământesc, ci
duhovnicesc. „Voi însă nu mai sunteŃi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. Dacă
n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui“ (Romani 8:9). A
avea această putere care face din noi martori ai Învierii Domnului
Isus înseamnă a avea biruinŃă în loc de înfrângere în luptele spirituale (Efeseni 12). A avea această putere înseamnă a privi spre
cer având priorităŃi spirituale şi nu doar pământeşti. A avea
această putere înseamnă să priveşti spre cer având cea mai mare
dorinŃă, ca suflet mântuit, să rămâi fidel legământului făcut cu
Domnul, dorind ca Domnul să vină, pentru că Îl iubeşti. Când
primim această putere, mânaŃi de un zel sfânt, descoperim că
începem să căutăm să lucrăm în folosul ÎmpărăŃiei Celui pe
care-L iubim şi, lucrând cu zel, ne uităm spre Cer „aşteptând
fericita noastră nădejde şi arătarea slavei marelui nostru
Dumnezeu şi Mântuitor Isus Hristos“ (Tit 2:13).
Privind la efectul acestei puteri în viaŃa omului, trebuie să ne
întrebăm şi noi: „De ce stai şi priveşti spre cer?“ sau: „Care este
scopul cu care priveşti spre cer?“ DorinŃele noastre şi focul cu
care ne prezentăm priorităŃile înaintea Domnului ne fac să ne
asemănăm cu ucenicii Domnului înainte de Cincizecime sau după
ce au primit făgăduinŃa: „şi iată că voi trimite peste voi făgăduinŃa

Tatălui Meu...„(Luca 24:49). Indiferent de preferinŃa confesională, felul în care ne uităm spre Cer va spune, prin roade, dacă în
noi este Duhul Sfânt sau ne va spune că suntem lumeşti şi fără
puterea Duhului Sfânt. Problemele pe care le ridicăm spre cer în
rugăciune aşteaptă soluŃii pământeşti ale unor situaŃii care, până
la urmă, se dovedesc a fi temporare? Sau ele vor exprima mai
întâi de toate dorinŃa ca sufletele să fie mântuite, noi fiind gata
pentru clipa întâlnirii cu Domnul? Privind spre cer, facem tot felul
de rugăciuni, dar unele dorinŃe ni le exprimăm cu foc şi cu pasiune, pe când alte cauze pot ajunge a fi menŃionate de noi din rutină sau chiar dintr-o oarecare obligaŃie.
Cei care se iubesc au dorinŃa să fie împreună. Când se întâlnesc
doi sau mai mulŃi care au aceleaşi dorinŃe, de multe ori leagă prietenii strânse. Aşa este şi în cazul credinciosului care Îl iubeşte pe
Domnul şi simte iubirea Lui. Cei al căror suflet este sănătos,
dorind să fie cu Domnul Isus, privesc spre cer şi spun: „Vino,
Doamne Isuse!“ pentru că vor să fie cu El. PrezenŃa Domnului
Isus în viaŃa celui mântuit este o nevoie fundamentală, nu o opŃiune pentru atunci când are nevoie de ceva de la El. Recunoscând
dependenŃa noastră de Domnul, pe măsură ce umblăm cu El, Îi
recunoaştem tot mai uşor vocea şi o deosebim de vocea lupilor
îmbrăcaŃi în piei de oi sau de glasul lupilor care au învăŃat să
behăie. Avem privilegiul de a avea o relaŃie personală de prietenie
cu Domnul Isus prin har. Adevăratul har ne duce la ascultare de
El. Mintea omului este un continuu izvor de gânduri, iar cel care
primeşte făgăduinŃa Tatălui este ajutat să privească şi să meargă
cu încredere spre Cer, mânat fiind de dorinŃe sfinte, viaŃa lui pe
pământ fiind plină de realizări spirituale.
Echiparea cu această putere, care te face să vezi diferit valorile
vieŃii, nu este o echipare suplimentară, ci este absolut necesară.
Această Putere te schimbă, pentru că îmbrăŃişezi un alt set de valori, mult diferit de al lumii, aşa că tot mai rar, privind spre Cer,
pui întrebarea cu care, de obicei în mod tăcut, majoritatea condamnă divinitatea. Această întrebare este: „De ce?“ Cei care
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privesc cu ochii aŃintiŃi spre cer, spre Căpetenia desăvârşirii lor
(Evrei 12:2), sunt cei care au înŃeles că a te compromite nu este o
soluŃie, chiar dacă lumea este nedreaptă şi te tratează cu mârşăvie
punându-Ńi tot felul de piedici pe drumul spre Casa Tatălui. Cei
care se uită spre Cer cu motivaŃii corecte sunt cei care au înŃeles
că osteneala lor în Domnul nu este zadarnică. Cei care se uită spre
Cer aşteptând pe Domnul cu un cuget nepătat sunt cei care îşi găsesc plăcerea în Cuvântul Domnului, fără să forŃeze interpretarea
lui pentru a se potrivi unor libertăŃi şi desfrânări nepermise. Nu-i
mută hotarul şi nu-L strică în vreun fel, deoarece sfaturile, poruncile şi promisiunile pe care le conŃine Cuvântul Sfânt le păstrează
vederea clară, ei văzând astfel nu doar orizontul pământesc al
lucrurilor, ci şi orizontul spiritual, ÎmpărăŃia lui Dumnezeu.
Când gustăm şi vedem că „bun este Domnul“ şi ne facem părtaşi Duhului Sfânt prin această umplere, fiecare dintre noi
primeşte o capacitate de slujire. Ochii primesc o claritate spirituală şi în piept creşte ceva care nu poate fi ascuns sau stăvilit, ci
apare o râvnă sfântă de a lucra în via Domnului. Un astfel de
suflet care primeşte făgăduinŃa Tatălui şi poartă numele de copil
al Lui se deosebeşte de ceilalŃi oameni de pe pământ pentru că, în
măsura în care ascultă, este cârmuit de puterea Duhului Sfânt.
„Căci toŃi cei ce sunt călăuziŃi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai
lui Dumnezeu“ (Romani 8:14). Dacă privirea noastră spre cer ne
leagă tot mai mult de cer şi nu de pământ, se dovedeşte că sfinŃenia noastră a devenit o prioritate. Atât gândirea cât şi vorbirea
noastră au un rol important în sfinŃirea noastră şi recunoaştem
valoarea acestui fel de a ne separa de felul lumii atunci când privim spre cer în rugăciune. După starea de sănătate a sufletului,
simŃim sau nu simŃim o legătură cu Cerul atunci când privim spre
El. Puterea cuvintelor rostite atunci când facem greşeli, pe care de
obicei ni le iertăm uşor, poartă o încărcătură spirituală ce ne
afectează felul în care privim spre cer.
Trăim într-o lume fizică, dar şi în una spirituală care există
paralel cu lumea pe care o vedem cu ochii fizici. Avem cinci

simŃuri care nu întotdeauna ne spun totul despre lumea fizică şi
totuşi, ca oameni care au devenit făpturi noi, avem acces şi putem
pătrunde în lumea spirituală prin cuvintele şi prin dorinŃele sufletului nostru. Textul Sfintelor Scripturi ne învaŃă că în trecut puterea cuvintelor unor oameni s-a dovedit a fi foarte mare atunci
când au blestemat şi când au binecuvântat. Aceste cuvinte au
pătruns în lumea spirituală şi au atras consecinŃe. Iosua a dărâmat
Ierihonul şi l-a blestemat (Iosua 6:26) ca apoi, cu aproximativ
cinci sute de ani mai târziu, cineva să-l rezidească la preŃul
blestemului rostit de Iosua (1 ÎmpăraŃi 16:34). Suntem chemaŃi să
binecuvântăm (Romani 12:14) înaintea Domnului (Genesa 27:7)
şi, ca unii care au fost binecuvântaŃi, înŃelegem valoarea binecuvântării. Din acest motiv trebuie să ne înfrânăm limba de la a face
pagube (Iacov 1:26). Poate că citind acest mesaj ai spus că nu Ńi
se potriveşte pentru că nu ai recunoscut stările descrise ca fiind
parte din experienŃa vieŃii tale şi este posibil să fii unul dintre
acele suflete care nu ridică ochii spre cer să ceară sau să se aştepte
să primească ceva de la Dumnezeu.
Contrar mitului că omul se naşte bun, Scriptura ne spune că
toŃi oamenii sunt născuŃi în păcat şi sunt lipsiŃi de harul lui
Dumnezeu (Romani 3:10). Dacă am spune despre cuvântul
„milă“ că este un cuvânt al Vechiului Testament, cuvântul „har“
este cuvântul potrivit pentru Noul Testament. Arătându-ne mila,
subliniem faptul că El nu ne-a dat ce meritam, adică pedeapsa, iar
prin har El ne dă ce nu merităm, adică iertarea şi puterea să
alegem să nu mai trăim în păcat. Noe a fost un om neprihănit care
a umblat cu Dumnezeu, dar asta nu a fost destul ca să poată fi salvat, ci a avut nevoie de mila lui Dumnezeu (Genesa 6:8). Cuvântul „har“ este un cuvânt mult îndrăgit de cei care-l înŃeleg, însă
pentru acei care nu-l înŃeleg poate fi doar un cuvânt ce face parte
din limbajul bisericesc.
Prin pocăinŃă, fără să depindem de vreun merit al nostru, privim cu credinŃă spre cer, iar prin intermediul rugăciunii, în meritul jertfei Domnului Isus, primim iertarea care ne pune sufletul în

116

117

ESTE SUFLETUL TÃU MÂNTUIT?

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

siguranŃa neprihănirii (Romani 5:1). Oferta mântuirii, prin această
uşă a harului, are un timp de expirare. Ca să poŃi fi unul dintre cei
care-şi ridică ochii spre cer pentru a avea o legătură cu Dumnezeu
Tatăl, care ne-a creat, trebuie să experimentezi şi tu, în viaŃa ta,
ceea ce Mântuitorul Isus şi mai târziu ucenicii au numit
„pocăinŃă“. Cu cât înŃelegi mai repede că omul nu poate avea niciun fel de legătură sau contact cu Dumnezeu care să-i fie favorabil, în afară de jertfa Fiului Său, cu atât vei fi mai aproape de locul
şi de clipa în care poŃi primi iertarea lui Dumnezeu, restaurarea la
rang de fiu sau fiică împreună cu toate celelalte promisiuni care
vin odată cu poziŃia de copil al lui Dumnezeu.
PocăinŃa înseamnă printre altele o continuă renunŃare la voia ta
în favoare voii Lui; înseamnă a te schimba de la viaŃa după
dorinŃele omului vechi care moare, la viaŃa după dorinŃele lui
Dumnezeu primite şi înŃelese de omul cel nou. O astfel de privire
spre cer îŃi schimbă viaŃa din temelii. Dacă ai trăit cândva pentru
lucrurile care trec odată cu folosirea lor, acum vei începe să
trăieşti pentru ceea ce rămâne veşnic. Orice ai avea, dacă îŃi poate
fi luat sau dacă mai devreme sau mai târziu trebuie să te desparŃi
de acele lucruri, ele nu merită să fie numite bogăŃii. Adevăratele
bogăŃii sunt acelea care nu trec, şi anume sufletele oamenilor şi
ÎmpărăŃia lui Dumnezeu. Atât pentru cei care privesc spre cer cât
şi pentru cei care aleg să nu privească spre cer pentru a se împăca cu Creatorul lor, există un final al acestei vieŃi numit moarte.
DemonstraŃia acestei lecŃii, mai devreme sau mai târziu, se face în
toate casele. Dacă ai făcut multe lucruri pe pământ pe care
oamenii le consideră de valoare, se poate să ajungi celebru între
pământeni, dar dacă nu ai făcut voia Domnului, Ńi-ai risipit viaŃa.
Oricât de bine ai fi înrădăcinat în această viaŃă prin lucruri,
prin relaŃii sau menŃinându-Ńi acest trup sănătos, din cauza zestrei
moştenite de la Adam, moartea intervine în ziua hotărâtă de
Dumnezeu şi curmă visurile oricui, oricât de îndrăzneŃe şi oricât
de nobile ar fi. Dacă însă ai privit spre cer şi ai primit înfierea
punându-Ńi apoi viaŃa la dispoziŃia ÎmpărăŃiei lui Dumnezeu, ceea

ce este mai bun şi mai de dorit este încă înaintea ta în locul unde
se întâlnesc cei vii. MulŃi au strigat după Domnul Isus să fie vindecaŃi, iar alŃii i-au cerut vindecare pentru cei dragi. Însă o anumită categorie de oameni fie nu au avut ocazia, fie nu au avut
curajul să-I ceară vindecare, dar au avut credinŃa că este de ajuns
să se atingă de poala hainei Domnului Isus ca să fie vindecaŃi şi,
atingându-se de El, au fost vindecaŃi (Matei 14:36). Cei care, prin
credinŃă, se ating şi astăzi de El pot fi vindecaŃi. Cei care se ating
de El se deosebesc de cei care nu-L ating. Cei care se ating de El
sunt schimbaŃi şi spun ce a spus cândva Maria, mama Domnului
Isus: „..Iată roaba (robul) Domnului; facă-mi-se după cuvintele
tale!“ (Luca 1:38). Doar o atingere din partea Lui şi în mintea
noastră se înghesuie idei de tot felul, planuri şi dorinŃe prin care
vrem să îndeplinim voia Domnului. Când te atingi de El, renunŃi
la voia ta şi spui ca Saul din Tars: „Ce vrei să fac?“
Fiecare dintre noi putem beneficia de o îmbogăŃire în practicarea rugăciunii noastre, când privim prin credinŃă spre Cer,
printr-o atingere a Lui care te schimbă după chipul Lui. Această
privire spre Cer produce o trezire spirituală care te scoate din rutină şi din obiceiurile ceremoniilor religioase şi te face să ajungi să
te vezi cum eşti. Rezultatul acestui fel de a privi spre Cer face
sufletul creştinului să simtă prezenŃa Lui prin puterea Duhului
Sfânt. Dumnezeu Tatăl este izvorul Mântuirii; de aceea apostolul
Pavel Îl numeşte „Dumnezeu Mântuitorul„. Dumnezeu Fiul este
Cel care a lucrat mântuirea, iar Dumnezeu Duhul Sfânt este Cel
care face această mântuire reală şi simŃită în mod personal de
sufletul care, prin pocăinŃă, vine la mântuire (1 Timotei 1:1).
Dumnezeu, care nu este tributar timpului, care a creat cerurile
şi pământul, este un Dumnezeu Trinitar, adică, Dumnezeu Tatăl,
Fiul şi Duhul Sfânt, între care există o armonie desăvârşită.
Această învăŃătură, care nu poate fi pe deplin pătrunsă de mintea
omenească stă la baza credinŃei creştine. Printr-o privire sinceră
spre cer, în rugăciune, putem avea părtăşie cu acest Dumnezeu
bun, care este aşa de MăreŃ că nu poate fi cuprins pe deplin de
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mintea şi de gândirea noastră. Ochiul omului nu-L poate vedea pe
Dumnezeu, dar în viaŃa celor care au primit făgăduinŃa Tatălui se
poate vedea prin roade efectul pe care Dumnezeu îl are în om.
Privirea spre Cer ne ajută să îndeplinim ce ne spune Scriptura,
atunci când ni se spune să ne urâm viaŃa aceasta. Acest lucru nu
înseamnă să ne urâm trupul, care, în cazul celui credincios, este
templu Duhul Sfânt. Ceea ce trebuie să urâm este partea aceea din
noi care vrea slava deşartă a lumii şi se supără când este mustrată
sau corectată pe drept. O astfel de mustrare, de care avem nevoie
când nu privim spre cer, taie din drepturile firii vechi, şi în loc să
domine eul nostru, viaŃa noastră este condusă de Duhul Sfânt. În
acest fel trec de la a fi mereu îngrijorat de reputaŃia mea, la a simŃi
şi a preŃui bucuria călăuzirii Duhului Sfânt, care nu este un eveniment ce are loc o dată sau de două ori pe an, ci este un fel de a trăi
având o ungere cu untdelemnul bucuriei (Evrei 1:9).
Din momentul în care sunt mântuite, multe suflete privesc spre
Cer aşteptându-L pe Domnul, însă fără să fi adus măcar un suflet
la Domnul. Dacă ai ajuns mântuit, destinul şi destinaŃia ta finală
a fost schimbată. Prin acest destin propus şi oferit de Dumnezeu
eşti chemat să faci lucruri mari care au efect veşnic. Odată mântuit, ai ocazia să fii lucrător împreună cu Dumnezeu şi să scapi
suflete de iad, iar contribuŃia ta, oricât de mică ar fi, când este
motivată de dragoste şi udată cu lacrimi, are impactul dorit de
Duhul Sfânt.
Dacă simŃi că ai scăpat de dogoarea iadului, dacă vina Ńi-a fost
luată, nu privi doar spre cer aşteptându-L pe Domnul cu mâinile
goale, ci ieşi la răscrucile de drum ale vieŃii şi îndeamnă călătorii
care merg pe drumul numit viaŃă pământească, să pornească pe
drumul care duce la cel care le poate da mântuirea, adică la
Hristos. Nu este nevoie să fii un mare evanghelist, ci trebuie doar
să le spui celor nemântuiŃi în cuvinte simple că există Rai şi iad şi
că fiecare dintre noi s-a născut păcătos. Trebuie să le spui oamenilor că există scăpare de vină prin iertarea pe care o primim în
meritul jertfei Domnului Isus.

Lumea, care într-un iureş îndemnă mulŃimile spre veşnicie fără
a fi pregătiŃi pentru întâlnirea cu Dumnezeu, spune: „Trăieşte
clipa! Trăieşte-Ńi viaŃa!“ Însă Dumnezeu, care este bun şi nu vrea
moartea păcătosului, ne spune prin Cuvântul Sfintelor Scripturi să
trăim pentru veşnicie! ÎnfometaŃi după împlinire şi fericire, rând
pe rând, toŃi oamenii muşcă momeala lumii, care oferă aşa-zise
plăceri, prin vicii, ca apoi să descopere că sunt agăŃaŃi, prin patimi, ca un peşte de un cârlig nemilos.
Într-o vreme în care ideea de a trăi după valorile propuse de
Scriptură devine tot mai străină de ceea ce oamenii numesc normal, Dumnezeu te cheamă să-Ńi îndrepŃi ochii spre cer ca să-I ceri
şi El să-Ńi dea o înŃelegere a voii Lui pentru viaŃa ta. Atunci vei
înŃelege că rostul tău pe pământ este să-L cunoşti pe Domnul şi să
te bucuri de El. Prin rugăciune, priveşte spre cer, de unde îŃi vine
ajutorul cu adevărat, şi într-o zi te vei îndrepta spre acest loc
numit cer, pentru a fi veşnic cu cel spre care, prin credinŃă, în
vreme bună şi în vreme grea, ai privit cu credincioşie. Uită-te
spre cer!
Amin
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12
S} NU-I FACEM S} P}C}TUIASC}!
„Dar, ca să nu-i facem să păcătuiască, du-te la mare,
aruncă undiŃa, şi trage afară peştele care va veni
întâi; deschide-i gura, şi vei găsi în ea o rublă pe care
ia-o şi dă-le-o lor, pentru Mine şi pentru tine.“
Matei 17:27

S

fânta Scriptură este Cartea lui Dumnezeu scrisă în folosul nostru, de oameni făcuŃi destonici de El. Nu a fost
scrisă printr-o contribuŃie a unei înŃelepciuni pământeşti,
ci prin inspiraŃie divină. Cuvintele acestei cărŃi, care au viaŃă din
Dumnezeu la fel cum primul om a primit viaŃă din El, ne arată
adevăratul rost al lucrurilor pe pământ, spre a putea deosebi ceea
ce nu are o valoare de ceea ce are valoare şi rămâne veşnic.
Cuvintele acestei cărŃi ne învaŃă că este ceva care merită tot
interesul şi investiŃia noastră. Acest ceva este sufletul nostru care
va trăi veşnic. Cartea aceasta ne arată că există Cineva care merită toată ascultarea şi recunoştinŃa noastră. Acest Cineva, care a
făcut posibil să ne petrecem veşnicia într-un loc fericit, este
Dumnezeu. Biblia este cartea de care te poŃi apropia în fiecare zi
flămând, ca apoi, de fiecare dată să pleci sătul. Să cauŃi să te
adânceşti în această carte căutând comori este ca şi cum ai săpa
într-un loc unde sigur există o comoară.
Pentru mulŃi, citirea Cuvântului este una dintre bucuriile vieŃii.
Pentru alŃii, studiul ei este tratat ca un lucru neplăcut, dar necesar,
aşa cum ar lua un medicament amar la gust. MulŃi doresc şi le
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place ceea ce le promite această Carte, dar nu le place ceea ce ea
le cere, pentru că se simt stânjeniŃi în dorinŃele lor de a împlini
voia firii pământeşti. Această Carte, care ne arată voia lui
Dumnezeu pentru noi, ne învaŃă că unul dintre lucrurile asupra
cărora trebuie să veghem să nu îl facem este să nu-i facem pe cei
din jurul nostru să păcătuiască. „Vai de lume, din pricina prilejurilor de păcătuire! Fiindcă nu se poate să nu vină prilejuri de păcătuire; dar vai de omul acela prin care vine prilejul de păcătuire!“
(Matei 18:7). Ca să arate ceea ce poate fi un mare pericol pentru
sufletul omului, Domnul Isus a folosit de câteva ori cuvântul:
„Vai!“ Păcatul de a face pe alŃii să păcătuiască a fost clasificat de
El ca fiind unul dintre păcatele grave. Când cineva păcătuieşte
împotriva lui însuşi, este pedepsit, dar când păcătuieşte împotriva
altora, făcându-i pe alŃii să păcătuiască, vina şi pedeapsa este mai
mare, aşa cum vedem şi în cazul lui Ieroboam, care a oprit
poporul să se ducă la Ierusalim să se închine Domnului în Templu. „şi fapta aceasta a fost un prilej de păcătuire. Poporul se
ducea să se închine înaintea unuia din viŃei până la Dan“
(1 ÎmpăraŃi 12:30). Pedeapsa pentru instalarea acelor doi idoli,
fapt care a dus poporul la idolatrie, nu a întârziat şi a fost cum nu
se poate mai aspră. „şi fapta aceasta a fost un prilej de păcătuire
pentru casa lui Ieroboam, şi pentru aceasta a fost nimicită ea şi
ştearsă de pe faŃa pământului“ (1 ÎmpăraŃi 13:34).
Domnul Isus, când a umblat cu ucenicii Lui pe pământ, a fost
foarte mişcat şi înduioşat de nevoile fizice şi spirituale ale
poporului. A vindecat mulŃi bolnavi, a înviat morŃi, a hrănit
mulŃimile, a făcut minuni asupra naturii şi şi-a arătat puterea de
Dumnezeu, dar, pe lângă toate acestea, a avut grijă de încă un
lucru pe care l-a socotit important: să nu facă pe cineva să păcătuiască. Domnul Isus a făcut o distincŃie clară între lucrurile care
puteau fi o pricină de poticnire şi mofturile unora care nu puteau
să accepte adevărul rostit de El. „Isus, care ştia în Sine că ucenicii
Săi cârteau împotriva vorbirii acesteia, le-a zis: „Vorbirea aceasta
este pentru voi o pricină de poticnire?»“ (Ioan 6:61). „Ferice de
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acela pentru care nu voi fi un prilej de poticnire“ (Luca 7:23).
Unii din cei care „se poticnesc“ în El sunt cei care spun că
Evanghelia Domnului Isus, care oferă mântuirea prin har, este
prea simplă.
Am întâlnit în India oameni care au crescut în cunoştinŃă de
mesajul Evangheliei, care însă fără măcar să încerce Apa vie, au
refuzat-o şi s-au dus să găsească ceva mai sofisticat sau mai greu.
Unul dintre cazurile pe care Domnului Isus le-a considerat o
posibilă piatră de poticnire a fost plătirea taxei anuale obligatorie
pentru fiecare israelit. FuncŃionarii Templului din Ierusalim,
însărcinaŃi cu strângerea dării pentru Templu, l-au întrebat pe
Petru dacă ÎnvăŃătorul lor plăteşte darea. Petru le-a spus că o
plăteşte şi după aceea, când s-a dus să vorbească cu Domnul, care
nu a avut nevoie să i se prezinte situaŃia, El i-a luat-o înainte şi
i-a spus de ce plăteşte taxa şi cum o va plăti.
Taxa templului era de o jumătate de siclu pe an, pentru fiecare
evreu, începând cu vârsta de douăzeci de ani. Domnul Isus era
Domn al Sabatului şi al Templului; de aceea era scutit de la plata
acestei taxe, dar ca să nu-i facă să păcătuiască cu gândula, a ales
să plătească taxa printr-o minune. L-a trimis pe Petru, de data
aceasta nu cu năvodul, ci cu undiŃa, la mare, şi i-a spus că primul
peşte pe care-l va prinde, va avea în gură o rublă, şi i-a spus să
plătească cu acel ban taxa la Templul pentru amândoi. Vedem din
Scriptură că uneori Dumnezeu alege să folosească creaturi inferioare ca să îndeplinească voia şi planul Lui. Aşa a fost şi în cazul
acesta: peştele pe care l-a prins Petru cu undiŃa, a avut în gura lui
moneda necesară pentru a plăti taxa Templului pentru două persoane. Motivul acestei supuneri a Domnului faŃă de Legea Templului a fost ca oamenii care nu-I cunoşteau rangul şi autoritatea
să nu păcătuiască gândind sau spunând lucruri nepotrivite.
Dragostea pentru semenii noştri implică, în parte, această grijă
să nu-i facem să păcătuiască. Este uşor să iubeşti oamenii cu binoclul, dar când eşti chiar între ei şi ai de-a face cu oameni dificili,
se cere atenŃie şi putere deosebită ca să nu fi o piatră de poticnire

pentru ei. Domnul Isus şi mai târziu ucenicii Lui au avut această
prioritate şi trebuie să o avem şi noi. „Să nu fiŃi pricină de păcătuire nici pentru Iudei, nici pentru Greci, nici pentru Biserica lui
Dumnezeu“ (1 Corinteni 10:32).
După cum reiese din epistolele scrise, apostolul Pavel a crezut
că este important să Ńii seama de cugetul altuia şi, în tot ce faci şi
în tot ce spui, să ai grijă să nu faci pe cineva să păcătuiască. „Bine
este să nu mănânci carne, să nu bei vin şi să te fereşti de orice
lucru, care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire“ (Romani 14:21). Un cuvânt nepotrivit, un
gest deplasat, o îmbrăcăminte provocatoare, întărâtarea unui copil
la mânie, trişarea în afaceri de orice fel, chiar şi un mod nepotrivit de a conduce, care ăi face pe ceilalŃi şoferi să rostească cuvinte
nepotrivite, sunt doar câteva exemple practice a felului în care îi
putem face foarte uşor pe semenii noştri să păcătuiască. Un astfel
de comportament îl poate face pe aproapele nostru să rostească
cuvinte sau să gândească lucruri care zămislesc păcat sau produc
o slăbire în credinŃă. „...Ci mai bine judecaŃi să nu faceŃi nimic,
care să fie pentru fratele vostru o piatră de poticnire sau un prilej
de păcătuire“ (Romani 14:13). Este foarte uşor pentru om să rostească cuvinte aspre, cuvinte tăioase, cuvinte ce mustesc de
ironie, care fac răni, prăbuşind astfel un suflet care abia mai stă în
picioare. De aceea cât timp suntem pe drumul numit „viaŃa
pământească“ şi încă nu am ajuns la destinaŃie, trebuie să ne
temem de paguba pe care o putem face determinând pe altcineva
să păcătuiască (Matei 12:37).
Mark Twain, un scriitor american, a spus că bunătatea este o
limbă pe care o poate auzi şi cel surd şi pe care o poate citi şi cel
orb. Bunătatea copilului lui Dumnezeu trece dincolo de grija de
nevoile fizice a celor din jurul lui şi se resfrânge şi peste nevoile
spirituale ale celor din jur. Este parcă ceva de aşteptat, din partea
vrăjmaşului nostru şi a slugilor lui, să încerce să ne facă să păcătuim. În mod surprinzător, în unele cazuri, cei care spun că sunt
fraŃi în credinŃă sau chiar conducători îi fac pe alŃii să păcătuiască.
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Cei care sunt chemaŃi să conducă sau să vorbească pentru
Dumnezeu au de multe ori influenŃă, au încrederea celor pe
care-i conduc şi au acces la inimile lor; de aceea ei trebuie să ia
seama în mod deosebit la cuvintele Domnului Isus care spun: „Să
nu-i facem să păcătuiască!“ Dumnezeu are şi astăzi mulŃi slujitori
adevăraŃi care ştiu să aibă grijă de oi, de oiŃe şi de mieluşei.
Din păcate, în lume sunt şi mulŃi conducători ca Aaron, care sa
crifică ceea ce este sacru şi sfânt pentru a menŃine puterea sau
popularitatea.
Domnul Isus a scris Bisericii din Pergam, în care erau oameni
care, prin învăŃătura lui Balaam, făceau poporul să păcătuiască.
Calea lui Balaam era calea lăcomiei, care duce la rătăcire. ÎnvăŃătura lui era un amestec de învăŃături otrăvitoare, care făceau şi
încă mai face pagubă în poporul Domnului. „Dar am ceva
împotriva ta. Tu ai acolo nişte oameni care Ńin de învăŃătura lui
Balaam, care a învăŃat pe Balac să pună o piatră de poticnire
înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor, şi să se dedea la curvie“ (Apocalipsa 2:14). Prorocul
Balaam, care a iubit plata fărădelegii, l-a învăŃat pe Balac cum să
procedeze pentru a-l face pe Israel să păcătuiască şi în acest fel
să-l scoată de sub ocrotirea lui Dumnezeu. Acest proroc, care este
singurul proroc dintre neamuri menŃionat în Scriptură, prin sfatul
lui nelegiuit, a făcut înadins pe alŃii să păcătuiască şi a ajuns să fie
nimicit de Dumnezeu prin mâna israeliŃilor.
Când Dumnezeu alege să ne folosească în slujbe care ne expun
în faŃa oamenilor, suntem în vizorul celor din jur într-un mod
deosebit şi, ca unii care spun că păşesc pe urmele Lui, suntem
cântăriŃi la un standard mai înalt. Israelul a cârtit în pustie de vreo
zece ori, pe când Moise a greşit o singură dată în acea vreme, prin
faptul că nu a cinstit Numele Domnului când i s-a cerut să vorbească stâncii. Dar, pentru că era conducător, pentru acea abatere
a trebuit să aştepte 1.500 de ani să urce pe Tabor spre Ńara
promisă. Odată cu zorii credinŃei creştine a apărut şi pericolul
pricinilor de păcătuire. Apostolul Pavel subliniază în mod

deosebit importanŃa unei slujbe făcute pentru Dumnezeu, cu mare
grijă la cugetul altuia. „Noi nu dăm nimănui niciun prilej de poticnire, pentru ca slujba noastră să nu fie defăimată“ (2 Corinteni
6:3). „Dacă păcătuiŃi astfel împotriva fraŃilor, şi le răniŃi cugetul
lor slab, păcătuiŃi împotriva lui Hristos“ (1 Corinteni 8:12). Trăim
într-o generaŃie care a ales să nu mai folosească o judecată critică
asupra lor cu privirea la ceea ce fac, ceea ce spun sau gândesc,
dacă este sau nu este după Cuvânt, atâta timp cât îşi ating scopul.
Totuşi, Dumnezeu îi Ńine răspunzători pe toŃi oamenii, şi în special pe cei care-L reprezintă pe El, pentru că ei pot face mult bine
sufletelor sau îi pot face pe mulŃi să păcătuiască. „LuaŃi seama
însă ca nu cumva această slobozenie a voastră să ajungă o piatră
de poticnire pentru cei slabi“ (1 Corinteni 8:9).
Adevărul este că noi nu meritam iertare, nu meritam cinstea de
a sluji Biserica lui Hristos. De aceea, ca unii cărora li s-a dat un
mare har, indiferent la care dintre slujbe am fost chemaŃi, trebuie
să o facem cu toată smerenia, Ńinând seama de cugetul altuia, spre
a nu face pe cineva să păcătuiască. „Dacă păcătuiŃi astfel împotriva fraŃilor, şi le răniŃi cugetul lor slab, păcătuiŃi împotriva lui
Hristos. De aceea, dacă o mâncare face pe fratele meu să păcătuiască, nu voi mânca niciodată carne, ca să nu fac pe fratele meu
să păcătuiască“ (1 Corinteni 8:12-13). A face pe altul să păcătuiască este un păcat. Nu trebuie să lupŃi cu păcatul să vezi cât poŃi
rezista, ci trebuie să fugi de el. Slobozenia pe care o avem în
Hristos este foarte valoroasă pentru credincios, dar, când facem
din ea o uşă spre păcat, şi în mod deosebit când îi facem pe alŃii
să păcătuiască, fie prin a căuta să îngustăm calea sau prin a lărgio, această slobozenie folosită în mod greşit ne poate pune sufletul
în primejdie. De aceea este bine „să nu-i facem să păcătuiască!“
CetăŃile de scăpare din timpurile străvechi (Iosua 20) aveau
administratori care verificau drumurile care duceau spre ele, ca
cel care căuta să scape de urmăritor să nu aibă piedici în calea lui.
Cei care sunt chemaŃi să păstorească biserici au în mod deosebit
datoria să verifice drumurile celor care vor să vină la Domnul
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Isus, care este cetatea noastră de scăpare, ca ei să nu fie împiedicaŃi de obstacole ce pot fi înlăturate. ÎnŃelepciunea robului
credincios, care aşteaptă întoarcerea Stăpânului, contează pe faptul că El ar putea veni chiar astăzi; de aceea trăieşte cu grijă.
Această grijă include vegherea să nu-şi păteze haina prin a face pe
altul să păcătuiască. Un astfel de rob înŃelept trăieşte cu evlavie,
care are ca rădăcină smerenia.
A trăi cu evlavie înseamnă a trăi în strânsă prietenie cu Cel
Nevăzut ca fiind prezent în orice clipă a vieŃii tale. Un suflet
evlavios urmăreşte ocaziile de a face bine şi este interesat să
crească în viaŃa de credinŃă, care are rădăcini în Cuvânt. Este o
credinŃă care te duce la altar, care te face să mulŃumeşti pentru
încercări, care-Ńi deschide ochii să vezi şi să te bucuri de cer, să
vezi frumuseŃea Domnului; este o credinŃă care te face atent să
nu-l faci pe altul să păcătuiască. Cel care intenŃionat sau din
nepăsare pentru binele altuia face pe altcineva să păcătuiască, se
asociază în scop cu vrăjmaşul nostru, diavolul, care vrea să ne
poticnim. Din cauza consecinŃelor pe care le vor culege ca pe o
roadă rea, Cuvântul ne previne cu privire la semenii noştri: „Să
nu-i facem să păcătuiască!“ Atât legalismul - aluatul fariseilor, cât
şi libertinismul - aluatul saducheilor, pot stârni pricini de păcătuire. PretenŃiile celor care cred că ştiu întotdeauna ce-i mai bine
pentru altul, fără să aibă temei biblic, impuse asupra celor care
abia stau în picioare în credinŃă, îi poate face pe aceştia să se
poticnească, şi astfel să păcătuiască.
Mofturile şi nazurile celor lumeşti, care refuză să se conformeze Cuvântului pentru că iubesc calea largă, dar care totuşi
au pretenŃia să fie recunoscuŃi ca credincioşi, pot face să fie vorbită de rău calea Domnului (Romani 2:24). Este adevărat că apostolul Pavel spune că toate lucrurile ne sunt îngăduite (1 Corinteni
10:23-24), dar tot el specifică că anumite lucruri nu zidesc. În
această slobozenie ne sunt îngăduite doar lucrurile care caută
folosul altuia (Galateni 5:13-15). O purtare nevrednică de
Evanghelia lui Hristos din partea celor ce spun că sunt ai Lui

(Filipeni 1:27), va fi o piedică în calea celor chemaŃi la mântuire,
şi pentru că o astfel de comportare aduce mare pagubă ÎmpărăŃiei
lui Dumnezeu, aceste suflete îşi adună o comoară de mânie
(Romani 2:5). Să nu ne minŃim că suntem bine, pentru că mergem
la o biserică sau dăm ceva pentru lucrul Lui, pentru că atât nu
ajunge. Trebuie să fim o făptură nouă în Hristos Isus. O făptură
nouă are o gândire nouă, care duce la o viaŃă nouă. Acest fel de
viaŃă nouă, în care ne investim timpul şi tot ce avem în lucrurile
care nu vor arde cu trosnete şi nu vor fi clătinate, implică lumina
pe care o facem între oameni pentru ca ei să nu se poticnească, ci
să vină de la întuneric la lumină. A avea această viaŃă nouă
înseamnă a fi condus de legea Duhului de viaŃă (Romani 8:2),
înseamnă a avea viaŃă din Isus Hristos. Această viaŃă din El ne
poate umple în aşa fel încât puterea păcatului să fie biruită, întocmai cum forŃa gravitaŃiei este biruită de forŃa legii aerodinamice
care face un avion greu să se ridice de la pământ.
Ca să nu păcătuim prin a-i face pe alŃii să păcătuiască, odată ce
am devenit copii ai lui Dumnezeu avem nevoie să fim călăuziŃi de
Duhul Sfânt (Romani 8:14). El, atunci când suntem sensibili la
glasul Lui, ne atenŃionează când suntem în pericol de a face acest
păcat. Companiile care produc tot felul de bunuri, nu pot
funcŃiona fără fonduri; tot aşa, un creştin nu-şi poate păstra viaŃa
spirituală fără Duhul Sfânt. Dacă un credincios pierde călăuzirea
Duhului Sfânt, treptat, ajunge să-şi reîmputernicească firea veche
care-l duce la decizii păgubitoare pentru el însuşi. În acelaşi timp
pierde sensibilitatea necesară pentru a putea fi atent la slăbiciunile
şi la vulnerabilitatea altora, pentru nu-i face să păcătuiască.
„Isus a zis ucenicilor Săi: „Este cu neputinŃă să nu vină prilejuri de păcătuire; dar vai de acela prin care vin! Ar fi mai de folos
pentru el să i se lege o piatră de moară de gât, şi să fie aruncat în
mare, decât să facă pe unul din aceşti micuŃi să păcătuiască“
(Luca 17:1-2). Potrivit acestor cuvinte ale Mântuitorului, a face
pe altul să păcătuiască este socotit a fi unul dintre păcatele mari
de care se fac vinovaŃi oamenii înaintea lui Dumnezeu. Când
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Adam a păcătuit, Dumnezeu a rostit un blestem asupra pământului, dar când Cain a păcătuit împotriva fratelui său, Dumnezeu a
rostit un blestem direct în dreptul lui Cain. Toate păcatele duc la
moarte, dar păcatul comis împotriva altuia, care poate avea consecinŃe veşnice asupra acelui suflet, este un păcat mare. De aceea,
„să nu-i facem să păcătuiască!“
Un alt motiv pentru care oamenii se poticnesc şi nu ajung în
rai, este faptul că au pietre de poticnire în viaŃa lor care-i fac să
păcătuiască, deşi ar putea da la o parte aceste pietre (Marcu 9:4350). Dacă ceea ce vezi pe ecran, ceea ce citeşti în reviste sau în
cărŃi, dacă locurile unde mergi sau persoanele cu care te asociezi
te fac să păcătuieşti, trebuie să termini orice asociere cu acele
lucruri sau persoane, ori vei pieri împreună cu ele. Această separare nu va fi neapărat uşoară. De aceea Domnul Isus a aseamănat
această separare de orice sursă de infecŃie sufletească cu
amputarea unei mâni, a unui picior sau scoaterea unui ochi, dar
oricât de dificil şi de dureros ar fi, nu se compară cu o veşnicie de
chin în focul gheenei.
Spunând că este mai de folos să-Ńi tai mâna, piciorul sau să-Ńi
scoŃi ochiul decât să păcătuieşti (Matei 18:8-9), Domnul Isus a
recurs la imagini şi la expresii extreme, ca să ne ajute să
înŃelegem cât de serios este păcatul. El nu vrea să ne mutilăm, ci
vrea să ne dea o inimă nouă, care să facă din noi unelte ale neprihănirii, ca să nu ne pierdem sufletul (Romani 6:13). „şi ce ar
folosi unui om să câştige toată lumea, dacă şi-ar pierde sufletul?
Sau, ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?“ (Matei 16:26).
Eşti tu al lui Isus Hristos? Dacă nu, atunci al cui eşti? Poate cauŃi
mântuirea şi ai vrea să te împaci cu Dumnezeu, dar te-ai poticnit
privind la cei care spun să sunt ai lui Hristos şi trăiesc o viaŃă
compromisă de păcat, spunându-Ńi că în cazul în care o astfel de
viaŃă amestecată cu păcat înseamnă pocăinŃă, nu are rost să fii ca
ei. Este trist că există astfel de oameni, care spun că sunt credincioşi, dar nu sunt, şi printr-un mod de viaŃă ipocrit îi fac să se
poticnească pe cei care caută răspunsuri. Însă acest lucru nu

scuteşte pe nimeni de responsabilitatea de a se pocăi, pentru că
suntem chemaŃi să-L urmăm ca model pe Domnul Isus.
Ia decizia care-Ńi poate salva sufletul, primindu-L şi slujindu-L
pe Domnul Isus şi vei ieşi din categoria celor care stau şi aşteaptă sfârşitul vieŃii sau al istoriei fără să fie pregătiŃi. Răspunsul la
toate problemele tale nu îl au oamenii, ci numai Isus Hristos. Nu
poŃi schimba nimic cu privire la unde ai fost, dar Dumnezeu poate
schimba unde mergi. Oamenii care vor să te descurajeze în încercarea ta de a te pocăi îŃi vor spune că e prea greu să fii pocăit.
Când cineva spune că nu poŃi face ceva, îŃi spune de fapt că el nu
poate face acel lucru. În Hristos putem face tot ce este bun pentru
sufletul nostru şi pentru ÎmpărăŃia lui Dumnezeu. El poate să te
schimbe ca în loc să-Ńi iroseşti timpul scurt pe pământ, să-l cheltui cu folos. El poate să te schimbe în ceva ce nu ai fost niciodată:
un copil al Luminii. El este Singurul care te poate schimba într-o
făptură nouă, care poate ierta pe cel ce nu merită şi se poate sacrifica pentru lucrurile care vor rămâne veşnic. Vino la Domnul
Isus şi apoi slujeşte-I, ferindu-te păcat sau să faci pe altul să păcătuiască, şi vei fi fericit o veşnicie!
Amin
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13
CE VREA DUMNEZEU DE LA NOI?
„...Mă gândeam că Mă vei chema: «Tată!» şi nu te vei
mai abate de la Mine.“ Ieremia 3:19

F

iecare om cu o anumită experienŃă de viaŃă are oful lui,
regretele şi durerea lui, dar în Scriptură găsim că şi
Dumnezeu are un astfel de sentiment dureros, pe care,
pentru a fi înŃeles de oameni, alege să ni-l facă cunoscut explicându-l prin simŃuri omeneşti. Dumnezeu, care a creat tot ce există,
are puterea să-şi supună tot ce este în cer şi pe pământ. Pentru că
a ales să-i dea omului liberul arbitru, felul în care acesta s-a se
răzvrătit prin neascultare sau cel puŃin prin distanŃarea de El L-a
dezamăgit enorm. El a fost dezamăgit de primii oameni din Eden.
Ei au ales să-l creadă mai degrabă pe potrivnicul lui Dumnezeu
decât să se încreadă în cuvântul rostit de Cel care i-a creat şi care
nu le-a dat niciun motiv să se îndoiască de dragostea Lui pentru
ei. Mai târziu a fost dezamăgit de poporul Israel, pe care l-a
asemănat, printre altele, cu o vie (Isaia 5:1-5) căreia i-a creat toate
condiŃiile necesare unui rod bun, dar care totuşi a dat struguri
amari. În repetate rânduri, prin Lege şi prin proroci, i-a spus
poporului Israel care sunt aşteptările Lui de la ei. Cu toate acestea, acest popor privilegiat a ales de multe ori idolii şi neascultarea. „łi s-a arătat, omule, ce este bine, şi ce alta cere Domnul de
la tine, decât să faci dreptate, să iubeşti mila, şi să umbli smerit cu
Dumnezeul tău?“ (Mica 6:8). Dumnezeu a vrut ca ei să se ali132

pească de El, care este Sfânt, dar poporul s-a lipit de idoli în
repetate rânduri. Din acest motiv, cu tristeŃe şi parcă cu sentimentul unui soŃ trădat de soŃia lui, Dumnezeu a trebuit să spună ca şi
în cazul lui Efraim: „Efraim s-a lipit de idoli: lasă-l în pace!“
(Osea 4:17).
A-Ńi trăi viaŃa alături de Dumnezeu înseamnă a căuta sfinŃirea
spre slava Celui care este Sfânt. O viaŃă trăită spre slava Lui este
o viaŃă care atunci când se sfârşeşte pe pământ şi sufletul trece de
la ce este temporar la ceea ce este veşnic, lasă în urma sa pe cineva care-L iubeşte mai mult pe Domnul Isus. Dacă cineva care nu
L-a cunoscut pe El Îl cunoaşte în urma vieŃii trăite de un suflet
care s-a lipit de Domnul, ÎmpărăŃia Lui are de câştigat. A trăi lipit
de Domnul înseamnă a croi cărări drepte pentru familie şi pentru
cei în mijlocul cărora trăim. A trăi lipit de Domnul înseamnă nu
doar a crede în El, ci a ne încrede în Domnul şi în promisiunile
Lui indiferent de circumstanŃe. David, care a fost gata să plătească
un preŃ pentru credinŃa lui, şi-a luat armele când a plecat la luptă,
dar nu s-a încrezut în ele, ci în Domnul. „Căci nu în arcul meu mă
încred, nu sabia mea mă va scăpa“ (Psalmul 44:6). A plecat la
luptă cu o oştire de viteji bine instruiŃi în ale războiului, dar nu
s-a încrezut în ei, ci în Domnul de la care vine biruinŃa. „Nu
mărimea oştirii scapă pe împărat, nu mărimea puterii izbăveşte pe
viteaz; calul nu poate da chezăşia biruinŃei“ (Psalmul 33:16-17).
Sufletul lui David s-a lipit de Domnul şi el nădăjduia în ocrotirea
dată de Domnul. „Sufletul nostru nădăjduieşte în Domnul; El este
Ajutorul şi Scutul nostru“ (Psalmul 33:20).
El, care vrea să rămânem lipiŃi de El, vrea să-L credem şi când
nu-L vedem şi să-L căutăm chiar dacă nu-L simŃim. Dumnezeu ne
duce pe un drum pe care, având Scriptura şi călăuzirea Duhului
Sfânt, trebuie să alegem în fiecare zi între voia noastră şi voia Lui,
între ofertele vrăjmaşului, care nu se opresc în momentul în care
am făcut legământ cu Domnul, şi oferta vieŃii veşnice. După felul
în care alegem dovedim de cine suntem lipiŃi. MulŃi au dorinŃa să
se lipească de Domnul, dar nu dau dovadă de statornicie, abătân133
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du-se de la căile Domnului. Ca să evităm pericolul a ne abate de
la El, odată ce ne-am lipit de Domnul trebuie să ne hrănim sufletul cu Cuvântul Său. A spune că nu avem timp pentru Scriptură înseamnă a spune că nu suntem interesaŃi în ce are Dumnezeu de
spus şi ca urmare, că nu avem timp pentru Cer. A fi plin de
Cuvânt, a asculta de acest Cuvânt şi a fi ocupat cu lucrul Lui, este
o dovadă a învierii noastre cu Hristos la o viaŃă nouă, pe care o trăim aproape de El. A trăi lipit de Domnul Isus înseamnă a duce un
jug pe El Ńi l-a dat. Jugul Lui înseamnă a fi interesat şi implicat în
lucrurile care-l interesează pe El, adică a fi interesat mai mult de
lucrurile spirituale, care sunt veşnice, decât de lucrurile trecătoare
ale vieŃii. El spune că jugul Lui este uşor (Matei 11:29-30).g
Dăm dovadă că suntem lipiŃi de Dumnezeu dacă avem aceleaşi
interese ca El şi adunăm împreună cu El. Când eşti lipit de
Domnul, accepŃi ca El să decidă cum şi când decurg evenimentele
din viaŃa ta. Când eşti lipit de Hristos depinzi de puterea şi de
înŃelepciunea care vine de sus, care-Ńi face sufletul ca o fântână ce
nu numai că are apă bună, dar are apă multă, motiv pentru care nu
poate fi tulburată uşor. A fi lipit de Dumnezeu înseamnă a fi
condus de Duhul Sfânt. Tot ce este din Duhul Sfânt este bun pentru că este de aceeaşi calitate desăvârşită. Atunci când, după ce
suntem curăŃaŃi de vechile noastre păcate, ne lipim de Domnul, Îl
mărturisim ca Domn, şi nu doar cu gura, ci chiar cu viaŃa noastră.
Când te lipeşti de El şi ai gustat că bun este Domnul, nu se poate
să nu-L iubeşti, şi îi arăŃi că Îl iubeşti nu doar spunându-I mereu
că-L iubeşti, ci şi iubindu-i pe cei care sunt ai Lui. El se identifică
cu ai Lui când ne spune că făcându-i un bine sau slujiind unor astfel de „micuŃi“ ai Lui, Îi facem bine şi-L slujim chiar pe El.
„...Adevărat vă spun că, ori de câte ori aŃi făcut aceste lucruri
unuia din aceşti foarte neînsemnaŃi fraŃi ai Mei, Mie mi le-aŃi
făcut“ (Matei 25:40). Odată ce ne alipim de Domnul, nimeni şi
nimic (Romani 8:35) nu ne poate dezlipi de El, decât o inimă rea
şi necredincioasă. „LuaŃi seama dar, fraŃilor, ca niciunul dintre voi
să n-aibă o inimă rea şi necredincioasă, care să vă despartă de

Dumnezeul cel viu“ (Evrei 3:12). Inima este centrul personalităŃii
noastre, unde voinŃa, emoŃiile, sentimentele, gândurile şi dorinŃele
noastre se combină pentru a forma caracterul nostru. Până când
ajungem în siguranŃa Cerului, trebuie să ne temem de felul în care
păcatul ne poate afecta şi avem grijă să nu ne înşele inima noastră, aşa cum i-a înşelat pe unii din prima biserică, cea din Efes.
Una dintre cele şapte scrisori prin care Domnul Isus trimite
mesaje celor şapte biserici din Asia a fost biserica din Efes. Este
posibil ca această biserică, depunând un efort deosebit în a face ce
este bine, să se fi aşteptat ca Domnul Isus să se adreseze problemei pe care ei o socoteau mai mare - problema idolatriei din acel
Ńinut. Însă Domnul Isus a numit cea mai mare problemă a lor a fi
chiar înlăuntrul lor. Ceea ce Domnul avea împotriva lor a fost faptul că şi-au părăsit dragostea dintâi. Erau plini de fapte bune şi
erau atenŃi să Ńină credinŃa pe care au primit-o, dar în lăuntrul lor
era o lipsă de pasiune. Focul dragostei lor pentru Domnul Isus
abia mai mocnea. Când şi-au părăsit dragostea dintâi, faptele
celor din Efes nu erau rele, nu erau bune, ci erau moarte (Evrei
6:1). Faptele moarte par a fi bune la exterior şi pot da celui care
le face o încredere falsă, dar pentru că izvorăsc dintr-un izvor de
motivaŃii greşite, ele sunt moarte. Faptele vii izvorăsc din Duhul
Sfânt, fiind roadă Duhului Sfânt. În acest fel, atât legalismul cât
şi râvna celor flămânzi după slavă deşartă pot produce multe fapte
bune, dar pentru că ele sunt motivate de dorinŃe greşite, sunt
respinse de Dumnezeu. Ca să fim feriŃi de faptele moarte trebuie
să păstrăm o râvnă a duhului (Romani 12:11), un cuget sensibil
aşa încât focul dragostei să nu se stingă niciodată, la fel ca pe
altarul din vechime. „Focul să ardă necurmat pe altar şi să nu se
stingă deloc“ (Leviticul 6:13).
Cei din Efes slujeau Domnului pentru că socoteau că aşa se
cade să facă creştinii; ştiau că aceasta era ceea ce făceau creştinii,
dar setea de a fi ca Stăpânul şi de a se sacrifica de dragul Lui începuse să dispară. Dragostea lor s-a răcit şi ei nici nu ştiau asta, pentru că erau prea ocupaŃi. Cel care a cunoscut şi a simŃit această
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dezlipire a fost Domnul Isus. Dacă în acele vremuri s-ar fi cântat
cunoscuta cântare: „Îl iubesc pe Isus, că-ntâi El m-a iubit“, probabil că li s-ar fi potrivit să cânte: „L-am iubit pe Isus, că-ntâi El
m-a iubit!“. În mesajul pe care-l trimite acestei biserici, Domnul
Isus dă importanŃa cea mai mare nu ceremoniilor sau sacrificiilor
lor, ci umblării cu El zi de zi, la fel ca doi prieteni care mereu au
ceva de spus unul celuilalt şi nu se mai pot despărŃi. Aşa cum
spune textul citat la început, El vrea să-L numim „Tată“, ca apoi,
după ce ne-am lipit de El, să nu ne mai despărŃim. Cum este în
cazul tău? łi se potriveşte o cântare ca „Îl iubesc pe Isus!“ sau
una care zice: „L-am iubit pe Isus?“
Îndemnul dat de Domnul Isus bisericii din Efes ni se potriveşte
şi nouă astăzi. Acest îndemn spune: „Pocăieşte-te!“ PocăinŃa adevărată a celui care se vede înşelat de inima lui, atunci când îşi dă
seama că nu mai este lipit de Domnul, ci îşi vede lipită inima de
acest pământ, îl poate aduce din nou într-o stare de părtăşie sfântă
cu Dumnezeu, pe care Îl numeşte „Ava!“, adică Tată. „De aceea aşa
vorbeşte Domnul: „Dacă te vei lipi iarăşi de Mine, îŃi voi răspunde
iarăşi, şi vei sta înaintea Mea; dacă vei despărŃi ce este de preŃ de
ce este fără preŃ, vei fi ca gura Mea...“ (Ieremia 15:19). Aşa cum
spune acest verset, lipirea de Dumnezeu devine posibilă atunci
când alegem şi despărŃim lucrurile de preŃ de cele fără de preŃ. Trebuie să despărŃim lucrurile care vor dăinui veşnic de lucrurile acestui pământ, care sunt de o întrebuinŃare temporară. Trebuie să
alegem întotdeauna ceea ce ne permite să rămânem lipiŃi de
Domnul. Alegerea celor care despart ceea ce este de preŃ de ceea ce
nu este de preŃ, îi face să vorbească „ca gura Lui“. Această stare
descrie o armonie între faptele şi cuvintele prin care comunicăm cu
Dumnezeu şi cu oamenii. Când cineva, prin felul în care trăieşte,
iubind adevărul, vorbeşte „ca gura Lui“, nu trebuie să fie un bun
orator ca să rostească predici iscusite, pentru că acele cuvinte pe
care le rosteşte au putere şi merg la inima celor care-l ascultă.
Dacă suntem iubitori de adevăr, Duhul Adevărului rămâne în
noi şi putem rămâne lipiŃi de Domnul. Astfel vom ajunge să

recunoaştem adevărul despre starea noastră spirituală. Dumnezeu
ne lasă pe noi să alegem cât vrem să ne alipim de El şi cât
undelemn sfânt vrem să avem în vasele noastre. Pentru cel care,
prin felul în care trăieşte, alege să rămână lipit de Domnul, promisiunea Cuvântului lui Dumnezeu este enorm de mare: „…Vei fi ca
gura mea.“ Asta înseamnă că din gura unui astfel de suflet nu iese
decât adevăr. Acest tip de suflete pot fi numite suflete iubitoare de
adevăr, pentru că nu amestecă neprihănirea cu fărădelegea. ToŃi
copiii Domnului care se alipesc de El şi nu se abat de la El au
această chemare înaltă de a fi „ca gura Lui“. O astfel de gură care
rosteşte adevărul poate deŃine înalta slujbă de a vorbi pentru
Dumnezeu (Iov 36:2). Ce a vrut Dumnezeu la început şi ce vrea
acum? El a dorit şi încă mai vrea să-şi reverse dragostea asupra
omului, ca apoi acesta, cu o voinŃă liberă, să răspundă iubindu-L
la rândul lui pe Dumnezeu ca pe un Tată bun. Primii oameni L-au
dezamăgit pe Dumnezeu, alegând să asculte glasul potrivnicului
lui Dumnezeu. Acesta, prin linguşire şi minciună, i-a provocat la
neascultare, fapt care a adus în viaŃa lor moartea. Ei s-au lipit de
Dumnezeu, dar, prin neveghere, au ajuns să se abată de la El.
Israelul a fost al doilea mare proiect al lui Dumnezeu printre
oameni şi Domnul a făcut un legământ cu acest popor dându-le
israeliŃilor legi şi porunci care să le ferească sufletul de vătămarea
păcatului şi în acelaşi timp să le păstreze prietenia cu Domnul.
Aşa cum ştim din Scriptură, chiar dacă la început au fost plini de
râvnă pentru Domnul şi s-au lipit de El, cu timpul şi ei L-au dezamăgit pe Dumnezeu compromiŃându-se cu păcatul idolatriei.
Planul final al lui Dumnezeu pentru oamenii de pe pământ,
mult mai avantajos pentru om, este Legământul cel Nou oferit cu
preŃul nespus de mare al sângelui Mielului lui Dumnezeu.
Sufletele răscumpărate prin acest Legământ formează Biserica lui
Dumnezeu, numită metaforic şi, „Mireasa Domnului Isus“.
Această ofertă de mântuire, veche de 2.000 de ani, a produs
suflete care, odată ce au fost născute din nou prin Cuvântul cel
Viu şi prin minunea lăuntrică făcută de Duhul Sfânt, s-au lipit de
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Dumnezeu şi nu s-au mai abătut de la El, după cum spune textul
citat la început. Acest tip nou de om care poartă în templul lui
comoara Duhului Sfânt cu care a fost pecetluit, a trecut de la viaŃa
pentru realitatea lumii văzute cu ochii, care este trecătoare, la
viaŃa pentru realitatea lumii spirituale, care este veşnică. A trăi
având ca prioritate lumea spirituală ce vine este ceea ce de multe
ori face diferenŃa între cei care primesc şi cei care nu primesc
răspuns la rugăciunile pe care le fac în Numele Domnului Isus.
Astfel de suflete care s-au lipit de Domnul, au înŃeles că lupta lor
nu este împotriva oamenilor (Efeseni 6:12). Ei au înŃeles că nu pot
duce o astfel de luptă spirituală până când nu încetează să lupte cu
oamenii. Eşti şi tu un suflet care s-a lipit de Domnul şi nu te mai
abaŃi de la El sau te întrebi cum poŃi să devii un astfel de om care
are ca sfârşit al alergării pe pământ viaŃa veşnică?
Un suflet care se lipeşte de Dumnezeu începe să meargă pe
acest drum ascultând cuvântul Scripturii care-i face cunoscută
calea spre Cer. „...Cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-aŃi
primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci, aşa cum şi este în adevăr,
ca pe Cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează în voi care credeŃi“
(1 Tesaloniceni 2:13). Sufletele care Îl caută pe Domnul, îşi văd
neputinŃa lor de a se salva singure şi îşi recunosc dependenŃa de
Dumnezeu. Ele acceptă că au o inimă care-i poate înşela.
Roboam, fiul lui Solomon, este un astfel de exemplu trist de om
care nu şi-a pus inima să-L caute pe Domnul şi din acest motiv a
avut mult de pierdut. „El a făcut lucruri rele, pentru că nu şi-a pus
inima să caute pe Domnul“ (2 Cronici 12:14). Inima noastră trebuie să caute ÎmpărăŃia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui înainte
de orice.
În viaŃa împăratului Ioas avem un exemplu al felului în care
cineva se lipeşte de Domnul, dar după un timp se abate de la El.
Ioas a ajuns împărat la vârsta fragedă de şapte ani şi lipindu-se de
Domnul şi dând curs intereselor Lui, precum dregerea Casei
Domnului, a făcut ce este bine înaintea Domnului în timpul vieŃii
preotului Iehoiada. După ce nu a mai avut sfatul acestui preot,

căpeteniile lui Iuda au venit la Ioas şi i s-au închinat. Fiind
măgulit, s-a mândrit şi a ascultat de sfatul acestor oameni. Când
Dumnezeu, prin preotul Zaharia, fiul lui Iehoiada, a încercat să-i
trezească mintea lui Ioas, care s-a abătut de la ascultarea de
Domnul, Ioas şi-a pus oamenii să uneltească şi să-l ucidă cu pietre
pe acest preot care era îmbrăcat cu Duhul Sfânt. În acest fel, Ioas,
care odată se alipise de Domnul, s-a abătut de la El şi a sfârşit prin
a fi omorât de slujitorii lui. Acum cei care se folosesc de numele
de creştin în această lume sunt amestecaŃi la fel ca uscăturile cu
lemnele verzi, ca peştii cei răi cu peştii cei buni, ca grâul cu
neghina sau ca oile cu caprele. Vine însă o zi a despărŃirii, când
cei care s-au lipit de Domul şi nu s-au abătut de la El se vor
despărŃi pentru totdeauna de cei care niciodată nu s-au lipit de
Domnul sau care s-au lipit însă pe parcursul spre casa Tatălui,
s-au abătut de la El.
Felul în care rămânem alipiŃi de Domnul va determina locul
unde ne vom potrivi în veşnicie. Lumea se apropie de sfârşitul pe
care Dumnezeu l-a pregătit pentru aceste două categorii de suflete
şi este de folos să te întrebi în care categorie vei fi pus. Ce vrea
Dumnezeu de la noi? Vrea ca, odată ce ne-am pocăit şi ne-am lipit
de El, cum spune textul citat la început, să nu ne mai abatem de
la Domnul pentru ca într-o zi, când trecem de la lumea fizică,
trecătoare, la lumea spirituală, care este veşnică, să fim împreună
cu El. Ce vrea Dumnezeu de la noi? El vrea să ne lăsăm
schimbaŃi de Duhul Sfânt ca să semănăm cu Fiul Său. „...suntem
schimbaŃi în acelaşi chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul
Domnului“ (2 Corinteni 3:18). Ca să putem rămâne lipiŃi de
Domnul şi să nu fim înşelaŃi în acest veac al amăgirii (1 Timotei
4:1), trebuie să avem priorităŃile pe care le-a avut Fiul: păstrarea
relaŃiei cu Tatăl mai presus ca orice şi slujirea semenilor. Dacă
vrei să ai viaŃă veşnică, atunci trebuie să te alipeşti de Domnul şi
să devii asemeni Lui ca să ajungi un iubitor de adevăr ce poartă
chipul Său printre oameni. Prin natura noastră, deşi trupul nostru
are viaŃă biologică când ne naştem, avem duhul mort (Efeseni
2:1) până când, prin pocăinŃă, primim viaŃă din Acela care este
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ViaŃa. Prin natura noastră nu căutăm pe Dumnezeu, dar Domnul,
care dă omului pocăinŃa, este Acela care, prin Duhul Sfânt, pune
în noi dorinŃa de a căuta adevărul despre veşnicie. El pune în noi
dorinŃa de a ne şti în termeni buni cu Cel care a creat tot ce văd
ochii noştri ş chiar şi ce nu văd şi dorinŃa de a ne şti sufletul în
siguranŃă. După harul oferit oamenilor prin jertfa Domnului Isus,
Dumnezeu rânduieşte evenimente în viaŃa noastră prin care să fim
expuşi luminei Evangheliei, ca apoi să putem primi darul
pocăinŃei şi astfel să fim schimbaŃi în făpuri noi care iubesc pe
Domnul şi se alipesc de El.
Dacă nu ai avut astfel de momente de alipire de Dumnezeu
prin pocăinŃă, El, care vrea să se împace cu tine, te cheamă la
mântuire ca apoi, după ce te scapă de povara păcatului tău, să-L
numeşti Tată, să te alipeşti de El şi să nu te mai abaŃi de la El. Ne
naştem având în noi o lege a păcatului care, chiar de copii, când
are ocazia să-şi aplice principiile, ne împinge să alegem lucrurile
care ne fac vrăjmaşi cu Dumnezeu. Prin natura lui, omul nu vine
la Dumnezeu şi nici nu doreşte să se alipească de El, pentru că
iubeşte lucrurile întunericului, care sunt o scârbă pentru
Dumnezeu. Pentru a scăpa de jugul acestei legi a păcatului este
nevoie de o putere mai mare ca voinŃa noastră, şi aceasta este puterea lui Dumnezeu care cheamă şi astăzi oamenii la mântuire şi
viaŃă vesnică. „Deci, dacă Fiul vă face slobozi, veŃi fi cu adevărat
slobozi“ (Ioan 8:36). Dacă alegi să vii la Domnul cu dorinŃa de a
te alipi de Dumnezeu şi să rămâi în El, nu doar vei fi iertat aşa
încât pentru tine să nu mai fie nicio osândire, dar vei primi ş puterea de a nu mai trăi după îndemnurile firii, ci după îndemnurile
Duhului. „Acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în
Hristos Isus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci
după îndemnurile Duhului“ (Romani 8:1). Dezlipeşte-te de tot ce
vine din izvorul roadei firii pământeşti şi lipeşte-te de Domnul
Isus şi într-o zi vei ajunge acolo unde sunt cei care s-au lipit de
El. În acest fel se va împlini ceea ce doreşte Dumnezeu în dreptul
vieŃii tale.
Amin
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14
RUPT DE OBOSEAL}
„şi Esau a zis lui Iacov: «Dă-mi, te rog, să mănânc
din ciorba aceasta roşiatică, fiindcă sunt rupt de
oboseală...»“ Genesa 25:30

M

unca fizică sau intelectuală este parte din viaŃa noastră de adulŃi. Ea ne face să ne simŃim împliniŃi, mai
ales când avem reuşite şi ne vedem efortul răsplătit
de faptul că am ajuns la rezultatul dorit. Când efortul depus
depăşeşte resursele trupului nostru, apare starea epuizare, care ne
expune la un risc ridicat de a lua decizii greşite sau de a spune
vorbe pe care nu le-am rosti de obicei. Un exemplu al felului în
care oboseala îşi face efectul este un şofer care a condus continuu
peste douăzeci de ore şi contiună să conducă, deşi nu mai dispune
de reflexele necesare sau simte că adoarme la volan, devenind astfel un pericol pe roŃi pentru el şi pentru cei din jur.
Un războic cu numele de Sisera a ajuns să-şi piardă viaŃa pentru că la un moment dat a ajuns să fie „rupt de oboseală“ şi s-a
culcat într-un loc în care nu era în siguranŃă. „Iael, nevasta lui
Heber, a luat un Ńăruş de-al cortului, a pus mâna pe ciocan, s-a
apropiat încet de el, şi i-a bătut Ńăruşul în tâmplă, aşa că a răspuns
până in pământ. El adormise adânc şi era rupt de oboseală; şi a
murit“ (Judecători 4:21). Se spune despre Napoleon că dormea
între patru şi cinci ore pe noapte, iar despre Thomas Edison,
inventatorul filamentului incandescent folosit la becuri, se spune
că săptămâni întregi dormea doar o oră pe noapte. Creierul omu141
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lui a fost conceput să aibă nevoie de odihnă şi majoritatea oamenilor au nevoie de şapte sau opt ore de somn ca să fie eficienŃi.
Obosela apare şi în viaŃa spirituală a unui credincios care vrea
să lupte lupta cea bună a credinŃei. Sufletul obosit sau „rupt de
oboseală“ trebuie să-şi odihnească sufletul la picioarele
Domnului, care ne cheamă la El să ne dea odihnă. „VeniŃi la
Mine, toŃi cei trudiŃi şi împovaraŃi, şi Eu vă voi da odihnă“ (Matei
11:28). Este normal să obosim. Vedem în Evanghelie că şi
Domnul Isus a simŃit această stare care limitează puterea omului,
dar, la fel ca El, trebuie să avem timp pentru odihna trupului. Mai
important este că trebuie să petrecem timp în prezenŃa Domnului
pentru odihna sufletului, pentru că starea de oboseală are un efect
direct asupra credinŃei noastre. „El dă tărie celui obosit, şi măreşte
puterea celui ce cade în leşin“ (Isaia 40:29). Pe lângă umbra pe
care o face trupul nostru pe pământ, viaŃa noastră, prin felul în
care trăim, face o umbră care rămâne şi care este uneori chiar
duplicată în copii noştri. De asemenea, prezenŃa lui Dumnezeu
face o umbră. La umbra Lui (Psalmul 91:1), care dovedeşte că El
este chiar lângă noi, te poŃi odihni ştiind că El deŃine controlul
deplin al vieŃii tale.
Trecem de multe ori prin perioade când nu bine am ieşti
dintr-un val de probleme când ne trezim învăluŃi de un nou val de
probleme şi spunem, la fel ca psalmistul: „Un val cheamă un alt
val, la vuietul căderii apelor Tale; toate talazurile şi valurile Tale
trec peste mine“ (Psalmul 42:7). În astfel de stări de oboseală suntem gata să spunem ca David: „O, dacă aş avea aripile porumbelului, aş zbura, şi aş găsi undeva odihnă!“ (Psalmul 55:6).
Oboseala fizică sau psihică cu care ne confruntăm adesea este o
stare pe care este bine să o monitorizăm, oboseala aducând cu
sine o stare de vulnerabilitate. De aceea, cunoscând că suntem o
făptură trinitară (1Tesaloniceni 5:23), este cel mai important să
veghem să nu cădem de oboseală în trupul nostru spiritual (Evrei
12:3). Uneori problemele parcă vin de-a valma şi, dacă ne luăm
privirea de la Domnul, ajungem copleşiŃi, iar oboseala spirituală

face să se clatine nădejdea noastră. În astfel de momente trebuie
să alergăm mai întâi la Domnul, apoi să căutăm părtăşia oamenilor statornici şi duhovniceşti. Când apare oboseala, dispare
pasiunea pentru lucrul Domnului şi inima începe să se mâhnească
- lucru care poate duce la îmbolnăvirea inimii, care începe să
dorească din nou lucrurile lumii.
Textul motto de la început ni-l prezintă pe Esau, fiul lui Isaac
şi al Rebecăi, într-o zi când s-a întors de la vânătoare cu mâna
goală. Obosit de efortul fizic depus, rupt de oboseală, cum a spus
el, a adulmecat aerul ca un lup flămând şi a întâlnit un miros plăcut de mâncare. Gândirea îi era înceŃoşată de oboseala fizică şi
scara valorilor lui era ca într-un nor. Mânat de foame, a acceptat
târgul oferit de fratele său şi, pentru o ciorbă roşiatică, şi-a vândut
dreptul de întâi născut. Când omul ajunge rupt de oboseală din
cauza nevegherii, uneori Dumnezeu îi ia ce are sau nu-i dă ce
vrea. Chiar dacă numai înăuntrul lui, omul se supără sau se mânie.
Este pasul şi atitiudinea care spune, chiar dacă fără cuvinte, că
persoana respectivă îşi vrea viaŃa înapoi după ce odată, în trecut,
a spus că I-a dat-o Domnului. În astfel de stări periculoase, unii,
obosiŃi să fie robi, vor să facă din Dumnezeu slujitorul lor. Când
El nu face ce zic ei, se răzvrătesc prin cârtire şi chiar prin trădare.
Pe monumentul din Washington ridicat eroilor căzuŃi în luptele
din Vietnam se găsesc scrise şaizeci şi opt de mii de nume, dar
mult mai mulŃi sunt aceia care, an după an, de-a lungul aelrgării
pe calea credinŃei, cad rupŃi de oboseală şi sunt luaŃi prizonieri din
nou de ofertele păcatului şi ajung înpoi de lume. Păcatul este atât
de pervers încât îl paralizează pe cel care-i deschide uşa minŃii,
câtuşi de puŃin. Păcatul este ca nişte reziduri radiocative care pot
produce cancer şi moarte. De aceea este necesar să ne sepărăm de
orice lucru care i-ar da inimii noastre ocazia să ne trădeze prin
compromis. Cei care se lasă măguliŃi de potrivnicul care le spune
că crucea lor e prea grea, la fel ca cei care ajung să se lupte
împotriva planului lui Dumnezeu, trebuie să ştie că ei nu sunt
primii care au ales această cale. Lor le poate fi de folos să
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privească cum au sfârşit toŃi cei care s-au lăsat momiŃi şi doborâŃi
de oboseală.
Dacă ai sufletul obosit şi te întrebi dacă se merită să umbli pe
o cale îngustă, trebuie să ştii că astfel de momente sunt de mult
aşteptate de potrivnicul sufletelor noastre. El vede astfel de stări
ca fiind timpul oportun a ne încuraja să lăsăm mai lejere străjile
care veghează la cetatea inimii noastre, ca apoi să ne sugereze
chiar să ne dezlegăm de legăturile dragostei lui Dumnezeu. Vrăjmaşul sugerează o independenŃă de Dumnezeu, dar nu spune că
asta duce la dependenŃa de altcineva. El ne face oferte păcătoase
de a ne odihni, dar nu-i spune niciodată bietului suflet că, odată
ce va accepta oferta lui, nu se va mai putea lăsa de acel păcat cu
puterea lui. Chiar dacă la suprafaŃă sugestia lui pare a fi compătimitoare, ea ascunde un interes meschin. Potrivnicul vrea să ne
dezlegăm de ceea ce ne leagă de Dumnezeu El, pentru ca apoi să
ne lege cu legăturile lui, care ne trag spre iad.
Persoanele care cochetează cu lumea obosesc să mai asculte
vocea carele conduce spre cer, şi, din lipsă de dragoste, calea
Domnului începe să li se pară prea obositoare. Vor deveni la fel
ca poporul Israel mai de demult, care într-o vreme a ajuns să fie
obosit de Domnul şi de cerinŃele Lui: „şi tu nu M-ai chemat,
Iacove, căci te-ai obosit de Mine, Israele!“ (Isaia 43:22). Ziua cea
rea este ziua când, datorită nevegherii eşti vulnerabil la o lovitură
pe plan duhovnicesc. Este timpul oportun aşteptat de vrăjmaşul
nostru, care urmăreşte şi aşteaptă ca un vânător, momentul prielnic să-şi atingă scopul. Pentru unii ziua cea rea este atunci când
se cred mai spirituali, iar pentru alŃii ziua cea rea este ziua când
ajung în văile disperării şi când, simŃindu-se rupŃi de oboseală,
sunt gata să deznădăjduiască, să cârtească sau chiar să se dezică
de credinŃă.
Din cauza acestor stări de oboseală, majoritatea trăim şi
acŃionăm într-un mediu al mediocrităŃii pentru că nu rezistăm nici
la mult succes, nici la cuptoare prea fierbinŃi. Într-o vreme când
omul mulŃumit este pe cale de dispariŃie, trebuie să păzeşti şi să

îngrijeşti în mod deosebit grădina minŃii tale când eşti obosit,
căutând să-Ńi păstrezi bucuria de suflet mântuit. Asta nu înseamnă
neapărat să zâmbeşti întotdeauna, ci înseamnă să ai înăuntrul tău
o stare de mulŃumire cu voia lui Dumnezeu pentru tine. Bătălia la
care suntem provocaŃi de vrăjmaş mai întâi, este o luptă pentru
acces la mintea noastră. Dacă suntem biruiŃi la nivelul minŃii,
lucrul lui de ucigaş de suflete devine uşor.
Când suntem obosiŃi în sufletele noastre, nu credem că avem
ceva până când nu deschidem pumnul şi vedem ceva în el. Orbul
Bartimeu a crezut că are ceva înainte de a vedea, motiv pentru
care şi-a aruncat haina după care era recunoscut ca orb. A crezut
că Domnul Isus îl poate vindeca şi a crezut că nu mai are nevoie
de zdenŃele de orb, aşa că le-a aruncat. Având în vedere faptul că
noi, oamenii, obosim şi suntem mereu în căutare de ceva nou,
Domnul Isus a insistat mult în cuvântările Sale asupra faptului că
trebuie să veghem în vederea pregătirii noastre pentru întâlnirea
cu Dumnezeu. „VegheaŃi dar, pentru că nu ştiŃi când va veni
stăpânul casei: sau seara, sau la miezul nopŃii, sau la cântatul
cocoşilor, sau dimineaŃa“ (Marcu 13:35). Dacă pentru un moment
nu privim la explicaŃia escatologică a acestui verest, am putea
asemăna aceste patru timpuri posibile de întâlnire cu Stăpânul, cu
patru stări prin care trecem ca oameni mântuiŃi. Seara este timpul
când, după trecerea multor ceasuri în care am fost treji şi am
muncit, ajungem să simŃim oboseala acumulată de-a lungul zilei.
Este portretul acelora care poate de mult timp lucrează pentru
Domnul, dar la un moment dat sunt gata să cadă de oboseala din
sufletele lor. Lor, la fel ca celor obosiŃi de poverile lumii, Domnul
le spune să vină la El să primească odihnă pentru suflet (Matei
11:28). Esau a fost foarte obosit când s-a întors de la vânatoare
fără vânat. Oboseala l-a făcut vulnerabil să dea ceva de mare preŃ
în schimbul a ceva lipsit de valoare.
Nouă, ca copii ai Domnului, ne-a fost dată o moştenire frumoasă, dar potrivnicul pândeşte după oportunităŃi şi ocazii când
suntem obosiŃi şi suntem gata să facem târguri cu el în paguba
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noastră, ca să nu ajungem să intrăm în posesia acestei moşteniri.
Stăpânul poate veni la miezul nopŃii, când oamenii dorm. Acest
miez al nopŃii poate însemna o vreme de somn spiritual, când
visezi iluzii, trăieşti drame sau te simŃi bine datorită unor bucurii
false. Într-o astfel de noapte poŃi să adormi ca ucenicii în
Ghetsimani sau să cazi de oboseală ca Eutih. Tot noaptea poate fi
o oportunitate să auzi, la fel ca copilul Samuel, glasul Domnului
care-Ńi spune cuvinte pe care nu Ńi le poate spune decât atunci
când treci prin noaptea încercării.
Stăpânul poate veni la cântatul cocoşilor - vremea când încercarea parcă atinge apogeul. Zelul mare al lui Petru s-a răcit când
a văzut că Domnul Isus este arestat, ca apoi să ajungă să se
încălzească la focul celor care-L duşmăneau pe Domnul. Parcă
obosit de această stare de încordare, a cedat în faŃa învinuiri că ar
fi asociat cu Domnul şi a ajuns să se lepede de El, ca apoi să audă
cocoşul cum cântă. Când cădem de oboseală în sufletul nostru,
cântatul cocoşilor poate fi momentul când nu mai putem face faŃă
provocării de a nu ne compromite sau de a nu ne lepăda de credinŃă. Stăpânul ar putea veni dimineaŃa şi, după o noapte lungă de
veghe, ivirea zorilor poate fi un timp vulnerabil pentru sufletul
nostru dacă suntem obosiŃi şi nivelul energiei şi al puterii noastre
sufleteşti nu este mereu reîmprospătat cu resurse de sus.
Când se crăpa de ziuă, Lot a fost scos de îngeri din cetatea
Sodomei şi astfel a scăpat de distrugerea care a urmat să vină
peste acele cetăŃi. Tot în acea dimineaŃă, nevasta lui a decis să nu
asculte de porunca primită şi, întorcându-se să privească înapoi, a
fost trasformată într-un stâlp de sare. Chiar dacă trecem prin situaŃii grele de încercare sau ne bucurăm de izbăvire şi biruinŃă,
avem nevoie să petrecem timp cu Domnul pentru a primi o reîmprospătare de putere şi o ungere proaspătă cu untdelemnul sfânt
pentru ca, privind la Ńintă şi la răsplată, oboseala să fie înlocuită
cu puteri noi, pentru a trăi şi a lupta încă o zi.
Cartea Începuturilor ne învaŃă că, atunci când Dumnezeu a
creat lumea noastră, a rânduit ca ziua a şaptea să fie o zi de odih-

nă. „În ziua a şaptea Dumnezeu şi-a sfârşit lucrarea pe care o
făcuse; şi în ziua a şaptea S-a odihnit de toată lucrarea pe care o
făcuse“ (Geneza 2:2). Eu cred că Dumnezeu s-a odihnit nu pentru
că a avut nevoie, ci pentru a stabili un standard pentru noi,
oamenii, care avem nevoie de odihnă atât pentru trup cât şi pentru suflet. Drumul celor credincioşi, care nu se lasă doborâŃi de
oboseală, duce la o odihnă în prezenŃa Domnului. Dar acum avem
chemarea de a lucra în via Lui ca să avem de ce să ne odihnim.
„Fiindcă cine intră în odihna Lui, se odihneşte şi el de lucrările
lui, cum S-a odihnit Dumnezeu de lucrările Sale“ (Evrei 4:10).
Va veni şi timpul de odihnă, dar acum avem slujba de lucrători.
Pentru ca lucrătorul să fie vrednic de plată şi de odihnă, trebuie să
ostenească lucrând. „şi am auzit un glas din cer, care zicea: Scrie:
«Ferice de acum încolo de morŃii care mor în Domnul!» - «Da»,
zice Duhul; «ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi
urmează!»“ (Apocalipsa 14:13). Domnul Isus va veni ca un hoŃ,
noaptea (1 Tesaloniceni 5:2), dar acela care este născut din
Dumnezeu, trăieşte nu în întunericul nopŃii, ci într-o continuă
lumină, pentru că este un fiu al luminii. Pilda fecioarelor care
aşteptau Mirele (Matei 25) ne învaŃă, că din cauză că Mirele
zăboveşte, s-ar putea să aŃipim, doborâŃi de oboseală. Mâinile pot
obosi să mai dea şi genunchii care nu se pleacă pot ajunge
slăbănogiŃi. Putm obosi să mai ierte şi, chiar dacă odată am fost
plini de râvnă pe Domnul, putem cădea într-o stare de letargie, de
oboseală şi chiar de lenevie. De aceea cu ochii la răsplată, chiar
dacă suntem obosiŃi, să nu ne lăsăm doborâŃi de oboseală. „Să nu
obosim în facerea binelui, căci la vremea potrivită vom secera,
dacă nu vom cădea de oboseală“ (Galateni 6:9).
Nu ştim în care zi va veni Domnul nostru (Matei 24:2) şi nu
cunoştem ceasul când va suna trâmbiŃa, dar ştim că putem alege
să trăim în lumină, fiind şi noi lumină din Acela care este
Lumina lumii. Caracteristic Bisericii Domnului este că, păstrând
legătura cu Cerul - sursa de putere - ea lucrează cu răbdare şi, pentru că-L iubeşte pe Domnul, nu se lasă doborâtă de oboseală: „ştiu
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că ai răbdare, că ai suferit din pricina Numelui Meu, şi că n-ai
obosit“ (Apocalipsa 2:3). SoluŃia pentru a nu cădea de oboseală
este să ne lipim tare Domnului Isus. El cunoşte viitorul şi trecutul
şi tot El ne poate deschide ochii credintei ca să vedem dincolo de
această lume, ca astfel încurajaŃi de răsplata vieŃii veşnice să ne
continuăm drumul spre casa Tatălui: „Deschide-mi ochii, ca să
văd lucrările minunate ale Legii Tale!“ (Psalmul 119:18).
Putem avea biruinŃă asupra oboselii dacă înŃelegem că
necazurile sunt îngăduite ca parte din drumul nostru pe pământ.
Putem evita să cădem de oboseală ştiind că trăim într-o lume
imperfectă în care viaŃa noastră trece la fel ca a celor care refuză
să slujească Domnului. Alegând să nu cădem pradă descurajării şi
oboselii, într-o zi, vom ajunge în locul pe care Domnul Isus ni
l-a pregătit (Ioan 14:2). Putem birui oboseala care ne poate
dezarma sufletul, învăŃând să suferim când merităm nuiaua părintelui şi chiar o prigoană nemeritată fără cârtire ştiind că toate
lucrează spre binele nostru dacă-L iubim pe Domnul. „De aceea,
noi nu cădem de oboseală. Ci chiar dacă omul nostru de afară se
trece, totuşi omul nostru din lăuntru se înoieşte din zi în zi“
(2 Corinteni 4:16).
Hrănindu-ne sufletul cu Cuvântul VieŃii, petrecând timp doar
cu Domnul aşa cum El a petrecut timp stând de vorbă cu Tatăl,
putem avea puterile reînoite din zi în zi, pentru a nu cădea de
oboseală. În acest fel „...cei ce se încred în Domnul îşi înoiesc
puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă şi nu obosesc, umblă şi nu
ostenesc“ (Isaia 40:31). Cei care nu se lasă doborâŃi de oboseală
sunt aceia care înŃelegând că sunt făpturi limitate, refuzând să
accepte auto-compătimirea, aleg să nu-şi părăsească locul de veghere înaintea Domnului. Ei au înŃeles că, dacă vor pace în suflet,
vor trebui să fie pregătiŃi de război. Cei care nu se lasă doborâŃi
de oboseală, chiar dacă obosesc uneori, au înŃeles că unul dintre
stăpâni le este prieten şi celălat le este vrăjmaş şi ştiu că nu îi pot
mulŃumi pe amândoi. Cei care nu cad de oboseală au înŃeles că
jugul lui Hristos este uşor până când nu încerci să tragi în stânga

s-au în dreapta, deviind de la drumul trasat de Stăpân. Cei care nu
se lasă doborâŃi de oboseală ştiu că Dumnezeu nu îngăduie în
viaŃa lor mai mult decât pot ei duce: „Nu v-a ajuns nicio ispită,
care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. şi Dumnezeu,
care este credincios, nu va îngădui să fiŃi ispitiŃi peste puterile
voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiŃi din
ea, ca s-o puteŃi răbda“ (1Corinteni 10:13).
Este sufletul tău „rupt de oboseală“ pentru că eşti prea ocupat
sau pentru că Ńi-ai mutat gândirea de la cele cereşti la cele pământeşti? Poate ajungi să spui că atâtea lucruri sunt în competiŃie după
toate resursele tale şi poate nu ştii căreia dintre cauze să-i dedici
mai mult. Cel mai merituos proiect pe care l-ai putea alege pentru
viaŃa ta este ca prin rugăciune şi Cuvântul Scripturii să încerci săL cunoşti tot mai mult şi mai bine pe Domnul Isus, ca să nu fii
doar un slujitor, ci şi un prieten al Lui şi astfel să poŃi deveni vasul
curat de care El vrea să se folosească. Domnul priveşte la roada
fiecăruia dintre copiii Lui, roadă care vorbeşte mai bine decât
cuvintele. El vrea să vadă dacă mai tânjeşte şi însetează sufletul
nostru după prezenŃa Lui sau dacă suntem obosiŃi de El şi de calea
Lui.
La fel ca şi alergătorii de la întrecerile sportive, care ştiu că în
zadar aleragă bine şi mult dacă nu trec linia de sosire, noi trebuie
să nu uităm că trebuie să alergăm bine şi după rânduieli până la
sfârşitul vieŃii, ca nu cumva declarând-ne rupŃi de obosiŃi, ca
Esau, să pierdem lucrurile de valoare. Dacă nu ai făcut legământ
cu Domnul Isus, eşti tu obosit de aceasta viaŃă care - oricât ai
aduna - pare a fi fară rost ? Nu ajunge să-L cunoşti pe Domnul din
felicitări, poze cu El sau din vizite făcute la un locaş de rugăciune
la sărbători. El vrea să ai o relaŃie de prietenie cu El, pentru că
vrea să-Ńi fie Mântuitor. Domnul Isus este singurul care poate da
rost vieŃii tale, ca ea să nu fie risipită, ci să o trăieşti cu folos
veşnic. El face aceasta cu fiecare suflet care face pasul pocăinŃei.
Nu puŃini argumentează refuzul lor de a se conforma cerinŃelor
lui Dumnezeu - care le porunceşte tuturor oamenilor să se pocă-
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iască -spunând că această pocăinŃă nu este obligatorie, fiindcă nu
se poate ca un Dumnezeu bun să nimicească pământul prin foc şi
să trimită sufletele în iad. Ei nu se uită la faptul că acest
Dumnezeu bun L-a trimis pe Fiul Său să moară pentru păcătoşi,
ca ei să nu fie nevoiŃi să plăteacă pentru vina lor cu moartea şi cu
chinul veşnic. În faŃa morŃii, milioane de persoane care şi-au
neglijat sufletul sau lucrul pe ogorul Domnului recunosc că totul
ar trebui schimbat în viaŃa loc şi că ar trebui să-şi investească
viaŃa în adevăratele valori care nu trec, care nu sunt afectate de
vreme şi de foc, dar este prea târziu. Este târziu, dar nu prea
târziu dacă vrei să ai parte de mântuire. Din toate vocile pe care
le auzi şi care vor să te sfătuiască, pe una singură se merită să o
asculŃi: vocea Domnului Isus care te cheamă să-i dea odihnă
sufletului tău. Ascultă-L, pocăieşte-te şi apoi investeşte-Ńi viaŃa în
lucrul Lui, ca să fii veşnic fericit !
Amin

15
S}RB}TOARE SAU RUTIN} OBOSITOARE?
„şi, după ce a mulŃumit lui Dumnezeu, a frânt-o, şi a
zis: «LuaŃi, mâncaŃi; acesta este trupul Meu, care
frânge pentru voi; să faceŃi lucrul acesta spre
pomenirea Mea.» Tot astfel, după cină, a luat
paharul, şi a zis: «Acest pahar este legământul cel
nou în sângele Meu; să faceŃi lucrul acesta spre
pomenirea Mea.»“ 1 Corinteni 11:24, 25

S

fânta Cină, Euharistia sau împărtăşania, este astăzi sărbătorită de toată lumea creştină. Această ceremonie îşi
are obârşia în timpuri străvechi, fiind mai întâi reprezentată în vremea Vechiului Testament prin sărbătoarea Paştelor.
„Cina cea de taină“ este ceremonia recunoscută de una dintre
marile denominaŃiuni creştine ca una dintre cele şapte mari taine,
purtând titlul prestigios de sacrament. Încă din vremea lui Moise,
comemorând ieşirea din robia egiptenilor, la Praznicul Paştelui,
israeliŃii jertfeau un miel pascal, după planul lui Dumnezeu, prin
moartea înlocuitoare a Domnului Isus pe cruce, să se treacă de la
jertfirea unui miel fără cusur, la o sărbătoare de comemorare a
unei biruinŃe reale asupra morŃii şi a păcatului. Sărbătoarea a fost
instaurată de Domnul Isus pentru Biserica Lui.
La această sărbătoare, Ńinută de obicei la intervale egale, în
funcŃie de hotărârea bisericii locale, prin pâine şi prin rodul viŃei
este reprezentat trupul şi sângele Mielului lui Dumnezeu, a cărui
jertfă a dus şi încă mai duce la eliberarea a milioane de suflete,
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care erau robite de păcat. Dacă te numeşti creştin de mai mult
timp, probabil că ai stat şi tu la această masă numită şi Cina
Domnului. Întrebarea care cere să fie pusă şi poate face un bine
sufletului tău este aceasta: „Este Cina cu adevărat o sărbătoare
simŃită în lăuntrul tău sau este doar o rutină plictisitoare pe care o
aştepŃi să-Ńi facă un bine în mod automat?“
Ca suflete care cred că jertfa Domnului Isus este preŃul plătit
pentru răscumpărarea noastră, stând la masa Domnului sărbătorim această biruinŃă. La început sărbătorim mai ales cu o oarecare sfială şi multă recunoştinŃă faŃă de Dumnezeu, dar după un
timp observăm, după felul cum se participă la această sărbătoare,
că în majoritatea apar semne de oboseală sau chiar de plictiseală.
Ca acest mesaj să-Ńi poată face bine, pentru că te poate trezi
înainte de a afla că ai ieşit de pe calea îngustă, este nevoie să te
întrebi sincer: „Este Cina Domnului pentru mine o sărbătoare sau
este o rutină plictisitoare la care particip de ochii lumii sau pentru
că aşa procedează creştinii?“
Cina Domnului este pentru cei care, după ce şi-au predat viaŃa
Domnului, Îi slujesc Lui, este pentru cei care au făcut legământ cu
El, prin botezul în apă. Cina Domnului este pentru cei ce au înŃeles că în spatele acestei ceremonii este o dragoste de Dumnezeu.
Prin pâine şi prin rodul viŃei, ea îmbracă credinŃa cu o a haină
vizibilă. Este o dragoste care nu stă doar în cuvinte, ci în mântuirea omului înşelat de şarpe, atunci când a păcătuit în Eden.
Dacă am merge înapoi în timp, până la vremea când s-a spus: „Să
facem omul“, am putea vedea şi auzi clar expresia acestei iubiri
jertfitoare a lui Dumnezeu.
După cum bine ştim, Dumnezeu a făcut omul asupra căruia
şi-a revărsat dragostea, dar nu a trecut mult şi omul L-a dezamăgit
pe Dumnezeu prin neascultare. Parcă văd cum într-o bună zi
Adam a lipsit de la locul de întâlnire cu Dumnezeu, cauzând nu
numai dezamăgire, ci şi durerea pe care o simte un părinte din
cauza unui copil neascultător. Prin această neascultare, ziua de
odihnă, care a fost legiferată ca sărbătoare de Creator imediat

după crearea omului, parcă şi-a pierdut din frumuseŃe. Tot din
dragoste, Dumnezeu a făcut imposibil ca omul să mai aibă oportunitatea de a mânca din pomul vieŃii, pentru că asta ar fi
însemnat să trăiască veşnic în acest trup care îmbătrâneşte,
slăbeşte în putere şi se îmbolnăveşte. După ce l-a oprit,
Dumnezeu a trecut la îndeplinirea planului de salvare, prin care
omului i s-a deschis din nou oportunitatea de trăi veşnic fericit.
Dacă am asista la discuŃia care a avut loc înainte de existenŃa
omului, poate am auzi dorinŃa lui Dumnezeu de a crea o făptură
care să-I semene la chip, la caracter - o făptură neîntinată de
păcat; dar probabil că am mai auzi încă o specificaŃie cu privire la
crearea acestei fiinŃe, asupra căreia El şi-a revărsat dragostea.
Dacă am fi asistat la discuŃia din Cer este posibil să fi auzit dorinŃa lui Dumnezeu de a face această fiinŃă cu încă o caracteristică
foarte specifică: să poată alege. „Dar dacă va alege greşit?“, a
apărut de undeva întrebarea retorică. Lăsându-mi imaginaŃia liberă, între graniŃele Scripturii, parcă-L aud pe Cel care cunoaşte
toate lucrurile înainte şi le poate prevesti şi aduce la îndeplinire:
„Dacă fiinŃa aceasta numită om va alege greşit, vom interveni cu
un plan de salvare. Va fi nevoie de un Mântuitor.“ În acele momente cred că s-a auzit vocea Fiului: „...Iată-Mă (în sulul cărŃii
este scris despre Mine), vin să fac voia Ta, Dumnezeule!“ (Evrei
10:7). Fiul lui Dumnezeu a acceptat să vină pe pământ îmbrăcând
trup de om, ştiind felul ostil în care Îl vor trata oamenii pe care
voia să-i salveze de chinurile Iadului. Mesia, trimisul Tatălui, a
venit pe pământ ştiind că va suferi disconfortul foamei, al setei, al
oboselii şi al frigului. El a spus: „Iată-mă, trimite-Mă!“ ştiind bine
că va fi batjocorit şi ridicularizat. ştia că cei pe care voia să-i
salveze Îi vor biciui spatele şi că Îi vor bate piroane în mâini.
Domnul Isus a ales să vină pe pământ în misiunea de salvare a
omului, chiar dacă a ştiut că această fiinŃă, numită om, a cărui
fericire a dorit-o, Îl va omorî Ńintuindu-L pe cruce. Prin faptul că
a venit să ne fie Salvator, ne-a spus că nu conta cine şi cum Îl
loveşte cât de mult Îi păsa de faptul că noi vom fi mântuiŃi.
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Cina Domnului este o comemorare a biruinŃei Lui, care a
devenit o biruinŃă a noastră, a tuturor celor care am crezut în El şi
am fost născuŃi din nou. Când stai la masa Lui, privind la felul în
care te-a iubit Dumnezeu, sărbătoreşti plin de mulŃumire faŃă de
Dumnezeu sau este această masă o rutină plictisitoare la care nu
participi cu inima? Să iubeşti cu adevărat înseamnă să Ńi se pară o
veşnicie până îl întâlneşti sau o întâlneşti pe persoana iubită. Să
iubeşti înseamnă să nu suporŃi să vezi acea persoană suferind, dar
dragostea nu poate fi explicată doar prin astfel de experienŃe
omeneşti. Dragostea adevărată, descrisă în Scriptură printr-o serie
de verbe (1 Corinteni 13), nu stă doar în a spune cuvinte iubitoare,
deşi de obicei le include şi pe acestea. Dragostea adevărată stă în
a sluji nevoilor celor pe care-i iubeşti. Dumnezeu ne-a iubit slujind nevoilor noastre. Cea mai acută nevoie a noastră a fost aceea
de a avea un Mântuitor. PoŃi alege să stai la masa acestui
Dumnezeu cu pasiunea celui care iubeşte cu adevărat sau de ochii
ori de gura altora, atrăgând în acest fel asupra ta o osândă. PoŃi să
stai la această masă cu adâncă recunoştinŃă faŃă de Cel care te-a
iubit murind în locul tău sau poŃi să stai dezinteresat, chiar plictisit de simplitatea acestei ceremonii.
Dumnezeu continuă să ne iubescă după ce ne-a iertat, învăŃându-ne prin Duhul Sfânt că, trăind în dependenŃă de El, trebuie să
ne lepădăm de noi, adică de voia noastră în favoarea voii Lui pentru noi, ca pasiunea dragostei noastre pentru El să rămână arzând
cu putere. Când simŃi că eşti dependent de El, stai la această masă
cu o adâncă preŃuire în suflet, pentru purtarea de grijă a lui
Dumnezeu care, înainte ca noi să ne fi născut, a pregătit o cale
prin care sufletul nostru nemuritor să fie mântuit. „Căci, pe când
eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită a murit pentru cei nelegiuiŃi“ (Romani 5:6). După căderea în păcat în om a
rămas foarte puŃin din Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu a fost un
plan de restaurare; acest plan a urmărit binele omului, chiar dacă
potrivnicul a fost şi este gata la fiecare pas să facă ceva care să
strice bunăstarea omului.

Stând la masa Domnului sărbătorim Noul Legământ care ne-a
deschis din nou drumul spre Casa Tatălui şi spre viaŃă veşnică.
Totuşi, deşi Dumnezeu a făcut mântuirea aşa de simplă, nu toŃi
sunt gata să accepte soluŃia Lui, fie pentru că iubesc prea mult
păcatul, fie pentru că ascultă minciuna celui rău, care le promite
fericire acum, şi îi minte că a te pocăi înseamnă a fi nefericit.
Noul Legământ, mult mai profitabil decât cele de mai dinainte,
aduce iertarea păcatelor şi un Duh nou într-o inimă nouă
(Ezechiel 36:26-27). Noul Legământ nu cere un miel din turmă şi
nici să trecem printre dobitoace tăiate în două ca Avram odinioară
(Geneza 15:10). Trecerea printre animale era un fel de a spune:
„Aşa să i se întâmple celui care-şi va călca cuvântul“, dar Noul
Legământ este mult mai bun. Fiind un Legământ al iertării, este
gratuit. În Noul Legământ aproape dispar elementele de exterior,
dar apar elementele de interior. Legământul acesta oferit nouă
prin meritul jertfei Domnului Isus, este mult mai generos decât
cele precedente, pentru că, fiind desăvârşit în sine, dă la o parte
orice merit omenesc.
Un legământ este un fel de contract prin care doi sau mai mulŃi
îşi asumă răspunderi şi beneficiază de anumite lucruri. Pentru că
în trecut omului i-a fost prea greu să-şi Ńină partea lui de
legământ, Dumnezeu a pus mult mai mult în Legământul cel nou.
Omul pune ascultare şi credinŃă, dar Dumnezeu a pus în acest
Legământ suferinŃa şi moartea Fiului Său preaiubit. Privind din
acest unghi la bunătatea lui Dumnezeu, oare cum am putea sta
plictisiŃi la masa Domnului? Unul din motive este acela că suntem
bolnavi în sufletul nostru. Dovada stă în priorităŃile noastre şi în
felul în care ne ferim de păcat. Dacă a ne feri de păcat devine lipsit de importantă, fie pentru că ne credem tari, fie pentru că-l
raŃionalizăm în vreun fel în mintea noastră, atunci se poate ca
Duhul Sfânt din noi să fie întristat sau se poate să nu-L avem.
Duhul Sfânt ne învaŃă să îmbrăŃişăm nu doar voia lui Dumnezeu
pentru viaŃa noastră, ci şi sistemul de valori al lui Dumnezeu, care
ne face să preŃuim ceea ce preŃuieşte Dumnezeu. O astfel de
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severitate faŃă de omul cel vechi, care cauzează neajunsuri firii,
care întotdeauna vrea mai mult şi diferit, este posibilă doar cu ajutorul Duhului Sfânt. Ai tu Duhul Sfânt? În cazul în care nu Îl ai,
trebuie să ştii că nu eşti al lui Hristos, dar dacă vrei, Îl poŃi primi.
Un alt semn de boală sufletească care te va lipsi de bucurie
atunci când stai la masa Domnului este faptul că eşti mereu preocupat de greşelile altora. Este posibil să aflăm în vreun fel cum
a greşit cineva, dar să nu-i cunoaştem pocăinŃa. De aceea, să nu
uităm că doar Dumnezeu poate judeca. Un alt motiv al lipsei de
entuziasm şi de bucurie când stai la masa Domnului este faptul că
nu-l ierŃi pe cel care Ńi-a greşit. Asta te exclude de la masa
Domnului, dar, uneori, pentru că această învinuire este doar în
gând, mulŃi cred că acest simptom de boală poate fi trecut cu
vederea. Aflăm că într-o împrejurare, la Cuvântul lui Dumnezeu
rostit prin prorocul Ieremia, poporul a slobozit pe cei care erau
din Israel şi le erau robi sau roabe, dar după un timp s-au răzgândit şi i-au luat robi înapoi. „Dar mai pe urmă s-au răzgândit, au
luat înapoi pe robii şi roabele, pe care-i sloboziseră, şi i-au silit să
le fie iarăşi robi şi roabe“ (Ieremia 34:11). MulŃi creştini care au
ascultat multe predici despre importanŃa iertări şi-au iertat greşiŃii,
dar, după un timp, s-au trezit provocaŃi în gândul lor şi în loc să
păstreze iertarea, au ales, chiar dacă numai în gândul lor, să-i Ńină
vinovaŃi din nou. Dacă cumva Ńi se potriveşte o astfel de stare,
este bine să ştii că Dumnezeu o numeşte o pângărire a Numelui
Lui. „Dar pe urmă v-aŃi luat vorba îndărăt, şi Mi-aŃi pângărit
Numele, luând iarăş înapoi fiecare pe robii şi roabele, pe care-i
sloboziserăŃi, şi-i lăsaserăŃi în voia lor, şi i-aŃi silit să vă fie iarăş
robi şi roabe“ (Ieremia 34:16).
Este masa Domnului pentru tine un moment al reîmprospătării
cu putere sau un motiv de plictiseală? Dacă descoperi că Ńi-e greu
să participi cu toată inimă şi nu simŃi niciun beneficiu înăuntrul
tău, asigură-te că ai iertat cu adevărat pe cei care Ńi-au greşit
(Matei 6:14-15). Dacă după ce ai iertat, gândul de învinuire vine
din nou, iartă din nou, şi continuă să ierŃi până vei ajunge să ai

biruinŃă deplină asupra acestui gând, care nu urmăreşte doar să-Ńi
ia bucuria, ci vrea să te despartă de Hristos. Cei care ajung cu adevărat preocupaŃi de mântuirea sufletului lor au tot mai puŃine
probleme cu slăbiciunile altora şi devin tot mai preocupaŃi de
slăbiciunile lor. Aceasta este dovada că în ei este în desfăşurare
procesul de lepădare de sine, de crucificare a eului. Ai tu bucurie
când stai la masa Domnului? Indiferent de vârstă, gen sau maturitate spirituală, continuăm să stăm la masa Domnului până când
plecăm de pe pământ. Pentru a putea avea o vedere spirituală
clară, trebuie să stăm la masa Domnului, pentru că ascultarea ne
îmbracă cu binecuvântare. Avem nevoie să fim îmbrăcaŃi cu putere, pentru că trebuie să ne ducem crucea în fiecare zi. După cum
crucea este un instrument care îi ia condamnatului autoritatea şi
puterea, crucea pe care o ducem noi îi ia omului vechi autoritatea
şi-l lasă la rangul de slugă.
Sărbătorirea Cinei Domnului va fi o bucurie în sufletul tău
chiar dacă uneori vei vărsa lacrimi sau va fi o rutină al cărei rost
nu-l vezi, depinzând de lupta ta pentru umblarea în neprihănire.
Neprihănire nu înseamnă să ascunzi slăbiciunea care te robeşte şi
nici a comite acel păcat foarte rar. Neprihănire nu înseamnă doar
să recunoşti pericolul la care te expune acel păcatul de care te
simŃi atras şi nici nu înseamnă doar să-l condamni, pentru că nu
este de ajuns, ci trebuie să-l priveşti cu ochii care Ńi-i poate da
Duhului Sfânt şi să spui: „Niciodată n-am să mai fac acel lucru.“
Ca inima să nu-Ńi mai fie împărŃită - lucru care te va face să-L
trădezi pe Stăpân - sau ca să nu fii găsit căldicel ca apoi să nu fii
lepădat, trebuie să ai curaj să declari această hotărâre împotriva
păcatului, dacă vrei să biruieşti acel păcat, şi vei reuşi, dacă vrei
mântuirea mai mult decât orice. Nu mulŃi au curajul acesta.
Majoritatea doar amână şi speră că va veni cândva o asemenea zi
şi, între timp, îşi risipesc viaŃa trăind fără călăuzirea Duhului şi de
multe ori se plictisesc pe băncile bisericii.
Sărbătorirea Cinei Domnului ne oferă un moment deosebit de
cercetare când stăm înaintea lui Dumnezeu cu conştiinŃa noastră,
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ca să vedem dacă nu cumva ne-am îmbolnăvit. masa Domnului
creează o unitate duhovnicească cu ceilalŃi credincioşi care,
împreună cu noi, alcătuiesc Trupul Domnului, Biserica lui
Dumnezeu. Sărbătorirea Cinei este ceremonia care ne poate însufleŃi nădejdea în vederea sărbătoririi jertfei Domnului Isus, în
ÎmpărăŃia lui Dumnezeu. Când stăm la masa Lui, ne identificăm
ca suflete care au primit darul mântuirii. Când motivaŃia noastră
de a sta la această masă este bună, dovedim că avem o credinŃă
care ne-a dus la ascultare de Cel care a spus: „FaceŃi lucrul acesta!“ Cum este cu tine? Este pentru tine un lucru preŃios a sta la
această masă? Vino la această masă dacă ai o dragoste care nu
poate uita ce i-a făcut Dumnezeu. Retrăind în gândul tău groaza
acelor momente de la Calvar, adu-I semnele iubirii tale prin ce ai
făcut, prin ce nu ai făcut, prin ce ai gândit şi prin ce ai spus.
El ne-a răscumpărat plătind preŃul cu sânge nevinovat, ca dreptatea lui Dumnezeu să fie împlinită şi noi să fim strămutaŃi în
ÎmpărăŃia Lui. Nimeni de pe pământ nu are un motiv mai bun de
sărbătoare şi de recunoştinŃă decât copiii Domnului. Putem face
asta într-un mod deosebit atunci când stăm la masa Lui cu o
adâncă recunoştinŃă. Atunci când, după porunca Domnului, stăm
la masa Lui, evocăm biruinŃa de pe Golgota, unde întocmai cum
a fost prevestit de Iehova în Eden, sămânŃa femeii a zdrobit capul
şarpelui. Această biruinŃă câştigată pentru noi de Domnul Isus
este motivul sărbătoririi Cinei. Cina este celebrată de toŃi cei care
au crezut în El. Ori de câte ori stăm la masa Domnului cu o inimă
curată, Duhul Sfânt ne face să trăim nu momentul unei ceremonii
terne, ci o înnoire care ne lasă sufletul proaspăt primenit.
Domnul Isus vrea să stea cu mulŃi la masă, dar majoritatea
oamenilor nu vor. A respinge viaŃa oferită de El nu înseamnă a fi
liber şi independent, ci înseamnă a alege moartea. După cum mişcarea nu înseamnă totdeauna progres (Deuteronom 2:2-3), pe
calea Domnului trebuie să ai o direcŃie, să ai un scop. Scopul nostru ca oameni mântuiŃi, este să facem ca viaŃa noastră să conteze
pentru veşnicie, pentru ÎmpărăŃia lui Dumnezeu. DorinŃa Lui este

ca ÎmpărăŃia Lui să fie în inimile noastre încă de aici, de pe
pământ. ÎmpărăŃia lui Dumnezeu este locul unde se face voia Lui
(Efeseni 3:17, Luca 17:21). Prin neascultare, omul a dat curs dorinŃelor lui şi nu celor ale lui Dumnezeu, dar când inima noastră
devine parte din ÎmpărăŃia Lui, lucrurile se schimbă înapoi la
specificaŃiile originale, trecând de la o împărăŃie a întunericului,
la o ÎmpărăŃie a Luminii, în care se face voia Lui.
Citind acest mesaj poate te gândeşti că Cina Domnului sau
Împărtăşania nu te-a făcut să simŃi niciodată dragostea lui
Dumnezeu. Poate nici nu mai ştii când ai luat parte ultima oară la
această masă sau poate nu ai stat la masa Domnului niciodată.
Dumnezeu, care este gata să dea noi şanse oricărui suflet care
vrea să se pocăiască, te invită, înainte de toate, să alegi dacă vrei
ca El să fie Stăpânul tău. Această alegere vine cu binecuvântarea
iertării şi a înfierii, dar în acelaşi timp vine cu o despărŃire de orice
păcat. ViaŃa cea nouă oferită de Dumnezeu vine cu un Stăpân nou,
cu roade noi şi cu un destin nou. Această schimbare şi trăire nouă
este o dovadă că Hristos trăieşte în noi (Galateni 2:20).
Dacă vrei să fii al Lui, trebuie să ştii că El va demola multe
dintre obiceiurile tale şi din gândirea ta, ca apoi să te zidească din
nou după placul Lui, pentru a te putea folosi unde are nevoie de
tine. Te va dezbrăca de ce-i lumesc şi te va îmbrăca în haina neprihănirii, pe care nu o poŃi cumpăra, ci doar o poŃi primi ca dar în
meritul jertfei Domnului Isus. Dacă vei alege viaŃa şi nu moartea,
Dumnezeu îŃi va face un nume mare, legat nu de smoală şi
cărămizi, ca al celor din câmpia şinear, ci îŃi va face un nume
veşnic, legat de Numele Lui.
În trecut, Dumnezeu avea oameni, numiŃi proroci, pe care i-a
ridicat şi i-a făcut purtători de Cuvânt destoinici ai Marelui
Împărat. Ei scoteau din desaga lor ceea ce Dumnezeu le dădea
pentru popor sau pentru o persoană. Dumnezeu are şi astăzi, pe
lângă proroci, emisari trimişi şi împuterniciŃi ai ÎmpărăŃiei
Cerurilor, care poartă mesajele Lui către oameni. Prin acest mesaj
scris de una dintre slugile Marelui Împărat, eşti chemat şi tu la
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mântuire. Eşti chemat la o umblare îndeaproape cu Dumnezeu,
preŃuind fiecare ocazie de a sta la masa Lui, cu reverenŃă şi alipire
de Cel care a suferit chinuri groaznice şi a murit pentru tine şi
pentru mine pe o cruce acum două mii de ani. Fă tot ce trebuie ca
să poŃi sta la masa Domnului şi fă din aceasta o ocazie să aduci
jertfe de mulŃumire Celui care te iubeşte cu o iubire veşnică.
Amin

16
CINE CREDE{I C} SUNT EU?
„şi Ioan, când era la sfârşitul însărcinării lui, zicea:
«Cine credeŃi că sunt eu? Nu sunt Acela; ci iată că
după mine vine Unul, căruia eu nu sunt vrednic să-i
dezleg încălŃămintea picioarelor.»“ Fapte 13:25

C

a unii care, prin harul lui Dumnezeu, am avut parte de
iertare şi de naşterea din nou, avem responsabilitatea de
a vesti Cuvântul lui Dumnezeu. El hrăneşte sufletele
flămânde după ceea ce are Dumnezeu de oferit şi, împreună cu
Duhul Sfânt, are puterea de a-i aduce la viaŃă pe cei morŃi spiritual. Unii predicatori sau unele mesaje ne plac pentru că ne mângâie
şi ne încurajează, dar unele mesaje ne indispun, expunându-ne
starea nepotrivită în care trăim, ca apoi să ne cheme la pocăinŃă şi
la îndreptare. Uneori aceste mesaje ne spun ceea ce nu ştim, aşa
cum a fost cazul celor din Efes: „...nu ştii că eşti ticălos, nenorocit, sărac, orb şi gol“ (Apocalipsa 3:17), iar de alte ori ne cheamă
să ne facem o cercetare personală sau ne cheamă la o umblare mai
îndeaproape cu Dumnezeu, pentru ca, la sfârşitul drumului pe
pământ, viaŃa noastră să nu se dovedească a fi o risipă.
Luând anumite texte hrănitoare din Sfânta Scriptură, adică
construind pe Adevăr, având ca scop să-L aducem pe Domnul
Isus Hristos în atenŃia oamenilor, formăm mesaje rostite cu gura
sau scrise, care pot produce o schimbare spre bine în viaŃa noastră. Vom privi în acest mesaj la un asemenea text în care un bărbat, cu numele de Ioan Botezătorul, cunoscut în cadrul istoric ca
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fiind fiul preotului Zaharia şi al soŃiei lui, Elisabeta, prin cuvintele rostite acum două mii de ani, ne provoacă cu întrebarea:
„Cine credeŃi că sunt eu?“ Ioan Botezătorul sau Scufundătorul,
cum era numit în vechime, boteza oamenii în Iordan spre
pocăinŃă. Oamenii veneau să se boteze nu neapărat pentru că
voiau să se apropie de Dumnezeu, ci făceau acea ceremonie în
speranŃa că pedeapsa pentru vina lor va fi anulată. DorinŃa lor de
a avea iertare fără ca să-şi schimbe viaŃa după cerinŃele lui
Dumnezeu n-a scăpat nedetectată de Ioan, care nu s-a sfiit să
spună lucrurilor pe nume, numindu-i pe unii „pui de năpârci“.
Locul de unde Ioan prevestea venirea lui Mesia nu era un
amvon al unei catedrale renumite, ci râul Iordan. Important era
faptul că el făcea acea lucrare la porunca lui Dumnezeu, şi că acel
loc era unul spre care Dumnezeu privea cu un interes deosebit.
Ioan ştia ce avea de făcut şi şi-a îndeplinit slujba fără şovăire,
chiar dacă, aşa cum vedem din incidentul cu Irod, a-şi face slujba
însemna a-şi risca viaŃa atacând întunericul păcatului. Ioan a făcut
acest lucru atunci când a acuzat faptele păcătoase ale acestui
conducător. Ioan a vestit un mesaj al pocăinŃei în Duhul şi în
puterea lui Ilie, adică predica pocăinŃa cu puterea pe care i-a
dat-o Dumnezeu, aşa cum prorocul Ilie a chemat poporul la
pocăinŃă şi închinare înaintea adevăratului Dumnezeu cu câteva
sute de ani mai devreme.
Într-o zi, în timpul activităŃii lui zilnice, Ioan a fost surprins
chiar de Domnul Isus, care, smerindu-Se, la începutul lucrării
Lui, a venit la Ioan pentru a fi botezat. Recunoscându-şi locul,
Ioan a mărturisit că el are trebuinŃă să fie botezat de Domnul Isus,
dar Domnul a insistat să fie botezat de Ioan, ca astfel, dându-ne
nouă, tuturor, un exemplu, să îndeplinească toată neprihănirea lui
Dumnezeu. Domnul Isus, care a dovedit că botezul este important, i-a recunoscut autoritatea lui Ioan. Cerând să fie botezat de
el, i-a validat mandatul şi l-a numit „cel mai mare născut din
femei“ (vezi Matei 11:11). Coborârea Porumbelului peste El şi
glasul care s-a auzit din cer a confirmat caracterul divin al

Domnului Isus. Ioan şi cei adunaŃi la Iordan au auzit glasul din cer
care a a spus: „...Tu eşti Fiul Meu prea iubit: în Tine Îmi găsesc
toată plăcerea Mea“ (Luca 3:22). Prin acea afirmaŃie, Dumnezeu
le-a făcut cunoscută celor adunaŃi la Iordan o taină, şi anume faptul că Domnul Isus este Mesia cel aşteptat, este chiar Fiul lui
Dumnezeu.
Privind la actul de botez al Domnului Isus în Iordan putem
spune că şi noi, ca fii, avem dreptul să avem parte de binecuvântările care au venit peste Domnul Isus. Avem dreptul să se
deschidă cerul deasupra noastră, să coboare Duhul Sfânt peste noi
şi avem dreptul să ne vorbească Dumnezeu. Ioan a primit misiunea de a pregăti calea Domnului şi şi-a dus-o la îndeplinire.
Această misiune a fost ca o verigă ce leagă Vechiul Testament de
Noul Testament. Ioan a ajuns să aibă un destin împlinit în ceea ce
priveşte voia lui Dumnezeu pentru viaŃa lui. În cartea Faptele
Apostolilor, apostolul Pavel ne spune că Ioan Botezătorul, „la
sfârşitul însărcinării lui“ zicea: „Cine credeŃi că sunt eu?“ Acest
„zicea“ în loc de „a zis“ îmi spune că Ioan avea obiceiul să-şi
verifice nu numai ascultarea faŃă de Dumnezeu, dar şi poziŃia şi
faŃă de semenii lui, pentru a fi sigur că a prezentat bine introducerea „Aceluia“ despre care el a spus că nu este vrednic să-I dezlege
cureaua încălŃămintei.
Ca parte practică a acestui mesaj este bine să ne întrebăm dacă
noi am avea curajul să-i determinăm pe cei din jurul nostru să ne
spună cine cred ei că suntem noi după felul în care am vorbit şi
ne-am comportat între ei. Ai avea curajul să-Ńi întrebi colegii de
şcoală sau de serviciu să-Ńi spună ce văd ei în tine? Văd ei un om
care-şi pierde cumpătul la necaz şi vorbeşte necontrolat sau văd o
persoană plină de pacea pe care o dă Hristos, pentru care valurile
acestei lumi nu fac altceva decât să dovedească că are o altă
nădejde decât cea oferită de acest pământ? Văd cei din jur o persoană egoistă sau văd pe cineva care este gata să-i sară în ajutor
celui în nevoie? Văd cei care te urmăresc şi-Ńi studiază viaŃă din
umbră o persoană necompromisă de păcat sau văd o persoană cu

162

163

ESTE SUFLETUL TÃU MÂNTUIT?

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

două standarde? Ce ar spune în casele lor, oamenii din jurul tău
dacă ai pleca în veşnicie în noaptea următoare? Cum vei fi cunoscut după ce vei pleca? Vei fi cunoscut ca un om ale cărui priorităŃi
au fost alese de Dumnezeu sau vei fi amintit ca unul care a căutat
să strângă mult pe acest pământ, ca apoi să nu vrea să se despartă
de toate?
Într-adevăr, mai important decât ceea ce zic oamenii este ceea
ce zice Dumnezeu despre noi. Totuşi, şi mărturia celor din jurul
nostru este importantă, pentru că ea defineşte măsura în care am
fost sare şi lumină odată ce am spus că nu mai trăim pentru noi,
ci vrem să trăim pentru Domnul Isus şi pentru folosul ÎmpărăŃiei
Lui. Ceea ce afirmă lumea că suntem spune ceva despre noi, dar
ce spune Cerul că suntem are greutate şi ne evaluează pentru
veşnicie. Uneori oamenii care nu acceptă mărturia noastră ne vor
evalua trăirea ca fiind o risipă de oportunităŃi; unii vor respecta
felul nostru de viaŃă, dar din partea cerului nu ajunge nimic mai
puŃin decât titlu de „Suflet mântuit“. Mărturia pe care o avem faŃă
de lume este importantă pentru că ea spune ceva despre măsura în
care semănăm sau nu cu Stăpânul. În acelaşi timp, caracterizarea
pe care ne-o fac cei din jur poate face ca lucrarea sau calea
Domnului să fie vorbită de bine sau de rău. Ce ar spune cei din
jurul tău dacă ai întreba ca şi Ioan: „Cine credeŃi că sunt eu?“
Dacă ai petrecut destul timp cu ei, probabil că pot să spună care
sunt lucrurile care prezintă interes pentru tine şi ce anume te
pasionează mai mult decât orice, pentru că ei văd cum îŃi foloseşti
timpul şi cunosc subiectul pe care îl abordezi cel mai des în vorbirea ta.
Unii oameni folosesc timpul ca să rezolve multe probleme
pământeşti, care au de-a face cu umblarea după lucrurile firii.
Descoperirea a tot felul de remedii pentru oprirea procesului de
îmbătrânire, o dedicare exagerată faŃă de exerciŃii fizice şi nutriŃie
sau ocrotirea naturii şi a animalelor pe cale de dispariŃie, sunt
câteva exemple de preocupaŃii de seamă pe care le au unii, însă
copilul Domnului înŃelege că o astfel de risipă de timp şi energie

până la urmă este zadarnică. Copilul Domnului caută mai întâi
ÎmpărăŃia lui Dumnezeu şi nu are frică de astfel de lucruri, precum este îmbătrânirea sau schimbările naturii. Chiar dacă nu
alege să abuzeze de ele, ştie că viitorul acestor lucruri pământeşti
este pecetluit şi ne este făcut cunoscut de apostolul Petru, care ne
spune că pământul cu tot ce este pe el va arde (2 Petru 3:10).
Vrăjmaşului sufletului nostru îi convine ca omul să aibă acest
fel de ocupaŃii, chiar dacă acest fel de umblare după lucrurile
fireşti nu este neapărat un păcat precum celelalte. Astfel de lucruri
pământeşti macină timpul omului, Ńinându-l ocupat cu ideea că
face ceva important. În acest fel omul nu mai are timp să se mai
îngrijească de suflet. Din tot ce există pe pământ, merită atenŃia
noastră doar sufletele oamenilor care au nevoie ca cineva să le
arate calea spre Mântuitor. Dacă vrem ca viaŃa noastră să conteze
pentru binele ÎmpărăŃiei lui Dumnezeu trebuie să ştim că oricine
va lucra la zidirea trupul lui Hristos, va întâmpina mari
împotriviri, pe când cine se va dedica doar la a fi o persoană
morală, care este gata să ajute, va avea mult mai puŃină
împotrivire din partea vrăjmaşului. Dacă alegi să-Ńi trăieşti viaŃa
cu folos duhovnicesc, se vor spune lucruri bune despre tine în
Cer, iar pe pământ, chiar dacă nu pe mulŃi, viaŃa de sacrificiu prin
renunŃare în folosul altuia şi al ÎmpărăŃiei lui Dumnezeu îi va
inspira şi încuraja să-şi trăiască viaŃa cu folos.
Ce ar spune cei din jurul tău dacă i-ai întreba ce cred despre
tine? Lucrurile care vor fi spuse despre tine cu sinceritate vor face
să iasă la iveală care este Dumnezeul pe care-L slujeşti. De obicei, în orice bătălie a celor care luptau în vechime era implicat şi
dumnezeul acelui popor. Israel nu a fost o excepŃie, pentru că
poporul, fie că trăia în ascultare, fie că trăia în neascultare, la
necaz privea la Dumnezeu după ajutor. Ca şi copii ai Domnului,
participăm în luptele spirituale împotriva dumnezeului acestei
lumi ştiind că Dumnezeul nostru este cu noi. Această împotrivire
şi chiar luptă a copiilor lui Dumnezeu împotriva dumnezeilor
falşi, care caută să risipească timpul şi vlaga omului, nu va trece
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neobservată de cei din jurul nostru. Uneori, în tăcere, ea va fi o
dovadă pentru cei de lângă noi că se poate trăi fericit urmând şi
slujind pe adevăratul Dumnezeu. Reiese clar din Scripturi că
Dumnezeu vrea să vadă anumite trăsături în cei care vor locui
veşnic cu El. Când într-o familie se naşte un copil, de obicei, cei
din familie îşi dau cu părerea cu cine seamănă în ceea ce priveşte
trăsăturile fizice şi nu de puŃine ori părinŃii copilului au vise cu
privire la viitorul acelui copil şi la ocupaŃia lui. Dumnezeu are şi
el fii şi fiice pe care alege să-i primească pentru a fi veşnic în cer
şi aceştia sunt cei care, odată cu naşterea din nou, au tot mai multe
din trăsăturile care-i fac să semene cu Tatăl. Cine cred cei din
jurul tău că eşti tu? Eşti un suflet care face voia lui Dumnezeu sau
un ipocrit, ceea ce spui nepotrivindu-se cu viaŃa pe care o trăieşti.
În Evanghelia după Matei 21:28-31, Domnul Isus vorbeşte
printr-o pildă despre oamenii de pe pământ. În pildă, un tată îşi
trimite pe unul dintre fii să lucreze în vie, dar acesta a refuzat.
După un timp, părându-i rău de ce a spus, s-a dus şi a lucrat în via
tatălui său. Acelaşi tată îşi trimite un al doilea fiu să lucreze în vie;
acesta a acceptat, dar până la urmă nu s-a dus. Domnul Isus a
întrebat audienŃa care-i asculta cuvintele, care dintre cei doi fii a
făcut voia acelui tată. Dacă ai întreba pe cei din jurul tău „Cine
credeŃi că sunt eu?“, privind la ce au spus şi au făcut cei doi fii,
ce s-ar spune despre tine? Fiul care a refuzat la început să se ducă
reprezintă păcătoşii amintiŃi de Domnul Isus la sfârşitul pildei.
Dintre aceştia, unii s-au întors la Dumnezeu în ceasul al unsprezecelea, pocăindu-se de trecut şi au devenit fii şi fiice ale lui
Dumnezeu prin naşterea din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul
Sfânt. Astfel de suflete preŃuiesc iertarea şi, pentru că Îl iubesc
mult pe Domnul, lucrează cu sârguinŃă în via Lui. O astfel de
schimbare de Stăpân este observată de cei din jur. Fiul care a spus
că se duce, dar nu s-a dus, poate fi lumea religioasă de atunci şi
chiar din zilele de astăzi.
Fariseii pretindeau a asculta de Dumnezeu, pentru că erau
implicaŃi în lucrurile sfinte. Dar, fiindcă le păsa doar de litera

Legii, au uitat să aibă milă, să facă dreptate şi să umble smeriŃi cu
Dumnezeu lor (Mica 6:8). Această atenŃie a fariseilor îndreptată
asupra împlinirii Legii poate fi văzut în cazul vindecării
slăbănogului care şi-a ridicat patul. Ei nu aveau ochi sau inimă
pentru acel om şi pentru nevoile lui, ci doar erau tulburaŃi pentru
că s-a făcut o lucrare în ziua de Sabat. Această atenŃie acordată
doar Legii se vede şi când ucenicii au frecat spice în palmă şi au
mâncat boabele de grâu pentru că erau flămânzi. Fariseii de
atunci, ca unii oameni de astăzi, au făcut din legalism un instrument de control insuflând un sentiment de vinovăŃie pentru a-i
controla pe alŃii.
Privind la aceste două feluri de fii, care crezi că te reprezintă?
Ce ar spune oamenii şi ce spune Dumnezeu despre tine?
Dumnezeu mai are un fel de fii: cei care, arunci când Tatăl le
spune: „Du-te!“, se duc. Domnul Isus a fost trimis pe pământ să
ducă la îndeplinire planul de salvare a omului. Când a fost trimis,
El a spus că se duce şi S-a dus să facă voia Tatălui; de aceea aşa
cum s-a auzit la Iordan, El este Fiul în care Dumnezeu Tatăl îşi
găseşte toată plăcerea. Care dintre aceşti trei fii te reprezintă cel
mai bine? Dacă vrei să se vorbească bine despre tine în Cer şi să
fii un exemplu de creştin, trebuie nu doar să trăieşti sperând că vei
fi unul dintre cei care primesc mărturia că sunt plăcuŃi lui
Dumnezeu, ci va trebui să faci din dorinŃa de a-I fi plăcut Lui preocuparea şi pasiunea vieŃii tale.
Fiecare stil de viaŃă are o foame specifică. După cum un om
flămânzeşte dacă nu mănâncă, tot aşa flămânzeşte şi spiritul omului. Omul firesc şi lumesc, ca o tumoare canceroasă, are o foame
după vicii care-i strică tot mai mult asemănarea cu Dumnezeu;
aceste patimi cer a fi hrănite tot mai mult şi tot mai des. Omul
duhovnicesc are şi el o foame după neprihănire şi după împlinirea
voii lui Dumnezeu. O astfel de foame după împlinirea voii lui
Dumnezeu va aduce cinste Tatălui din Cer şi îi va face pe cei din
jur să recunoască în tine virtuŃi care dovedesc că umbli după
îndemnurile Duhului (Romani 8:4-5).
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Dacă alegi să-Ńi trăieşti viaŃa pentru acest scop nobil, va trebui
să foloseşti orice oportunitate de a face bine fără să refuzi
spunând că vor mai fi şi alte ocazii. Cel care a pregătit aceste fapte
bune în care să umblăm este chiar Dumnezeu, iar faptele noastre
sunt examinate în raport cu lumina de sus, pentru a fi urmate la
sfârşitul vieŃii de răsplătirile de sus (Efeseni 2:10). Te-ai întrebat
ce zic oamenii despre tine în ceea ce priveşte viaŃa ta de creştin?
Este bine să trăim cu grijă. Felul în care ne trăim viaŃa, fie bun,
fie rău, chiar dacă uneori fără cuvinte, este o mărturie pentru cei
din jur. Închinarea pe care I-o aducem lui Dumnezeu este o parte
importantă în viaŃa credinciosului, dar, odată cu maturitatea în
credinŃă se aşteaptă de la noi să facem, fiecare în felul nostru, şi
lucrarea unui evanghelist făcând posibil ca Vestea Bună a mântuirii să fie auzită de cei care nu-L cunosc pe Domnul.
Dacă închinarea pe care I-o aducem Domnului în Casa de
rugăciune nu ne costă prea mult şi viaŃa trăită de noi între oameni
nu demonstrează că umblăm cu Isus, trebuie să ştim că mărturia
noastră lasă de dorit. Este normal să ne aşteptăm ca evanghelizarea făcută prin viaŃa pe care o trăim să ne coste şi să ne pună
uneori să ne asumăm un risc. Broasca Ńestoasă are o carapace care
o protejează; când este atacată îşi trage capul înlăuntru, dar, dacă
vrea să înainteze, trebuie să rişte şi să-şi scoată capul afară din
carapace. Dacă vrem să înaintăm, să creştem în credinŃă şi să ne
facem datoria de a spune şi altora despre mântuire, va trebui să ne
asumăm anumite riscuri. Aceasta este o parte din viaŃa de slujire
care dovedeşte maturitatea. Aşa cum în timpul Vechiului
Testament poporului lui Dumnezeu i-a fost dată Legea prin
Moise, Biserica lui Dumnezeu în vremea împărŃirii harului este
condusă spre Cer de Duhul Sfânt (Fapte 20:24). În acest fel,
Biserica este pregătită pentru cer.
Credincioşii, prin viaŃa lor, luminează în întunericul acestei
lumi. Naşterea din nou ne ajută să depăşim felul de gândire pe
care l-am primit ca moştenire de la Adam şi ne ridică la rangul
celor care privesc lucrurile pământeşti din perspectiva Cerului şi

a veşniciei. Acest fel nou de gândire vine în conflict cu principiile adânc înrădăcinate în noi, dar în măsura în care ne supunem
călăuzirii Duhului Sfânt, aceste instincte ale omului firesc au tot
mai puŃină putere în faŃa dorinŃelor duhului trezit la o viaŃă nouă.
Prin această lucrare, ÎmpărăŃia lui Dumnezeu se extinde şi nu se
stinge odată cu trecerea în veşnicie a celor credincioşi, ci lumina
este transferată pentru a fi purtată de alŃii mai departe.
Nu numai Ioan Botezătorul ci şi Domnul Isus i-a întrebat pe
cei din jurul lui: „Cine zic oamenii că sunt Eu?“ (Marcu 8:27;
Matei 16:13; Luca 9:18). Eşti tu gata să te întrebi şi să-i întrebi pe
cei din jur, începând cu cei din casa ta, ce se poate spune despre
viaŃa ta de creştin? Dacă, examinându-te, consideri că trebuie ca
în tine să se trezească dorinŃa de a face bine şi de a depune efort
să poŃi primi mărturia că eşti plăcut Domnului, este bine să ştii că
Duhul Sfânt, dacă doreşti şi Îi ceri, este gata să aprindă această
dragoste pentru Dumnezeu şi pentru sufletele oamenilor din viaŃa
ta. Baza eticii credinciosului nu este educaŃia, deşi ea are locul şi
contribuŃiile ei folositoare. Baza eticii creştine este Duhul Sfânt
care, prin roada Sa, îi înzestrează pe cei născuŃi din nou ca să se
vorbească de bine despre ei în Cer şi pe pământ. Nimeni nu
alunecă în ÎmpărăŃia lui Dumnezeu, ci trebuie luată o decizie care
are de-a face cu un drum îngust şi cu o poartă strâmtă, pe care trebuie să te nevoieşti uneori să poŃi intra pe ea; dar se merită să faci
asta pentru că ea duce la viaŃă veşnică şi la răsplătirile lui
Dumnezeu. Nu uita că Dumnezeu este cu tine chiar dacă spui că
nu eşti nici bun şi nici rău, însă aceasta îŃi va determina felul în
care îŃi vei petrece veşnicia. Chemăm oamenii la o mântuire prin
har, însă nu este un har ieftin care să accepte să trăieşti oricum.
Oare poŃi fi caracterizat de cei din jur ca om al păcii sau mai ai în
inima ta vreo dorinŃă de răzbunare pentru ceva ce nu ai iertat?
Numai pocăinŃa te poate scoate din rândul celor bolnavi sufleteşte
ca apoi să primeşti dorinŃa de a face voia lui Dumnezeu.
Dacă te vezi nepotrivit pentru lucrul Domnului, nu uita că El
nu cheamă la lucru oameni bine echipaŃi în toate domeniile, ci
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cheamă oameni pe care El îi echipează şi îi face destoninici pentru orice lucrare bună. Pentru că aud vocea Domnului în
Cuvântul Scripturii, ei pot duce lumii mesajul crucii alegând să-şi
răstignească de bună voie firea în fiecare zi, ca să ajungă în acest
fel să fie oameni de care Dumnezeu se foloseşte. Ei formează
Biserica lui Dumnezeu pe pământ, care stă pe principiile lui
Dumnezeu scrise în Scripturi. Trăind în dragostea Lui pot duce o
viaŃă de dedicare şi chiar de sacrificiu. Dincolo de ce vezi când
priveşti la o persoană, există un Dumnezeu, o ÎmpărăŃie şi un sistem de valori. Ce cred oamenii despre tine? Alege să trăieşti în aşa
fel încât ei să vadă un Dumnezeu care nu doar că este viu, dar care
este bun, pentru că El iubeşte chiar şi pe păcătoşi şi le doreşte
întoarcerea de pe calea largă a lumii, care duce la pierzare. Alege
să trăieşti astfel încât ei să descopere în viaŃa ta un sistem de valori care dovedeşte că eşti copilul Domnului şi într-o zi vei ajunge
în casa Tatălui unde vei fi primit nu ca vizitator, ci ca un fiu
moştenitor care I-a adus cinste Tatălui. Trăieşte-Ńi viaŃa aşa încât
în tot ce faci cei din jur să recunoască că tu eşti fiu de Dumnezeu
şi atunci Dumnezeu îŃi va fi Tată.
Amin
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17
TIMPUL
„Toate îşi au vremea lor, şi fiecare lucru de sub ceruri
îşi are ceasul lui.“ Eclesiastul 3:1

M

ulŃi creştini sunt deficitari în lucrul lor pentru
Domnul şi uneori ajung să fie chiar biruiŃi în luptele
spirituale, nu neapărat din cauză că nu au dorinŃa de a
face ce este bine, ci pentru că cedează în faŃa presiunii pe care timpul îl exercită asupra vieŃii lor. Pe lângă luminătorii Cerului datorită iscusinŃei date de Dumnezeu oamenilor, avem un sistem bun
numit ceasornic pentru a măsura scurgerea timpului într-o zi şi
avem o planificare a anului numită calendar. Cineva spunea că „totul curge“. Putem spune asta şi despre timp, care ne apropie de destinaŃia noastră veşnică. Timpul pe care-l avem este un bun care
trece şi nu se mai întoarce; de aceea trebuie să-l chivernisim bine.
Timpul este un bun pe care-l primim de la Dumnezeu, câte o zi
odată fără să ştim măsura totală a acestui bun. ştim însă că pe măsură ce îmbătânim acest bun care ne este alocat scade pe zi ce trece
până când ajungem la ultima zi care nu ne este făcută cunoscută.
Timpul pe care-l avem de trăit pe pământ formează viaŃa noastră. La fel ca în cazul unei călătorii: indiferent de condiŃiile în care
călătorim, într-o zi ajungem la destinaŃie - un loc unde vom continua să existăm veşnic într-un alt fel de trup şi într-o alt fel de
lume. Dumnezeu trăieşte în prezent şi atunci când ne spune: „...Eu
sunt Cel ce sunt...“ (Exodul 3:14). Când prin cuvântul apostolului
Pavel ni se spune că: ,,Isus Hristos este acelaşi, ieri şi azi şi în
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veci!“ (Evrei 13:8), El ne vorbeşte în acest fel cu scopul de a fi
înŃeles de noi, oamenii, în termenii noştri. Nu putem înŃelege
decât în parte termeni şi expresii ca „veşnicie“, „veac“, „din veac
în veac“, „în veci de veci“ sau „viaŃă veşnică, fără de sfârşit“, dar
ce ştim este că noi, oamenii, am vrea să trăim la nesfârşit. De
asemenea ştim că pentru unii timpul trece foarte repede, mai ales
când este vorba de sărbători, de concediu şi de evenimente fericite
pe când pentru alŃii care sunt în suferinŃă sau în singurătate, la
bătrâneŃe timpul trece uneori foarte greu. Suntem fiinŃe alcătuite
din trup, suflet şi duh. Majoritatea oamenilor îşi petrec timpul
îndeplinind dorinŃele trupului şi nu pe cele ale sufletului, care
merită prioritate când ne facem gestionăm timpul pe care îl avem.
Majoritatea oamenilor nu sunt străini de ideea de a gestiona care
înseamnă a planifica.
Când cheltuim după buget trebuie să ne ajustăm dorinŃele şi
alegerile după venitul pe care-l avem. ştiind că pe pământ suntem
trecători, trebuie să facem la fel cu timpul care ne este dat de sus.
În calitate de copii ai Domnului suntem ispravnici peste tot ce
ne-a dat Dumnezeu şi stăpâni peste nimic, iar asta include şi timpul pe care-l avem. Problema cu administrarea timpului se
datorează faptului că omul nu-şi preŃuieşte sufletul sau îl neglijează, amânând să-i dedice timpul necesar. Adevărul Scripturii ne
prezintă realiatea cu privire la cine suntem înainte şi după ce am
venit la Hristos, ne învaŃă care suntem lucrurile care ne pot aduce
creştere spirituală, care sunt lucrurile care ne pot abate de la
Adevăr, în alergarea noastră spre Cer şi cum să petrecem cu folos
duhovnicesc timpul numit viaŃă. Ca să preŃuieşti timpul folosindu-l în mod eficient, trebuie să poŃi face diferenŃa între lucrurile
trecătoare şi cele veşnice. Ca să ai timp pentru lucrurile care
rămân veşnic, cum este sufletul nostru şi cel al semenilor noştri,
trebuie să fii destul de tare să poŃi alege şi despărŃi lucrurile
necesare de lucrurile pe care ni le-am dori.
Ca şi anotimpurile anului, viaŃa noastră are anotimpuri în care
trebuie să facem ce este potrivit pentru perioada respectivă pentru

că, aşa cum spune textul citat la început, toate au vremea lor.
Mergem la şcoală în copilărie şi în tinereŃe ca apoi să vină vremea
pentru muncă, ca apoi, după o toamnă de rodire, în iarna vieŃii,
când timpul şi-a pus amprenta pe trupul nostru, să ne putem bucura de efortul depus. Solomon, care a scris şi textul care-l folosim
ca motto, a fost un împărat care nu s-a abŃinut de la vreun bine la
care a visat, dar, după ce a încercat tot ce se putea, după ce a studiat tot ce poate fi studiat despre viaŃă şi despre dorinŃele omului
pe pământ, a tras concluzia că totul este deştetăciune şi goană
după vânt şi până la sfârşit tot ce contează este să te temi de
Dumnezeu şi să păzeşti poruncile Lui (Eclesiastul 12:13,14).
Subiectul timpului şi al trecerii lui este unul studiat şi discutat
în lucrările scrise de marii gânditori ai vremurilor, care au observat, cu un sentiment de neputinŃă, descompunerea şi destrămarea
fiinŃei odată cu trecerea timpului. Există totuşi cineva care este
Suveran cu control deplin asupra a ceea ce noi numim timp şi
acesta este Dumnezeu. Niciun pământean nu poate birui singur
timpul. Rând pe rând, bogaŃi sau săraci, înŃelepŃi sau neştiutori de
carte, toŃi ajungem să ni se termine timpul care-l avem de trăit,
urmând să dăm socoteală pentru ce am ales să facem cu timpul
trăit pe pământ. NeputinŃa omului de a-şi păstra viaŃa este subliniată des în paginile Scripturii, dar tot Scriptura nu ne lasă să
disperăm, ci ne face cunoscută fiecăruia oferta lui Dumnezeu de
a trăi veşnic. „şi oricine trăieşte, şi crede în Mine, nu va muri
niciodată. Crezi tu lucrul acesta?“ (Ioan 11:26).
Chiar dacă viaŃa trece, poŃi face faŃă provocării gândului că
timpul tău pe pământ s-a scurs, ştiind că ai viaŃă din cel care este
ViaŃă şi păstrând o credinŃă vie în promisiunile Lui. Sufletul nostru are gânduri, dorinŃe şi convingeri personale care determină
acŃiuni în viaŃa noastră. De aceea, tot ce este bun sau rău începe
la nivelul gândirii. Cunoscând aceasta avem oportnitatea de a
petrece timpul cu folos căutând binele sufletului nostru şi pe cel
al semenilor noştri. Alegem să ne petrecem timpul cu înŃelepciune
atunci când dăm prioritate lucrurilor importante, adică lucrurilor
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care au de-a face cu sufletul nostru nemuritor. Ne petrecem timpul cu înŃelepciune când, prin felul în care-l investim, dovedim că
Ńinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre. „Să Ńinem fără
şovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel
ce a făcut făgăduinŃa“ (Evrei 10:23).
Ca să foloseşti timpul cu folos în aşa fel încât cartea ta de
muncă din ceruri să reflecteze ascultare de Dumnezeu, este
nevoie ca, aplicând o autodisciplină, să ai priorităŃi asupra cărora
să-Ńi concentrezi consecvent efortul folosind toŃi talanŃii pe care Ńi
i-a încredinŃat Dumnezeu. Dumnezeu deschide uşi, oferă oportunităŃi, promite o răsplată şi totuşi majoritatea credincioşilor ajung
la sfârşitul vieŃii să constate cu părere de rău că s-au ocupat de
lucruri care nu au importanŃă şi că şi-au irosit cea mai mare parte
a vieŃii. Vrăjşmaşul nostru, care este limitat de timp, mai are
libertate doar pentru o vreme motiv pentru care îşi foloseşte toată
dibăcia să-i doboare dacă poate chiar şi pe cei aleşi. Dacă nu-i
poate doborî, se mulŃumeşte cu a-i oferi omului lucruri care-i
irosesc timpul scurt de pe pământ. Potrivnicul nostru este prezentat uneori răcnind ca un leu care vrea să înspăimânte, iar altădată
este prezentat ca un şarpe care se strecoară încet pentru a nu fi
obesrvat ca să muşte şi să învenineze prada din mai bună poziŃie,
prin învăŃături mincinoase.
Putem scăpa de aceste pericole iubind adevărul şi trăindu-ne
viaŃa în folosul lucrurilor care nu trec odată cu timpul. Avem vrăjmaşi şi trebuie să ducem o luptă spirituală, dar mângâierea pe care
o avem este că vrăjmaşii noştri sunt şi vrăjmaşii Domnului. Uneori, când am vrea să facem prea multe lucruri, ni se pară că până
şi timpul ne este vrăjmaş. Când ajungem în criză de timp suntem
tentaŃi să reducem timpul pe care-l folosim pentru sufletul nostru
- lucru care ne pregăteşte căderea. MânaŃi parcă de un zel sincer,
mulŃi planifică să facă lucruri mari pentru binele lucrării
Domnului dar nu ajung să ducă la îndeplinire aceste intenŃii bune
din cauza lipsei de timp. Adevărul este că avem timp pentru ce
vrem să avem timp. Asigură-te că pe lista celor mai înalte

prioriŃăŃi din agenda ta este să-L cunoşti pe El mai bine şi să-L
faci cunoscut altora. Rugăciunea trebuie să susŃină proiectele pe
care le facem pentru slava lui Dumnezeu ca astfel să putem
observa un progres.
Nu alege şi nu face lucrurile care-Ńi risipesc timpul fără folos
pentru că risipindu-Ńi timpul îŃi risipeşti viaŃa. Toate lucrurile şi
toŃi oamenii care ne înconjoară ne spun fară cuvinte că nivelul de
stres la care este expus omul creşte. Exită o relaŃie direct proporŃională între măsura de stres pe care o simŃim şi timpul pe
care-l petrecem cugetând la lucrurile de sus şi rugându-ne.
Rugăciunea nu este o recitare a dorinŃelor noastre de la Dumnezeu
sau o încercare de a-L face pe Dumnezeu să se conformeze
dorinŃelor noastre. Rugăciunea este un timp când ne conformăm
voii Lui ca apoi să ne putem bucura de pacea pe care o simte
sufletul aflat în paza mâinii care nu dă greş. Tot prin rugăciune
ieşi din lumea noastră fizică şi putem intra în lumea spirituală;
putem ajunge chiar până la Dumnezeu, care este în afara
dimensiunii timpului nostru.
Majoritatea am călătorit cu avionul prin primul cer, dar ca să
călătoreşti prin al doilea cer este nevoie de nave spaŃiale şi de
sume enorme. În aceste două feluri de a călători se Ńine seama de
timp cu o mare exactitate, întrucât sunt în joc vieŃile oamenilor.
Ca să intri în al treilea cer, unde lucrurile se desfăşoară după o altă
formă de măsurare a ceea ce noi numim timp, nu ai nevoie de bani
sau de echipament fizic special, ci ai nevoie de credinŃă care, după
harul dat nouă prin Domnul Isus, prin rugăciune, ne dă acces la
tronul lui Dumnezeu. Până când vom ajunge să fim cu totul în
acea lume unde este locul pregătit pentru cei credincioşi avem de
trăit pe Terra, în lumea cunoscută de noi, unde timpul ne dă nu
numai oportunităŃi potrivite cu vârsta şi împrejurările în care
ajungem, dar unde timpul de asemenea pune presiune şi aduce
stres în viaŃa noastră. Fiecare lucru are vremea lui şi înŃelegem că
tot ce este sub soare este trecător, cu hotare puse de Cel Prea Înalt.
Fiul lui Dumnezeu a îmbrăcat trup de om pentru a ne fi
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Mântuitor, a intrat în timpul Terei şi, chiar dacă El era înainte de
Avraam şi îşi are obârşia din veşnicie, s-a supus timpului venind
şi plecând de aici de pe pământ la vremea hotărâtă pentru asta.
Pentru noi oamenii, pentru a avea sens, o lucrare trebuie să aibă
început şi sfârşit. De aceea nu putem cuprinde şi înŃelege decât în
parte lucrările minunate ale lui Dumnezeu, care este veşnic, fără
început şi fără de sfârşit la zile (Evrei 7:3).
Dumnezeu nu este limitat de timp şi, pentru că El a creat timpul, poate da timpul înapoi ca pe vremea lui Iosua sau ca pe
vremea lui Ezechia. Când Domnul Isus a trăit între oameni,
pentru că a fost nu numai deplin Dumnezeu ci şi om pe deplin, dar
fără păcat, a trăit viaŃa de zi cu zi după ceasul oamenilor din acea
vreme. Totuşi, şi-a desfăşurat activitatea pe pământ după ceasul
lui Dumnezeu, motiv pentru care, oricât au încercat oamenii să-L
grăbească (Ioan 2:4; 7:30), El a spus că nu I-a sosit ceasul încă şi
nici măcar la Cină nu a stat cu ucenicii înainte de a sosi ceasul
pentru această lucrare (Luca 22:14). Spre deosebire de acum o
sută de ani, majoritatea avem un ceas la mână care ne ajută să ne
organizăm mai bine ziua dar Dumnezeu are un ceas al Lui după
care lasă să se desfăşoare lucrurile pe pământ. După ceasul Lui,
oamenii se nasc şi mor pe pământ fără să poată să se opună planului şi voii Lui, care pune un hotar pe care nimeni nu-l poate
trece. „Căci numărul anilor mei se apropie de sfârşit, şi mă voi
duce pe o cărare de unde nu mă voi mai întoarce“ (Iov 16:22).
Omul, care parcă se îndrăgosteşte tot mai tare de această viaŃă
pe măsură ce îmbătrâneşte, face multe planuri ca să poată trăi
viaŃa cu folos şi intră într-o rutină. Dar când ceasul lui Dumnezeu
spune că timpul hotărât pentru viaŃa în trup a expirat, indiferent
de vârsta sau de sănătatea persoanei respective, sufletul este
chemat, prin poarta morŃii, la Acela care l-a dat. Iov spune în
cartea care-i poartă numele că „viaŃa omului este scurtă şi plină de
necazuri“ ( Iov 14:1) şi chiar dacă în copilărie suntem mai protejaŃi, vine vremea când descoperim că timpul ne este presărat cu
aceste necazuri şi chiar cu durere. Nu ne este de niciun folos să ne

lamentăm la nesfârşit că viaŃa este grea ci trebuie să căutăm
lucrurile care dau putere sufletului nostru ca astfel să putem folosi
timpul pe care-l mai avem lucrând pentru Dumnezeu. Suntem
gata să petrecem timp şi să cheltuim resurse pentru a ne simŃi bine
sau pentru a arăta bine. Dar oare nu este sufletul mai de preŃ ?
Fără să fim prea pesimişti, ci doar ca o măsură înŃeleaptă, pentru
că suntem siguri că, aşa cum ne-a spus şi Domnul Isus
(Ioan 16:33), vom da o socoteală de isprăvnicia noastră, este bine
să ne pregătim pentru aceasta înainte de a ajunge la punctul unde
nu mai putem face nimic cu privire la felul în care am trăit.
Timpul şi viaŃa trec, dar ce primim în schimb? Am cumpărat cu
el ceva de preŃ sau ceva fără valoare? Să lăsăm aceste gânduri să
provoace întrebări în mintea noastră şi apoi să facem un plan
pentru a evita irosirea timpului. Felul în care folosim timpul va
determina locul în care ne vom petrece veşnicia. Zonele turistice
au locuri amenajate care să atragă turişti care să cumpere tot felul
de lucruri de care nu au nevoie şi vrăjmaşul nostru pune în calea
noastră astfel de capcane care să ne risipească timpul fără să ne
alegem în schimb cu ceva bun. Prin reviste, filme şi reclame de
tot felul care provoacă pofta, cel viclean pune curse în calea
oamenilor ca ei să-şi dorească tot mai multe lucruri şi să nu aibă
timp să se îngrijească de suflet. MulŃi regretă la sfârşitul vieŃii că
şi-au petrecut viaŃa adunând deşertăciune. Chiar şi copiii
Domnului, în multe cazuri, ajung la bătrâneŃe când sunt lipsiŃi de
putere sau de sănătate şi regretă că nu au investit mai mult timp
pentru a aduna ce este veşnic.
Nici banii, nici durerea nu pot aduce înapoi timpul trecut. Timpul este un bun extrem de preŃios şi totuşi este risipit de aproape
toŃi oamenii de pe pământ. PreŃuieşti tu timpul care trece zi de zi?
Îl răscumperi pentru ceva ce nu trece sau îl investeşti în lucruri
care mai devreme sau mai târziu ajung să fie considerate gunoaie?
La fiecare alegere electorală auzim felul în care candidaŃii promit
o schimbare în bine. Prin voturile pe care le cer de la oameni, cei
care aleg să intre în arena politică cer un timp în care să poată să
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aibă o oarecare putere şi influnenŃă asupra oamenilor. Când mandatul expiră, de obicei ei cer din nou timp şi uneori li se
împlineşte dorinŃa, alteori nu. Când este vorba de timpul petrecut
pe pământ, fiecare avem douăzeci şi patru de ore pe zi şi o durată
de viaŃă măsurată de noi în ani, după hotarârea celui care ne-a dat
viaŃă; dar această viaŃă este ca un mandat prevăzut cu o ultimă zi
de valabilitatea sau ca o viză care expiră fără a putea fi înnoită,
pentru că după rânduiala celui care ne-a creat după voia Lui, ne
este dat să trăim o singură dată. „şi, după cum oamenilor le este
rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata“
(Evrei 9:27).
Vine timpul şi ceasul când pământul va fi secerat ca un lan de
grâu (Apocalipsa 14:15). Care este destinaŃia sufletului tău? Vei fi
pus în hambarul Stapânului sau va trebui să fii aruncat în foc pentru că eşti neghină (Matei 13:25)? În viitor există un ceas al
judecăŃii lui Dumnezeu pentru care trebuie să fii pregătit
(Apocalipsa 14:7; 3:10). Este sufletul tău la adăpost? Sunt întrebări pe care încă mai are rost ca să Ńi le pui pentru că atâta timp
cât auzi chemarea la mântuire şi nu dispreŃuieşti prin refuz după
refuz Duhul Sfânt care-Ńi spune că este timpul să te pocăieşti, mai
îŃi poŃi alege locul unde vei fi veşnic.
Dacă Ńi se pare că nici timpul şi nici împrejurările nu sunt
potrivite şi chiar te descurajează de la a face pasul pocăinŃei trebuie să ştii că cel care a creat timpul le poate schimba în favoarea
sufletului tău. „El schimbă vremurile şi împrejurările; El răstoarnă şi pune pe împăraŃi; El dă înŃelepciune şi pricepere celor
pricepuŃi!“ (Daniel 2:21). Dumnezeu dă omului un timp în care să
se pocăiască aşa cum găsim în Scriptură că i-a dat şi Izabelei
(Apocalipsa 2:21). El mi-a dat şi mie un timp şi recunoscând că
El îmi este singura salvare posibilă am primit prin mila Lui
iertarea. Dar tu? Timpul pocăinŃei este o perioadă limitată în viaŃa
omului pentru că există şi un „prea târziu“ (Evrei 4:1).
Într-o zi, diferitele metode pe care Dumenzeu le foloseşte să te
cheme la El, timpul şi chiar vremurile străvechi, vor fi ca un mar-

tor. Dumnezeu a căutat şi caută întodeuna binele omului. Răscumpără timpul pe care-l mai ai, ştiind că ziua de mâine nu-Ńi este
garantată (Deuteronom 4:32). „RăscumpăraŃi vremea, căci zilele
sunt rele“ (Efeseni 5:16). Dacă trebuie răscumpărat înseamnă că
are un preŃ; altfel l-ai putea lua pe nimic. Răscumpărăm vremea
atunci când o folosim potrivit dorinŃelor lui Dumnezeu. Odată ce
prin har, jertfa Domnului Isus a deschis uşa spre împăcare cu
Dumnezeu, acest har a adus o graŃiere şi cu privire la timpul risipit cu condiŃia că cel care vrea dezlegare de vină să se pocăiască.
„Dumnezeu nu Ńine seama de vremurile de neştiinŃă, şi porunceşte
acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască“
(Faptele apostolilor 17:30).
Ce timp sau în care ceas trăim acum? Conform Scripturii este
timpul pocăinŃei şi privind la norii negri care se conturează la orizont este timpul şi vremea de pe urmă. Acest timp al zilelor de pe
urmă este timpul când oamenii nu mai suportă învăŃătura sănătoasă (2 Timotei 3:1; 4:3). Această perioadă de timp pregăteşte,
fără să trezească prea multe suspiciuni în cei care nu au crezut
adevărul, vremea Anticristului (2 Tesaloniceni 2:6-12). În această
vreme care prevesteşte vremea clătininării tuturor lucrurilor
(Evrei 12:26), la fel ca fiii lui Isahar odinioară, pentru a înŃelege
vremurile în care trăim trebuie să cunoaştem Cuvântul Domnului,
trebuie să-L stăpânim în mintea noastră ca apoi El să stăpânească
pe noi. „Din fiii lui Isahar, care se pricepeau în înŃelegerea vremurilor şi ştiau ce trebuiea să facă Israel, două sute de căpetenii,
şi toŃi fraŃii lor erau puşi sub porunca lor“ (1 Cronici 12:32).
Ce timp sau ce în vreme trăim acum? Este timpul în care trebuie să fim treji ca să putem face lucrarea pe care ne-o dă El să o
facem (1 Tesaloniceni 5:6). Acum este timpul închinării în duh şi
în adevăr (Ioan 4:23), este vremea potrivită să adunăm untdelemn, este vremea potrivită să lucrăm pentru Dumnezeu
(Luca 12:43,44). Acum este timpul şi ceasul oportun când ne
putem îmbogăŃi faŃă Dumnezeu (Luca 12:21, Matei 6:20), este
timpul să înfruntăm furtunile vieŃii dovedind că avem credinŃa pe
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care spunem că o avem în Dumnezeu (Matei 14:24), este timpul
şi vremea când trebuie să veghem, îmbrăcaŃi fiind în Hristos
(Romani 13:14), aşteptând clipa răpirii (Luca 12:40,
1Tesaloniceni 4:17).
Dacă vrei să îŃi trăieşti restul vieŃii cu folos veşnic trebuie să
ştii că orice vrei să faci bun pentru sufletul tău care va exista
veşnic, începe cu o zi a pocăinŃei. „...Iată că acum este vremea
potrivită; iată ca acum este ziua mântuirii“ (2 Corinteni 6:2). Dacă
citeşti aceste rânduri şi dacă Domnul Isus nu a venit încă, înseamnă că astăzi mai ai timp să te pregăteşti pentru veşnicie. Cere şi
primeşte darul mântuirii cât mai ai timp ! Nu lăsa ca ziua de ieri
să-Ńi ocupe prea mult din ziua de azi ci, odată mântuit, caută să
aduci folos bunului Stăpân care, pe lângă darul mântuirii - viaŃă
veşnică cu El - îŃi promite şi o moştenire veşnică în ÎmpărăŃia Lui.
Amin
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18
VOIA LUI DUMNEZEU
„Tată, dacă este cu putinŃă, depărtează de la Mine
paharul acesta! Totuşi nu cum voiesc Eu, ci cum
voieşti Tu.“ Matei 26:39

P

rivind la ascultarea şi la supunerea Domnului Isus faŃă
de Dumnezeu Tatăl, punând accent pe momentele petrecute în grădina Ghetsimani, unde El a simŃit imensitatea
poverii păcatului săvârşit de omenire, putem spune că Domnul
Isus este exemplul suprem de îndeplinire a voii lui Dumnezeu. El
a fost ascultător pentru că, la fel ca un fiul trimis de tatăl lui să
lucreze în afacerile familiei, a fost supus, înfăptuind ce a promis,
supunându-se astfel voii tatălui (Matei 21:29-31). Chiar dacă
„omenescul“ din El a făcut o petiŃie care ar fi protejat sau
favorizat partea trupească, aşa cum reiese din textul motto, partea
Lui duhovnicească, care avea prioritate în decizii, a acceptat voia
lui Dumnezeu cu privire la patimile al căror pahar a început să-l
bea încă din Ghetsimani.
Această ascultare de voia lui Dumnezeu a devenit apoi felul de
a fi al omului nou. Acest fel de a fi, care subordonează voia
personală voii lui Dumnezeu a fost o trăsătură care, după primirea
puterii de la Cincizecime, a apărut şi în vieŃile ucenicilor
Domnului Isus ca apoi să continue peste veacuri în vieŃile unora
dintre cei care au auzit Evanghelia. Acest fel de a lumina, prin
căutarea şi ascultarea voii lui Dumnezeu, nu s-a stins şi nu se
stinge. El este purtat, printr-un anumit stil de viaŃă, din generaŃie
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în generaŃie, de către cei care au cerut şi au primit puterea la
Cincizecime, ca o făclie care luminează în întuneric. Această
nouă viaŃă trăită căutând voia lui Dumnezeu a apărut pe pământ
odată cu apariŃia omului nou, numit „omul născut din nou“ sau
„omul născut de sus“. Lucruri cerute de la Dumnezeu de către cei
care au semănat Domnului Isus în acest fel, au fost atât lucruri de
natură duhovnicească cât şi lucruri care le aducea o bucurie
pământească. Trebuie să observăm că ce cereau sau doar doreau
ei de la Dumnezeu, se aşteptau să le primească prin voia lui
Dumnezeu (Romani 1:10; Evrei 6:3; Faptele apostolilor 18:21;
1 Corinteni 4:19).
Odată cu trecerea anilor, concepŃia de a dori lucruri prin voia
lui Dumnezeu şi de a accepta voia lui Dumnezeu când aceasta
include evenimente nedorite de om, a început să fie neglijată şi
apoi părăsită de unii, ca apoi să fie înlocuită de o evanghelie a
prosperităŃii sau cel puŃin de teoria că Dumnezeu face orice vrem
noi dacă îi cerem cu credinŃă. Cel viclean care nu I-a rămas loial
celui care la creat ca heruvim strălucitor, a căutat şi caută să ologească sufletele oamenilor „învăŃându-i“ cum să-I fie loiali lui
Dumnezeu. El face aceasta prezentând o învăŃătură care pe
moment pare că favorizează omul. ÎnŃelegerea omului cu
Dumnezeu prin legământul cel nou nu este o înŃelegere în care noi
mai lăsăm de la noi şi mai lasă şi El de la El ca astfel să ajungem
la o înŃelegere comună. Cel care vrea mântuirea trebuie să o
accepte în termenii dictaŃi de Dumnezeu, care vrea ca voia Lui să
fie făcută în viaŃa aceluia căruia i-a dat dreptul să se facă fiu sau
fiică a Lui.
Dacă cineva alege să creadă iluzia sugerată de sursa spirituală
care nu ne favorizează sufletul, care spune că a-L urma pe
Hristos înseamnă a fi scutit de necazuri sau că orice problemă
adusă înaintea lui Dumnezeu trebuie neapărat să fie rezolvată în
mod favorabil pentru noi, trebuie să ştie că a păşit pe nisipuri
mişcătoare care în mod spiritual vorbind, mai devreme s-au mai
târziu vor încerca să-l tragă în adânc. O astfel de deviere de la

adevăr este o încercare ce poate fi observată în viaŃa omului care
a ieşit din limitele Cuvântului Sfânt, care, printre altele, are
menirea să promoveze în om voia lui Dumnezeu şi binele mai
mare pentru sufletul omului. Neacceptând voia lui Dumnezeu şi
ajungând la o credinŃă conform căreia Dumnezeu trebuie să îi dea
tot ce vrea el, omul se expune nepregătit şi vulnerabil momentului când lucrurile îi ies de sub control şi încep să decurgă într-un
mod cu totul nedorit de om. Este un moment periculos. Sufletul
care s-a înşelat crezând o minciună nu doar că nu aduce slavă lui
Dumnezeu acceptând voia Lui dar prin cârtire şi printr-o judecată
în care Îl găseşte vinovat pe Dumnezeu, poate lua o lovitură spirituală fatală.
Pentru a creşte în credinŃă este nevoie de o furtună. Este bine
ca înainte de a intra în furtună să vedem ce prioritate are pentru
noi voia lui Dumnezeu ca nu cumva, în încercare, să spunem sau
să ne gândim că ne-au fost înşelate aşteptările, care au la bază
voia noastră. „Pentru ca nimeni din voi să nu se clatine în aceste
necazuri; căci ştiŃi singuri că la aceasta suntem rânduiŃi“
(1 Tesaloniceni 3:3). Creştinii sunt gata să spună că au credinŃă în
Dumnezeu dar nivelul de credinŃă la care sunt este proporŃional cu
măsura în care sunt gata ca să accepte voia lui Dumnezeu fără să
cârtească. Există oameni credincioşi foarte binecuvântaŃi din
punct de vedere material, dar există şi oameni credincioşi care
suferă după voia lui Dumnezeu. Cei care suferă fără să se
răzvrătească au un alt nivel de credinŃă faŃă de cei care călătoresc
prin viaŃă la „clasa întâi“ (1 Petru 4:19). Cineva spunea că oricât
ai scutura un pahar cu apă dulce, din el nu va cădea niciun strop
de apă amară. Ce fel de apă ar curge din tine dacă ai fi scuturat de
furtună ? Dacă ai fi provocat şi tratat cu nedreptate la lucru, la
şcoală sau chiar în biserică?
Ca suflete sănătoase în credinŃă să avem îndrăzneala să cerem
de la Dumnezeu ce dorim ştiind că ne ascultă (1 Ioan 5:14), dar în
acelaşi timp să cerem ştiind că ce ne va da depinde de voia Lui
pentru viaŃa noastră. Credinciosul, în viaŃa lui de rugăciune, îşi
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verifică voia lui cu voia lui Dumnezeu - care în cazul sufletului
sănătos în credinŃă primeşte prioritate. Omul firesc nu vede rostul
rugăciunii şi găseşte repede motive să-i motiveze lipsa. De exemplu găseşte motive ca faptul că Dumnezeu deja ştie totul. De fapt
rugăciunea este o îndeletnicire a credinciosului de care în primul
rând el însuşi are nevoie, şi nu Dumnezeu. Rugăciunea nu doar
răspunde nevoii lăuntrice a omului de a cunoaşte şi de a petrece
timp cu Dumnezeu; ci acest timp de intimitate şi de părtăşie care
ni-L face cunoscut mai bine pe Acela pe care-L iubim ne dă
oportunitatea să ne acordăm dorinŃele după voia Lui, ca un
instrument cu coarde.
ştiind că esenŃa păcatului stă ascunsă în dorinŃa de independenŃă de voia lui Dumnezeu, prin rugăciune putem primi puterea
să ne împotrivim provocărilor din afară care ne încurajează să
facem voia noastră. A alege şi a considera bună voia Lui înseamnă a semăna cu Domnul Isus. „Căci şi Hristos nu şi-a plăcut Lui
însuşi; ci după cum este scris: «Ocările celor ce Te ocărăsc pe
Tine au căzut peste Mine»“ (Romani 15:3). Ne place voia lui
Dumnezeu când ni se spune că prin această voie a Lui putem fi
mântuiŃi şi că El vrea să fim mântuiŃi. Ne place să auzim că prin
această voie a Lui, întrucât noi nu avem cum plăti pentru vina
noastră, Dumnezeu a ales să facă pe altcineva răspunzător pentru
păcatul nostru. În mod deosebit ne place să auzim că prin această
voie a Lui, El alege să ne dea binecuvântări pe acest pământ şi
vrea să fim lucrători împreună cu El. Ne place mai puŃin voia Lui
care ne spune că El vrea sfinŃirea voastră, că El vrea să căutăm
pacea sau că voia Lui este să-I mulŃumim pentru toate lucrurile.
Ne place şi mai puŃin voia Lui care ne învaŃă că El vrea să fim ca
nişte copii când este vorba de sinceritate, de smerenie şi de
iertarea greşiŃilor noştri. Ni se pare chiar mai puŃin atrăgătoare
voia Lui când aceasta include a vedea pe altul mai mare, a da
întâietate altora precum ne displace voia Lui când situaŃii neprevăzute de noi, care ne aduc pierderi pământeşti, ne fac să vărsăm
lacrimi. Numai un creştin matur care vede dincolo de orizontul

acestui pământ poate să accepte fără cârtire voia Lui când aceasta include necazuri şi să spună, aşa cum spune compozitorul unei
cântări: „Facă-mi-se totdeauna după sfântul Tău cuvânt/ Chiar
de-ar fi să-mi cadă toate planurile la pământ.“ Este uşor să cânŃi:
„Voia Ta nu voia mea, să se facă Doamne-n viaŃa mea“ atunci
când eşti sănătos şi lucrurile îŃi merg bine şi cu totul o altă greutate are această cântare când nu mai ai serviciu, când starea bună
de sănătate este doar o amintire şi când copiii nu ascultă sfatul pe
care li-l dai după Scriptură.
Nu toŃi sunt rânduiŃi pentru examene grele dar pentru aceia
care au primit puterea să treacă biruitori şi umblă biruitori alegând
voia lui Dumnezeu înainte de a voia lor, răsplata este mare. Voia
Lui pentru om este una care duce la sfinŃire şi la viaŃă veşnică, pe
când voia omului firesc este încurajarea roadei firii pământeşti ca
apoi să ducă la moarte veşnică (1 Petru 4:2,3). În cuvântările Lui,
Domnul Isus a arătat de mai multe ori diferenŃa dintre oameni şi
viitorul veşnic spre care ei se îndreptau, prin a-i include în
categorii diferite, după deciziile pe care ei le făceau. În acest fel
inimile cu care oamenii primeau Cuvântul sau felul în care ei
aduceau roada aşteptată de la ei îi împărŃeau în categorii diferite.
De mai de multe ori, Mântuitorul foloseşte cuvântul „ferice“ ca să
facă o separare între cei de care nu este ferice. Unul dintre aceste
cazuri este acela în care Domnul Isus spune: „Ferice de acela pentru care Eu nu voi fi un prilej de poticnire“ (Matei 11:6). Prin
aceste cuvinte care împart oamenii în fericiŃi şi nefericiŃi şi care
ne îngăduie să privim o imagine a noastră, putem să ne facem o
examinare personală cu privire la aşteptările noastre de la
Domnul. Folosindu-ne de aceste cuvinte ale Mântuitorului putem
detecta în noi dacă suntem mulŃumiŃi cu deciziile lui Dumnezeu
pentru noi, sau, vom găsi că, deoarece în noi s-a zămislit un gând
care a fost lăsat necontrolat, Dumnezeu ne-a înşelat aşteptările
pentru viaŃa noastră pământească. Avem uneori experienŃa
dezamăgirii în copii noştri, copiii sunt uneori dezamăgiŃi de
părinŃii lor, unii sunt dezamăgiŃi de păstor, alŃii de biserica locală,
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alŃii de politicieni şi lista continuă formând o categorie de oameni
care au în comun faptul că cred că le-au fost înşelate aşteptările.
Când Domnul Isus le-a spus ucenicilor că este nevoie să
mănânce trupul Lui şi să bea sângele Lui, mulŃi au simŃit că le-au
fost înşelate aşteptările, deoarece Domnul Isus a făcut şi le-a spus
lucruri care nu se potriveau cu planurile lor şi cu concepŃiile lor
despre El. Când Domnul Isus le-a făcut cunoscut ucenicilor scopul misiunii Lui pe pământ şi faptul că va fi dat în mâinile celor
nelegiuiŃi care-L vor omorî, Petru L-a mustrat pentru că ce le
spunea Domnul nu se potrivea cu aşteptările lui şi ale celorlalŃi
ucenici. După înviere, doi ucenici mergeau spre Emaus simŃind că
aşteptările le-au fost înşelate, pentru că ei credeau că se vor
întâmpla anumite lucruri în cercul lor şi chiar în Ńara lor, dar
lucrurile au luat o întorsătură neaşteptată de ei. „Noi trăgeam
nădejde că El este Acela , care va izbăvi pe Israel...“ (Luca 24:21).
Domnul Isus i-a numit „fericiŃi“ pe cei care acceptă planul lui
Dumnezeu pentru viaŃa lor şi refuză să primească gânduri care-i
fac să spună că aşteptările în ceea ce priveşte voia lui Dumnezeu
pentru viaŃa lor le-au fost înşelate.
În vremea în care trăim s-a ajuns la o credinŃă care nu este
îndreptăŃită de Noul Testament. Unii cred că a fi credincios
înseamnă a avea tot ce vor ei să ceară de la Dumnezeu. Este adevărat că uneori biruinŃă şi binecuvântare înseamnă a primi lucruri
şi soluŃii pământeşti dar adevărata biruinŃă este cea în care suntem
încercaŃi de necazuri rânduite cu scopul de a ne creşte, şi în timp
ce trecem prin situaŃii care ne displac, alegem să nu îngăduim
acces în cetatea inimii noastre, gândurilor care ne fac să ne simŃim
dezamăgiŃi de Dumnezeu. Se pare că Ezechia a avut un astfel de
gând despre Dumnezeu care-L chema din această lume „în cei
mai buni ani ai lui“. La insistenŃa lui în rugăciune, Dumnezeu l-a
vindecat, dar faptele ulterioare nu i-au adus cinste nici lui, nici
poporului şi nici lui Dumnezeu.
Ca să poŃi să accepŃi planul lui Dumnezeu refuzând ca
necazurile să te convingă că aşteptările de la Dumnezeu Ńi-au fost

înşelate, ai nevoie să-L cunoşti, să te-ncrezi în El şi să-L iubeşti
pe El care este deŃine controlul oricărei situaŃii din viaŃa noastră.
MulŃi vor să facă ceva pentru Dumnezeu, mulŃi spun că fac ceva
pentru Dumnezeu, dar cei care cu adevărat fac ceva pentru
ÎmpărăŃia lui Dumnezeu sunt cei care rămân conştienŃi de nevrednicia lor şi fiind recunoscători pentru iertarea primită, refuză
mofturile firii şi fac voia lui Dumnezeu din inimă (Efeseni 6:6).
Pentru un om credincios care a pornit pe drumul spre cer cu o
pocăinŃă sănătoasă, voia lui Dumnezeu nu este ceva negociabil.
Cel care alege să umble după un rai pe pământ şi unul în cer,
preŃul de a face voia lui Dumnezeu i se pare prea mare la un
moment dat. Datorită lucrurilor care-l înconjoară, datorită
nevegherii ca rob al lui Isus Hristos, omul poate trece de la
atitudinea unui slujitor care este la dispoziŃia lui Dumnezeu, la
dorinŃa şi apoi pretenŃia să fie slujit.
Deşi oameni nu au avut niciodată mai mult decât acum, niciodată nu au fost mai nemulŃumiŃi. Pentru lumea care zace în păcat
această stare care-i ia omului fericirea nu este de mirare, dar este
cu totul nepotrivit când această nemulŃumire se răsfrânge peste
creştini. NemulŃumirea şi dezamăgirea lor nu este îndreptată doar
spre semenii lor. Din cauză că neglijează Scriptura, că privesc la
ce au alŃii, nemulŃumirea şi apoi dezamăgirea lor se îndreaptă ca
o insultă, direct spre Dumnezeu. Suntem conştienŃi că lumea este
manipulată tot mai mult de reclame care sugerează că omul nu
poate fi fericit până nu are ce oferă reclama dar este cu totul
nepotrivit ca un creştin să fie dezamăgit în aşteptările lui de la
Dumnezeu. El a acceptat să pornească pe un drum îngust, a acceptat să-şi ia crucea în fiecare zi şi să meargă după Domnul Isus,
urmându-i astfel exemplul de ascultare de voia Tatălui. În repetate
rânduri, ucenicii Domnului Isus care au fost chemaŃi la o slujbă în
biserică, nu au uitat să spună că ei sunt în acea slujbă de apostol
sau de rob, prin voia lui Dumnezeu: „Pavel, chemat să fie apostol
al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu...“ (1 Corinteni 1:1).
Aceşti oameni minunaŃi aleşi şi făcuŃi vrednici de Dumnezeu au

186

187

ESTE SUFLETUL TÃU MÂNTUIT?

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

înŃeles că voia lui Dumnezeu pentru viaŃa lor poate include uneori a bea un pahar al batjocorilor şi al suferinŃelor, dar, fiind plini
de Duhul Sfânt nu s-au răzvrătit, ci au socotit o cinste şi un har să
sufere pentru numele Domnului. „Ei au plecat dinaintea
Soborului, şi s-au bucurat că au fost învredniciŃi să fie batjocoriŃi
pentru Numele Lui“ (Faptele apostolilor 5:41).
Rânduielile puse în vigoare de Dumnezeu pentru Biserica
primară în vederea desăvârşirii sfinŃilor sunt valabile şi astăzi.
Persoana care nu se opune voii Lui devine vasul de care El se
foloseşte, unealta cu care-şi face lucrul pe pământ şi, în acelaşi
timp şi comoara Lui. „Căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat
harul nu numai să credeŃi în El, ci să şi pătimiŃi pentru El“
(Filipeni 1:29). Acceptarea voii lui Dumnezeu nu înseamnă că
trăim cu un pesimism care-i face pe oameni să fugă de noi, că
înseamnă că atunci când voia Lui ne trece prin arşiŃa pustiei nu ne
pierdem credinŃa şi nici nu ne gândim că El ne-a înşelat aşteptările. Este de dorit ca voia Lui să devină şi voia noastră pentru că
atunci când există această cooperare dintre daltă şi modelul sculptat, Maistrul poate scoate la iveală o lucrare minunată pe care la
terminare, o vrea în casa Lui de sus. Există persoane care atunci
când trec prin necazuri nu au încredere în voia lui Dumnezeu pentru ei. În lipsa credinŃei, frica îi paralizează şi nu mai pot face ce
trebuie sau, dezamăgiŃi în aşteptările lor, ajung să se zbată pentru
a-şi împlini voia cu puterea lor.
Există o frică normală care lucrează în om ca instinct de conservare. Ea ne ajută să ne ferim de accidente, de foc, etc., dar
există şi o frică imaginară, caracteristică unui copil, simŃită faŃă de
lucruri ireale. Astfel de frică îl face pe om nefericit. Ca credincioşi, putem birui frica ştiind că Dumnezeu deŃine controlul
deplin asupra tuturor lucrurilor. Frica nu te lasă să vezi adevărul
că Dumnezeu este bun şi că El, chiar prin necazuri, urmăreşte un
bine veşnic pentru noi, care te îndeamnă să-Ńi îngropi talantul.
Există şi o frică bună - frica de Domnul, prin care recunoaştem
cine este Dumnezeu şi drepturile Lui de Stăpân. „Glasul

Domnului strigă cetăŃii, şi omul înŃelept se teme de Numele
Tău...“ (Mica 6:9).
Nu este greşit să cerem în rugăciune ajutorul Domnului când
trecem prin felurite încercări dar la sfârşitul rugăciunii este bine
să cerem şi noi cum a cerut Domnul Isus în Ghetsimani, ca nu
voia noastră, ci voia Lui să se facă în viaŃa noastră. După cum
putem observa în viaŃa Anei, există o cale de a insista înaintea
Domnului cerând ceva care este voia noastră atunci când ceea ce
cerem este şi voia lui Dumnezeu (1 Samuel 1:10,11). În rugăciunea Anei putem vedea cum Ana a trecut de la nevoile şi de la voia
ei la voia lui Dumnezeu. Dumnezeu avea nevoie de un om pe care
să-l facă judecător şi proroc. Ana a cerut un copil de parte
bărbătească, dar imediat după aceea a spus că îl dă Domnului.
Deoarece voia ei şi voia lui Dumnezeu au fost identice, ea a
primit ce a cerut.
Dumnezeu insistă ca voia Lui să fie făcută în vieŃile unora pe
care El vrea să-i folosească într-o slujbă deosebită, iar când aceşti
aleşi ai Lui nu Ńin seama de voia Lui, se pot aştepta să aibă de-a
face cu un Tată gata să pedepsească neascultarea. Voia lui
Dumnezeu de a scoate Israelul din robia Egiptenilor a fost dusă la
îndeplinire prin alegerea lui Moise pentru a conduce această
misiune. Când Moise a neglijat voia lui Dumnezeu în casa lui în
ceea ce priveşte tăierea împrejur, cuvântul Scripturii spune că
Dumnezeu a vrut să-l omoare. Nesupunerea faŃă de voia lui
Dumnezeu însemna păcat şi păcatul trebuie pedepsit
(Exodul 4:24-26). Din cuvintele soŃiei lui, Sefora, putem deduce
că motivul acestei neascultări a fost refuzul ei de a se conforma
cerinŃelor lui Dumnezeu, prin tăierea împrejur a fiului lor. Când a
văzut Sefora că în balanŃă este viaŃa lui Moise, a cedat şi a acceptat ca fiul lor să fie tăiat împrejur după voia lui Dumnezeu.
Planurile Lui se duc la îndeplinire după voia Lui, după calendarul
Lui cu resursele Lui; de aceea este important să aflăm care este
voia Lui pentru că va fi îndeplinită fie prin pedeapsă pentru
neascultare, fie prin binecuvântare pentru ascultare.
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Acceptarea voii lui Dumnezeu nu înseamnă neglijarea folosului familiei, al bisericii şi al societăŃii în care trăim şi nici nu
înseamnă refuzul de a lucra sau de a merge la şcoală. Cel care
caută voia lui Dumnezeu ştie să facă o diferenŃă între ce este necesar dar trecător şi lucruri veşnice. Ai acceptat tu voia lui Dumnezeu pentru viaŃa ta ? Dacă alegi să trăieşti după voia ta, îŃi vei
risipi şi pierde viaŃa. Dar dacă vei alege să Ńi-o pierzi, adică să-Ńi
trăieşti viaŃa după voia Lui, vei câştiga viaŃa veşnică
(Luca
17:33). Chiar dacă pentru acum Dumnezeu a lăsat omului voinŃă
liberă să alegă între a accepta sau a respinge voia Lui, până la
sfârşit voia Lui se va face în Univers. Voia Lui este ca nimeni să
nu piară şi tot voia Lui este ca să câştigi şi tu premiul chemării.
Caută să afli cât mai mult despre voia Lui şi apoi, prin ascultare,
îmbrăŃişează această voie a Lui şi într-o zi te vei bucura când,
după voia Lui, te va chema să fii veşnic acolo unde este El.
Amin
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CUM POT BIRUI TINERII?
„Cum îşi va Ńine tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după Cuvântul Tău. Te caut din toată inima
mea; nu mă lăsa să mă abat de la poruncile Tale.
Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta!“ Psalmul 119:9-11

Î

n pauza de mijloc a unui joc profesionist de fotbal din
America, pentru că scorul era cu mult în defavoarea lor,
jucătorii aflaŃi pentru câteva momente de odihnă în vestiarul echipei lor, frustraŃi şi nemuŃumiŃi de prespectiva pierderii
unui joc foarte important pentru cariera lor sportivă, se certau,
învinuindu-se unii pe alŃii pentru performanŃa slabă reflectată în
scorul jocului. Unul spunea că nu a primit pasa mingii la timp, iar
altul spunea că vina este a aceluia care nu a prins pasa, când
antrenorul echipei a intrat în vestiar cu două cutii mari în mână.
După ce i-a potolit, le-a spus că în una dintre cele două cutii are
răspunsul cu privire la vinovatul pentru situaŃia în care se găseau,
iar în cealaltă cutie are soluŃia pentru ieşirea echipei din impas. A
pus cutiile jos La o oarecare distanŃă una de cealaltă, ca jucătorii
să treacă pe lângă ele în drumul lor spre terenul de fotbal. Rând
pe rând, jucătorii au trecut pe lângă ele, s-au uitat înăuntru, apoi
au mers pe teren. În a doua jumătate a jocului au egalat scorul ca
apoi să câştige jocul care părea pierdut. Ce au văzut ei privind în
cutiille ce le-au fost puse în cale ? În prima cutie despre care li
s-a spus că le va spune cine poartă vina, au văzut o oglindă în care
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şi-au văzut chipul feŃei lor şi şi-au dat seama că ei, în mod individual, sunt răspunzători pentru situaŃia în care se găseau. În a
doua cutie au văzut tot o oglindă şi au înŃeles că felul în care ei,
în mod personal, aleg să joace în continuare, poate fi soluŃia problemei lor.
Niciun fel de presiune a lumii, a şcolilor, oricât de liberale ar
fi ele, a colegilor sau a universităŃilor, exersată asupra tânarului
credincios, nu este mai mare decât puterea lui Dumnezeu. ÎnarmaŃi cu acest adevăr, putem spune că nu şcolile cu profesorii lor
gata să zdrobească credinŃa firavă a aceluia care aproape că nu
ştie ce crede şi de ce te pot face să te lepezi de Isus Hristos, nici
societatea, ce DOAR TU singur poŃi face asta, atunci când renunŃi
la a depinde de puterea Lui şi alegi să ieşi de sub aria de influneŃă
a Duhului Sfânt şi nu Ńii cont de sfatul dat de Cuvântului
Scripturii. După cum sportivii descrişi în ilustraŃia de mai sus
aveau echipament adecvat, teren cu condiŃii bune, un antrenor
bun, un trup antrenat prin exerciŃii şi prin antrenament, dar au
trebuit să ia decizia de a juca hotărâŃi să câştige, tot aşa tinerii
credincioşi care au fost învăŃăŃi şi crescuŃi pe calea Domnului,
cunoscând beneficiile dar şi pagubele ce pot fi cauzate de
deciziile lor, trebuie ca prin ascultare sau neascultare să aleagă, ei
pentru ei înşişi, rezultatul spiritual dorit.
Faptele şi cuvintele noastre sunt bune să ne acuze sau să ne
îndreptăŃească la o răsplată în ziua în care vom sta înaintea
Aceluia care a pus la îndemâna noastră tot ce avem nevoie să fim
mântuiŃi. „Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină, şi din
cuvintele tale vei fi osândit“ (Matei 12:37). Cineva spunea că se
roagă de parcă absolut totul depinde de Dumnezeu, dar lucrează
în a-şi îndeplini scopul dorit ca şi cum totul ar depinde de el.
Tinerii credincioşi de astăzi, care merg la şcoală sau încep să
lucreze în câmpul muncii între oameni care nu-L cunosc pe
Dumnezeu, au de câştigat mult când privesc la modelele de trăire
curată ale unor tineri din trecut şi din prezent chiar, care au învăŃat
Legea Domnului şi astfel au înŃeles că depinde de ei dacă vor să

asculte sau nu de Dumnezeu. Ei au de ales dacă vor să rămână
credincioşi adevărului lui Dumnezeu şi să-şi păstreze „curată
cărarea“ sau dacă, din dorinŃa de nou şi de diferit, se vor lăsa mânjiŃi de păcat. Cel şiret se luptă în special cu tinerii, căutând să le
zdrobească credinŃa, nu neapărat pentru ce sunt ei în această
vreme frumoasă dar periculoasă a tinereŃii, ci pentru ce pot deveni
în Isus Hristos când vor creşte la statura de oameni mari care
nimicesc lucrările deavolului şi aduc suflete ÎmpărăŃiei lui
Dumnezeu.
Dumnezeu are planuri bune (Ieremia 29:11) pentru fiecare
tânăr sau tânără dar odată ajunşi la cunoştinŃa Adevărului, va
depinde de ei, în mod individul, dacă vor să-şi păstreze s-au nu
curată cărarea îndreptându-se după Cuvântul lui Dumnezeu. Vom
privi la două exemple de tineri care au trecut prin şcoli şi au ieşit
din ele cu o haină albă, curată înaintea lui Dumnezeu pentru că EI
AU ALES să-şi păstreze curată cărarea. Aceia care întră în aceasta categorie a sufletelor ascultătoare de Dumnezeu au în comun
trăsături de caracter şi obiceiuri care merită atenŃia noastră. Astfel
de tineri care nu s-au lăsat biruiŃi de învăŃătura libertină care
încurajează destrăbălarea şi necredincioşia faŃă de Dumnezeu au
în comun faptul că au rămas sensibili şi au detectat punctul unde
drepturile lui Dumnezeu au fost provocate cu scopul de a fi
înăbuşite de învăŃătura veacului acestuia.
Daniel a fost unul dintre prinşii de război din Iudea. Odată
ajuns în Babilon pentru a fi folosit la cabinetul împăratului, a fost
ales să fie înrolat la cea mai înaltă şcoală a vremii de atunci, care
se asemăna mai mult cu o academie militară. Mai marii vremii au
recunoscut că în inima lui era un caracter integru în care puteai să
ai încredere, iar în conduita lui şi a prietenilor lui s-a văzut strălucind o înŃelepciune deosebită, care, folosită, putea aduce folos
împăratului. Le-au fost schimbate numele, dieta, hainele şi limba
pe care o foloseau zi de zi, dar nimeni nu le-a putut schimba
Dumnezeul. La fel ca mulŃi tineri de astăzi care merg la şcoală,
departe de părinŃi, tinerii din Iudeia s-au hotarât să nu se spurce
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cu nimic necurat. Este important ca tinerii care merg astăzi la şcolile de grad superior să ştie că la lucru împotriva lor vor fi puteri
care vor căuta să stingă credinŃa lor în Dumnezeu şi le poate fi de
folos să ştie faptul că Daniel a învăŃat tot, dar nu a crezut tot, pentru că s-a decis mai dinainte ca atunci când convingerile lui bazate
pe Legea Domnului vor fi atacate, să facă ce a scris David cu
mulŃi ani înaintea lui. „Strâng Cuvântul Tău în inima mea, ca să
nu păcătuiesc împotriva Ta!“ (Psalmul 119:11).
Având Legea Domnului ca standard pentru viaŃa lui, Daniel a
decis înainte de a ajunge în situŃia în care a trebuit ca să aleagă,
care este punctul şi situaŃia în faŃa carei nu se va lăsa modelat şi
schimbat de lume. Dumnezeu a onorat statornicia cu care nu s-a
întinat şi i-ai dat abilitatea să ajungă la o excelenŃa academică,
prin a-i da trecere înaintea împăratului. El a primit revelaŃii asupra
tainelor din viitor şi chiar a văzut minuni precum întâmplarea din
groapa leilor. PriorităŃile lui au determinat deciziile lui şi deciziile lui l-au dus la statura de „om prea iubit“ de Dumnezeu. PriorităŃile tale vor determina deciiziile tale care vor duce la un destin
şi la o răsplătire veşnică. Cel care-şi iubeşte sufletul şi vrea să
ajungă în locul pregătit pentru cei mântuiŃi ştie că duhul lumii este
prietenos la început. Lumea îŃi oferă ce are mai bun la început.
Prin influenŃe rele care te-ndeamnă să-Ńi trăieşti viaŃa, pentru că
doar odată eşti tânăr, poate reuşeşte să te facă să te simŃi bine, la
început. Asta se întâmplă numai pentru un timp, pentru că tot ce
are lumea de oferit să trateze nefericirea este doar un seditiv care
ameliorează temporar şi, pentru că îşi pierde efectul, necesită
doze tot mai mari.
Cinematografele din California oferă turiştilor un tur cu ghid
care-i duce cu autobuzul pe la locurile de filmare. Este un oraş
plin de case cu faŃade frumoase, dar care nu au nimic dincolo de
faŃadă. Aşa este şi omul care caută împlinirea în ceea ce are de
oferit lumea, dar care, deşi îi face pe mulŃi să pară fericiŃi şi plini
de succes pământesc, le lasă sufletul gol şi duhul adormit în
moarte. Scriptura nu ne spune să negociem cu poftele tinereŃii sau

să verificăm câtă putere avem în a lupta cu ele. Ce ne spune
Biblia este să fugim de ceste pofte ale tinereŃii pentru că altfel ne
poate costa mai mult decât am crezut vreodată. Samson cel puternic a biruit o armată întreagă şi era aşa de agil trupeşte încât odată
a prins o sumedenie de vulpi. Pentru că nu a avut frâne bune pentru suflet şi s-a lăsat atras de dezmierdările false ale unei femei
străine, el a căzut şi a ajuns un rob lipsit de vedere. Puterea lui,
nedisciplinată, l-a făcut să neglijeze Legea Domnului care nu-i
permitea să atingă vreun hoit sau să se ducă după femei străine.
Pentru că nu şi-a păstrat curată cărarea, neascultarea lui l-a dus
unde nu s-a gândit că va ajunge vreodată. Faptele lui rele au făcut
ca faptele lui bune să fie uitate.
Ca şi în cazul lui Samson, păcatul leagă, orbeşte şi macină pentru că, după legea semănatului şi a secerişului, ce seamănă omul
aceea va secera. Păcatul vine uneori ca muzica ce se aude în lifturile din clădiri şi din magazine extravagante. Ea se aude în surdină şi poŃi să alegi să nu-i dai importanŃă, dar scopul ei este acela
de binedispune. În cazul păcatului, care uneori vine ca o astfel de
muzică suavă, poŃi alege să te faci că nu-i auzi chemarea. Dacă
eşti înŃelept, alegi să părăseşti acea atmosferă periculoasă pentru
suflet. Atmosfera creată de colegii de şcoală face de obicei o presiune puternică asupra tinerilor care pornesc cu intenŃia bună de a
rămâne credincioşi Domnului. Această influenŃă lumească cere
conformare la standardul lor sau ameninŃă cu excluderea dintr-un
anumit grup şi uneori chiar cu batjocoră şi cu ameninŃări. Acest
fel de presiune pune tănârul s-au tânara care a crescut cu frică şi
temere Domnul, în poziŃia în care trebuie să aleagă între compromis şi integritate spirituală. Domnul Isus a dovedit că este posibil
să fi foarte activ şi chiar să ai de-a face cu cei păcătoşi fără să te
întinezi atunci când, cunoscând limitele stabilite de Cuvântul lui
Dumnezeu, nu încerci să muŃi hotarul şi nu cauŃi să vezi cât şi
ce-Ńi poŃi permite să cumperi de pe taraba celui rău, crezându-tei
tare şi în putere să te desparŃi când vrei de ispită. Cel viclean, care
are slugi prin care ademeneşte şi îşi caută „clienŃi“ îndeamnă
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tinerii să guste viciile pentru că, fiind liberi de supravegherea
părinŃilor, vor avea o experineŃă care-i va face mai cunoscători.
Cel şiret nu le spune că odată ce au muşcat momeala nu mai sânt
aşa de liberi cum au crezut, şi că nu se mai pot lăsa de acele vicii
când vor. Când eşti provocat să treci limita harului lui Dumnezeu,
îŃi este oferită o poartă de ieşire dintr-o astfel de situaŃie.
Dacă începi să raŃionalizezi păcatul, puterea de împotrivire scade,
apoi cazi şi plăteşti cu diminuarea puterii spirituale, care poate
duce la moarte.
Ispita de a te compromite şi a păcătui cu aceia cu care
Dumnezeu a spus să nu te spurci vine la fiecare tânăr şi este încurajată de firea noastră veche, care are dorinŃa de a întâlni şi de a
fructifica oportunitatea de a păcătui. Tinerii care vor să-şi Ńină
curată cărarea trebuie să înveŃe din Cuvânt că nu au voie să
glumească cu păcatul, pentru că, la fel ca o fiară ce pare îmblânzită, atunci când nu te aştepŃi, te poate sfâşia. Când trăim după
îndemnurile firii, pofta biruieşte voinŃa noastră. În acest fel, sufletul care odată şi-a promis că se va păstra curat, pierde pe moment
simŃul realităŃii şi, orbit, nesocoteşte consecinŃele, ca şi cum ele
nu ar exista. Nu doar că nu trebuie să negociem cu păcatul, ci trebuie chiar să evităm locurile alunecoase şi persoanele care
prezintă un pericol de cădere pentru sufletul nostru. De asemenea,
este bine ca tinerii să ştie că vremea când sunt la necaz şi când
întâmpină diferite dificultăŃi este folosită de vrăjmaş ca un timp
oportun de recrutare. Într-o astfel de vreme avem tendinŃa să fim
mai indulgenŃi cu noi. Păcatul care promite libertatea, dar se face
stăpân nu dă împlinire, ci intensifică setea şi foamea de fericire.
Omul nu poate trăi fără bucurie şi nădejde. Când nu o are pe cea
duhovnicească o caută pe cea firească, ce îl face dependent şi rob
al păcatului.
Un predicator a fost întrebat dacă nu cumva i se pare că
sufletele celor născuŃi din nou care alcătuiesc Biserica au un rol
tot mai important în lume. El a confirmat acest lucru. După aceea
acel om a fost întrebat dacă nu cumva i se pare că influneŃa păcă-

toasă a lumii are putere tot mai dmare peste sufletele oamenilor,
la care acel predicator a confirmat din nou. Când i s-a cerut să
explice cum poate fi de acord cu ambele puncte, el a spus că atât
grâul cât şi neghina cresc şi se dezvoltă în mod vădit, dar totuşi
vine o zi când ajung să fie despărŃite pentru totdeauna şi ajung în
locuri foarte diferite.
O altă persoană care la tinereŃe a urmat şcoala înaltă a vremii
lui a fost Moise. A fost instruit în „sofia“ vremii, adică în înŃelepciunea vremii de atunci, care era un fel de Oxford al vremii lui.
Pe lângă ce ne spune Scriptura despre el, cronicile vremurilor îl
prezintă ca om educat, înŃelept şi ca un bun strateg. „Moise a
învăŃat toată înŃelepciunea Egiptenilor, şi era puternic în cuvinte
şi în fapte“ (Fapte 7:22). Moise a învăŃat înŃelepciunea Egiptului,
dar a rămas sub influenŃa învăŃăturii Legii lui Dumnezeu primite
de la părinŃii lui (Evrei 11:23). Ei nu doar că nu s-au lăsat
înspăimântati de porunca împăratului, dar i-au şi hrănit memoria
cu o cunoştinŃă adevărată despre un Dumnezeu care poate totul,
care dă binecuvântare dar care este şi de temut. ÎnŃelegând iniŃial
câteva lucruri despre cine este Dumnezeu, a urcat pe treptele
credinŃei alegând să asculte de Dumnezeu. „Prin credinŃă Moise,
când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci
a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu
decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului.“
(Evrei 11:24- 25).
Lincoln a spus că niciun om care are o mamă cedincioasă nu
este sărac, pentru că o astfel de mamă îşi învaŃă copilul ce este
important să facă cu viaŃa lui şi felul în care-L poate mulŃumi pe
Dumnezeu. Daniel, Moise şi mulŃi tineri din zilele de astăzi au
avut sau au binecuvântarea de a fi avut părinŃi credincioşi care să
le arate calea Domnului, dar depinde de alegerea fiecăruia dacă
vrea să asculte sau nu. Însă ei nu vor putea alege consecinŃele
acestei decizii. Când scritorul epistolei către Evrei scrie de
israeliŃi că „prin credinŃă au trecut ei marea Roşie ca pe uscat...“
(Evrei 11:29), ni se pare a fi o afirmare cam generoasă, pentru că
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noi ştim că prima dată s-au umplut frică, apoi au cârtit, ca la urmă
să strige la Domnul după ajutor. În mod intenŃionat, Domnul
Dumnezeu nu i-a scos din Egipt urmând calea obişnuită a caravanelor - drumul scurt care a fost străbătut de familia lui Iosif - ci
i-a dus spre mare, ca acolo ei să vadă puterea Lui. Când Moise
şi-a întins mâinile spre mare, a început să sufle vântul dinspre
răsărit înspre ei, care veneau de la apus. Asta înseamnă că vântul,
care a suflat toată noaptea, a început să deschidă apele dinspre
malul opus lor. Văzând cum suflă vântul şi că o noapte întreagă
apa era în mişcare, chiar şi cei care nu aveau credinŃă au fost
nevoiŃi să recunoască că se întâmpla ceva neobişnuit. Până la
urmă, după ore întregi de vânt pe care l-au văzut la lucru la porunca Domnului, au ajuns să aibă îndeajuns de multă credinŃă să
păşească în albia râului şi să treacă pe celălalt mal.
Pentru a fi salvaŃi, au trebuit să creadă cuvântul care le-a fost
adresat: ,,Domnul se va lupta pentru voi; dar voi, staŃi liniştiŃi“
(Exodul 14:14). Pentru a putea fi salvaŃi au trebuit să pună
picioare credinŃei lor, care să păşeacă în albia râului. Singura cale
de a fi salavat este să crezi Cuvântul Domnului şi, bazat pe ce
spune El, să acŃionezi în ascultare de El. „şi aceste lucruri s-au
întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele, cum au poftit ei“ (1 Corinteni 10:6).
Dumnezeu alege de multe ori să nu dea tinerilor tot ce vor ei când
vor ei, ci îi trece printr-o perioadă de dificultate în care ei pot să
aleagă să depindă de El şi, ascultând de El, să se încreadă în
promisiunile Lui. Aşa cum IsraeliŃii, al căror exemplu ne-a fost
dat ca să ne slujească drept pildă, au trecut de la descurajare şi disperare la credinŃă şi la cântarea de laudă, va fi îngăduit ca şi noi
să trecem prin situaŃii dificile ca să învăŃăm deosebirea dintre
umblarea prin credinŃă şi umblarea prin vedere.
Până când nu au ieşit din Egipt, faraon nu a vrut să lupte cu ei,
ci doar să-i folosească. La fel este cu tinerii care nu au de luptat
cu potrivnicul decât după ce ies din Egipul lumii, unde au fost
robi păcatului. Aşa cum IsraeliŃii au fost conduşi pe un drum pe

care nu au mai umblat, tinerii care păşesc pe calea Domnului vor
fi conduşi, dar nu de un nor sau de un stâlp de foc vizibil, ci de
Duhul Sfânt pe drumuri pe care nu au mai fost. Aici vor vedea
puterera lui Dumnezeu la lucru şi vor avea oportunitatea de a fi
lucrători împreună cu Dumnezeu.
Chiar dacă eşti înconjurat şi provocat de tot felul ispite, poŃi
alege să-Ńi păstrezi cărarea curată. Chiar dacă uneori tremuri, nu
uita că Stânca pe care stai nu se clatină şi că Stânca aceasta este
Hristos. Stânca aceasta îŃi poate fi cetate de scăpare în care te
ascunzi când eşti asediat de săgeŃile vrăjmaşului. Stânca aceasta
îŃi dă apă atunci când eşti în pustie şi tot această Stâncă face posibil să rămâi în picioare atunci când bat vânturi puternice şi vin
şuvoaiele de apă care prăbuşesc casele zidite pe nisip. Când
ajungi să fii urât şi prigonit pentru că îŃi Ńii cărarea curată,
Domnul Isus te pune în categoria celor fericiŃi, care într-o zi se
vor bucura de o răsplată (Matei 5:11-12).
Când treci printr-o astfel de vreme grea, nu uita că a răspunde
cu rău pentru bine este diavolesc, că a răspunde cu bine pentru
bine este omeneşte, dar a răspunde cu bine pentru rău este ceva
dumnezeiesc. Timpul petrecut în acest trup de carne supus mortalităŃii este mic în comparaŃie cu timpul care îl vom petrece în
trupul cel nemuritor, care va fi glorificat la arătarea Domnului
Isus. De aceea, cu ochii la răpslată şi veşnicia ei, rabdă totul şi fii
un suflet credincios lui Dumnezeu. Nu există o alegere mai bună
decât, odată ce ai primit mântuirea, ferindu-te de păcat, să te pui
în slujba Domnului. MulŃi aşteaptă o chemare specială să
pornească în vreo misiune spre a face cunoscut numele Domnului
celor ce nu-L cunosc, dar invitaŃia a fost deja făcută acum 2000
de ani, prin porunca dată de Domnul Isus înainte de a se înălŃa la
cer, când a spus: ,,...DuceŃi-vă în toată lumea, şi propovăduiŃi
Evanghelia la orice făptură“ ( Marcu 16:15).
Slujba la care sunt chemaŃi toŃi cei ce cred în Numele
Domnului Isus este aceea de a proclama Adevărul lui Dumnezeu
în puterea Duhului Sfânt, iar restul îi aparŃine lui Dumnezeu.
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Trăieşte şi împlineşte cât ştii ca apoi, pe măsură ce creşti în
credinŃă, să primeşti mai multă lumină şi să fii folosit de Stăpân
pentru lucrări tot mai importante. Noi nu putem mântui oamenii,
ci doar îi îndrumăm spre Acela care le poate da iertarea. Dacă
alegi să trăieşti curat şi vestindu-L pe Hristos, interesele şi
dorinŃele Lui devin intersele şi dorinŃele tale, vei simŃi că umbli
cu El şi că mergi umăr la umăr cu destinul pe care El l-a ales pentru viaŃa ta. Păstreză-Ńi curata cărarea! Este îndemnul Scripturii
pentru tine, iar la urmă te vei bucura când Ńi se va spune să treci
la dreapta Stapânului, în rândul acelora care, încrezându-se
în voia bună a lui Dumnezeu, şi-au păstrat curată cărarea şi astfel
au biruit.
Amin

20
ÎN PAS CU DUMNEZEU
„Dacă norul se oprea deasupra cortului două zile,
sau o lună, sau un an, copiii lui Israel rămâneau
tăbărâŃi, şi nu porneau; şi când se ridica, porneau şi
ei. Tăbărau după porunca Domnului, şi porneau
după porunca Domnului; ascultau de porunca
Domnului, de porunca Domnului dată prin Moise.“
Numeri 9:22, 23

F

iecare text biblic pe care-l studiem cu dorinŃa de a
cunoaşte mai mult despre Dumnezeu îi poate aduce
câştig sufletului nostru, atâta timp cât ne apropiem de
această carte cu smerenie şi dorim să fim învăŃaŃi. Dacă suntem
înŃelepŃi în lucrurile acestui pământ, în lucrurile duhovniceşti suntem neînŃelepŃi şi avem nevoie de învăŃătură (1 Corinteni 1:18).
Când privim în acest fel la un text biblic, primim din lumina de
sus, atunci când, desluşind din acel text învăŃătura şi voia
Domnului pentru noi, nu forŃăm voia şi înŃelesul nostru asupra
acelei învăŃături cu scopul de a scuza un mod de viaŃă lumesc.
În textul citat, care descrie dependenŃa lui Moise şi a Israelului
de Dumnezeu, surprindem un episod fericit din viaŃa israeliŃilor
din călătoria lor din Egipt spre Canaan, şi, privind la ei, aşa cum
spune o vorbă veche, „este mai bine să-nveŃi din auzite decât din
păŃite.“ Studiind supunerea lui Moise faŃă de Dumnezeu, putem
trage folos duhovnicesc, întrucât rămânerea noastră cu El, în
ascultare de Domnul, înseamnă biruinŃă pe toate fronturile vieŃii.
200

201

ESTE SUFLETUL TÃU MÂNTUIT?

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

Aşa cum ei au înŃeles că a fi cu Dumnezeu înseamnă a avea succes, învăŃăm că şi noi ne vom bucura de succes cât timp umblăm
în pas cu voia Lui pentru viaŃa noastră. Deşi „...toate atârnă de
vremuri şi împrejurări“ (Eclesiastul 9:11), pentru cei care aleg să
umble în pas cu Dumnezeu dând dovadă că se încred în voia şi
planul Său, „El schimbă vremurile şi împrejurările...“
(Daniel 2:21) în favoarea lor.
Este bine să specificăm de la început, deşi pare a fi de la sine
înŃeles, că atunci când spunem că umblăm cu Dumnezeu, ştim că
acest lucru este posibil. Atunci când, datorită ascultării noastre, El
alege să umble cu noi, întocmai cum un atlet, care este în condiŃie
fizică optimă, poate alege să ia un copilaş de un an de mână ca să
umble cu el. Este important să umblăm în pas cu Dumnezeu, pentru că cine umblă cu El va ajunge într-o zi acasă la El. Moise era
atât de convins că succesul, bunăstarea şi siguranŃa lor depinde de
prezenŃa Domnului între ei încât, la un moment dat, I-a cerut
Domnului să nu-i lase să meargă fără El. „Moise i-a zis: «Dacă nu
mergi Tu însuŃi cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici»“
(Exodul 33:15). Uneori a umbla cu El înseamnă a umbla la pas,
dar alteori El ne îmbracă cu putere să alergăm, să ne trăim viaŃa
într-o alergare imposibilă omului de rând. Prorocul Ilie a alergat
în mod fizic zece kilometri de la Carmel la Izreel mai repede
decât cei mai buni cai de luptă ai lui Ahab, pentru că mâna
Domnului a venit peste el (1 ÎmpăraŃi 18:46). Duhovniceşte
vorbind, odată ce am primit „puterea promisă“ de Domnul Isus
(Fapte 1:8) putem alerga, putem avea activitatea unei vieŃi pline
Duhul Sfânt, care este imposibilă omului firesc, omului natural.
O vorbă înŃeleaptă, veche spune: „Spune-mi cu cine te-nsoŃeşti, ca să-Ńi spun cine eşti“. Când vrei să umbli în pas cu voia lui
Dumnezeu pentru viaŃa ta, pentru că umbli cu Dumnezeu, Duhul
Sfânt te face să semeni cu Fiul. Textul citat la început ne spune că
viaŃa israeliŃilor putea fi foarte diferită de la zi la zi şi aceste
schimbări apăreau fără prea multă veste. Dacă norul stătea o zi
deasupra cortului lui Moise, care devenise cortul întâlnirii

(Exodul 33:7), apoi înainta, IsraeliŃii îşi strângeau şi ei corturile şi
urmau călăuzirea norului; dacă norul stătea un an peste cort,
tăbărau şi ei, adică locuiau în corturile lor o viaŃă de familie
potrivită cu acele vremuri şi împrejurări. MulŃi oameni sunt gata
să spună că le place cu Dumnezeu, dar nu la toŃi le convine programul în care mergi sau stai după cum vrea Domnul. Planurile
lor, educaŃia copiilor, repararea sau facerea vaselor şi a uneltelor,
toate puteau fi anulate sau suspendate pe neaşteptate, după cum
mergea sau stătea norul. Dacă nu mergeau în ritm cu norul, ieşeau
de sub protecŃia lui Dumnezeu. Este bine să învăŃăm că în cazul
în care vrem protecŃia Domnului, ea ne va fi acordată acolo unde
ne duce planul lui Dumnezeu pentru viaŃa noastră. Pe vremea lui
Moise nu era tocmeală dacă vrei să mergi sau nu împreună cu
norul, dar astăzi mulŃi cred că umblarea în voia Domnului este
negociabilă.
Domnul Isus este exemplul nostru cel mai bun de umblare în
voia Tatălui. Domnul Isus a venit cu scopul de a fi jertfa de răscumpărare pentru păcatele omenirii. El nu a lăsat pe nimeni şi
nimic să-L devieze de la voia Tatălui. Unii au dorit să-L facă
împărat, iar alŃii au încercat să-L omoare cu pietre, dar El nu s-a
lăsat nici măgulit şi nici înspăimântat de oameni, ci a stat în pas cu
planul Tatălui. Pe când se îndreptau spre Ierusalim, Domnul Isus a
hotărât să le facă de cunoscut ucenicilor felul în care se vor desfăşura lucrurile acolo. Când a auzit că Domnul le spune că avea să
sufere şi să moară, „Petru L-a luat deoparte, şi a început să-L mustre, zicând: «Să Te ferească Dumnezeu, Doamne! Să nu łi se
întâmple aşa ceva!»“ (Matei 16:22). Domnul Isus a recunoscut
imediat că aceeaşi gură care cu doar câteva momente mai devreme
a exprimat revelaŃia Tatălui cu privire la El, acum era în slujba unei
alte surse care ar fi vrut prin compătimire şi purtarea de grijă,
să-L facă să nu mai rămână în pas cu voia Tatălui Ceresc. „Dar Isus
S-a întors, şi a zis lui Petru: «Înapoia Mea, Satano: tu eşti o piatră
de poticnire pentru Mine! Căci gândurile tale nu sunt gândurile lui
Dumnezeu, ci gânduri de ale oamenilor»“ (Matei 16:23).
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PoŃi tu să detectezi gândul sau glasul care vrea să te scoată din
voia lui Dumnezeu? De obicei este o sursă care pare a fi
binevoitoare, care promite o înlesnire sau o uşurare a poverii pe
care o duci. Ce vei face când nu primeşti răspuns la planurile tale
mari sau mici, la care ai vrea să ai aprobarea lui Dumnezeu?
Rămâi la ultima instrucŃiune, la sfatul Scripturii, sau păşeşti
înainte de unul singur? Riscul este mare dacă porneşti singur sau
dacă rămâi pe loc când El îŃi spune să înaintezi. Este bine să te
întrebi dacă înaintezi sau stai pe loc cu planurile tale după opinia
ta personală sau după cum ne învaŃă Domnul în Scripturi. MulŃimi
de tineri şi tinere se nenorocesc căsătorinde-se cu o persoană pe
care au ales-o doar după gustul şi după opinia lor. Pentru că
preŃuiesc doar lucrurile care se văd cu ochii, care sunt trecătoare,
şi nu prea pun preŃ pe cele care nu se văd, mulŃi ajung să trăiască
nefericiŃi şi neîmpliniŃi. Dacă ar face acel pas cu Domnul, ar putea
gusta fericirea încă de aici, de pe pământ. Depinde dacă au făcut
acest pas cu Dumnezeu sau fără Dumnezeu.
Unii rămân pe loc când Domnul pleacă sau pleacă atunci când
Domnul stă, când este vorba de a face o slujbă în Casa Domnului
sau în câmpul Evangheliei, şi rezultatul este că fac pagubă în
lucrarea Domnului. Cei care spun că au daruri din partea
Domnului trebuie să o exerseze aceeaşi precauŃie. A nu face o
lucrare, a nu comunica un cuvânt al Domnului, poate aduce
pagube duhovniceşti, dar foarte păguboase sunt cazurile în care
cineva face aceste lucrări mânaŃi fiind de un zel personal, fără a fi
în pas cu Dumnezeu. Avem o mare răspundere de ceea ce facem
şi de ceea ce nu facem. Atunci când nu stăm în voia Domnului
pentru noi, se poate ca, privind în urmă, să vedem că am murdărit
harul care ni s-a acordat, şi în loc să îndreptăm sufletele spre
Hristos, am provocat un dezechilibru spiritual în unii din jur.
Petru a crezut greşit că este în pas cu Dumnezeu când zelul lui
l-a făcut să taie urechea robului marelui preot, dar a avut harul
să-L aibă lângă El pe Domnul Isus, care i-a reparat greşeala vindecându-l pe acel om. Privind la câteva faze din viaŃa a două

femei renumite din Scriptură, putem vedea în mod desluşit paguba şi chiar durerea ce a rezultat în urma faptului că ele au recurs la
metode neconforme voii lui Dumnezeu pentru a-şi vedea dorinŃele
împlinite. Din exemplul acestor două femei putem vedea preŃul
mare plătit de cel care nu rămâne în pas cu Dumnezeu, fie din
cauză că îşi pierde răbdarea, fie că se gândeşte că Îl ajută pe
Dumnezeu sau că o ia de unul singur înaintea Domnului. Sara,
nevasta lui Avram, se pare că şi-a pierdut răbdarea să tot aştepte
promisiunea lui Dumnezeu, şi părându-i-se că El nu păşeşte destul
de repede, a luat-o înainte singură, ca apoi să-şi invite şi soŃul să o
urmeze. După multă gândire şi multe socoteli, Sara s-a dus înaintea soŃului ei, Avram, şi i-a propus ca acesta să aibă un copil cu
roaba ei, Agar (Geneza 16:1-4). În acest fel, nerămânând în pas cu
Dumnezeu, parcă disperaŃi şi obosiŃi să tot aştepte împlinirea
promisiunii lui Dumnezeu, Avram a avut cu Agar un fiu căruia i-a
pus numele Ismael. Această păşire a lor fără Dumnezeu le-a adus
durere atât lor cât şi celor care au urmat după ei.
Cealaltă femeie a cărei viaŃa ne slujeşte ca exemplu a ceea ce
înseamnă să o iei înaintea Domnului, este Rebeca. Rebeca dorea
mult ca fiul ei favorit, Iacov, să primească binecuvântarea tatălui
său, Isaac, şi, ticluind minciuni şi împrejurări nedemne bazate pe
minciună, l-a ajutat pe Iacov să primească binecuvântarea de întâi
născut, de parcă Dumnezeu nu ar fi fost în stare să binecuvânteze
pe cine vrea El. Ca urmare a acestor evenimente, ca să-şi scape
viaŃa, Iacov a trebuit să fugă de acasă la neamurile Rebecăi, iar
Rebeca nu l-a mai văzut niciodată. Înainte să devină un om blând
şi primul mijlocitor pentru oameni, prin care Dumnezeu şi-a scos
poporul din Egipt, Moise a locuit la palatul lui Faraon ca prinŃ. A
fost un bărbat impulsiv şi zelos. Când a aflat din ce popor face
parte, a vrut să-i elibereze pe israeliŃi sau cel puŃin să le facă dreptate. Mânat de sentimente şi nu de o gândire raŃională şi înŃeleaptă, chiar dacă intenŃia lui a fost bună, a luat-o înaintea Domnului
căutând să facă dreptate. Când în zelul lui necontrolat a omorât un
egiptean, a trebuit să părăsească confortul palatului şi toate bene-
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ficiile asociate cu rangul pe care-l avea ca fiu al fiicei lui Faraon
şi să fugă în pustie, unde a ajuns să fie păstor la oile altuia. Prin
acea faptă, Moise a încercat să forŃeze mâna lui Dumnezeu. El a
fost omul rânduit de Dumnezeu pentru a scoate Israelul din robie,
dar n-a aşteptat să fie trimis şi împuternicit de Dumnezeu pentru
a face această lucrare, ci a luat-o înaintea Domnului cu puterea şi
cu strategia lui. Asta l-a costat patruzeci de ani de aşteptare. Textul citat la început ne prezintă un Moise care a învăŃat cât de
important este să nu o iei înaintea Domnului, chiar dacă ceea ce
vrei să faci Ńi se pare a fi bine.
Un alt exemplu pentru ceea ce înseamnă să o iei înaintea
Domnului şi ce înseamnă să aştepŃi şi să nu faci nimic de unul singur, îl avem în comportarea lui Saul şi al lui David. Saul, care la
vârsta de treizeci de ani îşi începuse domnia smerit şi recunoscător faŃă de Dumnezeu, nu după mult timp, a ajuns să se îngâmfe.
Dând dovadă de neascultare, a ajuns să preŃuiască ajutorul oamenilor mai mult decât ajutorul lui Dumnezeu. Pe când ducea lupte
cu filistenii, Saul şi-a adunat trupele la Ghilgal unde a dorit să
aducă o jertfă Domnului. După înŃelegerea pe care o avea cu
Samuel, a aşteptat timp de şapte zile şi, deoarece Samuel încă nu
apăruse ca să facă slujba înaintea Domnului, Saul a adus el acea
jertfă înaintea Domnului. Prin asta a dat dovadă că n-a mai avut
răbdare să-L aştepte pe Domnul şi a luat-o înainte de unul singur,
făcând ceea ce îi era permis doar unui preot. Samuel a fost un om
neprihănit. Prin slujba lui, a fost veriga de legătură între judecători şi împăraŃi. El a fost proroc şi judecător şi a avut dreptul să-i
spună lui Saul unde şi cum să aducă jertfa înaintea Domnului.
Cum a terminat Saul de adus jertfa, a apărut şi Samuel care a înŃeles gravitatea faptei lui Saul şi l-a mustrat pe faŃă: „Samuel a zis
lui Saul: „Ai lucrat ca un nebun şi n-ai păzit porunca pe care Ńi-o
dăduse Domnul, Dumnezeul tău...“ (1 Samuel 13:13).
David era ginerele împăratului Saul. În împrejurări dificile, el
a dat dovadă nu numai că se poate controla, dar, prin felul în care
a procedat când a avut de-a face cu Saul, a dat dovadă că se

încrede în Dumnezeu chiar şi atunci când poate i s-ar fi părut că
Dumnezeu merge mai încet decât ar fi vrut el. Datorită invidiei,
care s-a transformat la un moment dat într-o ură de moarte, Saul
îl urmărea pe David ca să-l omoare. Dumnezeu l-a dat pe Saul în
mâna lui, aşa că, de două ori, David împreună cu slujitorii lui
au intrat în tabăra lui Saul, unde toŃi dormeau, dar a refuzat gândul şi glasul care-i spunea să-l omoare pe împărat. Motivul
reŃinerii şi a cumpătării lui a fost că a recunoscut că Saul fusese
uns de Domnul şi, deşi avea şi el ungerea Domnului făcută de
Samuel încă de pe vremea când era un tinerel la oi (1Samuel
16:13), a refuzat să se atingă de unsul Domnului. A luat suliŃa
şi ulciorul, iar altă dată s-a mulŃumit să taie colŃul mantiei lui Saul
ca să dovedească că Domnul i-l dădu-se pe mână, dar a refuzat
să o ia înaintea Domnului şi să pună mâna pe împărăŃie omorându-l (1 Samuel 24:6, 11). Prin aceasta a dovedit că are credinŃa
că va ajunge împărat datorită ungerii făcute de Samuel cu ani
mai înainte.
Acest subiect de a fi sau de a nu fi în pas cu Dumnezeu ne
provoacă să ne verificăm felul în care luăm decizii. Pentru cei
care doresc să afle, există unele indicii care le poate spune dacă
sunt în pericol de a ajunge singuri şi separaŃi de Dumnezeu, fie
pentru că au luat-o înaintea Domnului, fie pentru că au rămas pe
loc când Domnul a înaintat. Vrei să păcătuieşti? Este o întrebare
cam ciudată, dar dacă ai anumite păcate pe care doreşti să le faci
este posibil să vrei să fii singur, fără Domnul, sau deja eşti singur
pentru că nu Ńi-a plăcut drumul pe care merge El. ÎŃi place părtăşia
celor care Îl iubesc pe Domnul? Prezintă interes pentru tine citirea
şi studiul Scripturii? SimŃi un fel de durere sau chiar pagubă când
eşti îndemnat să sprijineşti cu bani lucrarea Domnului? Privind în
urmă şi cugetând la rugăciunea ta poŃi să spui că se aseamănă mai
mult cu rugăciunea lui Iacov, care Îi promitea lui Dumnezeu o
slujire condiŃionată (Geneza 28:20-22), sau se aseamănă mai mult
cu rugăciunea lui Habacuc (Habacuc 3:17-18), care voia să-I slujească Domnului chiar dacă i se lua şi ceea ce avea? Acestea sunt
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doar câteva întrebări care-Ńi pot spune dacă eşti în pas cu
Dumnezeu sau nu.
Uneori adevărul este inconfortabil şi chiar greu de acceptat,
dar, când este acceptat, ne poate dezelga de ceea ce ne Ńine să nu
umblăm în pas cu El. Există în noi tendinŃa de a nu dori şi chiar
de a ne împotrivi să părăsim zona noastră de confort, dar uneori,
a umbla în pas cu Dumnezeu înseamnă chiar acest lucru.
Dumnezeu are pe pământ mulŃi copii şi fiecare este la un stagiu
diferit de maturitate în credinŃă. El, care ne vrea binele mai mult
decât ni-l vrem noi, ştie măsura credinŃei noastre şi cunoaşte limita puterii noastre, aşa că niciodată nu trebuie să ne îngrijorăm de
faptul că umblarea cu El ne va duce undeva unde ni se va cere
ceva ce nu suntem în stare să facem sau să ducem.
Unii sunt buni la a se lăsa repede de ceea ce li se pare greu sau
incomod, dar a rămâne pe loc când Domnul încă nu s-a oprit, aşa
cum a făcut Dima, ne expune la pericolul de a fi atacaŃi de cineva mai tare decât noi. Cuvântul Domnului nu ascunde faptul că
cei care vor umbla cu Domnul Isus, vrând să slujească, vor avea
şi de suferit, dar bucuria de a fi cu Domnul depăşeşte greutatea
necazului. În această umblare cu Dumnezeu ni se măsoară calitatea slujirii şi ea nu este demonstrată numărând de câte ori am
spus oamenilor că îi iubim. Calitatea dragostei se măsoară în
primul rând prin calitatea slujirii făcute cu osteneală şi cu sacrificiu. Cel care alege să umble cu Dumnezeu este mai ferit de puterea ispititoare a păcatului, pentru că are mereu oportunitatea să se
reîncarce cu putere.
Avem oportunitatea să umblăm pe un drum necunoscut cu un
Dumnezeu care se lasă cunoscut, care cunoaşte fiecare cotitură a
drumului care ne stă în cale. Nu ne putem aştepta la o lume mai
bună sau la o lume în care va fi pace cu adevărat. Va veni o lume
mai bună şi va fi o pace desăvârşită, dar nu aici, ci într-o lume
nouă, făcută de Dumnezeu pentru cei care au ales să umble în pas
cu El (Apocalipsa 21:1, 2). Este sufletul tău interesat să ajungă în
acea lume? Dacă da, trebuie să înveŃi cum poŃi să umbli în pas cu

Dumnezeu. Dacă ai ales asta, trebuie să-Ńi continui efortul până la
capătul drumului numit „viaŃă“. Domnul Isus Hristos este revelaŃia perfectă a lui Dumnezeu, care, prin jertfa Sa, are puterea de
a mântui. Căderea omului în păcat nu numai că a făcut umblarea
cu Dumnezeu o imposibilitate, dar a determinat omenirea întreagă
să meargă într-o direcŃie nedorită. Omul se naşte având adânc
sădit în el gândul că trebuie să caute adevărul şi să facă binele, dar
unii aleg să înăbuşe această frământare din lăuntru lor, pe când
alŃii caută Adevărul până Îl găsesc. Aceste gânduri ascunse adânc
în om îi spun acestuia că a fost creat pentru o altă lume, dar cei
care, din mândria unei ambiŃii neîntemeiate, aleg să rămână
într-o stare de îngâmfare vor ajunge într-o zi la un drum înfundat.
Atunci vor regreta, la fel ca bogatul nemilostiv din pilda spusă de
Domnul Isus, dar va fi prea târziu.
Mitul că omul se naşte bun cade în faŃa dovezilor Scripturii şi
a vieŃii oamenilor. Unii însă refuză soluŃia Scripturii, pentru că,
neînŃelegând preŃul mare plătit de Dumnezeu pentru om, sunt
deranjaŃi de simplitatea soluŃiei lui Dumnezeu sau iubesc prea
mult păcatul ca să se despartă de el. Dumnezeu a intervenit prin a
da un Miel ca jertfă a cărei sânge are puterea de a spăla vina
oricărui păcătos. În acest fel cel născut din nou prin Cuvânt şi prin
puterea Duhului Sfânt, poate din nou să umble în pas cu
Dumnezeu. Cel care se pocăieşte îşi începe umblarea cu
Dumnezeu, care-l poartă prin locuri unde vede mâna Domnului la
lucru. Puterea duhovnicească de a se împotrivi păcatului şi bucuria mântuirii creşte în pieptul unui astfel de suflet care a primit
iertarea Domnului. Ca un râu care nu mai poate fi stăvilit, această
bucurie parcă vrea să iasă din albia sufletului prin faptele
dragostei dintâi. Inima şi buzele unui astfel de suflet ajung să-L
laude pe Dumnezeu. Alege astăzi să umbli în pas cu Dumnezeu
apoi, într-o zi, vei umbla cu El şi te va prezenta înaintea Tatălui şi
înaintea îngerilor ca pe o comoară a Lui.
Amin
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N}DEJDE PENTRU OAMENII DEZN}D}JDUI{I
„Astfel a vorbit Moise copiilor lui Israel. Dar
deznădejdea şi robia aspră în care se aflau, i-a
împiedicat să asculte pe Moise.“ Exodul 6:9

D

e câte ori deschidem Scriptura cu dorinŃa sinceră de a
fi învăŃaŃi de El, avem o nouă ocazie de a ne pregăti
sufletele pentru cer. Acest Cuvânt, care are viaŃă şi
care a condus milioane de suflete spre casa Tatălui Ceresc, ne
confruntă acolo unde suntem, fără să-şi ceară scuze în vreun fel
dacă trebuie să ne arate vina. Spre binele nostru, Cuvântul cel viu
ne face cunoscute lucruri plăcute sau mai puŃin plăcute. Spre
deosebire de scopul şi de stilul unei publicaŃii omeneşti, el se
ocupă mai întâi de raportul dintre om şi aşteptările lui Dumnezeu
de la el şi nu de părerea omului despre Dumnezeu.
Indiferent unde ne găseşte în starea de vinovăŃie faŃă de
Dumnezeu, acest Cuvânt îi oferă celui care vrea să-L asculte speranŃă de ridicare, de împăcare şi de recuperare. În textul citat
putem observa că Moise a fost omul ales de Dumnezeu să ducă o
veste bună poporului aflat în robia lui Faraon, dar „deznădejdea şi
robia aspră în care aceştia se aflau, i-a împiedicat să-l asculte pe
Moise.“ Moise nu a trebuit să-şi formeze nişte idei personale pe
care să le prezinte poporului, ci doar a comunicat mesajul primit
de la Dumnezeu. Responsabilitatea lui în acea situaŃie era limitată, dar era de aşteptat ca datorită stării lor împietrite, tristeŃea şi
descurajarea să-i încerce şi lui inima. Mesajul lui Dumnezeu,
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transmis prin Moise, a fost respins şi, aşa cum putem citi în motto,
Moise ştia de ce. El a văzut reacŃia poporului şi mai târziu a scris
despre aceasta că deznădejdea şi robia aspră i-a împiedicat să
asculte. Poporul a ascultat cu urechile, dar inima lor nu a primit
mesajul care probabil că părea prea bun pentru a fi adevărat.
Deznădejdea a făcut din ei oameni trişti, nefericiŃi şi fără speranŃă.
Vestea bună că Dumnezeu vrea să-i scoată din robie a fost o
veste pe care nu i-ar fi costat nimic ca să o primească şi de care
să se bucure, dar ei nu mai aveau încredere în nimeni şi nimic, aşa
că nu l-au ascultat pe Moise. Moise le-a spus oamenilor că au un
Dumnezeu şi numele Lui este Iehova. Mesajul era că acest
Iehova era Dumnezeul părinŃilor lor: Avraam, Isaac şi Iacov. Ei ar
fi fost mai degrabă interesaŃi şi gata să-l asculte despre o înlesnire
a muncilor sau despre vreo înŃelegere cu Faraon prin care ei să
primească lucruri care să le facă viaŃa mai uşoară. Moise le-a vorbit despre un legământ pe care Dumnezeu l-a făcut cu părinŃii lor
şi le-a spus că acelaşi Dumnezeu vrea să-i scape cu totul de
muncile de robi la care-i supuneau egiptenii. Ei însă erau prea
deznădăjduiŃi să creadă că se mai poate face ceva pentru ei. Prin
mesajul comunicat de Moise, Dumnezeu le spune în repetate rânduri „Eu“ ca să le arate cât de interesat este în a-i izbăvi din robie
şi a-i duce într-o Ńară promisă, dar deznădejdea şi robia aspră i-a
împiedicat să primească vestea cea bună.
Un mesaj cu o veste mult mai bună decât cel dus de Moise
acelui popor este difuzat de două mii de ani prin diferite mijloace,
pe întreg pământul. Acest mesaj este mesajul Evangheliei, care în
esenŃă spune că Dumnezeu a venit pe pământ întrupându-Se, cu
scopul de a fi Salvator, întâi de toate, al sufletului. Acest mesaj
adresat unei omeniri deznădăjduite care zace în robia aspră a
păcatului spune că Domnul Isus Hristos a murit în locul celor
păcătoşi, a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi.
Această veste, care a deschis din nou drumul spre pomul vieŃii,
spune că va fi o înviere a celor drepŃi şi a celor nedrepŃi. Ea ne
spune că cel care îşi pune nădejdea în jertfa Domnului Isus ca
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înlocuire pentru vina proprie, poate fi iertat şi mântuit. Este un
mare privilegiu ca, odată ce noi înşine am fost eliberaŃi prin acest
decret, să primim porunca de a vesti Evanghelia, acceptând astfel
să fim unelte de care Dumnezeu alege să Se folosească după placul Lui pentru a chema sufletele oamenilor să se împace cu El.
Nu suntem chemaŃi să fim avocaŃi, ci martori a ceea ce poate
face El şi proclamatori ai unei veşti bune. Promisiunea lui
Dumnezeu făcută oamenilor din zilele de astăzi este mult mai
favorabilă, pentru că ea nu priveşte doar lucruri temporare, ci are
de-a face cu o mântuire veşnică. Promisiunile lui Dumnezeu,
comunicate de vestitorii Evangheliei, sunt adresate unei omeniri
obosite de un sistem în goană continuă, care stoarce toată vlaga
vieŃii. Omului să nu-i mai rămână timp să se gândească la suflet.
Aceste promisiuni se îndreaptă spre oameni căzuŃi în deznădejde şi dezamăgiŃi atât de promisiunile semenilor cât şi de sistemele
de guvernare sub care au trăit sau trăiesc. Mesajul Evangheliei,
care este mesajul lui Dumnezeu, se îndreaptă spre oameni care, în
speranŃa că vor ajunge fericiŃi, şi-au făcut planuri de a fi sau de a
avea, oameni care însă atunci când şi-au atins Ńinta sunt tot mai
goi pe dinăuntru şi mai neîmpliniŃi. Mesajul se îndreaptă spre
oameni care au ajuns în deznădejde sufletească, pentru că şi-au
pus încrederea în anumiŃi conducători religioşi a căror fapte
scoase la lumină i-au dezamăgit. Mesajul Evangheliei este o
chemare la cruce, adică la o jertfă desăvârşită, pentru a se putea
uni umanul cu divinul, ca apoi, după ce am învăŃat să murim faŃă
de ceea ce este pământesc, într-o zi să plecăm pentru a fi veşnic
cu Dumnezeu.
Oamenii aud acest mesaj şi toŃi, într-un fel sau altul, aleg între
a rămâne în deznădejdea necredinŃei, refuzând această dragoste a
lui Dumnezeu şi a-L crede pe Dumnezeu şi a porni pe drumul care
duce la Canaanul ceresc. Vestirea acestui mesaj de eliberare aduce
cu sine prevestirea unui viitor veşnic fericit sau nefericit, potrivit
cu răspunsul pe care fiecare suflet îl dă acestei veşti provocatoare.
Ca să putem începe să apreciem valoarea ofertei lui Dumnezeu de

a primi darul vieŃii veşnice, trebuie să înŃelegem acuzaŃia de
vinovăŃie care stă împotriva noastră, precum şi înclinaŃia fiecăruia
dintre noi de a păcătui, înclinaŃie de care nu putem scăpa prin
puterea noastră.
Ca să ai această viaŃă veşnică şi să poŃi trăi având-o, trebuie să
fii slobozit de Hristos. Oricât de mult am vrea noi, cu puterea
noastră, în starea de robi ai păcatului, nu avem şansă de izbândă
asupra impulsurilor noastre rele. Asta este posibil doar pentru
omul nou, născut din Dumnezeu prin Cuvântul lucrător al
Domnului şi prin minunea lăuntrică făcută de Duhul Sfânt (1Petru
1:3). Atât vestea dusă de Moise poporului aflat în robie cât şi
vestea dusă de evanghelişti oamenilor în lipsă de mântuire este
privită suspicios, cu scepticism, din cauza deznădejdii care s-a
făcut acasă la ea în inima lor. Cei care au fost robi ai lui Faraon şi
cei care sunt robi ai păcatului în zilele de astăzi au vrut şi vor o
izbăvire instantanee. Deşi uneori Dumnezeu alege să lucreze în
acest fel, câteodată lucrează după scopurile Lui. De aceea oamenii care încearcă să-şi împartă inima între lume şi Dumnezeu,
aleg de fapt să rămână în necredinŃa lor. „Nu-Ńi spuneam noi în
Egipt: „Lasă-ne să slujim ca robi egiptenilor, căci vrem mai bine
să slujim ca robi egiptenilor decât să murim în pustie?“ (Exodul
14:12). IsraeliŃii au spus aceste cuvinte nu doar după ce au ieşit
din Egipt, ci aşa cum ne spune ultimul verset citat, ei i le-au spus
lui Moise când făceau cărămizi pentru clădirile lui Faraon.
Unii oameni, conştienŃi de faptul că sunt robi ai păcatului, îşi
doresc slobozenia, dar o vor în termenii lor, refuzând anumite
părŃi ale Scripturii, care de fapt ne-au fost date pentru protecŃia
noastră. O parte din cei care au refuzat oferta de eliberare au fost
cei care s-au obişnuit cu ceea ce le promitea viaŃa trăită în păcat.
Cei din Egipt erau mulŃumiŃi cu oalele lor de mâncare, cu usturoiul şi cu castraveŃii care se pare că le erau la îndemână. Cei care
nu vor să dea drumul cu totul trecutului lor păcatos se aseamănă
cu un om foarte sărac ce trăieşte într-o casă în care este un miros
insuportabil, plină de şobolani şi de microbii pe care aceştia îi
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poartă; casă ale cărei grinzi au fost găurite de tot felul de gângănii
şi care stă gata să se dărâme. ÎnchipuiŃi-vă că un astfel de om
primeşte gratuit, din partea un om foarte bogat şi milos, o casă
nouă. Lucrul începe şi când proprietarul vede că-i este dărâmată
cocioaba de casă, începe să se revolte faŃă de binefăcătorul său,
pentru că i se pare că i-a produs pagubă şi aceasta pentru că nu
înŃelege sau nu vrea să înŃeleagă că înainte de a putea zidi ceva
nou, trebuie să fie dărâmat ceea ce este vechi.
Cu un astfel de om nechibzuit am putea să-i asemănăm pe cei
care spun că acceptă oferta de împăcare şi de iertare a lui
Dumnezeu, dar, pentru că nu sunt cu toată inima pentru Domnul,
atunci când El vrea să demoleze în viaŃa lor faptele firii pământeşti, ca ce-i nou şi duhovnicesc să poată fi zidit, ei privesc înapoi
la lume şi acceptă sugestia întunericului care le spune că au pierdut ceva ce-i putea face fericiŃi. Astăzi în această categorie sunt
cei care s-au obişnuit cu plăcerile pe care le oferă pentru o clipă
păcatul şi de dragul păcatului nu vor să se despartă de el sau, lipsiŃi fiind de credinŃă, refuză să asculte sfatul Scripturii, ca să nu
rişte să renunŃe la ceea ce cunosc în favoarea a ceea ce nu cunosc.
O altă categorie de suflete care nu se pot bucura de Vestea
Bună, este formată din cei care cred că au intrat prea adânc în
mocirla păcatului ca să-i mai poată scoate cineva afară. Ei sunt cei
ce spun: „LăsaŃi-ne să slujim ca robi!“ Ei sunt ca nişte oameni
care, deşi sunt orbi, continuă să meargă spre o prăpastie de unde
pot fi salvaŃi şi spun: „Nu mai strigaŃi la noi să ne avertizaŃi!“
Aceştia, care refuză harul, se aseamănă cu nişte bolnavi care
suferă dureri grozave în trup, dar refuză să ia medicamentul care
le poate da vindecarea. Cei care refuză în deznădejdea lor să
asculte de glasul Evangheliei sunt asemeni celor care se distrează
pe o plajă şi refuză să ia seama la avertizarea care, prin
megafoane, le spune că din mare, în orice moment, poate să se
ridice un val aşa de mare, că-i va mătura nu numai pe cei de pe
plajă, ci şi tot ce există în împrejurimi. Ei sunt ca nişte oameni
neechipaŃi corespunzător, c pierduŃi într-o junglă plină de fiare

sălbatice, dar care refuză să se uite la busolă - busola în cazul
acesta reprezentând Cuvântul lui Dumnezeu. Ei sunt cei care, prin
refuzul lor în faŃa ofertei lui Dumnezeu, dorm un somn al morŃii
şi nu vor ca cineva să-i trezească.
Este adevărat că, uneori, omul inventează crize înspăimântătoare cu scopul de a urmări anumite interese pământeşti. Această
metodă este folosită şi de vrăjmaş, pentru ca atunci când omul
aude de adevărata criză să nu mai creadă sau să fie desensibilizat
îndeajuns de mult pentru a amâna pregătirea. Oferta făcută de
Dumnezeu prin robul Său Moise a fost valabilă pentru toŃi din
popor şi nu doar pentru o anumită clasă de oameni. Oferta de
mântuire prin credinŃa în Domnul Isus este făcută astăzi tuturor
oamenilor. Chiar dacă mulŃi oameni, în deznădejdea lor, refuză să
facă pasul pocăinŃei, Dumnezeu continuă să cheme oamenii afară,
şi în acest fel, unii ies din robia păcatului, ca apoi, în meritul sângelui Domnului Isus, să fie înzestraŃi cu putere şi cu virtuŃi cu care
să poată străbate pustia care-i duce în łara promisă. Prima dată
Moise s-a adresat unui popor deznădăjduit. Această stare era felul
lor de viaŃă. De aceea a fost nevoie ca acest crez greşit al lor, care
le spunea că menirea lor este să rămână robi, să fie demolat, ca
apoi să înceapă să pună în picioare un alt plan menit să aducă
nădejde pentru cei deznădăjduiŃi.
De multe ori în slujba sa, un misionar sau un evanghelist care
duce Vestea Bună a mântuirii, trebuie să dărâme mai întâi altarele
necredinŃei şi a credinŃelor false, ca apoi să poată prezenta planul
de mântuire al lui Dumnezeu. Trăim o vreme în care mulŃi oameni
sunt obosiŃi şi frustraŃi de religie, de ceremonii reci şi fără viaŃă,
de instituŃii care vor mereu bani de la ei şi de oameni care caută
interesele lor şi nu pe cela ale lui Dumnezeu. Ca aceşti oameni să
poată ieşi din această stare de deznădejde, au nevoie de experienŃa
unei relaŃii personale cu Dumnezeu, care-i trece de la o credinŃă
moartă, închipuită, la o credinŃă vie, în care umblă călăuziŃi de
Dumnezeu. După ce, cuprins de necredinŃă şi de deznădejde,
poporul a refuzat mesajul transmis de Moise, Dumnezeu ar fi
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putut alege să-i lase să piară în robia lui Faraon. Dar bunătatea
Lui a continuat să-i cheme să iasă din acea stare, să accepte planul Lui şi să iasă astfel din robie. „şi, după patru sute treizeci de
ani, tocmai în ziua aceea, toate oştile Domnului au ieşit din Ńara
Egiptului“ (Exodul 12:41). Astăzi Dumnezeu Îşi izbăveşte
Biserica la fel cum a ales să-şi elibereze poporul.
Când cea de-a zece urgie a cuprins Egiptul, după Cuvântul
Domnului, casa fiecărui israelit era în siguranŃă, având sângele
unui miel pe tocul uşii. Tot aşa credincioşii Domnului sunt separaŃi de vina şi de urmările păcatului prin sângele Mielului lui
Dumnezeu (Ioan 1:29). ToŃi cei care au fost chemaŃi din robie şi
au primit nădejdea Ńării Canaanului au trebuit să treacă prin
pustie, unde Dumnezeu le-a dat legi şi i-a încercat. „Adu-Ńi aminte
de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul, Dumnezeul tău, în
timpul acestor patruzeci de ani în pustie, ca să te smerească şi să
te încerce, ca să-Ńi cunoască pornirile inimii şi să vadă dacă ai să
păzeşti sau nu poruncile Lui“ (Deuteronom 8:2).
Cei care pornesc pe drumul îngust care duce la Casa Tatălui
sunt înrolaŃi într-o şcoală în care Duhul Sfânt modelează în ei
chipul Fiului şi face să apară în viaŃa lor roada Duhului Sfânt.
Când Israelul a ieşit din Egipt, nu a ieşit cu mâinile goale, ci cu o
mare bogăŃie, care, până la urmă, a ajuns în Canaan. Odată ce am
păşit pe calea Domnului avem oportunitatea de a ne strânge
bogăŃii acolo unde hoŃii nu le fură şi molia nu le roade. „şi Eu vă
zic: „FaceŃi-vă prieteni cu ajutorul bogăŃiilor nedrepte, pentru ca
atunci când veŃi muri, să vă primească în corturile veşnice“
(Luca 16:9). Odată ieşiŃi din Egipt, israeliŃii au putut Ńine sărbătorile Domnului. Noi, care mergem spre Canaanul Ceresc, avem
viaŃa presărată cu sărbători în cinstea Domnului ori de câte ori ne
adunăm la un loc în Numele Lui. Nu doar la israeliŃi, ci şi la noi,
ceea ce este divin coboară la ce este omenesc.
Când au ieşit din Gosen au ieşit nu numai cu lucruri de mare
preŃ, ci şi cu haine scumpe. Fiecare copil al Domnului care iese
din robie primeşte o haină a neprihănirii cu care poate intra în

prezenŃa Domnului. „Mă bucur în Domnul, şi sufletul Meu este
plin de veselie în Dumnezeul Meu; căci M-a îmbrăcat cu hainele
mântuirii, M-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire
împodobit cu o cunună împărătească, şi ca o mireasă, împodobită
cu sculele ei“ (Isaia 61:10). Se estimează că din Egipt au ieşit în
jur de trei milioane de suflete, şi, conform spuselor Mântuitorului, numărul celor care au pornit, care au ajuns şi care vor ajunge
la destinaŃia Cerului va fi mare (Matei 8:11). ToŃi israeliŃii au ieşit
din Egipt, iar cei care nu au putut umbla, au fost întăriŃi de
Dumnezeu ca să poată umbla şi să nu rămână acolo nici o unghie
din ce este a lor (Exodul 10:26). „A scos pe poporul Său cu argint
şi aur, şi niciunul n-a şovăit dintre seminŃiile Lui“ (Psalmul
105:37). O altă traducere spune „şi n-a fost nici o persoană fără
putere“ adică cei slabi sau chiar bolnavi au fost întăriŃi de
Dumnezeu. Probabil că şi israelitul care odată i-a spus lui Moise:
„...Cine te-a pus pe tine mai mare şi judecător peste noi?“ a ieşit
din Egipt (Exodul 2:14).
Cei care devin copii ai Domnului intră în atelierul Lui, pentru
ca nimic din viaŃa unui astfel de suflet, să nu rămână nerăscumpărat. Toate abilităŃile şi toată puterea pe care o avea când
făcea voia vechiului stăpân sunt răscumpărate de sub păcat, pentru a fi folosite spre slava lui Dumnezeu. Dacă în primul Adam
am pierdut starea de neprihănire şi bucuria de a fi în prezenŃa
Domnului, acestea sunt primite înapoi, odată ce am ieşit din robia
lui Satan. Dacă atunci când eram robi ai păcatului moartea era o
zi a groazei, din momentul în care am devenit ai Domnului, ziua
plecării de pe pământ este ziua când plecăm pentru a fi cu cel care
ne-a iubit îndeajuns ca să moară pentru noi. Moartea şi-a pierdut
puterea (1 Corinteni 15:55).
Până la urmă israeliŃii au înŃeles că au chemarea de a fi mult
mai mult decât robi şi, odată ce au ales să se smulgă din deznădejdea lor, s-au bucurat de statutul de oameni liberi, care trăiau sub
privirile unui Dumnezeu iubitor. Aşa cum în păsările călătoare
există ceva care le spune când să pornească şi în ce direcŃie
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atunci când se apropie vremea rece, şi aşa cum în unele specii de
peşti există ceva care-i face să pornească din ocean spre râuri pentru a-şi depune icrele, în om există ceva care-i spune că a fost
făcut cu un scop mai înalt decât acela de a trăi pentru ceea ce are
de oferit pământul. Cel care l-a creat a pus în om dorinŃa de a-L
căuta pe Dumnezeu, de a fi bine cu Domnul şi de a ajunge după
această viaŃă acolo unde este El. „Orice lucru El îl face frumos la
vremea lui; a pus în inima lor chiar şi gândul veşniciei, măcar că
omul nu poate cuprinde, de la început până la sfârşit, lucrarea pe
care a făcut-o Dumnezeu“ (Eclesiastul 3:11).
Unii dintre cei deznădăjduiŃi primesc Vestea Bună care-i
eliberează din robia păcatului, iar alŃii aleg să trăiască şi apoi să
moară în deznădejdea lor. Ceea ce face diferenŃa între unii şi alŃii
este că unii au ales să creadă cuvintele lui Dumnezeu, iar alŃii au
ales să creadă cuvintele altora. „Căci niciun cuvânt de la
Dumnezeu nu este lipsit de putere“ (Luca 1:37). Noi, oamenii,
avem o predispoziŃie să credem ce ne spun oamenii, mai degrabă
decât să credem ce spune Dumnezeu în Cuvântul Său. Cum este
cu sufletul tău? Ai ieşit din robia păcatului acceptându-L pe
Domnul Isus ca Mântuitor şi Domn sau eşti tot în deznădejde, rob
la faraonul acestei lumi care va trece? Este o ofensă la adresa lui
Dumnezeu să-I refuzi ofeta şi să alegi astfel să mergi în iad, după
ce El a plătit preŃul slobozeniei tale la Calvar. Domnul Isus, care
a murit în locul nostru ca să putem fi iertaŃi, ne-a spus că există o
altă Ńară, departe de Egiptul acestei lumi de unde suntem chemaŃi
afară. Este o Ńară departe de pustia aceasta, unde suntem încercaŃi.
Acea Ńară, unde El vrea ca noi să avem rezidenŃă permanentă, se
numeşte ÎmpărăŃia lui Dumnezeu.
Domnul Isus ne-a spus că această ÎmpărăŃie este a celor care
sunt săraci în duh (Matei 5:3). Pentru greci, a fi sărac în duh
însemna a nu fi filozof, iar pentru iudei înseamna a fi ignorant faŃă
de Legea lui Dumnezeu. În ambele cazuri se credea că un astfel
de sărac în duh nu are nicio şansă să ajungă acolo unde este
Dumnezeu. Cuvântul Evangheliei, prin Legământul cel nou, ne

spune că în loc să încercăm în mod zadarnic, prin faptele noastre,
să ajungem unde este Dumnezeu, El a hotărât să vină jos, la noi,
să ne răscumpere. Cei care ajung săraci în duh, sunt cei care vor
avea parte de ÎmpărăŃia lui Dumnezeu; ei sunt cei care acceptă
jertfa adusă de Domnul Isus în locul lor şi se văd fără niciun
merit, ca apoi, în viaŃa ce o trăiesc în totală dependenŃă de
Dumnezeu, să-I atribuie Domnului Isus Hristos meritul pentru
ceea ce este bun în viaŃa lor. Dacă privind la starea sufletului tău
recunoşti că eşti într-o stare de deznădejde, pentru că ai încercat
să-Ńi câştigi dreptul de a ajunge acolo unde este Dumnezeu, te
întreb astăzi dacă vrei să-L crezi pe Dumnezeu, care, prin
pocăinŃă, ÎŃi promite iertare şi viaŃă veşnică sau vrei să crezi
oamenii şi vocea care-Ńi spune că această pocăinŃă nu este pentru
tine, fie pentru că eşti prea păcătos, fie pentru că nu eşti destul de
păcătos. Dacă vrei să ajungi în ÎmpărăŃia Cerurilor ca moştenitor
al promisiunilor lui Dumnezeu, crede în Domnul Isus, primeşte
darul mântuirii şi apoi slujeşte-I din toată inima, ca într-o zi să fii
cu cei care şi-au pus nădejdea în El şi au ajuns în Ceruri.
Amin
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22
SPUNE ADEV}RUL DIN INIM}!
„Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui
pe muntele Tău cel sfânt? «Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu şi spune
adevărul din inimă.»“ Psalmul 15:1-2

Î

n mod intenŃionat sau uneori fără să ne dăm seama, avem
tendinŃa de a clasa oamenii pe care îi întâlnim în diferite
categorii, iar noi la rândul nostru suntem selectaŃi de cei
din jurul nostru în acelaşi fel. Din punct de vedere economic
lumea împarte oamenii în două categorii: bogaŃi şi săraci. Din
punct de vedere intelectual unii sunt clasificaŃi a fi oameni educaŃi, pe când alŃii sunt mai puŃin educaŃi. Nu doar societatea în
care trăim, ci şi Scriptura împarte oamenii pe categorii, aşa cum
reiese şi din cuvintele apostolului Pavel, unii fiind fireşti, alŃii
duhovniceşti, iar alŃii lumeşti. În grupuri mai restrânse sau chiar
în familie, prin caracterul nostru, prin personalitatea nostră,
ajungem să fim cunoscuŃi ca oameni care avem anumite trăsături,
obiceiuri sau uneori chiar aşa-zise „fixuri“, specifice nouă. În
acest fel unii sunt cunoscuŃi ca fiind darnici, pe când alŃii sunt
cunoscuŃi ca fiind zgârciŃi.
Unii sunt cunoscuŃi ca fiind oameni blânzi şi potoliŃi, pe când
alŃii sunt iuŃi sau duri. Între mulŃimea trăsăturilor de caracter după
care oamenii se percep între ei, este şi aceea că unii sunt cunoscuŃi
ca oameni care spun adevărul, iar alŃii ca mincinoşi, sau i-am
putea numi oameni „de cuvânt“ sau oameni „fără cuvânt“. Cea
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mai renumită fiinŃă pentru minciunile otrăvitoare spuse este acela
care este identificat de Domnul Isus ca fiind tatăl minciunii, şi
anume diavolul, potrivnicul lui Dumnezeu şi potrivnicul nostru,
odată ce încetăm să-i împlinim dorinŃele: „Voi aveŃi ca tată pe
diavolul; şi vreŃi să împliniŃi poftele tatălui vostru. El de la
început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este
adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci
este mincinos şi tatăl minciunii.“ (Ioan 8:44).
La polul opus al acestui duh mincinos avem Persoana cea mai
iubită de cei mântuiŃi, cunoscută pentru faptul că fiind „Adevărul“, spune întodeauna adevărul: Domnul Isus Hristos: „Aceştia au venit, şi I-au zis: «ÎnvăŃătorule, ştim că spui adevărul, şi nuŃi pasă de nimeni; căci nu cauŃi la faŃa oamenilor, şi înveŃi pe
oameni calea lui Dumnezeu în adevăr...»“ (Marcu 12:14).
Psalmii sau „cabinetul medical al sufeltului“, cum îi mai
numim, expun o gamă largă a trăirilor pe care le poate avea o persoană. Psalmii pot atinge notele cele mai înalte ale sentimentelor
omeneşti, aşa cum sunt disperarea sau în cealaltă extremă bucuria
împlinirii trăită de cel care trece printr-o perioadă de binecuvântare. Psalmii, aşa cum adevereşte Domnul Isus, sunt o scriere
inspirată (Luca 24:44), şi ei identifică această boală sufletească
de a nu spune adevărul din inimă ca fiind un mare rău. În
Apocalipsa 22:15 Scriptura menŃionează această fărădelege
făcută cu gura, arătând că este o problemă atât de serioasă pentru
noi oamenii, încât la sfârşit ea face o separare veşnică între sufletul neprihănit care nu-şi dedă sufletul la minciună şi sufletul ce
trăieşte în minciună. „Cel ce are mâinile nevinovate şi inima
curată, cel ce nu-şi dedă sufletul la minciună şi nu jură ca să
înşele. Acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după
voia Lui dată de Dumnezeul mântuirii lui“ (Psalmul 24:4-5).
A spune adevărul din inimă şi a urî minciuna este condiŃia
numită de psalmist ca fiind virtutea pe care o are sufletul care va
locui veşnic cu Dumnezeu: „De aceea găsesc drepte toate poruncile Tale, şi urăsc orice cale a minciunii“ (Psalmul 119:12). Ca
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lumina unei lămpi, care nu poate trece neobservată când trece
printr-o încăpere întunecată, tot aşa copiii Domnului sunt diferiŃi
de cei fireşti şi lumeşti prin faptul că având în vedere pacea şi
prietenia lor cu Domnul, ei nu glumesc cu minciuna, ci aleg să
spună adevărul din inimă: „Iată ce trebuie să faceŃi: Fiecare să
spună aproapelui său adevărul; judecaŃi în porŃile voastre după
adevăr şi în vederea păcii“ (Zaharia 8:16). Adevărul este o putere
pe care oricât ar căuta să o umbrească minciuna, până la urmă iese
la suprafaŃă şi străluceşte ca soarele. „Căci n-avem nici o putere
împotriva adevărului, ci pentru adevăr“ (2Corinteni 13:8).
ToŃi oamenii se nasc având o natură păcătoasă, de aceea ei
acŃionează folosindu-se de o gândire firească, omenească, care
nu apreciaza lucrurile lui Dumnezeu şi nici nu le înŃelege
(1 Corinteni 2:24). Omul duhovnicesc, care este născut din
Dumnezeu, deşi are două firi în conflict una cu cealaltă, poate trăi
într-un mod considerat uneori de cei din jur a fi supranatural.
Omul duhovnicesc (1 Corinteni 2:15, 1 Ioan 5:1) are o foame şi o
sete după Dumnezeu şi după tot ce are de-a face cu El. Chiar şi în
cazul unei persoane care nu a fost la şcoli mari sau nu are un coeficient de inteligenŃă ridicat, poate avea o înŃelepciune de sus care
produce mirare şi chiar admiraŃie între cei din jurul ei.
Cea de-a treia categorie amintită de apostolul Pavel este aceea
a oamenilor lumeşti (1 Corinteni 3:1), care trăiesc după îndemnurile firii pentru că au ales sa rămână în starea de prunci, care în
timp să nu fie diferiŃi de cei care niciodată nu au cunoscut pe
Domnul. Omul lumesc este egoist şi la fel ca un prunc, vrea să fie
centrul atenŃiei; să obŃină ceea ce vrea el sau face o criză de isterie
şi este gata de ceartă în orice moment dacă nu primeşte ceea ce
cere. Cei fireşti găsesc că este normal să foloseşti arma minciunii
când este convenabil, de aceea, neŃinând cont de preŃul ei păgubitor, se deprind în folosirea ei. Cei duhovniceşti care umblă în
adevăr folosesc adevărul ca armă şi chiar dacă pentru moment se
pare că îi costă mai mult, ei pot păstră pe Dumnezeu într-o conştiinŃă curată, umblând cu El în adevăr. „A fost o mare bucurie pen-

tru mine, când au venit fraŃii şi au mărturisit că eşti credincios
adevărului şi că umbli în adevăr. Eu n-am bucurie mai mare decât
să aud despre copiii mei că umblă în adevăr“ (3 Ioan 1:3-4). Minciuna este ceva caracteristic omului firesc şi cred că ar fi destul de
greu să găsesti un suflet care să aibă aroganŃa să spună că nu a
spus o minciună vreodată în viaŃa lui. Când un suflet se întoarce
cu adevărat la Hristos, se căieşte de acest păcat şi privind cu
regret la paguba cauzată de minciună ia hotărârea ca ajutat de
puterea Duhului Sfânt, care-i aduce viaŃa sub conducerea lui
Dumnezeu, să se lase de minciună cu orice preŃ.
Este dureros să întâlneşti cazuri în care un suflet a trecut de la
starea de om firesc la starea de om duhovnicesc prin naşterea de
sus, dar care apoi să se întoarcă la a fi lumesc din nou pentru că a
primit ofertele tatălui minciunii, aşa cum a fost cazul lui Anania
şi Safira: „Petru i-a zis: «Anania, pentru ce Ńi-a umplut Satana
inima ca să minŃi pe Duhul Sfânt, şi să ascunzi o parte din preŃul
moşioarei? Dacă n-o vindeai, nu rămânea ea a ta? şi, după ce ai
vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu preŃul ei? Cum s-a putut
naşte un astfel de gând în inima ta? N-ai minŃit pe oameni, ci pe
Dumnezeu»“ (Fapte 5:3-4).
Unii mint de frică pentru că au făcut sau au spus ceva rău şi
cred că vor avea de suferit dacă spun adevărul, iar alŃii mint
urmărind un câştig temporar, neŃinând seama de faptul că cei care
iubesc minciuna vor ajunge să-şi petreacă veşnicia cu tatăl
minciunii. „Pâinea minciunii este dulce omului, dar mai pe urmă
îi este plină de pietriş“ (Proverbe 20:17). AlŃii nu spun adevărul
din inimă şi preferă să folosească minciuna faŃă de cineva, ca acea
persoană să nu se simtă rău sau să sufere. Ispititorul îndeamnă
sufletul care nu-i pe o temelie tare să spună o minciună ca să
scape dintr-un necaz sau cel puŃin să facă o exagerare pozitivă
despre ei sau negativă despre alŃii, ca să iasă ei înşişi în evidenŃă.
Unii aleg să nu rostească adevărul, ci minciuna, după convenienŃă, crezând că Dumnezeu nu Ńine cont de cuvintele lor decât
atunci când I se adresează în rugăciune sau când sunt într-o casă
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de rugăciune. Aşa cum spune psalmistul, Dumnezeu nu doar
cunoşte fiecare cuvânt care ne iese pe gură, dar El îl ştie chiar
înainte de a-l rosti: „Căci nu-mi ajunge cuvântul pe limbă, şi Tu,
Doamne, îl şi cunoşti în totul“ (Psalmul 139:4). AlŃii, la fel ca
judecătorul nedrept din pilda rostită de Domnul Isus în Luca 18:4,
au ajuns la stadiul în care nu se mai tem de Dumnezeu şi şi-au
spus conştiinŃei lor să tacă de atâtea ori, încât aceasta nu-i mai
derajează. Aşa cum ne învaŃă textul psalmului citat la început, astfel de suflete nu vor locui în cortul lui Dumnezeu, adică nu vor
ajunge să-şi petreacă veşnicia cu Acela care este Calea, Adevărul
şi ViaŃa.
Unii distorsionează adevărul şi devin experŃi în jumătăŃi de
adevăr, în linguşiri care urmăresc un anume scop. Astfel de
suflete, care în primul rând se înşeală pe ele însele, aleg să
folosească vorbe de înjosire a cuiva rostite de obicei în lipsa persoanei respective, sau folosesc exagerări a greşelii cuiva, fără să
se gândească că într-o zi aceste minciuni le vor fi judecători şi
călăi pentru că din cuvintele lor vor fi scoşi vinovaŃi (Matei
12:37). Zece dintre iscoadele trimise în Canaan au folosit metoda
exagerării în raportul lor, când au spus că amenii acelei Ńări îşi
mănâncă pe locuitorii ei, şi astfel cei zece au înmuiat inima
poporului care pribegea prin pustie.
Împăratul Saul a folosit această metodă de a rosti adevărul
doar parŃial atunci când în loc să distrugă tot ce era al amaleciŃilor,
el a ales să cruŃe ce i s-a părut lui potrivit ca apoi să-i spună lui
Samuel că a păzit cuvântul Domnului. Aşa cum behăitul oilor
cruŃate l-a dat de gol pe Saul şi i-a adus lepădarea din partea
Domnului, tot aşa jumătatea de adevăr sau adevărul ascuns în
parte va avea consecinŃe în viaŃa acelora care recurg la această
metodă. În lumina pe care o dă Scriptura, dacă suntem sinceri cu
noi, majoritatea trebuie să recunoştem că am fost tentaŃi sau chiar
am folosit o astfel de vorbire prin care, unii mai mult şi alŃii mai
puŃin, am ieşit din limita ramei adevărului. Scopul acestui mesaj
nu este să acuze, ci să îndemne la părăsirea unor astfel de slăbi-

ciuni şi păcate ca să ajungem la final să locuim în cortul lui
Dumnezeu.
Acum aproximativ 500 de ani un diplomat şi filozof italian cu
numele de Machiavelli a spus că „scopul scuză mijloacele“.
Oamenii fireşti folosesc acest principiu să-şi scuze neadevărurile
pe care le rostesc, dar cel care vrea să moştenească cerul nu aderă
la idei care scuză păcatul în vreo formă, fiincă ei ştiu că lumina şi
întunericul nu se amestecă. Există o taină a evlaviei (1 Timotei
3:6), dar există şi o taină a fărădelegii (2 Tesaloniceni 2:7).
Rămânând zidiŃi pe Cuvântul Aceluia care nu poate să mintă vom
fi păziŃi de a cădea în laŃul celui viclean, care caută prin imitaŃii
false, prin puteri mincinoase şi prin a oferi omului calea care pare
mai uşoară, să abată sufletele de la calea lui Dumnezeu.
Tot mai des la altarele unde ar trebui să se audă doar adevărul
se aduce foc străin, adică tot ceea ce dă sufletelor o încurajare sau
cel puŃin toleranŃă la păcat, este tot ce aprinde în om dorinŃele şi
pofta firii pământeşti. Din lucrurile care există astăzi din belşug în
lume am putea spune că religiile ocupă un loc de seamă pe o astfel de listă. Problema cu majoritatea religiilor creştine este că sunt
pline de ceremonii sau lipsite de viaŃă, pentru că de la altare rar se
mai rosteşte adevărul întreg, şi ca urmare cuvântul vestit lasă
sufletul omului tot gol, şi tot fără mântuire. Fără pocăinŃă adevărată, care întodeauna include părăsirea păcatului, nu există
iertare şi viaŃa de pocăit înseamnă o viaŃă în care spui adevărul din
inimă. ViaŃa trăită în minciună, atunci când începe să fie
descoperită poate fi asemănată cu un domino în care fiecare piesă
care cade face ca piesa de lângă ea să cadă până când toate piesele sunt dărâmate.
Unii mint chiar în casa de rugăciune când căutând să arate că
se potrivesc să fie între cei care laudă pe Domnul, spun şi ei:
,,Lăudat să fie Domnul!“, dar gândurile le hoinăresc departe şi în
acest fel aduc o închinare a buzelor fără inimă, care poate fi
numită o jertfă a nebunilor. Acela care spune adevărul din inimă,
îl rosteşte şi atunci când aduce laudă Domnului şi nu o aduce din
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vârful buzelor, ci din inimă. Pentru a evita o surpriză neplăcută la
plecarea în veşnicie, este bine ca fiecare suflet să ştie că atunci
când nu spune adevărul din inimă, ci mai degrabă alege să
folosească minciuna, exagerările, linguşirile sau înjosirile, comite
păcat şi păcatul le ascunde faŃa lui Dumnezeu. Un astfel de păcat
poate face un suflet să fie din nou separat de Dumnezeu pentru că
implicaŃiile acestul păcat afectează, consumă.
„Felul vostru de vorbire să fie: «Da, da; nu, nu»; ce trece peste
aceste cuvinte, vine de la cel rău“ (Matei 5:37). Acest fel de vorbire implică a-Ńi Ńine cuvântul dat chiar dacă este în paguba ta
(Psalmul 15:4), cu excepŃia cazului în care am fi descoperit că a
continua să spunem Da sau Nu, înseamnă a călca vreun principiu
al Scripturii. Un sondaj de opinie publică din America a scos la
iveală că oamenii cred că cei cu care au de-a face, în loc să le
spună adevărul din inimă, le spun minciuni, şi anume cred că cei
de la amvoanele bisericilor spun adevărul în proporŃie de aproximativ 50%, doctorii spun adevărul mai puŃin de 50%, ziarele scriu
adevărul cam 20% şi că preşedintele Ńării spune adevărul mai puŃin
de 10%. În urma unor astfel de rezultate poŃi uşor să-Ńi dai seama
că oamenii ştiu că sunt minŃiŃi şi că s-au obişnuit cu aceasta ca
parte a felului lor de viaŃă. Din cauza că Dumnezeu urăşte buzele
mincinoase şi martorul mincinos (Proverbe 6:17,19), obişnuindu-se să nu mai rostească sau să ceară să i se spună adevărul, un
om, o familie şi chiar o Ńară întreagă poate ajunge să fie pusă în
categoria celor care păcătuiesc şi ca urmare să aibă pe Dumnezeu
împotriva lor. „Buzele mincinoase sunt urâte Domnului, dar cei ce
lucrează cu adevăr îi sunt plăcuŃi“ (Proverbe 12:22).
A spune adevărul din inimă face parte din învăŃătura creştină a
unui suflet născut din nou (Ioan 3:3), iar dacă cineva nu este deacord cu un astfel de principiu este bine să nu se folosească de
numele de creştin. A spune adevărul din inimă face parte din viaŃa
de sfinŃire la care suntem chemaŃi şi chiar dacă sfinŃenia nu este
la modă astăzi, cei care-şi iubesc sufletul Ńin seama de cerinŃele
Domnului. Prin spălarea naşterii de sus şi înnoirea făcută de

Duhul Sfânt (Tit 3:5), gândirea celor care au devenit făpturi noi în
Hristos a fost formată după un nou calapod al gândirii curate,
care-i învaŃă să rămână la standardul Scripturii. Acela care
cunoaşte şi iubeşte pe Domnul nu numai că spune adevărul din
inimă, dar pentru că îşi păstrează vasul curat în acest fel, ajunge să
fie folosit de Dumnezeu, aşa cum a fost prietenul lui Iov, Elihu:
„Aşteaptă puŃin, şi voi urma, căci mai am de vorbit pentru
Dumnezeu“ (Iov 36:2). Ca şi cum aceasta nu ar fi îndeajuns, în
dragostea Sa pentru cei ce-L iubesc cu adevărat şi aleg cu grijă
între ce este de preŃ şi ce este fără preŃ în viaŃă, Dumnezeu extinde
oferta Sa celor care sunt lucrători împreună cu El
(1 Corinteni 3:9) prin a spune că ei vor fi ca gura Lui: „De aceea
aşa vorbeşte Domnul: «Dacă te vei lipi iarăşi de Mine, îŃi voi
răspunde iarăşi, şi vei sta înaintea Mea; dacă vei despărŃi ce este
de preŃ de ce este fără preŃ, vei fi ca gura Mea...»“ (Ieremia 15:19).
Acela care este credincios în lucrurile mici şi apoi în lucrurile
mari, rosteşte cuvintele lui Dumnezeu (1Petru 4:11) şi nu doar
face gălăgie, ci rosteşte cuvinte de putere în autoritatea pe care o
are de sus şi din Scriptură. Trăim vremea când în multe locuri
lucrarea lui Dumnezeu stagnează şi suferă din lipsă de lucrători
care fără să privească la faŃa omului să rostească adevărul din
inimă şi din Scriptură. Această lipsă există datorită invidiei câtorva, din cauza nepăsării celor mai mulŃi şi din cauza competiŃiei
nesănătoase a celor care ar putea lucra pentru Domnul. Proclamarea Scripturii este asemănată printre altele cu un sunet de
trâmbiŃă, care trebuie să dea un semnal clar de avertizare prin a
spune adevărul despre Dumnezeu, despre om şi păcatul lui şi
despre mântuire. „Dacă însă străjerul va vedea venind sabia, şi nu
va suna din trâmbiŃă, şi dacă poporul nu va fi înştiinŃat, şi va veni
sabia şi va răpi viaŃa vreunui om, omul acela va pieri din cauza
nelegiuirii lui, dar voi cere sângele lui din mâna străjerului“
(Ezechiel 33:6).
Să rosteşti numele lui Dumnezeu sau să-L numeşti ca fiind
Domnul Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, nu este o dovadă că eşti
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creştin dacă din viaŃa ta lipsesc valorile duhovniceşti ale unui
creştin. Aceste valori, văzute din cer ca frumuseŃe a miresei
Domnului Isus, apar în viaŃa celui care se pune sub autoritatea
Scripturii în forma roadei Duhului Sfânt (Galateni 5:22). După
cum un un izvor nu poate da şi apă dulce şi apă sărată
(Iacov 3:11,12), nici noi nu putem fi consacraŃi în a spune adevărul din inimă doar în anumite locuri sau timpuri, pentru că puŃin
neadevăr compromite sau anulează binele pe care-l poate face
rostirea aceea.
Dacă te afli prins în acest viciu, de a nu spune adevărul din
inimă, pe care unii îl socotesc a fi mai nevinovat decât alte păcate,
dar care duce la moarte, nu spune că de mâine ai să te faci mai bun
sau că de luna viitoare ai să te pocăieşti, pentru că diavolul va
avea grijă să te împiedice ca acea zi de pocăinŃă să nu mai vină.
„De aceea, lăsaŃi-vă de minciună: «Fiecare dintre voi să spună
aproapelui său adevărul», pentru că suntem mădulare unii altora“
(Efeseni 4:25). Alegînd între a spune adevărul din inimă sau a
alege calea minciunii care la un preŃ enorm se oferă să ne
scutească uneori de ruşine sau pagubă, fiecare din noi alegem
căruia din cei doi stăpâni slujim. Reflectând la felul tău de vorbire, cine este tatăl tău? Spui tu adevărul din inimă? Astăzi este
ziua pocăinŃei, când Dumnezeu iartă pe cel care se căieşte şi se
întoarece de la păcat ca apoi să-i dea putere să trăiască curat şi să
spună adevărul din inimă.
Dumnezeu te-a făcut să fii o făptură cu o menire înaltă. Numai
copiii Domnului pot fi în acelaşi timp robi, slujitori, lucrători
împreună cu El şi copiii ai lui Dumnezeu, de aceea niciodată să
nu iei repaus de la a Ńine proaspăt gândul că eşti un suflet pentru
care a fost plătit un preŃ de sânge nevinovat ca să poŃi fi mântuit
şi ca să poŃi spune întodeauna adevărul. Motivul pentru care trăim
pe pământ a fost şi mai este un subiect de dispută filozofică, dar
singura carte care ne spune adevărul este Sfânta Scriptură; ea ne
învaŃă că suntem aici pe pământ într-un tranzit pentru a ne pregăti
să-L întâlnim pe Dumnezeul nostru. „...pregăteşte-te să întâlneşti

pe Dumnezeul tău, Israele!“ (Amos 4:12). O parte din această
pregătire constă în a ne deprinde să spunem adevărul nu numai lui
Dumnezeu, care oricum ştie ce avem în inimă, dar şi semenilor
noştri ca astfel să trăim în adevăr.
Suntem pe pământ ca să ajungem să cunoştem dragostea lui
Dumnezeu şi bucurându-ne de ea să i-o putem oferi pe a noastră.
Când iubeşti pe cineva încerci că faci ceea ce ştii că îi place; copii
Domnului spun adevărul din inimă pentru că este parte din felul
făpturii lor noi care-i face să semene cu Tatăl lor. Acest fel de
umblare în adevăr aduce bucurie Tatălui nostru care este în ceruri.
Alege să rămâi în adevăr şi în neprihănire, fereşte-te de orice Ńi se
pare rău, spune adevărul din inimă ca într-o zi să locuieşti în cortul lui Dumnezeu pe muntele Lui cel Sfânt. Se merită!
Amin

228

229

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

23
CÂND DOMNUL TE IA DE MÂN}
„Isus a luat pe orb de mână, şi l-a scos afară din sat;
apoi i-a pus scuipat pe ochi, şi-a pus mâinile peste el,
şi l-a întrebat: «Vezi ceva?» El s-a uitat, şi a zis: «Văd
nişte oameni umblând, dar mi se par ca nişte copaci.»
Isus i-a pus din nou mâinile pe ochi; şi i-a spus să se
uite Ńintă; şi când s-a uitat a văzut toate lucrurile
desluşit.“ Marcu 8:23-25

C

ea mai mare realizare posibilă a unui om care trăieşte
pe acest pământ este aceea de a deveni un copil al lui
Dumnezeu, ca după ce această viaŃă de pe pământ
expiră, când sufletul trece de la realitatea lumii fizice văzute cu
ochii de carne la realitatea lumii duhovniceşti văzute cu ochii
sufletului, să plece pentru a fi veşnic în cer cu Dumnezeu.
Domnul Isus a folosit expresia: „ca să fiŃi fii ai Tatălui“ (Matei
5:45) şi aceasta ne spune nu numai că nu toŃi sunt fii ai lui
Dumnezeu, dar de asemenea că sunt condiŃii absolut necesare ca
această înfiere înregistrată în cer să poată avea loc. Aceste condiŃii
sunt imposibile omului firesc, de exemplu de a iubi nu numai pe
prieten, ci şi pe vrăjmaş, de a trăi nu pentru lumea aceasta, ci pentru aceea care vine sau de a răsplăti cu bine pentru rău, dar ele
devin o realitate posibilă când Domnul Isus te ia de mână şi
scoŃându-te din cetatea necredinŃei şi a păcatului te vindecă şi îŃi
dă vederea spirituală. Textul citat face parte dintr-un pasaj în care
ni se spune că pe când Domnul era în cetatea Betsaida, I-au adus
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un orb ca să se atingă de el, dar Domnul Isus nu l-a vindecat
aşa cum ar fi vrut acei oameni. În loc să-l vindece pe loc, l-a apucat de mână, l-a sos din mulŃime şi până la urmă l-a scos chiar
afară din sat.
Când a fost acolo l-a atins cu salivă şi ochii orbului au început
să se deschidă treptat, dar după prima atingere nu vedea clar.
După ce Domnul s-a atins de el din nou a fost tămăduit complet,
aşa că acel om orb a ajuns să vadă clar. Fiecare orb vindecat de
Domnul Isus a fost vindecat prin folosirea unei metode diferite şi
aceasta ne spune că fiecare suflet care prin pocăinŃă se întoarce la
Dumnezeu este tratat într-un mod unic şi individual. Un om complet orb, care nu detectează lumina, este condamnat să-şi trăiască
viaŃa în întuneric şi de aceea trebuie să depindă de alŃii. Un orb nu
ştie că merge spre o prăpastie sau dacă are în mână o floare albastră sau galbenă.
Chiar şi în zilele de astăzi un om orb care este lipsit de orice
percepŃie vizuală datorită lipsei unor funcŃii psihologice şi neuronice se foloseşte de obicei de un baston alb, care este simbolul
internaŃional pentru orbi. MulŃi oameni care se folosesc de numele
de creştini şi îşi trăiesc viaŃa printre creştini, dar care nu au avut
prin Cuvânt şi prin puterea Duhului Sfânt experienŃa înnoirii au de
obicei un astfel de baston care le dă abilitatea să se dea drept copii
ai Domnului. MulŃi se bazează pe neprihănirea lor, pe cunoştinŃele
lor din Cuvânt sau pe interpretări ale Scripturii care le permit să
umble pe o cale largă, dar până când un suflet nu crede în Domnul
Isus bazându-se doar pe meritul jerfei Domnului Isus pentru a fi
mântuit, până nu se pocăieşte părăsind orice fel de trăire în păcat,
nu are vedere spirituală şi este tot nemântuit.
Pentru că are urmări veşnice, orbirea spirituală este mult mai
periculoasă decât cea fizică, dar în acelaşi timp foarte des întâlnită, fiindcă din Adam ne naştem cu o natură coruptă, care a pierdut aproape totul din chipul şi asemănarea cu Dumnezeu. La fel
ca orbul vindecat, dacă acceptăm ca Domnul Isus să ne ia de
mână, El ne scoate din sfera dependenŃei de oameni sau a faptelor
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noastre bune şi prin Duhul Sfânt şi Cuvântul Scripturii ne
deschide ochii să putem vedea realitatea din prespectiva cerului şi
a veşniciei. Pentru că noi singuri nu am putea ieşi din lume, când
Domnul Isus ne ia de mână începem să depindem de El şi simŃim
lucrarea Duhului Sfânt care aprinde în noi un foc sfânt, care nu ne
lasă să ne mai simŃim singuri, ci continuă să ardă cu pasiune
pentru Dumnezeu şi ÎmpărăŃia Lui.
Uneori Domnul apucă mâna păcătosului pentru a-l scoate din
întunericul spiritual prin oamenii pe care Dumnezeu i-a făcut vrednici să fie lucrători împreună cu Dumnezeu la chemarea sufletelor
la pocăinŃă şi viaŃă veşnică. „Te-am ales din mijlocul norodului
acestuia şi din mijlocul Neamurilor, la care te trimit, ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întuneric la lumină, şi de sub
puterea Satanei la Dumnezeu...“ (Fapte 26:17, 18). Mâna
Domnului a apucat mulŃi orbi spirituali şi i-a scos la lumină prin
Cuvântul Scripturii, în care aflăm planurile şi dorinŃele lui
Dumnezeu pentru noi, oamenii. Ca să fii scos de sub puterea
Satanei, cum spune apostolul Pavel, şi să fii adus la lumină este
nevoie de o putere mai mare ca a noastră şi chiar mai mare decât
a potrivnicului sufletului nostru şi deasemenea este nevoie de o
plată pentru vina noastră. Prin planul numit Har, prin care a acceptat ca Cel nevinovat să moară pentru cei vinovaŃi, Dumnezeu a
îndeplinit aceste condiŃii şi prin meritul jerfei Domnului Isus, cât
timp oferta harului stă ca o uşă deschisă, oricine este orb spiritual
poate fi apucat de El de mână şi adus la lumină.
Trăierea în întuneric, în cel mai fericit caz, face sufletul omului să trăiască o iluzie care se destramă sau se sparge ca un balon
de săpun pe măsură ce omul se apropie de timpul plecării de pe
pământ. Iluzia celui orb spiritual - că nu este un Dumnezeu căruia
să Îi dea socoteală sau că Dumnezeu lucrează după planurile şi
închipuirile omului - este uneori aşa puternică, încât poate face
sufletul nemântuit să refuze să se lase luat de mână spre a fi adus
la lumină. Este o stare asemănătoare cu starea în care drogurile
pot aduce trupul biologic al omului. Un drog ilegal numit în

America LSD, produce o completă dezorientare a funcŃiilor
creierului, aşa că alterează percepŃia realităŃii. O astfel de persoană poate lua în mână o floare frumos colorată şi poate mirosi
parfumul ei, dar datorită scurt-circuitului creat de drog la nivelul
creierului, nu foloseşte doar capacitatea creierului de a deosebi
culoarea şi de a percepe mirosul florii, ci combină şi alte funcŃii
cerebrale care împreună produc o adevărată anarhie. De exemplu,
folosind un caz extrem ca să ilustrez efectul drogului, în mintea
celui drogat poate apărea certitudinea că poate zbura şi că vrea să
ciugulească de pe jos ca o găină în timp ce din podea, în închipuirea lui, vede cum ies păianjeni uriaşi care au prins în pânza lor
luna şi stelele. Acest fel de halucinaŃie poate exista pentru că
mintea unei astfel de persoane care foloseşte droguri combină tot
felul de funcŃii ale creierului în care amestecă amintirea unor
experienŃe din trecut şi închipuirea unor vise de viitor.
Milioane de oameni folosesc astfel de droguri care temporar le
îngăduie să fugă de realitate, dar în acelaşi timp crează dependenŃă şi distruge sănătatea, afectând într-un mod devastator toate
aspectele vieŃii lor. Sufleteşte vorbind, omul prins în mreaja
păcatului este sub efectul păcatului, care crează dependenŃă şi
pare dulce şi de dorit. O astfel de trăire este dovada orbirii spirituale, pentru că numind răul bine omul nu vede pericolul veşnic
la care îi este expus sufletul, ci prin păcat, prin refuzul ofertei de
împăcare oferite de Dumnezeu sau prin amânarea întoarcerii la
Dumnezeu, el alege a-şi vătăma propriul suflet.
Dacă Domnul Isus nu ia de mână sufletul pierdut pentru a-i da
vederea, acesta rămâne să trăiască în lumea întunecată a
închipuirilor lui, urmând ca în clipa morŃii să capete o înŃelegere
completă a realităŃii, dar fără să mai poată face el însuşi sau
altcineva ceva pentru sufletul lui, aşa cum putem vedea şi în cazul
bogatului nemilostiv (Luca 16:19-31). Ca un astfel de suflet orb,
care nu vede realitatea ci doar închipuirile din mintea lui, să
primească vederea sufletească, are nevoie să fie luat de mână de
Domnul Isus şi prin lucrarea tainică a Duhului Sfânt să fie vinde-
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cat şi înnoit, ajungând nu doar să ştie deosebi ce este sfânt de ce
nu este sfânt, dar şi să vrea cu toată puterea şi cu orice preŃ să
aleagă întotdeauna ce este sfânt şi plăcut înaintea Domnului.
Apostolul Petru, în primul capitol al epistolei sale, descrie modul
în care Dumnezeu lucrează prin roada Duhului în viaŃa celui care
a fost adus la lumină (1 Petru 1:5-8), dar cel căruia îi lipsesc
roadele Duhului Sfânt pentru că niciodată nu le-a avut sau pentru
că a părăsit pe Domnul Isus, este tot orb. „Dar cine nu are aceste
lucruri, este orb, umblă cu ochii închişi, şi a uitat că a fost curăŃit
de vechile lui păcate“ (2 Petru 1:9).
Printr-o experienŃă deosebită, prin citirea Cuvântului lui
Dumnezeu, prin convorbirea cu alŃi oameni credincioşi, printr-o
carte creştină citită, prin cuvântul rostit de la un amvon sau ascultat la radio, Domnul Isus mai ia şi astăzi oamenii orbi de mână şi
îi scoate afară din cetatea necredinŃei ca să-i vindece. Cel mai des
El foloseşte Cuvântul, care a fost inspirat de Duhul Sfânt şi a fost
scris de oameni făcuŃi destoinici de El pentru o astfel de lucrare,
ca în acest fel Vestea Evangheliei, adică Vestea Bună a mântuirii
să ajungă să fie dusă în toată lumea: „...cuvintele lor au ajuns până
la marginile pământului“ (Romani 10:18). Oamenii cu o vorbire
învăŃată de la Duhul Sfânt îndeamnă şi astăzi sufletele la împăcare
cu Dumnezeu. Ca să aibă cineva beneficii din folosirea Scripturii
trebuie să înceapă să o înŃeleagă din perspectiva lui Dumnezeu şi
anume că nu această lume cu lucrurile ei are valoare, ci lumea
care vine.
Minunea interioară care are loc în viaŃa celui care prin pocăinŃă
primeşte vederea spirituală este o lucrare tainică, ce trece de puterea noastră de pricepere, dar apar rezultatele acestei schimbări
numite şi naşterea din nou, şi aceste roade într-o viaŃă schimbată
vorbesc mai clar decât cuvintele. ToŃi cei care sunt apucaŃi de
mână de Domnul şi aduşi de la întuneric la lumină, au interes în
ÎmpărăŃia lui Dumnezeu şi dovedesc aceasta prin faptul că se
implică în ea. Cât despre aceia care nu au interes şi nici dorinŃă de
a sluji până la sacrificiu Regelui acestei ÎmpărăŃii, indiferent din

ce denominaŃie ar spune că fac parte, sunt tot în stare de orbire.
Mâna Domnului se întinde spre cel nemântuit prin metoda
evanghelizării făcute de cei care au fost vindecaŃi de orbirea lor.
A evangheliza nu înseamnă a convinge pe oameni de adevărurile
noastre, ci a pune pe păcătos înaintea realităŃii lui Hristos.
Evanghelia nu este un set de porunci şi principii, ci este puterea
lui Dumnezeu (Romani 1:16) pentru că are viaŃă în sine. Scopul
Bibliei nu este doar să ne reveleze cuvinte şi idei, ci are puterea
să prelucreze în mod tainic interiorul omului, unde se produce o
frământare după voia lui Dumnezeu.
Omul judecă pe ceilalŃi după apartenenŃă, stare socială, religie,
etnie, dar Dumnezeu nu priveşte la faŃa omului pentru că înaintea
Lui toŃi oamenii sunt păcătoşi şi în mare nevoie de harul Lui
(Romani 3:23). Pentru El toŃi oamenii au valoare şi uneori ce este
mai preŃuit de oameni are valoarea cea mai mică înaintea Lui.
Dacă vrei să te laşi apucat de mână de Domnul Isus pentru a fi
vindecat spiritual poate îŃi pui întrebarea: Care biserică şi care
denominaŃie este bună? Aceea care propovăduieşte întreaga
Evanghelie. Când Domnul Isus a fost botezat de Ioan la râul
Iordan, s-au auzit cuvintele: „Acesta este Fiul Meu în care-Mi
găsesc toată plăcerea!“ În acelaşi fel, Biserica în care Dumnezeu
îşi găseşte plăcerea este aceea în care vede chipul Fiului Său.
Imaginea Fiului se oglindeşte în cei care formează biserica, Ńinta
ficărui credincios care a intrat în familia lui Dumnezeu este să
devină pe zi ce trece tot mai asemănător cu Fiul. Scopul Bisericii
este să se schimbe în acelaşi chip cu al Fiului, ca aşa după cum
Dumnezeu Tatăl a spus despre Fiul că în El îşi găseşte toată
plăcerea, tot aşa în Biserică Dumnezeu să îşi găsească plăcerea.
„...suntem schimbaŃi în acelaş chip cu al Lui din slavă în slavă
prin Duhul Domnului“ (2 Corinteni 3:18).
Când te cercetează Domnul şi te apucă de mână, El trezeşte în
tine dorul după veşnicie, dorinŃa de a avea o viaŃă schimbată, care
să placă lui Dumnezeu. Vremea cercetării n-a fost preŃuită şi
cunoscută nu numai de Ierusalimul care L-a primit pe Domnul cu
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alai sărbătoresc pentru a le fi un Împărat pământesc, dar n-a fost
cunoscută nici de cei din cetatea Betsaida. Domnul Isus nu l-a
vindecat pe orb acolo în cetate, ci l-a apucat de mână şi după ce
l-a scos din oraş l-a vindecat, pentru că se pare că nu a vrut ca acei
oameni, obişnuiŃi cu minunile Sale, să mai vadă încă una. „Vai de
tine, Horazine! a zis El. Vai de tine, Betsaido! Căci dacă ar fi fost
făcute în Tir şi în Sidon minunile care au fost făcute în voi, de
mult s-ar fi pocăit, cu sac şi cenuşă“ (Matei 11:21, Luca 10:13).
După ce l-a vindecat pe orb, Domnul Isus nu i-a mai dat voie
să meargă înapoi în cetate, pentru că acei oameni au privit ca
lucru banal, care nu mai este preŃuit, faptul că Domnul Isus făcea
minuni în mijlocul lor: „...Să nu intri în sat, şi nici să nu spui cuiva
în sat“ (Marcu 8:26). Acei oameni au văzut minunile făcute de
Domnul Isus şi au fost aşa de aproape de mântuire, şi totuşi mântuirea a trecut pe lângă ei pentru că nu s-au lăsat luaŃi de mână de
Domnul Isus, adică, văzând puterea lui Dumnezeu în acŃiune şi
ascultând cuvintele Mântuitorului, nu s-au lăsat schimbaŃi, ci au
preferat întunericul care pe moment le ascundea faptele.
Oare cum va fi cu sufletul tău ? Doar vei auzi de mântuirea
promisă în dar şi vei vedea vieŃile oamenilor schimbate ca să
rămâi apoi în împietrirea inimii tale, sau te vei lăsa apucat de
mână şi vei porni pe drum cu Domnul Isus ? Fiecare om ajuns la
vârsta la care poate deosebi binele de rău alege în mod conştient
în dreptul lui soarta veşnică a sufletului său. Este o nebunie să ştii
că există Dumnezeu care oferă mântuirea în dar şi totuşi să-L
refuzi şi chiar să-L sfidezi trăind ca şi cum El nu ar fi. Ar fi o
tragedie să mori nemântuit, ştiind că Domnul Isus a făcut tot ce
trebuia făcut pentru sufletul tău ca să fii salvat. În orbirea lui,
omul nu doar calcă poruncile lui Dumnezeu, dar de cele mai
multe ori îşi întoarce spatele la soluŃia de salvare oferită de
Dumnezeu prin jerfa înlocuitoarea a Domnului nostru Isus
Hristos. Această lume a durerii şi a morŃii, care se clatină nu
numai economic, dar chiar şi fizic prin cutremure şi erupŃii vulcanice, ne arată că nu este stabilă şi este nevoie de o altă lume care

nu se clatină. Dumnezeu mai ia pe oameni de mână şi dacă nu se
împotrivesc îi scoate afară din cetatea nelegiuirilor şi a necredinŃei şi îi duce în cetatea de scăpare care este Domnul Isus.
Trăim în vremea harului, înainte ca uşa mântuirii să se închidă,
înainte ca Biserica Domnului să fie luată la cer, de aceea nu
amâna să te împaci cu Dumnezeu, pentru că nu doar o zi, ci chiar
un moment poate schimba totul în viaŃa ta. Trăim în perioada
când, după planul bun al lui Dumnezeu am trecut de la a fi guvernaŃi de Dumnezeu printr-o slujbă aducătoare de osândă, care este
Legea dată prin Moise, la a fi guvernaŃi de Acela care face în noi
o slujbă aducătoare de neprihănire, adică de către Duhul Sfânt, de
aceea timpul îŃi este mai prielnic ca oricând să te împaci cu
Dumnezeu (2 Corinteni 3:9). Biserica adevărată nu este o clădire
şi nici măcar o denominaŃie, ci este formată din sufletele celor în
care datorită naşterii de sus arde o flacără care-i motivează, îi
luminează şi îi ajută să-şi păstreze cugetul neîntinat. Biserica adevărată este aceea care cunoaşte pe Domnul, este cunoscută de
Domnul şi în timp ce aşteaptă reîntâlnirea cu El continuă pe
pământ lucrarea Lui. Biserica bună este aceea în care păcătoşii
tremură înaintea lui Dumnezeu când Duhul Sfânt le descoperă
starea de vinovăŃie, ca apoi prin pocăinŃă să fie iertaŃi şi restauraŃi
la pace cu Dumnezeu (Isaia 33:14).
Prin Cuvântul Noului Testament, Dumnezeu ne face făgăduinŃa
vieŃii veşnice tuturor celor care ne lăsăm luaŃi de mână de El ca
apoi, recunoscând că suntem păcătoşi care nu ne putem salva singuri, în meritul jerfei pe care Domnul Isus a adus-o la Golgota, să
ne ierte de orice vină, să ne înfieze ca să ne putem bucura de făgăduinŃa vieŃii veşnice. Timpul deciziilor personale este astăzi,
pentru că ziua de mâine nu ne este garantată, la fel cum nu ne este
garantat faptul că odată ce ne culcăm, ne mai trezim în această lume. Deşi uneori pot fi experienŃe reale şi valoroase, noi nu chemăm
oamenii să ia o decizie bazată pe emoŃia momentului; nu-i chemăm
doar să ridice o mână sau să iasă în faŃa adunării, ci chemăm
sufletele la o viaŃă nouă în care să umble zi de zi cu Domnul.
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Privind în urmă la experienŃa necazurilor din viaŃa noastră
învăŃăm că nu ne putem baza pe puterea şi înŃelepciunea noastră,
pentru că anumite circumstanŃe ne depăşesc. ExperienŃele vieŃii ne
învaŃă că oricât am încerca, nu ne putem dirija viaŃa în aşa fel încât
să ocolim toate lucrurile care ne produc durere. Ne credem iscusiŃi,
credem că ştim să evităm multe necazuri, dar când Dumnezeu vrea
să ne treacă prin furtună nu avem cum să o ocolim. În furtună
vedem cu adevărat cine este în control şi ce este mai important
pentru noi. Poate ai avut experienŃe triste cu oameni care s-au
numit credincioşi şi aceste experienŃe negative au dărâmat în tine
credinŃa şi nădejdea într-o mântuire adevărată şi reală. Dumnezeu
are milioane de oameni cu inimi temătoare de El, cu zel pentru
lucrul Lui şi care-L iubesc pe El, de aceea nu lăsa ca neglijenŃa sau
chiar răutatea altora să te coste veşnic, ci privind la cei care au tras
brazde drepte pe câmpul evangheliei lasă-te apucat de mână de
Domnul Isus şi pocăieşte-te.
Inima este ca o fortăreaŃă cu uşi zăvorâte şi firea omenească,
care este setoasă după păcat nu vrea să deschidă Domnului Isus, dar
într-o clipă de luciditate dată de Duhul Sfânt alege ce este bine pentru sufletul tău şi deschide-I uşa inimii Domnului Isus. Eşti chemat
să ieşi din rândul celor ce iubesc păcatul sau din rândul acelora care
transformă harul în desfrânare. Când Domnul Isus vrea să te ia de
mână ca să te aducă la lumină ai oportunitatea să-L asculŃi sau
să-L refuzi, pentru că la fel ca primilor oameni din Eden, El şi-a
lăsat voinŃă liberă să alegi între vindecare şi orbire, între ce este
sacru şi ce este profan, între viaŃă veşnică şi moarte veşnică. Când
Domnul Isus te ia de mână şi te uiŃi Ńintă la El, ajungi să vezi
desluşit şi să fii vindecat. „Să ne uităm Ńintă la Căpetenia şi
Desăvârşirea credinŃei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria
care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreŃuit ruşinea, şi şade
la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu“ (Evrei 12:2).
Când începi să vezi diferenŃa dintre calea îngustă şi cea largă ajungi
să spui ca David: „Arată-mi, Doamne, căile Tale...!“ (Psalmul
25:4). El îŃi va deschide ochii şi vei putea merge pe calea dreaptă,
care duce la casa Tatălui, unde este lumină şi bucurie. Amin
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UN DUMNEZEU CARE STRIG}
„Domnul înaintează ca un viteaz, Îşi stârneşte râvna
ca un om de război; înalŃă glasul, strigă, Îşi arată
puterea împotriva vrăjmaşilor Săi. - «Am tăcut multă
vreme - zice Domnul - am tăcut, şi M-am Ńinut. Dar
acum voi striga ca o femeie în durerile naşterii, voi
gâfâi şi voi răsufla.»“ Isaia 42:13-14

F

olosind diverse mijloace şi metode, cum ar fi o boală, un
necaz economic sau chiar calamităŃi naturale, dar în mod
deosebit prin Cuvântul Scripturii, Dumnezeu vorbeşte
omului cu scopul de a-i mântui sufletul. Citind Biblia cu atenŃie,
vom observa că Dumnezeu, în dorinŃa pe care o are de a oferi
mântuire omului, alege nu doar să vorbească omului, ci chiar să
strige uneori. Cu multe dintre aceste metode ale Lui de a avea
de-a face cu omul, şi chiar cu mesajele prin care El vorbeşte sau
strigă după cel care a luat-o spre o prăpastie spirituală, omul s-a
obişnuit. Un subiect, cum ar fi cel care tratează dragostea lui
Hristos pentru păcătos, devine ceva ce nu-l mai face pe om să tresară, ci dimpotrivă de multe ori îl plictiseşte.
Omul, pentru că este născut într-un context spiritual corupt, are
în el o sete după păcat şi nu-L caută pe Dumnezeu din iniŃiativă
proprie, ci este nevoie ca Dumnezeu să-l cheme. Domnul face
aceasta prin a-i trezi mintea sănătoasă şi prin a-i vesti, prin slujitorii Lui, Evanghelia. Din ziua în care l-a strigat pe Adam: „Unde
eşti?“, Dumnezeu alege mereu să strige după om şi face aceasta
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ca o ultimă măsură şi ca un gest de dragoste, ca să atragă atenŃia
omului care se îndreaptă spre iad. „Glasul Domnului strigă cetăŃii,
şi omul înŃelept se teme de Numele Tău. AscultaŃi pedeapsa şi pe
Cel ce o trimite!“ (Mica 6:9).
Dintre cei care aud avertizarea Domnului făcută prin slujitorii
Lui, unii aleg să-şi schimbe calea şi prin pocăinŃă să intre în
ascultare de Dumnezeu, dar cei mai mulŃi aleg să se încăpăŃâneze
şi, făcând din ei şi din voia lor un dumnezeu, continuă să se
îndrepte spre acea zi în care Dumnezeu, în dreptatea Lui, nu va
avea încotro decât să-i judece şi să-i trimită să-şi petreacă veşnicia cu stăpânul pe care şi l-au ales. Chiar omeneşte gândind, ar fi
nepoliticos ca astfel de oameni, care nu vor să stea lângă
Dumnezeu aici, să fie forŃaŃi să stea o veşnicie în cer lângă
Dumnezeu. „Strigă în gura mare, nu te opri! ÎnalŃă-Ńi glasul ca o
trâmbiŃă, şi vesteşte poporului Meu nelegiuirile lui, casei lui
Iacov păcatele ei!“ (Isaia 58:1). Acest fel al omului de a fi nepăsător la ceea ce i se spune ar trebui să fie destul de uşor de înŃeles
pentru noi, deoarece şi noi am avut experienŃe în care am văzut
cazuri în care un copil sau un adult chiar, din lipsă de interes pentru persoana care vorbeşte sau pentru subiectul dezbătut, se face
că nu aude sau chiar nu aude, pentru că atenŃia unei astfel de persoane este îndreptată spre o altă persoană sau lucru de interes.
Dacă persoana care vorbeşte îşi schimbă felul de a comunica, prin
a începe să strige, de obicei cel care aude această strigare
sesizează că are loc ceva deosebit şi ascultă mesajul comunicat.
Cel care strigă face o avertizare importantă, aşa cum ar fi în
cazul unul copil pe care-l vede că vrea să traverseze strada fără să
se uite cu atenŃie şi să vadă că vine o maşină care îl poate accidenta. Cu trecerea anilor, oamenii iubitori ai căii largi au vrut
să-L plaseze pe Domnul Isus într-un loc şi mod care să nu-i
deranjeze; de aceea L-au pictat cu o faŃă blajină pe pereŃii catedralelor. L-au pus în geamurile colorate de la biserici sau L-au
reprezentat la margini de drum pe o cruce, neajutorat, aşa că-Ńi
stârneşte milă şi nicidecum nu-L prezintă ca un Leu în toată

puterea, ca un foc mistuitor sau ca un Dumnezeu care este mânios
pe păcatul din viaŃa omului.
Deşi ar fi putut-o face, Dumnezeu în bunătatea Lui a ales să nu
şteargă de pe pământ pe oamenii păcătoşi, ci în încercarea de a-i
salva, strigă către ei prin proroci, dar mai ales prin Cuvântul Său,
nu doar despre asprimea Lui, dar şi despre îndurarea Sa faŃă de
sufletul omului. „şi Domnul a trecut pe dinaintea lui, şi a STRIGAT: «Domnul, Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare şi
milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie»“
(Exodul 34:6). Textul citat la început ne spune că Dumnezeu tace
pentru o vreme, dar când omul nu răspunde chemării Sale făcute
în dragoste, ca o ultimă măsură, El recurge la a striga.
El strigă nu numai prin Cuvânt, dar şi prin împrejurările vieŃii,
care de multe ori ne pun pe genunchi şi ne fac să căutăm faŃa Lui.
Dacă azi ne deranjează sunetul trâmbiŃei care cheamă la trezire şi
pocăinŃă, sunetul trâmbiŃei la răpire nu ne va deranja, pentru că
nu-l vor auzi decât cei care, luând seama la glasul străjerilor Lui,
aleg să facă din viaŃa de slujire a lui Dumnezeu, prioritatea vieŃii
lor. „Am pus nişte străjeri peste voi: «FiŃi cu luare aminte la sunetul trâmbiŃei!» Dar ei răspund: «Nu vrem să fim cu luare
aminte!»“ (Ieremia 6:17).
El strigă deoarece omenirea este în criză şi în prag de faliment
spiritual total. El strigă pentru că sufletele oamenilor se îndreaptă
cu paşi repezi spre o lume de unde nu se mai întorc şi unde nu mai
pot fi ajutaŃi de nimeni cu nimic. Dumnezeu strigă pentru că viaŃa
a milioane de copii este curmată prin avort în pântecele unor
mame ucigaşe care, pentru că au trăit în nelegiuire sau pentru
motivul că nu vor să le fie deranjată viaŃa, aleg să-L sfideze pe
Dumnezeu care a spus: „Să nu ucizi!“ Dumnezeu strigă pentru că
vede standard dublu în vieŃile celor care se folosesc de numele de
creştini, pentru că vorbesc una şi fac alta. El strigă deoarece vede
că mulŃi au o purtare cuvioasă duminica şi o viaŃă ce-L dezonorează în restul zilelor. El strigă pentru că vrea să ne fie nu doar
Mântuitor, ci şi Domn, adică Stăpân.
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Dumnezeu nu se târguieşte cu omul pentru reducerea
cerinŃelor Lui, ci insistă ca omul să asculte şi să împlinească
Scriptura. Când oamenii nesăbuiŃi iau în deşert Numele
Domnului, El strigă pentru că ştie care este plata pe care va trebui
să o achite astfel de suflete. Aşa cum a spus Israelului, ne spune
şi nouă să nu amestecăm grâul cu paiele (Ieremia 23:28). Să nu
amestecăm ce ne spune şi ce ne cere El, cu ce ne spun oamenii sau
ce ne spune glasul lumii care vrea să forŃeze omul în tiparul ei.
Dumnezeu strigă şi astăzi pentru că oamenii sunt mincinoşi şi
aceasta dovedeşte că au ca tată pe tatăl minciunii, diavolul. Pe
vremuri oamenii băteau palma să facă un târg, iar apoi au ajuns să
scrie o astfel de înŃelegere pe hârtie. Pentru că această măsură nu
s-a dovedit a fi de ajuns, s-a ajuns la punctul unde un astfel de act
trebuie legalizat. De ce? Pentru că omul este viclean şi mincinos.
Dumnezeu strigă pentru că oamenii se înşeală crezând mai
degrabă o ficŃiune ce convine firii lor vechi decât să creadă
Cuvântul Scripturii. Ei cred cu uşurinŃă ce spun ziarele sau massmedia, dar dacă le spune cineva ceea ce spune Dumnezeu în
Scripturi spun: „Oare aşa să fie?“
El strigă pentru că unii slujitori ai altarului au schimbat
mesajul Lui cu propriile lor mesajele, care le dau control asupra
oamenilor, le aduce lor cinste şi apreciere sau îi îmbogăŃeşte. El
strigă pentru că aceştia, umblând după interesele lor, căutând să
nu piardă suportul şi prietenia oamenilor, aleg să mulŃumească
oamenii care s-au săturat să tot audă mesajul crucii. Dumnezeu
strigă deoarece somităŃile bisericeşti, care pretind a fi bine cu
Dumnezeu, acceptă slava oamenilor pentru că le place să fie apreciaŃi şi pentru că se fac că au uitat că slava are menirea să fie
numai a lui Dumnezeu. Unii dintre aceşti funcŃionari ai bisericilor
spun că au o conştiinŃă liberă chiar fără să se pocăiască, aceasta
nu pentru că sunt nevinovaŃi, ci pentru că au uitat ce au făcut sau
ce trebuiau să facă.
Dumnezeu strigă pentru ca omul să se trezească ca dintr-un
coşmar la realitate, fiindcă mulŃi, din foame după nou şi după

supranatural, au părăsit dreptarul învăŃăturii sănătoase găsit în
Scripturi, alipindu-se mai degrabă de învăŃături omeneşti şi
drăceşti, care le permit şi le scuză orice destrăbălare. În acest fel,
pentru unii a bea un pahar de alcool urmat de alte cinci, nu mai
este o problemă de conştiinŃă. Chiar dacă un astfel de om termină
prin a se ameŃi sau îmbăta, este gata să-şi apere şi să-şi îndreptăŃească purtarea, deoarece gândirea îi este stricată şi ochii sufletului îi sunt întunecaŃi. Dumnezeu strigă pentru că ştie gândurile
oamenilor şi găseşte gânduri de curvie şi necurăŃie, care atunci
când e posibil duc la fapte de destrăbălare. Dumnezeu strigă şi
cheamă omul la pocăinŃă, deoarece gândurile omului sunt pline
de invidie şi de ură.
El strigă prin Cuvântul Scripturii vestind o judecată a faptelor
şi a gândurilor, pentru că oamenii au uitat să mai aibă milă de
semenii lor şi sunt gata să calce peste oricine, numai să-şi atingă
scopurile. Dumnezeu strigă pentru că vede omul lacom după tot
mai mult, iar dacă dă ceva lui Dumnezeu, îi dă resturi; şi această
zgârcenie a omului faŃă de Cel care i-a dat totul, Îl insultă pe
Dumnezeu. El strigă pentru că vede oameni plini de mânie, care
sunt gata să se certe chiar şi pentru lucruri de nimic, ceea ce îi predispune la dezbinări şi certuri.
Dumnezeu strigă căutând să trezească la realitate, dar în acelaşi
timp vrea să lase omul să aibă voinŃă liberă, ca omul să se
trezească din ameŃeala mândriei lui şi să se vadă că este ticălos şi
rău. Dumnezeu strigă pentru că este provocat la mânie de felul
cum se îmbracă şi vorbesc mulŃi. Felul în care se îmbracă este o
expresie a stării spirituale a omului. Bunul simŃ nu mai are voie să
vorbească în conştiinŃa unora, aşa că mulŃi se îmbracă provocator
fără să se întrebe dacă ar putea umbla în acel fel în cer, unde spun
că vor să ajungă. El strigă deoarece tot mai mulŃi oameni nu-şi mai
onorează legământul căsătoriei, şi cum este obişnuit oamenilor
uşuratici, îşi părăsesc familia producând durere şi lacrimi. El strigă
pentru că vede că omul se înşeală când priveşte, admiră şi vede
oferta celui rău mai valoroasă decât oferta mântuirii.
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El strigă fiindcă mulŃi creştini nu se mai întreabă unde lucrează
şi dacă Domnul doreşte ca ei să lucreze acolo, ci doar cer ca El să
le binecuvânteze planurile. Prin Cuvântul vestit de la amvoane,
prin cărŃi sau prin mesaje transmise la radio sau televizor,
Dumnezeu strigă să-i trezească pe cei care au intrat într-o letargie
spirituală ce-i expune la pericolul de a fi uşor cuceriŃi de vrăjmaş.
Aceştia sunt creştinii care văd păcatul comis de altcineva ca ceva
înspăimântător, dar când ei comit acelaşi păcat, nu se sperie, ci li
se pare că este doar o slăbiciune. Astfel de persoane, încărcându-şi viaŃa cu tot felul de lucruri mărunte, pe care le numesc
absolut necesare, se regăsesc la un moment dat cu sufletul înşelat,
deoarece nu mai e loc în viaŃa lor pentru lucrurile mari şi importante, care privesc veşnicia sufletului lor. Dumnezeu strigă pentru
că mulŃi, după ce au primit iertarea, au ajuns leneşi şi nu le pasă
dacă restul lumii merge în iad.
Folosind diferite metode nefavorabile firii pământeşti,
Dumnezeu strigă după oamenii care, din neveghere, sunt gata să
se lase recrutaŃi de forŃele întunericului, aşa cum s-a lăsat Cain.
Apostolul Ioan a scris despre Cain că era „de la cel rău“ (1 Ioan
3:12), dar înainte ca acesta să devină unealta prin care diavolul a
încercat să distrugă sămânŃa femeii, a fost avertizat chiar de
Dumnezeu de faptul că păcatul îl pândea; „Cain a ieşit din FaŃa
Domnului“ (Genesa 4:16). Dumnezeu, cu intenŃia de a trezi pe cei
ce sunt ispitiŃi de diavolul şi cochetează cu el, strigă şi astăzi către
aceste suflete, care prin faptele lor sunt gata să iasă „dinaintea
Domnului“, ca ele să se trezească, deoarece, aşa cum spune o
cântare veche, datorită nevegherii îi „pândesc mari dureri“. El
strigă fiindcă ştie că pentru aceste fapte va trebui să trimită omul
în pierzare veşnică, în iadul pregătit pentru Satan şi îngerii lui.
Dumnezeu strigă spre aceste suflete aşa cum a strigat odată
IsraeliŃilor prin Moise, când le-a spus: „...nu cumva să uiŃi
lucrurile pe care Ńi le-au văzut ochii...“ (Deuteronom 4:9).
Când omul uită că a avut parte de milă şi a fost primit în familia lui Dumnezeu, nu mai preŃuieşte mântuirea, şi ca urmare nu-L

mai onorează pe Dumnezeu dându-I cinstea de Tată şi nici nu-i
poartă frica de Stăpân. Când omul uită de bunătatea lui
Dumnezeu, începe să-şi dorească lucrurile nepermise, pe care nu
le are, şi căutând o justificare pe care vrăjmaşul este gata să le-o
sugereze, încep să alerge după acele lucruri, desconsiderând
astfel Cuvântul Scripturii prin care Dumnezeu le vorbeşte şi prin
care de multe ori îi strigă.
Dumnezeu strigă după om, uneori pentru că vede că acesta
vrea să fie bun şi moral prin efort propriu, fără să recunoască că
are nevoie de Salvator şi fără să aibă nimic de-a face cu afecŃiunea
pe care Dumnezeu o aşteaptă de la el. Persoanele care se bazează
pe bunătatea lor nu numai că se înşeală singuri - din cauză că
moralitatea lor nu va fi niciodată îndeajuns să le dea o stare de
neprihănire, dar în acelaşi timp produc durere inimii lui
Dumnezeu, care le-a arătat dragoste şi aşteaptă să primească
înapoi dragostea lor. Am întâlnit oameni care nu-L cunosc pe
Domnul Isus ca Mântuitor şi totuşi unii erau mai amabili şi chiar
mai darnici decât unii aşa-zis pocăiŃi, dar în acelaşi timp, aceşti
oameni buni erau capabili şi de a păcătui grozav. Aceste calităŃi
ale lor le oferă o siguranŃă falsă că ar fi mai buni decât unii
pocăiŃi, iar conştiinŃa lor, neluminată de Duhul Sfânt, le spune că
sunt bine cu Dumnezeu. Creştinul născut din nou trebuie să aibă
aceste calităŃi bune, dar el nu şi le atribuie ca un merit personal,
ci recunoaşte că sunt roada Duhului Sfânt în el, roadă ce stă la
temelia a tot ceea ce face el bun. Când faptele bune ale unui om
nu sunt puse în contul pocăinŃei, acestea îi pot deveni un dumnezeu; de aceea credinciosul veghează şi îşi aduce mereu aminte
că la baza eticii lui de om cu caracter duhovnicesc trebuie să fie
roada Duhului Sfânt.
Dumnezeu strigă fiindcă a suferit când şi-a văzut Fiul pe
crucea de blestem şi vede astăzi această dragoste jertfitoare dispreŃuită de omul păcătos. El strigă pentru că a pregătit acolo unde
este El un loc deosebit care, după cum mărturisea apostolului
Pavel, nu poate fi descris în cuvinte şi nu poate fi înŃeles pe deplin
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de mintea omenească. Domnul vrea ca acest loc să fie locuit de
cei care au primit darul mântuirii Lui fără să ceară înlesniri sau să
spună că a-L urma este prea greu. Potrivit cu descrierea zilelor de
pe urmă, numele de pe lista celor ce sunt mulŃumiŃi cu Dumnezeu
se împuŃinează. Tot mai puŃini sunt cei care riscă să fie ridiculizaŃi
pentru că spun că singura cale spre mântuire este Domnul Isus
Hristos. Tot mai puŃini sunt cei care spun că se merită să trăieşti
nu pentru lumea care se vede cu ochii, ci pentru cea care se vede
prin credinŃă, care ne ancorează de Dumnezeu şi de lumea în care
El locuieşte.
Omul lesne crezător, curajos cu păcatul şi fără rădăcini în
Cuvânt, acceptă ofertele lumii care atrage chemând şi promiŃând
fericirea fără restricŃii nu în veşnicie, ci aici pe pământ. În zadar
îndrăzneşte omul să creadă că ar putea fi fericit fără a se împăca
cu Dumnezeu Tatăl prin jertfa Domnului Isus Hristos, pentru că
Cel care ne-a creat a făcut să nu simŃim starea de împlinirea şi
fericire adevărată decât atunci când suntem împăcaŃi cu El. Oricât
ar căuta omul să umple golul pe care-l simte în interior prin
lucrurile oferite de lume, nu poate ajunge fericit, deoarece
Dumnezeu face fericirea accesibilă omului care-L caută.
Cum este cu sufletul tău? Îl cauŃi tu pe Domnul sau umbli după
dumnezei străini? MotivaŃia oamenilor care-L caută pe
Dumnezeu diferă. Unii Îl caută de dragul spectacolului, asemeni
lui Irod, de aceea frecventează casa de rugăciune ca pe un club,
unde îşi pot expune hainele noi sau maşina nouă, iar alŃii Îl caută
de dragul succesului pământesc, ca şi Iuda. Unii Îl caută fiind
interesaŃi de un avantaj economic, iar alŃii doresc doar vindecare
fizică, dar nu doresc să ştie nimic din ceea ce are de-a face cu
sfinŃirea. Motivul corect pentru a-L căuta pe Dumnezeu este acela
că cel care-L caută vrea iertarea pe care Dumnezeu o promite celui
ce se pocăieşte. Un astfel de suflet care-L caută pe Domnul din
toată inima, Îl găseşte, iar când simte iertarea pe care i-o dă
Dumnezeu, dezvoltă o pasiune pentru a face voia Lui, pasiune
înrădăcinată în dragostea pentru Dumnezeu. Astfel de oameni,

care-L găsesc pe Domnul sau sunt găsiŃi de El, continuă să-L caute
(Psalmul 63:1), pentru că pe măsură ce umblă cu Domnul, găsesc
că în El sunt infinite bogăŃii de har. Aşa putem înŃelege faptul că
psalmistul, care se lăuda cu Dumnezeu, continua să-L caute. Ei Îl
văd pe Domnul tot mai minunat şi harul le deschide mereu noi
adâncimi în frumuseŃea Cuvântului lui Dumnezeu.
Este sufletul tău mântuit? Dacă spui ca majoritatea oamenilor:
„Dumnezeu ştie!“, probabil că încă nu-L cunoşti cu adevărat pe
Domnul. Dacă ar există 100 de căi spre mântuire, am vesti 100 de
căi, dar nu există decât una singură şi aceasta este Isus Hristos. Nu
este dat oamenilor un alt nume în care să fim mântuiŃi, pentru că
El este singurul mijlocitor între om şi Dumnezeu (1 Timotei 2:5).
Mântuirea nu înseamnă să adaugi ceva la ceea ce ai tu bun, ci
înseamnă a primi şi a depinde cu totul de ceea ce a făcut Domnul
Isus pentru tine. Dumnezeu continuă să strige şi să cheme acasă
şi astăzi pe fiii risipitori, dar şi pe cei care niciodată nu L-au
cunoscut. „În ziua de pe urmă, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stătut în picioare, şi a STRIGAT: «Dacă însetează
cineva, să vină la Mine, şi să bea»“ (Ioan 7:37). Poate spui că este
linişte în viaŃa ta, dar dacă El nu-Ńi este Mântuitor, această linişte
nu este decât liniştea dinaintea unui mare prăpăd, care va veni
peste acest pământ. De aceea, cât timp El te mai cheamă, vino la
Hristos, mărturiseşte-Ńi vina, fă legământ cu El şi trăieşte aşteptând cu bucurie ziua întâlnirii cu El.
Dumnezeu strigă şi astăzi, şi la strigătul Lui chiar şi morŃii vin
la viaŃă (Ioan 11:43). Dacă sufletul tău este ca mort (Efeseni 2:1),
pentru că nu simte nici o dorinŃă după ceea ce este sfânt şi plăcut
Lui, spune-I Domnului aceasta şi El, care este ViaŃa, va aduce la
viaŃă sufletul tău. Suntem trecători aici pe pământ, de aceea nu
uita că uşa oportunităŃii de a primi darul mântuirii este limitată de
timp. Cimitirele sunt pline de trupurile unor oameni care se credeau de neînlocuit, dar moartea le-a întrerupt orice activitate pe
pământ şi i-a trimis înaintea Celui care a strigat, chemându-i la
împăcare cu El. Când vei pleca de pe pământ, se va deschide o
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carte şi numele tău va fi citit în rândul celor care prin jertfa
înlocuitoare a Domnului Isus sunt socotiŃi neprihăniŃi sau va fi
citit în rândul celor care au auzit strigătul lui Dumnezeu, dar nu
s-au întors să-I răspundă. Este sigur că toŃi vom pleca de pe acest
pământ, dar unde vei pleca? O bună cale de a sfida moartea este
să mori treptat, câte puŃin în fiecare zi faŃă de lume, şi poŃi face
aceasta trăind pentru lumea care vine.
Scriptura, în care auzim strigătul lui Dumnezeu, nu este o carte
de ficŃiune şi nici nu este o carte făcută din voia vreunui om cu
scopul de a îndulci puŃin ideea că trebuie să murim, ci această
Carte are viaŃă şi ascultând de cuvintele lui Dumnezeu scrise în
această carte, putem avea viaŃă veşnică. Dacă nu vrei viaŃă
veşnică, ignoră-L, dar dacă vrei viaŃă, vino la El şi stai aproape de
Domnul ca să nu fie nevoie să strige după tine şi să nu trebuiască
să se întristeze pentru că sufletul tău a pierdut oportunitatea mântuirii. Dacă vrei să devii al Lui, încă se poate, dar trebuie să fii
născut din nou, din sămânŃa lui Dumnezeu; aceasta este o lucrare
pe care o face Duhul Sfânt ca răspuns la pocăinŃa ta. Răspunde
astăzi chemării Lui şi primeşte prietenia Domnului, ca într-o zi să
te recunoască ca fiind unul dintre sufletele care au ascultat de
glasul Lui şi de aceea vor locui veşnic acolo unde este El.
Amin
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ÎNDR}ZNEAL} SFÂNT}
„şi acum, Doamne, uită-Te la ameninŃările lor, dă
putere robilor Tăi să vestească Cuvântul Tău cu toată
îndrăzneala.“ Fapte 4:29

C

hiar dacă noi ca şi copii ai Domnului preferăm mai
mult visul veşniciei care va deveni o realitate decât
istoria trecutului, trebuie să recunoştem că trebuie să
trăim prezentul în aşa fel încât să afecteze în bine viitorul nostru
veşnic. Pentru a trăi viaŃa de creştin cu folos veşnic avem nevoie
ca nu doar în vremea dragostei dintâi, ci în mod statornic să fim
mânaŃi de o pasiune sfântă de a ne face datoria de ispravnici ai
Marelui Stăpân. Odată ce am cerut şi am primit darul mântuirii,
se aşteaptă de la noi ca pentru tot restul călătoriei noastre pe
pământ, cu o îndrăzneală sfântă iniŃiată şi susŃinută in inima noastră de Duhul Sfânt să facem lucrarea care ni s-a încredinŃat ca
ispravnici. „Încolo, ce se cere de la ispravnici, este ca fiecare să
fie găsit credincios în lucrul încredinŃat lui“ (1 Corinteni 4:2).
Trăim zilele când între creştini tot mai puŃini sunt aceia care au
îndrăzneala sfântă de a-L mărturisi pe Domnul Isus celor care
nu-L cunosc ca Mântuitor al sufletului lor, chiar dacă avertizarea
Scripturii este clară când ne descoperă pericolul în care se află
aceia care se ruşinează să fie asociaŃi în această viaŃă cu Domnul
Isus. (Matei 10:32-33) Avem în jurul nostru mulŃi creştini laşi
care se cred a fi în serviciul secret al Împăratului, creştini care nu
vor să fie văzuŃi pe stradă cu o Biblie în mâna sau evită să fie
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văzuŃi că-şi pleacă capul şi se roagă înainte de a mânca într-un
restaurant. Eşti tu un creştin fricos sau plin de îndrăzneală? Nu
vorbim de cealaltă extremă, a celor care cu o atitudine de aroganŃă
sau chiar dispreŃ pentru cei ce nu cunosc pe Domnul, ci de curajul unuia care vesteşte Evanghelia nu doar prin trăire, ci îmbrăcat
în haina bunătăŃii vesteşte Cuvântul pe care i-l dă Duhul Sfânt cu
scopul de a aduce oamenii la cunoştinŃa Adevărului.
Dacă Iona şi-a spus în sine: ,,Lasă-i să piară pe cei din Ninive
că merită!“, găsim că apostolul Pavel a fost cu totul diferit faŃă de
vrăjmaşii lui. S-a dus la Roma, unde cu o îndrăzneală sfântă a
propovăduit Cuvântul vieŃii unei naŃiuni care asuprea Israelul şi a
vestit planul de mântuire unui temnicer din Filipi, care împreună
cu toată familia lui au crezut şi au primit darul mântuirii.
„Propovăduia ÎmpărăŃia lui Dumnezeu, şi învăŃa pe oameni, cu
toată îndrăzneala şi fără nici o piedică, cele privitoare la Domnul
Isus Hristos“ (Fapte 28:31).
După ce apostolul Petru a văzut şi a vorbit cu un Isus înviat din
morŃi şi după ce în ziua Cinzecimii a fost umplut cu puterea
Duhului Sfânt, orice laşitate care înainte l-ar fi făcut să se ascundă
sau să trădeze o prietenie, a dispărut. În locul acestor slăbiciuni
fireşti a apărut în el o îndrăzneală sfântă care l-a făcut să vestească
adevărul atât în faŃa a mii de oameni care au fost adăugaŃi la
numărul celor care alcătuiau Biserica, cât şi în faŃa celor mai
respectaŃi oameni ai Israelului din acea vreme. Se aşteaptă şi de la
noi, care am fost botezaŃi cu acelaşi Duh Sfânt ca şi primii
apostoli, să avem milă de toŃi cei nemântuiŃi şi cu o îndrăzneală
sfântă să le spunem despre felul în care Domnul Isus a schimbat
viaŃa noastră.
Vrăjmaşul nostru nu poate fi biruit prin bunătate, dar majoritatea oamenilor pot fi mişcaŃi în inima lor când li se arată bunătate şi în acest fel pot fi expuşi Cuvântului VieŃii spre a fi câştigaŃi
pentru Hristos. De Satan şi de cei răi care nu vor să asculte glasul
Evangheliei până la urmă se ocupă Dumnezeu, dar noi avem
chemarea să ne ocupăm de cei care doresc binele sufletelor lor,

dar care poate nu ştiu unde să-L găsescă. Domnul Isus a spus că
secerişul este mare, dar nu a spus că avem puŃini bani pentru
evanghelizare, ci a spus că sunt puŃini lucrători care să proclame
Vestea Bună a Evangheliei cu o îndrăzneală sfântă. Aceasta este
activitatea potrivită omului răscumpărat care este în Hristos; el
face această lucrare vorbind în autoritatea dată de Hristos, în
ascultare de dorinŃele Lui, proclamând, explicând şi ilustrând
planul mântuirii. Misiunea de vestire a Evangheliei nu este ceva
ce faci ca să treacă timpul, ci este un privilegiu şi o datorie a
credinciosului.
Cei care au prins gustul Scripturii şi aceasta începe să le vorbească, au o inimă care bate ca inima Stăpânului; într-o astfel de
inimă în mod inevitabil apare dorinŃa de salvare a sufletelor
cuprinse în neputinŃe spirituale. Pentru ei Scriptura are o
adâncime în care sufletul li se desfată, pe când acelaşi Cuvânt
pentru înŃelepŃii şi savanŃii acestei lumi care refuză să capituleze
înaintea dragostei lui Dumnezeu, este un adânc în care li se pare
că se îneacă. Cei care găsesc bucurie în a vesti Evanghelia cu o
îndrăzneală sfântă, mai întâi citesc Cuvântul, nu doar ca să-l poată
explica altora, ci pentru a sorbi din El, aşa cum un om însetat bea
dintr-o o apă proaspătă. Îndrăzneala să proclami Cuvântul lui
Dumnezeu, în oricât de mică măsura Ńi s-ar da să faci aceasta la
început, face parte din caracterul creştinului născut din nou care
ştie că a primit ceva de mare preŃ de la Dumnezeu şi vrea ca şi
alŃii să beneficieze de generozitatea Împăratului Isus, pentru a
ajunge şi ei mântuiŃi.
Acesta fel de îndrăzneală sfântă care îi deosebeşte pe copiii
Domnului îşi are originea nu în cunoştinŃa primită din cărŃi - deşi
studiul îşi are locul şi importanŃa lui - ci vine de la Duhul Sfânt
care locuieşte în acela care a avut parte de minunea naşterii de
sus. Ca să ai o astfel de îndrăzneală ai nevoie să umbli cu
Domnul Isus. Îndrăzneala ucenicilor a făcut pe preoŃi să-şi dea
seama că ei au umblat cu Domnul Isus şi că au ajuns să-L
cunoască bine. „Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru şi a lui
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Ioan, s-au mirat, întrucât ştiau că erau oameni necărturari şi de
rând; şi au priceput că fuseseră cu Isus“ (Fapte 4:13). Îndrăzneala
ucenicilor a avut ca scop ducerea la îndeplinire a dorinŃelor lui
Dumnezeu de a vesti Cuvântul, prin vindecarea celor bolnavi, aşa
cum a fost vindecarea slăbănogului de la poarta Frumoasă; acest
fel de îndrăzneală sfântă a adus o roadă sfântă care nu a trecut
neobservată de cei din jurul lor. Îndrăzneala lor a dovedit încrederea lor în Dumnezeu şi în ceea ce Domnul Isus i-a învăŃat pe
când umbla cu ei. „După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul
unde erau adunaŃi; toŃi s-au umplut de Duhul Sfânt, şi vesteau
Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală“ (Fapte 4:31).
Există şi o îndrăzneală firească, motivată de multe ori de dorinŃa de slavă deşartă şi chiar există şi o îndrăzneală inspirată de
sfetnicii întunericului, care poate produce multă pagubă în ogorul
Domnului şi în acelaşi timp, osândă pentru cel care face această
pagubă. „Iată, zice Domnul, am necaz pe cei ce prorocesc visuri
neadevărate, care le istorisesc şi rătăcesc pe poporul Meu, cu minciunile şi îndrăzneala lor; nu i-am trimis Eu, nu Eu le-am dat
poruncă, şi nu sunt de nici un folos poporului acestuia, zice
Domnul“ (Ieremia 23:32). Dacă ai o parte a vieŃii tale care nu este
sub controlul şi stăpânirea Domnului, nu poŃi să ai un curaj sfânt,
ci doar o îndrăzneală omenească lipsită de ungerea de sus. Ca să
fii supus Lui trebuie ca zi de zi să recunoşti că eşti un rob al lui
Isus Hristos; un rob depinde de dorinŃele stăpânului şi le
îndeplineşte după cum i se cere. Noi ştim dacă suntem robi ai Lui
sau nu după felul cum acceptăm să fim trataŃi ca robi.
Fiind plin de Duhul Sfânt, apostolul Petru a avut îndrăzneala
să confrunte pe mai marii naŃiunii - oamenii responsabili pentru
starea spirituală a Israelului - şi să le arate felul greşit în care au
gândit şi au luat decizii cu privire la persoana Domnului Isus,
care era Mesia cel aşteptat venit între ei într-un mod nebănuit.
Sinedriul avea nu numai putere religioasă, dar şi putere civilă şi
totuşi cu deplină îndrăzneală Petru le-a spus că ei nu vestesc un
Isus mort - pe care ei ca preoŃi L-au dat să fie omorât de oamenii

lui Pilat - ci vestesc un Isus care este Hristosul care a fost mort şi
a înviat. Odată ce ucenicii L-au văzut pe Domnul Isus şi au fost
convinşi că este acelaşi Isus care a umblat cu ei mai mult de trei
ani, care apoi a fost crucificat, omorât şi apoi înviat, frica lor care i-a făcut cu câteva zile înainte să se ascundă de frica iudeilor
- a fost înlocuită cu o îndrăzneală sfântă. Această îndrăzneală,
cimentată în suflet de puterea Duhului Sfânt, i-a făcut să
vestească planul lui Dumnezeu cu privire la mântuirea omului
prin jerfa înlocuitoare a Domnului Isus. Avem nevoie ca şi noi,
care în secolul 21 spunem că suntem ai lui Hristos, să avem
îndrăzneala de a vesti mesajul Evangheliei într-un mod nealterat,
ca să facă bine celor ce-l ascultă.
Acest curaj sfânt de care avem nevoie ca să putem birui
întunericul lumii poate fi slab şi chiar poate lipsi, sau poate fi puternic, în funcŃie de felul în care avem grijă de sufletul nostru.
Scopul strângerii noastre în casele de rugăciune este acela de a
aduce o închinare plăcută Domnului şi de a hrăni duhovniescul
din noi, ca astfel să creştem în viaŃa de neprihănire. Este locul
unde mulŃi primesc un tratament spiritual necesar pentru a face
faŃă diferitelor situaŃii din viată şi este un loc în care în lumina şi
cârmuirea pe care o dă Duhul Sfânt putem ajuta şi putem fi ajutaŃi în cunoaşterea Scripturilor, ca să urmăm destinul trasat de
Dumnezeu pentru viaŃa noastră. Sfânta Scriptură este Cartea care
Ńine orice altă carte, oricât de bună ar fi, la mare distanŃă, pentru
că această Carte nu doar conŃine Cuvântul lui Dumnezeu, ci este
Cuvântul lui Dumnezeu. Citind-o şi ascultând mesaje transmise
din această Carte învăŃăm despre providenŃa atotputernică a lui
Dumnezeu, care are în vedere viaŃa noastră până la numărătoarea
firelor de păr de pe capul nostru (Matei 10:30). Hrănindu-ne
sufletul din învăŃătura pe care o dă această Carte care călăuzeşte
oamenii spre Cer, putem fi plini de îndrăzneală sfântă în a face ce
este bine înaintea Domnului.
Îndrăzneala sfântă a apostolilor de a vesti Cuvintele vieŃii nu a
putut fi stinsă şi adusă la tăcere de frica închisorii sau a altor
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metode de persecuŃie. Având încredere în Dumnezeu şi dorind să
asculte de El cu orice preŃ, aşa cum au spus şi preoŃilor, au socotit
că este mai important să asculte de Dumnezeu decât de oameni.
Au fost puşi în închisoare şi au fost bătuŃi ca nişte răufăcători, dar
zelul lor pentru lucrarea Domnului i-a făcut să socotească o
cinste faptul că au fost învredniciŃi să sufere pentru credinŃa lor.
Oamenii care trăiesc pentru ei înşişi sunt entuziasmaŃi de
diferite lucruri ca sport, modă, confort; de ce nu ar fi şi copiii
Domnului entuziasmaŃi de a duce la îndeplinire cu o îndrăzneală
sfântă planuri şi visuri de la Dumnezeu, care atunci când nu se
împotrivesc planului ceresc, pot ajunge să fie transpuse într-un
mod practic în viaŃa lor? Astfel de suflete care trăiesc nu pentru
ei, ci Hristos trăieşte în ei, sunt oameni care au înŃeles că ei sunt
parte din problemă sau parte din soluŃie şi fiind conştienŃi de
aceasta nu pot sta nepăsători odată ce au primit mandatul Împăratului (Matei 28:19). Ucenicii au avut de la Dumnezeu curajul să
propovăduiască mântuirea, au ştiut că au nevoie mereu de o
împrospătare care vine de la El şi s-au rugat pentru acest scop. „şi
acum, Doamne, uită-Te la ameninŃările lor, dă putere robilor Tăi
să vestească Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala“ (Fapte 4:29).
Unii au avut acest zel de a vesti Cuvântul, dar cu timpul
obosesc sau ajung să caute poziŃii comode care nu cer sacrificii,
fiindcă nu mai au bucuria biruinŃei. Antrenorul unei echipe de fotbal pentru copii a evaluat performaŃa jucătorilor în ceea ce
priveşte satisfacŃia şi bucuria copiilor care-i formau echipa. A
ajuns la concluzia că atunci când echipa juca doar un joc de apărare şi nu marca nici o victorie, toŃi jucătorii erau lipsiŃi de satisfacŃie, pe când atunci când marcau goluri şi câştigau trofee, toŃi
jucătorii erau plini de entuziasm şi bucurie. Ceva asemănător se
întâmplă şi în viaŃa credinciosului, care fiind lipsit de îndrăzneala
de a face cuceriri pentru Domnul, nu se bucură de biruinŃe şi
ajunge să aibă o viaŃă sufletească searbădă şi lipsită de bucurie.
Însă cel care după ce a stat de vorbă cu Stăpânul şi plin de o
îndrăzneală sfântă face lucrul Domnul, ajungând să vadă rezul-

tatele dorite, trăieşte plin de bucurie, ştiind că este în voia
Stăpânului şi urmează planul divin trasat pentru viaŃa lui chiar
înainte de a se naşte.
Dacă ai o trâmbiŃă pe care Ńi-a dat-o Domnul, cu care să suni
să trezeşti pe cei care dorm sufleteşte, trebuie să ştii că vrăjmaşul
a făcut un plan împotriva ta şi se va mulŃumi pentru început să te
păteze doar îndeajuns ca să nu-Ńi mai poŃi deschide gura ca să-L
mărturiseşti pe Domnul. Dacă nu te va putea păta printr-un păcat,
va încerca prin oameni care se pricep la critică, ironie şi sarcasm
să te descurajeze sau cel puŃin să-Ńi creeze o indispoziŃie de a mai
da curs dorinŃei de a spune altora despre Domnul Isus. Cu ochii la
răsplata pregătită pentru cel care se păstrează curat şi cunoscând
faptul că nu vei fi răsplătit după succesul pe care crezi tu sau
oamenii că îl ai, ci după credincioşia cu care ai lucrat, vesteşte-L
pe Domnul Isus cu toată îndrăzneala, chiar dacă pentru unii singurele cuvinte pe care li le vei putea spune vor fi: „Isus iubeşte
sufletul tău!“
Există o fascinaŃie cu privire la evenimentele sfârşitului care
dacă nu avem grijă ne poate atrage atenŃia de la ce trebuie, aşa
cum este mandatul pe care l-am primit de a duce Vestea
Evangheliei celor care nu au auzit-o. Este mai important să veghezi şi să lucrezi cu îndrăzneală decât să ştii dacă răpirea Bisericii va fi înainte sau după vremea necazului cel mare. Dacă ştii că
pământul cu tot ce este pe el va arde şi soarele se va stinge într-o
zi, oare pentru ce se merită să trăieşti? Se merită să trăieşti cu
toată puterea lucrând pentru lumea care vine cu ceruri noi şi un
pământ nou. „Căci după cum cerurile cele noi, şi pământul cel
nou, pe cari le voi face, vor dăinui înaintea Mea - zice Domnul aşa va dăinui şi sămânŃa voastră şi numele vostru“ (Isaia 66:22).
În fiecare secundă peste patru miloane de tone de masă se
pierd din soare prin ardere şi radiaŃii, din care o parte ajunge să
încălzească pământul; într-o zi soarele se va stinge, dar sămânŃa
şi numele celor care prin alegerile lor au Ńintit dincolo de soare
lucrând plini de îndrăzneală sfântă pentru Acela a cărui ÎmpărăŃie
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nu va trece, vor dăinui veşnic înaintea Domnului. Domnul Isus nu
este un Împărat care dă o lege ca apoi să vină altul şi să o schimbe.
El nu este ca un politician care cade de la putere şi este înlocuit
de un altul care schimbă ce a făcut cel dinaintea lui, ci El este un
Împărat veşnic care dă legi şi are un mesaj ireversibil. De aceea
El dă şi o răsplătire veşnică în ÎmpărăŃia Lui acelora care lucrează
plini de sârguinŃă să adune împreună cu El. MulŃi trăiesc
cunoscând un Isus viu din ce citesc sau aud din Scriptură, alŃii
cunosc un Isus viu din experinŃele altora, dar alŃii mânaŃi de o
îndrăzneală sfântă nu obosesc în lucrul Domnului, stăruind în ce
este bine şi plăcut Domnului; ace?tia ajung să cunoască un Isus
viu care este dovedit în viaŃa lor.
După cum în vremuri străvechi pentru adevăraŃii războinici era
o cinste să moară cu mâna pe sabie pe câmpul de luptă, cei care
preŃuiesc mântuirea mânuiesc sabia Domnului şi îşi încheie lupta
lor pe pământ cu mâna pe această sabie. Peste 50 de milioane de
oameni mor în fiecare an pe pământ, dar puŃini mor pregătiŃi
pentru a sta înaintea Creatorului. PuŃini sunt aceia care vor
putea spune că talantul încredinŃat lor a mai adus un alt talant.
Lucrezi tu oare pentru ce trece sau pentru ce va dăinui veşnic?
Cei trei tineri care nu s-au închinat chipului de aur ridicat de
NebucadneŃar, Daniel care a continut să se închine Dumnezeului
lui Israel în pofida restricŃiei semnate de Dariu, David care s-a dus
în faŃa lui Goliat şi l-a omorât, au avut toŃi în comun faptul că,
mânaŃi de o îndrăzneală sfântă de a sta în picioare pentru
Dumnezeu, au devenit eroi a credinŃei.
ÎŃi trebuie şi Ńie o îndrăzneală sfântă ca să termini cu vechiul
stăpân, să-L mărturiseşti pe Domnul celor ce nu-L cunosc şi să
spui NU ori de câte ori va reveni ofertei de a păcătui. Lipsa
îndrăznelii este cauzată de o frică păgubitoare ca şi a aceluia care
a îngropat talantul într-un ştergar în loc să aibă îndrăzneala de a-l
investi în folosul celui care i l-a dat. Frica este o emoŃie care nu
ne slujeşte la nimic bun, excepŃia fiind frica de Domnul, care este
o teamă de a nu păcătui.

Prin evenimente şi o purtare fără de precendent, fără ruşine sau
vreun fel de perdea morală, lumea provoacă şi atrage mânia Celui
Preaînalt, care în curând va judeca lumea cu dreptate. Prin tot
felul de crize manipulate din umbră de Satan, care caută să ne clatine, credinŃa, dragostea şi loialitatea noastră ne sunt testate. În
astfel de vremuri trebuie să ne rugăm şi noi ca primii ucenici ai
Domnului ca să primim o îndrăzneală sfântă de a nu ne compromite prin cuvânt sau faptă, ca să putem vesti Cuvântul vieŃii.
Chiar în multe locuri de unde se vorbeşte în Numele lui
Dumnezeu se practică dogme seci, lipsite de viaŃă, care duc la o
religie fără aplicaŃie care are ca produs creştini ce nu au caraterul
Stăpânului. Dumnezeu ne-a dat un dar extrem de valoros atunci
când a îngăduit să avem libertatea de a alege să fim buni sau răi,
de a asculta sau de a nu asculta de El. Putem alege să ne
schimbăm înspre bine, prin ceea ce apostolul Pavel numeşte
dezbrăcarea de omul vechi (Efeseni 4:22). Putem alege ca ceea ce
facem bun mânaŃi de o îndrăzneală sfântă să facem cu evlavia
unei inimi care iubeşte pe Dumnezeu; căutând să fim ocupaŃi cu
lucrul Domnului vom fi feriŃi să fim găsiŃi ca cei din Efes, care
şi-au părăsit dragostea dintâi.
Primii creştini, dintre care mulŃi au ajuns să fie daŃi în arene la
fiare, au fost oameni care au înŃeles că au renunŃat la viaŃa lor
când au devenit creştini, iar când au trebuit să plătească pentru
credinŃa lor, mânaŃi de o îndrăzneală sfântă au putut renunŃa la
trupul lor pentru ceva mai bun şi mai trainic. Este important să
fim siguri că am înŃeles şi noi că atunci când am devenim creştini născuŃi din nou am renunŃat la viaŃa noastră prin a ne-o dărui
Lui, ca El să trăiască în noi. Dacă nu am renunŃat la ea şi facem
ce vrem noi cu ea, lupta va fi grea şi roada dorită şi aşteptată de
Dumnezeu de la noi va lipsi.
Una din preocupăririle de bază ale credincioşilor este aceea de
a citi şi studia Cuvântul cu scopul de a duce plini de râvna şi
bucuria pe care o dă Duhul Sfânt, ceva din lumina şi pacea cerului în vieŃile celor din jurul lor. „În sârguinŃă, fiŃi fără preget. FiŃi
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plini de râvnă cu duhul. SlujiŃi Domnului. BucuraŃi-vă în nădejde.
FiŃi răbdători în necaz. StăruiŃi în rugăciune.“ (Romani 12:11-12).
Cuvântul Lui ne oferă răspunsuri şi rezolvări la problemele cu
care ne confruntăm şi ne şlefuieşte în toate detaliile planului
divin, ca astfel să ne potrivim în locul hotărât de El pentru noi pe
pământ şi în cer.
Ca unii care-L vestesc pe Isus cel înviat din morŃi, nu avem
scopul de concura în predici şi de a fi într-un anumit clasament de
vorbitori renumiŃi, ci scopul nostru este să fim la dispoziŃia Lui
pentru ca El să poată vorbi, mângâia şi ridica prin noi. De-a lungul anilor a existat şi încă mai există pe pământ o categorie de
oameni a căror comportare face plăcere Domnului. Aceste suflete
care-I sunt dragi Tatălui nostru ceresc sunt cele care iubesc dreptatea, mila şi sunt smeriŃi; aceste calităŃi dovedesc o asemănare în
caracter cu Fiul (Mica 6:8), de aceea dacă faci parte din această
categorie de suflete alese şi ai avut parte de minunea naşterii din
nou, în mod repetat şi constant adu-i Domnului o închinare plăcută care creşte în tine viaŃa de neprihănire ca din binecuvâtările
pe care le primeşti să se reverse şi peste cei din jurul tău.
Cea mai frumoasă realizare a vieŃii tale nu va fi aceea că
trecând pe acest pământ ai avut tot felul de succese în diferite
domenii, ci aceea ce-Ńi va aduce o răsplată netrecătoare: că ai ales
să lupŃi lupta bună a credinŃei vestind cu o îndrăzneală sfântă
Cuvintele vieŃii.
Amin
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26
O PIES} DE TEATRU REU|IT}
„Locuitorii din Gabaon, de partea lor, când au auzit
ce făcuse Iosua Ierihonului şi cetăŃii Ai, au întrebuinŃat un vicleşug, şi au pornit la drum cu merinde
pentru călătorie. Au luat nişte saci vechi pe măgarii
lor, şi nişte burdufuri vechi pentru vin, rupte şi
cârpite, iar în picioare purtau încălŃăminte veche şi
cârpită, şi erau îmbrăcaŃi cu nişte haine vechi pe ei;
iar toată pâinea pe care o aveau pentru hrană era
uscată şi mucegăise.“ Iosua 9:3-5

D

umnezeu i-a scos pe israeliŃi din robia egiptenilor şi
i-a călăuzit nu numai cu sfatul Lui, ci şi cu semne şi
minuni. Moise, care a crescut ca prinŃ la curtea lui
Faraon, nu era în necunoştinŃă despre tactica de luptă a unei
armate a vremii de atunci, şi cu ajutorul lui Dumnezeu a transformat o gloată uriaşă de robi dezorganizaŃi într-o armată instruită şi
eficientă, care a ajuns să fie de temut de împăraŃii acelor vremuri.
Groaza intrase în popoarele vecine pentru că vestea despre
Dumnezeul israeliŃilor s-a răspândit repede pe acele meleaguri,
chiar dacă atunci nu existau medii de comunicare moderne ca şi
astăzi. Unii dintre împăraŃii aflaŃi în drumul israeliŃilor au
considerat că sunt destul de tari să lupte singuri, alŃii au recurs la
alianŃe cu alŃi împăraŃi, dar unul dintre aceste popoare, pentru a nu
fi nimicit, a recurs la ceva cu totul diferit. Aşa cum spune şi textul citat la început, locuitorii din Gabaon au întrebuinŃat un
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vicleşug ce a constat în a prezenta o imagine falsă a poziŃiei lor
faŃă de israeliŃi.
Au auzit de felul în care Dumnezeul israeliŃilor le-a dat biruinŃă în alte lupte, au ştiut că Ierihonul, care părea impenetrabil
oricărui atac, a fost nimicit, şi de aceea, în disperarea lor, au căutat o metodă prin care să-şi păstreze viaŃa odată ce invazia acestui
popor, care avea un Dumnezeu deosebit, va ajunge la ei. łinutul
gabaoniŃilor era pe înălŃimile munŃilor, la vreo zece kilometri
nord-vest de Ierusalim, unde i se aducea închinare lui Baal şi
pentru că această poziŃie era un punct strategic - era locul de destinaŃie pentru mulŃi israeliŃi - este foarte probabil că ar fi fost
nimicit de armata lui Iosua. „S-au dus la Iosua în tabără la
Ghilgal, şi i-au zis lui şi tuturor celor din Israel: «Noi venim
dintr-o Ńară depărtată, acum deci faceŃi un legământ cu noi»“
(Iosua 9:6). Cât încă israeliŃii nu au ajuns în Ńinutul gabaoniŃilor,
aceştia le-au ieşit înainte cu măguleli şi minciuni pentru a obŃine
asigurarea oferită de un legământ, că vor fi lăsaŃi să trăiască.
„Iosua a făcut pace cu ei, şi a încheiat un legământ prin care trebuia să-i lase cu viaŃă, şi căpeteniile adunării le-au jurat lucrul
acesta“ (Iosua 9:15). Iosua a făcut acest legământ bazându-se pe
înŃelegerea şi experienŃa lui, în drum spre Ńinutul unde locuiau
GabaoniŃii, la o depărtare de trei zile, adică vreo 30 de km.
La trei zile după încheierea acestui legământ, copiii lui Israel
au aflat că gabaoniŃii aveau să fie vecini cu ei şi că aveau să
locuiască în mijlocul lor. Tactica gabaoniŃilor folosită să
supravieŃuiască în acel pericol, a constat în a regiza ceva ce am
putea asemăna cu o piesă de teatru, pe care au ajuns să o joace cu
succes înaintea mai marilor lui Israel, cu scopul de a obŃine din
partea lor un legământ de pace. GabaoniŃii, care erau o rămăşiŃă a
amoriŃilor, ştiau că fără acest contract obŃinut prin vicleşug, ar fi
fost nimiciŃi de israeliŃi, aşa că au depus efort maxim în a prezenta piesa lor de teatru, ca să fie cât se poate de convingătoare. Aşa
cum actorii care joacă într-o piesă de teatru au o garderobă specială, pentru a reprezenta într-un mod cât mai autentic anumite

personaje, şi gabaoniŃii şi-au făcut o garderobă de haine vechi, de
lucruri vechi şi mâncare veche şi au jucat piesa lor de teatru
într-un mod aşa de convingător, încât Iosua a socotit că nu mai
este necesar să-L întrebe pe Domnul despre acei oameni, şi
Dumnezeu l-a lăsat să facă ce vrea.
Piesa de teatru a gabaoniŃilor a fost reuşită pentru că şi-a atins
scopul propus, care în cazul acesta a fost acela de a-l înşela pe
Iosua, dar paguba a fost suferită de Iosua şi poporul pe care-l conducea. Rodul acestei piese de teatru a fost un legământ de pace,
de care Dumnezeu a făcut poporul Israel răspunzător atunci şi
chiar sute de ani mai târziu. Chiar dacă au fost folosiŃi la munci
de corvoadă, precum tăierea lemnelor şi procurarea apei, ei şi-au
salvat vieŃile lor, pentru că în urma teatrului, au primit o promisiune care a legat înaintea lui Dumnezeu pe cei care au făcut-o.
Poate am fi înclinaŃi să spunem că deoarece gabaoniŃii au minŃit,
dându-se a fi ceea ce nu erau, Iosua nu era legat să-şi Ńină cuvântul dat; însă el a fost obligat să şi-l Ńină pentru că a jurat pe
Numele Dumnezeului lui Israel.
Studiind acest moment istoric din viaŃa israeliŃilor, găsim o
paralelă între acŃiunea GabaoniŃilor şi planurile celui viclean, care
continuă să peŃească prin slujitorii lui sufletul mântuit, cu scopul
de a-l duce într-o poziŃie de unde îl poate doborî. De asemenea
găsim o paralelă între viaŃa şi acŃiunea lui Iosua şi viaŃa credinciosului de astăzi, care este provocat de vrăjmaş cu diferite situaŃii care-l compromit. Din experienŃa tristă a lui Iosua putem
vedea cât de important este să căutăm să aflăm care este voia
Domnului cu privire la deciziile pe care le luăm pe pământ. Din
această naraŃiune, care descrie felul în care Iosua a fost înşelat,
putem învăŃa că suntem poate cel mai vulnerabili să credem o prefăcătorie ca fiind adevăr atunci când ne bucurăm de un anume
succes. „La război te porŃi ca la război“ spune o vorbă veche.
Noi suntem într-un război spiritual, de aceea să nu ne lăsăm
măguliŃi precum Iosua atunci când uneori atingem o înălŃime
spirituală. Iosua era pe o asemenea înălŃime atunci când a fost
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înşelat, pentru că avusese multe biruinŃe împotriva vrăjmaşilor şi
avea la baza îndrăznelii sale experienŃe în care a văzut mâna
Domnului la lucru pentru ei. Această stare, pe care am putea-o
numi o stare de îngâmfare, l-a dus la a călca porunca Domnului
care specifica că nu au voie să facă vreun legământ cu popoarele
canaanite, ci trebuiau să le nimicească. „Să nu cumva să faci
legământ cu locuitorii Ńării unde ai să intri, ca să nu fie o cursă
pentru tine, dacă vor locui în mijlocul tău“ (Exodul 34:12). Ca şi
credincioşi, care avem Scriptura şi călăuzirea Duhului Sfânt, nu
trebuie să trăim viaŃa conduşi de sentimentul de turmă, după care
omul urmează majoritatea fie spre bine fie spre rău, ci în ceea ce
hotărâm să facem trebuie să avem o convingere personală pe care
Domnul ne-o poate da atunci când petrecem timp cu El în
rugăciune, când căutăm răspunsuri în Scriptură şi când învăŃăm
din viaŃa celor care şi-au sfârşit cu bine alergarea pe pământ.
OcupaŃia oamenilor de a juca piese de teatru, prin care se trece
de la realitatea lucrurilor la o realitate închipuită, este una veche
ce a continuat până în zilele noastre. Dacă acum aproape trei
milenii am fi mers pe străzile Atenei şi am fi întrebat unde sunt
oamenii care vorbesc din spatele unei măşti, ne-ar fi îndrumat
spre o anumită locaŃie din cetate, unde actori deghizaŃi să reprezinte diferite personaje, prezentau anumite piese de teatru pentru
distracŃia spectatorilor. Decorul teatral, costumele şi masca
actorului reprezentau împreună o anume ilustraŃie vizuală a
subiectului tratat. În funcŃie de cât de bine acei actori s-au dat a fi
drept alŃii, spectatorii spuneau că acea piesa a fost bună sau nu.
Există oameni care au dobândit un nume de a fi buni la a se preface a fi oameni de treabă, dar realitatea despre ei a ajuns în timp
să fie cunoscută de cei din jurul lor.
Această tendinŃă, care este un mare neajuns spiritual, este mai
accentuată în unii dintre oameni şi este parte din natura sufletului
născut în păcat pe care am moştenit-o din Adam, care la rândul
lui, împreună cu Eva, au devenit victime ale prefăcătoriei
diavolului. În Eden, primii doi oameni au fost înşelaŃi de şarpele

cel viclean, care în conversaŃia cu Eva s-a prefăcut a fi de partea
ei (Genesa 3:1). Nevasta lui Ieroboam a încercat să joace teatru în
faŃa lui Ahia, care era omul lui Dumnezeu, prin a se da drept alta
decât soŃia împăratului, dar nu a reuşit deoarece a fost descoperită
de Duhul Domnului (1 ÎmpăraŃi 14:1-5). Spre nenorocirea lor,
Anania şi Safira au încercat să joace o piesă de teatru în care cei
doi se prezentau ca o pereche aşa devotată Domnului, încât au dat
tot ce au luat în urma vânzării moşiei lor, deşi nu le-a cerut nimeni
aceasta, dar şi ei au fost descoperiŃi în prefăcătoria lor de Duhul
Domnului. Ioab s-a prefăcut că vrea să-i spună lui Abner o taină,
aşa că l-a ademenit să iasă din siguranŃa cetăŃii de scăpare, ca apoi
să-l omoare (2 Samuel 3:27).
Putem vedea cât de urâtă este prefăcătoria, din modelele de
viaŃă a unor personaje biblice care în anumite momente ale vieŃii
lor au ales să-şi trăiască viaŃa la fel cum un actor ar alege să joace
într-o piesă de teatru, dându-se a fi drept alŃii. Privind la urmările
unei astfel de prefăcătorii, vedem de asemenea cât de important
este ca Da al nostru să fie Da şi Nu al nostru să fie Nu. Dacă
suntem sinceri, fiecare dintre noi putem să recunoaştem că avem
în trecutul nostru nu doar momente cu care ne-am lăuda, ci avem
şi momente de care ne ruşinăm. Prefăcătoria este aşa de urâtă, pentru că ea caută să înşele pe cei din jur, înşeală pe cel care o practică, dar de asemenea Îl sfidează pe Dumnezeu şi-L provoacă la
mânie. David s-a prefăcut că este prietenul lui Urie, trimiŃându-l
acasă să se odihnească. Petru a mâncat cu neamurile, dar când au
apărut în jurul lor iudeii, s-a prefăcut că el nu este unul dintre cei
care mănâncă cu cei dintre neamuri. Ehud a dus un dar lui Eglon,
împăratului Moabului, şi a început să vorbească cu el, ca apoi,
după ce s-a prefăcut în acest fel că are cele mai bune intenŃii faŃă
de el, să-l cheme la un loc unde se putea apropia de el, cu pretextul că vrea să-i comunice un cuvânt din partea Domnului, dar în
loc să-i spună ceva, l-a omorât. Iacov a ajuns faimos pentru felul
în care a jucat piesa lui de teatru, când s-a dat a fi Esau înaintea lui
Isaac cu scopul de a primi binecuvântarea de întâi născut.

262

263

ESTE SUFLETUL TÃU MÂNTUIT?

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

Nu este deloc neobişnuit, însă e cu mult mai periculos decât
ceea ce au făcut gabaoniŃii, ca omul să trăiască o viaŃă ce se
aseamănă cu jucarea unei piese de teatru, atunci când este vorba
de sufletul lor, de legătura lor cu Dumnezeu şi de legătura pe care
o au cu Biserica lui Dumnezeu. Astfel de suflete nechibzuite, în
casa de rugăciune îşi pun o mască a pioşeniei, dar viaŃa trăită în
afară nu este cu nimic diferită de viaŃa unui om care nu se teme
de Dumnezeu. Chiar dacă viaŃa unor astfel de oameni înşeală pentru un timp pe cei din jur, viaŃa lor dublă nu Îl înşeală nici măcar
pentru o clipă pe Dumnezeu, care cunoaşte lucrurile ascunse ale
oamenilor. Chiar dacă un pom cumpărat arată bine şi poate chiar
are o etichetă care spune ce fructe va da, vremea roadelor
dovedeşte adevărul cu privire la cel fel de pom este.
Chiar dacă piesa de teatru jucată de astfel de oameni se bucură
de succes, pentru că cei din jurul lor nu le detectează adevărata
identitate, pentru cei care aleg să joace rolul de pocăit când de
fapt nu sunt, pentru că nu a avut parte de naşterea din nou,
rezultatul final este dezastruos. Cunoaştem exemple de tineri
necredincioşi care după ce şi-au trăit viaŃa în murdăriile lumii,
continuă să refuze să se pocăiască cu adevărat, dar totuşi vor o
soŃie credincioasă sau un soŃ credincios; de aceea recurg la a juca
o piesa de teatru, în care se prezintă ca fiind un anumit fel de tânăr
sau tânără, când de fapt în realitate ei sunt setoşi după păcat şi îl
trăiesc în ascuns. Astfel de persoane ipocrite intră în biserică,
frecventează serviciile cu regularitate, se şi botează dacă trebuie
să fie mai convingători, numai să-şi atingă scopul. Din această
cauză este bine ca cei tineri, care-şi păstrează viaŃa curată, să
înveŃe de la Iosua şi să nu ia decizii pripite care-i pot costa tot
restul vieŃii lor.
Acest virus spiritual al prefăcătoriei a pătruns şi în locurile
care ar trebui să fie sfinte, unde se vesteşte Evanghelia. De aceea
Scriptura ne îndeamnă mereu la a păstra o stare de veghere pentru a nu fi înşelaŃi aşa cum a fost înşelat Iosua de gabaoniŃi.
Evanghelia este în primul rând un mesaj universal al Veştii Bune

că Domnul Isus a plătit preŃul păcatelor noastre la Calavar în
întregime, fără să aibă nevoie în vreun fel de ajutorul nostru.
ÎnvăŃătura Scripturii tratează apoi subiecte specifice într-un mod
mai detaliat, ca cel care este născut la credinŃă în Domnul Isus să
poată creşte spre o stare de maturitate spirituală.
Cei care vestim lumii realitatea că Isus Hristos îi mântuieşte pe
păcătoşi, am văzut cum omul lăsat de Dumnezeu cu o voinŃă
liberă alege să se prindă sau să nu se prindă de această realitate,
şi în acest fel să-şi schimbe sau să nu-şi schimbe Stăpânul. Ca unii
care prezentăm un mesaj simplu, dar valoros, aducător de pace şi
iertare, cunoaştem pericolul la care ne poate expune orice
reprezentare falsă a credinŃei, creat de o dependenŃă de clădiri cu
lucruri aşa zis sfinte, de vorbiri polemice fără rost sau de ritualuri
împrumutate în mod selectiv din Vechiul Testament sau chiar din
păgânism. Aşa cum cuvintele gabaoniŃilor au avut credibilitate
înaintea lui Iosua din cauza lucrurilor uzate pe care le aveau cu ei,
tot aşa datorită lucrurilor asociate cu slujirea ceremonială din
unele biserici sau a lucrurilor folosite cu ocazia unor ceremonii,
caută să impună respect şi ascultare absolută din partea
oamenilor. Lumea a ajuns plină de lupi îmbrăcaŃi în piei de oi,
specializaŃi în a se preface că sunt îndrumători spre bine şi adevăr,
cu scopul de a domina peste oameni sau cu scopul de a avea
avantaje financiare.
Prin a prezenta mesaje care încurajează dorinŃele firii pământeşti, prin rostirea unei slujbe din care omul nu rămâne cu nimic
duhovnicesc sau prin a prezenta o mântuire în care Evanghelia nu
mai este îndeajuns, ci trebuie îmbunătăŃită, acest tip de lupi ce
umblă după lâna oilor se prefac că urmăresc binele celor pe carei ademenesc. Uneori acest adaos de îmbunătăŃire falsă la mesajul
Evangheliei stă în faptul că aceşti învăŃători falşi, pe lângă mântuire spun că Dumnezeu le datorează şi o viaŃă
prosperă pe
pământ. Ei prezintă celor ce-i ascultă o Evanghelie alterată,
adaugă învăŃături, aşa cum este şi vestirea Evangheliei prosperităŃii. „În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt

264

265

ESTE SUFLETUL TÃU MÂNTUIT?

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

Isus pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiŃi un alt duh pe care nu l-aŃi primit, sau o altă Evanghelie, pe care
n-aŃi primit-o, oh, cum îl îngăduiŃi de bine!“
(2
Corinteni 11:4).
Ca şi credincioşi ne bucurăm de realizările pământeşti, dar a
strânge mulŃi bani, a cumpăra ogoare şi a avea case multe nu
este prioritatea noastră. Dacă Satan se preface uneori într-un înger
de lumină, nu este de mirare că şi slujitorii lui ştiu să se prefacă
şi să joace piese de teatru foarte convingătoare. „Căci s-au
strecurat printre voi unii oameni, scrişi de mult pentru osânda
aceasta, oameni neevlavioşi, care schimbă în desfrânare harul
Dumnezeului nostru şi tăgăduiesc pe singurul Stăpân şi Domn
Isus Hristos“ (Iuda 1:4). Această falsitate, care iroseşte timpul
oamenilor şi îi pune la un adăpost fals, este posibilă pentru că
oamenii sunt lumeşti, iar cei care le vorbesc vestesc o cale care nu
mai este îngustă. „Oamenii aceştia sunt nişte apostoli mincinoşi,
nişte lucrători înşelători care se prefac în apostoli ai lui Hristos“
(2 Corinteni 11:13).
Uneori prin aranjamentul din interiorul unei biserici, prin
decoraŃiile folosite sau prin vestimentaŃie, unii slujitori ai altarelor
în biserici, caută să impresioneze oamenii sau să-i înfrice prin
lucruri care impresionează ochii, încercând să pară că sunt
adevăraŃii slujitori ai lui Dumnezeu. Este important ca o casă de
rugăciune să fie lipsită de idoli, dar nu se cere ca în ele să fie
lucruri sau orice altceva ca să se creeze condiŃia ca Dumnezeu să
fie prezent întrucât El doreşte din partea copiilor Săi o închinare
în duh şi adevăr. El nu vrea o închinare de obligaŃie sau ritualuri
care să ridice pe unii oameni mai sus decât pe alŃii, ci vrea să aibă
o întâlnire personală cu fiecare din noi.
Cine nu vrea să fie dezamăgit şi clătinat în credinŃă trebuie să
ştie că a trăi o viaŃă duhovnicească sub călăuzirea divină nu duce
neapărat la avantaje temporare de bunăstare aici pe pământ, dar
duce la o viaŃă trăită cu bucuria mântuirii în inimă. Deşi
Dumnezeu poate alege să ne încerce fie cu bogăŃie, fie cu o viaŃă

trăită în modestie, trebuie să nu uităm că în timp ce a fi sărac nu
este o virtute, bogăŃia ne poate pune în pericol mult mai repede.
Ascultarea de Dumnezeu ne dă certitudinea că ne vom întâlni cu
Domnul în termeni favorabili nouă, şi aceasta aduce cu sine o
serie de consecinŃe binecuvântate, indiferent dacă călătorim spre
cer la clasa întâi sau la clasa a doua.
Binele făgăduit în Noul Testament (Romani 8:28), urmăreşte
ca scop principal nu un bine temporar pe pământ, deşi Dumnezeu
de multe ori ne face parte şi de acesta, ci aceste promisiuni
urmăresc binele spiritual şi veşnic al sufletului nostru. Dacă vrem
să ne identificăm cu eroii credinŃei (Evrei 11) dorim un lucru bun,
dar trebuie să ştim că nu putem merge pe acest drum cu nepăsare.
Odată ce devenim o mlădiŃă în Hristos Isus se aşteaptă de la noi
să sducem roadă, altfel ne vom întâlni cu foarfeca Stăpânului.
Cum este sufletul tău? Nu cumva ai trăit viaŃa aşa cum ai juca
o piesă de teatru, prefăcându-te că eşti ceea ce de fapt nu eşti?
Dacă nu ai dorinŃa de a face ceea ce place Domnului, dacă nu
Ńi-e scârbă de păcat - este posibil ca însăşi inima ta, care este nespus de înşelătoare, să joace teatru până acolo că ochii uneori îŃi
mai varsă câte o lacrimă când auzi ceva ce te impresionează, dar
în lăuntru să fii tot fără viaŃă duhovnicească. Roadele spun nu
numai celor din jurul tău, ci îŃi spun şi Ńie dacă inima îŃi joacă
teatru sau dacă într-adevăr ai avut parte de înnoirea făcută de
Duhul Sfânt, care face din sufletul care se pocăieşte o făptură
nouă în Hristos. Dumnezeu este un Dumnezeu al şanselor, care dă
oricui vine la El până când nu este prea tâziu oportunitatea să
înceapă să trăiască o viaŃă transparentă, fără ascunzişuri, în care
se bucură de pace, având tăria pe care o dă bucuria mântuirii.
Cere-I şi El îŃi va da înnoirea care te va face să-L urmezi pe
Domnul ca ceva natural şi nu ca ceva ce trebuie să te forŃezi
întotdeauna să faci.
Când vei simŃi prezenŃa Lui, vei avea dorinŃa să-I aduci
închinarea pe care o merită, şi această închinare este răspunsul
inimii la prezenŃa Domnului. Când a trăi pentru Domnul devine
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scopul vieŃii tale, spune Vestea Bună şi celui de lângă tine, ca şi
altul să primească curaj în a umbla pe calea Domnului. Apoi
trăieşte astfel încât cei din jurul tău, care sunt însetaŃi după
răspunsuri, să vadă în roada pe care o ai că eşti un suflet care nu
numai că a găsit drumul, ci şi merge pe dumul ce duce la casa
Tatălui nostru Ceresc.
Amin

27
O HRAN} TARE
„Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul prin bine.“
Romani 12:21

U

nul dintre scopurile Sfintei Scripturi este să ne înveŃe
ce vrea Dumnezeu de la om şi să ne ajute să luăm
decizii care corespund cu voia Lui, dându-ne modele
de viaŃă a unor oameni care au trăit înaintea noastră. Cel mai înalt
exemplu de trăire după voia Tatălui este acela al Domnului Isus.
Dumnezeu, care nu împărtăşeşte prejudecăŃile oamenilor, ci vrea
să ni se descopere tot mai mult, face aceasta în măsura în care
lăsăm duhovnicescul să conducă în noi şi să domine peste natura
firească cu care ne-am născut. ToŃi cei care prin credinŃă au
devenit copii ai Domnului sunt într-o fază de creştere diferită,
specifică fiecărei persoane, şi indiferent dacă sunt copii sau
oameni maturi în credinŃă, Scriptura este cea care li se adresează
fiecăruia la nivelul la care este şi îi oferă oportunitatea de a urca
o treaptă în cunoaşterea voii lui Dumnezeu.
Dacă cineva vrea hrană tare şi nu lapte în ceea ce priveşte
învăŃătura pe care o primeşte din Scriptură, îşi va vedea îndeplinită dorinŃa studiind aceste principii de viaŃă creştină atinse chiar
de textul citat, principii stabilite chiar de Domnul Isus. „Dar hrana
tare este pentru oamenii mari, pentru aceia a căror judecată s-a
deprins, prin întrebuinŃare, să deosebească binele şi răul“ (Evrei
5:14). Dacă cineva vrea să aibă o viaŃă obişnuită, fără surprize
duhovniceşti frumoase, poate încerca să-şi trăiască viaŃa în vale,
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la un standard mediocru, dar când urci pe munte, aşa cum ucenicii
Domnului Isus au urcat împreună cu El la schimbarea la faŃă, ai
oportunitatea de a-L vedea pe Dumnezeu îndeaproape, de a-L
auzi mai bine ca oricând şi de a avea cele mai minunate surprize,
aşa cum au avut cei trei ucenici când L-au văzut pe Domnul
îmbrăcat în slavă.
Această învăŃătură, care ne îndeamnă să nu răsplătim răul cu
rău, dă celui care vrea să îşi însuşească ca mod de trăire un astfel
de standard înalt, oportunitatea de a umbla cu Dumnezeu, dar la
fel cum urcarea pe un munte înalt nu e uşoară, nu toŃi sunt în stare
de aşa ceva. Chiar dacă acest cuvânt citat din Scriptură ne cere
ceva greu, aşa cum ne spune şi Iacov, se merită să dormi cu capul
pe o piatră şi să visezi cu Dumnezeu, se merită să faci ce este de
fapt imposibil omului firesc, dar să ai experienŃe de Tabor cu
Dumnezeu. Când ne adâncim în frumuseŃea acestui text, care
umileşte mândria omului care se crede tare, va trebui să
recunoaştem că nu avem puterea pe care am crezut că o avem şi
că nu am înaintat pe calea spre Cer aşa de mult cum am crezut noi.
Studiind această învăŃătură, despre iubirea nu a răului, ci a celor
care ne vor răul, majoritatea dintre noi va trebui să recunoaştem
că nu suntem aşa de aproape de El cum ne-am fi închipuit şi că
mai trebuie să creştem mult în harul Său până vom ajungem la
statura de om mare. „Până vom ajunge toŃi la unirea credinŃei şi a
cunoştinŃei Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la
înălŃimea staturii plinătăŃii lui Hristos; ca să nu mai fim copii,
plutind încoace şi încolo...“ (Efeseni 4:13- 14).
Textul citat la început ne spune despre felul în care copiii
Domnului, care au avut parte de naşterea de sus, ar trebui să se
raporteze la provocările răului. Nu putem nega că în lumea în care
trăim răul este doar la un pas de noi, şi dacă în răul ce ne provoacă
există o oportunitate pentru a răspunde cu un bine spiritual, putem
spune că suntem înconjuraŃi de oportunităŃi ori de câte ori alegem
să biruim răul prin bine. Majoritatea dintre noi am vrea să ocolim
răul cu cele mai mici pierderi posibile şi este normal să fie aşa,

dar texul ne spune că acest rău poate fi biruit. Aceasta înseamnă
că un biruitor nu doar se apără, ci trece la ofensivă, când biruieşte
răul prin bine experimentează bucuria unui câştig duhovnicesc.
„Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî,
vă vor prigoni, şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate
împotriva voastră! BucuraŃi-vă şi veseliŃi-vă, pentru că răsplata
voastră este mare în ceruri...“ (Matei 5:11).
Cel care a arătat ce înseamnă să biruieşti răul prin bine mai
mult şi mai bine decât oricine este Domnul Isus, care printr-o astfel de învăŃătură ne arată felul în care putem umbla cu Dumnezeu
pe pământ. ÎnvăŃătura Domnului Isus de a nu te împotrivi celui
ce-Ńi ia haina şi de a nu-Ńi feri obrazul celui care vrea să te
lovească (Matei 5:40) a fost de-a dreptul revoluŃionară, pentru că
nu se potrivea cu obiceiurile rabinilor din acea vreme şi nici cu
învăŃătura oamenilor de astăzi. Ea provoacă omul nou la a umbla
pe nişte înălŃimi spirituale ce dovedesc înfierea; înălŃimi la care
omul firesc doar priveşte şi spune că este imposibil aşa ceva. „Dar
Eu vă spun: IubiŃi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaŃi pe cei ce vă
blastămă, faceŃi bine celor ce vă urăsc, şi rugaŃi-vă pentru cei ce
vă asupresc şi vă prigonesc, ca să fiŃi fii ai Tatălui vostru care este
în ceruri...“ (Matei 5:44- 45).
Domnul Isus a dovedit că îşi iubeşte vrăjmaşii chiar prin faptul că a venit pe pământ să caute ce era pierdut, adică pe cei care
prin alegerile lor au spus că nu vor ca Dumnezeu să domnească
peste viaŃa lor şi s-au dovedit astfel a fi împotriva Lui. Când
Domnul Isus a fost pe cruce, nu doar a ales să nu-i spulbere pe cei
care L-au chinuit şi până la urmă L-au omorât, ci a ales chiar să
se roage pentru ei. „Isus zicea: «Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!»
Ei şi-au împărŃit hainele Lui între ei, trăgând la sorŃi“ (Luca
23:34). El privea la „...rodul muncii sufletului Lui...“ (Isaia 53:11)
şi anume la sufletele celor care aveau să fie mântuiŃi prin credinŃa
în El şi astfel, murind pe cruce, a biruit răul lor prin bine.
Domnul Isus ne-a spus că suferinŃa nedreaptă suferită de cei
care cred în El trebuie să fie un motiv de bucurie, pentru că o ast-

270

271

ESTE SUFLETUL TÃU MÂNTUIT?

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

fel de asemănare cu Fiul atrage după sine o răsplată în ceruri. Ca
să vezi un beneficiu trebuie să ai deschis acest orizont spiritual
prin care să poŃi privi în lumea de dincolo de soare. Această biruinŃă, posibilă numai cu puterea primită de sus, vine cu preŃul
ascultării din partea noastră. Ea este posibilă celui ce crede fără să
se îndoiască că există o răsplătire după această viaŃă. Pentru a
avea o astfel de tărie este nevoie de creştere şi încărcare cu puterea Duhului Sfânt de la Cel care a spus că are toată puterea în cer
şi pe pământ (Matei 28:18).
MotivaŃi de un simŃ al dreptăŃii, firea noastră se simte îndreptăŃită să se apere şi chiar să lovească înapoi pe cel care ne vrea
răul, dar această învăŃătură de a birui răul prin bine, care pentru
majoritatea constitue o hrană sufletească prea tare, este de origine
cerească. Răul nu este o imaginaŃie, ci este ceva real care, fără
să-i putem nega efectul, ne pândeşte pentru a ne ataca într-un
moment de ezitare sau epuizare. Domnul Isus nu vrea doar să nu
ne lăsăm biruiŃi de rău, ci vrea ca noi să-l biruim prin a vedea în
el o oportunitate de a face ce este bine. „Dimpotrivă: dacă îi este
foame vrăjmaşului tău, dă-i să mănânce; dacă-i este sete, dă-i să
bea; căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinşi pe capul
lui“ (Romani 12:20).
Fapta şi felul de a lucra al lui Elisei cu duşmanii (2 ÎmpăraŃi
6:21-23) nu a rămas un unicat, ci se repetă ori de câte ori
Dumnezeu găseşte un suflet care să se încreadă în El şi în răsplătirile cerului. O oaste întreagă căuta să-l prindă pe Elisei, iar
acesta a cerut ca aceşti duşmani să fie hrăniŃi, iar apoi să li se dea
drumul să plece. Să faci bine celui ce-Ńi face rău este şi astăzi o
învăŃătură considerată a fi o hrană tare. De aceea nu sunt mulŃi cei
care călătoresc pe acest drum şi aleg acest fel de trăire, prin care
nu doar supravieŃuiesc sufleteşte atacului răului, ci trecând la contraofensivă, îl biruiesc.
Cei care reuşesc să facă din firea şi trupul lor un rob ascultător
Duhului Sfânt au înŃeles că de multe ori este posibil să transformi
ceea ce vrăjmaşul a menit să-Ńi facă rău într-o binecuvântare.

Acest fel de a suferi răul este cel mai eficient pentru a mărturisi
ce poate face Dumnezeu cu viaŃa unui om care se lasă în mâna
Lui. Cine nu alege calea răzbunării învinge răul şi face cuceriri de
noi suflete pentru Dumnezeu. La prima vedere, această învăŃătură
despre iubirea vrăjmaşilor şi despre felul în care biruim răul prin
bine, este mai presus de puterile omului de rând, a cărui înŃelegere
este legată doar de lucrurile care se văd cu ochii. Dar pentru cel
care este mereu flămând după neprihănire şi doreşte o umblare tot
mai aproape cu Dumnezeu, este calea prin care se poate apropia
de Dumnezeu.
Uneori suntem indignaŃi de ceea ce vedem şi auzim, iar
nedreptatea pe care o suferim animă în noi dorinŃa de răzbunare
faŃă de cel care ne-a făcut nedreptatea sau a profitat de sinceritatea
noastră. Dacă vrei să alegi să biruieşti răul prin bine va trebui să
nu uiŃi că judecata este a lui Dumnezeu, ca mai apoi, după ce ai
răbdat ispita de a te răzbuna, chiar dacă pe moment s-a părut că ai
pierdut, să te poŃi bucura de biruinŃa binelui asupra răului; aceasta te va face să semeni cu Fiul. Ca să poŃi urca aceste trepte înalte
trebuie să priveşti la toŃi oamenii prin prisma crucii Domnului
Isus, care primeşte şi oferă iertare şi unui tâlhar, precum cel pus
pe cruce, şi primeşte şi un om văzut valoros în societate, aşa cum
a fost doctorul Luca. Fiecare criză este o oportunitate de a face ce
este bine înaintea lui Dumnezeu.
Când alegem să nu ne răzbunăm, ci căutăm strategia prin care
să biruim răul prin bine, dăm dovadă de credinŃă. Este o credinŃă
care tinde spre maturitate, care ne poate îmbogăŃi faŃă de
Dumnezeu şi faŃă de semenii noştri, ne face martori ai lui Isus
Hristos şi arată ce poate face El cu un om. CredinŃa poate fi
asemănată cu o gheaŃă ce pluteşte pe apă. O credinŃă mică este ca
o bucată de gheaŃă care este purtată de un râu, dar o credinŃă mare
este ca un aisberg din care 90% nu se vede la suprafa?ă, pentru că
este sub apă. O credinŃă mică îşi pierde repede răbdarea,
producând astfel clătinare şi dezechilibru spiritual. Ana, soŃia lui
Elcana, a avut de luptat cu răul şi l-a biruit, lăsând ca împunsă-
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turile de batjocură ale Peninei să o aducă mai aproape de
Dumnezeu. Acel rău care i-a umplut inima de durere a făcut-o să
se roage cum nu cred că s-a rugat vreodată şi astfel să primească
răspuns de la Domnul. A primit un copil căruia i-a pus numele
Samuel, care a ajuns judecător şi proroc în Israel; dar mă îndoiesc
că ar fi primit un astfel de răspuns la rugăciunea ei dacă nu ar fi
fost înŃepăturile Peninei să o motiveze să alerge la Domnul cu
necazul ei. Privind la această întâmplare adevărată (1 Samuel 1:128), care face parte din istoria unei naŃiuni, am putea spune că răul
pe care Penina îl manifesta faŃă de Ana i-a făcut un bine din
momentul în care Ana a hotărât să biruiască acel rău cu bine,
apropiindu-se de Dumnezeu.
Ce faci tu când eşti provocat de rău? CauŃi metode de
răzbunare sau alergi la Domnul? După felul cum alegi să
procedezi în astfel de momente, indiferent de câŃi ani spui că eşti
pe calea Domnului, dovedeşti dacă eşti copil în credinŃă sau dacă
eşti un suflet care ai înŃeles valoarea ascultării de Dumnezeu şi
alergi la El să-Ńi dea strategia de luptă prin care să biruieşti răul
prin bine. Evanghelia înseamnă Vestea Bună că Isus mântuieşte pe
păcătoşi, este propovăduirea lui Isus Hristos, a dorinŃelor Lui, a
vieŃii Sale şi a felului Său de a-Ńi iubi vrăjmaşii. Chiar dacă idei
diferite despre credinŃă împart lumea creştină, această virtute spirituală de a birui răul prin bine, presărată printre denominaŃiuni,
separă într-o categorie selectă pe cei care umblă pe culmi spirituale
şi urmează astfel pilda lui Dumnezeu ca nişte copii preaiubiŃi
(Efeseni 5:1). Apostolul Pavel, care prin inspiraŃie divină a scris
textul folosit ca motto, a înŃeles bine ce înseamnă să biruieşti răul
prin bine. Deşi fraŃii lui evrei îl prigoneau cu o ură care nu ar fi ezitat să-i curme viaŃa, totuşi el avea în inimă dorinŃa ca ei să fie mântuiŃi. „Că simt o mare întristare, şi am o durere necurmată în inimă.
Căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, despărŃit de
Hristos, pentru fraŃii mei, rudele mele trupeşti“ (Romani 9:2-3).
A privi la rău nu pentru a te răzbuna, ci pentru a vedea ce bine
poŃi să scoŃi din el, face parte din credinŃa sfinŃilor, iar cei care se

dedică acestui fel de trăire dovedesc că sunt determinaŃi să facă
orice le-ar cere Domnul numai să aibă succes în a se asemăna cu
El. Apostolul Pavel s-a luptat să despartă lucrarea Legii, care
încuraja o mântuire prin fapte, de lucrarea de mântuire a
Evangheliei Domnului Isus, prin care omul este mântuit prin
credinŃa în Domnul Isus. Acest efort al lui de a scoate creştinismul din iudaism a atras multă persecuŃie împotriva lui. Când era
la Derbe a vestit Evanghelia atât prin Cuvânt, cât şi prin minuni,
dar iudeii au aŃâŃat noroadele, aşa că l-au împroşcat cu pietre şi
l-au lăsat crezând că este mort. „Când l-au înconjurat însă
ucenicii, Pavel s-a sculat şi a intrat în cetate“ (Fapte 14:20).
Omeneşte am putea spune că celor care-Ńi doresc moartea este
normal să nu le doreşti binele, dar apostolul Pavel, care ştia ce
forŃe sunt implicate în lumea spirituală, a biruit răul prin bine
continuând să vestească Evanghelia.
Acest fel de a trăi, biruind răul prin bine, dovedeşte că un suflet
a primit în inima lui dragostea lui Hristos (Romani 5:5). Această
dragoste, care nu stă doar în cuvinte, creşte în viaŃa celui care o
primeşte, peste dorinŃele şi mândria lor şi peste dorinŃa omenească de primi laudele oamenilor pentru efortul depus. De multe
ori chiar în biserici oamenii ajung în conflict, pentru observă cu
dezamăgire că cei din jurul lor nu recunosc valoarea şi contribuŃia
lor şi sunt gata să lupte împotriva răului cu rău sau uneori sunt
capabili să iniŃieze ceea ce este un rău pentru semenii lor. Cei ce
biruiesc răul prin bine nu s-au născut cu o inimă diferită de inima
celorlalŃi oameni, ci prin naşterea de sus şi împuternicirea
Duhului Sfânt ajung să depăşească moştenirea genetică care
îndeamnă omul să facă rău pentru rău.
A birui răul prin bine este pentru majoritatea un domeniu
deficitar pentru că nu-şi lasă gândirea să fie guvernată de Cuvânt,
ci de firea omenească care vrea să promoveze planuri personale,
pe când cei care cresc în harul lui Dumnezeu învaŃă să nu cedeze
în faŃa părerilor şi prejudiciilor lor personale şi să spună în orice
situaŃie în care sunt provocaŃi de rău: „Aşa vorbeşte Cuvântul lui
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Dumnezeu!“ Această creştere în credinŃă durează, este un proces
ce pare greu până când omul se întâlneşte cu dulceaŃa biruinŃei şi
cu zâmbetul binevoitor al Stăpânului care se bucură aşa cum se
bucură un tată de un copil care-i seamănă.
Moise a fost un alt om al lui Dumnezeu care a dovedit că are
această trăsătură de caracter de a putea birui răul prin bine, virtute
care l-a dus până la a se sacrifica pe el însuşi. Privind la cadrul
istoric al ieşirii Israelului din Egipt putem vedea o împrejurare în
care acesta Îl mâniase pe Dumnezeu prin faptul că îşi făcuse un
idol de aur căruia îi aducea închinarea şi mulŃumirea care i se
cuvenea lui Dumnezeu. „Iartă-le acum păcatul! Dacă nu, atunci,
şterge-mă din cartea Ta, pe care ai scris-o!“ (Exodul 32:32).
Moise a văzut răul care-l aştepta pe acel popor idolatru şi s-a
oferit să mijlocească aşa cum nici un alt pământean nu a mijlocit
vreodată pentru un altul până atunci. Dacă am parafraza cuvintele
lui Moise ar fi cam aşa: „Dacă nu-i binecuvântezi pe ei, nu mă
binecuvânta nici pe mine!“ Moise, cu mijlocirea lui marcată de
sacrificiu personal, a găsit trecere înaintea Domnului şi poporul
nu a fost nimicit. Această atitudine este şi o cale de a răstigni firea
pământească şi de a o lăsa vulnerabilă atât în favoarea binelui
sufletului, cât şi în favoarea binelui semenilor noştri.
Această trăire este modul în care omul imperfect poate ajunge
să facă o lucrare ce se apropie de desăvârşire datorită faptului că
Duhul Sfânt locuieşte în el. Iubirea lipsită de interese şi foloase
pământeşti are în sine adevărata putere a mărturiei, a ceea ce
înseamnă că Isus Hristos locuieşte în noi. Religia care conduce
prin firea pământească are la bază ceea ce poate face omul, pe
când religia duhovnicească are la temelie ceea ce poate face
Duhul Sfânt din noi în meritul jertfei Domnului Isus.
Un alt erou al credinŃei care a biruit răul prin bine a fost Iosif,
fiul lui Iacov şi al Rahelei. Prin împrejurări controlate de
Dumnezeu, Iosif, care a rămas credincios lui Dumnezeu în încercare, a ajuns să fie al doilea ca poziŃie în Egipt după Faraon. Ca
să-şi scape familia de foametea ce bântuia în acea vreme şi-a adus

familia în Egipt, dar fraŃii lui - care au vrut să-l omoare atunci
când era tânăr - se temeau că odată cu moartea tatălui lor, Iosif îşi
va dezlănŃui răzbunarea peste ei şi peste familiile lor. Ei au văzut
un mare rău ce îi pândea; într-adevăr Iosif ar fi putut să se
răzbune, dar a ales să biruiască acel rău prin bine. „...FiŃi fără
teamă; căci sunt eu oare în locul lui Dumnezeu?... FiŃi dar fără
teamă, căci eu vă voi hrăni, pe voi, şi pe copiii voştri. şi i-a
mângâiat, şi le-a îmbărbătat inimile“ (Genesa 50:19, 21). Nu era
normal nici pentru vremea aceea şi nu e nici pentru cea de astăzi
să mângâi şi să îmbărbătezi pe cei care au atentat la viaŃa ta, de
aceea Iosif, a dovedit că el nu este om de rând. El a fost omul care
a fost mărturia adusă în faŃa unui păgân a ceea ce înseamnă să fii
un om al lui Dumnezeu. Creştinul de astăzi ar trebui să aibă
aceeaşi mărturie, să definească ce înseamnă să fii creştin. „...Am
putea noi oare să găsim un om ca acesta, care să aibă în el Duhul
lui Dumnezeu?“ (Genesa 41:38).
Avem destule cazuri şi exemple negative ale oamenilor care
s-au aliat răului, de aceea când cineva alege să trăiască biruind
răul prin bine, face în jurul lui o lumină mare, care atrage atenŃia
multora. O viaŃă trăită căutând să biruieşti răul prin bine produce
un contrast în comportamentul diferitor indivizi. Acest contrast nu
trece neobservat de cei din jur. Când împăratul David i-a căutat pe
cei din seminŃia vrăjmaşului său, Saul, nu a făcut-o pentru a-i
nimici, ci pentru a se purta cu ei cu o bunătate ca bunătatea lui
Dumnezeu. În acest fel a făcut în jurul lui o lumină deosebită
dovedind prin faptă de ce Dumnezeu l-a numit a fi un om cu o
inimă după inima Lui (2 Samuel 9:3).
Paşii înaintării celor care se numesc creştini pot fi observaŃi
printr-o schimbare din temelie a vieŃii, totuşi cât priveşte această
învăŃătură neprielnică firii pământeşti care ne spune să biruim
răul prin bine, ea a fost şi este o învăŃătură în care omul credincios face paşi foarte mărunŃi. Cum este cu sufletul tău? Ai încercat până la sacrificiu să biruieşti răul prin bine? Poate vei spune
că îŃi este imposibil; într-adevăr este imposibil omului care se
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zbate să adopte acest mod de viaŃă bazându-se pe puterile sale,
dar este posibil dacă alegi să prive?ti la Cel care-Ńi poate da
puterea să biruieşti. Pentru ca o lucrare făcută în slujba Domnului
să fie primită de El trebuie să fie făcută nu de silă, ci cu pasiune
sfântă pentru Dumnezeu. Dacă vrei să ai o inimă simŃitoare la
nevoile celor din jurul tău, fiind gata să biruieşti răul prin bine, va
trebui să cauŃi să fii mereu în compania oamenilor care au inima
plină de dragostea lui Dumnezeu; altfel te vei găsi într-o zi rece în
credinŃă, umblând după Ńinte pământeşti care risipesc timpul scurt
al omului pe pământ.
Dacă încă nu ai avut bucuria unei victorii prin a birui răul prin
bine, fă-Ńi proiecte care să-Ńi dea oportunitatea să arăŃi bunătate
lipsită de făŃărnicie celui care n-o merită, dar nu uita să ceri ajutorul lui Dumnezeu. După ce vei trece de faza nedreptăŃii, a
judecăŃii, a răzbunării şi vei birui aceste lucruri mai întâi la
nivelul minŃii, vei putea trece la fapte, ca apoi să te bucuri de biruinŃă, dar nu singur, ci împreună cu Cel care abia aşteaptă să faci o
astfel de lucrare ca să aibă pentru ce te răsplăti. Lucrează cu toată
râvna şi într-o zi te vei bucura de cununa de biruitor pe care
Domnul a ales-o pentru capul tău.
Amin
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UNDE ESTE AURUL?
„Ezechia a dat tot aurul care se afla în Casa
Domnului şi în vistieriile casei împăratului. Atunci a
luat Ezechia, împăratul lui Iuda, şi a dat împăratului
Asiriei, aurul cu care acoperise uşile şi uşiorii
Templului Domnului.“ 2 ÎmpăraŃi 18:15-16

A

urul este socotit un metal preŃios şi acest metal turnat
în diferite forme a fost folosit în comerŃ de mii de ani
ca ceva ce are valoare. Pe lângă monedele care au fost
bătute de diferiŃi împăraŃi aurul a fost prelucrat în diferite forme
de multe ori idolatre, şi deasemenea a fost şi este folosit ca o
podoabă de înfrumuseŃare. Templul zidit de Solomon a avut în el
mult aur care i-a dat acestei clădiri o faimă şi strălucire pământească ce a atras nu numai admiratori, ci şi vrăjmaşi. Ca semn de
preŃuire a lui Dumnezeu, pe lângă lucrurile pregătite pentru zidirea templului, David a dăruit Domnului tot aurul lui. „Mai mult,
în dragostea mea pentru Casa Dumnezeului meu, dau Casei
Dumnezeului meu aurul şi argintul pe care-l am, afară de tot ce
am pregătit pentru casa sfântului locaş: trei mii de talanŃi de aur,
de aur de Ofir, şi şapte mii de talanŃi de argint curăŃit, pentru
îmbrăcarea pereŃilor clădirilor“ (1 Cronici 29:3-4). La rândul lor,
căpeteniile şi mai marii poporului au dat pentru zidirea templului
cinci mii de talanŃi de aur şi toŃi s-au bucurat de darurile pe care
le-au dat cu dragă inimă Domnului. În scurgerea timpului tronul
lui David a fost ocupat de împăraŃi care de obicei au făcut ceea ce
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nu place Domnului. Una din excepŃiile fericite a fost împăratul
Ezechia, care s-a alipit de Domnul şi a păzit poruncile Lui; totuşi
şi acest împărat care a avut îndrăzneala să se împotrivească curentului de păcat moştenit de la părinŃii lui, a avut un episod al vieŃii
lui în care s-a dovedit laş, căutând soluŃii omeneşti pentru
probleme ale căror rezolvări le-ar fi putut găsi la Dumnezeu.
Împăratul Asiriei a cucerit cetatea Samariei şi a dus poporul
din Ńara lui Israel în robie. Ezechia, care domnea în Ńara lui Iuda,
s-a umplut de frică la gândul că el şi poporul pe care îl conducea
vor fi următorii care vor ajunge robi ai asirienilor. În această
împrejurare a capitulat înaintea lui Sanherib şi la fel ca şi tatăl lui,
Ahab (2 ÎmpăraŃi 16:8), i-a trimis vorbă asirianului că acceptă să
plătească tribut, cu condiŃia ca ei să plece şi să nu-i mai atace. În
loc să ceră ajutorul Domnului în această împrejurare de strâmtorare, Ezechia a luat aurul şi argintul din templu şi din vistieria
casei lui ca să-l dea împăratului Asiriei. Aşa cum descrie textul
citat la început, Ezechia a trimis Asirienilor până şi aurul cu care
erau acoperite uşile şi uşiorii templului Domnului. Această acŃiune prin care ceea ce a fost cândva dedicat Domnului a fost dat
unor oameni idolatri a dezonorat pe Dumnezeu.
Dacă l-am fi întrebat atunci pe Ezechia: „Unde este aurul?“
ne-ar fi spus că l-a dat ca să poată rămâne în pace şi să nu lupte.
Ca să evite să lupte pentru Domnul, Ezechia a aceptat să se compromită prin a da aurul din Templul Domnului ca apoi după un
timp să afle că asirienii tot nu sunt mulŃumiŃi. Chiar şi după ce
Ezechia a acceptat să plătească un tribut, Rabşache asirianul s-a
suit împotriva Ierusalimului şi a început să batjocorească poporul
Domnului. Abia atunci a recurs Ezechia la ajutorul Domnului şi a
trimis vorbă prorocului Isaia să înalŃe o rugăciune de mijlocire
către Dumnezeu pentru aceia care mai rămăsesră în Ńară
(2 ÎmpăraŃi 19:4).
„Unde este aurul?“ este întrebarea cu care vom fi provocaŃi în
acest mesaj, iar aurul va reprezenta pentru noi valorile spirituale
ale sufletului mântuit şi ale bisericii locale, unde trebuie să existe

o părtăşie sfântă între cei care lucrează împreună ca mădulare al
trupului lui Hristos; vom privi la motivele pentru care dispare
aurul acesta din Casa Domnului şi chiar din viaŃa personală a unor
credincioşi. Fie că urcăm pe cântarul Decalogului din cartea
Exodului (20:1-17) sau privim la virtuŃile Miresei Domnului
amintite în Evanghelia după Matei (5:1-12), ne putem examina să
vedem dacă în noi este aur, adică acele calităŃi care să arate că
suntem fii şi fiice ale marelui Împărat.
Biserica lui Dumnezeu de pe pământ este frumoasă şi
împodobită cu acele virtuŃi pe care Mirele Isus le preŃuieşte şi le
doreşte. Momentul culminant al unei nunŃi este acela în care
mirele se întâlneşte cu mireasa şi spiritual vorbind, acest moment
va avea loc atunci când Mirele Isus va veni să-şi ia mireasa,
Biserica lui Dumnezeu. Biserica Lui spune: „Vino Doamne
Isuse!“, s-a pregătit cu podoabe sfinte şi doreşte ca acea clipă a
întâlnirii să vină cât mai curând. „...Împărăteasa, mireasa ta, stă la
dreapta ta, împodobită cu aur de Ofir“ (Psalmul 45:9).
Acest mesaj ne cheamă la cercetare personală pentru a vedea
dacă în noi şi în biserica locală din care facem parte mai există
acest aur al virtuŃilor sfinte rodite de Duhul Sfânt, care are şi
misiunea de a pregăti Mireasa Domnului. Nu de puŃine ori se
întâmplă ca cei care vestesc mesajul pocăinŃei să deranjeze prin
ceea ce spun pe unii dintre ascultători sau cititori tot aşa cum un
om deranjează pe cineva care este cufundat într-un un somn
adânc, dar un astfel de mesaj rostit în dragoste este una din
dovezile că un vestitor este cu adevărat un slujitor al lui
Dumnezeu. Am vrea să fim ciocan şi nu cui, dar să nu uităm că
Stăpânul se foloseşte după cum vrea de fiecare din uneltele Lui
pentru a-şi duce la îndeplinire planurile.
Mesajul pocăinŃei spune omului nemântuit că trebuie să se
despartă de păcatele lui ori va avea de-a face cu un Dumnezeu
care va pedepsi orice păcat de care omul nu s-a separat prin pocăinŃă şi iertarea ce se primeşte prin sângele scump al Domnului
Isus. Dumnezeu nu face campanie electorală pentru că este
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Stăpân suveran, dar în bunătatea Lui alege să arate celui rătăcit
calea pe care trebuie să meargă şi când un suflet ia seama şi face
ca scopul vieŃii lui să fie acela de a mulŃumi pe Dumnezeu, în acel
suflet Dumnezeu pune din comorile Sale.
Biserica lui Dumnezeu este formată din sufletele celor care
prin pocăinŃă au devenit făpturi noi create şi cârmuite de Duhul
Sfânt. VirtuŃile şi roada pe care Duhul Sfânt vrea să le dezvolte în
noi pentru a ne aduce la asemănarea cu Hristos sunt aurul spiritual care trebuie să existe în viaŃa noastră. Unde este aurul din viaŃa
ta? Pentru cei care au aurul acesta trăirea după voia Domnului
este prioritară şi ei iubesc pe Domnul, perseverând în chemarea
pe care au primit-o de la Dumnezeu de a lucra în via Lui.
Fiecare biserică locală, numită şi adunare sau casă de rugăciune trebuie să aibă aurul valorilor pe care Duhul Sfânt le dă celor
care se curăŃesc pentru a fi vase sfinte de care Dumnezeu se
foloseşte pentru a-şi duce la îndeplinire planul ÎmpărăŃiei Sale. În
casa de rugăciune în care există acest aur, care nu este depozitat
într-o clădire, ci în templul sufletelor scumpe făcute vrednice de
Dumnezeu, rugăciunea, cântarea şi vestirea Cuvântului ocupă
locul cel mai important. Când o adunare devine falimentară moral
şi nu rămâne la standardul cerut de Dumenzeu, aurul dispare şi nu
de puŃine ori, pentru a nu pierde membrii contribuitori, se acceptă compromisul.
Tot mai des auzim de cazuri de adunări în care Adevărul este
detronat şi toleranŃa este pusă să domnească. Astfel de adunări
capitulează înaintea duhului lumii în schimbul unei păci false, ca
apoi să se întrebe: „De ce nu ne deosebim de lume? Unde este
aurul?“ A fost scos ca odinioară chiar şi de la uşiorii uşii ca să se
croiască o cale mai largă pe care poŃi merge mai comod şi cu mai
multe bagaje. Terorişti de la 11 Septembrie 2001 au spus celor din
avion să stea liniştiŃi, calmi şi totul va fi în regulă. La fel se întâmplă şi în cazul celor care într-o zi se regăsesc fără valori spirituale
pentru că li s-a spus să stea liniştiŃi, să închidă ochii la ce văd că
nu este bun ca să nu se supere nimeni şi în acest fel nu puŃini din

cei în care mai pâlpâie lumina de sus stau într-o disperare mută.
Tot mai multe biserici locale scot ora de rugăciune din program
sau o reduc la o rugăciune sau două foarte scurte. Tot mai multe
biserici socotesc inconvenientă sau prea umilitoare plecarea pe
genunchi la rugăciune şi ajung să spună că nu este necesar să-Ńi
mai pleci genunchii înaintea lui Dumnezeu.
Ca să se simtă toŃi acceptaŃi în adunările care se compromit, se
relaxeză disciplina spirituală care duce la sfinŃire şi în acest fel
lumea cu chipul veacului acestuia pătrunde în adunare. Conducătorul unei adunări a trebuit să lipsească de la serviciul obişnuit şi
cei care-i Ńineau locul l-au întrebat ce să facă. Acel om al lui
Dumnezeu le-a dat un răspuns care este bun şi pentru noi astăzi.
El le-a spus: „VărsaŃi lacrimi!“ Prin pocăinŃă orice om se poate
apropia de Dumnezeu ca El să nu ia de la noi Duhul Lui, ci să
înflăcăreze lucrarea Lui pe care a început-o în noi. „Nu mă
lepăda de la FaŃa Ta, şi nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt“
(Psalmul 51:11).
Slujbele la care sunt chemaŃi copii Domnului să slujească în
Biserică nu înseamnă grade superioare, ci nivele de slujire cu
responsabilităŃi diferite. Cei care le au trebuie să vegheze asupra
aurului din Casa Domnului. Ca străji ei au datoria să sune alarma
şi să vestească pericolul care pândeşte pe cei din Casa Domnului.
„ToŃi păzitorii lui sunt orbi, fără pricepere; toŃi sunt nişte câini
muŃi, care nu pot să latre; aiurează, stau tolăniŃi, şi le place să
doarmă“ (Isaia 56:10). Unde este aurul? Păzitorii au adormit sau
ca Ezechia odinioară, nu a vrut să lupte, şi aurul a dispărut din
multe biserici locale. Păzitorii au adormit în multe adunări şi
învăŃătura Izabelei care reprezintă doctrina falsă şi compromiŃătoare a pătruns înăuntru şi în acest fel s-a ajuns la starea în care
sunt rostite predici la care şi dracii se simt bine şi spun amin.
Una dintre cele mai eficiente arme ale spionajului este transmiterea de informaŃii greşite, pentru că iroseşte timp, abătând
atenŃia de la ce este important; vrăjmaşul sufletului nostru este
specialist în falsuri de acest fel. De ce a dispărut aurul din multe
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adunări? Pentru că de multe ori vocea experienŃei nu mai contează
şi în locul ei se caută mereu ceva nou. Tot mai des în adunări
bătrânii cu o experienŃă care pune accentul pe sfinŃire sunt priviŃi
ca fiind prea rigizi şi prea suspecŃi la felurile noi de închinare, de
aceea de multe ori sunt evitaŃi sau chiar dispreŃuiŃi. Cel mai des în
America, bisericile scot la pensie pastorii bătrâni care încep să
cunoască mai mult despre Dumnezeu şi voia Lui, pentru că
societatea de astăzi vrea să tineri şi idei noi când de fapt calea
Domnului nu s-a schimbat deloc.
Un alt motiv pentru care aurul cel preŃios dispare este acela că
Cina Domnului este neglijată sau chiar dispreŃuită prin faptul că
unii se apropie de ea într-un mod uşuratic sau nevrednic. Timpul
petrecut la această masă trebuie să fie un timp de cercetare proprie, în care verificăm cât am crescut în credinŃă şi în acest fel
putem vedea cât aur s-a adunat în noi prin faptul că suntem supuşi
cârmuirii Duhului Sfânt. O adunare care nu practică disciplina de
creştin nu este o adunare în care coboară Domnul, ci doar o strângere de oameni sau un club şi prin o astfel de alegere liberală o
adunare se retrage din a face parte din Biserica lui Dumnezeu. Un
budist japonez a spus că atunci când vede un preot budist vede un
om sfânt, dar când vede un evanghelist vede un om de afaceri, un
strategist care prin şcoală a devenit un intelectual.
Unde este aurul care trebuie să fie văzut în cei care poartă
numele de creştin? În multe din cazuri, aurul a fost dat prin compromis ca să se menŃină o pace cu lumea care niciodată nu va fi
mulŃumită până când ne plecăm din nou sub lanŃul robiei ei.
Cei care asemenea prietenului lui Iov, Elihu, au de vorbit
pentru Dumnezeu şi au aur în ei nu sunt profesioniştii, ci sunt
vestitori ai Evangheliei păcii pe care au dreptul şi răspunderea să
o vestească fără compromisuri faŃă de Stăpân. „Te sfătuiesc să
cumperi de la Mine aur curăŃit prin foc, ca să te îmbogăŃeşti; şi
haine albe, ca să te îmbraci cu ele, şi să nu Ńi se vadă ruşinea
goliciunii tale; şi doctorie pentru ochi, ca să-Ńi ungi ochii, şi să
vezi“ (Apocalipsa 3:18).

Există acest aur în sufletul tău şi în biserica pe care o frecventezi? Este important ca aurul să nu dispară din adunarea lui
Dumnezeu şi din sufletul nostru pentru că atunci când Domnul îşi
va lua Mireasa va lua numai ce este de valoare şi necompromis.
Când un bec roşu se aprinde la bordul unui automobil, deşi
pe moment poate îŃi produce discomfort pentru văz, el nu este
vrăjmaşul tău, ci el lucrează în favoarea ta să te avertizeze; în acelaşi fel un mesaj care aprinde un „bec“ înlăuntrul tău,
făcând să te simŃi provocat a te cerceta, are menirea să-Ńi facă bine
şi nu rău.
De multe ori când în adunare nu este foc de sus omul îşi face
focul lui prin programe de tot felul ca să provoace sentimentele
omului, dar Dumnezeu nu vrea foc străin, ci vrea ca în Casa Lui
să ardă focul Duhului Sfânt care curăŃă zgura şi lasă aurul curat şi
de mare valoare. Muzica din casa de rugăciune este de multe ori
un subiect contraversat din cauza diferenŃei dintre generaŃii, dar
oricare ar fi preferinŃa, dacă în acea cântare nu participă Duhul
Sfânt, acel efort este zadarnic sau chiar dăunător. Cine cântă
trebuie să fie cineva care priveşte la Hristos. Dacă într-un oraş
mare un om care umblă pe trotuar înconjurat de o mulŃime de
oameni, se opreşte şi priveşte în sus, la început nimeni nu va
spune nimic, dar după un timp şi alŃii se vor opri şi vor căuta să
vadă la ce se uită acel om. Într-un mod asemănător cei care
conduc cântările sau vestesc Cuvântul trebuie să Îl prezinte pe
Domnul Isus astfel încât oamenii să nu se mai uite la ei, ci la
Domnul. Să fii folosit în slujba Domnului este un lucru bun, dar
mult mai important este să semeni cu Domnul Isus.
Oricine face o slujbă pentru Dumnezeu trebuie să ştie că
lucrarea lui nu va fi cântărită şi răsplătită după succesul pe care
l-a avut între oameni, ci după credincioşia de care ei au dat
dovadă. Cei care au slujbe în Casa Domnului vor fi răsplătiŃi după
felul în care au avut grijă ca aurul din Casa Domnului să nu dispară prin compromis şi după felul în care au încurajat lucrarea
Duhului Sfânt în adunare ca valorile spirituale să crească. Ei au
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înŃeles că în Noul Legământ dragostea nu este doar unul din
lucrurile importante, ci dragostea pentru Dumnezeu şi sufletele
oamenilor este motivaŃia care trebuie să stea la baza a tot ce fac.
Roada Duhului este frumoasă, dar ea curge din dragoste pe care
care apostolul Pavel o enumeră ca fiind cea dintâi dintre roade
(Galateni 5:22). Nicăieri nu ni se spune să aşteptăm de la oameni
dragoste, ci doar să o oferim noi celor din jurul nostru.
Cei care preŃuiesc aurul pe care Duhul Sfânt la depus în templul fiinŃei lor înŃeleg că trebuie să dispară din adunare noŃiunea
de concurenŃă, pentru că noi nu suntem în concurenŃă cu cei care
au primit talanŃi mai mulŃi sau mai puŃini ca noi. Cei care poartă
grija aurului Domnului şi rostesc Cuvântul Domnului nu trebuie
să facă mesajul mai prezentabil prin a-i lua tăişul şi prin a-i
acoperi strălucirea adevărului, pentru că un astfel de mesaj este
fără rost şi pierde timpul celor care-l ascultă precum şi al aceluia
care-l rosteşte. Ei au înŃeles că nu au autoritate până când nu
se pun ei înşişi sub autoritatea Cuvântului Împăratului pentru
că, deşi este important să memorezi Cuvântul, este şi mai
important să-L trăieşti.
Dacă vrei să fii între cei care au în ei aurul preŃuit de
Dumnezeu va trebui ca să înveŃi că ascultarea de Dumnezeu are
un scop divin şi ea nu poate fi înlocuită cu jerfe şi nici cu orice
altceva. Când ai acest aur eşti modest în estimarea valorilor personale şi dezvolŃi o dependenŃă de Dumnezeu. Privind tot ce ai
bun ca fiind un dar pe care l-ai primit pentru a pune în slujba
Domnului vei fi ferit de mândria care a prăbuşit multe suflete.
Privind la felul în care David a păcătuit putem vedea că putem
comite păcate împotriva cărnii, aşa cum David a păcătuit cu
Bat-şeba şi în urma acestui păcat a murit soŃul acesteia, Urie. Tot
din viaŃa lui David putem vedea că a comis un păcat împotriva
sufletului atunci când a poruncit numărătoarea neautorizată a
poporului, care a fost o pricină de mândrie pentru el, şi în acea
împrejurare au murit şaptezeci de mii de oameni. ştim că toate
păcatele duc la moarte, dar după felul în care noi avem obiceiul

să cântărim şi să gradăm păcatele am spune că păcatul curviei lui
a fost mult mai mare ca acela al mândriei, dar după rezultat putem
spune că păcatul împotriva sufletului a adus mai multă pagubă.
Cei care au în ei aurul preŃuit de Dumnezeu au în ei plantată de
Duhul Sfânt o bunătate deosebită de care dă dovadă într-o anumită
situaŃie. El are bucurie în suflet când altul este binecuvântat şi pentru că iubeşte mila este recunoscut de cel în nevoie ca o sursă de
ajutor. Bogatul nemilostiv a avut un mare cusur şi anume că nu a
văzut sau nu a vrut să vadă dincolo de lumea aceasta. Nu i s-a părut
important să se îmbogăŃească faŃă de Dumnezeu. Nici averea, nici
sănătatea, nici poziŃia, nici siguranŃa de zi cu zi nu le poŃi păzi sau
păstra pe deplin chiar dacă alegi să te compormiŃi ca Ezechia, dând
aurul Domnului; chiar dacă ai reuşi pentru un timp, până la urmă
tot trebuie să te desparŃi de tot ce ai pe pământ, să pleci şi să fii
pentru totdeauna cu stăpânul pe care l-ai ascultat şi slujit.
ToŃi suntem chemaŃi la a veghea asupra aurului pe care
Dumnezeu l-a pus în noi pentru că fiecare din noi suntem provocaŃi să ne compromitem cu lumea şi felul ei de trăire. Unde este
aurul din viaŃa ta? Dacă faci parte dintre cei care au plătit un
tribut de compromis, la fel ca Ezechia care până la urmă s-a trezit, poŃi să spui astăzi: „Nu mai plătesc niciun tribut vrăjmaşului!“
Nu irosi timpul scurt numit viaŃă petrecând ore întregi în faŃa
ecranului vizionând lucruri care încântă firea cea veche, ci caută
lucrurile care zidesc sufletul, ca în tine să fie găsit aur curat la
venirea Domnului Isus. Adevăratul creştinism nu a fost cântărit şi
găsit uşor, ci a fost găsit de către oamenii fireşti a fi dificil, de
aceea a fost şi este respins sau compromis.
Oameni sunt tulburaŃi tot mai mult de evenimentele care au loc
în lume şi nu găsesc răspunsuri care să-i liniştească, pentru că singurul care are răspunsuri la întrebările şi problemele vieŃii este
Domnul Isus Hristos. Veghează asupra aurului, ca Domnul să
poată pune tot mai mult în tine şi la venirea Lui să se bucure de
tine şi tu să te bucuri de El. „...Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-Ńi
ia cununa“ (Apocalipsa 3:11).
Amin
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29
O PRIVIRE CARE ADUCE MÂNTUIRE
„ÎntoarceŃi-vă la Mine, şi veŃi fi mântuiŃi toŃi cei
ce sunteŃi la marginile pământului! Căci Eu sunt
Dumnezeu, şi nu altul.“ Isaia 45:22

A

m ales să scriu acest mesaj cu titlul „O privire care
aduce mântuirea“ pentru că procesul mântuirii unui
suflet începe cu o privire spre Cel care poate şi vrea
să-i dea mântuirea în dar şi fără plată. De asemenea ar fi fost
potrivit să numesc acest mesaj: „Cum are loc procesul de mântuire a sufletului?“ Această întoarcere la El din direcŃia în care eşti
pornit, această privire spre El şi ascultarea glasului care te strigă
nu constă într-o anumită mişcare sau poziŃie fizică şi nici nu stă în
a auzi în mod literal un cuvânt din cer, de la Dumnezeu. MulŃi
oameni se întreabă cum are loc această mântuire şi care este
modul în care un om trece de la a fi nemântuit la a fi mântuit,
adică trece în categoria celor care sunt de partea lui Dumnezeu
aici pe pământ, dar mai ales în viaŃa veşnică.
Tinerii şi copiii aud mereu spunându-se în jurul lor că a
frecventa casa de rugăciune este o bucurie şi un privilegiu binecuvântat, când de fapt pentru unii dintre ei de multe orice această
activitate este plictisitoare, şi foarte uşor ar găsi o mulŃime de alte
locuri unde ar prefera să fie. Cei aflaŃi în această categorie de
tineri sau adulŃi se întreabă când şi cum are loc acel eveniment în
care inima lor s-ar schimba pentru a fi ca cei din jurul lor care
spun că a sluji lui Dumnezeu înseamnă împlinire pentru viaŃa lor.
288

Fără excepŃie, pentru ca un suflet să aibă parte de o astfel de
schimbare, se cere o minune. Este nevoie de o inimă nouă, un duh
nou, ochi spirituali neîntunecaŃi, minte luminată de Duhul
Domnului, şi pentru o astfel de transformare nu mergi la un
chirurg, nu frecventezi o universitate, nu faci fapte de caritate, ci
trebuie să aibă loc o minune.
Din acelaşi motiv pentru care finitul nu poate cuprinde infinitul, nici noi nu putem să-L înŃelegem sau să-L cunoaştem pe
deplin pe Dumnezeu, dar după măsura în care creştem în credinŃă,
Domnul îngăduie să ne apropiem tot mai mult de El pentru a-L
cunoaşte mai bine. Pe măsură ce ne apropiem de El, deşi unele
lucruri încep să ne fie mai clare, vedem că Domnul este tot mai
mare şi tot mai de necuprins de priceperea noastră. Dumnezeu
alege să se reveleze omului într-o anumită măsură şi să dea suficientă cunoştinŃă despre El, despre planurile şi dorinŃele Sale cât
şi despre lumea ce vine, ca în noi să apară credinŃa mântuitoare,
care face posibilă această minune, numită şi naştere de sus sau
naşterea din nou (Ioan 3:3-5). Ceea ce putem vedea clar atât noi,
cât şi oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu într-un mod
personal, este faptul că în viaŃa unui astfel de om care a avut
experienŃa naşterii din nou apar schimbări clare şi permanente.
Există un anumit fel de privire ce porneşte acest proces al mântuirii în viaŃa unui suflet şi pentru a încerca să privim la această
lucrare ne vom folosi de un clişeu din istoria israeliŃilor, pe vremea când mergeau dinspre Egipt spre Canaan. Chiar dacă partea
istorică a Vechiului Testament nu e mai puŃin interesantă, ne
interesează şi ne poate fi de mare folos aplicaŃia spirituală a acelor
evenimente. „Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească
drept pilde, şi au fost scrise pentru învăŃătura noastră, peste care
au venit sfârşiturile veacurilor“ (1Corinteni 10:11). Aşa cum vom
vedea în exemplul pe care am ales să-l folosesc, Vechiul
Testament ne ajută să înŃelegem Noul Testament şi împreună,
într-o armonie pe care numai Dumnezeu o poate face, cele două
părŃi ale Scripturii ne învaŃă despre Dumnezeu.
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Deoarece poporul Israel a cârtit împotriva lui Moise şi împotriva Domnului, Dumnezeu a ales să-i pedepsească trimiŃând în
calea lor şerpi veninoşi care i-au muşcat şi în acest fel mulŃi au
murit. Când poporul şi-a recunoscut păcatul, trimişii poporului au
venit la Moise să-l roage să mijlocească pentru ei înaintea
Domnului, ca să nu piară toŃi cei muşcaŃi de şerpi. „Domnul a zis
lui Moise: «Fă-Ńi un şarpe înfocat, şi spânzură-l de o prăjină;
oricine este muşcat, şi va privi spre el, va trăi.» Moise a făcut un
şarpe de aramă şi l-a pus într-o prăjină; si oricine era muşcat de
un şarpe, şi privea spre şarpele de aramă, trăia“ (Numeri 21:8-9).
Nu există metodă ştiinŃifică care să detecteze ce a avut loc între
cel muşcat de unul dintre acei şerpi veninoşi şi şarpele de aramă
înălŃat de Moise pe o prăjină. Nu există nici o probă sau metodă
de testare pe care omul să o poată face ca să înregistreze
începutul, procesul sau finalizarea acelor vindecări - minune, ce
începeau cu o privire spre şarpele de aramă.
Nu conta dacă cel muşcat de şarpe era la 10 metri sau la 100
de metri de prăjină. Nu conta dacă era culcat pe spate sau dacă
stătea în picioare, dacă era tânăr, bătrân sau femeie. Nu conta din
ce seminŃie se trăgea sau pe cine cunoştea. Dacă dorea să trăiască,
cel muşcat de şarpe trebuia să recunoască faptul că singura scăpare era să-şi arunce privirea spre şarpele de aramă, şi aşa cum
scrie Cuvântul, era vindecat. Doar o privire îi restaura sănătatea
celui afectat de veninul de şarpe. În mod asemănător, doar o
privire cu credinŃă înspre Isus cel răstignit produce minunea
amintită mai devreme, care face să vină la viaŃă cel înveninat de
păcat, devenind o făptură nouă.
Este vorba de o privire a unui om care recunoaşte că Isus
Hristos, care a murit pe cruce pentru cei păcătoşi, îi este singura
şansă de a fi mântuit. Este privirea care spune: „Cred că ai murit
în locul meu; te rog ai milă de mine, păcătosul, şi iartă-mă!“ Este
o privire disperată, care spune: „Eu prin faptele mele nu mă pot
salva niciodată şi nu pot îndeplini neprihănirea cerută de Tine!
Dacă mă salvezi, Doamne, te voi sluji toată viaŃa mea, cu tot

ce-mi vei pune Tu la dispoziŃie!“ Nu contează câŃi ani ai, în ce
poziŃie socială te găseşti sau unde eşti; dacă alegi în mod sincer să
priveşti spre El în acest fel, na?terea din nou va avea loc şi înlăuntrul tău. După planul lui Dumnezeu, când priveşti astfel spre El,
cu mâinile goale de merite personale, credinŃa ta se înalŃă spre Cel
care a stat răstignit pe cruce în locul tău, şi primeşti darul mântuirii. Din nou, nu există probă sau test ştiinŃific care să măsoare
ce se întâmplă în cel care priveşte spre Hristos în acest fel şi
primeşte iertarea Lui.
În realizarea minunii lăuntrice, fără a putea fi detectate de
vreun aparat de măsură, sunt la lucru principii dumnezeieşti, care
lucrează după hotărârea lui Dumnezeu scrisă în Scripturi. În acel
moment, fără să poată fi observată de vreun ochi omenesc, are loc
minunea ce schimbă inima de piatră într-o inimă simŃitoare la
îndemnul Duhului, şi ascultătoare, la cârmuirea Duhului lui
Dumnezeu. Când păcatele celui muşcat de şarpele păcatului sunt
şterse în sângele Mielului lui Dumnezeu, în mintea înnoită a celui
ce a privit spre Hristos apar dorinŃe noi care se potrivesc cu
dorinŃele noului Stăpân.
Cum are loc minunea naşterii din nou? Cum poate cineva să
primească mântuirea? Privind spre Hristos cel răstignit cu o
privire ce-I cere îndurarea, privire exprimată de multe ori printr-o
rugăciune. Ea nu rămâne niciodată fără răspuns, ci atrage promisiunile lui Dumnezeu făcute celui care se pocăieşte, toate acestea
întâmplându-se într-un mod tainic. În cer este o carte în care nu
numai cuvintele, ci chiar şi gândurile şi simŃirile sunt înregistrate.
În ea se scrie numele unui suflet mântuit prin meritul jertfei
Domnului Isus, care din acele clipe începe să umble cu
Dumnezeu. Este o carte care înregistrează căinŃa, pocăinŃa şi
promisiunile celui care a privit la Hristos şi a primit vindecarea
sufletului lui. „Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice:
«Iată drumul, mergeŃi pe el!» când veŃi voi să vă mai abateŃi la
dreapta sau la stânga. VeŃi socoti ca spurcate argintul care vă
acopere idolii şi aurul cu care sunt poleite chipurile turnate. Ca pe
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o necurăŃie le vei arunca, şi le vei zice: «Afară cu voi de aici!»“
(Isaia 30:21,22).
Din ziua în care a auzit acest glas şi a păşit pe calea ce duce la
pomul vieŃii, cel care a primit darul mântuirii este călăuzit de
Duhul, care-l ajută să nu se abată nici în extrema de stânga, care
duce la o viaŃă fără frâu, şi nici în extrema de dreapta a legalismului, care fură bucuria credinciosului. Din acea zi, cine a privit
spre Hristos începe să se despartă de orice lucru care i-ar putea fi
un idol sau l-ar încuraja spre păcat. Anumite lucruri care
întreŃineau starea de păcat, pe care le socotea înainte a fi de
valoare, le socoteşte aşa cum spune ultimul verset citat: „ca spurcate“, şi le scoate din viaŃa lui (Filipeni 3:8). În acest fel, toleranŃa
faŃă de ceea ce este păcat înaintea lui Dumnezeu dispare din viaŃa
credinciosului, pentru că de dragul Domnului Isus spune şi el
oricărui lucru păcătos: „Afară cu voi de aici!“
De cele mai multe ori modul practic în care omul aude „glasul“
şi priveşte spre Hristos cu acea privire care-i aduce mântuirea,
este metoda evanghelizării. Ultimul verset citat spune: „urechile
tale vor auzi după tine glasul care va zice: «Iată drumul, mergeŃi
pe el!»“ şi ca acest lucru să poată avea loc trebuie ca cineva să
rostească Evanghelia, adevărul despre păcat, despre iertare şi
mântuire. Această metodă de a comunica Vestea Bună a împăcării
cu Dumnezeu se numeşte evanghelizare. Prin vocea unui predicator care vesteşte adevărul Scripturii, prin citirea Cuvântului lui
Dumnezeu, prin cărŃi creştine, prin mesaje audio sau video, prin
cuvintele unui credincios adresate unui suflet nemântuit, şi
îndeosebi prin exemplul unei vieŃi trăite de credincios în lumina
Evangheliei, lucrarea de evanghelizare continuă şi va continua
până la venirea Domnului Isus. Nu metoda de evanghelizare este
cea mai importantă, ci Adevărul vestit are cea mai mare valoare.
Acceptarea veştii bune de mântuire de către cel care aude,
crede şi ascultă de glasul Evangheliei nu înseamnă că acesta şi-a
ignorat gândirea şi logica, ci înseamnă a crede ceea ce a promis
Dumnezeu că va face în baza unui preŃ pe care El L-a plătit pen-

tru revendicarea celui păcătos. Evanghelia deschide ochii spirituali ai celui care crede, şi-l face să vadă o lume care este dincolo
de soare; în urma conformării cu cerinŃele lui Dumnezeu de
la om, îi dă sentimentul împlinirii care nu poate fi găsit prin nici
o altă cale.
Succesul celui care duce Vestea Bună celor ce sunt gata să
piară nu depinde în primul rând de cât de bun orator este, ci
depinde de Duhul Sfânt, care-i poate da cuvintele potrivite şi în
acelaşi timp poate despietri inima celui care primeşte Vestea cea
Bună, ca într-un moment de limpezime a minŃii, acesta să
privească spre Hristos cu acea privirea a pocăinŃei care-i poate
aduce mântuire. Oamenii care fuseseră muşcaŃi de şerpi în pustie
ar fi murit dacă cineva nu le-ar fi comunicat vestea bună transmisă de la cortul lui Moise spre tabăra poporului, unde erau mii şi
mii de corturi. Cei muşcaŃi de şerpi care nu au auzit vestea bună,
cei care au refuzat-o sau au amânat a se conforma cerinŃei făcute
de acea promisiune a vindecării, mureau. În mod asemănător cei
care astăzi refuză să privească la Hristos cu privirea aceea
smerită care cere mila Lui, ajung să moară în păcatele lor.
Pentru că viaŃa omului este scurtă şi plină de neprevăzute care
i-o pot întrerupe în orice moment, evanghelizarea înseamnă a face
tot posibilul ca cel nemântuit să audă că poate fi iertat şi mântuit
cu un sentiment al urgenŃei. Domnul Isus nu a spus ucenicilor să
clădească biserici sau să scrie cărŃi, cu toate că acestea îşi au rolul
lor, ci le-a spus să meargă în toată lumea (Matei 28:19-20) şi oriunde vor găsi pe cei muşcaŃi de şarpele păcatului, să le dea Vestea
cea Bună că privind la Hristos pot primi darul vieŃii veşnice. Aşa
cum spune versetul citat la început, cei care îndeplinesc această
dorinŃă a lui Dumnezeu de a duce Vestea Bună, împuterniciŃi fiind
de cea mai înaltă autoritate din Univers, duc această veste până la
marginile pământului. Această lucrare este urmărită şi chiar înregistrată în ceruri şi este privită cu interes chiar şi de îngerii lui
Dumnezeu. „Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înşişi, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri, pe care vi le-au vestit acum cei
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ce v-au propovăduit Evanghelia, prin Duhul Sfânt trimis din cer
şi în care chiar îngerii doresc să privească“ (1 Petru 1:12).
Evanghelizarea, care a fost şi este o prioritate pentru Domnul
Isus, este metoda aleasă nu de oameni, ci chiar de Domnul Isus de
a duce din lumina lui Dumnezeu celor care trăiesc în întuneric,
adică celor care au fost muşcaŃi de şarpele păcatului şi care fără
intervenŃia minunii pe care o face Dumnezeu nu se pot aştepta
decât la moarte veşnică. Din această cauză bisericile care
dau dovadă de pasivitate faŃă de păcătoşi, nevestindu-le pe
Hristos, se pot face vinovate de uciderea acelor suflete cărora le
ascund adevărul.
Un evanghelist care vesteşte mesajul crucii Domnului Isus
ajută oamenii să înŃeleagă faptul că Domnul Isus nu este doar o
personalitate istorică, nu este doar personajul principal din predica lor, nu a mântuit doar câŃiva oameni cândva, demult, ci este şi
astăzi o Persoană reală în viaŃa oricui alege să-L primească.
Minunea lucrării de mântuire dinlăuntrul celui care priveşte spre
Hristos cu acea privire ce îi aduce duhul la viaŃă, prin Hristos
(Efeseni 2:1), este o lucrare nevăzută de ochii omeneşti şi nu
poate fi detectată de vreun aparat sofisticat; ceea ce se poate auzi
de multe ori este glasul celui care vesteşte Evanghelia, care la
rândul lui a avut parte de mântuire, şi astfel se adresează unei
persoane pe care o înŃelege. Schimbarea produsă are o parte ce
poate fi văzută de oamenii din jur prin separarea de ce este rău a
celui ce a primit mântuirea privind la Hristos.
Trezirea la o viaŃă nouă nu poate fi imitată, pentru că o astfel
de viaŃă schimbată, prin rugăciune, studiul Scripturii, prin
dragostea pentru fraŃi de care dă dovadă şi prin râvna pentru
lucrul Domnului, cuprinde toate aspectele vieŃii. O vorbă veche
spune că: „Dacă dragoste nu e, nimic nu e“, iar alta zice că:
„dragostea nu se discută, ci se execută“. Deoarece omul schimbat
Îl iubeşte pe Domnul, devine suspect la dorinŃele inimii lui şi se
îndepărtează de orice sfidează normele de viaŃă creştină. El
devine o mică copie a lui Hristos. O astfel de viaŃă dovedeşte că

cel care a auzit Vestea Bună şi a privit spre Hristos nu a avut doar
un sentiment deosebit, ci a întâlnit în mod individual Persoana
Divină a Domnului Isus.
Chiar dacă minunea naşterii din nou nu se măsoară cu aparate,
există dovezi care arată că această schimbare a avut loc.
Din această cauză nu este cel mai important câŃi prizonieri
evanghelizaŃi s-au botezat, ci despre câŃi dintre aceştia ne-ar putea
spune gardienii acelei instituŃii că au o viaŃă schimbată. În acelaşi
fel nu câte mâini se ridică în semn de predare la predica unui
evanghelist este cel mai important, ci câŃi dintre ei rămân în
biserică şi dau dovadă că au primit puterea promisă de sus,
care-i ajută să facă fapte în neprihănire.
Una dintre cele mai importante dovezi că sufletul a primit darul
mântuirii este faptul că are dragoste. Această dragoste nu se
măsoară prin faptul că spunem aproapelui nostru de câteva ori că îl
iubim. Modul în care Domnul Isus ne-a iubit influenŃează felul şi
măsura în care suntem gata să slujim nevoilor semenilor noştri.
Calitatea acestui tip de dragoste este dovedită de sacrificiul, osteneala şi dedicarea pe care o avem faŃă de nevoile semenilor, cea mai
mare nevoie fiind aceea de a auzi Vestea Bună că poate fi mântuit
prin jertfa înlocuitoare a Domnului Isus. Purtarea preotului şi levitului din pilda samariteanului milos (Luca 10:33) ne arată felul în
care unii iubesc, având totuşi priorităŃi greşite. Este posibil ca cei
doi, probabil prin slujbele pe care le făceau la templu, să aibă dragostea de a face ceva pentru ÎmpărăŃia lui Dumnezeu, dar le lipsea
cea mai înaltă formă de a iubi pe cel căzut între tâlhari îndeajuns de
mult ca să slujească nevoilor lui. Poate l-au compătimit, poate au
spus o rugăciune pentru el, poate au mulŃumit lui Dumnezeu că nu
au căzut ei victimă acelor tâlhari, dar cert este că spre deosebire de
Samariteanul milos, fiind grăbiŃi să facă ceea ce socoteau ei a fi
important, au ales să nu slujească nevoilor acelui om.
Când iubim sufletele oamenilor, nu doar avem grijă să aibă o
bucată de pâine şi o haină pe ei, ci Îl aducem în atenŃia lor pe
Domnul Isus şi nicidecum pe noi sau interesele oamenilor.
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Această privire spre Hristos, care aduce mântuire în viaŃa celui
muşcat de păcat, nu este doar o hotărâre ieftină, emoŃională sau
sentimentală, ci este bazată pe o gândire raŃională cu privire la
ceea ce spune Scriptura despre păcat, despre păcătos, despre
veşnicie, despre mântuire şi despre ceea ce promite Cel care nu
poate să mintă, Dumnezeu (Tit 1:2).
Această mărturie despre Isus Hristos şi mântuirea pe care El
vrea să o dea oricărui păcătos care se pocăieşte, face parte din
credinŃa dată sfinŃilor o dată pentru totdeauna (Iuda 1:3). Cel care
după ce ascultă glasul Evangheliei priveşte spre Hristos, preŃuind
harul care nu este deloc ieftin, îşi va trăi viaŃa cu Isus, pentru El,
iar la sfârşit de drum va putea să vadă şi să audă în acel loc unde
ostenelile vor fi răsplătite, ce a făcut râvna sa pentru Domnul.
Un astfel de suflet, care a ascultat îndemnul de a privi spre Cel
ce are nemurirea (1Timotei 6:16) şi o dă cui vrea, are ca Ńintă a
creşterii lui în Hristos starea în care are tot mai puŃin interes pentru lucrurile oferite de acest pământ, până ce devine ca mort faŃă
de ele (Romani 6:11). Acest proces de creştere şi maturizare este
simbolizat prin răstignirea firii noastre (Galateni 6:14). A vesti o
Evanghelie care prezintă o viaŃă pe pământ fără cruce nu mai este
Evanghelie, şi trimişii împuterniciŃi ai lui Dumnezeu nu ascund
acest lucru.
Eşti tu un suflet care a privit spre Hristos, care îi mântuieşte pe
păcătoşi? Acest mesaj este un mic efort a te face să auzi chemarea
pe care Ńi-o face El prin Evanghelie, dar el nu te poate face să
priveşti cu pocăinŃă în suflet spre Dumnezeu, pentru că aceasta
trebuie să fie decizia ta. Aşa cum cei muşcaŃi de şerpii veninoŃi
trebuiau să aleagă între a trăi sau a muri, prin a privi sau a nu privi
spre şarpele de aramă, tot aşa şi sufletul tău are o voinŃă liberă
lăsată de Dumnezeu, cu care poŃi hotărî să trăieşti sau să mori
spiritual, privind sau nu spre Hristos. Dumnezeui este Cel care
începe să lucreze răscumpărarea şi lucrarea de mântuire în viaŃa
ta, dar depinde de tine dacă vrei sau nu să accepŃi oferta Lui de
pace. Întoarce-te astăzi la Domnul şi vei fi mântuit!
Amin
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BINECUVÂNTEAZ} SUFLETE PE DOMNUL!
„Binecuvântează, suflete, pe Domnul, şi tot ce este în
mine să binecuvânteze Numele Lui cel sfânt! Binecuvântează, suflete, pe Domnul şi nu uita niciuna din
binefacerile Lui!“ Psalmul 103:1-2

N

u este neobişnuit să intri într-o biserică şi să auzi în
predici, în cântări sau în rugăciune cuvântul „binecuvântare“. Acesta nu este doar un cuvânt bisericesc, ci
este un cuvânt care odată ce este rostit de Dumnezeu şi uneori de
om, are un efect real şi practic. Mai ales în bisericile evanghelice,
nu este neobişnuit să auzi pe cineva spunând că a fost binecuvântat de versurile unei cântări pe care a ascultat-o sau de un mesaj
rostit de la amvonul bisericii. Aceasta înseamnă că respectiva
cântare sau mesajul ascultat a umplut un gol, a dat un răspuns
acolo unde era o întrebare, a dat o mângâiere, a produs bucurie
acolo unde era tristeŃe sau a produs o apropiere de Domnul,
apropiere care îl face pe cel binecuvântat în acest fel să binecuvânteze şi el pe Domnul prin a-I mulŃumi.
Când în familia unui credincios se naşte un copil, acesta este
dus în casa Domnului pentru un serviciu de binecuvântare ce
constă în evocarea Numelui Domnului peste el, urmând în acest
fel procedura recomandată de Scriptură. „Apoi i-a luat în braŃe, şi
i-a binecuvântat, punându-şi mâinile peste ei“ (Marcu 10:16).
„Astfel să pună Numele Meu peste copiii lui Israel, şi Eu îi voi
binecuvânta“ (Numeri 6:27). Era o vreme când binecuvântarea pe
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care părintele o rostea peste viaŃa unuia dintre copiii săi era
privită ca o comoară, însă cu timpul, pe măsură ce omul se vede
consideră capabil să facă tot mai multe lucruri de unul singur,
acest fel de binecuvântare, deşi are valoare şi astăzi, este din ce în
ce mai puŃin preŃuită. A fost o vreme când majoritatea tinerilor
credincioşi, atraşi de oferta binecuvântării rostite asupra lor la
căsătorie, se păstrau curaŃi nu ca să nu fie vorbiŃi sau stigmatizaŃi
în vreun fel, ci pentru a putea primi binecuvântarea Celui care
vede lucrurile ascunse ale oamenilor.
Când primim lumină asupra pasajului Scripturii pe care-l
studiem pentru a înŃelege voia lui Dumnezeu, unii dintre noi
spunem că am primit binecuvântare. Când ne trezim gândindu-ne
la o cântare cre?tină şi ea rămâne în gândul nostru toată ziua, de
asemenea putem spune că am fost binecuvântaŃi prin acea cântare.
Sunt oameni care mulŃumesc lui Dumnezeu pentru că au fost
binecuvântaŃi cu sănătate. Unii spun că au fost binecuvântaŃi cu o
soŃie bună, cu un soŃ bun sau cu copii ascultători. Când cineva
este înzestrat de Dumnezeu cu un anume talent spunem că a fost
binecuvântat de Dumnezeu cu acea abilitate. Când un credincios
care Îl cinsteşte pe Domnul cu averile sale, prosperă financiar
ajungând să aibă chiar mai mult decât îi este necesar este de
asemenea binecuvântat.
Găsim în Biblie că rolul şi abilitatea de a binecuvânta aparŃine
nu doar lui Dumnezeu, ci după cum a fost rânduit de El atât în
Vechiul Testament, cât şi în Noul Testament, această putere de a
binecuvânta aparŃine şi omului. Există o binecuvântare a oamenilor pentru oameni: „Moise şi Aaron au intrat în cortul întâlnirii.
Când au ieşit din el, au binecuvântat poporul. şi slava Domnului
s-a arătat întregului popor“ (Leviticul 9:23). Există o binecuvântare pe care o dă Dumnezeu oamenilor: „Pe când îi binecuvânta, S-a despărŃit de ei, şi a fost înălŃat la cer“ (Luca 24:51); şi
aşa cum reiese şi din textul motto, mai există şi posibilitatea ca
oamenii să-L binecuvânteze pe Dumnezeu. „Te voi binecuvânta
dar toată viaŃa mea, şi în Numele Tău îmi voi ridica mâinile“

(Psalmul 63:4). Ce ar putea da un copilaş tatălui său care este
foarte, foarte bogat? Ce ar putea să aleagă să cumpere dintr-un
magazin ca să arate că îl iubeşte? Probabil că orice i-ar cumpăra,
nu ar fi preŃuit aşa de mult ca o îmbrăŃişare şi un sincer: „Te
iubesc, tăticule!“ Ca fiinŃe foarte limitate, care nu avem nimic bun
pe care să nu-l fi primit de la El, suntem şi noi uneori în aceeaşi
situaŃie când dorim să dăm ceva Tatălui nostru ceresc. Chiar dacă
la prima vedere se pare că nu avem prea multe ce Îi putem da
Celui care ne-a oferit totul, vom discuta acest subiect cu scopul de
a dezvolta această cunoştinŃă a felului în care noi Îl putem binecuvânta pe Dumnezeu. „Toate lucrările Tale Te vor lăuda, Doamne!
şi credincioşii Tăi Te vor binecuvânta“ (Psalmul 145:10).
A binecuvânta este exact opusul actului de a blestema. De
aceea binecuvântarea implică un bine dorit şi cerut în dreptul unei
persoane sau lucru. După ce am enumerat diferite feluri în care
omul este binecuvântat, întrucât unele binecuvântări urmăresc
mai mult un scop pământesc, iar altele urmăresc mai mult un scop
duhovnicesc, ne putem întreba care dintre aceste două categorii
de binecuvântări ne interesează şi ni le dorim mai mult. Răspunsul la această întrebare poate să ne spună ceva despre cât de fireşti
sau cât de duhovniceşti suntem.
Prin a fi binecuvântat de Dumnezeu înŃelegem alegerea
Domnului de a-şi revărsa favoarea aducătoare de bine, fericire şi
împlinire asupra unui lucru sau asupra unei persoane. „Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care
ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în
locurile cereşti, în Hristos“ (Efeseni 1:3). În acest verset de
introducere a unei epistole a apostolului Pavel observăm două
părŃi care se binecuvântează reciproc, aşa că cel binecuvântat
binecuvântează pe Cel care l-a binecuvântat. ÎnŃelegem că noi
putem fi binecuvântaŃi de Dumnezeu, întrucât Cel mai mare
binecuvântează pe cel mai mic şi noi, cei săraci sufleteşte, am fost
îmbogăŃiŃi prin Isus Hristos. Însă este posibil să nu fie aşa de uşor
de înŃeles faptul că cel mai mic, adică noi, binecuvântăm pe
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Dumnezeu, care este cel mai mare. Din acest ultim text citat
reiese faptul că noi, care am fost binecuvântaŃi „cu tot felul de
binecuvântări duhovniceşti“, avem această abilitate de a binecuvânta pe Cel care ne-a dat aceste binecuvântări, deşi El nu duce
lipsă şi nici nu are nevoie de nimic de pe pământ. El este deja
desăvârşit în tot ce are şi omul nu poate adăuga nimic la
desăvârşirea Lui veşnică.
Expresia „binecuvântează“ sau „binecuvântaŃi pe Domnul“
este o expresie de recunoştinŃă faŃă de Dumnezeu, care prin Fiul
Său ne-a dat ceea ce noi avem nevoie mai mult ca orice, adică
iertarea şi mântuirea. Nu este prea greu pentru om să binecuvânteze pe Domnul atunci când îi merg bine afacerile, dar ni se cere
să maturi în credinŃă, care în mod sincer să binecuvântăm Numele
Domnului, adică să avem gânduri de mulŃumire la adresa Lui, în
orice împrejurare. „Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme;
lauda Lui va fi totdeauna în gura mea“ (Psalmul 34:1).
Sufletul nostru binecuvântează pe Domnul prin a-I recunoaşte
generozitatea, prin a recunoaşte că El este sursa a tot ce este bun,
prin a recunoaşte că toată slava Îi aparŃine Lui, prin a vorbi de
bine despre El, prin a nu uita de îndurarea pe care ne-a arătat-o şi
chiar şi prin a ne lăuda cu Numele Lui. Această stare de a binecuvânta pe Domnul nu rămâne doar la nivelul gândurilor noastre, ci
această preŃuire a noastră este exprimată prin cuvinte când vorbim, când cântăm despre El şi când ne rugăm. Sufletul nostru Îl
binecuvântează pe Domnul atunci când, în ciuda faptului că
ne-am născut cu o natură idolatră datorită căreia ne punem pe noi
şi dorinŃele noastre mai presus de toate, alegem să-L punem pe
Domnul şi dorinŃele Lui pe primul loc în viaŃa noastră. Sufletul
nostru Îl binecuvântează pe Domnul atunci când cercetăm Cuvintele pe care El ni le-a adresat, Scripturile, cu scopul de a învăŃa
mai mult despre caracterul lui Dumnezeu pentru a ne asemăna
mai mult cu El.
Atitudinea noastră de ascultare, ce atrage binecuvântarea Lui
atunci când biruim răul prin bine, Îl binecuvântează pe Domnul

prin aceea că un astfel de suflet Îi face bucurie la fel cum un copil
ascultător face bucurie părinŃilor lui. Aşa după cum Tatăl şi-a găsit
toată plăcerea în Fiul care a ascultat până la moarte, El îşi poate
găsi plăcerea şi în sufletul care odată născut de sus are dorinŃa de
a face voia Lui, prin a face de cunoscut Cuvântul Domnului celor
care încă nu au primit Vestea cea Bună. Un tată se bucură când
vede că unul dintre copiii lui sare în ajutor fratelui său, adică unui
alt copil al său. Tot aşa şi sufletul nostru Îl binecuvântează pe
Domnul atunci când noi, ca mădulare unii altora şi ca fraŃi în
Hristos ne iubim cu o dragoste sfântă şi suntem gata să ne ajutăm
unii pe alŃii. Domnul Isus merge până acolo că spune că atunci
când nu ne oprim în a face un bine celui care are nevoie de acel
bine, noi de fapt Îi facem bine şi-L binecuvântăm chiar pe
Domnul Isus (Matei 25:40).
Este posibil ca un tânăr să participe în cadrul şcolii la un
concurs sportiv, de exemplu de fotbal, şi tatăl acelui tânăr să asiste
de pe marginea terenului atunci când fiul lui joacă un meci important. Când acel tânăr marchează un gol în poarta adversă, uneori
tatăl este aşa de entuziasmat, aşa de bucuros, încât sare în sus de
bucurie. Într-un mod asemănător Tatăl nostru ceresc se bucură şi
putem spune că este binecuvântat atunci când un copil al Lui are
o biruinŃă asupra păcatului.
Una dintre binecuvântările pe care le primim pe pământ şi care
vor continua în ceruri este aceea că ne putem bucura de părtăşia
pe care o avem unii cu alŃii în casa de rugăciune în calitate de
copii ai Domnului. Această binecuvântarea ne prezintă oportunitatea ca şi noi, la rândul nostru, să binecuvântăm pe Domnul în
adunarea lui Dumnezeu. „Iată, binecuvântaŃi pe Domnul, toŃi
robii Domnului, care staŃi noaptea în Casa Domnului. RidicaŃi-vă
mâinile spre sfântul locaş, şi binecuvântaŃi pe Domnul!“ (Psalmul
134:1-2). Ridicarea mâinilor a fost şi încă mai este un semn de
predare pentru cei care sunt în război, dar în cazul sufletului credincios, ridicarea mâinilor exprimă nu doar o predare Domnului,
ci de asemenea este expresia înălŃării inimii noastre către Acela
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care este vrednic să primească slava şi cinstea. O astfel de jertfă a
laudelor la care participă inima noastră este o jertfă ce binecuvântează pe Domnul. „Prin El, să aducem totdeauna lui
Dumnezeu o jertfă de laudă, adică, rodul buzelor care mărturisesc
Numele Lui“ (Evrei 13:15). O astfel de închinare în duh şi adevăr
ne binecuvântează atât pe noi cât şi pe Domnul, pentru că atunci
când făptura noastră nouă participă la închinarea simŃită în duhul
nostru, ea confirmă efectul binecuvântat al jertfei Domnului Isus
în viaŃa noastră şi de asemenea confirmă că prin aceeaşi jertfă
omul şi Dumnezeu s-au împăcat, pentru a avea din nou părtăşie
împreună aşa cum a fost în Eden odată. O închinare sinceră şi
plină de afecŃiune în rugăciune sau printr-o cântare izvorâtă
dintr-o inimă mulŃumitoare, adusă Domnului, Îl proslăveşte pe
Dumnezeu. „Cine aduce mulŃumiri ca jertfă, acela Mă
proslăveşte...“ (Psalmul 50:23).
Este foarte potrivit pentru sufletul omului să-L binecuvânteze
pe Domnul, aşa cum ne îndeamnă textul citat la început, pentru
cine este El şi pentru ceea ce face El. Această închinare în care
sufletul omului Îl poate binecuvânta pe Domnul, trece dincolo de
simpatie, dincolo de un ataşament prietenesc, pentru că acest fel
de închinare care-L binecuvântează pe Domnul se foloseşte de
corzile inimii omului la care numai dragostea are acces. Această
dragoste nu rămâne niciodată la aceeaşi temperatură, ci ori se
răceşte ori devine mai fierbinte, aşadar este bine să ne îndemnăm
sufletul să binecuvânteze pe Domnul: „Binecuvântează, suflete,
pe Domnul!“ Dacă nu-L binecuvântăm aşa cum merită să fie
binecuvântat, putem ajunge în cele din urmă să avem o inimă ce
zace în întuneric. „Fiindcă, măcar că au cunoscut pe Dumnezeu,
nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulŃumit; ci s-au
dedat la gânduri deşarte şi inima lor fără pricepere s-a întunecat“
(Romani 1:21).
Atât Psalmul 103, cât şi 104 încep şi se sfârşesc cu un îndemn
dat sufletului de a binecuvânta pe Domnul; din acest motiv, sunt
doi psalmi cărora le stă bine împreună. Psalmistul David îşi

cheamă sufletul la închinare; am putea spune că îşi predică lui
însuşi sau vorbeşte cu el însuşi. A-Ńi predica Evanghelia Ńie însuŃi
prin a-Ńi spune ce a făcut Hristos pentru tine este şi astăzi o bună
metodă de a te apăra sau de a ieşi de sub apăsarea depresiei şi
a-Ńi ancora nădejdea în promisiunile Domnului. Reamintindu-Ńi
felul în care Dumnezeu binecuvântează omul, David şi-a înălŃat
sufletul pentru a-L putea binecuvânta şi adora pe Domnul. A face
aceasta nu înseamnă a da curs unei ceremonii după un anume
ritual rigid sau prin practicarea unui anumit obicei local sau
strămoşesc, ci această înălŃare a sufletului către Dumnezeu
înseamnă o exprimare şi închinare a duhului nostru.
David, care cunoştea bine porunca a treia din Decalog (Exodul
20:7), îşi cheamă sufletul la a binecuvânta Numele Domnului,
care este sfânt. Aceasta nu înseamnă doar menŃionarea unui
nume, ci a binecuvânta Numele Lui înseamnă a include în acele
gânduri şi cuvinte de binecuvântare atributele Lui, natura Lui şi
sfinŃenia Lui. Domnul este vrednic să-I binecuvântăm Numele
pentru lucrările pe care le-a făcut, pe care le face şi pe care le va
face. „Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti
slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile, şi prin
voia Ta stau în fiinŃă şi au fost făcute!“ (Apocalipsa 4:11).
Textul citat la început, aflat într-un psalm în care împăratul
David nu cere nimic şi nu se plânge de nimic, ne spune că acest
om care avea o inimă după inima lui Dumnezeu şi-a îndemnat
sufletul la a-L binecuvânta pe Domnul şi nu a vrut să facă această
slujbă duhovnicească de formă sau ca un om care este în mare
grabă, ci a avut dorinŃa de a privi atent la trecut, ca să nu uite nici
una din binefacerile Domnului faŃă de el. În cazul nostru, unele
binecuvântări primite le-am uitat, cu altele ne-am obişnuit, aşa că
ni se pare ceva normal sau ceva ce merităm, iar pe altele este posibil nici să nu le realizăm. Sunt totuşi foarte multe binefacerile pe
care le cunoaştem şi pentru care avem datoria de a binecuvânta
Numele Domnului. ştim cum să ne exprimăm înaintea Domnului
şi uneori folosim cuvinte de disperare când vrem ceva de la El; de
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aceea este potrivit să ne manifestăm cu acelaşi entuziasm şi
atunci când binecuvântăm Numele Domnului. „În fiecare zi Te
voi binecuvânta, şi voi lăuda Numele Tău în veci de veci“
(Psalmul 145:2).
ViaŃa este o realitate pe care o trăim, dar de felul în care o trăim
- binecuvântând Numele Domnului pentru bunătatea Lui - atârnă
atât fericirea noastră pe pământ, cât şi veşnicia sufletului nostru.
Binecuvântează pe Domnul pentru că Ńi-a încredinŃat cel puŃin un
talant pe care poŃi să-l pui în negoŃ. După principiul descoperit în
pilda talanŃilor, cel care este credincios cu un talant pe care-l
primeşte, este la fel de credincios ca şi cel ce este credincios cu
cinci talanŃi pe care-i primeşte, şi dacă amândoi sunt la fel de credincioşi cu ce li s-a încredinŃat, ne putem aştepta ca amândoi să
aibă aceeaşi răsplată. Acest principiu, când este înŃeles, poate evita
situaŃii în care să te alegi cu răni în suflet, pentru că poate anula
competiŃia şi invidia între cei care lucrează pentru Împăratul.
Binecuvântează pe Domnul chiar dacă, pământeşte vorbind,
Ńi-a dat mai puŃin; nu invidia pe cel care are mult, deoarece pentru el este mai greu să stea aproape de Domnul şi de aceea este în
mai mare pericol decât cel care are puŃin. Este o binecuvântare
pentru noi faptul că Domnul nu este cu noi doar în unele zile, nu
doar când trecem prin munŃii sau văile vieŃii, ci este cu noi în toate
zilele. De aceea Cel care a murit în locul nostru merită să fie
binecuvântat de cele mai înalte simŃăminte de care este în stare
inima noastră. Chiar dacă noi am spune că nu avem nimic cu
Satan, problema este că are el ceva cu noi. Din această cauză
prezenŃa permanentă a Domnului în viaŃa noastră este o binecuvântare pe care nu ştim să o preŃuim îndeajuns.
Se cuvine să binecuvântăm pe Domnul şi să-L proslăvim pentru că a hotărât să ne facă părtaşi Duhului Sfânt şi să ne sigilize
astfel ca suflete ce-i aparŃin Lui. Proslăvirea este actul credinciosului de a venera, de a-L lăuda pe Dumnezeu cu gândul, cu vorba
sau cu fapta pentru bunătatea Lui. Când ne facem acest inventar
al lucrurilor cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat, trebuie să

enumerăm printre comorile primite, aşa cum ne îndeamnă textul
citat la început, binecuvântarea de a avea la îndemână oricând
dorim noi Sfânta Scriptură prin care El ne vorbeşte cel mai des şi
care ne luminează calea către ceruri. Prin sfatul Scripturii,
Dumnezeu ne arată unde am greşit ca apoi să ne dea oportunitatea
de a ne schimba pentru a nu fi nevoie să fim pedepsiŃi. Oricine îşi
schimbă viaŃa după voia lui Dumnezeu realizează un succes.
Binecuvântăm pe Domnul pentru credincioşia Lui, întrucât
aceasta ne garantează promisiunea vieŃii veşnice. Domnul merită
să fie binecuvântat de sufletul mântuit, pentru că nu trăieşte la
voia întâmplării sau după placul vrăjmaşilor lui, ci viaŃa celui
mântuit este minuŃios supravegheată de Dumnezeu, începând de
la faptele bune pe care Domnul le-a pregătit ca să umblăm în ele
şi până la perii capului nostru care sunt număraŃi de El. Cugetând
la binecuvântările de care Dumnezeu ne-a făcut parte este bine să
nu uităm de harul de a fi lucrători împreună cu El. Este o
binecuvântare să ştim că viaŃa nu ne este risipită şi indiferent de
ce scenarii ale sfârşitului se desfăşoară în lume, ştim că viaŃa
noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu (Coloseni 3:3). Suntem binecuvântaŃi pentru că Dumnezeu are de-a face cu noi cu
multă milă, aşa cum un tată bun are milă de copilul lui. Suntem
binecuvântaŃi pentru că El, care ne cunoaşte mai bine decât ne
cunoaştem noi, nu ne cere niciodată ceea ce nu suntem în stare
sau lucrurile pentru care nu ne-a echipat sau nu ne-a dat putere.
Psalmistul David a cugetat la felul în care binecuvântările
Domnului i-au umplut viaŃa. Făcând acest lucru, asemeni lui
David, va fi şi este îndeajuns să motiveze pe cel care-L iubeşte pe
Domnul, să-L binecuvânteze. „Gata îmi este inima să cânte,
Dumnezeule!...“ (Psalmul 108:1). Eşti tu unul dintre sufletele
care au fost binecuvântate de Domnul? Eşti tu un suflet care
binecuvântează pe Domnul? Dacă vrei să fii un suflet care-L
binecuvântează pe Dumnezeu, fii sigur că mai întâi ai iertat pe cei
care Ńi-au greşit, după cum ne învaŃă Scriptura, ca lauda pe care o
aduci Domnului să fie primită de El. Suntem binecuvântaŃi de
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Domnul pentru că păcatul nostru este iertat; ca o dovadă că a fost
iertat, sufletul are dorinŃa ca şi el la rândul lui să binecuvânteze pe
Dumnezeu pentru mântuirea de care i-a făcut parte. Iertarea pe
care o dă Dumnezeu este o mare binecuvântare de care poate avea
parte oricine se pocăieşte. Faptul că El îndepărtează păcatele
noastre de la noi aşa cum este de departe răsăritul de apus (un
mod de a descrie infinitul) ne dă asigurarea că păcătosul iertat nu
se mai întâlneşte cu păcatele lui (Psalmul 103:12).
Spre deosebire de David, care a trăit înainte ca Domnul Isus să
aducă jertfa de răscumpărare pentru cei păcătoşi, noi astăzi avem
descoperirea întregii revelaŃii a planului de mântuire; de aceea, a
binecuvânta Numele Domnului este datoria noastră şi o lucrare
care ni se potriveşte chiar mai bine decât lui David. Dacă ai fost
binecuvântat de Domnul, cugetă la bunătatea Lui şi spune:
„Binecuvântează, suflete, pe Domnul!“
Amin

31
CINE VA MIJLOCI?
„Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceŃi rugăciuni,
cereri, mijlociri, mulŃumiri pentru toŃi oamenii, pentru împăraŃi şi pentru toŃi cei ce sunt înălŃaŃi în dregătorii, ca să putem duce astfel o viaŃă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea. Lucrul
acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu,
Mântuitorul nostru.“ 1 Timotei 2:1-3

P

rivind la lucrurile pe care le avem în comun oamenii
cred că am putea pune în capul listei următoarele: nevoia
de a fi în jurul altora ca şi noi, simŃim nevoia de a fi
iubiŃi şi de a iubi, nevoia să avem un rost în viaŃă care să ne dea
un sentiment de împlinire şi chiar dacă unii refuză să admită,
adânc în sufletul nostru, pusă de Dumnezeu, simŃim nevoia să-L
căutăm şi să-L cunoştem pe Acela care ne-a creat şi care este
Ziditorul cerului şi al pământului (Genesa 14:22).
Ce ne mai uneşte de multe ori pe noi oamenii sunt necazurile
şi necesităŃile pe care le întâmpinăm în viaŃă. Una din aceste necesităŃi este aceea de a avea pe cineva puternic care poate să ne vină
în ajutor la vreme de necaz: Dumnezeu. Când Iov a ajuns în
necaz, a simŃit nevoia de a avea pe cineva care să-i vină în ajutor,
care să pledeze cazul lui înaintea lui Dumnezeu şi cu durere a
recunoscut că în acea vreme nu era nimeni care să mijlocească
pentru el. „Nici nu este nici vreun mijlocitor între noi, care să-şi
pună mâna peste noi amândoi“ (Iov 9:33).
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Vestea bună a Evangheliei vesteşte omului păcătos că s-a găsit
un Mijlocitor care să pledeze cazul lui şi chiar mai mult, să
plătească vina lui ca relaŃia de pace şi prietenie dintre el şi
Dumnezeu să fie restaurată aşa cum era înaintea de căderea omului în păcat şi astfel să scape de osânda care urmăreşte pe cel care
are păcat. „Cine-i va osândi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a şi
înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu, şi mijloceşte pentru noi!“
(Romani 8:34).
Legea mozaică a arătat lipsurile şi a dovedit neputinŃa omului
de a trăi la standardul cerut de Dumnezeu, dar prin Domnul Isus
a venit harul cu făgăduinŃele lui. „Dar acum Hristos a capătat o
slujbă cu atât mai înaltă cu cât legământul al cărui mijlocitor este
El, e mai bun, căci este aşezat pe făgăduinŃe mai bune“
(Evrei 8:6). Când apar nevoile, necazurile şi greşelile în viaŃa
noastră, apare imediat şi îndoiala care spune: Va vrea? sau poate
chiar: Va putea Dumnezeu? La dreapta Tatălui avem pe Domnul
Isus care are toată puterea în cer şi pe pământ; El mijloceşte pentru noi fiindcă El este Singurul care are dreptul de a face aceasta
înaintea Tatălui. „Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur
mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos“
(1 Timotei 2:5). După rânduiala pusă de Dumnezeu, nici îngerii,
nici sfinŃii care şi-au isprăvit alergarea pe pământ cu bine, ci doar
Domnul Isus este Mijlocitorul nostru în Cer. „Pe cine altul am eu
în cer afară de Tine? şi pe pământ nu-mi găsesc plăcerea în nimeni
decât în Tine“ (Psalmul 73:25).
După naşterea de sus devenim copii ai lui Dumnezeu şi suntem
umpluŃi cu puterea Duhului Sfânt; avem în templul trupului
nostru pe Dumnezeu Duhul Sfânt care nu doar ne cârmuieşte şi
conduce în tot Adevărul, dar deasemenea mijloceşte pentru noi
după voia lui Dumnezeu. „şi Cel ce cercetează inimile, ştie care
este năzuinŃa Duhului; pentru că El mijloceşte pentru sfinŃi după
voia lui Dumnezeu“ (Romani 8:27). Faptul că toŃi am fost copii şi
unii din noi suntem părinŃi ne ajută să înŃelegem ce înseamnă să
ai un mijlocitor care are trecere înaintea celui la care mijloceşte.

Când un copil vrea ceva şi unul din părinŃi nu prea este deacord
cu acel lucru, copilul ştie să meargă la celălat părinte să spună:
„Roagă pe tata“ sau „Roagă pe mama să mă lase să mă duc în
cutare loc, să-mi cumpere cutare lucru sau să facă o anumită
favoare“. Am văzut cazuri în care chiar şi copiii între ei ştiu să
trimită pe unul dintre ei, care li se pare că are mai multă trecere,
să ceară ceva de la părinŃi sau de la profesori.
Noi avem ca Mijlocitor pe Domnul Isus, care este Fiul Tatălui
din cer, în care El îşi găseşte toată plăcerea. El ia cauza noastră,
când este după voia Lui, o pledează înaintea Tatălui şi mijlocirea
Lui este aşa de eficientă încît nu pierde nici un caz. Pentru că
Dumnezeu este desăvârşit şi în bunătate, El vrea şi chiar Îi place
să fie rugat spre a fi înduplecat să ierte şi să dea oamenilor încă o
şansă, aşa cum vedem şi din viaŃa împăratului Manase unul
dintre cei mai răi împăraŃi care au domnit în Iuda. „I-a făcut
rugăciuni; şi Domnul, lăsându-Se înduplecat, i-a ascultat cererile,
şi l-a adus înapoi la Ierusalim în împărăŃia lui. şi Manase a cunoscut că Domnul este Dumnezeu“ (2 Cronici 33:13).
Dumnezeu a rânduit ca pe pământ şi oamenii să îndeplinească
această slujbă de mijlocire; legile date preoŃilor prin Moise, precum şi slujba preoŃiei din vechime dovedesc aceasta. Dumnezeu
caută oamenii care să fie mai puŃin interesaŃi de lucrurile acestui
pământ şi mai mult interesaŃi de lucrurile spirituale care rămân
veşnic. El caută mijlocitori care să stea în spărtură şi să mijlocească pentru alŃii şi aşteaptă aceasta de la fiecare copil al
Domnului (1 Petru 2:9). Uneori din cauza unui om neprihănit
Dumnezeu scapă o cetate şi în acest fel acel suflet devine ca un
mijlocitor care poate interveni şi care poate domoli mânia lui
Dumnezeu de peste acea cetate. „CutreieraŃi uliŃele Ierusalimului,
uitaŃi-vă, întrebaŃi şi căutaŃi în pieŃe, dacă se găseşte un om, dacă
este vreunul care să înfăptuiască ce este drept, care să se Ńină de
adevăr, şi voi ierta Ierusalimul“ (Ieremia 5:1).
Un preot era omul care făcea legătura în Dumnezeu şi popor la
fel cum un pod uneşte două Ńărmuri între care este o prăpastie.
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Dumnezeu a vrut să fie înduplecat de Avraam, de aceea i-a spus
ce are de gând să facă cetăŃilor din valea Sodomei. Dumnezeu nu
avea nevoie să vină jos să vadă sau să trimită îngeri în
recunoaştere pentru că El este Omniprezent, dar a ales să vină să
vorbească în limba şi pe înŃelesul lui Avraam, ca Avraam să mijlocească pentru acei oameni care nu meritau un mijlocitor. „Avraam
s-a apropiat, şi a zis: «Vei nimici Tu oare şi pe cel bun împreună
cu cel rău?»“ (Genesa 18:23). Avraam a mijlocit bazându-se pe
caracterul lui Dumnezeu de a fi drept şi bun şi chiar dacă la final
cetăŃile au fost nimicite, totuşi Avraam a primit mai mult decât a
cerut în mijlocirea lui. În târgul lui cu Dumnezeu, având în vedere
scăparea nepotului său Lot, prin mijlocirea pe care a făcut-o a
obŃinut graŃierea, cred temporară, a cetăŃilor în cazul că s-ar fi
găsit zece oameni neprihăniŃi, dar deşi nu s-au găsit zece, totuşi
Dumnezeu a oferit o scăpare lui Lot şi familiei lui.
Prin credinŃă Avraam a devenit prieten cu Dumnezeu (Iacov
2:23) şi Dumnezeu i-a spus din secretele Lui sau cum le numeşte
Scriptura, i-a spus din tainele Lui. Dacă te temi de Domnul,
ferindu-te de ce este rău, Dumnezeu îŃi va extinde şi Ńie prietenia
Lui şi îŃi va da din gândurile Lui (1 Corinteni 2:16) şi îŃi va spune
din secretele Lui. „Prietenia Domnului este pentru cei ce se tem
de El, şi legământul făcut cu El le dă învăŃătură“ (Psalmul 25:14).
Putem vedea în Scriptură multe cazuri în care oamenii au ales
şi au cerut ca un anumit om să mijlocească pentru popor pentru că
într-un astfel de om au fost recunoscute calităŃile necesare unui
mijlocitor. Căpeteniile oştirii din Ierusalim l-au rugat pe Ieremia
să mijlocească înaintea Domnului pentru cetate. „şi au zis prorocului Ieremia: «Fie bine primită înaintea ta rugămintea noastră!
Mijloceşte pentru noi la Domnul, Dumnezeul tău, pentru toŃi cei
ce au mai rămas, căci eram mulŃi, dar am mai rămas numai un mic
număr, cum bine vezi tu însuŃi cu ochii tăi»“ (Ieremia 42:2).
Aaron a mijlocit cu succes pentru popor ca urgia Domnului să se
potolească când acesta mâniase pe Domnul. (Numeri 16:47,48).
La rugămintea lui Ezechia, prorocul Isaia a mijlocit cu succes

pentru popor când armatele sirienilor erau la porŃile cetăŃii
Ierusalimului (2 ÎmpăraŃi 19:2-4). La cerinŃa poporului care a fost
atacat de şerpi în pustie, Moise a mijlocit pentru poporul care prin
cârtire a atras mânia lui Dumnezeu asupra lor. „Poporul a venit la
Moise, şi a zis: «Am păcătuit, căci am vorbit împotriva
Domnului, şi împotriva ta. Roagă-te Domnului, ca să se depărteze
de noi aceşti şerpi.» Moise s-a rugat pentru popor“ (Numeri 21:7).
Când Israel a luptat cu Amalec, Moise a mijlocit pentru
poporul care lupta, Ńinând mâinile ridicate şi având în mână toiagul lui Dumnezeu. Aaron şi Hur au cooperat cu Moise prin a-i Ńine
mâinile ridicate când Moise era prea obosit să le mai poată Ńine în
sus (Numeri 17:12). Când poporul Israel a fost înfricoşat de
prezenŃa lui Dumnezeu, a cerut să nu le mai vorbească Dumnezeu
direct, ci unui mijlocitor, lui Moise, ca apoi el să le comunice voia
lui Dumnezeu (Exodul 20:19; Deuteronom 5:27).
Dumnezeu mai caută astfel de lucrători şi astăzi, oameni ca
Neemia şi Daniel, care au mijlocit pentru poporul Domnului.
Dragostea lui Dumnezeu pentru om nu a constat în nişte urări sau
dorinŃe de bine, ci ea s-a dovedit prin faptul că Domnul Isus s-a
implicat într-un mod direct şi costisitor în mântuirea noastră.
Dragostea noastră pentru El şi pentru sufletele oamenilor se
dovedeşte de asemenea prin a ne implica la rândul nostru în
lucrarea de mântuire prin mijlocirea pentru alŃii. Odată ce ai înŃeles că ai chemarea de a mijloci şi printr-o viaŃa trăită în curăŃie
spirituală, prin intermediul rugăciunii te faci disponibil pentru
această slujbă, vei ajunge să cunoşti că secretul biruinŃei stă
într-o fermă încredere în ce a spus Dumnezeu în Cuvântul Lui.
Succesul tău ca mijlocitor sau războinic în rugăciune va
depinde de măsura în care viaŃa ta este predată Domnului, ca apoi
să doreşti să fii folosit de El în această slujbă. Când mijlocim pentru cei care trec prin încercări sau pentru cei care au căzut în cursa
celui viclean ne asemănăm cu Domnul Isus şi îi plăcem Lui. „Dar
dacă se găseşte un înger mijlocitor pentru el, unul din miile
acelea, care vestesc omului calea pe care trebuie s-o urmeze,
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Dumnezeu Se îndură de el şi zice îngerului: «Izbăveşte-l, ca să nu
se pogoare în groapă; am găsit un preŃ de răscumpărare pentru
el!»“ (Iov 33:23-24).
Cât timp suntem în acest trup pe pământ nu suntem absolviŃi
de datoria de a mijloci ca unii care vestim calea Domnului cu
vorba şi cu fapta; putem îndeplini această slujbă înaltă care ne
face să semănăm cu Cel care mijloceşte pentru noi în cer atunci
când cădem şi avem nevoie de iertare: „Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiŃi. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la
Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel neprihănit“ (1 Ioan 2:1).
ViaŃa credinciosului trebuie să includă slujba de mijlocire pentru
lucrarea Domnului care are de-a face cu sufletele nemântuite. Nu
toŃi pot predica de la un amvon şi nu toŃi pot fi misionari, dar toŃi
pot şi trebuie să-şi plece în supunere genunchii înaintea lui
Dumnezeu şi recunoscând dependenŃa de bunătatea lui
Dumnezeu, pot mijloci pentru alŃii.
CredinŃa face din noi mijlocitori aşa cum a făcut din cei patru
inşi care au dus un slăbănog înaintea Domnului Isus, care l-a iertat şi l-a vindecat (Marcu 2:1-12). CredinŃa noastră hrănită de
Cuvântul lui Dumnezeu şi de experienŃa trăirii cu Dumnezeu ne
dă şi nouă oportunitatea de a duce slăbănogii înaintea Domnului,
prin rugăciune, ca El să-i vindece. Orice unire cu Capul care este
Hristos, duce la o unire cu trupul Lui, pentru că mădularele
aceluiaşi trup nu trăiesc separat unele de altele, ci doar lucrând
împreună spre binele întregului trup. Ca mădulare unii altora
dorim şi urmărim binele celorlalŃi; atunci când îndeplinim slujba
de mijlocitori prin a cere favoarea Împăratului peste viaŃa celor
credincioşi care trec prin încercări sau peste viaŃa acelora care fac
o slujbă în lucrarea Domnului, dovedim că nu suntem organe bolnave care sunt rivale, ci suntem organe sănătoase care dorim
binele celorlalte mădulare din trup.
Aşa cum scrie în textul biblic folosit ca motto, avem chemarea
să facem rugăciuni si mijlociri pentru toŃi oamenii pentru că lucrul
acesta este bun şi bine primit înaintea lui Dumnezeu pentru că

dovedeşte că avem o dragoste şi credinŃă adevărată, lipsită de
egoism. Dacă poŃi face ceva care să rămână după ce pleci de pe
pământ, ceva care să aducă bucurie şi câştig lui Dumnezeu, vei şti
că ai făcut cel puŃin o parte din lucrarea menită de Dumnezeu
pentru viaŃa ta; una dintre aceste lucrări este slujba de mijlocire
care poate avea efecte veşnice. Multe din marile treziri spirituale
se datorează unor persoane socotite de societate a fi lipsite de
importanŃă şi influenŃă, dar aceste persoane care au mijlocit
înaintea Domnului pentru revărsări de har s-au dovedit a fi suflete
cu mare influenŃă în cer.
Din motto reiese clar că noi ca şi copii ai Domnului, prin slujba de mijlocire putem şi trebuie să fim un factor care influenŃează
chiar şi binele unui oraş sau al unei Ńări. Cine va mijloci? Vei fi tu
unul din aceia care simte cu inima lui Dumnezeu şi vei dori mântuirea celor păcătoşi? Cine va mijloci pentru cei nemântuiŃi din
familia ta? Cine va mijloci pentru vecinii tăi, pentru lucrarea din
biserica unde mergi, pentru oraşul în care locuieşti? Când Avraam
a mijlocit pentru scăparea altor suflete s-a asemănat cu Domnul
Isus Hristos; se aşteaptă şi de la noi, cei care am îmbrăcat haina
neprihănirii lui Hristos să fim nişte mijlocitori înaintea lui
Dumnezeu: „Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceŃi rugăciuni,
cereri, mijlociri, mulŃumiri pentru toŃi oamenii“ (1 Timotei 2:1).
Dumnezeu aşteaptă ca oameni să mijlocească unii pentru alŃii aşa
de mult, încât atunci când nu se găseşte cine să mijlocească, El se
miră: „El vede că nu este nici un om, şi Se miră că nimeni nu
mijloceşte...“ (Isaia 59:16).
Trăim într-o lume care merge din rău în mai rău, o lume care
vrea să scape de orice răspundere în faŃa autorităŃii lui Dumnezeu.
Într-o astfel de lume, care în mod distrugător sapă la temeliia
instituŃiei căsatoriei şi a creşterii copiilor în frică şi temere de
Domnul, fiecare părinte are slujba de mijlocitor pentru copiii lui.
Iov era un om care avea obiceiul bun de a mijloci pentru familia
lui. Era preot în casa lui: „şi, după ce treceau zilele de ospăŃ, Iov
chema şi sfinŃea pe fiii săi: se scula dis-de-dimineaŃă şi aducea
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pentru fiecare din ei câte o ardere de tot. Căci zicea Iov: «Poate
că fiii mei au păcătuit şi au supărat pe Dumnezeu în inima lor.»
Aşa avea Iov obiceiul să facă“ (Iov 1:5).
Mijlocirea cultivă în noi o stare de supunere faŃă de
Dumnezeu; am putea spune că este un fel de parteneriat între
credinciosul din linia întâi şi Dumnezeu, pentru că mijlocirea pe
care o facem pentru alŃii este o împlinire a dorinŃei lui Dumnezeu.
Copiii Domnului cunosc puterea mijlocirii, de aceea când trec
prin situaŃii dificile nu ezită să ceară ajutorul pe care-l poate aduce
mijlocirea altora. „Vă îndemn dar, fraŃilor, pentru Domnul nostru
Isus Hristos, şi pentru dragostea Duhului, să vă luptaŃi împreună
cu mine, în rugăciunile voastre către Dumnezeu...“ (Romani
15:30). Domnului îi place mijlocirea făcută nu de formă, ci cu
„patos“, cu pasiune. Această slujbă, de obicei mai puŃin preŃuită
de oameni pentru lipsa ei de expunere înaintea oamenilor, este
apreciată de aceia care înŃeleg luptele spirituale, nevăzute de ochii
de carne, care se dau în jurul nostru (Efeseni 6:12).
Tipic nouă oamenilor este să spunem că-L iubim pe Domnul ca
apoi să nu mai iubim pe ceilalŃi, dar Domnul Isus ne cere să-i
iubim pe oamenii din jurul nostru şi facem aceasta şi prin a
mijloci pentru ei. O credinŃă adevărată nu poate sta nepăsătoare
faŃă de cei care mor nemântuiŃi, ci caută căi, una dintre ele fiind
mijlocirea, prin care să îndrepte sufletele spre Cel care le poate da
iertare şi viaŃă veşnică. Este bine şi necesar să ne întrebăm care
este aportul nostru individual la lucrarea de mijlocire pentru cei
nemântuiŃi, pentru că nimeni nu are chemarea doar să stea în via
Domnului; este bine să facem aceasta ştiind că lucrarea noastră va
fi evaluată în modul cel mai serios înaintea cerului.
Vedem cum istoria lumii se afundă tot mai mult într-o beznă
spirituală, de aceea trebuie să luăm în serios această slujbă de
mijlocire prin care, aşa ca Aaron şi Hur odinoară, putem Ńine sus
mâinile celor care duc vestea bună a Evangheliei până la marginile pământului. MulŃi oameni s-au sacrificat pentru ca Evanghelia
să triumfe şi să ajungă până la noi; în comparaŃie cu lucrarea unor

astfel de credincioşi, slujba de mijlocire pentru suflete este
printre cele mai uşoare dintre lucrările pe care le putem face pentru cauza Evagheliei de care vrem să avem şi noi parte împreună
cu cei care şi-au dat viaŃa pentru ea. Cine va mijloci? Vei fi tu unul
din acele suflete? Se spune că „Nu pot“ n-a făcut niciodată nimic,
pe când „Să încerc“ a făcut uneori minuni.
PoŃi să alegi să spui că nu poŃi să dedici timp acestei slujbe, dar
în cer un astfel de răspuns este citit „nu vreau“; sau poŃi să
încerci, prin a face o listă cu numele acelora pentru care vrei să
mijloceşti în mod regulat şi Dumnezeu care vede în ascuns îŃi
va răsplăti. A simŃi durere pentru sufletele care mor nemântuite şi
a mijloci pentru ele face parte din crucea pe care Domnul ne-o
dă să o purtăm şi dacă ne facem slujba cu cinste slujind
cu bucurie, vom ajunge acolo unde este Cel pe care-L slujim:
„Dacă îmi slujeşte cineva, să Mă urmeze; şi unde sunt Eu,
acolo va fi şi slujitorul Meu. Dacă Îmi slujeşte cineva, Tatăl îl va
cinsti“ (Ioan 12:26).
Domnul Isus este în ceruri unde şade ca Mijlocitor, dar înainte
de aceasta a trecut pe la Golgota, unde a dovedit ascultarea şi
iubirea lui faŃă de Dumnezeu Tatăl. Dacă vrem să ajungem şi noi
unde este El trebuie să nu ocolim crucea, pentru că cei care evită
să treacă pe la cruce nu mai ajung unde este Domnul, ci ajung
într-un loc de nedorit. ViaŃa trece şi tu treci cu ea, dar aşa cum
spune o cântare: „De aici te pregăteşti, Unde vrei să locuieşti“ şi
transferul la acel loc veşnic poate fi brusc şi pe neaşteptate.
Cel mai nedorit mesaj în bisericile din America este acela
despre judecata lui Dumnezeu care va pedepsi păcatul, pentru că
încet dar sigur, creştinismul alunecă spre o alienare de tot ce
înseamnă Dumnezeu, ascultare de Dumnezeu şi credinŃă în
Dumnezeu; în acest fel creştinii devin tot mai toleranŃi la ideea de
uniformizare (ecumenism) a religiilor, chiar dacă aceasta presupune acceptarea unor manifestări păgâne care mai degrabă fac
din casa de rugăciune o casă a lui Baal sau o casă a Dianei, decât
o casă a lui Dumnezeu.
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Cine va mijloci pentru aceste suflete orbite de strălucirea trecătoare a acestei lumi? Vrei să fii tu unul din aceştia? Majoritate
oamenilor doresc să audă mesaje care să-i facă să se simtă bine,
fară ca ei să fie bine de fapt cu Dumnezeu. Nu puŃini din cei care
se folosesc de numele de creştini caută ceea ce satisface nevoile
poftei trupului pentru acum şi pentru astăzi, la preŃul veşniciei în
iad. Cine va mijloci pentru aceştia ca Dumnezeu să îi
dezrobească? Când vorbim de focul care va arde acest pământ cu
tot ce este pe el ( 2 Petru 3:10), oamenii spun că nu se poate ca un
Dumnezeu bun să nimicească felul lor de viaŃă şi apoi să-i trimită
în iad pentru veci, dar acest Dumnezeu bun şi-a arătat deja bunătatea faŃă de om prin faptul că şi-a trimes Fiul să moară pe o cruce
de mâna oamenilor setoşi de sânge, ca astfel oricine crede în El să
scape de plata păcatului lor şi de mânia viitoare.
În vremea în care trăim tot mai multe biserici urmăresc
creşterea numerică cu orice preŃ şi pentru aceasta încurajează
divertismentul, chiar dacă în acest fel produc creştini superficiali,
care refuză mustrarea Duhului şi cer în schimb a fi distraŃi în
fiecare duminică. Cine va mijloci pentru aceştia? Este nevoie ca
Dumnezeu să ridice învăŃători care insistă asupra valorilor sănătoase, care nu aleargă după teorii sofisticate şi care înŃeleg că trebuie timp şi investiŃie ca un suflet să crească sănătos. Cine va
mijloci ca Dumnezeu să ridice astfel de oameni? Dacă te hotărăşti
să accepŃi slujba de mijlocitor în rugăciune, punând timp deoparte
numai pentru aceasta, conform Cuvântului Scripturii atragi
binecuvântările cerului asupra ta: „Sufletul binefăcător va fi săturat, şi cel ce udă pe alŃii va fi udat şi el“ (Proverbe 11:25).
Dacă în calitate de credincios accepŃi slujba de mijlocire, vei
dovedi că iubeşti pe ceilalŃi copii ai Domnului şi sufletele celor
nemântuiŃi, şi va veni o vreme când vei culege roade de care ai să
te bucuri. Lucrează pentru Domnul cu toată inima, pentru că Cel
ce vine va veni şi răsplata Lui este cu El (Apocalipsa 22:12).
Amin
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LUCRURI CARE ÎNSO{ESC MÂNTUIREA
„Măcar că vorbim astfel, preaiubiŃilor, totuşi de
la voi aşteptăm lucruri mai bune şi care însoŃesc
mântuirea.“ Evrei 6:9

C

ei care am locuit pentru un timp în oraşe mai mari ştim
să preŃuim o ieşire la munte, în natură, departe de
vacarmul circulaŃiei şi de aerul poluat al oraşului. Aşa
cum ştim să ne bucurăm de o gură de aer curat într-o astfel de
ieşire în natură, tot aşa sufletul nostru se bucură când, pentru un
timp pus deoparte pentru aceasta, în prezenŃa Domnului prin rugăciune şi Cuvânt, luăm o gură din aerul curat al cerului. Studiul
Scripturii este o preocupare de bază a fiecărui credincios adevărat
care a intrat în posesia unei Scripturi; cu toate că acest Cuvânt nu
se schimbă şi nici nu trece vreodată (Matei 24:35), lumina pe care
o primim pentru a înŃelege Cuvântul poate creşte şi, în acest fel,
în mod proporŃional şi noi creştem în cunoştinŃa Domnului
(Efeseni 4:15). Atraşi de frumuseŃea adevărurilor din Scriptură,
care se armonizează între ele, cei care studiază subiectele pe care
le tratează această carte fără egal, beneficiază de pe urma unui
astfel de studiu. Deşi recunoaştem că pentru acum cunoaştem în
parte, ştim că studiul acestei cărŃi ne poate hrăni sufletul atunci
când căutăm să cunoaştem adevărul cu dorinŃa de a-l trăi.
Orice bucătăreasă bună ne-ar putea spune că pentru a găti o
mâncare gustoasă, nu poŃi să arunci orice în oală, ceea ce găseşti
la întâmplare, ci pentru o anume mâncare se Ńine seama de o anu317
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mită listă de ingrediente şi există o anumită ordine în care aceste
ingrediente sunt adăugate pentru a găti mâncarea. Procesul de
mântuire a omului are şi el o serie de lucruri şi lucrări coordonate
de Duhul Sfânt, care sunt făcute într-o anumită ordine pentru ca
rezultatul final să fie acela dorit de Dumnezeu. Când apostolul
Pavel vorbeşte despre virtuŃile şi harul ce însoŃesc mântuirea, le
numeşte „lucruri cari însoŃesc mântuirea“. CredinŃa noastră,
oricât de preŃioasă şi necesară este ea, cât şi dragostea noastră sau
faptele noastre bune, care însoŃesc ca un alai în sărbătoare
comoara mântuirii, nu produc singure mântuirea în sufletul omului, pentru că mântuirea vine la noi în atmosfera creată de Duhul
Sfânt, prin voia suverană a lui Dumnezeu Tatăl, prin jertfa de
sânge nevinovat adusă de Domnul Isus Hristos o dată pentru
totdeauna pe Golgota.
Pe vremuri, când un împărat bogat călătorea cu anturajul lui
prin Ńară, trimitea înaintea lui echipe de oameni care făceau aranjamentele necesare şi se îngrijeau de lucrurile care avea să fie
văzute de împărat, începând de la starea şi siguranŃa drumurilor, a
podurilor, până la alegerea locurilor de popas unde împăratul avea
să tragă peste noapte. Aceste pregătiri plătite din vistieria împăratului erau lucruri care făceau parte din planul de călătorie al
împăratului, de care administratorii lui se ocupau cu multă
atenŃie. Înainte ca omul să primească darul mântuirii, care este o
comoară ce nu poate fi evaluată în valori pământeşti, lucrurile
care însoŃesc mântuirea sunt trimise de Împărat ca să pregătească
viaŃa şi inima ce-L va găzdui nu temporar, ci în mod permanent
pe Împăratul Isus.
ÎnŃelegerea unor lucruri importante, precum alegerea făcută de
Împărat, planul de răscumpărare şi oferta legământului, este o
lucrare deosebită deoarece există lucrări ce pregătesc calea şi
însoŃesc comoara mântuirii. Nimic din ceea ce este necesar pentru ca omul să poată primi darul mântuirii nu este lăsat la voia
întâmplării. Cunoaşterea adevărului despre cine este Domnul Isus
şi care este starea noastră ca păcătoşi faŃă de Dumnezeu, face

parte din lucrurile care însoŃesc alaiul mântuirii, fiind trimise la
noi ca să înŃelegem de ce avem nevoie aşa de mare de comoara pe
care ne-o oferă Dumnezeu.
Duhul Sfânt este Cel care ne dă luciditatea de a vedea cât de
necesare sunt aceste lucruri, întrucât omul păcătos de la sine este
mândru şi dacă crede în existenŃa mântuirii, în multe cazuri se
vede merituos şi în stare să plătească el însuşi pentru ea. Fără
Duhul Sfânt îi este imposibil omului să se căiască de trecutul
păcătos. Odată ce cercetarea Duhului Sfânt este primită, El ne
poate ajuta să exprimăm ceea ce este în inima noastră, fiindcă noi
singuri nu putem face acest lucru. Cel care nu se împotriveşte
cercetării Duhului Sfânt, care este una dintre lucrările ce însoŃesc
mântuirea, poate lua decizii care-l vor determina să acŃioneze
împotriva felului său firesc, dar spre binele lui duhovnicesc
(2 Corinteni 12:10). Fără Duhul Sfânt care vine la uşa inimii celui
păcătos, omul nu poate avea credinŃă, nu se poate umili şi
recunoaşte că are mare nevoie de ceea ce Dumnezeu are de
oferit şi nu poatea avea nici dragoste faŃă de Dumnezeu. Până
când Duhul Sfânt nu vine cu lumina Sa, omul se vede pe sine a fi
cumsecade şi chiar că ar merita să primească darul mântuirii, pentru că se uită la alŃii pe care-i vede mai răi decât este el. Când prin
convingerea pe care o dă Duhul Sfânt omul primeşte adevărul
Scripturii despre mântuire şi doreşte să fie curat, este pentru
prima dată când duhul lui simte pulsul unei vieŃi spirituale
(Efeseni 2:1). Nu este neobişnuit să auzi astfel de suflete care au
venit în contact cu glasul Evangheliei că spun: „Niciodată nu am
simŃit aşa ceva!“, „Parcă tot Cuvântul pe care l-am auzit mi-a fost
adresat mie personal!“ sau „Nu ştiu exact ce se întâmplă, dar ceva
s-a schimbat în mine“.
PocăinŃa, care vine tot de la Dumnezeu, îşi face partea tainică
în viaŃa unui astfel de suflet care renunŃă la calea lui de a obŃine
mântuirea şi primeşte calea trasată de Dumnezeu, care împreună
cu iertarea aduce cu Sine bucuria şi pacea. Împăratul Isus vrea să
locuiască prin Duhul Sfânt în inima omului, dar nu va alege să
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locuiască într-o inimă murdară; de aceea aceste lucruri ce vin cu
mântuirea sunt absolut necesare, întrucât rezultatul acŃiunii acestor lucruri este că omul care se pocăieşte primeşte o inimă nouă.
„Le voi da o altă inimă, şi voi pune un duh nou în voi. Voi lua din
trupul lor inima de piatră, şi le voi da o inimă de carne“ (Ezechiel
11:19). Aceste momente ale pocăinŃei şi ale hotărârii de a trăi
curat pentru Dumnezeu sunt cunoscute ca momentele în care
Duhul Sfânt produce naşterea din nou (Ioan 3:3). Această expresie nu este un clişeu ce sună bine de la amvon, ci este o experienŃă
reală. Este momentul când simŃi că devii o nouă fiinŃă: „Căci,
dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au
dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi“ (2 Corinteni 5:17).
Aceste momente ale naşterii din nou sunt pregătite cu multă
grijă de lucrurile care au venit cu mântuirea şi sunt momentele
solemne când Împăratul Isus este primit în inimă. Casa cea murdară a fost spălată de orice corupŃie a păcatului ca apoi să
fie umplută de prezenŃa Împăratului împreună cu lucrurile ce
vin împreună cu darul mântuirii. În acele clipe de înnoire
lăuntrică, libertatea de vina păcatului nu mai este o iluzie, iar
nădejdea vieŃii veşnice nu mai este doar o dorinŃă care pare
imposibil să fie îndeplinită, ci într-o atmosferă a bucuriei aceste
lucruri devin o realitate.
Pentru cel care prin pocăinŃă a fost născut din nou, evlavia nu
este o mască pe care o pune pe faŃă în diferite împrejurări, ci este
un mod de a trăi care nu se schimbă indiferent de circumstanŃe.
Această făptură nouă, guvernată de Duhul Sfânt, trece prin
schimbări ce fac posibil ca Împăratul să se simtă bine în acea
inimă, aşa că vorbirea urâtă dispare şi apar cuvinte potrivite a fi
în gura celui mântuit. ConştiinŃa eliberată de vină, ca de o mare
datorie ce a fost plătită de Împărat, se bucură că a scăpat de vechii
prieteni: minciuna, destrăbălarea şi anturajul lor, şi spune bun
venit unor noi prieteni sinceri care sunt rugăciunea, studiul
Scripturii, cântarea de laudă şi râvna de a face lucrurile care plac
Împăratului.

Printre lucrurile care însoŃesc mântuirea este că în viaŃa credinciosului apare un nou fel de poftă de mâncare: „Isus le-a zis:
«Mâncarea Mea este să fac voia Celui ce M-a trimis, şi să
împlinesc lucrarea Lui»“ (Ioan 4:34). Cel credincios trece de la a
face voia lui la a face voia lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă
recunoaşterea autorităŃii Domnului, dependenŃă şi supunere faŃă
de El. După cum uneori a cinsti pe cineva înseamnă să afli ce îi
place şi care-i sunt gusturile, ca apoi să cauŃi să faci sau să-i dai
acel lucru, tot aşa cel care-L primeşte pe Domnul ca Stăpân în
viaŃa lui, plin de focul dragostei, caută să facă lucrurile care-I plac
Domnului. MulŃi creştini sunt gata să vorbească despre cât îi
iubeşte Dumnezeu, dar nu toŃi sunt gata să spună cât şi care este
felul în care ei Îl iubesc pe Dumnezeu.
Cele mai mari şi nobile eforturi ale firii omului nu se pot ridica mai sus de nivelul firesc şi omenesc, dar ce este duhovnicesc
în om, pentru că are un nou orizont, se poate ridica prin puterea
Duhului Sfânt la a umbla cu Dumnezeu, la a fi lucrător împreună
cu El şi la a privi prin credinŃă lucrurile făgăduite de Dumnezeu,
la care şi în care ne vom muta în veşnicie. Odată născuŃi de sus
încetăm a fi idolatri, încetăm să ne închinăm dorinŃelor noastre şi,
în dorinŃa de a fi recunoscători Celui ce a murit în locul nostru, ne
dedicăm împlinirii dorinŃelor Lui, aşa că viaŃa devine o misiune,
iar misiunea este un anumit fel de a-Ńi trăi viaŃa. Din momentul în
care sufletul este mântuit, lucrurile noi care însoŃesc mântuirea
continuă să apară în viaŃa credinciosului. În anumite condiŃii,
aşa cum am cunoscut cazul unui bărbat ce a avut un infarct,
unii oameni au deficienŃe de vedere, care se manifestă printr-o
vedere dublă.
Gândindu-ne la un astfel de exemplu nedorit am putea spune
că cei care sunt născuŃi de sus au o vedere dublă, pentru că ei pot
vedea lumea aceasta, dar au în acelaşi timp şi o perspectivă a
lumii ce vine. Cu o astfel de vedere dublă, care pătrunde în
viitorul îndepărtat, un credincios ia decizii într-un mod care este
mai întâi benefic sufletului şi apoi trupului. Cârmuirea Duhului
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Sfânt afectează şi această parte a vieŃii credinciosului prin a face
ca alergarea noastră pe pământ să nu fie goană după vânt şi aceasta prin a investi în lucrurile care nu trec odată cu trecerea vremii.
CredinŃa, nădejdea şi dragostea sunt lucruri care vin cu mântuirea
şi continuă să crească în sufletul sănătos care creşte spre maturitate. Pentru un suflet mântuit dragostea de fraŃi nu este doar o
iluzie, ci o realitate care se măsoară prin dorinŃa de sluji nevoilor
celor din jur; aceasta nu are loc ca o lucrare forŃată, ci are loc
într-o atmosferă a bucuriei pe care o aduce Duhul Sfânt în inimă.
Un alt lucru important care vine în viaŃa credinciosului împreună cu lucrurile ce însoŃesc mântuirea este dorinŃa de a asculta de
Dumnezeu, pentru că doreşti ca viaŃa ta să-L bucure pe
Dumnezeu. Ucenicii Domnului Isus au învăŃat de la El şi au vrut
să asculte de ÎnvăŃătorul lor, aşa că atunci când Domnul i-a
trimis să aducă măgăruşul pe care urma să intre în Ierusalim, nu
au pus întrebări, nu au avut sugestii mai bune, ci s-au dus şi au
făcut întocmai cum le-a spus Domnul Isus. Tot aşa cel credincios
ascultă de Cuvântul lui Dumnezeu fără să-l împartă în lucruri cu
care este de acord şi lucruri pe care le lasă pentru alŃii să le
împlinească pentru că el personal nu este de acord cu ele. Împreună cu mântuirea, în viaŃa credinciosului vine şi o stare de
continuă veghere, deoarece a înŃeles că vechiul stăpân nu va
înceta să încerce să-l cheme înapoi la starea de robie. CunoştinŃa
care vine din Cuvântul lui Dumnezeu împreună cu înŃelepciunea
venită de sus pune gărzi tari la poarta inimii, a ochilor şi a gurii,
fiind gata să someze conştiinŃa de orice pericol la care o anume
situaŃie l-ar putea expune pe credincios.
Printre lucrurile care însoŃesc mântuirea este şi apartenenŃa la
o nouă familie de fraŃi şi surori, un nou fel de Masă serbată împreună ca o familie, la care copiii Domnului stau şi comemorează
într-un mod proaspăt dragostea lui Dumnezeu. Tot cu mântuirea
vin în viaŃa credinciosului cântări noi - cu totul diferite de
cântările lumii, eroi noi - al căror exemplu de trăire îl avem în
Scriptură, un nou fel de a economisi prin a pune din valorile

muncii noastre într-o bancă spirituală care niciodată nu dă
faliment. Ca parte din lucrurile care însoŃesc mântuirea este şi
acela că cel credincios Domnului are un nou mod de a petrece
timpul liber - mai ales ziua de Duminică, iar pentru unele
persoane intervine un nou fel de a se îmbrăca, neprovocator.
Pentru unii, care înainte erau din agresivi şi gata de ceartă şi au
devenit oameni paşnici şi blânzi, printre lucrurile care însoŃesc
mântuirea în viaŃa lor apare chiar şi un nou fel de a conduce maşina, un nou fel de a vorbi cu familia, cu vecinii sau colegii de
şcoală ori de serviciu. Pentru unii această înnoire vine cu un nou
vocabular sau o schimbare de prieteni, iar pentru alŃii apare o
schimbare în cărŃile şi publicaŃiile pe care le citesc. Toate aceste
lucruri ce însoŃesc mântuirea, urmăresc sfinŃirea noastră care ne
dă acces la tronul harului, pentru că prin această separare de orice
ni se pare rău Dumnezeu poate avea părtăşie cu noi. Duhul Sfânt
dă curs acestui proces de creştere spirituală în harul lui
Dumnezeu, care ne dă şi creşte în noi năzuinŃe şi idealuri
duhovniceşti, precum acela de a câştiga suflete pentru Hristos.
Un alt lucru important care vine cu mântuirea este eliberarea
de frica morŃii. Cine are Evanghelia şi totuşi se confruntă cu
groaza morŃii, se confruntă de fapt cu groaza păcatului. Odată ce
cunoşti hotărârile şi promisiunile lui Dumnezeu, imediat ce ai
scăpat de groaza păcatului şi răsplătirile lui, ai scăpat şi de groaza
morŃii. Din nefericire majoritatea oamenilor trăiesc cu această
groază de moarte pentru că nu au scăpat de vina păcatului. Ei
cunosc superstiŃii, tradiŃii neadevărate şi fără o bază biblică,
trăiesc în disperare şi fără nicio siguranŃă. TradiŃia n-a făcut altceva pentru om decât să-i pună acestuia în spate un bagaj greu, uneori chiar costisitor, ca apoi când omul ajunge la capătul drumului
numit viaŃă, să afle că a cărat acea povară ce i-a fost pusă în spate
de interese omeneşti, degeaba.
Privind la lucrarea de mântuire şi la lucrurile care o însoŃesc
este uşor să avem o inimă plină de recunoştinŃă faŃă de
Dumnezeu, care a iniŃiat această lucrare măreaŃă în viaŃa noastră.
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Este o lucrare care nu numai că este minunată şi cu urmări veşnice,
dar este şi o lucrare al cărei preŃ a fost plătit în întregime din
vistieria lui Dumnezeu, numită Har. Cei care primesc lucrurile ce
însoŃesc mântuirea cresc armonios şi din prunci în credinŃă ajung
la statura de om matur în Hristos, care este statornic în slujirea pe
care i-o aduce lui Dumnezeu. Dacă la început au primit cu bucurie
botezul în apă prin care au făcut de bunăvoie un legământ cu
Împăratul, pe măsură ce cresc, având ungerea Duhului Sfânt
care-i face înŃelepŃi, încep să ducă poveri tot mai grele în lucrul de
zidire a Bisericii lui Dumnezeu. „Dar voi aŃi primit ungerea din
partea Celui sfânt, şi ştiŃi orice lucru“ (1 Ioan 2:20).
Sufletele care primesc lucrurile ce însoŃesc mântuirea preŃuiesc
părtăşia pe care o au cu Domnul Isus şi ştiu că necazurile nu au
menirea să le facă rău, ci bine prin a-i face să stea tot mai aproape
de Domnul şi prin a le desăvârşi credinŃa. Cei care nu se
împotrivesc, ci primesc lucrurile care însoŃesc mântuirea, ca să
ajungă astfel să crească în omul din lăuntru, sunt gata să renunŃe
la orice confort sau avantaj omenesc dacă acestea le-ar întina
cugetul şi i-ar compromite în vreun fel, deoarece ei preŃuiesc
prietenia Domnului mai mult. Ei îşi iubesc familia şi prietenii, dar
nu mai mult ca pe Domnul Isus, pentru că ştiu şi nu uită cât de
săracă şi distrusă era casa sufletului lor înainte ca Împăratul să
vină să locuiască în ea.
Privind la atâtea lucuri care însoŃesc mântuirea uneori ne întrebăm de ce ar refuza cineva o mântuirea aşa de mare (Evrei 2:3).
Majoritatea refuză lucrurile care însoŃesc mântuirea, şi astfel Îl
refuză pe Împăratul Isus, pentru că nu trăiesc realitatea, ci, ca şi
un om care este sub influenŃa alcoolului sau a drogurilor, trăiesc
o închipuire, o iluzie din care Satan vrea ca omul să nu se
trezească până când nu e prea târziu. Unii refuză să primească
darul mântuirii pentru că spun că nu sunt aşa de păcătoşi ca alŃii,
ca să aibă nevoie de un Mântuitor, dar sufletele vor merge în iad
deopotrivă pentru păcatele mici şi mari care nu au fost iertate prin
sângele Domnului Isus: „Dacă zicem că n-avem păcat, ne înşelăm

singuri, şi adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele,
El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne
curăŃească de orice nelegiuire“ (1 Ioan 1:8- 9). Prin a refuza
cercetarea Duhului Sfânt care-i răscoleşte inima şi îi spune că este
timpul să se împace cu Dumnezeu, omul preferă să rămână
cople?it de îngrijorări, de ură, de muncă, de putere, de succes
sau cople?it de durere. Unii sunt aşa de împietriŃi, că nu lasă nici
o sămânŃă a Cuvântului să se prindă înlăuntrul lor ca să aducă
rodul dorit, dar într-o zi Dumnezeu va chema la dreapta Lui doar
pe cei în care a crescut sămânŃa pe care El a dat-o semănătorilor
Săi să o semene.
Ca oameni nu preŃuim îndeajuns atenŃionarea care ni se face în
atâtea feluri cu privire la veşnicia sufletului nostru, pentru că ne
deranjează când cineva se amestecă în treburile noastre şi ne tulbură somnul de moarte în care zăcem (1 Ioan 5:19). Unii care
recunosc că au nevoie de un Mântuitor, prin amânare refuză să
vină la mântuire pentru că vor să mai trăiască în păcat cât încă mai
au putere şi sănătate în trup. Împăratul Constantin, care a scos din
ilegalitate creştinismul, dar care a încorporat concepŃii de
închinare păgâne cu slujbele din Casa Domnului, a acceptat să fie
numit creştin, dar nu a acceptat să fie botezat imediat în apă, pentru că el credea că odată ce te-ai botezat nu mai poŃi păcătui şi el
cât mai avea putere dorea să păcătuiască. Aproape de moarte a
ajuns să fie botezat, dar acest fel de viclenie, de a umbla după
două raiuri şi de a căuta ca înadins să-I dai lui Dumnezeu o viaŃă
ce nu mai poate aduce nici un folos ÎmpărăŃiei, este o insultă la
adresa Lui.
Cum este sufletul tău? Poate spui că tu deja L-ai primit pe
Domnul, dar de fapt până când El nu este cel mai important în
viaŃa ta în orice faci, încă nu L-ai primit ca Domn. Poate în
vitrina vieŃii tale ai lucruri frumoase precum mersul la casa de
rugăciune sau facerea de bine, dar înăuntrul inimii tale încă este
întuneric pentru că nu ai spus un NU categoric unui anume păcat.
Solii Împăratului te-au anunŃat, aşa cum face şi acest mesaj, că

324

325

ESTE SUFLETUL TÃU MÂNTUIT?

Împăratul Isus vrea să vină să locuiască cu tine: „Drept răspuns,
Isus i-a zis: «Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi cuvântul Meu, şi
Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el, şi vom locui împreună
cu el»“ (Ioan 14:23). Dacă-L primeşti, El vine cu lucrurile care
însoŃesc mântuirea şi îŃi îmbogăŃeşte sufletul. Dacă vei alege
să nu-L respingi, în schimbul pocăinŃei tale îŃi va da iertarea şi
mântuirea, pentru că Domnul este milostiv şi plin de bunătate
(Ioel 2:12-13).
Problema mântuirii sufletului nu a fost rezolvată ieftin, ci cu
un mare preŃ plătit de Dumnezeu, care te iubeşte; de aceea nu dispreŃui oferta împăcării, ci grăbeşte-te să intri, cât se mai poate, pe
poarta numită Isus. Darului şi jertfei noastre aduse lui Dumnezeu
îi pot lipsi multe lucruri, dar jertfei Domnului Isus pentru tine
nu-i lipseşte nimic. De aceea primeşte-L pe Domnul Isus ca
Mântuitor, dar şi ca Stăpân, şi te vei bucura o veşnicie de
alegerea ta de a-L primi, pentru ca într-o zi să te primească şi El
în cerul Lui.
Amin
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MÂNTUIREA PRIN JERTF}
„Pentru că Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut.“ Luca 19:10

C

auzând îndoială cu privire la bunătatea lui Dumnezeu,
în grădina Edenului cel viclean a iniŃiat o răzvrătire în
viaŃa primilor oameni, pe care ei nu au înŃeles-o pe
deplin până când a fost prea târziu. Nu au ştiut să păstreze cărarea
ascultării trasată pentru ei de Dumnezeu, şi odată ce s-au abătut
de la ea nu au ştiut să revină la ea şi de atunci păcatul a fost parte
din viaŃa omului ca umbra de care nu poŃi scăpa. Bunătatea lui
Dumnezeu a rânduit ca restaurarea relaŃiei de pace între El şi om
să poate avea loc într-un mod uşor şi prielnic omului smerit.
Domnul Isus, care ne-a lăsat un exemplu de trăire, s-a smerit
luând un trup de om ca să poată fi Răscumpărător al omului. La
timpul hotărât după sfatul divin al celei mai înalte ierarhii din
Univers, Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască sufletul
pierdut al omului şi chiar să-i dea mai mult decât a avut în Eden
înainte de a păcătui.
PreŃul acestei mântuiri veşnice a fost plătit acum două mii de
ani cu sângele nevinovat al Mielului lui Dumnezeu care a fost
ascultător de Tatăl până la moarte de cruce, iar noi cei de astăzi
care am fost găsiŃi şi mântuiŃi de El, comemorăm această jertfă
care nu va apune niciodată ca valoare, prin împărtăşirea cu trupul
şi sângele Lui. Mântuirea unui suflet este o lucrare suprananturală
făcută de Dumnezeu prin care duhul omului care a fost iertat de
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vină în meritul jerfei Domnului Isus, este trezit la viaŃă şi primeşte
în locul inimii de piatră o inimă de carne, adică o inimă simŃitoare
la lucrurile duhovniceşti. După cum spunea Spurgeon, o scară
care ajunge doar la vârf dar nu şi jos nu este bună, după cum o
scară care de la pământ ajunge doar până la jumătatea înălŃimii
dorite din nou nu este bună. Aveam nevoie de un Mântuitor care
ne conectează cu cerul, un Mântuitor care este în întregime
Dumnezeu, şi aveam nevoie de un Mântuitor conectat cu pământul, care este în întregime om ca şi primul Adam.
Harul este o dovadă a neputinŃei nostre de a scăpa de vină, dar
în acelaşi timp este o demonstraŃie a dreptăŃii şi dragostei lui
Dumnezeu pentru om. Ca să primeşti darul mântuirii nu trebuie să
mergi la Vatican să urci pe genunchi treptele penitenŃei, nu trebuie
să cheltuie?ti sume enorme de bani sau să depui eforturi fizice
prin care să-Ńi chinuieşti trupul, ci trebuie să asculŃi porunca Lui
care îŃi cere să te pocăieşti. Dacă aş lua un inel plin de chei şi
le-aş scutura în aşa fel încât să facă un sunet metalic ce ar însemna pentru tine? Aproape nimic, ar spune majoritatea. Cu totul
altfel ar fi răspunsul unui om care este închis într-o celulă, pentru
că pentru el sunetul cheilor în mâna gardianului înseamnă că va
primi ceva de mâncare sau va primi bătaie, înseamnă ca va fi
graŃiat sau că va fi luat şi dus să fie omorât. Într-un mod asemănător vocea Evangheliei, care cheamă omul la împăcare prin
credinŃa în Domnul Isus nu înseamnă prea mult până când Duhul
Sfânt îi luminează mintea ca să se vadă un rob al păcatului care
merge spre o pedeaspă veşnică.
Când ne pocăim cu adevărat căutând pe Domnul după
Scripturi şi nu după tradiŃii şi obiceiuri strămoşeşti, jertfa
Domnului Isus găseşte rostul dorit de El în viaŃa noastră, pentru
că aduce o slobozenie pe care o dă chiar Fiul. Prin jertfa Lui s-a
trecut de la un aranjament provizoriu pe care îl dădea Legea şi
jerfele de la templu, la o soluŃie finală şi deplină. Sufletele care
cer şi primesc darul mântuirii ascultă de Dumnezeu prin a participa la două sacramente care îmbracă o haină vizibilă ochilor de

carne: ei fac legământ cu Domnul prin botez şi iau parte la Masa
Domnului numită şi Cina Domnului, prin care se împărtăşesc în
mod simbolic din trupul şi sângele Domnului Isus. Simbolurile
cinei care stau în rodul viŃei şi pâine ne ajută să înŃelegem mai
bine suferinŃa Domnului. Înainte de a suferi pe cruce, ucenicii
I-au pregătit o cină, ca apoi Domnul să le pregătească lor atunci
şi nouă astăzi o cină care ilustrează felul în care a fost făcută
răscumpărarea omului prin jertfă.
În seara cinei Domnul Isus a creat o instituŃie memorială care
avea să unească pe toŃi care vor crede în El. Domnul a creat un
memorial al durerii pe care a suferit-o El şi după ce a condus pentru prima dată această ceremonie sfântă ne-a cerut să continuăm
până va veni El. Este o sărbătoare a unei realităŃi spirituale care
dă viaŃă trecutului şi trezeşte în inima celui născut din nou o stare
de afecŃiune, de cercetare personală şi mulŃumire către
Dumnezeu. Este o masă care prevesteşte o cină care v-a avea loc
în ÎmpărăŃia lui Dumnezeu, unde Domnul Isus ne-a promis că
vom serba din nou împreună acest eveniment. Domnul Isus a fost
Acela care a ales elementele folosite ca să simbolizeze suferinŃa
şi moartea Sa, şi tot El ne-a spus ce reprezintă acestea. Prin
împărtăşirea cu trupul şi sângele Domnului pomenim, adică
reamintim şi recapitulăm importanŃa morŃii Domnului Isus pe
cruce şi ne reînnoim consacrarea noastă cauzei ÎmpărăŃiei Lui.
Sărbătoarea Cinei Domnului este marele predicator al Bisericii
de astăzi pentru că în închinarea în duh şi adevăr Duhul Sânt face
acele momente preŃioase de cercetare să fie clipe de părătăşie
intimă cu Cel care a murit în locul nostru ca să ne poată oferi mântuirea prin credinŃa în El. Este o masă la care stăm nu pentru că
hrăneşte trupul, ci hrăneşte sufletul; la această masă care ne aduce
pe toŃi la un numitor comun de păcătoşi iertaŃi, stau cei tari şi cei
slabi în credinŃă, producând astfel o unitate a trupului al cărui Cap
este Hristos. Stând la Masa Lui cu mulŃumire şi cercetare retrăim
felul în care pentru noi în mod personal planul lui Dumnezeu s-a
dus la îndeplinire acum două mii de ani la Golgota.
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Înainte de a pătimi, Domnul Isus s-a rugat în grădina
Ghetsimani cu privire la ce avea să se desfăşoare în orele care-i
stăteau înainte; apăsat de povara uriaşă a vinei păcătoşilor a cerut
Tatălui dacă este cu putinŃă să depărteze de El acel pahar, dar
numai dacă este voia Tatălui: „Apoi a mers puŃin mai înainte, a
căzut cu faŃa la pământ, şi S-a rugat, zicând: «Tată, dacă este cu
putinŃă, depărtează de la Mine paharul acesta! Totuşi nu cum
voiesc Eu, ci cum voieşti Tu»“ (Matei 26:39). Ce era în acel pahar
când Domnul Isus a cerut să se depărteaze de la El? În pahar era
urgia lui Dumnezeu. Era urgia unui Dumnezeu mânios pe
păcatulul din lume şi cineva a trebuit să moară. Urgia Tatălui s-a
revărsat asupra Fiului Lui, ca noi ce vinovaŃi să putem fi socotiŃi
neprihăniŃi în meritul Lui.
Domnul Isus a privit paharul şi a văzut acuzaŃiile micinoase,
anchetatorii invidioşi şi plini de ură, a văzut pe Pilat cel laş, care
a recunoscut că dă un om nevinovat la moarte, a văzut pe ucenici
cum fug şi a văzut pe schingiuitorii care-şi pregăteau bicele care
aveau să-I sfâşie spatele. A văzut momentul când pământul avea
să se cutremure, cerul avea să se întunece şi faŃa Tatălui avea să
se întoarcă pentru câteva clipe de le El. A văzut piroanele care
aveau să-i fie bătute în mâini şi picioare, cununa de spini şi
oamenii care aveau să i se adreseze cu batjocuri până în ultimele
clipe ale Lui pe cruce. A văzut păcatul omenirii întregi care în
acele ceasuri avea să fie pus în seama Sa şi văzut cum urgia
Tatălui avea să lovească din plin ca să pedepsească acele păcate,
printre care ale mele şi ale tale. El a murit moartea noastră şi a
suferit urgia Tatălui în locul nostru ca să ne aducă din nou la
Dumnezeu ca fii ai Lui, moştenitori ai vieŃii veşnice. Nu uneltirea
vicleană a preoŃilor şi a cărturarilor şi nici puterea armatei romane
L-au omorât pe Domnul VieŃii, ci El a fost zdrobit de durere şi
moarte chiar de Tatăl; El a permis ca aceste lucruri să aibă loc
pentru a se face plata pentru păcat şi mântuirea prin jertfă să
devină o ofertă reală pentru fiecare suflet păcătos care recunoaşte
că fără jertfa Domnului Isus nu poate avea mântuire.

Nimeni altul nu s-a calificat vreodată să depună această jertfă,
în primul rând pentru că numai El este desăvârşit, iar în al doilea
rând pentru că nici o altă fiinŃă nu are viaŃa în sine, ci toate celelate făpturi au viaŃă pentru că au primit-o de la Dumnezeu. Dacă
eu conduc temporar maşina vecinului meu şi văzând-mi un prieten în mare nevoie de a folosi un mijloc de transport îi dau maşina pe care o conduc, nu înseamnă că i-am dat ceva ce era al meu,
ci înseamna că am avut bunăvoinŃă să-i dau ceva ce nu era al meu.
Într-un mod asemănător, fiecare om are viaŃă, dar o are pentru că
i-a fost dată de Dumnezeu; Dumnezeu Fiul însă are viaŃa în Sine
Însuşi şi El şi-a dat viaŃa pentru noi şi şi-a luat-o înapoi pentru că
a avut puterea aceasta. Domnul Isus a fost singurul care s-a
calificat să fie făuritorul mântuirii prin jertfă şi a fost singurul care
ne-a iubit îndeajuns ca să moară în locul nostru.
Dacă ai vedea o mamă care intră într-o clădire cuprinsă de
flăcări ca să-şi salveze copilul nu poŃi să spui că acea femeie şi-a
făcut datoria, ci spui că a dat dovadă de o adevărată dragoste de
mamă. Când prin credinŃă priveşti jertfa Domnului pe cruce, unde
ne-a făurit mântuirea, nu poŃi să spui că El şi-a făcut datoria,
pentru că nu ne era dator cu nimic, dar poŃi să recunoşti în această
jertfă dragostea Lui pentru omul pierdut în păcat. Dacă odată ce
am păcătuit ne-ar fi trimis pe toŃi la moarte şi chin veşnic, El tot
drept şi neprihănit ar fi fost, dar când Îi priveşti sacrificiul plătit
pentru sufletul răzvrătit al omului poŃi să vezi cât de mult iubeşte
Dumnezeu pe om. Când stăm la Masa Domnului este potrivit să
avem o atitudine de preŃuire pentru bunătatea Aceluia care a venit
să caute şi să mântuiască pe cei care erau pierduŃi, între care am
fost şi noi. Când stăm la masa Lui trebuie să privim în noi înşine
pentru a ne cerceta şi descoperi problemele. O parte din scopul
cercetării este să dăm curs unei schimbări prin care abandonăm
orice lucru care este periculos sufletului nostru şi întristează
Duhul Domnului care ne-a fost dat ca garanŃie; de fiecare dată
când stăm la Masa Lui suntem provocaŃi la o pocăinŃă care ne cere
să ne schimbăm pentru a-I semăna Lui mai mult.
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Când duhul nostru este viu, experienŃa de a sta la masa
Domnului ne lasă ca dincolo de simboluri să vedem lucruri care
au o esenŃă spirituală. Pentru cei lumeşti, masa aceasta devine un
obicei obositor, dar pentru cei duhovniceşti este un timp preŃios
când îşi fac un inventar personal, invitând Lumina care vine de
sus să lumineze în orice ungher al inimii lor. Cel care ignoră
porunca Domnului de a sta la Masă ajunge să amorŃească sau să
aŃipească spiritual, ca apoi să intre ca într-o comă în care nu mai
are dorinŃa să se îndrepte, şi într-o astfel de stare ajunge să nu mai
simtă vinovăŃie pentru ce greşeşte şi nu mai are ungerea de sus în
nimic din ce face. Abuzurile fraŃilor din Corint la Cina Domnului
l-au determinat pe apostolul Pavel să le scrie despre importanŃa
Cinei Domnului, ca ei să nu mai ia această lucrare în mod uşuratic pentru că cine nu deosebeşte pâinea şi paharul cinei ajunge să
cunoască ce înseamnă ca mâna Domnului să apese peste ei sau în
loc de viaŃă şi binecuvântare să primească osândă. Domnul Isus a
băut paharul urgiei lui Dumnezeu, dar majoritatea creştinilor vor
în paharul lor mai mult ca orice binecuvântări pământeşti.
Trăim vremuri grele, când pentru mulŃi care se folosesc de
numele de creştini binecuvântările s-au transformat în aşteptări şi
pretenŃii pe care le au de la Dumnezeu, iar dacă nu primesc ce vor
au o inimă cârtitoare. Când primesc binecuvântările pământeşti
cerute se aşteaptă ca imediat Dumnezeu să se retragă din viaŃa lor
undeva unde să nu-i deranjeze până când au nevoie de altceva de
la El; în acest fel ajung să slujească unui dumnezeu închipuit şi nu
unui Dumnezeu care acŃionează ca Stăpân. Ce poate fi mai trist decât un om religios care nu cunoaşte pe Domnul şi nu este recunoscut de El ca fiind copilul Lui? Ce poate aduce mai multă dezamăgire decât un om care a slujit unui dumnezeu închipuit, în felul ales
de mintea lui sau după obiceiuri omeneşti, dar nu după Scripturi,
ca apoi la sfârşitul vieŃii să-i spună Dumnezeu: „Nu te cunosc!“
Oamenii nu vor să admită că există adevăr absolut în Domnul
Isus Hristos, pentru că atunci ar trebui să admită că trebuie să I se
supună acestui Adevăr care este Domnul Isus; de aceea mulŃi

preferă jumătăŃi de adevăr cu care să pună căluş în gura conştiinŃei lor şi totuşi să continue să trăiască la extreme, fie după dorinŃele firii lor vechi, fie să îmbrace hainele fariseismului,
depinzând de faptele lor bune.
Mântuirea este primită numai prin jertfa Domnului Isus, dar
sufletul dovedeşte că are mântuire prin fapte şi mod de trăire.
MulŃi vor să meargă în cer pentru că spun că este o destinaŃie de
dorit şi alternativa este groaznică, dar pentru timpul cât sunt pe
pământ nu vor să aibă de-a face cu Dumnezeu în raport de Stăpân
şi rob. Două zile din istorie trebuie să motiveze viaŃa noastră şi să
ne-o afecteze: ziua când Domnul Isus a murit pe cruce ca prin jertfa Lui să putem primi mântuirea, şi ziua când vom sta înaintea lui
Dumnezeu ca să dăm socoteală de felul în care am trăit pe pământ.
Ce urmăresc ochii tăi? Ce doreşte inima ta? ÎnclinaŃia ta este spre
lucrurile de pe pământ sau spre lumea care vine şi care nu va trece?
Ca să fii pregătit să întâlneşti pe Dumnezeu trebuie să ai asigurarea
pe care o dau Scripturile sufletelor mântuite, nu doar o asigurare
bazată pe emoŃii sau pe vreo decizie pe care ai făcut-o vreodată.
Când auzi că Fiul lui Dumnezeu a suferit chinuri groaznice şi
a murit în locul tău ce simŃi? Dacă nu simŃi nimic este posibil că
inima ta este bolnavă sau este posibil că nu ai fost făcut încă o
făptură nouă. Dumnezeu va fi proslăvit prin fiecare suflet care a
trăit sau trăieşte pe pământ. În cazul unora va fi proslăvit prin faptul că dreptatea Lui îi va condamna la osândă veşnică, iar în cazul
altora prin faptul că vor fi mântuiŃi prin jertfa Fiului Său. Cum va
fi proslăvit Dumnezeu în veşnicie de sufletul tău? Cât mai eşti în
viaŃă şi în depline facultăŃi mintale, ca o făptură care este lăsată
cu o voinŃă liberă, poŃi să-Ńi alegi destinul veşnic.
Noi cei care vestim mântuirea nu mântuim noi înşine pe
nimeni, ci dimpotrivă condamnăm prin Cuvântul Domnului pe
care-l rostim, ca apoi să aducem vestea bună că există scăpare.
Cuvântul vestit informează mai întâi mintea omului, ca astfel să
apară credinŃa mântuitoare, ca apoi când inima omului se
deschide şi simte nevoia de a fi mântuit să se vadă lipsit de merit,
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să ceară şi să primească mântuirea de la Dumnezeu. Oamenii nu
vor o trezire ca în vremurile de demult, pentru că se cred prea
civilizaŃi şi nu vor să se simtă stingheriŃi sau nevoiŃi să iasă din
zona lor de confort, dar când un suflet este flămând după iertare
şi mântuire nu Ńine seama de aceste stăvilare pământeşti; atunci
când aude Evanghelia o crede şi cheamă pe Dumnezeu în viaŃa lui
cu lacrimi şi căinŃă.
Crezi tu în El cu o credinŃă care să aducă mântuirea în sufletul
tău? Un doctor a tratat o pacientă credincioasă care suferise de o
boală gravă şi la vizită medicală, într-un moment de sinceritate
doctorul a deschis subiectul cu privire la existenŃa lui Dumnezeu.
Doctorul a spus că el crede că există Dumnezeu, dar cunoscând că
pacienta lui este credincioasă, i-a spus că nu înŃelege care este felul
în care ar trebui să dezvolte această relaŃie cu Dumnezeu ca să
poată spune şi el că este creştin. Pacienta i-a spus că în urmă cu un
an auzise despre el ca doctor şi credea că există, dar numai după
ce a venit la cabinetul lui şi a consultat-o a început să beneficieze
de tratamentul recomandat. Abia după ce l-a cunoscut a acceptat să
primească pastile al căror conŃinut nu îl cunoşte şi numai după ce
l-a cunoscut a acceptat să-i facă o intervenŃie chirurgicală ca să se
facă bine. I-a spus că într-un mod asemănător el crede că există
Dumnezeu, dar numai după ce vine în legătură directă cu El poate
dezvolta relaŃia pe care şi-o doreşte cu Dumnezeu.
Orice om care vrea mântuirea sufletului său trebuie să caute pe
Dumnezeu, care a promis că se lasă găsit, şi după ce-L găseşte
trebuie să accepte şi să urmeze tratamentul prescris numit
pocăinŃă, altfel rămâne tot bolnav de boala păcatului pe care nici
un alt doctor în afară de Dumnezeu nu o poate vindeca. Tratamentul şi mântuirea sufletului nostru au devenit posibile prin jertfa de la Golgota, unde Dumnezeu şi-a dus la îndeplinire planul de
a veni pe pământ ca să caute şi să mântuiască ce era pierdut.
Unele suflete ascultă glasul Evangheliei şi cred, primind mântuirea ca dar prin jertfa Domnului, iar alŃii care ar dori să nu existe
Dumnezeu ca să nu aibă vreo răspundere caută mereu argumente.
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Crezi tu Evanghelia care ne învaŃă că mântuirea este numai prin
jertfa Domnul Isus? Ziua predării Domnului este importantă,
decizia de a te preda este necesară, dar nu trebuie să te încrezi în
acestea, ci în jertfa Domnului Isus. Este o jertfă a cărei valoare e
aşa de mare, încât nu se poate estima în valori omeneşti, şi efectul binefăcător al acestei jertfe este oferit fără plată fiecărui suflet
care recunoaşte că este falimentar în faŃa sfinŃeniei lui Dumnezeu.
Dovada că ai primit mântuirea nu este că ai crezut în
Dumnezeu, nu stă în faptul că ai crezut că poŃi avea mântuirea
numai prin jertfa înlocuitoare a Domnului Isus, nu stă în faptul că
ai luat decizia să-L primeşti în viaŃa ta ca Stăpân, deşi toate acestea sunt bune şi chiar necesare, ci dovada că ai această mântuire
stă în faptul că ai devenit o făptură nouă în Hristos Isus, care
iubeşte ce iubeşte Dumnezeu. Oridecâte ori Domnul Isus a spus
că misiunea Lui este să moară de mâna păcătoşilor nu a găsit între
ai Lui simpatie, pentru că nu L-au înŃeles, dar dacă tu treci prin
clipe grele chiar dacă cei din jur nu te înŃeleg, este Cineva care te
înŃelege şi este foarte interesat de binele tău: Dumnezeu. El a fost
părăsit de toŃi, dar tu nu eşti părăsit fiincă El veghează asupra
vieŃii tale şi este gata să-Ńi dea iertarea.
Când ne punem viaŃa în rânduială pocăindu-ne şi părăsind
orice este păcat, intrăm în adevărata viaŃă care continuă după
această viaŃă pământească. Odată ce am primit neprihănirea care
se primeşte prin credinŃă, apare în noi dorinŃa de a trăi în neprihănire, aceasta însemnând conformitate cu voia lui Dumnezeu
pentru viaŃa noastră. Când facem legământ cu El prin botez şi
cerem umplerea cu Duhul Sfânt avem dreptul să stăm la masa Lui
şi să bem paharul izbăvirilor. „Voi înălŃa paharul izbăvirilor şi voi
chema Numele Domnului“ (Psalmul 116:13). Ca noi să putem
bea paharul izbăvirilor, Domnul Isus a băut paharul urgiei Tatălui.
Acest gând trebuie să ne smerească şi să ne facă să fim veşnic
îndatoraŃi bunătăŃii lui Dumnezeu. PreŃuieşte astăzi mântuirea pe
care Dumnezeu a făurit-o prin jertfa Sa prin har şi El, care te
iubeşte, va face din tine un vas al îndurării Sale prin care va
mângâia pe cei de lângă tine.
Amin
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34
NEVASTA LUI LOT
„AduceŃi-vă aminte de nevasta lui Lot.“ Luca 17:32

Î

nvăŃătura Domnului Isus este şi astăzi pentru omenire o
mană cerească ce hrăneşte sufletele flămânde şi dă răspunsuri sufletelor zbuciumate care se luptă cu gândul veşniciei. În lupta Lui împotriva răului pe care l-a găsit pe pământ,
Domnul Isus nu şi-a folosit puterea absolută să dea curs unor planuri omeneşti, ci a folosit-o să propage planurile Tatălui care
aveau ca scop misiunea de a salva omul din păcat. Domnul Isus a
descoperit oamenilor Legile ÎmpărăŃiei, şi acest subiect a fost cel
mai des abordat de El. Domnul Isus Hristos a vestit planul
ÎmpărăŃiei lui Dumnezeu fie că a fost în sinagogă, undeva pe
câmpie unde se adunau mulŃimile, în casa cuiva sau în cercul
restrâns al ucenicilor Săi. Domnul Isus nu a făcut nicio discriminare când a fost invitat de oameni să petreacă timp cu ei. A mers
să mănânce nu numai în casa lui Lazăr, ci şi în casa fariseului
Simon şi în casa vameşului Zacheu. Cu ocazia fiecărei vizite
Domnul Isus a avut de spus lucruri specifice care reflectau dorinŃele şi aşteptările lui Dumnezeu de la om, şi aceste principii sunt
valabile în egală măsură şi astăzi.
Domnul Isus nu a făcut apeluri emoŃionale, ci a chemat
poporul care-L asculta la un mod practic de a sluji lui Dumnezeu,
prin a accepta principiile ÎmpărăŃiei, care aveau la bază iubirea
pentru Dumnezeu şi pentru semeni. Cuvântările Lui aveau uneori
scopul de a dezrobi pe oameni de jugul pe care fariseii şi cărtu336

rarii îl puneau de multe ori pe grumazul mulŃimilor. În urma
predicilor Sale, la fel ca şi în urma vestirii Evangheliei astăzi,
Domnul Isus a lăsat în urmă oameni care au văzut ÎmpărăŃia lui
Dumnezeu şi oameni care nu au văzut-o. Această ÎmpărăŃie trebuie să fie o experienŃă reală de regenerare spirituală fără de care
ea nu numai că nu poate fi văzută, ci nici nu are sens.
În scurtul text citat la început avem cuvintele Mântuitorului
care ne duc mult în trecut, cu scopul de a ne învăŃa ceva despre
inima noastră. Doar în câteva cuvinte reuşeşte să facă aceasta,
chiar dacă uneori trebuie să expună eşecurile unor oameni ce au
trăit în odinioară. Parcă înadins, cu scopul de a le da credibilitate,
Domnul Isus aminteşte în cuvântările Lui personaje din anumite
naraŃiuni biblice care par greu de acceptat de unii, aşa cum au fost
Abel, Noe, Iona şi în cazul textului citat la început, familia lui
Lot. Faptul că Mântuitorul a amintit viaŃa unor astfel de oameni
ne vorbeşte despre cât de greşiŃi sunt cei care spun despre cărŃile
Vechiului Testament că nu au vreo relevanŃă pentru noi cei care
trăim în vremea dispensaŃiei harului.
În textul citat avem cuvintele Mântuitorului care ne aduc
aminte de un eveniment trist din viaŃa familiei lui Lot, când nevasta acestuia s-a hotărât să desconsidere porunca primită de la
Dumnezeu. Privind la felul în care Dumnezeu i-a scăpat, am
spune că era de aşteptat din partea ei să aibă o stare de adâncă
recunoştinŃă, care să o ducă la ascultare. Uitându-ne la neascultarea ei, suntem gata să spunem că noi nu am fi făcut aşa ceva
niciodată, şi totuşi Domnul Isus ne adresează nouă aceste cuvinte
prin care ne avertizează; face aceasta pentru că este posibil ca, la
fel ca nevasta lui Lot, şi inima noastră să ne înşele. Cuvintele
Mântuitorului ne spun nouă, celor care trăim în secolul douăzeci
şi unu: „AduceŃi-vă aminte de nevasta lui Lot!“ El ne adresează
aceste cuvinte pentru că suntem capabili să facem ce a făcut
această femeie, chiar dacă noi nu ne vedem în stare de asta.
Acest subiect, care tratează felul în care Dumnezeu l-a scăpat
pe Lot de la o pierzare sigură, ne invită la o drumeŃie care nu costă
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decât puŃin timp, dar care poate face bine sufletelor noastre ce par
a se îmbolnăvi foarte uşor de febra lumii. Povestea vieŃii familiei
lui Lot şi a cetăŃilor păcătoase a rămas peste veacuri un monument
al judecăŃii lui Dumnezeu. De la un Ńinut care se asemăna cu o
grădină a lui Dumnezeu (Genesa 13:10), datorită păcatului s-a
ajuns la un Ńinut unde până şi astăzi totul este mort şi urât mirositor, asemănător ouălor stricate, din cauza pucioasei.
Lot a locuit cu familia lui în cetatea Sodomei, într-un mediu de
oameni cu totul corupŃi şi dedaŃi răului. Era un loc în care oamenii
răi, nestânjeniŃi de nimeni, lipsiŃi de orice scrupule sau legi
morale, contemplau şi împlineau răul zi de zi. Parcă-l văd pe
bietul Lot cum de multe ori a strâns neputincios din umeri şi a
oftat văzând unde a ajuns în urma deciziilor lui. Cred că se vedea
lipsit de putere în ce privea plecarea din acel loc, pentru că atât el,
cât şi familia lui se obişnuiseră cu viaŃa din cetate, care era mai
uşoară decât viaŃa de nomad. Se pare că oamenii din Sodoma au
ajuns în acea vreme la un nivel de degradare neatins până atunci
de om şi aceasta L-a provocat pe Dumnezeu, care nu a mai aşteptat ziua judecăŃii viitoare ca să-i pedepsească. Dumnezeu a hotărât
nimicirea cetăŃilor păcătoase, dar mai întâi îi dă lui Avraam oportunitatea de a mijloci pentru ele. Avraam, care l-a tratat pe Lot mai
mult ca pe un fiu adoptat decât ca pe un nepot, a mijlocit şi s-a
târguit pentru scăparea Sodomei aşa cum numai un evreu se poate
târgui; dar deşi a obŃinut confirmarea că cetatea nu va fi nimicită
dacă se vor găsi în ea zece suflete neprihănite, condiŃia nu a fost
îndeplinită şi cetatea a ajuns să fie nimicită.
Dumnezeu a ales să trimită doi îngeri în Sodoma pentru a-l
scoate pe Lot şi familia lui şi pentru a duce la îndeplinire
hotărârea Celui Preaînalt de a distruge cetatea. „Când s-a crăpat
de ziuă, îngerii au stăruit de Lot, zicând: «Scoală-te, ia-Ńi nevasta
şi cele două fete, care se află aici, ca să nu pieri şi tu în nelegiuirea
cetăŃii»“ (Genesa 19:15). Ce pare foarte curios este că Lot, obişnuit cu confortul vieŃii de oraş, nu numai că nu vrea să fugă la
munŃi, cum i-a spus îngerul, dar cere hatâruri cu privire la locul

unde avea să fugă. Este de mirare faptul că nu cere să fugă la
Avraam, care nu era aşa departe, dar care era în deplină siguranŃă.
Îngerii trimişi să-l scape pe Lot au lovit oamenii setoşi de păcat
cu orbirea şi totuşi Lot în loc să vadă urgenŃa situaŃiei în care se
găsea, încă mai zăbovea, aşa că îngerii au trebuit să-i ia de mână
şi să-i scoată afară din cetate, după care le-a dat două porunci.
„După ce i-au scos afară, unul din ei a zis: «Scapă-Ńi viaŃa; să nu
te uiŃi înapoi, şi să nu te opreşti în vreun loc din câmpie: scapă la
munte, ca să nu pieri»“ (Genesa 19:17). „Să nu te opreşti“ şi „să
nu te uiŃi înapoi“ par a fi două porunci destul de simple şi totuşi,
s-au dovedit a fi un examen de netrecut pentru nevasta lui Lot.
„Nevasta lui Lot s-a uitat înapoi, şi s-a prefăcut într-un stâlp de
sare“ (Genesa 19:26). Era pe vremea când femeia încă mai avea
un rol subordonat bărbatului şi totuşi această femeie, cunoscută
de-a lungul anilor cu numele de „nevasta lui Lot“, a ales să nu
asculte porunca dată de Dumnezeu, prin care le-ar fi fost salvată
viaŃa. Această neascultare a nevestei lui Lot a avut de-a face cu
firea păcătoasă în care s-a născut şi cu inima ei legată de ceea ce
lăsase în Sodoma.
Dacă din instinct genetic bărbatul caută cea mai favorabilă
femeie pentru a se reproduce, femeia, cu un instinct din aceeaşi
sursă coruptă, într-un mod asemănător caută un bărbat care să-i
ofere cel mai oportun mijloc de a se situa mai bine din punct de
vedere social. La exterior acestea sunt Ńinute în control de educaŃia
de acasă, de lege, de moralitate şi de educaŃia din şcoală, dar pentru o schimbare din interior este necesar ca omul să devină o făptură nouă în Hristos prin pocăinŃa care produce naşterea de sus.
SoŃia lui Lot avea o inimă în care se clădise cu mare grijă o imagine a fericirii date de lucrurile de pe pământ, iar în cetatea Sodomei
găsise împlinire pentru visurile ei lumeşti. Aşa cum reiese din
fapta ei finală, voia lui Dumnezeu pentru viaŃa ei nu a însemnat
ceva prea important şi, ca urmare, nici nu a ştiut să o preŃuiască.
Este foarte posibil să fi fost o femeie descurcăreaŃă, care ştia
bine că viaŃa trăită în interiorul zidurilor cetăŃii era mai uşoară, iar
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posibilităŃile financiare le surâdeau mult mai mult familiei ei
decât undeva într-un cort, pe o câmpie, departe de orice aşezare
omenească, aşa cum trăia Avraam. Domnul Isus spune astăzi celor
descurcăreŃi şi celor mai puŃini descurcăreŃi: „AduceŃi-vă aminte
de nevasta lui Lot!“, pentru că suntem în pericol ca inima să ni se
lege de ceea ce este pământesc şi trecător. Suntem în pericol să ne
oprim din mersul nostru pe calea pocăinŃei şi apoi să privim
înapoi spre lume, dispreŃuind în acest fel darul lui Dumnezeu şi
provocând mânia Lui.
Când nu mai ai pasiunea necesară să ai biruinŃe pentru Hristos
în viaŃa ta, te opreşti şi începi să vezi tot felul de avantaje în a
prinde rădăcini prin lucrurile pe care poŃi să le aduni, fără să-Ńi dai
seama că aşa cum nevasta lui Lot s-a transformat într-un stâlp de
sare, inima ta începe să se împietrească şi să devină tot mai puŃin
simŃitoare la glasul şi voia Domnului. „Să nu vă potriviŃi chipului
veacului acestuia, ci să vă prefaceŃi, prin înnoirea minŃii voastre,
ca să puteŃi deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi
desăvârşită“ (Romani 12:2).
Privind la istoria nevestei lui Lot putem trage câteva concluzii
practice, pentru a învăŃa să ne păzim de vătămarea păcatului
stăruind în ce este bine, strângând Cuvântul şi trăindu-l ca să
rămânem liberi. Doar două instrucŃiuni au primit cei scăpaŃi din
Sodoma, dar nevasta lui Lot nu a avut tăria să le respecte. Este
posibil să fi auzit trosniturile de foc care distrugeau cetatea, şi să
nu fi rezistat să nu privească înapoi, şi aceasta a costat-o viaŃa.
Înainte de a ieşi să-şi scape viaŃa, Lot trăia între oamenii Sodomei,
dar nu trăia ca ei şi datorită relaŃiei lui cu Avraam. Felul de viaŃă
a lui Avraam şi-a lăsat destul de bine amprenta în viaŃa lui Lot, aşa
că viaŃa sa a atras atenŃia lui Dumnezeu, care a hotărât să-l scape
din pierzarea Sodomei. „...a prefăcut în cenuşă cetăŃile Sodoma şi
Gomora, ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire, şi
dacă a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viaŃa
destrăbălată a acestor stricaŃi; (căci neprihănitul acesta, care
locuia în mijlocul lor, îşi chinuia în toate zilele sufletul lui nepri-

hănit, din pricina celor ce vedea şi auzea din faptele lor
nelegiuite)“ (2 Petru 2:6-8). În cetatea Sodomei Lot a fost expus
zi de zi păcatului acelor oameni şi aceasta, în timp, a avut efect
asupra lui, aşa cum vedem din faptul că-şi oferă chiar propriile
fiice acelor oameni răi. Cu timpul a început să aibă o oarecare
toleranŃă faŃă de păcat şi această neatenŃie spirituală l-a lăsat
expus la a se compromite. Până la urmă viaŃa lui a ajuns să-i fie
pătată de un păcat deosebit de urât, care i-a marcat viaŃa şi l-a
făcut un exemplu negativ pentru generaŃiile care au urmat.
Din felul în care s-a grăbit să aleagă partea rodnică a Ńinutului,
în loc să se ofere să-şi aleagă unde să locuiască după ce Avraam
şi-ar fi ales partea lui, putem spune că Lot avea o listă de priorităŃi mult diferită de aceea a lui Avraam. Avraam a fost omul căruia
i-a vorbit Dumnezeu de şapte ori şi pe unde a trecut a făcut altare,
pe când inima lui Lot a fost legată de lucrurile pe care le-a avut şi
de cele care a crezut că poate să le aibă în viitor. Scriptura nu îl
învinuieşte pe Lot de felul în care a ales unde să locuiască,
folosindu-se de atitudinea „ce-i mai bun, mi se cuvine mie“, şi noi
nu putem spune despre alegerea lui decât că nu a avut respect pentru cineva mai în vârstă decât el. Nu cred că Lot L-a întrebat pe
Domnul când a hotărât ca, de la corturile în care locuia cu familia lui, să ajungă locuitor şi cetăŃean de onoare la poarta cetăŃii
Sodoma. Cert este că Lot şi-a pierdut mărturia în faŃa familiei lui,
aşa că atunci când trebuia să fie luat în serios, ginerii lui credeau
că glumeşte.
În împrejurări deosebite în care a rămas doar cu două din fetele
sale, Lot comite oarecum involuntar păcatul de incest. Faptul că a
numit oamenii din Sodoma fraŃii lui, precum şi că s-a lăsat provocat să bea până la nivelul la care nu a mai judecat normal, nu au
tras un semnal de alarmă în gândirea lui şi aceasta ne vorbeşte
despre felul în care un păcat mai mic duce la un păcat mai mare.
Domnul Isus a spus: „AduceŃi-vă aminte de nevasta lui Lot“
pentru că există şi astăzi o categorie de creştini a căror comportare
se potriveşte cu acŃiunea acestei femei, care a devenit faimoasă
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pentru ceva greşit din viaŃa ei. Este bine să luăm seama la acest
aspect, întrucât ca oameni avem tendinŃa să fim mustraŃi în conştiinŃa noastră de comiterea unui păcat mare, dar nu şi de unul mic,
care mâine devine puŃin mai mare şi care odată cu trecerea timpului, să se simtă acasă la el în viaŃa noastră. În această stare, când
sufletul este pe jumătate ameŃit, este foarte posibil ca omul să
privească curios înapoi la lume, pentru că prin neveghere, chiar
dacă nu înfăptuieşte păcatul încă, o astfel de stare îl face să fie
nemulŃumit de biserică, cu faptul că trebuie să lucreze pentru
Domnul şi mai ales cu faptul că i se spune că trebuie să caute
sfinŃirea în viaŃa lui.
Eşti tu oare un astfel de suflet? Cu dorinŃa de a preveni o mare
pagubă spirituală, cuvintele Mântuitorului îŃi spun şi Ńie: „Adu-Ńi
aminte de nevasta lui Lot!“ Am ieşit din Sodoma, adică din lumea
păcatului, ca să fim diferiŃi. De aceea, privind la sfârşitul tragic al
soŃiei lui Lot, putem învăŃa că trebuie să ne ferim de tot ce ni se
pare rău. „FeriŃi-vă de orice se pare rău“ (1 Tesaloniceni 5:22). Ne
ferim de „orice se pare rău“ prin a ne păzi de întinăciunile sufletului şi ale trupului. Privind la ce a păŃit Lot vedem cât de bine
este să stai departe de băuturile alcoolice. Uitându-ne în trecut nu
numai la locuitorii Sodomei, ci şi la oameni precum Samson,
putem vedea cât de important este să ne ferim de poftele cărnii. În
lumea în care trăim aproape totul este bazat pe abilitatea de a
incita şi stârni pofta sau de a promite o stare de bunăstare financiară, dar oferă aceste lucruri la un preŃ foarte ridicat. Avem o
atenŃie selectivă şi ca oameni tindem să fim atraşi de unele păcate
mai mult decât de altele şi acest lucru este cunoscut de cineva care
ne studiază din umbră, cu scopul de a ne face să ne oprim şi să ne
întoarcem spre lume: Satan.
Un alt mod în care ne ferim de rău este prin a nu fuma. Nu
fumăm pentru că acest viciu, care îmbolnăveşte chiar şi trupul,
pune stăpânire pe om, îl controlează şi în acelaşi timp îi întinează
trupul care trebuie să fie un templu al Duhului Sfânt. „Nu ştiŃi că
trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi, şi

pe care L-aŃi primit de la Dumnezeu? şi că voi nu sunteŃi ai
voştri?“ (1 Corinteni 6:19). Ca unii care ne iubim sufletul suntem
atenŃi nu numai la vorbire, ci chiar şi la gânduri, întrucât ştim că
acolo îşi are originea păcatul. A comite acest fel de lucruri
înseamnă o oprire în mersul pe calea Domnului şi o întoarcere
spre păcat. Dacă alegem să privim înapoi cu jind spre păcat,
faptul că am ieşit cândva din Sodoma nu ne foloseşte la nimic.
Preocuparea cuiva cu lucrurile care au potenŃialul de a deveni un
rău pentru suflet creează contexte care mai devreme sau mai
târziu ne despart de Dumnezeu.
Cunoaştem păsări migratoare, popoare migratoare, însă din
păcate au apărut şi creştini migratori, care pleacă din biserică în
biserică în căutarea unui loc unde aud o doctrină care place firii
lor vechi. şi lor cuvintele Domnului Isus le spune: „AduceŃi-vă
aminte de nevasta lui Lot!“ care a plătit scump pentru nestatornicia ei. Trăim o vreme în care să faci binele înseamnă de multe ori
să rişti să pierzi prietenii, favoruri, dar dacă eşti gata să te desparŃi
de ceea ce îŃi poate pune sufletul în primejdie, atragi atenŃia
cerului care se bucură de ascultarea ta. Domnul Isus a dat un
exemplu în care s-a folosit de istoria unei femei, dar cuvintele
Lui, atunci când au fost rostite, au fost adresate în primul rând
unor bărbaŃi, aşa că această avertizare este valabilă deopotrivă
pentru femei şi bărbaŃi.
A fost păcatul nevestei lui Lot un păcat mare? Unii ar spune că
nu a făcut un rău mare că a privit înapoi, dar păcatul este păcat
înaintea lui Dumnezeu, care i-a cerut un lucru simplu. Neascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu aduce consecinŃe de nedorit
în viaŃa noastră. A nu-L asculta înseamnă a-L dezonora şi aceasta
vine cu o promisiune. „...şi acum, zice Domnul, departe de Mine
lucrul acesta! Căci voi cinsti pe cine Mă cinsteşte, dar cei ce Mă
dispreŃuiesc, vor fi dispreŃuiŃi“ (1 Samuel 2:30). După neascultare, al doilea păcat al nevestei lui Lot a fost păcatul necredinŃei. „Dumnezeu a spus că va nimici cetatea, dar oare chiar o va
face?“, au fost gândurile care probabil că au trecut prin mintea ei.
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„LuaŃi seama dar, fraŃilor, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă
rea şi necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu“
(Evrei 3:12).
Un alt păcat al nevestei lui Lot a fost acela că era lumească. Ea
a ieşit din Sodoma, dar Sodoma nu a ieşit din inima ei. „VegheaŃi
să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru
o mâncare şi-a vândut dreptul de întâi născut“ (Evrei 12:16). Alt
păcat al nevestei lui Lot a fost că nu a avut o inimă mulŃumitoare.
Dintr-o mulŃime de oameni, ea a fost unul dintre puŃinele suflete
care, ieşind din Sodoma, au scăpat cu viaŃă şi totuşi se pare că nu
a fost îndeajuns ca să o facă mulŃumită. Eşti tu un bărbat sau o
femeie mereu nemulŃumită cu ceea ce ai şi vrei mereu ce are
altul? Avertizarea Domnului Isus trebuie să-Ńi spună că te paşte
păcatul nevestei lui Lot, care deoarece nu a preŃuit ce a primit, a
pierdut totul. Nevasta lui Lot avea un trecut păgân la care nu a
renunŃat cu totul niciodată şi de aceea a risipit oportunităŃile şi
privilegiile pe care le-a primit când s-a căsătorit cu Lot.
Probabil că nu era în necunoştinŃă despre felul în care Avraam
a fost chemat să iasă din Ńara lui de Dumnezeul adevărat, dar nu a
lăsat ca această cunoştinŃă să o apropie de Dumnezeu; de aceea a
pierit în aceeaşi zi împreună cu vrăjmaşii lui Dumnezeu din
Sodoma. Era aşa de aproape de a fi în siguranŃă, făcuse un
oarecare efort să ajungă acolo, ca apoi să piardă tot! De aceea
Domnul Isus ne adresează şi nouă celor de astăzi o solemnă
avertizare: „AduceŃi-vă aminte de nevasta lui Lot!“ Cum este
sufletul tău? Ai ieşit din cetatea pierzării ca să mergi în cetatea de
scăpare? Dacă ai ieşit, nu te-ai oprit cumva pe drum şi eşti gata să
te întorci să priveşti înapoi? Domnul Isus iubeşte sufletul tău aşa
de mult, încât S-a dezbrăcat de slava divină prin a Se lăsa chinuit şi omorât de oameni, ca prin jertfa Lui fără cusur să poată să
mântuiască pe cei păcătoşi care vin la El.
Domnul Isus Hristos este aşa de măreŃ, că nu-L poŃi măsura cu
unităŃi de măsură omeneşti şi nici nu-I poŃi măsura timpul, şi
totuşi a acceptat să moară ca om, pentru a putea fi o jertfă

înlocuitoare potrivită pentru mine şi pentru tine. Dacă ai înŃeles
cât de mult L-a costat să-Ńi ofere mântuirea în dar, spune-I că-L
iubeşti. Faptul că Îl iubeşti pe Dumnezeu îŃi va sluji şi Ńie, pentru
că această stare este o armă împotriva provocării păcatului.
Nu te opri şi nu te uita înapoi la lume orice Ńi-ar oferi sau
oricum te-ar compătimi, pentru că aceasta, ca şi în cazul nevestei
lui Lot, înseamnă moarte. Dacă nu umbli după cinstea oamenilor,
credinŃa ta va creşte şi bucuria din lăuntru tău, care-Ńi va da tăria
să nu te opreşti, va fi deplină. După ce ai primit iertarea Tatălui şi
ai pornit pe drumul care duce la Pomul vieŃii, cât mai eşti pe
pământ explorează viaŃa, urmărind oportunităŃi de a crea lucruri
care rămân veşnic. Mergi pe calea care duce la cer, iar când vei
ajunge la destinaŃie vei afla că pentru tine a fost pregătită o
cunună de biruitor care nu se veştejeşte.
Amin
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35
BOTEZUL CU FOC
„Cât despre mine, eu vă botez cu apă, spre pocăinŃă;
dar Cel ce vine după mine, este mai puternic decât
mine, şi eu nu sunt vrednic să-I duc încălŃămintele. El
vă va boteza cu Duhul Sfânt şi cu foc.“ Matei 3:11

I

oan Botezătorul sau prietenul Mirelui, cum se numeşte el
(Ioan 3:29), a fost fiul preotului Zaharia şi al soŃiei lui,
Elisabeta, născut prin promisiune cerească. El a primit
misiunea de a pregăti calea Domnului. Domnul Isus, care a venit
la Ioan să fie botezat de el în Iordan pentru a împlini toată neprihănirea lui Dumnezeu, a recunoscut autoritatea cerească a acestui
om deosebit şi l-a pus în rangul celor mai mari (Matei 11:11).
Ioan, care a fost credincios misiunii încredinŃate lui, propovăduia
pocăinŃa, boteza oamenii în Iordan cu un botez al pocăinŃei şi
spunea atât ucenicilor lui, cât şi celor care veneau să fie botezaŃi,
că după El vine unul mai puternic decât el, care avea să boteze cu
Duhul Sfânt şi cu foc.
În cea mai mare parte fariseii şi cărturarii nu au primit mesajul
lui Ioan, dar nu aveau curajul să-l socotească un om depăşit de
situaŃia vremii sau în afara Torei. Ioan era îmbrăcat foarte diferit,
avea o dietă care nu era de invidiat şi vestea un mesaj al adevărului, dar foarte dur pentru aceia care cereau să fie botezaŃi de ochii
lumii sau în speranŃa că vor anula o pedeapsă de la Dumnezeu.
TradiŃia şi obiceiurile religioşilor din acea vreme, au dat la o parte
treptat adevărul lui Dumnezeu, aşa că au ajuns să trăiască în acea
346

vreme când erau stăpâniŃi de romani, o vreme a laşităŃii, a făŃărniciei şi a mândriei spirituale. Cei mai mulŃi dintre religioşii
vremii de atunci au devenit în timp parte dintr-o societate slabă de
caracter ce punea accent doar pe aparenŃele exterioare; de aceea
nu au mai recunoscut adevărul când l-au auzit sau când l-au văzut.
Mesajul lui Ioan a fost respins de mulŃi dintre mai marii vremii
de atunci pentru că în parte aducea ceva nou: cerea o schimbare a
vieŃii care începea cu mărturisirea păcatelor şi fapte de pocăinŃă.
PocăinŃa care duce la mântuire este aceea în care omul se căieşte
sincer de păcat, iar prin lucrarea pe care o face Duhul Sfânt are
loc o schimbare a modului lui de gândire cu privire la păcat, însă
fariseii şi cărturarii din acea vreme au refuzat o astfel de provocare a conştiinŃei lor. şi azi este la fel, pentru că cei fireşti şi
lumeşti nu vor mustrarea Duhului, ci au argumente şi justificări
pentru neconformarea la cerinŃele Scripturii, scormonind toată
Scriptura şi răstălmăcind-o dacă trebuie, ca să găsească libertăŃi
pentru firea pământească.
Tot Ioan Botezătorul a fost cel care a făcut mărturisirea că
Domnul Isus este Mielul lui Dumnezeu, adică Hristosul aşteptat
de Israel (Ioan 3:38), trimisul Tatălui prin care cel ce crede poate
avea viaŃă veşnică. „Cine crede în Fiul, are viaŃa veşnică; dar cine
nu crede în Fiul, nu are viaŃa, ci mânia lui Dumnezeu rămâne
peste el“ (Ioan 3:36). Acest adevăr este de o aşa de mare importanŃă, încât Duhul Sfânt a rânduit ca şi evanghelistul Ioan să
afirme acelaşi adevăr mulŃi ani mai târziu: „Cine are pe Fiul, are
viaŃa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viaŃa. V-am scris
aceste lucruri ca să ştiŃi că voi, care credeŃi în Numele Fiului lui
Dumnezeu, aveŃi viaŃa veşnică“ (1 Ioan 5:12-13).
Ai tu viaŃă veşnică? Este sufletul tău mântuit? Mântuirea nu
este un concept învechit care să nu mai prezinte interes pentru
om, chiar dacă el tăgăduieşte aceasta, ci este o promisiune a lui
Dumnezeu către cel care se pocăieşte că va împărtăşi natura Lui
veşnică. A fi mântuit înseamnă a fi născut de sus, a fi înfiat
în familia marelui Împărat; înseamnă să trăieşti învăŃăturile
347

ESTE SUFLETUL TÃU MÂNTUIT?

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

Domnului Isus crezând Cuvântul Scripturii şi nu adăugările
oamenilor. Botezul lui Ioan a fost un botez spre pocăinŃă; noi în
vremea de acum ne botezăm în apă când facem legământ cu
Domnul Isus. Acest botez nou-testamental este un botez în
moartea, îngroparea, învierea Domnului precum şi simbolul
iniŃierii unei vieŃi noi trăite cu Domnul Isus. Unii dintre noi avem
harul să spunem că am avut parte şi de botezul cu Duhul Sfânt,
care este o umplere cu puterea sfântă promisă în vechime prin
proroci şi apoi de Domnul Isus, putere care s-a revărsat prima
dată în ziua Cincizecimii. Este o experienŃă a fericirii şi a
apropierii de Dumnezeu ca nicio altă experienŃă de care poate
avea parte omul pe pământ, pentru că nu simŃi doar câŃiva stropi
aducători de înviorare a Duhului Sfânt, ci atunci când eşti umplut
cu Duhul Sfânt intri ca şi sub o cascadă a Lui.
Ioan Botezătorul mai vorbeşte despre încă un botez şi acesta
este botezul cu foc pe care, la fel ca şi botezul cu Duhul Sfânt, îl
face Domnul Isus. Unii cred că acest botez este experienŃa unor
încercări deosebite după umplerea cu Duhul Sfânt, şi poate fi aşa,
dar de data aceasta vom privi la botezul cu foc dintr-un alt unghi.
Chiar dacă a mai fost folosită de multe ori, pentru că poate fi de
ajutor multora în înŃelegerea acestui botez cu foc, vom folosi o
ilustraŃie din Vechiul Testament pentru a arăta felul în care unii
acceptă să primească acest botez cu foc, pe când alŃii îl refuză.
Înainte de căderea în păcatul neascultării, Adam avea părtăşie
cu Dumnezeu şi deşi El este un foc mistuitor, Adam nu a avut de
suferit din această cauză în vreun fel. După căderea în păcat, omul
a fost izgonit din Eden, însă din citirea atentă a Scripturii reiese
că nu toată grădina era păzită, ci heruvimii care învârteau fiecare
o sabie învăpăiată de foc au fost puşi la răsăritul grădinii ca să
păzească doar drumul ce ducea la pomul vieŃii: „Astfel a izgonit
El pe Adam; şi la răsăritul grădinii Edenului a pus nişte heruvimi,
care să învârtească o sabie învăpăiată, ca să păzească drumul care
duce la pomul vieŃii“ (Genesa 3:24). Nu ştim dacă vreodată Adam
a mai trecut prin partea nepăzită a grădinii, dar ştim că era păzit

accesul la un singur pom: pomul vieŃii care-l reprezintă pe
Domnul Isus Hristos. Dacă cineva vrea să vină la Domnul Isus ca
să guste dacă în adevăr Domnul este bun şi vrea să aibă viaŃă
veşnică trebuie să treacă prin acest foc din jurul pomului vieŃii,
care este un foc al pocăinŃei ce mistuie păcatul, în orice formă
ar fi în viaŃa noastră.
Oamenii pot cunoaşte multe despre Dumnezeu şi despre mântuire prin a merge la pomul cunoştinŃei, care nu este păzit sau
alergând la pomul vieŃii şi acceptând ca acest botez cu foc să producă în viaŃa lor o pocăinŃă după voia lui Dumnezeu. MulŃi au
dorinŃa bună de a merge la pomul vieŃii, dar când văd focul, se
răzgândesc şi se mulŃumesc cu a se duce la pomul cunoştinŃei,
unde reuşesc să cunoască despre Dumnezeu, dar nu ajung şi să-L
cunoască pe Dumnezeu. Este plină lumea de teologi erudiŃi în
învăŃăturile Scripturii, dar care nu au experienŃa botezului cu
Duhul Sfânt şi cu foc, ci se mulŃumesc cu o viaŃă morală presărată
de fapte bune, care cu timpul coboară în ochii lor valoarea
harului lui Dumnezeu prin care omul primeşte iertarea şi
neprihănirea lui Hristos. Cel mai expert teolog în cunoştinŃele
despre Dumnezeu este Diavolul, care a devenit în această vreme
un profesor care de la catedra lui dă doctorate ce compromit
adevărul celor care caută cunoştinŃa despre Dumnezeu fără să se
supună cerinŃelor lui Dumnezeu.
Cei care vor viaŃă veşnică trebuie să meargă la pomul vieŃii
unde cu încuviinŃarea lor, sabia şi focul vor avea de-a face cu
păcatul din viaŃa lor, ca apoi, ca semn că au mâncat din acest pom
al vieŃii, vor ajunge să urască păcatul (Psalmul 97:10) şi să-l
privească din zi în zi tot mai mult aşa cum Dumnezeu îl vede. Ai
mâncat tu din pomul vieŃii? Dacă nu ai refuzat botezul cu foc şi ai
mâncat din acest pom, înseamnă că în viaŃa ta s-a produs o schimbare a gândirii tale cu privire la păcat, pentru că nu-l mai comiŃi,
nu doar pentru că te pedepseşte Dumnezeu, ci pentru că îl urăşti
pentru paguba pe care Ńi-a făcut-o şi pentru pericolul la care te
expune. Acest botez cu foc este o răstignire a firii pământeşti ce
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continuă în viaŃa noastră până când suntem chemaŃi la cer fie prin
poarta morŃii, fie la glasul trâmbiŃei, când Biserica lui Dumnezeu
va fi luată la cer.
Dacă ai mâncat din acest pom al vieŃii nu înseamnă neapărat că
nu mai comiŃi păcat niciodată, deşi nu vrei să faci păcat, ci că
odată ce te-ai făcut părtaş firii dumnezeieşti şi ai primit umplerea
cu Duhul Sfânt nu poŃi suferi pata păcatului pe haina sufletului tău
şi nici nu trăieşti în vreun păcat. MulŃi vor lucrarea harului şi se
bucură să audă că mântuirea este darul lui Dumnezeu, dar dacă
lasă afară Focul Sfânt, care prin pocăinŃă le cercetează toate
ungherele inimii ca să le schimbe viaŃa din temelie, ei nu au mântuire, ci într-o falsă libertate au doar cunoştinŃe despre Dumnezeu
şi despre mântuire. În acest fel oameni cu renume, cu capacităŃi
intelectuale impresionante, care sunt recunoscuŃi pentru adâncimea învăŃăturilor lor despre cele sfinte, datorită faptului că refuză
botezul cu foc care produce o pocăinŃă adevărată, ajung să se
hrănească cu mândria lor, ca apoi spre mirarea şi spaima lor să se
trezească într-o zi în iad.
Printre altele, iadul este locul unde oamenii îşi vor aduce
aminte de tot, aşa cum reiese din cuvintele lui Avraam rostite către
bogatul nemilostiv: „...adu-Ńi aminte...“ (Luca 16:25). Unul dintre
lucrurile pe care şi le vor aminti cei ce vor ajunge în iad va fi acela
că au avut ocazia să ia măsuri de siguranŃă pentru sufletele lor, dar
preferând calea cea largă au refuzat focul pocăinŃei. Mai periculos decât a fi un suflet nemântuit, ce nu vrea să aibă nimic de-a
face cu Dumnezeu, este să fii un suflet care frecventează cu regularitate o casă de rugăciune crezând că eşti mântuit, dar de fapt să
nu fi mântuit, deoarece ai refuzat focul pocăinŃei şi nu ai avut
parte de naşterea din nou. Prin harul lui Dumnezeu care ni s-a
oferit prin meritul jertfei Domnului Isus, omul poate evita focul
iadului atunci când nu refuză botezul cu foc care nu ne distruge,
ci doar ne curăŃeşte viaŃa de ceea ce Dumnezeu numeşte păcat.
Domnul Isus a vorbit despre acest foc care se deosebeşte de
focul iadului sau de focul despre care Scriptura spune că va arde

pământul cu tot ce este pe el. Este un foc care, la fel ca rugul pe
care l-a văzut Moise arzând în pustie, nu mistuieşte, ci în noi acest
foc nu arde decât lumescul şi firescul care au dorinŃe potrivnice
duhului: „Eu am venit să arunc un foc pe pământ. şi ce vreau
decât să fie aprins chiar acum!“ (Luca 12:49). Este un foc despre
care Domnul Isus a spus că va produce dezbinare între tată şi fiu,
între mamă şi fiică, şi va face ca într-o casă doi să fie împotriva a
trei. Acest fel de dezbinare între oameni a avut loc de multe ori
între cei care au refuzat pocăinŃa şi între cei care s-au pocăit cu
adevărat, pentru că lumina nu poate sta la un loc cu întunericul,
dar în lipsa luminii întunericul domneşte.
Mesajul pocăinŃei, care atunci când este primit produce o
schimbare după voia lui Dumnezeu, este un mesaj care a fost şi
este mereu proaspăt pe paginile Scripturii, începând cu glasul prorocilor din vechime care chema poporul la pocăinŃă şi întoarcere
de la idoli la Dumnezeul cel adevărat, şi până la mesajul din
cartea Apocalipsei, unde Domnul Isus spune bisericii din Pergam:
„Pocăieşte-te dar...“ (Apocalipsa 2:16). Ioan Botezătorul a rostit
cu putere mesajul pocăinŃei şi, aşa cum a vestit îngerul Gavril, el
a mers înaintea Domnului Isus în duhul şi puterea lui Ilie: „Va
merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul şi puterea lui Ilie, ca să
întoarcă inimile părinŃilor la copii, şi pe cei neascultători la
umblarea în înŃelepciunea celor neprihăniŃi, ca să gătească
Domnului un norod bine pregătit pentru El“ (Luca 1:17).
Ilie nu a venit din nou luând un trup de om ca să se nască, ci
Ioan a vestit în acelaşi duh mesajul pocăinŃei ca şi Ilie, care în vremea lui a chemat poporul la pocăinŃă şi întoarcere de la idoli la
Dumnezeul care răspunde prin foc: „şi, dacă vreŃi să înŃelegeŃi, el
este Ilie, care trebuia să vină“ (Matei 11:14). Dacă vrei viaŃă
veşnică trebuie să vii la pomul vieŃii, iar ca să poŃi mânca din
rodul lui trebuie să treci prin această pocăinŃă care este un botez
cu foc ce mistuie dorinŃele firii pământeşti, dând conducerea
duhului chemat la viaŃă de atingerea Duhului Sfânt. Aşa după cum
toiagul lui Aaron a primit viaŃă, a înmugurit şi a dat migdale

350

351

ESTE SUFLETUL TÃU MÂNTUIT?

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

coapte într-o noapte (Numeri 17), prin voia lui Dumnezeu şi
sufletul care se pocăieşte este asemănat de data aceasta cu o nuia
cu două capete (Romani 11:17-20), care primeşte viaŃă şi aduce
rod atât timp cât rămâne în Hristos (Ioan 15:6).
Prin alipire de Hristos, noi care suntem altoiŃi, primim viaŃă şi
aducem roada care dovedeşte că suntem născuŃi din Dumnezeu.
„Oricine crede că Isus este Hristosul, este născut din Dumnezeu;
şi oricine iubeşte pe Cel ce L-a născut, iubeşte şi pe cel născut din
El. Cunoaştem că iubim pe copiii lui Dumnezeu prin aceea că
iubim pe Dumnezeu şi păzim poruncile Lui“ (1 Ioan 5:1-2). MulŃi
trăiesc într-o oarecare nesiguranŃă cu privire la această minune a
naşterii de sus în viaŃa lor, care este rezultatul unei pocăinŃe sincere, fără condiŃii, însă în aceste două versete ni se spune clar că
cei care au avut parte de această naştere din Dumnezeu sunt cei
care-L iubesc pe Domnul, iubesc copiii Lui şi iubesc poruncile
Sale. Intrarea în viaŃa veşnică are loc printr-o moarte faŃă de măslinul cel sălbatic şi alipirea de măslinul cel roditor, după planul
făcut de Dumnezeu cu privire la noi înainte de veşnicii: „În
nădejdea vieŃii veşnice, făgăduite mai înainte de veşnicii de
Dumnezeu, care nu poate să mintă“ (Tit 1:2).
Ai şi tu această viaŃă nouă prin alipire de Hristos sau te-a speriat focul pocăinŃei? ViaŃa veşnică a fost pierdută prin neascultare
de către primii oameni în Eden, dar ne este astăzi oferită din nou
ca dar prin Domnul Isus Hristos, care a venit pe pământ ca să
mântuiască ce era pierdut: „Fiindcă plata păcatului este moartea:
dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaŃa veşnică în Isus
Hristos, Domnul nostru“ (Romani 6:23). Asigură-te că nu eşti
doar o persoană religioasă care a trecut pe la pomul cunoştinŃei,
fiind mai mult sau mai puŃin învăŃat cu privire la lucrurile care au
de-a face cu sufletul, ci că eşti un suflet care ai gustat din Pomul
vieŃii şi ai devenit astfel din firesc, duhovnicesc.
Dacă ai gustat din Pomul vieŃii, îŃi vei găsi plăcerea în
Domnul, în Legea Lui şi plin de recunoştinŃă faŃă de Cel care
şi-a dat viaŃa să-Ńi deschidă drumul la Pomul vieŃii, vei trăi mulŃu-

mit cu voia Lui pentru tine. Odată ce Dumnezeu te-a scăpat de
puterea păcatului care, ca şi o cămaşă de forŃă, Ńi-a Ńinut sufletul
imobilizat, ai dorinŃa să trăieşti după valorile cerului ca să te poŃi
potrivi în cer. Dacă ai gustat din pomul vieŃii nu înseamnă că nu
mai ai posibilitatea de a păcătui, dar păcatul nu mai stăpâneşte şi
nu conduce viaŃa ta, deoarece Duhul Sfânt te ajută să te dezbraci
de omul cel vechi şi să te îmbraci în omul cel nou (Coloseni 3:10).
Fiecare dintre noi alegem dacă vrem să ne mulŃumim cu a
gusta din pomul cunoştinŃei sau dacă vrem să nu refuzăm botezul
focului să putem să gustăm din Acela care este ÎnŃelepciunea. ştiind că pentru sufletul omului nu există stare de neutralitate, avem
libertatea să alegem cui suntem robi. Atunci când luăm această
decizie alegem între binecuvântare şi blestem, între ascultare şi
neascultare, între viaŃă şi moarte. Prorocul Daniel a scris că în
vremea de pe urmă cunoştinŃa va creşte. Multora le place să aibă
cunoştinŃă, după cum lui Irod îi plăcea să-l asculte pe Ioan
Botezătorul predicând (Marcu 6:20), dar majoritatea refuză să se
lase schimbaŃi printr-o pocăinŃă adevărată, care o rupe cu păgânitatea şi cu poftele lumeşti.
Drumul spre botezul cu Duh Sfânt trece prin pocăinŃă; ca să
ajungem la Domnul Isus trebuie să ne pocăim. Această pocăinŃă
produce o căinŃă sinceră şi o părăsire a oricărui obicei, lucru sau
prietenie care nu este după voia lui Dumnezeu, aduce o sinceră
lepădare de sinele nostru, adică de voia noastră, pe când fructul
din pomul cunoştinŃei produce de multe ori îngâmfare. PocăinŃa
nu ne lipseşte de niciuna din nevoile legitime ale trupului nostru,
dar această libertate, spre binele nostru este îngrădită de limitele
puse în viaŃa noastră de Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ai gustat
din Pomul vieŃii, înseamnă că ai trecut prin botezul cu foc al
pocăinŃei. Acest foc nu ne lasă pasivi, ci după ce arde în noi ce-i
lumesc, aprinde o pasiune sfântă pentru Dumnezeu şi pentru
lucrurile pe care El le socoteşte a fi importante.
Dacă pocăinŃa noastră a fost şi continuă să fie adevărată, acest
fel de trăire are o roadă specifică ce dovedeşte că noi, la fel ca nişte
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robi, din dragoste slujim lui Dumnezeu: „Dar acum, odată ce aŃi
fost izbăviŃi de păcat şi v-aŃi făcut robi ai lui Dumnezeu, aveŃi ca
rod sfinŃirea, iar ca sfârşit: viaŃa veşnică“ (Romani 6:22). Dacă
cineva spune că a gustat din pomul vieŃii şi nu are ca rod sfinŃirea
înseamnă că focul de care s-a apropiat a fost un foc fals. Aşa se
explică faptul că unii au un fel de purtare duminica şi o altfel de
purtare în timpul săptămânii. Dacă într-adevăr ai gustat din pomul
vieŃii înseamnă că ai trecut prin acest foc purificator al pocăinŃei şi
ca urmare aduci trupul tău ca o jertfă vie Domnului (Romani 12:1).
Această roadă numită sfinŃirea, care dovedeşte că am fost
izbăviŃi de robia păcatului şi că suntem robi ai lui Dumnezeu, nu
este un eveniment unic şi nicio roadă de sezon, ci odată curăŃaŃi de
vechile păcate, avem dorinŃa să continuăm toată viaŃa să rămânem
curaŃi şi separaŃi de lume. Când ai ca roadă sfinŃirea, la fel ca Iov
ajungi să faci legământ cu ochii tăi şi chiar şi cu celelalte mădulare, ca să-Ńi păstrezi templul trupului tău neîntinat, curat şi potrivit pentru a fi o locuinŃă a Duhului Sfânt (1Corinteni 6:19). Stând
tot timpul lângă Domnul continui să rămâi în acest foc al
pocăinŃei, pe care îl simŃi că îŃi face bine, foc al cărui efect binecuvântat devine un mod de viaŃă pentru cel credincios. De aceea ne
pocăim în fiecare zi prin ferirea de tot ce ni se pare rău şi prin verificarea pe care ne-o facem în oglinda Cuvântului lui Dumnezeu.
Găsim în Scriptură că atunci când Dumnezeu a creat o fiinŃă,
în mod direct aceasta a primit numele de „fiul lui Dumnezeu“.
Acest adevăr nu este valabil numai cu privire la persoana
Domnului Isus, care este Fiul lui Dumnezeu, al cărui trup fizic a
fost creat prin Duhul Sfânt să se nască pe pământ, ci şi în cazul
lui Adam, aşa după cum găsim în cronologia spiŃei neamurilor
(Luca 3:38). Dumnezeu a creat şi îngerii. Din acest motiv îi găsim
numiŃi uneori fiii lui Dumnezeu, însă El a creat şi făpturile noi ale
celor care prin pocăinŃă sunt născuŃi din Dumnezeu (1 Ioan 5:1).
Lupta potrivnicului cu cei care nu mai ascultă de el şi care
ascultând de glasul Evangheliei, au ajuns la pomul vieŃii, este o
luptă mai aprigă din cauza acestui statut de fiu şi fiică a lui

Dumnezeu. Duhovniceşte, cei care au gustat din Pomul vieŃii, au
venit la viaŃă nu prin procreere, ci ca urmare directă a puterii de a
crea a lui Dumnezeu, care i-a făcut făpturi noi: „Căci toŃi cei ce
sunt călăuziŃi de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu“
(Romani 8:14). Prin credinŃă şi pocăinŃă am primit acest drept de
a ne face copii ai lui Dumnezeu, ca apoi Duhul Sfânt, care ne-a
născut din nou, printr-o continuă viaŃă de pocăinŃă să modeleze în
noi chipul Fiului (Romani 8:29).
Cum este sufletul tău? Ai gustat din pomul vieŃii ca să ai viaŃă
în tine din Hristos sau eşti un suflet mulŃumit că ai trecut pe la
pomul cunoştinŃei care are multă sau foarte puŃină religie? Poate
poŃi vorbi bine despre subiectele tratate de Scriptură, însă viaŃa ta
este o negare a Cuvântului Sfânt; în acest caz ai nevoie de botezul
cu foc al pocăinŃei, care te va schimba de la a avea o formă de evlavie fără putere, la a avea o bucurie pe care o dă numai Duhul Sfânt
când trăieşti o viaŃă de biruinŃă împotriva păcatului. Dacă eşti un
suflet care ai trăit într-o vreme de delăsare spirituală şi potrivit
acestei vremi de aŃipire dinaintea venirii Mirelui ai ajuns să te vezi
tot mai departe de Dumnezeu, astăzi te îndemn să iei hotărârea de
a-Ńi preda viaŃa Domnului Isus şi de a-I cere ca acel foc sfânt să
curăŃească viaŃa ta de tot ce-i lumesc, ca astfel să poŃi cere şi primi
umplerea cu Duhul Sfânt. Dacă vrei ca pocăinŃa ta să aibă efectul
dorit, nu te mulŃumi să spui doar că-Ńi pare rău că ai greşit, ci fii
specific cu problema ta, cu slăbiciunea şi păcatul care te-a robit,
aşa încât focul sfânt să facă curăŃirea de care ai nevoie în viaŃa ta.
Când Duhul Sfânt va schimba felul în care gândeşti despre
păcat, viaŃa trăită zi de zi cu Domnul Isus Hristos va deveni o
plăcere, deoarece oricare vor fi situaŃiile prin care El va alege să
treci, nu vei singur, ci veŃi fi împreună. Atunci sufletul tău se va
îndrepta spre casa Tatălui, unde te aşteaptă o cunună care nu se
veştejeşte; te vei îndrepta spre o zi de sărbătoare cu Dumnezeu şi
cu toŃi cei care nu au spus că preŃul ascultării de Dumnezeu este
prea mare, ci pocăindu-se indiferent de preŃul plătit, au rămas
credincioşi Adevărului.
Amin
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36
C}PETENIA
„Să ne uităm Ńintă la Căpetenia şi Desăvârşirea
credinŃei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria
care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreŃuit
ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui
Dumnezeu.“ Evrei 12:2

C

el mai mare conducător al lumii a fost şi este Domnul
Isus, care a îmbrăcat un trup omenesc când s-a născut
acum 2000 de ani într-o iesle din Betleem, în Iudea. În
cei 33 de ani şi jumătate cât a fost pe pământ nu a scris o carte şi
nu a predat la vreo şcoală din acea vreme, dar a dat o învăŃătură
care dăinuieşte şi astăzi şi a ridicat o mână de oameni care să-I
urmeze învăŃăturile, care prin ajutorul Duhului Sfânt în câteva
generaŃii au ajuns să numere milioane, iar astăzi peste un miliard.
În acest mesaj vom privi la Domnul Isus, Mântuitorul nostru în
calitate de Căpetenie sau Conducător, ca apoi să privim la felul în
care ucenicii Lui au păşit pe urmele Lui, pentru ca şi noi să putem
păşi pe urmele Lui atunci când El ne cheamă la slujba de a conduce, pentru că Dumnezeu caută şi astăzi suflete care să lucreze
împreună cu El şi pentru El. El caută oameni cu frică de Domnul
care vor să audă vocea Lui în fiecare zi, care urăsc păcatul şi
iubesc neprihănirea.
Când ai o astfel de dedicare şi începi să cunoşti pe Domnul
ajungi să vezi că Ńi se deschid uşi spre tainele Scripturii la care au
acces numai cei care iubesc pe Domnul. În stabilirea ÎmpărăŃiei
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Lui pe pământ în inimile oamenilor, Domnul Isus a urmat principii care merită să fie studiate şi urmate, întrucât aceste principii
sunt valabile şi astăzi. Domnul Isus, Căpetenia desăvârşirii noastre, a vorbit şi continuă să vorbească şi astăzi prin Cuvântul scris,
cum n-a vorbit vreun alt om vreodată. Chemarea şi alegerea Lui
de Căpetenie a sufletelor pe care le-a mântuit prin jertfa Sa a fost
făcută în cer (Evrei 10:7), dar de asemenea a fost reafirmată pe
pământ la Iordan (Marcu 1:11).
În calitate de Domn şi ÎnvăŃător şi-a ales ucenicii cu scopul de
a-i mântui şi de a-i înzestra cu învăŃătura necesară pentru a continua lucrarea, după înălŃarea Lui la cer: „...VeniŃi după Mine, şi
vă voi face pescari de oameni“ (Marcu 1:17). Domnul Isus nu a
aşteptat ca cineva să se hotărască să-L urmeze, ci şi-a ales ucenicii
şi i-a chemat stând faŃă în faŃă cu ei, spunându-le: „VeniŃi după
Mine!“ El i-a chemat mai întâi la El şi apoi la ÎmparăŃia Lui şi la
lucrarea pe care-o avea pentru ei. Mesajul Lui nu s-a schimbat şi
aşa cum i-a chemat pe primii ucenici să-L urmeze, după învierea
Lui, la pescuirea minunată (Ioan 21), Domnul Isus a repetat
aceeaşi chemare de a-L urma pe El, spunându-i lui Petru să pască
mieluşeii, oiŃele şi oile Lui, adică a Păstorul cel Bun.
ÎnvăŃătura pe care El o dădea oamenilor era venită de sus şi aşa
de plină de putere, încât ea îi uimea pe oamenii care-L ascultau:
,,Oamenii erau uimiŃi de învăŃătura Lui; căci îi învăŃa ca unul care
are putere, nu cum îi învăŃau cărturarii“ (Marcu 1:22). Autoritatea
cuvintelor Lui s-a văzut în primul rând prin faptul că El cunoştea
Scripturile şi apoi prin minunile pe care le făcea, până acolo că
poruncea duhurilor necurate să-i părăsească pe cei pe care-i
chinuiau, poruncea naturii să execute ordinele Lui şi prin faptul că
învia chiar şi morŃii. Domnul Isus S-a dovedit a fi un conducător
plină de milă, care avea timp pentru copii şi pentru cei bolnavi
care aveau nevoie de atingerea Lui vindecătoare. Chiar dacă a fost
Fiul lui Dumnezeu întrupat ca om, a dovedit că este necesar să
aibă o disciplină după care-şi petrecea timpul. Domnul Isus avea
obiceiuri pe care le practica, aşa cum orice conducător bun are
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obiceiuri bune care-l fac consecvent în slujba la care este chemat:
„A două zi dimineaŃa, pe când era încă întuneric de tot, Isus S-a
sculat, a ieşit, şi S-a dus într-un loc pustiu. şi Se ruga acolo“
(Marcu 1:35). Domnul Isus avea obiceiul să intre în sinagogă şi
să citească Scriptura: „A venit în Nazaret, unde fusese crescut; şi,
după obiceiul Său, în ziua Sabatului, a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească“ (Luca 4:16). Un alt obicei al Domnului Isus a fost
acela că învăŃa noroadele: „Isus a plecat de acolo, şi a venit în Ńinutul Iudeii, dincolo de Iordan. Gloatele s-au adunat din nou la El;
şi, după obiceiul Său, a început iarăşi să-i înveŃe“ (Marcu 10:1).
După felul în care şi-a ales ucenicii, unii am spune că şi-a
asumat un risc destul de mare să cheme un om ca Matei, care era
vameş; la fel am fi spus cu privire la alegerea lui Petru, care nu
ezita să spună cu voce tare ce gândeşte, dar Domnul Isus a văzut
în aceşti oameni ceva ce alŃii nu au putut să vadă. Privind în
ansamblu viaŃa pe care Domnul Isus a petrecut-o cu ucenicii Săi
putem observa câteva lucruri de care trebuie să Ńinem seama când
Dumnezeu ne cheamă la slujba de conducere. Domnul Isus a ales
ucenicii şi le-a dat autoritate, a fost părăsit de unii dintre ucenici,
i-a mustrat uneori, a accentuat între ei importanŃa unităŃii, le-a
cerut loialitate absolută, a mâncat împreună cu ei şi le-a arătat că
nu trebuie să se lase legaŃi de tradiŃii omeneşti.
Ucenicii Lui au fost martori când Domnul a fost atacat prin
vorbe nepotrivite de cei din casa Lui, L-au văzut că nu poate fi
deviat de la Ńinta trasată de Tatăl, L-au văzut când El a simŃit durerea pierderii şi a suferinŃei; toate acestea i-au pregătit pe ucenici
pentru timpul când ei cu ajutorul Duhului Sfânt aveau să conducă
Biserica lui Dumnezeu pe pământ. Domnul Isus i-a învăŃat despre
importanŃa rugăciunii, i-a învăŃat că cel care vrea să fie mai mare
trebuie să fie slujitorul celorlalŃi, că lucrurile mici pot duce la un
rezultat mare şi că trebuie să rămână sare într-o lume fără gust,
altfel îşi vor pierde rostul şi chiar răsplata. Mai mult ca oricând
astăzi este nevoie de lucrători care să conducă sufletele spre
Hristos, pentru că lumea trăieşte în întuneric sau folosind termenii

Scripturii putem spune că „zace în cel rău“. Din cauza păcatului
omul a pierdut chipul şi asemănarea cu Dumnezeu şi odată cu
această pierdere peste omenire s-a lăsat frica şi nefericirea: „şi
le-a zis: «Mare este secerişul, dar puŃini sunt lucrătorii! RugaŃi dar
pe Domnul secerişului să scoată lucrători la secerişul Său»“ (Luca
10:2). Este nevoie de lucrători care să semene sămânŃa cea bună,
chiar dacă nu apar imediat rezultatele dorite. Iacov a folosit cu
mult succes exemplul plugarului (Iacov 5:7), care după ce şi-a
făcut partea lui de a desŃeleni, a ara şi a semăna pământul, aşteaptă cu răbdare roada, depinzând de factori care nu sunt în controlul
lui aşa cum sunt ploaia timpurie, cea târzie şi căldura soarelui:
„Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteŃi
ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu“ (1 Corinteni 3:9).
Este sigur că odată ce ai fost mântuit ai fost chemat şi tu să fii
într-un fel anume un lucrător împreună cu Dumnezeu, dar ai fost
tu chemat să fii un conducător? Când El îŃi spune: „Vino după
Mine!“, eşti tu gata să-L urmezi şi să-L asculŃi necondiŃionat?
Fiecare suflet de pe pământ este unealta unuia dintre cei doi
Stăpâni. Dacă ai primit darul mântuirii şi ai făcut legământ cu
Domnul prin botez ai un mare potenŃial cu care poŃi lua parte la
lucrarea pe care Dumnezeu o face între oameni, poŃi deveni o
unealtă eficientă în mâna Stăpânului. Vrăjmaşul nostru este
mulŃumit să-i dea omul doar un mic procentaj din viaŃa lui, dar
Domnul Isus, care a dat tot pentru noi, vrea tot ce avem şi tot ce
suntem ori nimic.
Odată ce ne-am dovedit credincioşi în lucrurile mici, aşa cum
sunt banii şi timpul, Dumnezeu poate alege să ne încredinŃeze
slujbe mai dificile, care fac o diferenŃă spre un bine mai mare şi
veşnic, pentru ÎmpărăŃia lui Dumnezeu. O astfel de promovare
spirituală care din punct de vedere uman poate atrage după sine
lacrimi şi suferinŃă, vine în urma examenelor care ne încearcă
inima, în care avem ocazia să dovedim că nu cârtim şi că vrem să
ascultăm de Stăpân. Din paginile Sfintei Scripturi putem învăŃa că
atunci când Dumnezeu ridică un conducător, mai întâi îl trece
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printr-o şcoală în care îi zdrobeşte voia. Odată ce ai devenit un
copil al Domnului zdrobirea voii tale este ceva absolut necesar şi
aceasta te califică pentru slujba de a conduce. Dovada că El a
început să zdrobească voia noastră este că Domnul Isus înseamnă
pentru noi mai mult decât orice pe pământ.
Nu ajunge să cunoşti multe lucruri din Scriptură şi nu ajunge
să fii plin de ambiŃie, pentru că ai nevoie să fii trimis de El în
lucrul Lui. Trebuie să ştii că în cazul în care ai avea succes în ceea
ce faci pentru Domnul, cel viclean a pregătit o cursă cu care să te
răpună. Poate eşti gata să fii batjocorit pentru Numele Domnului
Isus, dar eşti tu gata să rămâi smerit când eşti lăudat? Domnul ştie
aceasta, aşa cum a ştiut că slujbaşul împărătesc al cărui rob fusese vindecat, va rezista să fie lăudat, prin a-i spune lui şi celor din
jur că nici în Israel nu a găsit o credinŃă mai mare. Când Domnul
Isus devine Stăpânul nostru, ambiŃia noastră este înlocuită cu o
pasiune sfântă de a face voia Lui. Ucenicia la picioarele
Domnului Isus ne poate cere lucruri costisitoare şi chiar
dureroase, ca şi despărŃirea de unii prieteni sau chiar de cei dragi
care nu merg pe calea pe care Domnul a numit-o îngustă.
Ai fost tu chemat la slujba de a conduce? Ghedeon s-a văzut
slab şi necalificat pentru slujba la care a fost chemat şi a vrut să
fie sigur că a fost ales ca şi conducător; de aceea a cerut de două
ori de la Dumnezeu să-i vorbească prin semnul cu roua şi lâna
(Judecători 6:36-40). Fiecare lucrător trebuie să afle pentru el
însuşi de la Dumnezeu dacă a fost ales să aibă slujba de a conduce. Cei pe care Domnul îi cheamă la slujba de a conduce
poporul Domnului sunt înzestraŃi în mod specific pentru această
lucrare, pentru că altfel în loc să aducă folos ar produce pagubă în
ogorul Stăpânului. Astfel de suflete care sunt înrădăcinate în
dragoste caută mereu să fie reumplute cu puterea Duhului Sfânt şi
când sunt pline de Duhul Sfânt preferă să piardă nu numai lucruri
sau relaŃii, dar chiar şi viaŃa, mai degrabă decât să păcătuiască.
Domnul secerişului caută lucrători care nu se sperie de greutăŃi,
care-şi stăpânesc dorinŃele şi chiar gândurile le fac ascultătoare şi

supuse Domnului Isus. Astfel de oameni nu desconsideră nicio
slujbă, oricât de lipsită de importanŃă ar părea, ci privind la slăbiciunile lor caută să rămână smeriŃi, urmând sfatul Scripturii.
Eşti tu unul dintre sufletele care sunt chemate la slujba de a
cârmui? Lucrătorii pe care Dumnezeu îi ridică prin Duhul Sfânt
sunt plini de milă şi de aceea ei pot compătimi şi ajuta chiar şi pe
cel mai slab, care a căzut în laŃul vânătorului de suflete. Acest tip
de lucrători pentru Dumnezeu au învăŃat să-şi stăpânească limba,
nu umblă după favorurile oamenilor şi nu-şi petrec tot timpul
câutând să se îmbogăŃească, ci mulŃumitori cu ce au învaŃă să se
încreadă în Dumnezeu. Ei nu au dorinŃa să stăpânească peste alŃii,
ci mai degrabă se lasă folosiŃi de alŃii care uneori profită de bunătatea lor, pentru că prioritatea lor este aceea de a-L mulŃumi pe
Stăpânul lor. DorinŃa lor în fiecare zi, exprimată prin rugăciune
sau acŃiune directă, este să vadă sau să audă că alŃii vin la
mântuire şi că devin ucenici ai Domnului Isus.
Astăzi în lume sunt mulŃi conducători care pretind că ei conduc sufletele spre cer, dar dacă lipseşte focul de sus tot ce fac ei
este doar un efort omenesc care nu aduce rezultatele dorite.
Găsim în Scriptură că fiii lui Aaron şi-au aprins focul lor în loc să
primească focul de la Dumnezeu şi pentru aceasta au fost nimiciŃi
de mânia lui Dumnezeu. În zilele de astăzi oamenii care vor să o
ia înaintea Domnului, îşi aprind focul lor atunci când umblă să
facă voia lor, potrivit imaginaŃiei lor, în loc să-şi alinieze dorinŃele
lor cu dorinŃele şi planurile lui Dumnezeu pentru ei. Aşa s-a ajuns
că oamenii au religie, dar nu au neprihănire, fără de care
Dumnezeu nu poate avea părtăşie cu ei.
Oricât de mare şi impunătoare ar fi o catedrală sau biserică şi
indiferent de cât de mulŃi oameni merg acolo, fără prezenŃa
Duhului Sfânt omul are parte doar de ceremonii şi obiceiuri
lipsite de viaŃă. Într-un mod secret, în unele biserici mari din
America se practică o slujire a celor de la altar numită „secret target ministry“ adică o Ńintă secretă de misiune prin care se caută de
preferinŃă oameni care câştigă bine, oameni educaŃi, oameni care
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se îmbracă şi miros frumos; dar un urmaş al Domnului Isus care
este chemat la slujba de cârmuire trebuie să slujească tuturor
oamenilor deopotrivă. Aşa s-a ajuns în această Ńară ca multe
biserici să fie pline de spectatori care nu suportă mustrarea
Duhului, ci privesc spre scenă pentru a fi distraŃi două ore pe săptămână. Astfel de adunări dotate cu cel mai scump echipament
găsit pe piaŃă şi confort maxim în sanctuar, ajung să aibă cântări
şi predici bine puse la punct, dar totuşi au inimi tot mai goale şi
tot mai sărace. ştiind că într-o astfel de lume cei care caută să
trăiască cu evlavie nu vor fi priviŃi cu ochi buni, va trebui să ne
tragem vigoarea în suflet prin rădăcini adânc înfipte în Cuvânt ca
să nu ne trezim într-o zi reci şi goi.
Privim la Căpetenia desăvârşirii noastre şi recunoaştem că El
are autoritatea şi puterea să cârmuiască viaŃa noastră, să ia decizii
şi să facă planuri pentru noi, precum are şi autoritatea să urce sau
să coboare pe unii. Aceia care-L urmează pe Domnul Isus şi au
chemarea de a conduce, ca unii care vor da socoteală de turma lui
Hristos este bine să cârmuiască cu pasiune: „...Cine cârmuieşte,
să cârmuiască cu râvnă“ (Romani 12:8). Domnul Isus, Păstorul
cel bun, a avut grijă de aceia pe care Tatăl I-a dat cât a fost pe
pământ, şi El vrea ca aceia care acceptă această slujbă a cârmurii,
să păstorească turma Lui, care este Biserica Lui, cu milă şi multă
grijă: „PăstoriŃi turma lui Dumnezeu, care este sub paza voastră,
nu de silă, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru un
câştig mârşav, ci cu lepădare de sine“ (1 Petru 5:2).
Ascultarea celor cârmuiŃi este facultativă, pentru că au voinŃă
liberă să asculte sau nu, dar nu fără consecinŃe veşnice: „AscultaŃi
de mai marii voştri, şi fiŃi-le supuşi, căci ei priveghează asupra
sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele; pentru
ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci aşa
ceva nu v-ar fi de niciun folos“ (Evrei 13:17). În slujba de cârmuitor a unui grup de tineri, a unui studiu Biblic, a unei biserici,
fie că sunt mulŃi sau foarte puŃini aceia pe care-i cârmuieşte, omul
lui Dumnezeu va fi prezentat nu numai cu multe întrebări al căror

răspuns va trebui să vină din Scriptură, dar uneori va avea de-a
face şi cu oameni batjocoritori: „Ci sfinŃiŃi în inimile voastre pe
Hristos ca Domn. FiŃi totdeauna gata să răspundeŃi oricui vă cere
socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândeŃe şi teamă,
având un cuget curat; pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră
bună în Hristos, să rămână de ruşine tocmai în lucrurile în care vă
vorbesc de rău“ (1 Petru 3:15-16).
Cât timp suntem în acest trup examenele nu vor înceta şi testul
ascultării de Dumnezeu va fi un examen pe care-l vom da în
fiecare zi. Ascultarea de Cuvântul Lui este principiul hotărât de
Domnul după care să ne trăim viaŃa, pentru că aşa cum i-a spus
Samuel lui Saul „...neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea...“ (1 Samuel 15:23), din cauză că neascultarea face din noi
nişte idolatri. Sfidarea autorităŃii Lui atrage dezastrul, pentru că
prin a asculta de voia noastră şi nu de a Lui, ne punem în locul lui
Dumnezeu. Ca lucrători chemaŃi la slujba de a cârmui trebuie să
nu uităm niciodată că păcatul, care nu încetează să ne ispitească,
are o putere grozavă care poate anula efectul lucrării noastre întregi. Conducătorii sunt vânaŃi în mod deosebit de vrăjmaş, la fel
cum într-o bătălie ofiŃerii sunt Ńinta cea mai căutată a duşmanului.
Cei aleşi de Dumnezeu pentru slujba de a cârmui în adunare
sunt ca nişte ispravnici care au grijă de comoara lui Dumnezeu
(Maleahi 3:17), care sunt sufletele celor mântuiŃi. Ei nu sunt
stăpâni sau şefi, ci doar responsabili de mai mult decât alŃii înaintea Aceluia care i-a chemat la această slujbă pretenŃioasă şi de
multe ori dificilă. Ei trebuie să ştie că vor fi provocaŃi nu numai
de oameni răi, nu numai de laudele oamenilor, ci şi de vrăjmaşul
nostru al tuturor. Când viaŃa atinge un stadiu de rutină sau din
cauza unui efort depus, uneori parcă nepreŃuit, poŃi să ajungi descurajat, atunci va veni vocea care a cauzat căderea primilor
oameni din Eden şi va spune: „Te mulŃumeşti cu atât?“ Cu scopul
de a-i chema afară din sfera de pază garantată de harul lui
Dumnezeu, vrăjmaşul atacă toŃi oamenii, vorbindu-le la urechea
minŃii şi oferindu-le înlesniri, îndreptăŃindu-i astfel să-şi facă pro-
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priul lor standard. Cu scopul de a le descalifica slujirea, el le
sugerează ideea că pot mulŃumi pe Dumnezeu şi într-o oarecare
măsură îşi pot face şi voia firii lor vechi.
Practicând o disciplină duhovnicească şi prin rugăciune, rămânând în contact cu sursa de putere şi rămânând interesat mai mult
de ce zice Dumnezeu decât de ce zic oamenii vei fi păzit de cursele celui viclean. În acest fel te vei putea feri de făŃărnicie sau de a
deveni un om care are o frică de oameni în loc de frica plină de
reverenŃă faŃă de Dumnezeu. Apostolul Pavel nu s-a înŃeles întotdeauna în toate cu colaboratorii lui, dar aceasta nu l-a oprit să
lucreze pentru Domnul, ci au lucrat împreună în lucrurile despre
care aveau aceeaşi părere (Filipeni 3:15, 16). Ca lucrător al
Domnului trebuie să cauŃi să păstrezi unitatea, dar nu cu preŃul
compromiterii adevărului. Pentru a ajunge la unitate este nevoie ca
cei care o caută cu adevărat să se întoarcă la cuvântul Scripturii.
Dacă cineva are chemarea de a cârmui, studiul Scripturii este
ceea ce trebuie să-i ocupe o bună parte din fiecare zi. Spurgeon
spunea că găseşte destul de uşor zece oameni care să fie gata să
moară pentru adevărul Scripturii, dar îi este greu să găsească unul
care să citească, să mediteze şi să studieze Sfânta Scriptură în
fiecare zi. Ca să îndeplineşti slujba de a conduce cu cinste trebuie
să iubeşti mult pe Domnul, pentru că vei avea şi de suferit pentru
El. Ca să-L iubeşti ai nevoie să-L cunoşti bine, pentru că nu poŃi
iubi ce nu cunoşti; poŃi să-L cunoşti tot mai mult în măsura în care
Duhul Sfânt Ńi-L descoperă prin Cuvântul Scripturii.
Dacă ai chemarea de a vesti Cuvântul VieŃii, asigură-te că te
întrebi mereu care sunt criteriile Evangheliei pe care o vesteşti,
pentru că va trebui să răspundem aceleiaşi întrebări când ajungem
înaintea Stăpânului. Este nevoie să vestim o Evanghelie care după
ce învaŃă despre Dumnezeu, duce la Dumnezeu, fiindcă acest
Cuvânt care are viaŃă aduce pe Dumnezeu în inimile celor care-L
primesc. Trebuie să vestim o Evanghelie a cărei autoritate nu stă
în oameni sau metode de prezentare, ci în Hristos şi puterea
Duhului Sfânt. Dacă Dumnezeu îŃi dă un har deosebit într-o

lucrare şi te bucuri de succes, nu uita că nu este potrivit pentru cel
sărac în duh să se laude. Pe Daniel l-a lăudat Altcineva, pe
Natanael şi pe femeia feniciancă i-a lăudat Altcineva.
Dacă eşti chemat la conducere nu uita că nu ai slujba de a da
replici sau de a te răzbuna pe cei care îŃi fac rău, ci ai chemarea
de a binecuvânta chiar şi pe cei care te prigonesc (Romani 12:14).
Nu uita că unii sunt aşa de plăpânzi în credinŃă, că le poŃi strivi
credinŃa cu câteva cuvinte tari, de aceea mieluşeii din turmă necesită din partea celor care conduc gingăşie şi protecŃie deosebită.
Cine vrea să-şi ducă la îndeplinire slujba de cârmuire nu pentru
slavă deşartă, ci pentru slava lui Dumnezeu, va trebui să înveŃe să
depindă de cârmuirea Duhului, care, aşa cum Marele Stăpân ne-a
promis, ne va conduce în tot adevărul (Ioan 16:13). Când vom fi
călăuziŃi de această putere minunată, aceasta va fi o dovadă că
suntem copiii Domnului. ,,Căci toŃi cei ce sunt călăuziŃi de Duhul
lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu“ (Romani 8:14). Această
călăuzire a Duhului Sfânt va stârni în sufletul care se pune la dispoziŃia lui Dumnezeu o dragoste pentru suflete şi conducându-se
după dreptarul învăŃăturii sănătoase va putea da hrană şi apă
sufletului flămând şi însetat după mântuire.
Ca lucrători în via Lui începem şi sfârşim multe proiecte, dar
ce nu se schimbă toată viaŃa este dorinŃa de a-L cunoşte pe El tot
mai mult pentru a deveni tot mai mult ca El şi de a vesti Cuvântul VieŃii celor nemântuiŃi. Răsplata va fi mare pentru acela care
rabdă şi luptă până la sfârşit lupta cea bună: îl aşteaptă cununa
neprihănirii (2 Timotei 4:8). „Dacă răbdăm, vom şi împărăŃi
împreună cu El. Dacă ne lepădăm de El, şi El se va lepăda de noi“
(2 Timotei 2:12). Oricât de mare ar fi preŃul pe care un lucrător al
Domnului l-ar plăti, la sfârşit de drum nu va fi dezamăgit de răsplata pe care i-o va da generosul nostru Împărat (Romani 8:18).
Dacă ai fost chemat la această slujbă, cârmuieşte-Ńi cu înŃelepciune casa ta şi apoi casa lui Dumnezeu; lucrează cu toată râvna şi la
sfârşit de alegare, când vei fi numit rob credincios, vei primi
cununa care nu se veştejeşte.
Amin
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37
PLECAREA SUFLETULUI LA CELE VE|NICE
„Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă
vedeau; şi în cartea Ta erau scrise toate zilele
care-mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna
din ele.“ Psalmul 139:16

M

oartea omului continuă să fie subiectul celor mai
îndrăzneŃe speculaŃii omeneşti, dar pentru cei care
cunosc Cuvântul Scripturii, care nu este ficŃiune,
acest fenomen, care nu face parte din planul iniŃial al lui
Dumnezeu pentru om, este doar o trecere de la o stare temporară
la un veşnică. Pentru cei care cunosc planul lui Dumnezeu şi prin
ascultare de El i se alătură, moartea nu mai este un lucru
înspăimântător; de aceea este de folos să dedicăm timp acestui
subiect ca să ştie cât mai mulŃi oameni că există o cale trasată în
Scripturi prin care omul poate birui frica de moarte. Acest subiect,
deşi sumbru pentru majoritatea oamenilor, practic afectează
fiecare om; atât timp cât omul moare vor exista religii care vor
căuta să dea explicaŃii cu privire la ce se întâmplă în lumea
nevăzută cu ochii de carne, în acest fenomen şi la felul în care
omul poate fi pregătit pentru acel moment. ExistenŃa atâtor religii
este o dovadă a încercării omului de a căuta ceva valoros care
s-a pierdut şi anume relaŃia de prietenie dintre om şi Dumnezeu.
Omul moare pentru că a nesocotit porunca lui Dumnezeu în
Eden, comiŃând ceea ce noi astăzi numim păcat. Animalele nu
conştientizează acest eveniment al morŃii în acelaşi fel ca şi
366

oamenii, pentru că ele nu ştiu că vor muri, dar omul cunoaşte acest
lucru şi-l anticipează în gândul lui, de obicei cu mult timp înainte
de a muri: „Eu plec pe calea pe care merge toată lumea“ (1
ÎmpăraŃi 2:2), „Iată că astăzi eu mă duc pe calea pe care merge tot
ce este pământesc“ (Iosua 23:14). În medie trăim 25.000 de zile
(Psalmul 90:10), din care nu trece niciun ceas şi niciun minut care
să nu fie observat şi înregistrat de Acela care a hotărât să ne dea
acest timp de trăit pe pământ într-un trup de carne, oase şi sânge.
Aşa cum spune textul citat la început, toate aceste zile ne-au
fost rânduite de Dumnezeu, care înainte ca noi să ne naştem a
pregătit fapte în care să umblăm (Efeseni 2:10) şi a hotărât care
va fi prima şi ultima noastră zi pe pământ, după care fiecare la
rândul lui trece la cele veşnice. Pentru că El ne-a creat, are
dreptul de a hotărî cât de lungă este perioada de timp pe care o
petrecem pe pământ; sinuciderea este un păcat care sfidează dreptul Lui de Creator, păcat de la care nu este răscumpărare, pentru
că după moarte pocăinŃa este zadarnică. Dumnezeu a hotărât
pentru fiecare suflet un ceas al venirii lui pe pământ şi un ceas al
plecării lui de pe pământ: „Tu întorci pe om în Ńărână, şi zici:
«ÎntoarceŃi-vă, fiii oamenilor!»“ (Psalmul 90:3).
Planurile lui Dumnezeu pentru om nu cunosc nici grabă şi nici
întârziere nu doar în evenimentele vieŃii în care Îl chemăm să
intervină, ci şi în ce priveşte plecarea noastră la cele veşnice.
Opiniile oamenilor cu privire la unde vom pleca după moarte sunt
foarte împărŃite. În cazul celui credincios lui Dumnezeu, în pragul
morŃii ViaŃa îi surâde şi-l cheamă să intre în ÎmpărăŃia lui
Dumnezeu, unde este pregătită o locuinŃă pentru el: „În casa
Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu
mă duc să vă pregătesc un loc“ (Ioan 14:2). Ca un ultim tribut
plătit păcatului, moartea are acces în orice casă sau colibă de pe
pământ, dar pentru cei care aparŃin lui Hristos moartea nu înseamnă disperare, întrucât Isus Hristos ne-a izbăvit de frica morŃii
(1 Corinteni 15:54). ViaŃa este un timp în care avem oportunităŃi
de a face bine sau rău prin ascultare sau neascultare de Dumnezeu
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(Eclesiastul 12:13), dar, fără excepŃie, fiecare dintre noi la capătul vieŃii vom da socoteală de felul în care am trăit: „...să ştii că
pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată“
(Eclesiastul 11:9; 2 Corinteni 5:10).
Chiar dacă mulŃi doresc să ocolească acest subiect care
tratează sfârşitul vieŃii noastre pe pământ, este necesar să-l
cunoaştem cât mai bine, întrucât atât cât mai suntem în viaŃă
putem alege ca plecarea noastră de aici să fie cu un strigăt al biruinŃei sau putem neglija sufletul, lăsându-ne în seama celor care
pretind că pot face ceva pentru noi după ce am murit; iar alŃii
merg până la extrema că tăgăduiesc adevărul despre existenŃa
unei vieŃi după moarte. În zilele de astăzi există o mulŃime de
religii care Îl sfidează pe Dumnezeu; aceste devieri de la adevăr
sunt axate pe modul în care un om poate fi pregătit pentru a
se întâlni cu Dumnezeu. Aceste religii care nu-şi au temelia
în Scripturi au fost create de om cu scopul de a stăpâni peste
oameni, de a crea dependenŃă sau cu scopul de a lua banii
oamenilor, dar Scriptura ne spune despre toate aceste căi care duc
în rătăcire oamenii că nu sunt bune.
Privind la felul în care primii ucenici vesteau Evanghelia
putem vedea de ce mesajul lor stârnea nu numai mirare şi curiozitate, ci şi batjocură şi împotrivire: „Va fi o înviere a celor drepŃi şi
a celor nedrepŃi“ (Fapte 24:15). Ucenicii au vestit învierea din
morŃi cu atât mai mult cu cât ei, spre deosebire de sfinŃii
Vechiului Testament, privind la trupul glorificat al Domnului Isus
după înviere, ştiau mai multe detalii cu privire la ce fel de trup vor
avea cei care mor în Domnul şi înviază în El. Ei atunci şi noi
astăzi vestim o Evanghelie care are la temelie adevărul că Isus
Hristos după ce a murit pentru păcătoşi a înviat, şi că oamenii
trăiesc o singură dată pe pământ (Evrei 9:27), apoi urmează să fie
şi ei înviaŃi în categoria celor drepŃi sau a celor nedrepŃi.
ToŃi oamenii care au ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu au
crezut într-o învire din morŃi. Avraam (Evrei 11:19), Iov
(Iov 19:25, 26), David (Fapte 13:35), Daniel şi lista celor care au

crezut într-o înviere continuă până în zilele noastre: „Iar tu, du-te,
până va veni sfârşitul; tu te vei odihni, şi te vei scula iarăşi odată
în partea ta de moştenire, la sfârşitul zilelor“ (Daniel 12:13).
Odihna pe care o dă Dumnezeu celor ce L-au slujit este diferită de
odihna din timpul somnului, pentru că atunci când murim sufletul
adoarme într-un trup supus putrezirii, dar înviază într-un trup de
slavă: „Căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii, să se
îmbrace în neputrezire, şi trupul acesta muritor, să se îmbrace în
nemurire“ (1 Corinteni 15:53).
Există un somn care a venit peste Adam în Eden, pe care l-am
putea numi miraculos, ocazie în care Domnul i-a făcut un ajutor
potrivit, pe Eva. Există şi un somn plin de pace pe care Domnul
îl dă celor ce-L slujesc cu inima curată, chiar dacă sunt în mijlocul
necazului. Petru, chiar dacă era pe lista celor ce urmau să fie
omorâŃi de Irod, a dormit liniştit în temniŃă între soldaŃii care-l
păzeau. Tot Dumnezeu dă un somn trupului omului până la
înviere, când sufletul celui credincios primeşte un trup de slavă
asemenea trupului Domnului Isus după înviere (1 Tesaloniceni
4:14). Sufletul mântuit care intră pe poarta morŃii, în locul plin de
pace, unde bucuriile sunt fără sfârşit (Psalmi 16:11), nu are de ce
să se teamă, pentru că sufletul lor mântuit reprezintă o finalizare
a investiŃiei făcute în ei de către Dumnezeu: „Chiar dacă ar fi să
umblu prin valea umbrei morŃii, nu mă tem de niciun rău, căci Tu
eşti cu mine“ (Psalmi 23:4).
Când un suflet nu s-a pregătit pentru moarte, atunci când
deschide ochii în lumea nevăzută e cuprins de frică şi încearcă să
găsească milă undeva, dar este prea târziu, fiindcă a refuzat
îndurarea lui Dumnezeu cât era încă în viaŃă. Când un suflet
împăcat cu Dumnezeu prin jertfa Domnului Isus la Calvar trece la
cele veşnice, nu este singur, ci este în prezenŃa Domnului şi a
îngerilor Lui. Această trecere în veşnicie a celor care au primit
dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu (Ioan 1:12) include un
beneficiu inestimabil în valori omeneşti: acela că sufletul lor nu
va mai fi judecat: „Adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă
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cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis, are viaŃa veşnică, şi
nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaŃă“ (Ioan 5:24).
Pentru un suflet mântuit moartea înseamnă a închide ochii de
carne şi a deschide ochii spirituali, ca apoi sufletul să se desprindă
de trup ca un fluture de găoacea în care a crescut şi să plece spre
casa Tatălui Ceresc: „Cine crede în Mine, chiar dacă va muri, va
trăi“ (Ioan 6:47). Având credinŃa pe care ne-o dă Evanghelia lui
Isus Hristos, moartea şi-a pierdut puterea de a înspăimânta;
folosind strategia de a muri câte puŃin în fiecare zi faŃă de acest
pământ şi a trăi tot mai mult pentru cer, putem privi la acest hotar
numit moarte biologică ca la o plecare acasă, unde avem comoara,
unde îi avem pe cei dragi care au fost credincioşi şi unde este
Acela care ne iubeşte cu o dragoste veşnică.
ViaŃa este o serie de încercări şi perseverenŃă în a învăŃa să
umblăm, să vorbim, să urmăm o şcoală, să întemeiem un cămin,
dar după toate aceste stăruinŃe urmează capătul vieŃii, moartea.
Nu există om normal care să se creadă nemuritor; toŃi vom muri,
cu excepŃia celor surprinşi în viaŃă de revenirea Domnului. Adam,
care înseamnă „pământ“, are menirea să se întoarcă în pământ,
dar duhul de viaŃă se întoarce la Acela care l-a dat: „şi eu ca şi tine
am fost făcut din noroi“ (Iov 33:6). Scriptura ne învaŃă să nu ne
facem din ce avem aici sau din cine suntem un scop în sine,
întrucât aici suntem doar temporar; urmând acest sfat plecarea la
cele veşnice devine, pentru cel care a lucrat cu toată râvna în via
Domnului, un eveniment care marchează intrarea în odihna lui
Dumnezeu. Cei care au nădejdea vieŃii veşnice mor frumos, fiind
împăcaŃi cu Dumnezeu, dar nu tot aşa este cu aceia care au refuzat
darul lui Dumnezeu. Deciziile pe care le-am luat cât eram în viaŃă
ne deschid unul dintre cele două drumuri posibile spre veşnicie:
spre viaŃă veşnică sau moarte veşnică. În acele clipe, rezumatul
vieŃii noastre va consta în faptul că am făcut ce este bine înaintea
Domnului sau că am făcut ce este rău.
Ori de câte ori conducem pe cineva care a murit pe ultimul
drum, pentru a-i depune trupul în pământ ca pe ceva ce a fost doar

un vehicul pentru suflet, Dumnezeu încearcă să ne atragă atenŃia
să privim în mod serios la lucrurile care nu trec şi la lumea care
vine. Când omul moare, cei care rămân în viaŃă au de obicei un
serviciu de înmormântare a trupului, care este un ultim omagiu
adus celui plecat dintre cei vii de pe pământ, dar acel suflet
continuă să fie un suflet viu în categoria celor socotiŃi drepŃi
prin meritul jertfei Domnului Isus sau în categoria celor
nedrepŃi (Matei 25:30).
După moarte, cu mult mai mult decât pe pământ, intră în
vigoare legile semănatului şi seceratului, conform cărora fiecare
culege ce a semănat şi cât a semănat (2 Corinteni 9:6, Galateni
6:8). Unii oameni care s-au bucurat de prestigiu au o înmormântare pompoasă, pe când alŃii părăsesc pământul celor vii
aproape neobservaŃi. Când George Washington a murit, Napoleon
a declarat în imperiul său 10 zile de doliu din respect pentru un
om care a avut un impact hotărâtor în existenŃa unei naŃiuni. Un
credincios nu doreşte în mod neapărat o astfel de cinste omenească, mai ales că ştie că nu-i ajută la nimic, ci el se bucură că
este recunoscut în cer ca fiind unul care aparŃine acolo şi este
primit în rândul celor răscumpăraŃi.
ViaŃa este o oportunitate de a trăi cu pasiune sfântă pentru
lucrurile care nu trec, ci rezistă în faŃa trecerii vremurilor. Sufletul mântuit primeşte nu doar darul vieŃii veşnice, ci şi o răsplătire
a ostenelilor lui pe pământ pentru ÎmpărăŃia lui Dumnezeu
(1 Corinteni 3:12-15). Plecarea de pe pământ este o intrare în
odihna lui Dumnezeu, într-o dimensiune diferită de orice am
experimentat pe pământ: „Rămâne dar o odihnă ca cea de Sabat
pentru poporul lui Dumnezeu. Fiindcă cine intră în odihna Lui se
odihneşte şi el de lucrările lui, cum S-a odihnit Dumnezeu de
lucrările Sale“ (Evrei 4:9, 10). Cât suntem în viaŃă ne putem odihni în Domnul ori de câte ori facem un altar al rugăciunii, ori de
câte ori simŃim adierea Duhului Sfânt în cântare sau în ascultarea
vestirii Cuvântului Sfânt, dar aici avem parte şi de necazuri
pământeşti: uneori de boală, de învinuiri nedrepte, de batjocuri şi
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prigoană; toate acestea lucrează o greutate de slavă atunci când nu
cârtim, dar odihna în care intrăm când ajungem în Casa Tatălui va
fi o odihnă deplină în toată siguranŃa puterii lui Dumnezeu.
În cer nu va fi înghesuială, nemulŃumiri, trafic pe străzi sau
vreo criză de vreun fel, ci ÎmpărăŃia lui Dumnezeu este pace,
neprihănire şi bucurie în Duhul Sânt (Romani 8:14). Privind la
aceste trei stări înălŃătoare pentru suflet putem vedea cum unii
dintre noi care încă suntem pe pământ în mod deosebit avem pace
în suflet. AlŃii locuiesc la al doilea nivel, unde se bucură de pace
şi neprihănire, iar alŃii locuiesc la al treilea nivel unde au pace,
neprihănire şi bucurie în Duhul Sfânt. Când vom intra în odihna
Lui, toŃi ne vom bucura de acestea în mod desăvârşit.
Pe pământ ne bucurăm în odihna Lui, dar trebuie să şi luptăm
lupta cea bună a credinŃei împotriva planurilor întunericului, iar în
cer odihna va fi deăvârşită, pentru că nu vom mai avea împotriva
cui lupta. Din ziua în care am păşit pe calea Domnului am început
o alergare după regulile primite de la El în Scriptură, dar când
vom intra în odihna Lui alergarea se va termina şi vom primi o
cunună care nu se poate veşteji: „ToŃi cei ce se luptă la jocurile de
obşte, se supun la tot felul de înfrânări, şi fac lucrul acesta
pentru o cunună care se poate veşteji: noi să facem lucrul acesta,
pentru o cunună care nu se poate veşteji“ (1 Corinteni 9:25).
Tot mai mulŃi oameni înŃeleg rostul unei asigurări de viaŃă,
care nu previne moartea biologică, dar care în caz de deces al
persoanei asigurate plăteşte o sumă de bani persoanei numite în
contract a fi beneficiarul acelei asigurări. O astfel de asigurare
este o slabă mângâiere pentru cel care pleacă la cele veşnice, dar
Scriptura oferă o asigurare nespus mai valoroasă, care acoperă
siguranŃa sufletului nostru dincolo de mormânt: „V-am scris aceste lucruri ca să ştiŃi că voi, care credeŃi în Numele Fiului lui
Dumnezeu, aveŃi viaŃa veşnică“ (1 Ioan 5:13). Această ofertă de
asigurare ne-a fost oferită cu un mare preŃ plătit de Dumnezeu, iar
oferta poate fi acceptată cât timp omul este în viaŃă. Spre deosebire de asigurarea de viaŃă, de care beneficiază cei rămaşi în viaŃă,

de asigurarea sufletului oferită de Dumnezeu beneficiază sufletul
care prin credinŃă cere şi primeşte această asigurare plătită cu
sânge nevinovat de Domnul Isus la Golgota. Dovada că ai această
asigurare este că Îl iubeşti pe Dumnezeu, iar faptul ca Îl iubeşti
este dovedit de ascultarea de El.
Dragostea noastră pentru Dumnezeu, care ne-a dat această
asigurare a vieŃii veşnice, se poate vedea în faptul că iubim pe
semenii noştri nu doar prin a le spune cuvinte frumoase, ci prin a
sluji nevoilor lor. Dumnezeu nu numai că ne-a dat această
asigurare a vieŃii veşnice, dar odată ce am primit-o ne face
reprezentanŃi ai intereselor Lui, astfel că prin vestirea Evangheliei
putem prezenta această ofertă de asigurare celor care nu o au. Este
sufletul tău asigurat prin promisiunea vieŃii veşnice? Sau spui că
încă nu vrei să investeşti ascultarea ta în această asigurare? ştii că
eşti la un pas de moarte în fiecare zi a vieŃii tale pe pământ? PoŃi
să-Ńi faci socoteli şi cu cele mai bune intenŃii să-Ńi faci planuri pe
care să doreşti să le duci la îndeplinire pentru binele veşnic al
sufletului tău, dar adevărul este că nimeni nu-Ńi poate garanta că
vei mai fi viu în ziua de mâine; de aceea fii sigur că eşti gata să
pleci oricând ai fi chemat.
Cel mai înŃelept om, care a avut tot ce putea să-i ofere pământul pentru a fi fericit, a descoperit că în final adevărata împlinire
este să îŃi aduci aminte şi să te temi de Făcătorul tău (Eclesiastul
12:1) nu când trupul este epuizat de uzura vieŃii, ci din tinereŃe:
„...până nu se întoarce Ńărâna în pământ, cum a fost, şi până nu se
întoarce duhul la Dumnezeu care l-a dat“ (Eclesiastul 12:7).
Domnul Isus a atras atenŃia ucenicilor cu una dintre scenele dure
ale Vechiului Testament: „AduceŃi-vă aminte de nevasta lui Lot“
(Luca 17:32). Pentru acea femeie probabil că lucrurile pe care
le-a lăsat în Sodoma erau o momeală, pentru că nu ar fi vrut să se
despartă de ele, dar acestea cu nişte funii nevăzute îi înfăşuraseră
inima şi au făcut-o să calce cele două porunci primite: să nu se
oprească şi să nu se uite înapoi. Eşti tu un suflet care eşti curios
ce se mai întâmplă în lumea păcatului şi te uiŃi înapoi? Eşti legat
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de banii sau de averile pe care le ai sau poate că nici nu le ai? Nu
uita de nevasta lui Lot, care şi-a legat inima de ce avea în Sodoma
şi care pentru că nu a ascultat a fost transformată într-un stâlp de
sare. O stare de prietenie cu păcatul îŃi poate pune în primejdie nu
doar viaŃa, cum a fost în cazul soŃiei lui Lot, ci şi veşnicia.
Dacă eşti un om sărac şi dispreŃuit sau dacă eşti bogat şi
respectat de oamenii din jurul tău şi poate chiar în locul de
închinare pe care-l frecventezi, trebuie să ştii că până nu ai o întâlnire personală cu Domnul Isus printr-o pocăinŃă care ajunge să fie
văzută chiar şi de afară, încă nu eşti pregătit să treci la cele
veşnice. Iuda s-a prefăcut că are o relaŃie bună cu Domnul Isus,
aşa că atunci când Mântuitorul le-a spus că unul dintre ei Îl va
vinde nimeni nu l-a suspectat pe Iuda, ci fiecare s-a întrebat dacă
nu este el. Sunt mulŃi care trăiesc o viaŃă duplicitară şi par a fi
credincioşi pentru că frecventează o biserică, dar în viaŃa de toate
zilele dau dovadă cu nu au fost născuŃi din nou şi în ascuns
trăiesc un alt fel de viaŃă, nu sunt nepregătiŃi pentru ziua plecării
lor în veşnicie.
În momentul plecării şi desprinderii de acest trup, factorul
principal care are valoare este cine te cunoaşte şi pe cine cunoşti
în cer. Domnul Isus ne spune în Scriptură că oamenilor care au
amestecat binele şi răul, deşi au avut fapte care par a fi bune, le
va spune: „Adevărat vă spun, că nu vă cunosc“ (Matei 25:12).
Scopul acestui mesaj este să arate cât de important este să faci din
bunăstarea sufletului tău o prioritate şi să arate că există izbăvire
de frica morŃii pentru acela care vine la Hristos la timp: „El ne-a
izbăvit şi ne izbăveşte dintr-o astfel de moarte, şi avem nădejde că
ne va mai izbăvi încă“ (2 Corinteni 1:10). Dacă pe neaşteptate
sufletul tău ar fi chemat la cele veşnice ai fi tu gata să stai înaintea lui Dumnezeu? Dumnezeu a cheltuit infinit de mult ca noi
oamenii să putem fi iertaŃi şi astfel veşnicia să ne fie în siguranŃă,
dar a lăsat la alegerea noastră dacă vrem sau nu să primim oferta
Lui. Domnul Isus i-a spus lui Nicodim în modul cel mai clar posibil şi ne spune şi nouă că dacă nu se naşte cineva din nou nu va

intra în ÎmpărăŃia cerurilor. PocăinŃa zgârie orgoliul şi mândria
omului, dar aduce cu sine iertare, pace şi bucuria unui bine
veşnic. Când vii la Domnul Isus, El îŃi dă la o parte toate ideile
tale care se abat de la adevăr cu privire la moarte şi ce urmează
după moarte, şi-Ńi dă siguranŃa că prin meritul jertfei Lui va fi bine
cu sufletul tău.
Odată iertat vei găsi în tine dorinŃa de a te păstra curat de orice
fel de pângărire a sufletului şi vei dori să faci lucrurile care plac
Domnului Isus. Într-o lume în care cei mai mulŃi sunt nefericiŃi
pentru că li se pare că nu au îndeajuns, vei trăi fericit cu Acela
care te aşteaptă la capătul vieŃii să-Ńi dea cununa care nu se veştejeşte. Dacă faci pasul pocăinŃei şi începi să umbli cu
Dumnezeu, cum a făcut Enoh, în ziua când vei pleca de pe pământ
Dumnezeu îŃi va spune că locul tău este acolo unde este El. Crede
în Domnul Isus, ascultă-L şi trăieşte pentru El şi nu vei avea frică
de moarte.
Amin
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38
ACUM, CE Z}BOVE|TI?
„şi acum, ce zăboveşti? Scoală-te, primeşte botezul,
şi fii spălat de păcatele tale, chemând Numele
Domnului.“ Fapte 22:16

C

hemarea specială a fariseului Saul la mântuire ne arată
cât de diferit de noi Îşi alege Dumnezeu lucrătorii. În
acest prim episod al vieŃii de creştin a aceluia care a
ajuns să fie cunoscut ca Pavel, apostol al neamurilor, Dumnezeu
a folosit un ucenic cu numele de Anania pentru a-l ajuta pe Pavel
să facă primii paşi pe această cale pe care merg cei care cred în
Domnul Isus ca Mântuitor. Din cauza reputaŃiei lui Saul, care
răspândea groază între credincioşi ne este uşor de înŃeles reacŃia
de şoc şi chiar teamă a ucenicului Anania, care a fost trimis să-i
spună lui Saul ce are de făcut: „şi Domnul i-a zis: «Scoală-te,
du-te pe uliŃa care se cheamă Dreaptă, şi caută în casa lui Iuda
pe unul zis Saul, un om din Tars. Căci iată, el se roagă»“
(Fapte 9:11). InformaŃii precise din partea lui Dumnezeu erau
menite să liniştească temerile lui Anania: numele şi adresa celui
care îl găzduia pe Saul; în special faptul că i s-a spus că „se roagă“
a fost un argument al sincerităŃii lui Saul.
Anania a fost un purtător de veşti bune pentru Saul şi atunci
când s-au despărŃit, Saul a fost un alt om şi nu mă îndoiesc că şi
gazda şi chiar Anania au fost stârniŃi în adâncul inimii lor de
bunătata lui Dumnezeu şi de modul Lui de a face minuni. Anania
i-a dus lui Saul vestea bună a Evangheliei prin care i-a comunicat
376

unde se află el în relaŃie cu Dumenzeu şi i-a spus ce are de făcut,
întocmai aşa cum a cerut Saul când Domnul i-a ieşit în faŃă în
drum spre Damasc. Evanghelia este numită Vestea Bună pentru că
există şi o veste rea care spune că în urma păcatului urmează
pedeapsa lui Dumnezeu. Nimeni nu se poate bucura de vestea
bună până nu acceptă vestea rea, care spune că orice om este
vinovat înaintea lui Dumnezeu. Numai atunci poŃi să te bucuri şi
să beneficiezi de vestea bună, care spune că Dumnezeu a avut
de-a face cu vina noastră şi a pedepsit-o în trupul Fiului Său pe
care L-a dat ca jertfă de înlocuire pentru noi.
Pe drum spre Damasc, Saul a mers ca un fariseu mândru şi plin
de râvnă, care era gata să omoare chiar în Numele lui Dumnezeu,
dar când s-a descoperit trântit în Ńărână a fost adus la realitatea
lucrurilor cu privire la persoana Domnului Isus, ca apoi să intre în
Damasc nu pe un covor roşu, ci smerit, speriat şi orb. Din ziua
pocăinŃei lui şi până în ziua când şi-a pus capul pe butuc să-i fie
tăiat pentru credinŃa lui în Isus, Saul nu s-a jucat cu mântuirea, ci
a păstrat-o şi a preŃuit-o şi aceasta se vede din faptul că în el a luat
chip tot mai clar Domnul Isus Hristos.
Trebuie să fim siguri că El trăieşte şi în noi ca să putem avea
nădejdea slavei; ştim că El trăieşte în noi când din noi curge spre
alŃii dragostea pe care ne-a turnat-o în inimi prin Duhul Sfânt şi
prin faptul că Îi semănăm în felul nostru de trăire. După cum lui
Avraam i s-a cerut să meargă o cale de trei zile spre Moria cu fiul
său Isaac, ca să aibă timp să-şi facă bine socotelile dacă vrea său
nu să asculte de Dumnezeu, şi Saul a avut trei zile în care să cântărească preŃul ascultării şi să nu ia o decizie în pripă, ci cu toată
convingerea că face ce trebuie. După cele trei zile, după ce a
recunoscut că în viaŃa lui trebuie să aibă loc o mare schimbare, a
auzit cuvintele ucenicului Anania, care i-a spus: ,,Acum, ce
zăboveşti? Scoală-te, primeşte botezul, şi fii spălat de păcatele
tale, chemând Numele Domnului“ (Fapte 22:16).
Privind la acest moment din viaŃa lui Saul şi ştiind că ai nevoie
să faci pasul pocăinŃei, oare nu Ńi se potriveşte şi Ńie această între377
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bare: ,,Acum, ce zăboveşti?“ A zăbovi sau a întârzia să iei o
decizie sau să intri într-o acŃiune este o stare în care cineva dă
dovadă că e lipsit de puterea de a se hotărî şi această stare de ezitare poate fi foarte costisitoare, mai ales când este vorba de suflet.
Această zăbovire poate avea ca motiv lipsa de informaŃie, gândul
că acel lucru nu este destul de important în acel timp, frica de un
anume risc, influenŃa celor din jur ori comoditatea sau lenevia.
Un astfel de exemplu îl avem în viaŃa lui Lot, care atunci când
îngerii Domnului l-au chemat să iasă de urgenŃă din Sodoma, în
loc să preŃuiască faptul că avea oportunitatea să-şi scape viaŃă, el
întârzia: „şi fiindcă Lot zăbovea, bărbaŃii aceia l-au apucat de
mână, pe el, pe nevastă-sa şi pe cele două fete ale lui, căci
Domnul voia să-l cruŃe; l-au scos, şi l-au lăsat afară din cetate“
(Genesa19:16). Când este vorba de a te împăca cu Dumnezeu,
amânarea este glasul morŃii şi după ce am ajuns la cunoştinŃa
Adevărului este nevoie să ne decidem pentru Dumnezeu, altfel ne
vom regăsi în rândul celor înşelaŃi de momeala amânării care
ajung să treacă în veşnicie plini de intenŃii bune, dar fără să se fi
împăcat cu Dumnezeu sau fără să fi făcut ceva pentru ÎmpărăŃia
lui Dumnezeu.
Scriptura are o temă care este mântuirea omului, prezintă un
vrăjmaş care este Satan, potrivnicul lui Dumnezeu, are un erou
care este Domnul Isus; după ce cunoşti aceste lucruri este nevoie
să nu mai amâni, ci să te pocăieşti. PocăinŃa înseamnă părăsirea
unui fel de viaŃă şi trăirea unui nou mod de viaŃă, care pentru cel
care vine la Hristos înseamnă a trece de la o viaŃă trăită prin
vedere la o viaŃă trăită prin credinŃă. Omul, care prin păcat a
pierdut asemănarea cu Dumnezeu, din necunoştinŃă şi orbire
spirituală confundă religia cu credinŃa mântuitoare şi de aceea
este mereu în căutare de răspunsuri. Prin religie, care poate fi de
multe ori obositoare şi seacă, încearcă să răspundă la întrebările
importante care-l frământă cu privire la cine suntem, de unde
venim şi unde mergem. Omenirea are astăzi multe religii şi este
plină de oameni religioşi, dar este o mare diferenŃă între a fi reli-

gios şi a fi mântuit, pentru că numai cei care au pe Fiul au viaŃă:
„Cine are pe Fiul, are viaŃa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu,
n-are viaŃa“ (1 Ioan 5:12). Spre diferenŃă de viaŃa biologică, care
începe în momentul concepŃiei în urma unor decizii omeneşti,
viaŃa veşnică care aduce din nou în noi chipul şi asemănarea cu
Dumnezeu se primeşte prin pocăinŃă, care nu este o idee a omului, ci este o poruncă a lui Dumnezeu, care porunceşte oamenilor
de pretutindeni să se pocăiască (Fapte 17:30).
Când nu doar lumea fizică, ci şi cea spirituală s-a făcut simŃită
în jurul lui, Saul a ştiut că are de-a face cu un Dumnezeu viu.
AmbiŃia împreună cu o râvnă sinceră dar oarbă îl purtau din loc
în loc, căutând ca prin prigoană să stingă un foc aprins de Duhul
Sfânt, care avea să-i cuprindă şi să-i aprindă şi viaŃa lui. Într-o
lumină orbitoare Domnul Isus i-a ieşit în cale şi l-a întrebat:
„...Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti?“ (Fapte 9:4). Saul a pus
apoi două întrebări pe care este bine să le pună orice om care vrea
să primească darul mântuirii: „Cine eşti, Doamne?“ şi „Ce vrei să
fac?“ După ce a primit răspunsul: „Eu sunt Isus, pe care-L
prigoneşti“ (Fapte 9:4), Saul a urmat planul trasat de Domnul,
care a rânduit unde să fie dus şi cine să meargă la el să-i descopere
ce are de făcut.
Omul are tendinŃa de a vrea mai degrabă să explice, să
ascundă, să nege o slăbiciune sau un păcat decât să-l mărturisească lui Dumnezeu, dar Saul, cu toată filozofia şi teologia pe
care le cunoştea, a fost pe deplin copleşit şi cucerit de intervenŃia
directă a Domnului Isus în viaŃa lui. Omul este ca o lampă care
are becul stins, dar care prin contact cu Acela care este Lumina,
se aprinde şi luminează în jurul ei; în mod practic aceasta are
loc în viaŃa celui care se pocăieşte prin părăsirea unei vieŃi de
neascultare faŃă de Dumnezeu şi începerea unei trăiri în care se
conformă voii bune a lui Dumnezeu. Dumnezeu a căutat să mântuiască nu doar un mare păcatos, ci a căutat pe unul care-L
prigonea şi căuta chiar să-L omoare în vieŃile primilor creştini.
Dumnezeu l-a găsit pe Saul din Tars şi a făcut din el nu doar un
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vas al îndurării, ci şi un exemplu pentru generaŃiile ce urmau, ca
orice păcătos să privească la Saul şi să creadă că Dumnezeul care
poate mântui şi folosi un criminal şi prigonitor ca Saul, îl poate
mântui şi pe el.
Este sufletul tău mântuit sau mai zăboveşti? El a făcut tot ce
este nevoie ca să fii mântuit, dar pentru că ne-a lăsat cu voinŃă
liberă, te lasă să alegi să-I deschizi uşa inimii sau să zăboveşti,
adică să-L refuzi. Cât timp suntem în viaŃă avem libertatea de a ne
schimba, însă această libertate este urmată de consecinŃe veşnice.
Autenticitatea schimbării noastre prin pocăinŃă şi prin naşterea
din nou poate fi observată şi prin faptul că trecem de la fi preocupaŃi de imaginea proprie şi impresia oamenilor despre noi, la
a fi interesaŃi de ce vede Dumnezeu în noi şi la a face ce vrea El
cu viaŃa noastră, pentru că atunci când Îi simŃim iertarea vrem
să-L mulŃumim pe El. Urmând sfatul Scripturii şi modele sfinte de
trăire, având călăuzirea Duhului Sfânt care deschide ochii inimii
noastre pentru a vedea adevărata valoare a lucrurilor putem alege
să ne pocăim, ceea ce înseamnă a trăi cu folos pentru ÎmpărăŃia
lui Dumnezeu.
Un suflet mântuit este convins nu numai de autenticitatea
Scripturii ca şi Cuvânt inspirat al lui Dumnezeu, dar şi de suficienŃa ei pentru a călăuzi sufletul nostru în lumina care vine de
sus. Starea şi viaŃa primilor oameni de pe pământ, care au făcut pe
Dumnezeu să spună ,,Îmi pare rău că i-am facut!“ (Genesa 6:7),
se repetă prin fapte pe care omul le face astăzi fară nicio ruşine,
şi atrage în acest fel asupra sa, în viitorul apropiat, răfuiala şi
răzbunarea Celui Preaînalt, care prin dreptul de Creator cere
oamenilor ascultare. Ca în vremurile de atunci, când urmaşii lui
Set, care au fost fiii lui Dumnezeu (Genesa 4:26), s-au amestecat
cu descendenŃii lui Cain, care reprezintă oamenii legaŃi doar de
interese pământeşti şi au provocat astfel gelozia şi mânia lui
Dumnezeu, lumea de azi care nu mai recunoşte drepturile
Creatorului, printr-un amalgam de adevăr şi minciună, se îndreaptă spre un deznodământ dezastruos şi veşnic.

Dumnezeu a hotărât să piardă lumea din timpul lui Noe care se
stricase şi care umpluse pământul de păcat, dar chiar şi după acea
decizie a lui Dumnezeu oamenii au mai avut un răgaz de 120 de
ani, cât timp neprihănitul Noe a construit corabia şi cât timp a
propovăduit neprihănirea. Probabil că au stat acolo o mulŃime de
curioşi şi au văzut o a devărată minune atunci când animalele au
intrat câte două în corabie, dar oamenii tot nu au crezut. Uşa a mai
fost deschisă şapte zile, dar nimeni afară de cele 8 persoane din
familia lui Noe nu a vrut să intre în corabie; la fel şi astăzi în corabia de salvare intră doar aceia care vor şi cred ce a spus
Dumnezeu în Cuvântul Său. Pe această uşă, care se va închide
într-o zi definitiv, intră şi vor fi slavaŃi doar aceia care iau cuvintele lui Dumnezeu ca Adevăr şi acŃionează pe baza acestui adevăr.
Un rob ascultă de frică, un slujitor slujeşte pentru că trebuie,
dar un fiu slujeşte pentru că-şi iubeşte tatăl. Cel care alege să
ceară şi să primească darul mântuirii îndeplineşte toate aceste
condiŃii pentru că este rob din dragoste, devine un slujitor al
marelui Stăpân şi în acelaşi timp este un copil al lui Dumnezeu.
Mântuirea este oferta lui Dumnezeu făcută fiecărui păcătos cât
timp acesta nu alege să vină la El prea târziu (Evrei 4:1). După ce
Dumnezeu a încuiat uşa corabiei lui Noe, în zadar au mai vrut
oamenii de afară să intre când au început să se ridice apele pe
pământ. DistanŃa care-i despărŃea de scăpare şi viaŃă era doar de
grosimea unei uşi din lemn de gofer, dar pentru că nu au preŃuit
vremea când s-ar fi putut pocăi, acea uşă a fost îndeajuns ca să-i
Ńină afară în moartea iminentă.
Tot astfel, din unele pilde rostite de Domnul Isus înŃelegem că
există o vreme prielnică a mântuirii, în care sufletul se poate
bucura de harul de se împăca cu Dumnezeu, dar această uşă spre
viaŃă veşnică este o ofertă temporară: „Odată ce Stăpânul casei Se
va scula şi va încuia uşa, şi voi veŃi fi afară, şi veŃi începe să bateŃi
la uşă, şi să ziceŃi: «Doamne, Doamne, deschide-ne!» drept
răspuns, El vă va zice: «Nu ştiu de unde sunteŃi»“ (Luca 13:25).
După ce inima se împietreşte sau moartea taie pe neaşteptate firul
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vieŃii cuiva este prea târziu ca acel suflet să mai poată să se
împace cu Dumnezeu: „El hotărăşte din nou o zi: «Astăzi», - zicând, în David, după atâta vreme, cum s-a spus mai sus: «Astăzi,
dacă auzi-i glasul Lui, nu vă împietriŃi inimile!»“ (Evrei 4:7).
Toate lucrurile au timpul lor, spune Solomon (Eclesiastul 3),
dar deşi enumeră o mulŃime de lucruri, el nu aminteşte mântuirea,
pentru că vremea mântuirii este doar una: astăzi. „...Iată că acum
este vremea potrivită; iată că acum este ziua mântuirii“
(2 Corinteni 6:2). Dacă vrei să fii mântuit trebuie să vii de la
întuneric la lumină. În lumina Cuvântului Lui trebuie să-Ńi expui
sau să-Ńi mărturiseşti faptele rele dacă vrei să scapi de plata care
le urmează. Duhul Sfânt este Cel care în urma ascultării mesajului Evangheliei ne convinge de păcat şi ne dă luciditatea să vedem
lucrurile aşa cum le vede Dumnezeu, adică să vedem ce este
păcat. Duhul Sfânt ne convinge de starea păcătoasă, pe când
potrivnicul doar ne acuză şi ne lasă cu povara vinei ca să disperăm
şi să nu mai căutăm scăpare. Când venim la lumină şi se vede
păcatul nostru trebuie să fim de acord cu Dumnezeu că aceste
fapte rele sunt vrednice de pedeapsă şi aceasta ne deschide uşa
harului prin care în meritul Domnului Isus ne este iertată vina.
După ce am expus la lumină vinovăŃia noastră trebuie să luăm
hotărârea de a scoate păcatul şi de a-l părăsi pentru totdeauna.
Noi avem cântarul propriu conform căruia evaluăm faptele
noastre, faptele celor dragi, avem altul pentru cei din afară de care
ne place şi mai avem un alt cântar pentru a evalua faptele acelora
de care nu ne place; Dumnezeu are numai un cântar numit
Cuvântul Lui, care stabileşte un standard al sfinŃeniei pentru noi.
Dumnezeu îngăduie în jurul nostru tot felul de circumstanŃe, din
care unele chiar dureroase firii noastre vechi, care sunt în
favoarea pocăinŃei, dar ne lasă nouă decizia de ne întoarce la
Dumnezeu. PocăinŃa nu este ceva ce moştenim sau ceva cu care
ne obişnuim fiindcă am frecventat o biserică, ci este o decizie care
produce o schimbare în relaŃia noastră cu Dumnezeu devenind din
vrăjmaşi ai Lui, prieteni şi copii ai Domnului.

Nu orice crezi este o credinŃă bună, şi nici nu ajunge să fii sincer în a crede ceva, ci contează mai întâi să crezi Evanghelia, ca
apoi să te întorci sincer la Dumnezeu şi prin botez mărturisind pe
Domnul Isus ca Domn, să pecetluieşti această decizie în faŃa
oamenilor şi înaintea cerului. Oamenilor li se pare că preŃul
pocăinŃei este prea mare pentru că nu se uită la cât de mult îi va
costa să nu se pocăiască. Este important să cauŃi un Salvator acolo
unde poate fi găsit, cât timp poate fi găsit. Cine este Salvatorul
tău? Ca să ne putem bucura de pace de la Dumnezeu trebuie mai
întâi să fim în relaŃie de pace cu Dumnezeu; între om şi
Dumnezeu Tatăl pacea nu poate exista decât prin Domnul Isus.
Botezul în apă îşi are locul lui, dar botezul nu scoate păcatul din
inimă, ci este nevoie ca sângele Mielului lui Dumnezeu să şteargă
datoria vinei tale atunci când pocăinŃa este sinceră.
Acum ce mai zăboveşti? Pentru o vreme limitată ai oportunitatea să-Ńi apere cauza înaintea dreptăŃii şi bunătăŃii Tatălui un
Mijlocitor care nu a pierdut niciodată vreun caz. Când Domnul
Isus s-a rugat la mormântul lui Lazăr, a mulŃumit Tatălui că întotdeauna L-a ascultat. Este un record absolut de câştig de cazuri
pledate şi dacă-i încredinŃezi cazul tău poŃi să fii sigur că va câştiga şi pentru tine iertarea vinei prin mijlocire, în meritul sângelui
scump pe care l-a vărsat pe Golgota. Să auzi despre oameni
înşelători este ceva ce a devenit obişnuit, dar mai trist este cazul
acelora care se înşeală pe ei înşişi. Omul care se înşeală singur
este omul care crede că poate face ce este rău şi apoi să scape
nepedepsit de Dumnezeu. Răzvrătirea duce la un dezechilibru
spiritual, pentru că prin neascultare se pierde dicernământul sănătos, aşa cum este şi cazul celor care confundă pofta cu dragostea,
şi în acest fel omul ajunge să numească răul - bine.
Unul dintre darurile pe care Dumenzeu ni le-a dat este acela că
ne putem schimba spre bine atunci când alegem să ascultăm de
El. Atunci când chem pe cineva la mântuire vreau să-i spun întâi
de toate ce a făcut Dumnezeu dintr-un păcătos ca mine. Pot ca
să-i spun că nezăbovind să facem pasul pocăinŃei primim răspunsul nu la o întrebare intelectuală în primul rând, ci găsim
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răspunsul frământării sufletului care simte nevoia să fie bine cu
Dumnezeu. Suntem tot mai obişnuiŃi cu reduceri de preŃuri oferite
de magazine şi unii chiar aşteaptă o astfel de reducere ca să
cumpere un anumit lucru, dar când este vorba de mântuire, aceasta nu va fi niciodată oferită la un preŃ redus, pentru că preŃul va fi
întotdeauna acelaşi: pocăinŃa.
Dacă cineva refuză Cuvântul Lui sau Legea Lui, care ne face
cunoscută voia lui Dumnezeu pentru noi, acel suflet nu are cum să
fie mântuit pentru că se exclude singur de la această binecuvântare
veşnică: „Dacă cineva îşi întoarce urechea ca să n-asculte legea,
chiar şi rugăciunea lui este o scârbă“ (Proverbe 28:9). Cuvântul
Lui are un mesaj care nu se schimbă, deşi lumea în care trăim se
schimbă continuu şi chiar trupul nostru este într-o continuă schimbare, de deteriorare; de aceea alege, dar alege bine, ştiind că este
mai bine să rămâi singur cu Adevărul decât să fii cu mulŃimea unit
prin minciună. Dumnezeu nu vrea doar oameni morali, educaŃi şi
manieraŃi care nu fac greşeli mari, ci vrea să fim suflete născute
din nou pentru că numai aşa vom putea moşteni cerul.
Dumnezeu este îndelung răbdător, dar nu fără limită în răbdarea Lui. Găsim în cartea Apocalipsei că El a dat chiar şi Izabelei
timp de pocăinŃă. Când omul pleacă de pe pământ şi vede lumea
şi fiinŃele spirituale, este copleşit de măreŃia şi puterea acelor
fiinŃe, de aceea ar vrea să aibe parte de milă. Omul poate avea
parte de această milă a lui Dumnezeu doar dacă o cere aici pe
pământ; când ajunge în faŃa instanŃei divine fară să fi scăpat de
vină, va fi prea târziu să mai ceară milă. Satana va ajunge să fie
în aruncat în iazul de foc care i-a fost pregătit lui şi îngerilor lui,
dar nu vrea să meargă singur, ci vrea să mergi şi tu cu el. Ce vei
face? Te vei pocăi sau vei alege să zăboveşti a intra în corabia de
salvare care este Domnul Isus? Ca dorinŃa vrăjmaşului să se
îndeplinească nu trebuie să faci absolut nimic. Dumnezeu nu te-a
creat pentru iad, ci pentru El, pentru inima Lui, pentru a fi veşnic
unde este El; poŃi să ajungi acolo dacă nu mai zăboveşti şi alegi
să-L slujeşti doar pe El cu toată inima. Dacă vrei mântuirea, de ce
mai zăboveşti? Grăbeşte-te să o obŃii şi vei fi veşnic fericit! Amin
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MOMEALA
„Dar mă tem ca, după cum şarpele a amăgit pe Eva
cu şiretlicul lui, tot aşa şi gândurile voastre să nu se
strice de la curăŃia şi credincioşia care este faŃă de
Hristos.“ 2 Corinteni 11:3

A

momi înseamnă a folosi o viclenie pentru a ademeni şi
înşela un om, un animal sau un peşte cu ceva care pare
bun. Înseamnă a ademeni promiŃând un lucru, când de
fapt oferta gratuită a acelui aşa-zis bine urmăreşte un scop ascuns.
Avem exemplul vânătorului şi al pescarului care folosesc acest
principiu pentru a-şi duce la îndeplinire scopul de a prinde vânat
sau peşte; avem exemple însă şi în Scriptură de vieŃi ale unor
oameni care au crezut în iluzia oferită de momeală, începând
chiar cu primii oameni din Eden, acestea pentru învăŃătura şi
protecŃia sufletului nostru. Prin neascultare, când primii oameni
au căzut victimă amăgirii şarpelui, s-au golit de ce era mai de
valoare în ei şi fiindcă nu s-au împotrivit îndeajuns, au fost biruiŃi
de rău. Scriptura nu face nici un efort de a le ascunde slăbiciunea
acestor oameni care s-au lăsat momiŃi şi cuceriŃi de rău, ca noi să
învăŃăm din păŃania lor.
În oraşele mari din America, în efortul lor de a-i prinde pe hoŃii
de maşini şi de a-i duce în închisoare, poliŃia foloseşte uneori
metoda maşinii momeală. De obicei este o maşină bună lăsată cu
cheile în ea într-o anumită zonă a oraşului, în timp ce agenŃii de
poliŃie stau ascunşi urmărind activitatea din jurul maşinii
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momeală. Odată ce hoŃul intră în maşină şi pleacă cu ea printr-un
dispozitiv de control prin unde radio ataşat sistemului electric al
maşinii momeală, poliŃia blochează uşile maşinii şi îi opreşte motorul, ca apoi să aresteze hoŃul care a încercat să fugă cu maşina.
Într-o zi mă aflam cu fiul meu cel mic într-o barcă de pescuit
la vreo 30 de km de Ńărmul Oregonului. Ajunşi într-un punct
anume cunoscut de căpitanul bărcii, acesta a oprit motorul şi
ne-a spus pescarilor care aşteptam cu undiŃele în mână: „Acum
aruncaŃi!“ Optsprezece pescari au aruncat optsprezece bucăŃi de
peşte gustos agăŃate în vârful cârligelor; în timpul acesta mă gândeam la bieŃii peşti oare ce gândesc în acele clipe. Or fi zis:
„Mană din cer!“ sau „Ce noroc pe noi!“; nu pot să spun, dar ştiu
că s-au aruncat asupra momelii şi în loc de satisfacŃia unei
mâncări pentru care nu au trebuit să lupte optsprezece peşti s-au
trezit agăŃaŃi şi traşi afară de un cârlig de fier necruŃător care le-a
luat libertatea şi până la urmă viaŃa. Privind la bieŃii peşti scoşi
din apă, mă gândeam că dacă ar fi avut un dram de minte ar fi evitat acea soartă, dar faptul că ei erau acolo era dovada că ei nu
posedă abilitatea de a-şi controla dorinŃa de a avea ceea ce le era
oferit în vârful cârligului undiŃei.
Privind la aceste două exemple şi la felurile de amăgire, poate
ne-am aştepta ca omul să fie mult mai precaut când este vorba de
momeala care-i poate curma viaŃa sufletească, dar din nefericire
istoria dovedeşte că şi omul este la fel de uşor de înşelat de ispită.
Din momentul în care ne-am predat viaŃa Domnului Isus suntem
angajaŃi într-un război spiritual sfânt cu cel care ne era stăpân. O
bună parte din acest război stă în faptul că Satan îl provoacă pe
cel care a ales să pornească pe calea îngustă care duce la casa
Tatălui, momindu-l cu ceea ce crede că i-ar plăcea sau cu ceea ce
credinciosului i se pare că-i lipseşte.
În textul citat la început, apostolul Pavel ne spune despre
şarpele cel vechi că umblă cu şiretlicuri, pentru că dacă şi-ar
expune pe faŃă intenŃiile, majoritatea nu ar muşca momeala lui:
„şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit diavolul şi Satana,

acela care înşeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ; şi
împreună cu el au fost aruncaŃi şi îngerii lui“ (Apocalipsa 12:9).
Aşa cum a înşelat-o pe Eva, Satan caută să trezească interesul
credinciosului în lucrurile nepermise, ca el să se compromită şi să
îndrăznească să păcătuiască. A păcătui înseamnă a nesocoti şi a
călca voia lui Dumnezeu, care ne este făcută clară prin Cuvântul
Scripturii. Credinciosul adevărat, care Îl iubeşte pe Domnul Isus
şi îşi iubeşte sufletul, nu mai umblă după îndemnurile firii, ci
umblă după îndemnurile Duhului (Romani 8:13). Cel care vrea să
fie biruitor în acest fel de luptă cu cel rău, nu spune că el e tare
sau că el nu poate să cadă, ci alipindu-se tare de bine, se apără cu
sabia Cuvântului ştiind că atunci Domnul îi va păzi sufletul chiar
şi de lucrurile care-i sunt ascunse (Psalmul 121:7). Un astfel de
suflet precaut nu uită că împotriva lui, ascunse cu şiretlic, se fac
planuri ucigătoare şi că în calea lui vor fi puse momeli întocmai
ca seminŃele puse în calea păsărelelor care cred că au dat din
întâmplare peste ce îşi doreau: „Sufletul ne-a scăpat ca pasărea
din laŃul păsărarului; laŃul s-a rupt, şi noi am scăpat“ (Psalmul
124:7), „Da, El te scapă de laŃul vânătorului...“ (Psalmul 91:3).
A depinde de promisiunile Domnului şi a spune şi altora
despre ele nu înseamnă a vinde speranŃă ieftină, ca apoi să fie
dezamăgiŃi. Avem promisiunea că El este cu noi în toate zilele,
atât timp cât noi vrem să fim cu El. Scriptura este Cartea care nu
doar ne previne de capcanele puse în calea noastră, ci este Cartea
pe care atunci când o citeşti Îl ai pe Autor lângă tine. Cât timp
vrem să umblăm în lumină suntem „...păziŃi de puterea lui
Dumnezeu, prin credinŃă...“ (1Petru 1:5), iar dacă El îngăduie să
trecem prin cursuri mai grele este pentru că ne-a găsit vrednici
pentru aceasta.
Biserica sau Mireasa Domnului este trofeul cel mai strălucitor
al lui Hristos, de aceea este atacată în mod furios de vrăjmaşul
sufletelor noastre, care ştie că mai are doar foarte puŃin timp până
când i se va lua libertatea şi puterea. Aşa cum vedem în episodul
din Eden, Satan este priceput la vorbă. El momeşte omul cu ceea
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ce place ochilor şi încurajează neascultarea faŃă de Dumnezeu; de
asemenea pretinde a înŃelege şi chiar compătimeşte omul, ca apoi
să-i sugereze să întindă mâna spre momeală, spre păcat, însă fără
să-i spună că odată ce gustă păcatul, omul amăgit nu se mai poate
lăsa de el când vrea. Avem în spate o istorie care ne inspiră şi ne
învaŃă să stăm departe de momeala celui rău, pentru că rezultatele
sunt întotdeauna dezastruoase. Eu am copii şi nu mi-ar conveni
deloc ca cineva să-mi înşele copiii, să-i momească în vreun fel.
Tot aşa şi Dumnezeu, Tatăl nostru ceresc, nu vrea ca noi să cădem
pradă momelii puse în calea noastră de Satan.
Momeala celui rău caută acces şi în biserici, iar când străjile
dorm, pătrunde cu duhuri înşelătoare care strică repede ceea ce a
luat mult timp să fie clădit cu grijă şi efort. „Dar Duhul spune
lămurit că, în vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credinŃă,
ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăŃăturile dracilor,
abătuŃi de făŃărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnaŃi cu fierul roşu în însuşi cugetul lor“ (1 Timotei 4:1-2). Ca să
fii protejat de astfel de înşelăciuni trebuie să rămâi în Cuvânt şi să
treci tot ce Ńi se spune prin filtrul Cuvântului lui Dumnezeu, care
nu se schimbă odată cu trecerea veacurilor. Apostolul Pavel ne
spune: „Nimeni să nu se înşele...“ (1 Corinteni 3:18). Omul care
priveşte spre momeala din cârlig se poate înşela singur,
justificând mai întâi în gândul său faptul că vrea doar să guste
momeala pusă cu multă dibăcie în calea lui.
Chiar dacă un om este foarte înŃelept în felul lumii, dacă vrea
să fie ferit de pericolul de a muşca din momeala ispititorului, trebuie să recunoască faptul că în cele duhovniceşti este înŃelept
numai în măsura în care ascultă de îndemnurile Duhului
(1 Corinteni 3:18). Oricât de înŃelept şi cât de pregătit ai fi în felul
lumii, când este vorba de cele duhovniceşti trebuie să-Ńi subordonezi argumentele în faŃa Scripturii şi a priceperii ce vine de sus,
prin care El te poate păzi să nu muşti momeala celui rău. Oamenii
numesc şi deosebesc adevărul pe baza unor cunoştinŃe cu care au
crescut şi pe care le-au învăŃat, dar adevărul care ne poate feri

sufletul este cel rostit de Dumnezeu în Scripturi. Se poate ca
citind aceste rânduri să te bucuri de faptul că pentru tine, odată ce
te-ai întors la Hristos, momeala băuturii sau a destrăbălării trupului nu mai prezintă nici un interes şi-Ńi spui că poŃi trece toată ziua
pe lângă provocarea acestor păcate fără ca ele să mai prezinte un
pericol pentru tine.
Nu uita că cel cu care ne luptăm urmăreşte din umbră ceea ce
ne atrage interesul şi găseşte nada potrivită fiecărui om, ca apoi să
aştepte cu răbdare momentul vulnerabil când să ne-o ofere. De
aceea oamenii care s-au lăsat de vechile lor păcate se simt atraşi
din nou de ele şi unii sunt chiar obsedaŃi de alte vicii care par
nevinovate la început, însă care macină timpul, puterea şi resursele credinciosului. Unii nu văd nicio problemă în a cheltui
exagerat de mult pe haine, pe maşini sau alte lucruri materiale, iar
dacă vrem să privim la momelile ce sunt ascunse mai bine, putem
spune că alŃii sunt tot mai atraşi şi momiŃi de a invidia sau de a
bârfi. Invidia este un păcat ascuns care este oferit ca momeală cu
mult succes şi de multe ori găseşte casă chiar în sânul bisericii.
Pentru că poate distruge unitatea şi poate anula părtăşia frăŃească,
este un păcat care poate face multă pagubă în poporul Domnului.
Un birou de statistici dorind să facă un sondaj a trimis unui
mare număr de oameni o serie de întrebări printre care una, în
mod indirect, urmărea să vadă care este poziŃia oamenilor cu
privire la invidie. Întrebarea suna cam aşa: „Vrei să câştigi 50 000
de dolari şi ceilalŃi oameni să câştige 25 000 de dolari sau ai
prefera să câştigi 100 000, iar cei din jurul tău să câştige 200 000
de dolari?“ Peste 80% din participanŃii la acel sondaj au spus că
preferă prima opŃiune. Ce ai fi ales tu? Este invidia o momeală
atrăgătoare pentru tine?
Bârfa este de asemenea o momeală pusă în calea credinciosului a cărui dragoste a început să se răcească şi când are acces în
inimă, face din aşa-zisul credincios un bun vânător de greşeli. Nu
poŃi vorbi de rău pe cineva pe care-l iubeşti, chiar dacă acesta a
greşit, ci cauŃi căi prin care îi poŃi fi de ajutor: „Dacă crede cine-
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va că este religios, şi nu-şi înfrânează limba, ci îşi înşeală inima,
religiunea unui astfel de om este zadarnică“ (Iacov 1:26). La
prima privire această momeală de a păcătui prin cuvintele care ne
ies pe gură nu pare prea periculoasă, dar versetul acesta spune că
omul îşi poate zădărnici şi anula toată lucrarea bună pe care a
făcut-o până atunci dacă nu-şi înfrânează limba.
Asemeni unui magazin care dorind să atragă cumpărători face
o „ofertă specială a zilei“ folosindu-se de şiretlicuri, Satan caută
să ofere mereu ceva nou cu care să momească, promiŃând un târg
grozav celui care vrea să cumpere marfa lui. Uneori metoda vrăjmaşului de a lucra se aseamănă cu aceea folosită de cei care
cumpără spioni care le pot furniza secrete. Mai întâi celui care are
potenŃial de a face rost de informaŃii i se dau bani şi i se cer lucruri
de nimic, cum ar fi o adresă sau un telefon, ca apoi după câteva
tranzacŃii de acest fel, să i se ceară secrete valoroase, deoarece
spun că în astfel de cazuri nu mai au de ales, fiind „cumpăraŃi“.
Trebuie să fim foarte atenŃi şi cu aşa-zisele păcate mici sau libertăŃile de a nu asculta de Cuvânt. Este bine să ştim că devenim
mai vulnerabili în faŃa acestor momeli când ne împărŃim viaŃa în
timp dat Domnului, aşa cum este ziua de duminică, şi timpul nostru. Când Domnul Isus este Domnul nostru, El este Stăpân peste
tot timpul nostru şi peste tot ce avem şi Îi aparŃinem Lui, pentru
că a plătit răscumpărarea noastră. De aceea nu mai datorăm
ascultare vechiului stăpân. Când suntem ai Lui fără condiŃii şi
rezerve, El ne dă înŃelepciunea ce vine de sus, care nu doar
expune momeala şi laŃul din calea noastră, dar de asemenea ne
descoperă adevărata valoare a lucrurilor din perspectiva cerului.
Apostolul Pavel, care nu a fost doar scriitorul unor epistole
canonice, ci a fost un vas curat folosit de Dumnezeu, prin cuvintele căruia El atenŃionează şi astăzi oamenii care simt atracŃie faŃă
de momeala celui rău. „...Nu vă înşelaŃi în privinŃa aceasta: nici
curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii,
nici sodomiŃii, nici hoŃii, nici cei lacomi, nici defăimătorii, nici
hrăpăreŃii nu vor moşteni ÎmpărăŃia lui Dumnezeu“

(1 Corinteni 6:9-10). Dacă vreunul din aceste păcate prezintă
interes pentru tine, versetul acesta îŃi atrage atenŃia să nu te înşeli
muşcând din momeala lor, pentru că îŃi tai singur dreptul de a
moşteni ÎmpărăŃia lui Dumnezeu. Lăsându-Ńi posibilitatea să alegi
să asculŃi sau să nu asculŃi, Dumnezeu îŃi dă dreptul să alegi viaŃa
veşnică sau despărŃirea veşnică de Dumnezeu. Dacă am avea
ocazia să-l întrebăm pe Samson dacă s-a meritat să muşte din
momeala plăcerilor păcătoase cu frizeriŃa aceea numită Dalila,
sunt sigur că ne-ar spune că nu s-a meritat. Pentru el este prea
târziu să mai schimbe ceva, dar pentru noi care suntem în viaŃă
mai este timp de pocăinŃă.
Dacă vrei să-Ńi încerci inima, întreabă-te dacă preferi să fii în
jurul oamenilor lumeşti cu modul lor de comportare sau preferi să
fii în mijlocul oamenilor duhovniceşti care caută pacea şi
sfinŃirea. Tot apostolul Pavel ne spune că păstrând prietenia cu cei
lumeşti ne înşelăm crezând că nu este nicio problemă pentru
sufletul nostru, când de fapt ne expunem la un mare pericol. „Nu
vă înşelaŃi: «Tovărăşiile rele strică obiceiurile bune.»“ Este greu
să te păstrezi neinfluenŃat de cei de lângă tine, pentru că prin lucru
sau şcoală suntem integraŃi în societate; de aceea asigură-te că ori
de câte ori poŃi alege, te încojori de cei care iubesc pe Domnul
Isus, altfel te expui fără să fie necesar unor momeli care vor
insista să te provoace.
Omul modern a ajuns să aibă o doctrină care dăunează, conform căreia păcătosul care vrea mântuire trebuie să ridice doar
mâna, să se predea, ca apoi să continue în felul lui vechi de viaŃă,
dar această momeală atrăgătoare pentru omul firesc îi pune pe
mulŃi la un adăpost fals şi aduce mult câştig de suflete puterii
întunericului. Folosind capcane şi minând terenul cu momeli, cel
rău se luptă să crească numărul celor care sunt creştini doar cu
numele şi astfel să elimine deosebirea dintre credincioşi şi cei
lumeşti, pentru ca cei care caută mântuirea să fie dezorientaŃi.
Dacă răsufli uşurat, că toate aceste momeli amintite până acum nu
prezintă pentru tine nici o atracŃie este bine să ştii că Satan mai
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are în arsenalul lui o armă eficace: „Dacă vreunul crede că este
ceva măcar că nu este nimic, se înşeală singur“ (Galateni 6:3).
Această momeală care este pusă nu doar în calea bogatului orbit
de lăcomie sau a înŃeleptului în felul lumii, ci şi în calea celui
credincios, se numeşte mândrie.
Când a venit la mântuire, un suflet nu avea o opinie prea înaltă
despre el, întocmai ca şi Saul atunci când a fost ales împărat, dar
cu timpul, pe măsură ce a crescut în cunoştinŃă şi poate chiar în
fapte bune, ispititorul i-a oferit ca momeală haina mândriei spirituale. AtracŃia spre acest cârlig este adânc ascunsă în caracterul
omului firesc care-şi vede meritele proprii mai presus de ale altuia. Trebuie să fim atenŃi la dorinŃa de a fi băgaŃi în seamă, pentru
că aceasta ne spune că avem o atracŃie spre cârligul nemilos care
Ńine momeala mândriei. Este bine să ascultăm Cuvântul
Domnului, dar a nu-L împlini este o momeală ce este pusă în
calea tuturor şi cine muşcă din ea se înşeală singur (Iacov 1:22).
Să nu uităm că deşi nu avem merite, Duhul Sfânt ne face lucrători
împreună cu El în via Domnului, umblând după interesele
Domnului şi având grijă de nevoile Bisericii. Roada Duhului este
obligatorie şi atunci când prin ascultare creăm condiŃii prielnice
creşterii roadei, gândurile noastre nu se vor abate de la curăŃia şi
credincioşia faŃă de Hristos.
Dacă ne caracterizează mediocritatea, provocările vrăjmaşului
ne vor surprinde nepregătiŃi şi fără puterea de a fi gata să plătim
întregul preŃ al ascultării de Hristos. MulŃi din cei găsiŃi
nepregătiŃi în ceasul încercării se poticnesc când ajung în faŃa
unor situaŃii grele. Se întreabă: „De ce?“ şi pentru că nu găsesc un
răspuns care să satisfacă dorinŃele lor şi să se potrivească cu
planurile lor, muşcă momeala Diavolului, care le sugerează că
Dumnezeu nu este drept. Răspunsul scurt la întrebarea: „De ce?“
este că trecem prin perioade ale vieŃii în care noaptea pare să
stăpânească din cauză că încă nu a venit în mod deplin ÎmpărăŃia
lui Dumnezeu. ÎmpărăŃia Lui a apărut în unele inimi (Luca 17:21),
dar în cea mai mare parte lumea zace în cel rău. „ştim că suntem

din Dumnezeu şi că toată lumea zace în cel rău“ (1 Ioan 5:19). În
ÎmpărăŃia lui Dumnezeu se face voia Sa şi se aplică sistemul de
valori stabilit de El.
Chiar dacă ne ferim de momelile celui rău, aceasta nu înseamnă că suntem scutiŃi de încercări. Dumnezeu îngăduie pentru unii
dintre noi să trecem prin necazuri, şi fiind Stăpân nu are datoria
să ne explice întotdeauna de ce face ceea ce face, dar în ceruri
vom înŃelege pe deplin că toate aceste lucruri au lucrat împreună
spre un bine mai mare (Romani 8:28). Strâmtorările vieŃii ne
încearcă inima şi dacă nu veghem, sfetnicul întunericului ne
provoacă la cârtire. Când belşugul este metoda prin care inima ne
este încercată, să nu uităm că şi acesta poate deveni o momeală
prin care să ajungem să neglijăm disciplina spirituală. Când treci
prin necazuri nu e de ajuns să ştii un verset, pentru că poŃi fi uşor
dezechilibrat, ci trebuie să îmbraci toată armătura pe care
Dumnezeu a pus-o la dispoziŃie (Efeseni 6:11).
Cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă uneori este mai tăios, nu
are menirea să te atace, ci dacă-l accepŃi fără să alegi între ce-Ńi
convine şi ce nu-Ńi convine are puterea să-Ńi facă mult bine.
Biblia Îl va aduce întotdeauna înaintea ta pe Domnul Isus de la
care putem să învăŃăm, pentru că şi El a fost ispitit şi a biruit
provocările vrăjmaşului (Evrei 2:18). Păcatul aşteaptă sub formă
de momeală şi poate că nu vrei să accepŃi decât un sâmbure mic
al lui, cum ar fi o privire plină de dispreŃ aruncată în dreptul cuiva,
dar acel păcat odată acceptat, va creşte ca un lăstar de buruiană.
Când detectezi momeala nu spune: „Să încerc să văd ce iese!“,
pentru că sigur te va costa mai mult decât vrei să plăteşti. Pentru
că Satan nu poate birui Lumina, el încearcă să ne-o fure prin felul
în care ne atrage privirile. Ca o momeală pregătită cu dibăcie,
pune în calea noastră lucruri care ne fură ochii, şi dacă alegem să
ne oprim asupra acelor lucruri, devenim mai săraci. Când de
exemplu privim o reclamă provocatoare şi ne oprim ochii la ea,
aceasta ne fură din lumina de sus. Scopul ispitei este să ne lase
fără asemănarea cu Hristos. Dacă reuşeşte să ne fure din lumină
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ca să umblăm din nou în întuneric, vrăjmaşul ne sugerează să stăm
liniştiŃi, să nu ne căim prea mult, deoarece mulŃi fac la fel şi pentru că Domnul este bun şi ne primeşte oricum; de parcă El ar fi disperat după slujitori. „Nu vă înşelaŃi: «Dumnezeu nu Se lasă să fie
batjocorit.» Ce seamănă omul, aceea va şi secera“ (Galateni 6:7).
Dacă vom căuta, vom găsi în noi neajunsuri spirituale. Fiecare
ne ştim punctele slabe, dar să nu uităm că le ştie şi Domnul şi le
mai ştie şi vrăjmaşul. Acceptându-ne vulnerabilitatea, să cerem în
fiecare zi ajutorul Domnului, şi să nu treacă o zi în care să nu ne
folosim arma eficace a sângelui Domnului Isus. Vrăjmaşul îŃi
oferă argumente pentru a te dezlega de îndatoririle pe care le ai
faŃă de Dumnezeu şi, promiŃând lucrurile acestui pământ, îŃi oferă
o viaŃă mai uşoară.
Am ieşit din lume ca să fim ai lui Hristos, şi dacă privim cu
jind înapoi, inima noastră ne pune în mare pericol. Dacă ne oprim
vom avea ocazia să vedem mai bine momeala şi să observăm cât
de dorită este ea de firea cea veche, însă dacă vom alege să nu ne
oprim, vom ajunge în cetatea lui Dumnezeu unde nu vor mai fi
examene şi nici necazuri; acolo ne vom bucura împreună cu cei
care au biruit ispita, rămânând credincioşi Domnului Isus. Fii
pentru Dumnezeu, şi Dumnezeu va fi pentru tine. „Dar tu fii treaz
în toate lucrurile, rabdă suferinŃele, fă lucrul unui evanghelist, şi
împlineşte-Ńi bine slujba“ (2 Timotei 4:5).
Amin
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40
SUVERANITATEA LUI DUMNEZEU
„AduceŃi-vă aminte de cele petrecute în vremile
străbune; căci Eu sunt Dumnezeu, şi nu este altul, Eu
sunt Dumnezeu, şi nu este niciunul ca Mine. Eu am
vestit de la început ce are să se întâmple şi cu mult
înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic: «Hotărârile
Mele vor rămâne în picioare, şi Îmi voi aduce la
îndeplinire toată voia Mea.»“ Isaia 46:9

S

fânta Scriptură nu este o carte cu un mesaj conceput de
mintea omenească, ci este inspirată de Duhul Sfânt, o
carte care ne revelează cuvintele şi dragostea lui
Dumnezeu adresată nouă oamenilor. Autoritatea cu care vorbeşte
şi revelaŃia lucrurilor din viitor, care se împlinesc odată cu
trecerea timpului, dovedesc că această carte nu a fost creată de un
om, de aceea este bine să lăsăm ca mesajul ei să capteze interesul
nostru maxim. Nu cu doar puŃin timp, ci cu mii de ani înainte
Dumnezeu a hotărât să fie scrisă istoria acestui pământ, incluzând
faza evenimentelor finale, şi excluzând doar anumite lucruri, de
exemplu ce au avut de spus cele şapte tunete din Apocalipsa
(Apocalipsa 10:4).
El a rânduit ca în zilele de pe urmă (Daniel 12:9) această Carte
să nu mai fie pecetluită pentru aceia care ieşind din letargia şi
complacerea trăirii în păcat, primesc lumina de sus, ca astfel ei să
înŃeleagă importanŃa vremii pe care o trăiesc şi să recunoască
oportunităŃile unice care li se oferă după hotărârile Celui care
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până la urmă Îşi va duce la îndeplinire toată voia Sa. Aşa cum a
spus preşedintele Licoln, este îndeajuns să ai un sfert de creier
să-Ńi dai seama că există un Dumnezeu Creator şi că acest
Dumnezeu Suveran susŃine toate lucrurile, de aceea poate face ce
vrea fără să dea socoteală cuiva (Coloseni 1:16-17). Pentru că El
a creat Universul, are autoritatea să-i facă legile şi să pretindă
respectarea acestor legi pe care după înŃelepciunea Sa felurită,
le-a pus în vigoare. „...Iată, cum este lutul în mâna olarului, aşa
sunteŃi voi în mâna Mea, casă a lui Israel!“ (Ieremia 18:6).
În virtutea poziŃiei Sale de Domn şi Stăpân peste lumea spirituală şi peste cea fizică, are dreptul şi puterea de a judeca şi
pedepsi orice încălcare a legilor date de El: „Pentru că a rânduit o
zi, în care va judeca lumea cu dreptate, prin Omul, pe care L-a
rânduit pentru aceasta...“ (Fapte 17:31). Dumnezeu, care este duh
(1 Ioan 4:24), este suveran, adică are autoritatea supremă în
Univers; pentru că a creat tot ce există, înaintea Lui totul este gol
şi descoperit (Evrei 4:13), „Domnul face tot ce vrea în ceruri şi pe
pământ, în mări şi în toate adâncurile“ (Psalmul 135:6). Singurul
lucru pe care El nu-l poate este să facă ceva contrar naturii Sale
divine: nu poate să mintă sau să păcătuiască în vreun alt fel.
CredinŃa creştină recunoaşte şi mărturiseşte existenŃa unui
singur Dumnezeu Suveran, constituit din trei persoane divine
distincte: Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul
Sfânt. Suveranitatea Lui Îl plasează deasupra creaŃiunii Sale şi în
afara timpului aşa cum îl percepem noi (Exodul 3:14). Pentru că
este suveran, voia Lui nu depinde de nimeni, ci după voia Sa
perfectă face tot ce vrea în cer şi pe pământ, iar măreŃia puterii
Sale o putem vedea din însuşirile desăvâşite pe care le are. Voia
Sa este reflectată şi cunoscută de noi oamenii prin atributele
caracterului Său, aşa cum este faptul că El este Sfânt, adică separat de tot ce este corupt şi păcătos.
„Înainte ca să se fi născut munŃii, şi înainte ca să se fi făcut
pământul şi lumea, din veşnicie în veşnicie, Tu eşti Dumnezeu!“
(Psalmul 90:2). Scopul pentru care Dumnezeu a creat este acela

ca această creaŃie chemată la existenŃă prin puterea Cuvântului
Său, să-L glorifice pe Creator; de aceea sufletul omului nu-şi
găseşte împlinire până când, urmând gândul veşniciei pe care-l
are în inimă, ajunge să-L cunoască pe Creator, ca să I se supună
şi bucurându-se de El, să-L glorifice. Cel care care a făcut
veacurile este veşnic (Evrei 1:2), dar şi drept, pentru că în toate
hotărârile Lui este nepărtinitor şi este fără cusur în judecăŃile pe
care le emite. El este Omniprezent pentru că prin Duhul Lui care
cercetează totul, este pretutindeni (Psalmul 139:7-12) Dumnezeu
este Omniscient şi pentru că ştie toate lucrurile, inclusiv gândurile
omului (Psalmul 94:11).
El în esenŃă este Dragoste (1 Ioan 4:8), de aceea se poartă cu
dragoste faŃă om, creatura mâinilor Lui. El este de asemenea
Omnipotent, aşadar nimic nu este prea greu pentru El
(Genesa 18:14). Dumnezeu este Imuabil, adică este neschimbător
(Iacov 1:17) în esenŃă şi voinŃă şi aceasta este o mare pricină de
încredere pentru noi, care am primit darul mântuirii de la El, pentru că El nu se schimbă să-I pară rău că ne-a dat mântuirea şi
nemurirea (Numeri 23:19). În această vreme, numită de unii dispensaŃia harului, ne este dat să cunoaştem mai îndeaproape pe
acest Dumnezeu Suveran şi bun prin Fiul Său Isus Hristos, care
este oglindirea Tatălui, şi aceasta este singura Cale prin care un
suflet poate veni la Tatăl ca să primească viaŃa veşnică: „şi viaŃa
veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu
adevărat, şi pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu“ (Ioan 17:3).
Putem înŃelege mai bine că Dumnezeu este Suveran când
ajungem la cunoştinŃa faptului că El, care a scris deja istoria
lumii, a ales când şi ce să creeze, că El ridică şi coboară împăraŃi
şi tot El ridică popoare la putere şi tot El le coboară. O altă parte
a suveranităŃii Lui care ne afectează în mod direct pe fiecare din
noi este aceea că El alege dacă doreşte şi cum intenŃionează să
mântuiască pe cineva: „...Eu Mă îndur de cine vreau să Mă îndur,
şi am milă de cine vreau să am milă!“ (Exodul 33:19). Suveranitatea lui Dumnezeu în ceea ce priveşte alegerea şi predestinarea a
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devenit un subiect controversat, care a dovedit că are potenŃialul
de a crea un adevărat câmp de bătălie teologic, împărŃind oamenii
care citesc aceeaşi Carte şi se roagă aceluiaşi Dumnezeu, în
grupări religioase cunoscute cu numele de denominaŃiuni. El este
Suveran să aleagă după voia Lui, dar are criterii clare pe baza
cărora alege: „În El am fost făcuŃi şi moştenitori, fiind rânduiŃi
mai dinainte, după hotărârea Aceluia, care face toate după sfatul
voii Sale“ (Efeseni 1:11).
NeînŃelegerile apar între oameni din cauza nepotrivirii de idei,
de aceea trebuie să evităm să ne angajăm în dispute biblice
aprinse şi păgubitoare; facem aceasta atunci când, cunoscând
adevărul că cel care vine la Hristos nu va fi scos afară (Ioan 6:37),
ne pocăim şi Îi rămânem credincioşi până la moarte, fără să
căutăm să vedem unde sunt limitele harului acordat nouă:
„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca ORICINE crede în El, să nu piară, ci să aibă
viaŃă veşnică“ (Ioan 3:16). Dumnezeu este suveran, dar primeşte
pe ORICINE vrea să vină la El, condiŃia fiind să înseteze după
Apa pe care El o dă (Apocalipsa 22:17). El este suveran în
chemarea pe care o face oamenilor de a lucra în via Lui la ore
diferite ale zilei, şi pentru că poate face ce vrea cu ce este al Lui,
poate deasemenea alege să plătească la fel pe toŃi (Matei 20:1-16).
El este Suveran absolut, dar lasă omul să aleagă dacă vrea să
accepte sau nu guvernarea Lui; evenimentele zilnice ale lumii în
care trăim ne spun că majoritatea oamenilor aleg să nu recunoască
suveranitatea lui Dumnezeu.
La un seminar din America, un profesor care preda Epistola
scrisă Galatenilor cerea studenŃilor să-şi cumpere în fiecare
dimineaŃă când veneau la clasă un ziar în care trebuiau să încercuiască anunŃurile şi evenimentele care erau un rezultat al roadei
firii pământeşti. De fiecare dată acel ziar, care avea un număr
considerabil de pagini, avea încercuite o mulŃime de astfel de articole care includeau toată gama roadei firii pământeşti. Printr-un
astfel de exemplu putem vedea că în cea mai mare parte oamenii

ale căror fapte corespund cu roada firii pământeşti refuză să
recunoască dreptul lui Dumnezeu de suveran şi guvernarea Lui.
Dumnezeu promite că nu se lasă batjocorit; cei care refuză mâna
Lui întinsă fiecărui păcătos pentru împăcare prin Domnul Isus
Hristos, vor ajunge într-o zi să-L aibă ca Judecător. Când
Dumnezeu ne crează, în suveranitatea Sa Îşi limitează pentru un
timp propria-I voinŃă pentru sufletul nostru, pentru a da ocazie
voinŃei noastre să facă o alegere personală cu privire la oferta
planului de mântuire prin jertfa Domnului Isus. Dumnezeu este
aşa de bun, încât ne lasă libertatea să alegem dacă vrem sau nu să
avem părtăşie cu El, dar această libertate pe care El o lasă în dreptul voinŃei noastre aduce cu sine pentru om o mare răspundere.
Suveranitatea Lui nu este afectată de deciziile omului, chiar
dacă unii au zădărnicit sau zădărnicesc planul bun al lui
Dumnezeu pentru ei (Luca 7:30), pentru că pâna la urmă, aşa cum
spune versetul citat la început, voia Lui se împlineşte în dreptul
fiecărui suflet, fie prin viaŃă veşnică, fie prin moarte veşnică. Îl
vezi tu pe Dumnezeu ca fiind un Sfânt şi Suveran? După felul
cum Îl vezi pe Dumnezeu aşa te rogi, aşa te fereşti de păcat, aşa
trăieşti şi aşa lucrezi. Atunci când Îl vezi pe Dumnezeu cu drepturi depline de Suveran şi I te supui prin pocăinŃă, El te schimbă
pentru a putea face parte din categoria celor care deŃin preoŃia
sfântă, a sufletelor care lucrează subt sceptrul celei mai puternice
FiinŃe din Univers.
Această preoŃie când este autentică ne oferă acces înaintea
Împăratului împăraŃilor şi ne dă împuternicirea şi îndatorirea de a
spune altora despre mântuirea oferită de Dumnezeu prin Fiul Său
Isus Hristos. Căutând să fim instrumentul sau vasul de care se
foloseşte El, putem îndruma pe cei rătăciŃi spre Acela care vrea şi
poate să le dea iertarea. Când vei căuta să-Ńi împlineşti această
vocaŃie sfântă de preot al Celui Preaînalt, să nu te aştepŃi la zâmbetul lumii, ci mai degrabă la prigoană, dar cu ochii la răsplată
mergi înainte. Când nu te mulŃumeşti cu un climat religios cu
ceremonii lipsite de viaŃă spirituală, ci cauŃi locul unde Isus cel
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viu între aceia care au duhul viu, atunci înŃelegi importanŃa
ascultării de acest Dumnezeu suveran, care cere celor care cred în
El să facă un legământ cu El prin botez.
Când faci acest legământ în urma pocăinŃei şi a naşterii din nou
şi te botezi nu doar de la gât în jos, ci laşi gândirea ta să fie înnoită
de Duhul lui Hristos (2 Corinteni 5:17) nu vei vorbi doar de
crucea pe care a suferit şi a murit Domnul Isus, care este singura
noastră pricină de laudă, ci după ce te-ai lepădat de sinele tău
(Luca 9:23), adică vei trece de la fi condus de îndemnurile firii
tale pământeşti la a fi guvernat de Duhul Domnului, vei accepta
cu bucurie să-Ńi duci şi tu crucea ta fără cârtire, punându-te astfel
în slujba acestui Dumnezeu suveran. Prin faptul că prin Scriptură,
aşa cum spune textul citat la început, Dumnezeu a vestit mai
dinainte ce are să se întâmple pe pământ, ne dă încă un motiv să
credem că El este Suveran şi că El îşi va duce planurile la
împlinire după voia Lui. El, care prin dreptul de Creator are
primul şi ultimul cuvânt peste tot ce a creat, decide şi apoi coordonează lucrările Sale în cer şi pe pământ, prin Cuvântul puterii
Lui: „El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea FiinŃei Lui,
şi care Ńine toate lucrurile cu Cuvântul puterii Lui...“ (Evrei 1:3).
ForŃa motrică ce deapănă istoria şi schimbă lucruri pe pământ
ce par de neschimbat uneori chiar în faŃa ochilor noştri, nu este
forŃa economică a unei puteri pământeşti, nici ideologia oamenilor, ci puterea care Ńine totul în existenŃă este puterea suverană
a lui Dumnezeu, care a făcut şi până la urmă va face ca toate să
îndeplinescă voia Lui: „Din El, prin El, şi pentru El sunt toate
lucrurile. A Lui să fie slava în veci! Amin“ (Romani 11:36). Deşi
suntem fiinŃe foarte limitate care suntem expuşi pentru acum doar
la o parte a cunoştinŃei despre cer şi despre măreŃia slavei lui
Dumnezeu, pe baza Cuvântului lui Dumnezeu putem totuşi spune
că ştim în cine credem şi de ce credem în El.
Putem spune că Dumnezeu este mai măreŃ decât putem noi
înŃelege: „Iată ce mare e Dumnezeu! Dar noi nu-L putem pricepe,
numărul anilor Lui nimeni nu l-a pătruns“ (Iov 36:26). Această

cunoştinŃă despre suveranitatea lui Dumnezeu pe care o putem
înŃelege doar la suprafaŃă ne inspiră o teamă sfântă, reverenŃă, dar
şi dragoste pentru că El, care nu a fost dator să dea omului o a
două şansă, a ales să aibă de-a face cu noi în mila Sa. Pentru că
suntem angajaŃi într-o luptă spirituală (Efeseni 6:12) fără opŃiunea
de a fi neutri, este important să ne cunoştem duşmanii şi strategia
lor, dar este important să ne cunoştem şi prietenii, care ne sunt
aliaŃi dedicaŃi bănăstării sufletului nostru.
Dumnezeul Suveran, care este Tatăl nostru cel ceresc este
Prietenul şi Aliatul nostru în această luptă şi alt Dumnezeu adevărat în afară de El nu există: „Aşa vorbeşte Domnul, Împăratul
lui Israel şi Răscumpărătorul lui, Domnul oştirilor: «Eu sunt Cel
dintâi şi Cel de pe urmă, şi afară de Mine, nu este alt Dumnezeu»“
(Isaia 44:6). Suveranitatea Lui lucrează în aşa fel încât binele să
biruiască şi chiar dacă acum se pare că întunericul păcatului este
mai căutat decât lumina trăirii în neprihănire, până la urmă, după
cum spune şi textul motto, El îşi va duce la îndeplinire voia Lui şi
binele va birui. Dacă Dumnezeu în suveranitatea Lui ar fi lăsat să
fie mântuit doar acela care vrea şi aleargă (Romani 9:16) şi nu
acela de care El are milă, pentru că toŃi oamenii au păcat şi sunt
lipsiŃi de slava lui Dumnezeu, probabil că nimeni nu ar fi fost
mântuit pentru nici un păcătos nu vrea să aibă de-a face cu
Dumnezeu din acelaşi motiv pentru care un hoŃ nu vrea să întâlnească un poliŃist.
Omul vrea mântuirea şi are oportunitatea să dea năvală să pună
mâna pe ea doar atunci când prin providenŃă, adică prin purtarea
de grijă mai dinainte a Lui Dumnezeu, aude într-o zi glasul
Evangheliei şi Duhul Sfânt îi deschide ochii inimii ca să-şi vadă
şi să-şi simtă starea de păcătoşenie înaintea lui Dumnezeu. Suntem mântuiŃi pentru că Dumnezeu, care este suveran, a hotărât să
ne mântuiască, iar cei ce vor ajunge în locul de chin veşnic pregătit lui Satan şi îngerilor lui, vor ajunge să fie pierduŃi pe veci pentru că refuzând harul lui Dumnezeu au ales să rămână nemântuiŃi.
Dumnezeu are un ceas propriu cu care ne măsoară destrămarea
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trupului asemănat în Scriptură cu un cort sau cu un vas de lut, trup
care de obicei după iarna vieŃii este lăsat în urmă ca o cochilie
goală, iar sufletul chemat să stea înaintea Dumnezeului suveran,
fără să se poată împotrivi se întoarce la Acela care l-a dat. Eşti tu
gata pentru acea clipă? Este posibil să fii gata!
MulŃi doresc sentimentul înălŃător trăit de sufletul celui mântuit care are vina iertată şi prin har este socotit neprihănit, dar cei
mai mulŃi rămân doar cu o dorinŃă de acest fel pentru că preferând
să se Ńină legaŃi de tradiŃii şi obiceiuri moştenite, refuză să-L caute
pe Dumnezeu după Scripturi. Unii pierd oportunitatea mântuirii
pentru că privind la alŃii şi necunoscând standardul sfinŃeniei
cerute de Dumnezeu nu se văd destul de răi ca să merite iadul, de
aceea cred că nu au nevoie să se pocăiască. AlŃii pleacă în veşnicie nemântuiŃi pentru că nu vor să părăsească păcatul, pentru
că-l iubesc; iar alŃii aleg să rămână fără viaŃă în duhul lor pentru
că amână întoarcerea lor la Dumnezeu, cu toate că nu le garantează nimeni că în ziua următoare se vor mai trezi în această lume.
Dacă doreşti să fii unul dintre sufletele mântuite care vor
petrece veşnicia în locul pregătit de Hristos trebuie să ştii că nu
poŃi ajunge la această stare urmând un sistem de reguli omeneşti,
urmând o tradiŃie şi nici nu-L poŃi îndupleca pe Dumnezeu să-Ńi
dea această mântuire prin fapte bune, pentru că mântuirea se
primeşte doar în meritul jertfei Domnului Isus, al cărui sânge a
plătit deplin revendicarea tuturor sufletelor care se recunosc vinovate de păcăt. Dumnezeu care este Suveran, pentru că este Drept
nu putut pur şi simplu să anuleze vina noastră, pentru că prin
hotărârea Sa se cere plată de sânge pentru păcat; dar îndurarea Lui
a găsit o cale prin care omul să fie dezlegat şi separat pentru
totdeauna de datoriile păcatului şi de stăpânul cel rău pe care-l
slujea. Această Cale este Domnul Isus Hristos şi este o cale
deschisă oricui atât timp cât este în viaŃă (Evrei 4:1).
De două mii de ani pilda fiului risipitor (Luca 15:12) transmite
mesajul mântuirii şi arată cât de mare este mila lui Dumnezeu
pentru sufletul prins în laŃul vânătorului de suflete. Scopul vrăj-

maşului este să ajungă să influenŃeze voinŃa noastră, ca apoi
atunci când pune ispitele în faŃă să ajungem să facem ce vrea el.
Potrivnicul, care nu este prost să pescuiască cu un cârlig gol,
îmbie omul şi îi spune că este normal să vrei ce-i bun şi frumos şi
raŃionalizează în acest fel păcatul, cum a făcut şi în cazul fiului
risipitor; dar cel şiret nu-i spune bietului suflet amăgit de
momeala poftei şi împins de curiozitate că odată ce a muşcat
momeala pe care i-o prezintă ca ceva respectabil şi de dorit, nu va
mai avea putere să se lase singur de acel viciu ca să rămână liber.
Fiul risipitor, atras de dorinŃa de a face ce vrea el a pornit să
găsească mirajul fericirii, dar nu s-a gândit că neglijând sfatul
tatălui şi încrezându-se în ce poate el, va ajunge la mare necaz.
Gândurile rebele cărora le-a permis să-şi facă cuib în sufletul lui
şi cărora a ajuns să le dea atenŃie nu l-au prevenit că va veni o
vreme de foamete, o vreme când va fi sărac, o vreme când va
ajunge îngrijitor la porci şi nici că va ajunge singur. El nu s-a gândit că păcatul care l-a atras cu dulci cuvinte promiŃându-i multe,
într-o zi îi va deveni stăpân nemilos. Gândindu-se la bunătatea
tatălui, într-o clipă de luciditate a luat o decizie bună şi a pornit
spre casa tatălui său, care l-a primit cu bucurie.
Dacă încă nu te-ai întors la Tatăl tău ceresc, care în lacrimile
pocăinŃei vrea să-Ńi de-a sărutul împăcării, astăzi când Duhul
Sfânt Ńi-a deschis ochi şi Ńi-a dat acea clipă de luciditate, vino la
Dumnezeu! Vino la Isus Hristos! El care este Suveran te iubeşte
mai mult decât eşti în stare să te iubeşti tu, de aceea El, care ştie
ce urmează după această viaŃă, te cheamă să te împaci cu El.
Este sigur faptul că El va aduce la îndeplinire voia Lui şi în viaŃa
ta, dar oare va fi aceasta prin a te condamna sau prin a-Ńi salva
sufletul? Deşi este Suveran, îŃi lasă libertatea să alegi. Alege
ViaŃa ca să trăieşti, ca voia Lui cea bună pentru viaŃa ta să se
ducă la îndeplinire.
Amin
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41
EU ALERG!
„Eu, deci, alerg, dar nu ca şi cum n-aş şti încotro
alerg...“ 1 Corinteni 9:26

A

lergarea creştinului înseamnă viaŃa unui suflet care a
primit darul mântuirii, care urmăreşte scopul trasat de
Dumnezeu şi sfârşeşte prin a trece de la un trup temporar la unul veşnic, având o credinŃă vie în Dumnezeu. Cei care
aleargă pe această cale recunosc că altădată alergau într-o altă
direcŃie, dar prin intervenŃia Evangheliei şi uneori prin trăirea
unor evenimente dramatice îngăduite în viaŃa lor de Dumnezeu,
au avut o întâlnire personală cu Domnul Isus, care le-a schimbat
direcŃia alergării dinspre iad spre rai. Apostolul Pavel a vestit o
Evanghelie de provenienŃă divină (Galateni 1:11; 1 Tesaloniceni
2:4) care a schimbat din temelie nu numai viaŃa lui, punând capăt
frământărilor lui sufleteşti, ci şi a celor care de-a lungul anilor au
primit această Evanghelie, după care el spune că Dumnezeu va
judeca lucrurile ascunse ale oamenilor (Romani 2:16).
Această alergare nu este fără dificultăŃi, pentru că ofertele
tentante ale lumii, fermecător de frumos împachetate, puse în
calea noastră să ne capteze privirea, atrag sufletele obosite cu
promisiuni de libertate şi împlinire pentru dorinŃele fireşti; dar
sufletul treaz face un efort conştient de a alege să rămână
credincios rânduielilor Aceluia care ne aşteaptă la linia de sosire
(2 Timotei 2:5). Rezultatul acestei alergări sau al acestui fel de
trăire este că atunci când trecem de la ce este temporar la ce este
404

veşnic vom ajunge să fim pentru totdeauna cu Domnul Isus şi este
considerată o alergare cu rost, într-o direcŃie precisă şi care
respectă rânduielile. După cum în practicarea anumitor meserii
şablonul sau tiparul au rolul de a ne ajuta să nu trecem de anumite
limite, tot aşa în viaŃa noastră spirituală avem reguli care au
menirea să ne ferească să ajungem în locuri sau situaŃii unde din
cauza păcatului Domnul să nu poată veni cu noi.
În jurul nostru oamenii aleargă în diferite direcŃii şi parcă toată
lumea este în criză de timp, dar puŃini alergă bine, spre cer. Chiar
şi dintre aceia care îşi încep alergarea într-o direcŃie bună, sinceri
şi cu mult zel, uneori ca şi credincioşii din Galatia, de care Pavel
la un moment dat se plânge, ajung să nu mai alerge bine, după
rânduieli: „Voi alergaŃi bine: cine v-a tăiat calea ca să n-ascultaŃi
de adevăr?“ (Galateni 5:7). O abatere de un grad sau două grade
de la traseul planificat duce un avion sau un vapor de cursă lungă
departe de destinaŃia dorită; la fel este şi alergarea creştinului care
trebuie să urmeze drumul adevărului specificat de Cuvântul lui
Dumnezeu. O abaterere la stânga printr-un libertinism care
deschide uşi spre păcat sau o abaterea la dreapta prin legalism
care continuu urmăreşte greşeli, numără fapte bune, condamnă
modurile de închinare şi e lipsit de milă, ne poate descalifica alergarea: „Nimeni să nu vă răpească premiul alergării, făcându-şi
voia lui însuşi printr-o smerenie şi închinare la îngeri, amestecându-se în lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deşartă,
prin gândurile firii lui pământeşti“ (Coloseni 2:18).
Cei care aleargă în extrema stângă a drumului, ca apoi să-l
părăsească, ajung din nou în întunericul lumii care-i împiedică să
mai vadă Ńinta spre care au început să alerge, pentru că refuză o
răstignire a firii lor pământeşti (1 Corinteni 3:1-3). Religioşii care
aleargă în extrema de dreapta sfârşesc prin a avea şi a depinde de
o neprihănire a faptelor, care devalorizează în ochii lor nu doar pe
alŃii mai slabi, ci şi harul lui Dumnezeu (2 Timotei 3:5). MulŃimea
denominaŃiunilor care există astăzi în lume au apărut datorită
adăugării sau eliminării unor lucruri din Cuvântul lui Dumnezeu;
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această lucrare este opera vrăjmaşului care caută să deruteze
oamenii ca să nu ştie pe care cale să alerge. Când plecăm de pe
pământ la cele veşnice nu din ce denominaŃie am făcut parte va fi
cel mai important, ci va fi crucial să fim găsiŃi în categoria
sufletelor care prin pocăinŃă au fost născute din nou, suflete în a
căror viaŃă prin neprihănire şi sfinŃire a luat chip Hristos: „şi să vă
îmbrăcaŃi în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o
neprihănire şi sfinŃenie pe care o dă adevărul“ (Efeseni 4:24).
Chiar dacă în mod sincer şi cu cele mai bune intenŃii am spune
că noi nu suntem dintre cei care caută extremele sau dau înapoi de
la această alergare, trebuie să recunoaştem că suntem în pericol să
fim înşelaŃi de propria noastră inimă, pentru că dacă în timp
străjile inimii sunt mai relaxate datorită rutinei, este posibil să ne
încetinim sau chiar să abandonăm alergarea. Prin apostolul Pavel,
Duhul Sfânt a făcut o lucrare grozavă în Efes, unde s-a stabilit o
biserică puternică; dar vreo 30 de ani mai târziu prin apostolul
Ioan, Domnul Isus avertizează această biserică aflată în pericolul
de a i se lua sfeşnicul fiindcă îşi pierduse dragostea dintâi
(Apocalipsa 2:4-5), dovedind că în timp s-au schimbat aşa cum
s-au schimbat şi credincioşii din Galatia.
De obicei nimeni nu se abate de la drumul bun dintr-odată, ci
mai întâi cel care îşi ia ochii de la Ńintă cochetează cu marginea
drumului, căutând să vadă care sunt limitele harului. El nici nu
observă cum în timp pierde interesul activităŃilor şi chiar a
convorbirilor spirituale, nu este deloc alarmat, ci are justificări
pregătite când i se spune că a rărit mersul la adunare sau citirea
Scripturii şi răcindu-se în acest fel, nu mai este interesat să aibă o
prietenie cu cei care merg spre Ńinta numită cer, ajungând în
acest fel să fie un creştin în aparenŃă dar nu în esenŃă. Aşa se
ajunge la oameni care spun că-L iubesc pe Domnul Isus, dar au
tot mai puŃin timp pentru El, fiindcă sunt ocupaŃi cu a aduna tot
mai multă deşertăciune.
Fiecare dintre noi care prin pocăinŃă am devenit copii ai
Domnului, avem un început al alergării noastre. Chiar dacă am

început să alergăm bine nu va trece mult şi potrivnicul nostru,
adică vechiul stăpân, căruia nu-i convine că ne-a pierdut ca
slujitori, ne va tăia calea. El nu ne va cere de la început să ne
abandonăm alergarea, pentru că ne-am speria, ci sub pretextul că
vrea să ne facă viaŃa mai bună ne va oferi lucrurile lui, aşa cum
celor trei tineri evrei care au ajuns în cuptor în Babilon nu le-a
cerut să se lepede de Iehova, ci doar să adauge şi închinarea
înaintea idolului de aur. Vrăjmaşul nostru este mulŃumit pentru
început cu o patimă pe care ajungem să ne-o tolerăm; e mulŃumit
cu o neiertare sau ură împotriva cuiva, pentru că acest fel de
lucruri ne pot descalifica alergarea. Când vei alerga bine nu vei
face răni altora, ci vei prefera să fii tu rănit, de aceea păstrează o
stare de veghere şi atunci nu vei fi surprins sau înşelat de planul
viclean al diavolului.
Apostolul Pavel spune că aleargă, dar nu ca şi cum nu ar şti
încotro aleargă, ci aleargă spre o Ńintă precisă care trebuie să fie şi
Ńinta noastră: „şi să-L cunosc pe El şi puterea învierii Lui şi
părtăşia suferinŃelor Lui, şi să mă fac asemenea cu moartea Lui“
(Filipeni 3:10). Pentru a atinge acest Ńel înalt, el spune că este
necesar să se poarte aspru cu trupul lui pentru a-l Ńine în stăpânire,
ca astfel duhul lui care primeşte călăuzirea Duhului Sfânt să-l
poată cârmui, ca la sfârşitul alergării să poată primi premiul
chemării: „Alerg spre Ńintă, pentru premiul chemării cereşti a lui
Dumnezeu, în Hristos Isus“ (Filipeni 3:14). Apostolul Pavel alerga fără să caute scurtături, fără să taie calea altuia; alerga luând
decizii care nu favorizau omul cel vechi, ci omul cel nou, pentru
că recunoştea că nimic bun nu locuieşte în omul cel vechi: „ştiu,
în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea
pământească, pentru că, ce-i drept, am voinŃa să fac binele, dar
răul este lipit de mine“ (Romani 7:18).
Vom alerga bine când vom socoti că mai importantă decât cantitatea este calitatea, că mai de dorit este ascultarea decât jertfa şi
că vom fi răsplătiŃi după credincioşia noastră faŃă de adevăr şi nu
după succesul de care ne-am bucurat între oameni. Când cineva
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este plin de Duhul Sfânt semnul nu este gălăgia, ci sfinŃenia şi
umblarea în lumina Cuvântului; de aceea dacă sfinŃirea, care este
o roadă a faptului că am fost izbăviŃi de păcat (Romani 6:22),
lipseşte din viaŃa cuiva, acel om probabil că nu are Duhul Sfânt,
ci este tot rob al păcatului. Ca şi legea gravitaŃiei, lumea şi poftele
ei trag oamenii în jos, dar Duhul Sfânt este Acela care ne ajută să
biruim lumea şi păcatul. Ca parte a harului care ne-a fost dat,
Dumnezeu ne prezintă oportunitatea ca alergarea noastră pe
pământ să-I aducă mulŃumire şi chiar bucurie Lui. Domnul Isus a
spus că s-a coborât din cer ca să facă voia Celui ce L-a
trimis (Ioan 6:38) şi chiar înainte de a face vreo minune, la Iordan
a primit mărturia că El este Cel în care Tatăl îşi găseşte
toată plăcerea.
Privind la Evrei capitolul 11, unde sunt prezentaŃi eroii care au
fost lăudaŃi pentru credinŃa lor (Evrei 11:39), putem studia vieŃile
unor oameni de rând care s-au evidenŃiat înaintea cerului pentru
că au ales să alerge pe cale trasată pentru ei de Dumnezeu, bazându-se pe caracterul sfânt al lui Dumnezeu care este demn de
încrederea noastră şi care întotdeauna urmăreşte binele mai mare
şi mai profitabil pentru sufletul nostru. Ca şi Domnul Isus, a cărui
viaŃă a mulŃumit pe Tatăl şi ca cei pe care-i numim eroi ai
credinŃei, avem şi noi oportunitatea şi datoria ca alergarea noastră
să mulŃumească pe Tatăl nostru ceresc; putem face aceasta privind
Ńintă la Căpetenia desăvârşirii noastre sau cum spune o altă
traducere, la Autorul desăvârşirii noastre, adică la Domnul
Isus (Evrei 12:2).
Biblia nu scrie că Domnului Isus i-ar fi plăcut crucea, ci scrie
că a suferit crucea privind la bucuria care-I stătea înainte, adică la
bucuria de a vedea sufletele noastre mântuite. Privind la El şi la
bucuria care ne aşteaptă la marea întâlnire din cer putem să ne
ducem şi noi crucea pe care am acceptat-o în ziua când El a
devenit Domnul vieŃii noastre (Luca 9:23). Crucea pe care o
ducem în fiecare zi nu este o cruce de lemn pe care să o tragem
după noi, nu este o cruce agăŃată la gât, pusă pe un perete sau

undeva la maşină, ci este aceea în care voia noastră formează bara
orizontală a crucii, iar voia Lui formează bara verticală a crucii,
iar această voie verticală trebuie să taie voia noastră. Alergarea în
care lăsăm ca voia Lui să aibă prioritate în decizii şi să taie astfel
voia noastră face parte din a face voia lui Dumnezeu, iar cine face
voia Lui rămâne în veac: „şi lumea şi pofta ei trece; dar cine face
voia lui Dumnezeu, rămâne în veac“ (1 Ioan 2:17).
Purtarea crucii atrage după sine atacul vrăjmaşului nostru, care
cu o milă prefăcută caută să ne sugereze o cruce mai uşoară dar
falsă. Crucea pe care Domnul Isus spune să o ducem urmându-L
zi de zi nu face alianŃe de vreun fel cu lumea şi felul ei, ci mai
degrabă lasă firea noastră veche fără drept de cârmuire. Crucea
falsă care ni se oferă este tolerantă şi chiar prietenoasă cu lumea,
lăsând ca omul vechi să nu fie deranjat, ci să trăiască bine, cu
drepturi de guvernare. O cruce care nu cere lepădare de noi înşine,
de voia noastră, este o cruce falsă pe care o purtăm degeaba, chiar
dacă arătăm bine în ochii lumii.
Ca să poŃi alerga bine până la capăt ai nevoie de cârmuirea
Duhului Sfânt. Ca să poŃi să-Ńi duci crucea zi de zi, în aşa fel încât
voia ta să se supună voii Lui, ai nevoie de o ungere proaspătă a
untdelemnului sfânt în fiecare zi. Atunci Ńi se oferă oportunităŃi de
a face lucrări mari, lucrări care asemenea eroilor credinŃei, să te
pună în rândul celor cu care Domnul se laudă. Domnul Isus vrea
ca noi să devenim oameni puternici spiritual, care în timpul
alergării noastre pe pământ să facem lucrări mari şi El merge până
acolo încât spune că avem posibilitatea să facem lucrări chiar mai
mari decât acelea pe care le-a făcut El: „Adevărat, adevărat,
vă spun, că, cine crede în Mine, va face şi el lucrările pe care
le fac Eu; ba încă va face altele şi mai mari decât acestea...“
(Ioan 14:12).
Fiecare Ńară este guvernată de legi care-l pedepsesc pe cel
vinovat; nerespectarea acestor reguli ar duce la destrămarea acelei
Ńări. În mod asemănător ÎmpărăŃia lui Dumnezeu este guvernată
prin decretele date de Dumnezeu, printre care şi acela că plata
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păcatului este moartea (Romani 6:23) şi că fără vărsare de sânge
nu este iertare (Evrei 9:22). Dumnezeu iartă pe orice păcătos care
se pocăieşte în meritul sângelui Domnului Isus, dar dreptatea Lui
nu îi dă voie să ierte pe nimeni care nu se pocăieşte.
Domnul Isus a fost dus în pustie, unde a fost ispitit şi unde a
biruit ispita. Noi, la rândul nostru, vom ajunge pe drumul trasat
pentru alergarea noastră pe pământ să trecem prin pustie ca să fim
încercaŃi, ca astfel credinŃa noastră să se dovedească a fi reală şi
ca Dumnezeu să fie proslăvit prin viaŃa noastră. Ca oameni noi nu
vrem să trecem prin pustie, adică prin necazuri, ci am vrea alternative; în pustie ajungi să te simŃi uneori singur şi fără ajutor, cu
toate că ochii Domnului ne urmăresc şi acolo, pentru că El ne
trece prin astfel de locuri ca să ne facă bine. De multe ori spunem
că dorim ca viaŃa noastră să-L proslăvească pe Domnul, dar de
cele mai multe ori aceasta se întâmplă în perioade de încercare
dacă noi nu cârtim şi într-un mod favorabil ajungem subiectul de
discuŃie în cer, aşa cum a fost în cazul lui Iov. Dacă în alergarea
ta ai ajuns la un astfel de pustiu, fereşte-te să accepŃi doctrine
greşite ca aceea că Dumnezeu este obligat să te scoată din pustie
sau că trebuie să-Ńi rezolve problema cum vrei tu, deşi în anumite
cazuri El poate alege să facă aceasta.
Milioanele de martiri şi-au dat viaŃa pentru credinŃa lor în
Domnul Isus, întăriŃi fiind de Duhul Sfânt şi având puterea smereniei şi a lepădării de sine; ei au proslăvit în acest fel pe Dumnezeu
alergând după rânduieli până la capăt, privind la bucuria care îi
aştepta înainte. Unul dintre efectele dorite ale pustiei prin care trecem poate fi privit ca o ecuaŃie în care ne sunt prezentate două
egalităŃi. Cu cât te simŃi mai străin pe acest pământ şi tânjeşti mai
mult după cer şi întâlnirea cu Domnul, cu atât eşti mai aproape de
Domnul. Vremea când alergi prin pustie este vremea când lauda
şi proslăvirea ta la adresa lui Dumnezeu poate atinge un maxim
de valoare. Sunt clipele în care, indiferent dacă eşti în biserică sau
dacă eşti culcat în pat înainte de a dormi sau când te trezeşti, cu
sau fără cuvinte spui Domnului Isus: „Doamne Isuse, nimic nu

vreau mai mult decât pe Tine! Nimic nu vreau mai mult decât
să-łi plac łie, ca Tu să fii proslăvit prin viaŃa mea!“
La sfâşitul celor 33 de ani petrecuŃi printre oameni, Domnul
Isus a spus că a sfârşit lucrarea pe care Tatăl I-a dat-o să o facă
(Ioan 17:4). Domnul Isus nu a vindecat toŃi bolnavii din Israel, nu
a înviat toŃi morŃii şi nu a înmulŃit pâinile pentru toŃi oamenii,
totuşi a făcut voia Tatălui pentru că a făcut ceea ce Tatăl a rânduit
pentru El. La sfârşitul alergării apostolul Pavel a spus că a luptat
lupta cea bună şi şi-a isprăvit alergarea, ca apoi să spună că-l
aşteaptă cununa, care a fost o bucurie care-i stătea înainte şi spre
care privea pe tot parcursul alergării sale: „M-am luptat lupta cea
bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinŃa“ (2 Timotei
4:7). Cu ajutorul Mângâietorului şi în dependenŃă de El ne vom
putea sfârşi cu bine alergarea nu făcând toate lucrările la care
vedem că sunt chemaŃi cei din jurul nostru, ci făcând acele lucrări
pe care Dumnezeu le-a hotărât pentru noi. Am vrea să fie mulŃi
cei care aleargă bine, dar Domnul Isus ne-a spus că aceştia vor fi
puŃini, pentru că majoritatea preferă calea largă care tolerează
compromisuri de la adevăr (Matei 7:14).
Este sufletul tău pe calea cea bună? Alergi tu să primeşti premiul chemării? Unul dintre semnele care spun că eşti pe calea
vieŃii este că atunci când eşti confruntat cu adevărul Scripturii nu
încerci să-Ńi justifici slăbiciunile spirituale, ci accepŃi să te conformezi Cuvântului. Un moment de lumină şi chiar un început
bun nu garantează un sfârşit bun, ci trebuie să alergi până la linia
de sosire cu făclia credinŃei arzând ca să te califici pentru premiu.
DirecŃia în care alergi şi felul în care alergi, adică felul cum îŃi
trăieşti viaŃa, vorbesc mai tare decât cuvintele. Cine este acela de
care asculŃi? „Nu ştiŃi că cei ce aleargă în locul de alergare, toŃi
aleargă, dar numai unul capătă premiul? AlergaŃi dar în aşa fel ca
să căpătaŃi premiul!“ (1 Corinteni 9:24).
Unii, spre nefericirea lor, cred că a te îngriji de partea ta spirituală este o acŃiune facultativă şi nu ceva de absolută importanŃă
care determină un destin veşnic. Când omul nu vrea să fie scăpat
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de păcat, ci refuză până şi cele mai importante adevăruri cum sunt
acelea care ne învaŃă cum să trăim căutând sfinŃirea, Dumnezeu îl
lasă să creadă o minciună. O astfel de minciună servită cu succes
de lume este aceea că nu doar un drum duce la cer, ci mai multe
şi diferite drumuri duc acolo. Dacă vrei viaŃă veşnică trebuie să o
cauŃi acolo unde o poŃi primi: singurul care o poate da este
Domnul Isus: „Isus i-a zis: «Eu sunt calea, adevărul şi viaŃa.
Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine»“ (Ioan 14:6). Cuvintele
Domnului Isus exclud fără ezitare orice altă cale în afară de El.
Domnul Isus ne mântuieşte prin pocăinŃă şi naştere de sus dar
chiar dacă aceasta ni se oferă în dar, El a plătit un preŃ imens când
a murit pe cruce la Golgota.
Ai fost creat un suflet viu, care ai abilitatea şi libertatea de a
alege dacă vrei să asculŃi de Cuvântul Lui care astăzi îŃi spune să
te pocăieşti, dezbrăcându-te de omul cel vechi (Efeseni 4:22) şi
devenind prin naşterea de sus o făptură nouă în Hristos Isus
(2 Corinteni 5:17). Oricâte ar fi păcatele tale, ele nu sunt mai mari
sau mai multe decât poate bunătatea lui Dumnezeu şterge în sângele Mielului lui Dumnezeu, dar aceasta numai prin pocăinŃă.
Mesajul Evangheliei nu cheamă sufletele să facă un târg, ci este
ca o ultimă chemare făcută sufletelor să vină la Hristos ca să
primească iertarea Lui şi viaŃă din El, ca astfel să poată alerga spre
o Ńintă nouă, care este cerul. Alege astăzi să alergi spre cer şi vei
petrece veşnicia cu Cel care te-a iubit atât de mult încât şi-a dat
viaŃa în locul tău. Alege ViaŃa şi vei trăi veşnic!
Amin
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BANII
„Căci noi n-am adus nimic în lume, şi nici nu putem
să luăm cu noi nimic din ea.“ 1 Timotei 6:7

B

iserica lui Dumnezeu este un organism viu, divin, pentru că sufletele care o formează au devenit vii în cea
mai profundă parte a fiinŃei lor. Acesta este numit duhul
omului (1 Tesaloniceni 5:23). Prin minunea lăuntrică a naşterii de
sus, Duhul Sfânt a schimbat această parte ce formează centrul
fiinŃei celor care alcătuiesc Biserica, iar rezultatul este acela că
din fireşti ajung să fie duhovniceşti; şi după cum mărturiseşte
apostolul Pavel, ei Îi slujesc lui Dumnezeu cu duhul lor (Romani
1:9). Felul de viaŃă al acestui apostol nu se limita la a se ruga, a
cânta şi a vorbi „cu duhul“ lui (1 Corinteni 14:15), ci el umbla
prin Duhul (Galateni 5:25), adică lua deciziile mici sau mari după
călăuzirea pe care o primea în duh.
Biserica Domnului de pe pământ are ca scop îndeplinirea
intereselor lui Dumnezeu şi lăsându-se absorbită de lucrarea
Domnului se dedică acestor cauze cu tot ce are la dispoziŃie.
Odată ce devenim parte din acest organism viu, nu ieşim din
această lume, ci, cu priorităŃi schimbate, continuăm să trăim în ea
folosindu-ne de resursele ei în măsura în care acestea nu ne compromit. Unul dintre aceste mijloace prin care oamenii au de-a face
unii cu alŃii sunt banii, care înseamnă valoare dată unor hârtii sau
unor monede pe baza a ceea ce acestea reprezintă. ToŃi oameni au
de-a face cu banii şi, pentru că şi copiii Domnului sunt afectaŃi de
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acest sistem pământesc de valorificare a lucrurilor în bani,
Cuvântul lui Dumnezeu are multe de spus despre ei.
Biserica Domnului a avut întotdeauna de-a face cu banii
urmând o etică specifică, care o făcea diferită de ceilalŃi oameni.
Această etică îndeamnă la o constantă veghere ca cel care spune
că este credincios Domnului să nu-şi lipească inima de bani.
Iubirea de bani, spune Cuvântul Scripturii, este rădăcina tuturor
relelor: „Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor; şi unii,
care au umblat după ea, au rătăcit de la credinŃă, şi s-au străpuns
singuri cu o mulŃime de chinuri“ (1 Timotei 6:10). Felul în care
tratăm banii ne poate lega de pământ sau de cer. Aşadar ceea ce
cunoaştem şi ce gândim despre ei este important pentru noi. Unul
dintre semnele care spun că un suflet s-a pocăit cu adevărat este
acela că din a fi avar după bani, din a-i Ńine doar pentru el şi ai lui,
îşi desprinde inima de ei şi caută să fie de ajutor săracului sau să
sprijinească lucrarea de răspândire a Evangheliei.
Ceea ce caracterizează o familie este faptul că simte şi se ajută
unul pe altul. Tot aşa în familia Domnului, copiii Lui se ajută la
nevoie. Din pilda bogatului nemilostiv (Luca 16:23) putem vedea
cum răsplăteşte Dumnezeu păcatul nepăsării faŃă de cel lipsit de
lângă tine, egoismul şi iubirea lucrurilor acestei lumi. Acel suflet a
învăŃat în iad, dar prea târziu ca să-l mai poată ajuta, despre puterea Scripturii şi despre felul în care trebuie să o laşi să-Ńi schimbe
viaŃa. Bogatul nemilostiv nu a adus nimic în lume, dar nici nu a
dus nimic cu el şi chiar dacă în societatea în care a trăit a fost un
om respectat şi poate chiar socotit religios, în faŃa lui Dumnezeu
s-a descalificat de a primi mila Lui, deoarece nici el nu a avut milă
de cel lipsit de lângă el. El nu a ştiut sau nu a vrut să ştie adevărul,
şi anume că ceea ce Dumnezeu dă în plus pe lângă ce avem nevoie
şi chiar pe lângă ceea ce, învăŃând de la furnică (Proverbe 6:6-8),
punem deoparte pentru timpul când nu vom putea munci, ne este
dat ca prin aceasta să ne fie încercate pornirile inimii.
Scriptura nu este împotriva faptului de a economisi bani pentru acea vreme a vieŃii când nu mai putem lucra, însă ideea că

ieşim la pensie şi avem mulŃi bani strânşi ca să ne distrăm şi să nu
facem nimic pentru ÎmpărăŃia lui Dumnezeu nu este o idee biblică. Fariseii erau iubitori de bani (Luca 16:14) şi ca unul care îi
cunoştea bine şi care ştia ce pot face banii cu un om care se
alipeşte de ei, apostolul Pavel a spus Bisericii: „Să nu fiŃi iubitori
de bani. MulŃumiŃi-vă cu ce aveŃi, căci El însuşi a zis: «Nicidecum
n-am să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi»“ (Evrei 13:5).
Apostolul Pavel merge mai departe şi ne învaŃă că cel care este
lacom după bani, măcar că îşi spune frate, nu trebuie să fie prietenul nostru: „Ci v-am scris să n-aveŃi nici un fel de legături cu
vreunul care, măcar că îşi zice «frate», totuşi este curvar, sau
lacom de bani...“ (1 Corinteni 5:11). Sunt oameni care se arată a
fi interesaŃi de mântuire şi unii chiar frecventează casele de rugăciune, dar pentru că nu sunt născuŃi din nou, când aud ceva ce nu
convine firii lor, aşa cum este de exemplu învăŃătura care ne spune să facem parte din bunurile noastre celui care nu are, nu acceptă acest fel de învăŃătură pentru el. Astfel de oameni, care măcar
că îşi spun fraŃi nu au inima tăiată împrejur, folosind scuza că sunt
cumpătaŃi, devin maeştri în a redefini regulile despre felul în care
trebuie să tratăm banii, ca să nu fie nevoiŃi să se despartă de ei.
Banii au putere de cumpărare, de răscumpărare, de mituire, dar
pot fi folosiŃi şi pentru a face lucruri bune, folositoare semenilor
noştri. Unul dintre semnele sfârşitului este acela că oamenii vor fi
iubitori de bani: „Căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de
bani, lăudăroşi, trufaşi, hulitori, neascultători de părinŃi, fără
evalavie“ (2 Timotei 3:2). Nu doar bogaŃii pot fi iubitori de bani,
ci şi săracii care visează mereu la o îmbogăŃire rapidă sau
pizmuiesc pe cei care au bani mulŃi, fără să ia în considerare
responsabilitatea mare pe care aceşti bani o atrag după ei. Dăm
Cezarului ce este al lui prin a ne plăti taxele pentru că nu avem de
ales, dar oare lui Dumnezeu Îi dăm ce este al Lui? Îl cinstim noi
cu averile noastre (Luca 20:25)? Domnul Isus în cuvântările Sale
a amintit adesea despre pericolul pe care banii îl pot prezenta pentru sufletul omului şi a descris banii ca fiind un stăpân căruia îi
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slujesc cei care nu Îl iubesc pe Dumnezeu: „Nici o slugă nu poate
sluji la doi stăpâni; căci sau va urî pe unul şi va iubi pe celălalt,
sau va Ńinea numai la unul şi va nesocoti pe celălalt. Nu puteŃi
sluji lui Dumnezeu şi lui Mamona“ (Luca 16:13). Cei care slujesc
lui Dumnezeu îşi strâng comoara în cer prin faptul că au credinŃă
şi investesc din ceea ce Dumnezeu le dă, în lucrarea Sa; în schimb
cei ce slujesc lui Mamona îşi strâng comoara pe pământ şi la fel
ca bogatul căruia i-a rodit Ńarina, din pilda rostită de Domnul Isus,
primesc din partea cerului calificativul de nebuni: „Dar
Dumnezeu i-a zis: «Nebunule! Chiar în noaptea aceasta Ńi se va
cere înapoi sufletul; şi lucrurile, pe care le-ai pregătit, ale cui vor
fi?»“ (Luca 12:20).
Domnul Isus a spus că lucrurile acestei lumi, inclusiv banii, nu
sunt ceva ce El şi-a dorit, şi a dovedit aceasta prin faptul că, deşi
avea un venit în urma muncii Sale ca tâmplar, aşa cum era cunoscut între oameni, El nu a strâns bogăŃii pământeşti, ci singura Lui
posesie materială a fost haina Sa, pentru care până la urmă
soldaŃii care L-au răstignit au tras la sorŃi (Marcu 6:3). După ce a
fost botezat de Ioan în Iordan, Domnul Isus a fost ispitit de
Diavolul cu strălucirile acestei lumi, însă l-a biruit prin Cuvântul
lui Dumnezeu (Matei 4:10). Domnul Isus a învăŃat noroadele ceea
ce mai întâi a aplicat El însuşi (Fapte 1:1) şi, după acest principiu
pe care trebuie să-l urmăm şi noi, şi-a învăŃat ucenicii şi
noroadele care-L ascultau despre felul în care trebuie să avem
de-a face cu banii.
Între bogăŃiile nedrepte despre care Mântuitorul ne spune să le
folosim în folosul vieŃii veşnice (Luca 13:9), pe lângă timp, libertate şi sănătate, sunt şi banii pe care-i agonisim şi peste care
suntem ispravnici. Modul în care ne facem slujba de ispravnici
peste banii, vorbeşte nu numai oamenilor, dar în mod deosebit lui
Dumnezeu, despre intenŃiile inimii noastre. Banii fac parte din
bogăŃiile nedrepte, pentru că fie că avem mulŃi sau puŃini, ne sunt
la dispoziŃie doar temporar, fără să putem să-i luăm cu noi când
plecăm de pe pământ. Mamona este dumnezeul bogăŃiilor şi al

bunăstării, iar modul preferat de slujire al acestui dumnezeu este
iubirea banilor. Omul cel vechi cu tiparul lui sufletesc corupt
moştenit de la Adam, iubeşte banii, iar iubirea de bani este o cursă
pentru suflet.
Abilitatea de a câştiga mult şi de a avea bani mulŃi este o sursă
care hrăneşte mândria omului. De cele mai multe ori omul care
ajunge bogat începe să se încreadă în banii şi siguranŃa pe care
aceştia o promit. În timp, în inima lui apar gânduri de dispreŃ,
gânduri de superioritate faŃă de cei săraci. O astfel de iubire de
bani înseamnă idolatrie. Cuvântul Scripturii ne spune că aceşti
oameni nu vor moşteni ÎmpărăŃia lui Dumnezeu: „Căci ştiŃi bine
că nici un curvar, nici un stricat, nici un lacom de avere, care este
un închinător la idoli, n-are parte de moştenire în ÎmpărăŃia lui
Hristos şi a lui Dumnezeu“ (Efeseni 5:5). Cel care descoperă că
inima îi este legată de bani, dacă vrea să-şi scape sufletul de la
moarte veşnică, trebuie să omoare aceste mădulare ale firii vechi:
„De aceea, omorâŃi mădularele voastre care sunt pe pământ:
curvia, necurăŃia, patima, pofta rea, şi lăcomia, care este o
închinare la idoli“ (Coloseni 3:5).
Banii devin o capcană atunci când privim la oameni şi îi
categorisim în funcŃie de cât de bogaŃi sau cât de săraci sunt.
Iacov ne-a prevenit despre acest fel periculos de gândire: „Căci,
de pildă, dacă intră în adunarea voastră un om cu un inel de aur şi
cu o haină strălucitoare, şi intră şi un sărac îmbrăcat prost; şi voi
puneŃi ochii pe cel ce poartă haina strălucitoare, şi-i ziceŃi: «Tu
şezi în locul acesta bun!» şi apoi ziceŃi săracului: «Tu stai colo în
picioare!» Sau: «şezi jos la picioarele mele!» Nu faceŃi voi oare o
deosebire în voi înşivă, şi nu vă faceŃi voi judecători cu gânduri
rele?“ (Iacov 2:2-4). Cine este avar după bani, slujeşte unui stăpân
rău de care nu poate să scape decât atunci când se pocăieşte şi
devine o făptură nouă în Hristos. Doar în momentul în care a
devenit un om nou, are puterea să se despartă de bani prin a-i
investi în ÎmpărăŃia lui Dumnezeu. Pentru mulŃi oameni ideea de
a da bani este foarte incomodă; bineînŃeles că nu ne referim la a
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da bani celui care poate munci şi nu vrea, ci aceluia care nu poate
munci sau care trece prin diferite circumstanŃe dificile. Cei ce vor
ajunge în cer vor umbla pe străzi de aur, adică vor avea aurul sub
picioarele lor; dar astfel de suflete încă de pe pământ pun banul
lor sub picioare, făcând din bani un slujitor de care se folosesc
spre a-L cinsti pe Dumnezeu: „Cinsteşte pe Domnul cu averile
tale, şi cu cele dintâi roade din tot venitul tău“ (Proverbe 3:9).
Deşi nu prea mulŃi rămân integri când sunt încercaŃi prin tot
felul de binecuvântări, totuşi au fost şi mai sunt oameni cărora
Dumnezeu le-a dat mult, aşa cum au fost Iov sau Avraam, şi au
rămas credincioşi Domnului, pentru că ei au cinstit pe Domnul cu
averile lor şi au recunoscut că toate vin de la El. Dacă nu ar fi
creştini chibzuiŃi cu banii, nu ar fi cine să-i ajute pe cei ce au
nevoie de ajutor şi să sprijinească lucrarea de evanghelizare. Nu e
păcat să câştigi bani, şi este datoria noastră ca muncind să avem
un câştig, să purtăm de grijă nevoilor familiei noastre, dar este
păcat să-Ńi dedici viaŃa şi să trăieşti pentru a strânge bani, neglijându-Ńi astfel sufletul: „Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, şi
mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de credinŃă, şi este mai rău
decât un necredincios“ (1 Timotei 5:8).
Gravitatea bolii iubirii de bani variază de la om la om. Putem
observa şi învăŃa din viaŃa tânărului bogat (Luca 18:18-24), care
era aşa greu bolnav de această boală, încât Domnul Isus i-a dat
reŃeta de a-şi vinde tot ce are şi să dea totul la săraci; în schimb
Zacheu (Luca 19:1-10) se pare că nu a fost aşa de grav bolnav,
pentru că pe lângă faptul că a restituit banii celor pe care i-a
nedreptăŃit, a dat jumătate din averea lui săracilor, şi deşi nu a dat
tot ce a avut, Domnul Isus a spus că mântuirea a intrat în casa lui.
Când dăm din banii noştri este bine ca atât cât este posibil să
facem aceasta în ascuns, ca nu cumva singura noastră răsplătire să
fie laudele oamenilor: „Ci tu, când faci milostenie, să nu ştie
stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută
în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îŃi va răsplăti“
(Matei 6:3-4).

Nu cât de mult dai este cel mai important, ci intenŃia cu care
dai cântăreşte mult înaintea lui Dumnezeu. Ca ispravnici ai acestor bani sau averi trecătoare, noi nu suntem răspunzători doar de
un procentaj al banilor pe care-i câştigăm, ci de toŃi banii pe
care-i obŃinem şi de felul în care-i cheltuim. Modul în care îi
cheltuim poate fi ca un termometru spiritual ce ne arată înclinaŃiile inimii noastre: „A venit şi o văduvă săracă, şi a aruncat doi
bănuŃi, cari fac un gologan. Atunci Isus a chemat pe ucenicii Săi,
şi le-a zis: «Adevărat vă spun că această văduvă săracă a dat mai
mult decât toŃi cei ce au aruncat în vistierie»“ (Marcu 12:42-43).
Lui Dumnezeu îi place să vadă că dăruim, pentru că acesta este un
semn că semănăm cu Tatăl nostru, care a dat mai mult ca oricine:
„Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de
rău, sau de silă, căci «pe cine dă cu bucurie, îl iubeşte
Dumnezeu»“ (2 Corinteni 9:7).
Noi ca oameni dăm din ce-i al nostru cât ne lasă inima, dar să
nu uităm că nu dăm din al nostru, ci din ceea ce este al Lui, pentru că fără El nu am avea nimic. Dumnezeu a dat mai mult ca
oricine pentru răscumpărarea sufletului nostru şi Lui îi place ca
noi, cei ce ne numim copiii Săi, să semănăm cu El. Cel care are
puŃină înŃelepciune poate să vadă, privind în trecut şi în viitorul
apropiat, că nu poate Ńine banii sau averea în orice formă ar fi ea,
întocmai cum spune versetul motto, ci va trebui să se despartă de
ei; însă cel care trăieşte pentru lumea viitoare poate să trimită
înainte de a pleca de pe pământ în acel loc despre care Domnul
Isus a spus că este un loc bun să strângi comori, pentru că molia
nu le roade şi hoŃul nu le poate fura: „Nu vă strângeŃi comori pe
pământ, unde le mănâncă moliile şi rugina, şi unde le sapă şi le
fură hoŃii; ci strângeŃi-vă comori în cer, unde nu le mănâncă
moliile şi rugina, şi unde hoŃii nu le sapă, nici nu le fură.
Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi şi inima voastră“
(Matei 6:19-21).
Banii nu pot duce pe nimeni în cer, dar duc pe mulŃi în iad,
pentru că inima omului se leagă de ei şi devine subjugată de
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puterea lor. Tânărul bogat căuta un Salvator, dar când Domnul
Isus i-a spus cum poate avea siguranŃa împăcării cu Dumnezeu, a
plecat trist de la Domnul pentru că preŃul i s-a părut prea mare.
Domnul Isus a ştiut că pentru el averea era un laŃ ce-l lega
de pământ şi de aceea i-a dat reŃeta potrivită pentru boala inimii
lui, însă tânărul ar fi vrut să primească o recomandare alternativă
care i-ar fi dat voie să-şi Ńină averile de care îi era legată inima.
PreŃul i s-a părut prea mare, pentru că nu a luat în calcul cât îl
costă să nu asculte de felul în care Domnul a găsit cu cale să-i
rezolve problema.
Păcatul lăcomiei după ceea ce are lumea de oferit, este ca şi
tentaculele unei caracatiŃe, prinde inima omului şi numai mâna
Domnului îi poate da scăparea. O stare de continuă nemulŃumire
cu ceea ce ai şi de a vrea ce are altul, poate pune sufletul pe un
teren alunecos. De aceea trebuie să avem o viaŃă de rugăciune în
care să cerem ajutorul Duhului Sfânt, care schimbă omul dinăuntru înspre afară. Duhul Sfânt ne poate da o stare de mulŃumire cu
ce avem; chiar dacă nu avem credinŃa apostolilor să spunem
slăbănogului să se scoale, este bine să facem ceea ce putem, cum
ar fi de exemplu să băgăm mâna în buzunar şi să-l hrănim pe cel
flămând de lângă noi.
Sunt banii punctul tău de sprijin? Dacă da, ca parte din procesul modelării tale s-ar putea ca Dumnezeu să-Ńi ia aceşti bani ca
să înveŃi să te încrezi în El. Ne-am obişnuit cu versetul care spune
că despărŃiŃi de El nu putem face nimic, dar undeva în adâncul
nostru de multe ori nu credem aceasta, mai ales când avem
proptele de-ale noastre, cum sunt banii. După cum creştinul este
în pericol de a fi dezorientat când este lăudat sau prigonit, tot aşa
când are bani mulŃi este în pericol de a-şi pune încrederea în ei şi
în acest fel să piardă priorităŃile sănătoase ale vieŃii.
Banii nu sunt ceva rău dacă nu Ńii prea tare de ei şi dacă îŃi poŃi
menŃine un echilibru între ce ai nevoie să cheltuieşti pentru tine şi
ce pui la dispoziŃia Domnului ca pe o unealtă cu care poŃi face
mult bine. Nu suntem chemaŃi să facem ceva asemănător cu

jurămintele monastice prin care oamenii spun că se dedică lui
Dumnezeu acceptând să fie săraci toată viaŃa lor. Ne-am născut de
sus, nu din voia firii vreunui om, dar după ce Duhul Sfânt ne-a
născut din nou, El ne-a dat dreptul să ne facem fii şi fiice
(Ioan 1:12), adică prin ceea ce ne-a pus la dispoziŃie ne-a dat
dreptul să creştem, să nu mai fim prunci. În calitate de copii ai Lui
ne revine datoria să ne păzim sufletul să nu se îmbolnăvească de
lăcomia de bani: „Apoi le-a spus: «VedeŃi şi păziŃi-vă de orice fel
de lăcomie de bani; căci viaŃa cuiva nu stă în belşugul avuŃiei
lui»“ (Luca 12:15).
Păcatul lăcomiei de bani este un păcat care trece neobservat şi
uneori este chiar scuzat în unele biserici, dar chiar de la început
Dumnezeu a Ńinut seama de el (Exodul 20:17) atât pentru faptul
că vine în conflict cu aşteptările Lui de la noi şi dragostea noastră
pentru El, cât şi pentru răul pe care îl poate face sufletului nostru.
Iubirea de bani este idolatrie pentru că ia din afecŃiunea pe care o
merită Dumnezeu de la noi, iar Dumnezeul nostru este un
Dumnezeu gelos: „Să nu te închini înaintea unui alt dumnezeu;
căci Domnul se numeşte gelos, este un Dumnezeu gelos“
(Exodul 34:14). Trăim într-o lume în care chiar dacă nu se spune
pe faŃă, lucrurile pe care le avem, precum casă, maşină, haine,
definesc cine suntem. Astfel s-a stabilit ideea că cel care are
lucrurile cele mai scumpe este superior celui care are lucruri mai
ieftine. De aceea cel bogat este mereu pândit de pericolul de a fi
mândru, arogant. Iubirea de bani face omul să calce atât cea mai
mare poruncă - să-L iubim pe Dumnezeu din toată inima
(Deuteronom 6:5) - cât şi porunca de a iubi pe aproapele nostru.
Domnul Isus a folosit o hiperbolă ca să scoată în evidenŃă rolul
banilor când a spus că este mai uşor să treacă o cămilă prin
urechea acului decât să intre un bogat în ÎmpărăŃia lui Dumnezeu,
şi aceasta pentru că de obicei bogaŃii nu cred că au nevoie de
nimic şi de nimeni (Luca 18:25).
A refuza să iubim banii este o clară mărturie nu numai că avem
credinŃă, dar şi a faptului că Domnul Isus ne este îndeajuns ca să
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fim fericiŃi şi împliniŃi în această viaŃă. Dumnezeu a rânduit ca pe
săraci să-i avem întotdeauna cu noi (Ioan 12:8) ca prin ei starea
inimii noastre să fie mereu testată şi tot prin ei să avem oportunitatea de a face fapte bune, fapte care în cartea Apocalipsei sunt
asemănate cu nişte haine de in subŃire. Trăim timpul când
Dumnezeu are ghişeuri de depozitare a banilor noştri în banca
cerului, în forma celor săraci, cu care Domnul Isus se identifică:
„...Adevărat vă spun că, ori de câte ori aŃi făcut aceste lucruri
unuia din aceşti foarte neînsemnaŃi fraŃi ai Mei, Mie mi le-aŃi
făcut“ (Matei 25:40). Un alt ghişeu de depozitare a banilor noştri
în banca cerului, şi probabil cel mai important, este să ajuŃi acolo
unde efortul celor credincioşi cheamă şi câştigă suflete la mântuire prin lucrarea de evanghelizare.
Scriptura ne învaŃă că fiecare dintre noi va secera ce a semănat
(Galateni 6:7-8) şi că cel care seamănă mult în cele duhovniceşti
se va bucura de o răsplată din partea Aceluia care nu va lăsa
nerăsplătit nici măcar un pahar de apă rece pe care-l dai în numele
Lui: „Să ştiŃi: cine seamănă puŃin, puŃin va secera; iar cine
seamănă mult, mult va secera“ (2 Corinteni 9:6). Fie că dai mult,
cum a dat femeia cu vasul de alabastru (Matei 26:7), fie că dai
puŃin, fii sigur că dai cu toată bucuria ca astfel sacrificiul tău să
bucure pe Dumnezeu şi să te califice în ziua veşniciei pentru o
răsplătire din partea Împăratului.
Amin
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ÎNTOARCEREA ST}PÂNULUI
„şi să fiŃi ca nişte oameni care aşteaptă pe stăpânul
lor să se întoarcă de la nuntă, ca să-i deschidă îndată,
când va veni şi va bate la uşă. Ferice de robii aceia
pe care stăpânul îi va găsi veghind la venirea lui!“
Luca 12:36-37

C

uvântările prin care Domnului Isus a învăŃat noroadele
când umbla cu ucenicii Săi pe pământ, de multe ori au
îmbrăcat haina pildei. Prin lucruri şi povestiri cu care
oamenii erau obişnuiŃi în viaŃa de toate zilele, adevărul din învăŃătura data de El a fost uşor înŃeles de către toŃi. El a rostit pilde
despre ÎmpărăŃia cerurilor şi pilde ale harului, care vorbesc despre
iertarea ce-l aşteaptă pe orice fiu risipitor care se pocăieşte. De
asemenea, Domnul Isus a rostit şi pilde profetice, care pe de o
parte au un ton de avertizare pentru cel care nu se pocăieşte, iar
pe de altă parte îi inspiră celui care se pocăieşte nădejdea unui
bine veşnic.
Dumnezeu a creat lumea spirituală a cerurilor; a creat lumea
fizică a universului şi, în calitate de Creator, le-a făcut legi, aşa
cum reiese şi din întrebarea pe care El i-o pune lui Iov. „Cunoşti
tu legile cerului?“ (Iov 38:33). A pus o perdea invizibilă între
lumea fizică şi cea spirituală, care, ca un voal nevăzut, ne
împiedică deocamdată să vedem lumea şi fiinŃele care au doar
natură spirituală. Aceste fiinŃe spirituale sunt îngerii cei vrednici,
care duc la îndeplinire poruncile Creatorului dar şi îngerii care au
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fost încercaŃi şi şi-au pierdut vrednicia. Aceştia sunt deocamdată
în slujba arhanghelului Lucifer, care din momentul când s-a găsit
păcat în el, a devenit un demon potrivnic voii bune a lui
Dumnezeu (Ezechiel 28:15). După ce Creatorul sau Ziditorul,
cum îl mai numeşte Iov, a făcut lumea spirituală şi cea fizică, a
creat omul, care are o parte fizică şi o parte spirituală. Atât
oamenii cât şi animalele sunt capabile să ia decizii, dar numai
omul, care a primit suflare de viaŃă din Dumnezeu, are în el
gândul veşniciei (Eclesiastul 3:11). Din tot ce-i viu pe pământ,
doar el trece de impulsul instinctului şi se gândeşte de ce face
ceea ce face şi care sunt urmările faptelor lui.
Din paginile Scripturii vedem că toată creaŃia ascultă de
Creator, cu excepŃia omului, care, prin păcat, a pierdut chipul şi
asemănarea cu Dumnezeu. Vântul deschide Marea Roşie, în cazul
lui Ghedeon roua cade în aşa fel încât acesta să aibă semnul cerut,
furtuna se potoleşte pe Marea Galileii la mustrarea Domnului
Isus, chitul îl înghite, îl transportă şi apoi dă drumul lui Iona, curcubetele creşte peste noapte pentru a face umbră lui Iona, corbii îi
duc hrană lui Ilie şi, la porunca lui Dumnezeu, până şi Soarele şi
Luna îşi opresc mersul la cererea lui Iosua la lupta de la Gabaon.
Dumnezeu ne arată ceva din măreŃia puterii Lui prin aceste
minuni, care-L prezintă deŃinând controlul deplin. El dat şi dă
porunci nu numai lucrurilor create care ne înconjoară, ci ne-a dat
şi nouă oamenilor poruncile Lui ca să ne putem da seama mai
bine cine suntem noi şi cine este El. Prin aceste porunci prin care
Îi putem cunoaşte cerinŃele de la noi putem să ştim când avem
prietenia Lui şi când nu. Poruncile Lui ne ajută să ştim când
umblă cu noi şi când ne lasă să umblăm singuri pe căile alese de
noi, locurile în care alegem să mergem sau lucrurile care alegem
să le facem, spunându-I în mod indirect că nu mai dorim ca El să
umble cu noi.
Omul a călcat legile Acestui Dumnezeu puternic, căruia i se
supune toată creaŃia Lui, motiv pentru care a fost nevoie ca să
întocmească şi să scrie în sulul cărŃii Lui un plan de salvare pe

care L-a dus la îndeplinirea prin venirea Fiului Său în lume, ca
prin jertfa înlocuitoare adusă de El la Golgota „oricine crede în El
să nu piară, ci să aibă viaŃă veşnică“ (Ioan 3:16). Călcarea
poruncilor Lui atrage asupra omului o pedeapsă veşnică, dar prin
darul mântuiri orice om care vrea, poate să scape de vina şi de
plata care vine odată cu ea. Felul în care Dumnezeu a făcut
această răscumpărare posibilă este dovada supremă de iubire şi
sacrificiul suprem al Creatorului pentru creatura mâinii Lui. Cu
toate că această bunătatea a Lui s-a revărsat peste om, de cele mai
multe ori omul a ales şi mai alege să trăiască în decădere morală
şi spirituală. Această depărtare a omului de Dumnezeu este sursa
răului pe pământ.
În o generaŃie căreia nu-i este frică de iad şi nu îi este dor de
rai, cu creştini obosiŃi şi lipsiŃi de bucuria mântuirii, există totuşi
un număr de suflete care au venit la Lumină şi, odată ieşiŃi din
lume, nu şi-au plecat genunchii înaintea idolilor lumii, ci
rămânând sensibili la ce le spune Domnul Isus şi la ce vrea de la
ei, I-au rămas credincioşi. Dovada că într-adevăr am avut o întâlnire cu Hristos prin pocăinŃă şi naştere din nou, poate fi văzută
când în viaŃa noastră are loc o schimbare prin care felul Lui de a
vorbi şi de a trăi este vizibil în noi. După această întâlnire cu El
care ne schimbă destinul veşnic, El ne devine cel mai drag şi continuă să umble cu noi prin Duhul Sfânt, care ne pregăteşte pentru
ca într-o zi să-L putem vedea faŃă în faŃă. „PreaiubiŃilor, acum
suntem copii ai lui Dumnezeu. şi ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar
ştim că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom
vedea aşa cum este“ (1 Ioan 3:2). În prezent avem o relaŃie cu El
întreŃinută de credinŃă, de rugăciune, de Cuvânt şi de dovezile
veridicităŃii Lui în viaŃa de zi cu zi. Dar vine o zi în care ne vom
întâlni cu El faŃă în faŃă şi atunci ne vom bucura de făgăduinŃa
Lui. „şi făgăduinŃa, pe care ne-a făcut-o El, este aceasta: viaŃă
veşnică“ (1 Ioan 2:25).
Din scoarŃă-n scoarŃă Scriptura vorbeşte despre un eveniment
care va pune capăt alegării oamenilor pe pământ. Acest eveniment
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va aduce o finalizare veşnică poziŃiei fiecărui suflet cu privire la
Dumnezeu şi răsplăŃile Lui. Duhul Sfânt ne-a fost să ne
călăuzească în timpul pe care-l avem de petrecut pe pământ, dar
vine o zi când Stăpânul se va întoarce şi atunci vom fi primiŃi să
intrăm în slava Lui. „Totuşi eu sunt totdeauna cu Tine, Tu m-ai
apucat de mâna dreaptă; mă vei călăuzi cu sfatul Tău, apoi mă vei
primi în slavă“ (Psalmul 73:23-24). În textul citat la început, care
face parte dintr-un îndemn la veghere, ne este prezentată prin
intermediul pildei, poziŃia noastră odată ce am ajuns să-L
cunoaştem şi odată ce am făcut legământ cu El; legământ prin
care I-am promis că Îl vom sluji toată viaŃa noastră.
Trăim într-o vreme în care majoritatea, chiar dacă se numesc
creştini, se mulŃumesc cu poziŃia de consumatori. De aceea, puŃin
produc şi mulŃi îşi dau cu părerea sau doar îi critică pe cei care
încearcă să lucreze în ogorul Domnului. Suntem într-o vreme de
aşteptare a Stăpânului şi nicidecum nu ne putem permite să stăm
şi să trândăvim. Această pildă ne avertizează în privinŃa pericolului de a aŃipi spiritual. Starea de neveghere poate apărea în viaŃa
noastră când spunem că am lucrat îndeajuns, când suntem mulŃumiŃi cu experienŃa trecutului şi nu mai căutăm o ungere proaspătă
din partea Duhului Sfânt, cum ar trebui să facem în fiecare zi:
„...îmi ungi capul cu undelemn şi paharul meu este plin de dă
peste el“ (Psalmul 23:5).
În Orientul Mijlociu era obiceiul ca oaspeŃii preŃuiŃi să fie unşi
cu untdelemn. Asta reiese şi din convorbirea Domnului Isus cu
Simon, care l-a invitat să mănânce în casa lui, dar care, aşa cum a
spus Domnul Isus, nu L-a sărutat şi nici nu i-a uns capul cu
undelemn (Luca 7:46). Ca să eviŃi pericolul de a rămâne fără untdelemn, fii sigur că eşti nelipsit oriunde se dă untdelemn. Oriunde
poŃi să-L cumperi cu timpul şi efortul voinŃei tale, fiind gata să
sacrifici confortul pentru că vrei mereu mai mult din Dumnezeu,
du-te acolo! Împrieteneşte-te tot mai mult cu Dumnezeu, cu
oameni evlavioşi care stau treji şi-L aşteaptă pe Stăpân să se
întoarcă. Atunci când eşti provocat la lăcomie şi să strângi tot mai

multe lucruri care într-o zi vor arde, nu uita că nu este sărac cel
care nu are mult, ci cel care râvneşte la mai mult decât are. Caută
şi preŃuieşte părtăşia acelora care nu au negociat nici măcar în
mintea lor preŃul pocăinŃei şi nu căutat o diluare a Cuvântului.
Lupta şi vegherea spirituală va include uneori luare de decizi
dureroase pentru firea pământească, dar faptul că vei şti că eşti în
voia Stăpânului va compensa orice fel de neajuns suferit de firea
pământească. ştim că nu se poate să construim o casă împreună cu
cineva folosind două planuri de casă total diferite. De aceea, dacă
vrem să zidim ceva ce va rămâne în picioare în ziua răsplăŃii, în
lucrarea pe care o zidim zi de zi prin trăirea noastră trebuie să
căutăm să dăm curs planurilor Stăpânului, şi nu planurilor noastre. Fiecare dintre copiii Domnului care aşteaptă întoarcerea
Stăpânului, au dorinŃa de a fi angajaŃi într-o lucrare care slujeşte
planului Divin trasat de Dumnezeu, dar rămâne la alegerea noastră dacă prin dedicare şi uneori chiar sacrificiu, vom asculta de
rânduiala şi chemarea divină pentru viaŃa noastră şi devenind
astfel vasul sau instrumentul de care El vrea să Se folosească. El
care vine în curând şi aduce cu Sine o răsplată, vede dăruirea
totală sau zgârcenia cu care ne dedicăm preocupărilor care
folosesc şi cresc în noi virtuŃile ce ne fac frumoşi în ochii Lui.
Chiar dacă nimeni nu observă, El vede sârguinŃa cu care lucrăm
la propovăduirea planului mântuirii celor ce nu-L cunosc pe El.
Aşteptăm întoarcerea Stăpânului ştiind că El nu este impresionat de condiŃia de afară dacă nu este mai întâi mulŃumit de
condiŃia dinăuntrul nostru, unde priveşte să vadă dacă aceea ce
facem bun facem pentru El şi de dragul Lui. ConsecinŃele nesocotirii voii Stăpânului vor fi grave şi vor consta într-o dare de
seamă a isprăvniciei urmată de o pedeapsă, aşa cum vedem din
această pildă rostită de Domnul Isus. Trebuie să aşteptăm
Stăpânul cu lumina noastră nestinsă, la fel ca femeia vrednică
amintită în cartea proverbelor (Proverbe 31:18). Lumina din casa
acelei femei nu se stingea noaptea nu pentru că ea nu dormea nici
noaptea, ci pentru că, după un obicei al acelor vremuri, familiile
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înstărite, din dorinŃa de a-i ajuta pe cei în nevoie, alegeau să lase
o lampă arzând toată noaptea ca orice străin ar fi trecut pe acolo
să ştie că în acea casă poate găsi o bucată de pâine şi un loc unde
să-şi pună capul. În această privinŃă aceia care-L aşteaptă pe
Stăpân, Îl aşteaptă slujind nevoilor semenilor lor după puterea şi
resursele cu care au fost înzestraŃi.
Dumnezeu ne dă valori, dar trebuie să le preŃuim şi să le
folosim ca nu cumva El să se plângă de noi ca şi de Efraim, care,
pentru că s-a lipit de idoli, a ajuns să-şi piardă puterea şi timpul
(Osea 7:8-10). Prin înfiere am primit valoare şi din momentul
naşterii din nou El a investit în noi o putere care trebuie să cerem
mereu să ne fie reîmprospătată. El ne-a dat o identitate nouă şi
ne-a făcut sare şi lumină, atunci când,, prin pocăinŃă, am devenit
făpturi noi, care au gândul lui Hristos. În vederea întoarcerii
Stăpânului fiecare din noi trebuie să fim siguri că facem slujba
la care am fost chemaŃi şi nu cea care a fost dată altcuiva. Împăratul David a avut mulŃi slujbaşi vrednici care aveau grijă de toate
posesiile împăratului ,dar unul dintre ei a avut o slujbă pe care o
găsesc a fi asemănătoare slujbei pe care o avem noi ca Biserică a
Domnului. „Ioaş, era peste magaziile de untdelemn.“ Este un
nume care nu se aude adesea rostit de la amvoane, dar în slujba
lui se vede o asemănare cu slujba copiilor Domnului care frecventează casele de rugăciune pe care le sprijină cu rugăciune şi chiar
cu bani, chiar dacă ei sunt în o oarecare obscuritate între oameni
pentru că slujba lor nu-i expune prea mult.
Ideea că untdelemnul reprezintă puterea Duhului Sfânt este
susŃinută din abundenŃă în Scriptură şi cei care se roagă şi-L laudă
pe Domnul în casa Lui cu toată inima sunt şi ei un fel de păzitori
ai magaziilor de untdelemn ale Bisericii. Biserica trebuie să fie
locul unde trebuie să se găsească întotdeauna untdelemn. Păzitorii
acestui untdelemn sunt sufletele credincioase care fac o slujbă
văzută sau mai puŃin văzută, apreciată sau poate neobservată, în
urma căreia lucrarea Evangheliei înaintează. Acest untdelemn
trebuie păzit, pentru că este cineva care ar dori ca să facă tot posi-

bilul să nu avem acest untdelemn în ziua când Stăpânul va reveni.
Undelemnul Duhului Sfânt de care avem nevoie în vederea aşteptării Stăpânului nu stă pe rafturi într-o magazie, ci înăuntrul
sufletelor care au avut parte de naşterea din nou. Când aceste
suflete se adună la un loc ca să se roage, să cânte şi să asculte
Cuvântul Domnului, are loc minunea înmulŃirii acestui undelemn
care, prin har, împrospătează sufletele, le umple candelele şi chiar
şi rezervele.
Ca să ne putem pregăti pentru întoarcerea Stăpânului este
nevoie să conştientizăm rolul nostru de robi ai lui Isus Hristos.
Avem nevoie ca răbdarea să crească, iar în vremea încercării să
refuzăm să cârtim, ci să ne încredem şi să ne supunem voii
Stăpânului cu inima plină de pace. Să fii gata pentru a-L întâmpina pe Stăpân înseamnă să-L iubeşti. Este adevărat că avem slăbiciuni cât timp vom fi în acest trup de carne care ne slujeşte ca un
vehicul pentru sufletul şi duhul nostru, dar asta nu trebuie să ne
oprească din a lupta lupta cea bună a credinŃei, pentru ca relaŃia
noastră cu Domnul Isus să nu sufere. Când va veni Stăpânul va
găsi El credinŃă în viaŃa ta? CredinŃa noastră în El se manifestă
prin ceea ce facem şi prin ceea ce nu facem în lumina Cuvântului
lui Dumnezeu. Privind la viaŃa Domnului Isus pe pământ şi a
ucenicilor Lui, cei care-L aşteaptă astăzi pe Domnul, văd că calea
cea mai uşoară nu este întotdeauna calea cea mai bună. Să fii găsit
credincios Lui înseamnă şi să încetezi să controlezi situaŃiile vieŃii
după cum vrei tu, ştiind că uneori oportunităŃile pot fi poarta unor
ispite sau ale unor teste.
Aşteptăm Stăpânul ştiind că pentru sufletul nostru, la fel ca
pentru cel al tuturor oamenilor se dă o luptă continuă în lumea
nevăzută de ochii de carne, unde se fac planuri de atac împotriva
noastră şi planuri de apărare în favoare noastră. CredinŃa care are
valoare este o credinŃă care nu alege între porunci, evitând ce i se
pare greu, nepopular sau chiar neplăcut. Suntem în aşteptarea
Stăpânului şi, pe măsură ce trece noaptea, oboseala creşte. Acest
lucru este bine cunoscut în mod deosebit de cei care au avut vre-
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odată un serviciu de noapte. Vrăjmaşul se simte bine la adăpostul
necredinŃei omului şi îi convine ca omul să creadă că el nu există.
Dacă omul crede că el există, ar putea să se sperie şi să fugă de el
chiar în braŃele Domnului. Creştinul, cu credinŃa şi doctrina lui,
nu are loc în lumea aceasta; dar ce are loc este felul de trăire înnobilat de Duhul Sfânt al aceluia în care trăieşte Isus Hristos.
Cei care-L aşteaptă pe Stăpân ştiu că este o mare binecuvântarea să ai ajutorul Duhului Sfânt în orice lucru care-I aduce slavă
lui Dumnezeu, dar a fi la dispoziŃia Duhului Sfânt înseamnă cu
totul altceva. Aşteptăm venirea Stăpânului veghind în rugăciune,
ştiind că rugăciunea nu este doar o listă ca cea de cumpărături de
pe care citeşti ce vrei de la Dumnezeu. Rugăciunea este un timp
când vorbim cu Stăpânul şi căutând să aflăm care este voia Lui,
voia Lui devine voia noastră. Dacă cineva vrea ca Biserica să fie
altceva decât un popor pus deoparte pentru Domnul, separat prin
sfinŃenie de tot ce este păcat, înseamnă că vrea altceva decât vrea
Dumnezeu. Dacă ai ca scop principal altceva decât căutarea şi
promovarea ÎmpărăŃiei lui Dumnezeu, înseamnă că ai dorinŃe
diferite de ale Stăpânului. Pentru că timpul rămas până la venirea
Stăpânului devine tot mai scurt, vrăjmaşul sufletelor noastre luptă
mai mult decât niciodată să-i abată de la drumul mântuirii pe cei
care nu veghează. O invazie de tot felul de învăŃături care au
un amestec de adevăr şi minciună au pătruns în lume, dându-i
omului libertăŃi pe care nu le poate avea, precum aceea de a
mulŃumi doi stăpâni.
Cei care Îl aşteaptă pe Stăpân, la fel ca Elihu odinioară, au de
vorbit pentru Dumnezeu. Ei nu sunt interesaŃi în primul rând să-i
facă fericiŃi şi mulŃumiŃi pe oameni în viaŃa aceasta, ci în cea
veşnică. Cei care aşteaptă pe Stăpân sunt oameni care, după ce se
îmbracă cu haina bunătăŃii, aleg să vorbească despre păcat şi
despre urmările lui, chiar dacă cineva se supără pe moment. Ei
ştiu că trebuie să-L mulŃumească mai întâi pe Stăpânul care-i va
cere socoteală fiecărui ispravnic pe care l-a angajat să ducă
mesajul Evangheliei. Cel care le vorbeşte cu compasiune inimilor

zdrobite, chiar dacă trebuie să condamne păcatul, nu va fi lipsit de
o audienŃă.
Trăim vremea când oameni cu înaltă calificare teologică
omoară sufletele, vestind o cale largă care încurajează o viaŃă de
compromis, dându-le astfel o nădejde falsă că ar fi pregătite pentru întâlnirea cu Stăpânul. Cei care-L aşteaptă pe Stăpân ştiu că
orice rău din lume îşi găseşte un aliat în limba neîmblânzită, de
aceea, ca unii care ştiu că omul va da socoteală de orice cuvânt
rostit, ei îşi înfrânează limba de la rău şi buzele de la cuvinte
înşelătoare (1 Petru 3:10). Cei care-L aşteaptă pe Stăpân ştiu că
uneori este atât de bine, dar uneori atât de greu să fii gura care rosteşte cuvintele necompromise ale Domnului. Cei care sunt gata
să-L întâmpine pe Stăpânul lor ştiu că este mai bine să fii urât
pentru că spui Adevărul decât să fii iubit pentru că spui minciuni,
aşa cum a fost şi cazul prorocului Mica - cel care i-a prorocit
lucruri rele, dar adevărate lui Ahab. Ca unii care Îl aşteaptă pe
Stăpân, avem dorinŃa de a fi angajaŃi în lucrări care slujesc
planului Său şi El doreşte acest lucru. El vrea să fim împreună
lucrători cu El pentru că ne iubeşte şi când iubeşti pe cineva vrei
să petreci timp cu el şi să ai activităŃi comune.
Un alt motiv pentru care El ne angajează în lucrul Lui este că
vrea să ne răsplătească şi ca Stăpân a pregătit răsplăŃi generoase
pentru fiecare credincios care, din dragoste pentru Domnul,
priveşte cu credinŃă la bucuria de a fi în slujba Aceluia care l-a
iubit întâi. „Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca
să dau fiecăruia după fapta lui“ (Apocalipsa 22:12). Aşa cum a
spus odată marele predicator Moody, trebuie să recunoaştem şi
noi că adeseori, cel mai mare vrăjmaş cu care avem de luptat în
vremea când îl aşteptăm pe Stăpân este chiar firea noastră cea
veche, care, chiar dacă ne-am pocăit, încearcă să se târască jos de
pe altar şi să-şi ceară din nou drepturile.
În timpul când ne cercetăm înaintea Domnului ne poate fi de
folos să ne întrebăm care sunt lucrurile pe care le dorim şi care ne
impresionează cel mai mult şi care sunt lucrurile care-L bucură pe
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Dumnezeu. În zilele de astăzi parcă s-a făcut un târg ca în loc de
naşterea din nou şi de viaŃă schimbată, omul să se mulŃumească
cu câteva decizii doritoare de bine. Deciziile sunt bune şi necesare, dar dacă nu sunt urmate de căinŃă şi de o viaŃă de pocăinŃă,
nu ajută la nimic. Suntem în aşteptarea Stăpânului, dar cum te va
găsi El pe tine? Cu cât te încrezi mai mult în puterea şi în înŃelepciunea ta, cu atât vei căuta şi vei depinde mai puŃin de puterea lui
Dumnezeu. Domnul Isus spune în această pildă că va fi „ferice“
de robii care vor fi găsiŃi veghind. Este timpul să te întrebi cum
te-ar găsi venirea Stăpânului dacă El s-ar întoarce astăzi. Fii gata
să dai socoteală de talanŃii şi de isprăvnicia care Ńi s-au încredinŃat; de aceea trăieşte fiecare zi din plin, pentru El, pentru binele
sufletelor din jurul tău şi aşa vei trăi pentru binele sufletului tău.
Trăieşte sau mori chiar, pentru ceva ce merită - pentru lucrurile
care rămân veşnic, aşa cum sunt sufletele oamenilor. „şi după ce
Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua
cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiŃi şi voi“ (Ioan 14:3).
Semnele vremurilor ne spun că Stăpânul este gata să apară; de
aceea, aşteaptă-L lucrând în via Lui şi El te va răsplăti, te va
chema pe nume şi-Ńi va da o cunună care nu se veştejeşte şi apoi,
, vei fi pentru totdeauna acolo unde este El, în locul pe care S-a
dus să-l pregătească pentru tine, şi împreună cu cei care-L iubesc
pe Stăpân.
Amin
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UN DUMNEZEU AL ÎNCHIPUIRILOR OMENE|TI
„Ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele
Îl tăgăduiesc, căci sunt o scârbă: nesupuşi, şi netrebnici pentru orice faptă bună.“ Tit 1:16

Î

ncepând cu primii oameni din Eden şi până la fiecare dintre noi, potrivnicul, adică Satan, a încercat şi încă mai
încearcă să-l convingă pe om că ceea ce Dumnezeu cere de
la el este prea greu. Primii oameni din Eden au primit o singură
poruncă, însă vrăjmaşul sufletelor noastre a reuşit să-i convingă
că acea poruncă dată de Dumnezeu este prea grea. Tot potrivnicul,
care vrea ca omul să uite că este trecător, găseşte un aliat în firea
noastră cea veche şi sugerează căi alternative celei trasate de
Dumnezeu. Omul măgulit sau atras de hatâruri care par că-i fac
viaŃa mai uşoară ajunge de multe ori să se compromită cu ceea ce
Dumnezeu numeşte păcat, ca apoi, la sfârşitul vieŃii, când trece de
la realitatea fizică a lucrurilor temporare la realitatea spirituală a
lucrurilor veşnice, să descopere că a stat la un adăpost fals, din
cauză că acele hatâruri acceptate l-au scos din rândul celor ce fac
voia lui Dumnezeu. Nu doar cei care se închină dumnezeilor
din piatră, din lemn sau din alte materiale se închină unui dumnezeu al închipuirii omeneşti, ci chiar şi un creştin poate ajunge
într-o astfel de stare tristă, care-l poate păgubi pe el şi ÎmpărăŃia
lui Dumnezeu.
Sufletul nevegheator, momit de noile şi de vechile feluri de
păcătuire, chiar dacă cu o oarecare ezitare şi mai timid la început,
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încearcă păcatul, ca apoi, când vede că nu i s-a întâmplat nimic,
să continue în acel păcat gândindu-se că probabil Dumnezeu nu
este aşa de sever cum zic unii oameni. Chiar dacă cineva a început
să meargă pe calea Domnului cu mult elan, lucrând cu tragere de
inimă pentru noul Stăpân, dacă pe parcurs îşi ia ochii de la
Domnul şi priveşte spre ceea ce are pământul de oferit, este în
pericol să ajungă să privească cu nostalgie spre păcatele şi libertăŃile firii vechi, pe care le-a părăsit, ca apoi, treptat, să justifice
aceste păcate schimbând în mintea lui pretenŃiile şi drepturile lui
Dumnezeu. O astfel de gândire greşită despre Dumnezeu în loc de
o credinŃă sănătoasă zidită pe temelia Scripturii, formează cu
timpul o credinŃă moartă şi zadarnică.
CredinŃa sănătoasă se leagă de ceea ce a spus Dumnezeu prin
Cuvântul care nu se schimbă odată cu trecerea anilor, Cuvânt pe
care-L crede ca o realitate văzută, chiar dacă contextul vieŃii în
care trăieşte caută să nege ce a spus Dumnezeu. Cei care caută
ceva mai ieftin, care să nu taxeze prea mult firea lor veche, chiar
dacă se numesc creştini, dar slujesc la doi stăpâni, ajung să slujească unui dumnezeu al închipuirii lor. Nu numai Dumnezeu face
mereu lucruri noi, ci şi Satan, introducând noi metode de a amăgi
nu doar oamenii care-i slujesc de bună voie, ci şi pe cei care spun
că-L cunosc pe Dumnezeu. „Căci se vor scula hristoşi mincinoşi
şi proroci mincinoşi. Ei vor face semne şi minuni, ca să înşele,
dacă ar fi cu putinŃă, şi pe cei aleşi“ (Marcu 13:22).
În ultima vreme, împărăŃia întunericului a scos pe piaŃă o versiune de religie creştină, cu care îmbie pe cei doritori de cale
largă. Această religie, care prin fapte Îl neagă pe Dumnezeu, aşa
cum spune textul citat la început, nu are frică de iad, nici de
Dumnezeu, ci spune că este îndeajuns să crezi sau să te predai
Domnului o dată în viaŃa ta, ca să fii mântuit. Această credinŃă
falsă, care ignoră faptul că Ńelul şi chemarea omului este să fie
sfânt, este o ispită spirituală ce ologeşte sufletele oamenilor care
nu cercetează Scripturile. Astfel oamenii pot ajunge să slujească
unui dumnezeu închipuit, care există doar în mintea lor. Urmând

o astfel de cale largă, realitatea Dumnezeului Scripturii nu se mai
potriveşte cu dumnezeul pe care-l slujesc o mulŃime de oameni
care astăzi se folosesc de numele de creştin. Potrivit cu vremea
din urmă, multe biserici îşi fac dumnezeul lor, care să nu ceară
ceva greu pentru firea cea veche a omului, care se supără repede,
fără să Ńină seama că aceasta este o răzvrătire faŃă de Dumnezeu.
De fapt, ignorând cerinŃele lui Dumnezeu, ei aleg ceva şi mai
greu, care-i duce la o pieire veşnică.
Chiar între creştini, sunt tot mai acceptate ideile despre tolerarea divorŃului, despre folosirea alcoolului, despre acceptarea
desfrâului în diferite forme şi se ajunge astfel la o religie şi o
formă de închinare fără putere şi fără viaŃă. În repetate rânduri,
avertizarea Scripturii se îndreaptă spre sufletele doritoare de cale
largă şi le spune: „Nu vă înşelaŃi!...“ (Galateni 6:7, 1Corinteni
15:33). Omul se înşeală nu numai alegând să comită păcate
grozave, condamnate de legile morale ale lumii, ci şi tolerându-le
şi justificându-le pe cele care nu sunt condamnate de societatea în
care trăim, dar care sunt menŃionate în paginile Scripturii. Prin
tolerarea păcatului, care le pângăreşte trupurile, aceste suflete nu
mai pot fi temple ale Duhului Sfânt. Ulterior, în urma faptului că
s-au împotrivit luminii, casa sufletelor lor, care a fost odată
curăŃată, devine locuinŃa unui alt stăpân (Luca 11:25-26).
Iubind banii, plăcerile lumii sau fiind lacomi, oamenii Îl tăgăduiesc pe Dumnezeu în viaŃa lor, chiar dacă se pot lăuda cu multă
cunoştinŃă despre El. Pe vremea preotului Eli, când poporul era la
luptă cu filistenii, au adus în tabără chivotul Domnului şi toŃi s-au
încurajat şi au scos strigăte de bucurie, aşa încât i-au auzit până şi
vrăjmaşii lor, dar totuşi au ajuns să fie învinşi. Exemplul trist al
acestor oameni ne prezintă felul în care omul poate ajunge să
creadă într-un dumnezeu al închipuirii lui, care îl lasă să trăiască
în compromis cu păcatul, dar care vine şi-Ńi rezolvă problemele
când ai nevoie (1 Samuel 4:4-10). Acei oameni adunaŃi să lupte,
tot aşa după cum mulŃi oameni cred astăzi, au crezut că printr-o
ceremonie religioasă, dar fără o viaŃă de ascultare faŃă de

434

435

ESTE SUFLETUL TÃU MÂNTUIT?

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

Dumnezeu, Îl au de partea lor pe Dumnezeul lui Israel. Un alt
exemplu trist îl avem în cazul unui împărat al lui Iuda. După ce
începuse bine, împăratul Ozia şi-a închipuit în mintea lui că, deşi
nu era din seminŃia lui Levi, fiind împărat, avea dreptul de a face
slujba tămâierii la altarul Domnului. Probabil privind la binele pe
care l-a făcut în Ńară până atunci, a crezut că Dumnezeu va face în
cazul lui, o excepŃie de la Legea Lui. Când a încercat să facă
această slujbă, care le era îngăduită doar preoŃilor, a fost lovit cu
lepră (2 Cronici 26:16-19).
Unii oameni, privind la moralitatea lor, pe care ajung să o
admire când se compară cu alŃii pe care-i văd mai răi, îşi construiesc în imaginaŃia lor un dumnezeu al lor, despre care cred că este
încântat de calităŃile lor. De multe ori aroganŃa unor astfel de
oameni, care ajung să slujească unui dumnezeu închipuit de
mintea lor, se datorează faptului că ei cred că Dumnezeu este cu
câŃiva centimetri mai mare decât ei sau că Dumnezeu este
nestatornic, asemeni unui om. În ultima vreme, când oamenii
slujesc tot mai mult unui dumnezeu al închipuirii lor şi nu mai
suportă învăŃătura sănătoasă, apar tot mai multe metode de
manipulare a gândirii omului, pentru că mintea omului este locul
unde se câştigă sau se pierde prima dată lupta. Aceste lucruri,
precum filmele care prezintă răul ca fiind o virtute, fac loc
ocultismului prezentând trăirea în păcat ca pe ceva normal.
Întâlnim tot mai des efectul duhurilor rătăcitoare care uneori
încep vestind o Evanghelie a prosperităŃii, ca apoi să ajungă să
spună că nu există adevăr absolut, ci doar bucăŃi de adevăr pe ici
pe colo. În acest fel se ajunge la o credinŃă searbădă a unor iluzii
întemeiate pe credinŃa într-un dumnezeu al închipuirii oamenilor.
Când Petru a început să umble cu Domnul Isus, la pescuirea
minunată, în pripă, pentru că a fost copleşit de puterea minunii
făcute de Domnul Isus, s-a rugat: „...Doamne, pleacă de la
mine...“ (Luca 5:8). În zilele de astăzi oamenii s-ar feri să facă o
astfel de rugăciune, dar, de fapt, o fac în mod indirect prin
alegerile şi prin comportamentul lor. De exemplu, ei spun:

„Doamne, pleacă din maşina mea, pentru că vreau să ascult ce
vreau eu“, „Doamne, pleacă din casa mea pentru că eu vreau să
bârfesc“, „Doamne, pleacă din Ńara noastră pentru că avem de
omorât milioane de prunci chiar în pântecele mamelor lor“.
Înşelăciunea unor astfel de oameni este mare, din cauză că ei nu
sunt cu totul în lume, dar nici cu totul pentru Dumnezeu. Parcă şi
mai trist decât aceste cazuri este cazul unor biserici sau chiar
denominaŃii care spun: „Doamne, pleacă din biserica noastră pentru că noi vrem să ne potrivim chipului veacului acestuia“.
Luând ascuŃişul sabiei Cuvântului lui Dumnezeu, o biserică
poate ajunge repede să slujească unui dumnezeu al închipuirii
minŃii omeneşti. Acest lucru se întâmplă, de multe ori, pentru că
slujitorii altarelor ajung să fie mai întâi slujitori ai oamenilor, în
loc să fie mai întâi slujitori ai lui Dumnezeu. Un astfel de
dumnezeu al confortului, care nu cere decât să crezi că el există,
este un dumnezeu care nu există. Dacă printr-un decret ai opri toŃi
profesori de matematică să mai vorbească despre adevărurile
matematicii, un adevăr precum acela că 1+1=2, acesta ar rămâne
tot un adevăr. Chiar dacă oamenii l-ar tăgădui sau ar alege să
nu-l mai folosească, considerându-l demodat, adevărul despre
Dumnezeu şi despre tot ce El ne-a spus în Scripturi rămâne tot
Adevăr, pentru că el nu poate fi corupt, distrus de timp şi nici
îngropat, deşi mulŃi au încercat.
Chiar dacă în timp unii aleg să creadă într-un dumnezeu al
închipuirii lor, care acceptă a fi slujit din când în când sau în orice
fel, adevărul despre calea Domnului, vestit de credinŃa apostolică,
rămâne singurul standard acceptat de Dumnezeu. Alergarea celui
care alege după bunul lui plac pe care dintre rânduielile Scripturii
să le asculte, este zadarnică, pentru că nu mai aleargă şi nu mai
luptă după rânduieli şi aceasta îl descalifică de la premiul
chemării. Slujirea unui dumnezeu al închipuirii omeneşti
anulează tot efortul şi răsplata celui ce face aceasta, chiar dacă se
alină cu ideea că, deşi tolerează păcatul şi trăieşte în el, este un om
moral şi are multe fapte bune (2 Timotei 2:5).

436

437

ESTE SUFLETUL TÃU MÂNTUIT?

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

Textul citat la început ne spune că astfel de oameni, care se
laudă că Îl cunosc pe Dumnezeu, dar slujesc unui dumnezeu al
închipuirii lor, „sunt o scârbă: nesupuşi, şi netrebnici pentru orice
faptă bună“. Sunt şi din cei care iubesc cuvântul Scripturii şi chiar
le place să asculte predici bine puse la punct, dar nu-L iubesc pe
Dumnezeul Scripturii, care vrea să fie nu numai Domnul lor, ci şi
Stăpânul lor. De multe ori când vine un predicator vestit se face
multă vâlvă între astfel de oameni, care mereu doresc să asculte
ceva nou, dar odată ce în gândirea lor au un dumnezeu, nu al
Scripturii, ci al închipuirii minŃii lor, ei nu se lasă schimbaŃi de
Cuvânt, întocmai ca Israelul de odinioară. „...vin cu grămada....
dar cu inima umblă tot după poftele lor“ (Ezechiel 33:31).
Cuvântul citat la început ne învaŃă că cei care se laudă că-L
cunosc pe Dumnezeu, dar prin faptele lor Îl neagă, nu numai că
îşi irosesc viaŃa şi pe cea a celor care-i urmează, dar, de asemenea, sunt o scârbă pentru Dumnezeu, chiar dacă ei amestecă cu
păcat şi fapte bune. „Jertfa celor răi este o scârbă înaintea
Domnului...“ (Proverbe 15:8). ToŃi oamenii vii de pe pământ
suntem în proces de transformare pentru a ne potrivi în una din
cele două destinaŃii finale: iad sau rai. Dumnezeul cel veşnic
construieşte un templu şi foloseşte unelte sfinte. Un om sfânt, pus
deoparte pentru Dumnezeu, se aseamănă cu uneltele din vechiul
templu de la Ierusalim, care erau întrebuinŃate doar pentru
slujbele făcute în Templu, spre slava lui Dumnezeu. ToŃi cei
mântuiŃi, datorează totul harului lui Dumnezeu. Nimeni nu
poate preŃui harul oferit de El fără să înceapă să vadă mai întâi cât
de Sfânt este Dumnezeu şi cât de păcătoşi sunt oamenii.
Odată născuŃi din nou, Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt nu doar
pentru a avea experienŃa prin care-I simŃim puterea, ci ni L-a dat
ca prin puterea pe care o plantează în noi, să avem puterea să
trăim cu sfinŃenie.
MulŃi vor putere spirituală, dar aceasta vine doar ca rezultat al
umblării cu Domnul Isus în fiecare zi. Puterea de a face lucrări
prin care Numele Domnului să fie proslăvit vine numai în urma

zdrobirii noastre, ca să nu mai trăim noi, ci El să trăiască în noi.
Cât timp trăieşti pentru tine nu ai biruinŃă asupra păcatului,
pentru că secretul rodirii tale este moartea voinŃei tale, ca astfel
voia Lui să fie dusă la îndeplinire. Puterea Bisericii Lui, care este
mereu reîmprospătată de resursele venite de sus, stă şi în a fi
diferită de lume. Atunci când se aseamănă cu lumea şi nu provoacă întunericul, ci este biruită de el, ajunge ca sarea care şi-a
pierdut gustul. Atunci când prin naşterea din nou un suflet devine
parte din Biserica lui Hristos, schimbă ceea ce pare important
pentru el şi acceptă nu numai harul iertării, ci şi al vieŃii de slujire
în sfinŃenie. Religia reprezintă efortul omul de a-L căuta pe
Dumnezeu, dar prin Evanghelie, care înseamnă Vestea Bună,
putem beneficia de efortul lui Dumnezeu de a căuta omul pierdut.
De obicei religioşii, care nu au avut parte de naşterea din nou,
sunt oameni care cunosc multe despre Dumnezeu, însă având o
cunoştinŃă intelectuală pot ajunge repede să slujească unui
dumnezeu al închipuirii lor.
Pentru că prin naşterea în păcat omul are în el ceva ce este
stricat în mod iremediabil, pentru a putea sluji adevăratului
Dumnezeu şi pentru a-L putea cunoaşte, are nevoie ca din
momentul în care crede, prin cunoaşterea Cuvântului şi prin
înnoirea făcută de Duhul Sfânt, să fie făcut de Dumnezeu o
făptură nouă, adică să fie născut din nou. De cele mai multe ori,
religia fără cunoaşterea lui Dumnezeu aduce cu sine mândria şi nu
de puŃine ori chiar dispreŃ şi judecată la adresa celor care nu trăiesc la standardul ales de ei. Cu timpul, astfel de oameni, care
slujesc unui dumnezeu al închipuirii lor, ajung să picteze în culorile cele mai negre pe oricine nu este de acord cu punctele lor de
vedere libertine. Cei care vor să slujească adevăratului Dumnezeu
nu lasă ca religia să schimbe mesajul Scripturii, ci mesajul
Scripturii este cel care le schimbă şi le controlează religia.
Adevărata religie, dacă cineva ar vrea să numească viaŃa trăită
pentru Dumnezeu o religie, este o legare cu totul de ce a spus şi a
făcut Domnului Isus, şi aceasta este posibil doar trăind o viaŃă în
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dependenŃă de călăuzirea Duhului Sfânt. Un om spiritual nu este
stânjenit de ceea ce-i cere Scriptura, ci se conformează cerinŃelor
Scripturii cu evlavie. Având în vedere răsplătirea celor credincioşi
şi statutul veşnic, mai înalt decât al îngerilor, pe care îl vor avea
fiii învierii şi privind la cei care au biruit înaintea lor, cei care
slujesc Domnului după Scripturi biruiesc ispita de a sluji unui
dumnezeu al închipuirii omeneşti, care promite că le va face viaŃa
mai uşoară, dar moartea mai grea.
Scriptura ne învaŃă că în viaŃa celui născut din nou trebuie să
se vadă o creştere în harul şi în cunoştinŃa Domnului (2 Petru
3:18). O verificare continuă cu standardul Scripturii elimină
pericolul slujirii unui dumnezeu al închipuirii omeneşti. Putem
observa această creştere în credinŃă privind în trecut, atunci când
recunoaştem că am biruit anumite slăbiciuni, precum mânia sau
lăcomia, care poate ne stăpânea cu câŃiva ani în urmă. „Căci
păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră...“ (Romani 6:14).
Atunci când privim în urmă trebuie să vedem felul în care ne-a
schimbat umblarea pe Calea Domnului. Trebuie să se vadă că am
biruit viciile şi poftele nesănătoase ale firii vechi precum invidia,
ura şi celelalte roade ale firii pământeşti.
Pentru a vedea dacă am crescut în credinŃă trebuie să intrăm în
lumina Lui şi să nu ne mulŃumim cu părerile noastre sau cu ale
oamenilor cu privire la noi. Când stăm aproape de Domnul,
Duhul Sfânt ne arată cât de lipsiŃi suntem în omul nostru cel vechi
de tot ce ar vrea Dumnezeu de la noi şi ne face să preŃuim harul
care, prin pocăinŃă, ne-a atribuit neprihănirea lui Hristos şi ne
învredniceşte să ne curăŃim prin Cuvânt, să fim vase de care El
vrea să se folosească. „...Dacă cineva se curăŃeşte de acestea, va
fi un vas de cinste, sfinŃit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună“ (2 Timotei 2:21).
Acest mesaj, care nu neapărat gâdilă urechile, dar care poate
face bine sufletului tău, nu ar avea rost dacă nu te-aş întreba în
modul cel mai serios: Slujeşti tu Dumnezeului celui adevărat sau
slujeşti unui dumnezeu al închipuirii minŃii tale? Dacă frecventezi

un loc de închinare, poŃi să spui că ceea ce are loc acolo este
conform învăŃăturii Domnului Isus din Noul Testament? În cazul
în care privind în oglinda Scripturii şi judecându-ne constatăm că
am început să slujim unui dumnezeu creat de închipuirea noastră
sau a oamenilor în jurul cărora trăim, soluŃia Scripturii pentru
astfel de boală sufletească este întoarcerea la cărările cele vechi,
prin pocăinŃă. Cărările vechi şi bune sunt cele care au fost croite
de cei care L-au urmat pe Domnul Isus la început, adică de
apostoli, care au primit porunca să înveŃe mai departe tot ce ei au
învăŃat de la El. „...învăŃaŃi-i să păzească tot ce v-am poruncit“
(Matei 28:20). Dacă Domnul Isus a spus că aceste învăŃături
trebuie păzite, înseamnă că sunt valoroase şi pentru că sunt valoroase, vor deveni Ńinta vrăjmaşului.
Aşa cum nu există bani falşi sau copii de picturi renumite până
când nu există bani şi picturi autentice, nu a existat un dumnezeu
sau dumnezei falşi, creaŃi de închipuirea omului, până când nu a
existat un Dumnezeu adevărat. Acest Dumnezeu adevărat şi-a
dovedit dragostea prin căutând, acceptând şi oferind un Înlocuitor
pentru păcătoşi. Acest Mântuitor, care prin meritul sângelui Lui
iartă păcatele, cheamă şi astăzi sufletele, să le dea mântuirea în
schimbul pocăinŃei lor. „Dumnezeu nu Ńine seama de vremurile de
neştiinŃă, şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să
se pocăiască“ (Fapte 17:30). PocăinŃa este o lucrare pe care Duhul
Sfânt o face în noi, dar numai cu voia noastră. Este o continuă
renunŃare la voia noastră şi o adaptare la voia lui Dumnezeu, fără
niciun compromis. PocăinŃa este trecerea de traiul pentru
realitatea temporară, şi uneori doar închipuită, a lumii văzute cu
ochii de carne, la viaŃa pentru realitatea spirituală a lumii
care vine şi care va dăinui veşnic. Este o trece de la împărăŃia
întunericului în ÎmpărăŃia Luminii. Sufletul care se pocăieşte cu
adevărat se mulŃumeşte cu ceea ce a spus Dumnezeu şi nu cere
hatâruri sau înlesniri.
Astăzi avem nevoie mai mult ca oricând de o trezire spirituală
în casele şi în bisericile noastre, ca să fim păziŃi de pericolul de a
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sluji unui dumnezeu al închipuirii omeneşti. Trezirea spirituală ne
face să ieşim din rutină, pentru că aprinde în noi o foame după
Dumnezeul cel adevărat. În astfel de momente de cercetare,
începi să te vezi aşa cum te vede Dumnezeu şi, găsindu-te nevrednic de îndurările Lui, copleşit de sfinŃenia şi de bunătatea Lui
începi să te căieşti şi să te hotărăşti să cauŃi sfinŃirea. Trezirea
spirituală este o lucrare extraordinară făcută de Duhul Sfânt în
lăuntrul sufletelor oamenilor, care începe apoi să se vadă şi în
afară. Când înviorarea Duhului Sfânt este simŃită, Cuvântul lui
Dumnezeu curge ca un râu de apă vie care îi satură pe cei însetaŃi.
Trezirea spirituală înseamnă „Dumnezeul cel adevărat, în
mijlocul poporului Său“.
În astfel de momente înălŃătoare, sufletul care simte prezenŃa
Duhului Sfânt, fără să-i spună cineva ceva, începe să privească la
multe lucruri din viaŃa lui care-i opresc creşterea omului nou şi,
devenindu-i urâte, le scoate afară. Hotărăşte-te în care dintre cele
două destinaŃii veşnice vrei să ajungi şi dacă prin pocăinŃă alegi
ViaŃa, care este Domnul Isus, slujeşte-I cu toată puterea ta, ca
într-o zi să te bucuri că nu ai alergat după imitaŃiile false ale unui
dumnezeu al închipuirii omeneşti, ci ai ales să slujeşti
Dumnezeului Scripturii.
Amin
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F}G}DUIN{E C}UTATE |I MAI PU{IN C}UTATE
„În adevăr, făgăduinŃele lui Dumnezeu, oricâte ar fi
ele, toate în El sunt «da»; de aceea şi «Amin», pe
care-l spunem noi, prin El, este spre slava lui
Dumnezeu. şi Cel ce ne întăreşte împreună cu voi, în
Hristos, şi care ne-a uns, este Dumnezeu.“
2 Corinteni 1:20, 21

P

entru sufletul care-L cunoaşte pe Dumnezeu ca Tată,
făgăduinŃele Scripturii sunt o comoară inestimabilă
care-l susŃine spiritual nu doar când îi merge bine, ci şi
în momentele grele ale vieŃii. El ştie că aceste făgăduinŃe nu sunt
cuvintele unui om cu slăbiciuni, care mâine nu va voi sau nu va
putea să-şi Ńină cuvântul, ci sunt făgăduinŃe făcute de Cel care
poate totul şi care nu poate să mintă. De copii ne plac promisiunile pe care ni le fac părinŃii noştri în ceea ce priveşte lucrurile pe
care ni le dorim. Majoritatea dintre noi, odată ce primeam o
astfel de promisiune, nu numai că nu uitam de ea, dar nu uitam să
întrebăm mereu despre împlinirea acelei promisiuni. Ajunşi la
maturitate, ne confruntăm cu multe probleme în viaŃă, dar
nădejdea pe care o primim în făgăduinŃa unui viitor mai bun ne dă
puterea să mergem mai departe, chiar dacă ceea ce ni se promite
se va realiza în viitorul îndepărtat. Ca să poată trăi o viaŃă
normală, orice om are nevoie de speranŃa de mai bine.
Cimitirele şi serviciile de înmormântare la care participăm
când îi petrecem pe ultimul drum pe cei dragi ai noştri, într-un
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mod insistent şi parcă cu indiferenŃă la ceea ce gândim sau la ceea
ce avem de spus, continuă să ne aducă aminte că, oricât de
chibzuiŃi am fi cu sănătatea noastră şi oricât de echilibraŃi am fi în
deciziile noastre pe pământ, nu putem păstra prea mult această
viaŃă. În faŃa morŃii, care datorită păcatului Adamic este „acasă la
ea“ printre oameni, omul care nu Îl cunoaşte pe Dumnezeu stă cu
frică, neputând să i se împotrivească şi îşi aşteaptă rândul sperând
că momentul plecării de pe pământ este cât mai departe. Omul
nu are încotro decât să urmeze planul celui care ne-a creat
pentru plăcerea Lui şi, la ceasul hotărât de Creator, sufletul
omului pleacă să dea socoteală pentru viaŃa trăită în trup. „Dar au
să dea socoteală înaintea Celui ce este gata să judece viii şi
morŃii“ (1 Petru 4:5).
Nu tot aşa de sumbră şi de disperată este situaŃia celui care Îl
cunoaşte pe Dumnezeu şi făgăduinŃele Sale făcute oamenilor. Plecarea sufletului credincios acasă, asemănată în cartea lui Iov cu
snopul strâns la vremea lui, este socotită un câştig de cei care
şi-au trăit viaŃa aducând folos ÎmpărăŃiei lui Dumnezeu. Pe când
noi nu ne puteam împotrivi efectelor înspăimântătoare ale morŃii,
Dumnezeu, care ne vrea permanent în familia Lui din cer, prin cel
care a biruit boldul morŃii, ne-a făcut promisiunea unei vieŃi
veşnice în care putem intra când plecăm de aici, fără să mai fim
judecaŃi pentru vina noastră. „Adevărat, adevărat vă spun că cine
ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis are viaŃa veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaŃă“
(Ioan 5:24). Dumnezeu este drept şi nu pedepseşte o vină de două
ori. De vreme ce a pedepsit vina noastră în trupul Domnului Isus,
prin credinŃa în El putem fi socotiŃi neprihăniŃi şi ne putem
bucura de făgăduinŃa vieŃii veşnice. Te bucuri tu de realitatea
acestei făgăduinŃe? Orice altă făgăduinŃă ai avea, până nu o ai pe
aceasta, pe care ai înŃeles-o şi de care te bucuri, eşti tot sărac şi
lipsit de ceea ce poate să-Ńi dea fericire încă de pe acest pământ.
Am făcut un mic sondaj de păreri într-un grup de credincioşi
cu privire la făgăduinŃele pe care le avem în Sfânta Scriptură şi

am aflat că unele făgăduinŃe sunt foarte căutate şi pledate înaintea
lui Dumnezeu, iar altele nu sunt căutate sau, şi mai trist, nu sunt
nici măcar cunoscute. Am aflat că făgăduinŃele Noului Legământ
găsite pe paginile Noului Testament, deşi acest Legământ este
superior Vechiului Legământ, nu sunt căutate aşa de mult precum
făgăduinŃele pe care le găsim în Vechiul Testament. În zilele de
astăzi majoritate preferă să predice sau să asculte făgăduinŃele
care se găsesc în Vechiul Testament, pe când din Noul Testament
sunt interesaŃi mai mult de făgăduinŃa vieŃii veşnice şi a răsplătirilor cereşti.
Promisiunile Vechiului Testament sunt legate mai mult de
lucrurile exterioare, văzute cu ochii, pe când cele din Noul
Testament au mai mult de-a face cu partea spirituală. Vechiul
Legământ împreună cu Legea, care a fost un pedagog bun, a
îndrumat spre ceva mai bun. Spre deosebire de Lege, care nu a
fost fără cusur (Evrei 8:7), Legământul cel nou prin sângele
Mielului lui Dumnezeu este unul desăvârşit. FăgăduinŃele pe care
le-am primit prin Noul Legământ privesc, mai mult decât cele ale
Vechiului Legământ, veşnica moştenire care ne-a fost făgăduită
(Evrei 7:22, 9:15) şi lupta spirituală la care este chemat fiecare
credincios. Vechile promisiuni făcute celui care-I slujea lui
Dumnezeu îi aduceau biruinŃă asupra vrăjmaşului, bunăstare
materială, familie frumoasă, sănătate trupească, pace în Ńară.
Promisiunile Noului Testament aduc biruinŃă împotriva
păcatului, a lumii şi chiar împotriva vrăjmaşului. În acest fel, uneori, uitând că este condiŃionată, mulŃi îndrăgesc o făgăduinŃă
veche precum aceea că „Domnul îŃi va da tot ce-Ńi doreşte inima“
(Psalm 37:4). Astfel de creştini uneori nici nu ştiu de promisiunea
din Noul Testament care ne aduce libertate spirituală, declarând
că nu vom mai si robi deoarece păcatul nu va mai stăpâni asupra
noastră. „Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că
nu sunteŃi sub Lege, ci sub har“ (Romani 6:14). Această promisiune şi altele ca ea, întocmai cum spune textul citat la începutul
acestui mesaj, vin cu un „DA“ de la Dumnezeu, însă devin vala-
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bile şi au efect în viaŃa noastră numai când le primim şi spunem
în dreptul acestor făgăduinŃe: AMIN!
Dovada credinŃei noastre nu stă în faptul că suntem sănătoşi
sau avem o bunăstare materială, aşa cum credeau fariseii pe
vremuri, ci stă în faptul că în necazuri rămânem credincioşi
Domnului. Este important să căutăm promisiunile Noului
Testament, să le cunoaştem şi să le folosim. Dacă facem parte
dintre cei care caută doar promisiunea unor lucruri pământeşti,
Scriptura ne spune că suntem cei mai nenorociŃi oameni. „Dacă
numai pentru viaŃa aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci
suntem cei mai nenorociŃi dintre toŃi oamenii!“ (1 Corinteni
15:19). Conform acestui verset, cei care caută doar binecuvântarea pământească sunt cei mai nenorociŃi dintre oameni. Din
păcate, bisericile sunt pline de astfel de oameni nenorociŃi. Când
am făcut sondajul amintit mai devreme, le-am spus participanŃilor
că fiecare poate să spună ce fel de făgăduinŃe îi par mai
atrăgătoare, acest răspuns fiind în măsură să le arate cât de legaŃi
de pământ sau cât de lumeşti sunt. FăgăduinŃele pe care le prefer
îmi pot arăta cât de legat sunt de cer sau cât de spiritual sunt.
Privind la făgăduinŃele Vechiului şi ale Noului Testament, poŃi să
te întrebi şi tu care făgăduinŃe îŃi par mai de preŃ. Odată ce ştii cât
eşti de legat de pământ sau de cer, ştii ce ai de făcut în dreptul
vieŃii tale spirituale.
Pentru firea pământească făgăduinŃele Noului Testament, aşa
cum este cea care ne spune că „nu mai suntem robi ai păcatului“,
nu sunt neapărat atrăgătoare. În multe biserici nu se vorbeşte mult
despre ele, pentru că oamenilor le place să audă mai mult despre
felul în care vor fi binecuvântaŃi pământeşte. Oamenii doresc să
audă că paharul lor va fi „plin de dă peste el“, dar nu prea vor să
audă de vremuri de încercare a credincioşiei lor, deşi au la
îndemână făgăduinŃele făcute de Dumnezeu. „...MulŃumiŃi-vă cu
ce aveŃi, căci El însuşi a zis: «Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi»“ (Evrei 13:5). Este normal să ne dorim
prosperitate pe pământ şi trebuie să ne îngrijim de nevoile

legitime ale trupului nostru şi de cele ale familiei noastre, dar
pentru omul spiritual grija de cele pământeşti nu este cel mai
important lucru în viaŃă. Când un om duhovnicesc este încercat,
nu cade, pe când cel care este lumesc, când pierde sau duce lipsă,
ajunge la disperare, la depresie sau chiar mai rău.
Bucurându-se de făgăduinŃele lui Dumnezeu şi valorificându-le, apostolul Pavel a putut să spună chiar din închisoare:
„BucuraŃi-vă totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: BucuraŃi-vă!“
(Filipeni 4:4). Prin el, Dumnezeu ne-a dat un exemplu de biruinŃă
asupra întunericului, făcând cuceriri pentru ÎmpărăŃia lui
Dumnezeu, fiind înarmat cu promisiunile Sale. Apostolul Pavel a
putut să spună că „...toate lucrurile lucrează împreună spre binele
celor ce iubesc pe Dumnezeu“ (Romani 8:28), arătând astfel că în
necazuri a văzut oportunităŃi de îmbogăŃire spirituală, iertând şi
iubind necondiŃionat. În ceea ce priveşte încercările cele mai grele
din viaŃa lui, el a ştiut că Dumnezeu nu le-ar fi îngăduit dacă nu
i-ar fi dat puterea să iasă biruitor. „Nu v-a ajuns nicio ispită care
să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. şi Dumnezeu, care
este credincios, nu va îngădui să fiŃi ispitiŃi peste puterile voastre;
ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiŃi din ea, ca
s-o puteŃi răbda“ (1 Corinteni 10:13). Această făgăduinŃă este o
mare încurajare pentru copiii Domnului, deoarece ea ne
garantează că nu trăim la voia întâmplării şi nu trecem prin
încercări după bunul plac al vrăjmaşului nostru.
Cum este în cazul tău? Ai pus „Amin-ul“ tău în dreptul acestor
făgăduinŃe ale lui Dumnezeu din Noul Testament sau subscrii
doar la cele care promit lucrurile care vor trece? Chiar dacă ai fost
găsit vrednic să treci prin diferite necazuri sau poate treci
printr-o boală grea, nu dispera precum cei fără nădejde. Prin
aceste încercări El a hotărât să te formeze după şi pentru planul
Său. Uneori, prin aceste necazuri El ne strică planurile ca astfel să
ne poată include în planurile pe care le are pentru noi. Când treci
prin astfel de clipe amare, nu uita de făgăduinŃa harului Său care
îŃi dă putere pentru o zi, să biruieşti alegând să nu cârteşti.
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„...Harul Meu îŃi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este
desăvârşită...“ (2 Corinteni 12:9). Este bine să aducem în rugăciune înaintea Domnului toate lucrurile care ne afectează viaŃa,
dar să nu uităm că până la urmă starea noastră materială şi
sănătatea este hotărâtă de Stăpânul nostru.
Chiar dacă avem aceste binecuvântări trecătoare, să nu uităm
că noi, cu puterea noastră, nu le putem păstra. În cazul lui Iov,
putem vedea un om care a fost încercat grozav şi totuşi a rămas în
picioare. Domnul Isus, care a promis că este cu noi în toate zilele,
cunoaşte toate frământările inimii noastre şi are grijă ca poverile
pe care le ducem să nu ne strivească. În încercare aflăm multe
lucruri despre noi, dar şi despre Dumnezeu; a-L cunoaşte pe
Dumnezeu înseamnă a deveni tari şi a nu avea frică de oameni.
„Dar aceia din popor care vor cunoaşte pe Dumnezeul lor vor
rămâne tari şi vor face mari isprăvi“ (Daniel 11:32). Când am
devenit creştini şi am acceptat jertfa Domnului Isus ca înlocuire
pentru vina noastră, nu doar I-am făgăduit credincioşie în apa
botezului, dar am spus că din acel moment Îi predăm Domnului
viaŃa noastră cu tot ce cuprinde ea, pentru că este a Lui.
Dacă El vede că putem fi mai aproape de El printr-o boală sau
dacă-I putem aduce mai multă slavă lui Dumnezeu slujind-i
bolnavi, El, Cel căruia ne-am predat, are dreptul să îngăduie o
încercare ca aceasta în viaŃa mea şi a ta. El poate alege să ne
vindece prin intervenŃia doctorilor sau printr-o minune, dar
Domnul, care dispune de viaŃa noastră şi urmăreşte binele cel mai
mare pentru sufletul nostru, poate alege să îngăduie boala, aşa
cum citim că s-a întâmplat în cazul apostolului Pavel. El a cerut
înlăturarea unui Ńepuş din trupul lui, însă răspunsul primit la
cererea lui a fost NU.
Pentru a trăi preŃuind şi folosind făgăduinŃele făcute copiilor
lui Dumnezeu în Noul Testament, avem nevoie de călăuzirea
Duhului Sfânt. Pentru a primi această binecuvântare trebuie să
pledăm făgăduinŃa Noului Testament (Luca 11:13). Dumnezeu
ne-a lăsat această promisiune şi prin gura celui care a fost socotit

ca fiind cel mai mare dintre oameni. Ioan Botezătorul, care practica un botez al pocăinŃei, şi-a recunoscut limitele şi, privind spre
binecuvântarea făgăduită prin proroci, a Duhului Sfânt, a spus că
Cel care botează cu Duhul Sfânt este Cel care vine după el, adică
Domnul Isus Hristos. „...Cât despre mine, eu vă botez cu apă; dar
vine Acela care este mai puternic decât mine şi căruia eu nu sunt
vrednic să-i dezleg cureaua încălŃămintei. El vă va boteza cu
Duhul Sfânt şi cu foc“ (Luca 3:16).
Când Duhul Sfânt se coboară peste fiinŃa ta ca să te facă o
făptură nouă în Hristos Isus (2 Corinteni 5:17), se va restabili legătura ta cu Dumnezeu Tatăl, ca apoi să poŃi deveni, tot mai mult pe
zi ce trece, o făptură după chipul şi asemănarea Lui. A avut sufletul
tău parte de această făgăduinŃă a botezului cu Duhul Sfânt? Până
când nu ajungi să poŃi mărturisi despre experienŃa acestei făgăduinŃe în viaŃa ta, încă nu ştii pe deplin ce înseamnă ca Domnul
să-Ńi fie desfătarea şi încă nu ai gustat fericirea din plin. Dacă ai
avut parte de împlinirea acestei făgăduinŃe în viaŃa ta, preŃuieşte
Duhul Sfânt, nu-L întrista şi nu uita că ai nevoie mereu de o ungere
proaspătă, aşa cum putem vedea în viaŃa primilor creştini care au
primit făgăduinŃa Domnului în ziua Cincizecimii.
Animalele au fost create în a şasea zi, la fel ca şi omul, dar,
spre deosebire de om, ele sunt interesate doar de nevoile fizice.
Omul, în care Dumnezeu a suflat duh de viaŃă, are în el dorinŃa de
a-L cunoaşte pe Creator şi de a se înŃelege bine cu El. Omul are
în el ceva care-i spune că viaŃa nu se termină la mormânt, ci continuă într-o altă dimensiune. Ai rezolvat tu această nelinişte din
interiorul tău? Este bine ca cei care refuză sau amână împăcarea
cu Dumnezeu, să nu uite nici de făgăduinŃele ameninŃătoare care
stau gata să se reverse asupra celor nepăsători faŃă de mântuirea
oferită în dar de Dumnezeu. Noi avem tendinŃa să facem un clasament al păcatelor, dar mânia lui Dumnezeu stă gata să se reverse
nu numai asupra celor care au făcut păcate pe care noi le numim
mari, ci împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu, adică
împotriva oricui are vreun păcat, mare sau mic, ce nu este iertat
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în meritul sângelui Domnului Isus. „Mânia lui Dumnezeu se
descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu şi
împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înăbuşă adevărul în
nelegiuirea lor“ (Romani 1:18).
Singura scăpare a oricărui om este ca, prin credinŃă, să se
lipească de făgăduinŃele lui Dumnezeu făcute celui care se
pocăieşte, ca astfel să iasă din starea de vrăjmăşie cu Dumnezeu,
ca astfel, spălaŃi de orice vină, să treacă în rândul celor răscumpăraŃi ce devin parte din Biserica lui Dumnezeu. „El S-a dat
pe Sine însuşi pentru noi, ca să ne răscumpere din orice
fărădelege şi să-şi curăŃească un norod care să fie al Lui, plin de
râvnă pentru fapte bune“ (Tit 2:14). Domnul Isus a spus că Îşi va
zidi Biserica din acest norod răscumpărat şi credem că în mare
parte zidirea din pietre vii a acestui edificiu este gata. Multe
dintre aceste suflete au trecut în veşnicie şi aşteaptă clipa răpirii
Bisericii, când atât ei cât şi noi vom fi îmbrăcaŃi cu trupuri de
slavă, asemeni trupului Domnului Isus după Înviere. Astăzi, eşti
şi tu inclus ca o piatră vie în Biserica zidită de Domnul Isus? „şi
voi, ca nişte pietre vii, sunteŃi zidiŃi ca să fiŃi o casă duhovnicească, o preoŃie sfântă, şi să aduceŃi jertfe duhovniceşti, plăcute lui
Dumnezeu, prin Isus Hristos“ (1 Petru 2:5).
Când Domnul Isus a venit pe pământ prima dată, prin fecioara
Maria, câŃiva oameni care au ştiut de venirea Lui. Privind la virtuŃile acestor oameni şi verificând caracterul nostru, ne putem
răspunde nouă înşine dacă suntem dintre cei pentru care următoarea venire a Domnului Isus va fi o surpriză plăcută sau una
foarte neplăcută. Maria şi Iosif au ştiut de venirea Domnului Isus
pe pământ. Simion, Ana şi chiar şi magii au ştiut de venirea
Împăratului. Mâna de oameni aleşi de Dumnezeu ca să cunoască
şi să fie gata pentru prima venire a Domnului Isus, pe lângă virtuŃile care i-au făcut deosebiŃi între oamenii din jurul lor, au crezut
făgăduinŃele lui Dumnezeu. Tu crezi în făgăduinŃa venirii Lui?
„«Încă puŃină, foarte puŃină vreme», şi «Cel ce vine va veni, şi nu
va zăbovi»“ (Evrei 10:37). Chiar dacă unii nu cred, iar alŃii chiar

batjocoresc făgăduinŃa venirii Lui, la timpul hotărât, Domnul Isus
va veni şi va lua la El pe cei care cred în El şi trăiesc pentru El.
„şi vor zice: «Unde este făgăduinŃa venirii Lui? Căci de când au
adormit părinŃii noştri, toate rămân aşa cum erau de la începutul
zidirii!»…Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinŃei Lui, cum
cred unii; ci are o îndelungă răbdare pentru voi, şi doreşte ca niciunul să nu piară, ci toŃi să vină la pocăinŃă“ (2 Petru 3:4, 9).
Vine o zi în care se va difuza o veste cum nu a mai fost şi nu
va mai fi, care va anunŃa că milioane de persoane au dispărut
(1 Tesaloniceni 4:16-18). Este vorba de plecarea Bisericii de pe
pământ la Cer pentru a fi cu Domnul Isus. Tot mai puŃini cred în
această promisiune a revenirii Domnului şi dintre cei care cred,
nu puŃini stau la un adăpost fals, pentru că trăiesc urmând voia lor
şi nu a Domnului. Atunci când El va veni, se va dovedi dacă am
trăit doar pentru „acum“ sau dacă am trăit pentru „atunci“,
„atunci“ fiind ziua întâlnirii noastre cu Dumnezeu. Primeşte făgăduinŃele Scripturii ca pentru tine personal şi nu te întrista, chiar
dacă trebuie să suferi, ci bucură-te când ai ocazia să dovedeşti
împlinirea acestor făgăduinŃe în viaŃa ta, arătând în acest fel că
eşti legat de cer, şi nu de pământ. Eşti chemat la ceva ceresc şi
veşnic; de aceea nu te mulŃumi cu ce-i pământesc şi trecător, ci
trăieşte valorificând făgăduinŃele lui Dumnezeu, care într-o zi te
va primi în Casa Lui. Ca şi cum făgăduinŃa veşniciei nu ne-ar fi
fost îndeajuns, nouă, care nu meritam nimic bun, Dumnezeu, care
ne-a dat o nădejde vie în dragostea Lui, ne-a făgăduit nu doar
viaŃă veşnică, ci şi o moştenire în ierarhia ÎmpărăŃiei Sale.
„Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus
Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou
prin învierea lui Isus Hristos din morŃi, la o nădejde vie, şi la o
moştenire nestricăcioasă, şi neîntinată, şi care nu se poate veşteji,
păstrată în ceruri pentru voi“ (1 Petru 1:3, 4). Trăieşte-Ńi viaŃa
spre slava Celui care Ńi-a făgăduit viaŃa veşnică, şi într-o zi, care
va fi fără sfârşit, te vei bucura împreună cu toŃi cei care au preŃuit
făgăduinŃele lui Dumnezeu.
Amin
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46
RÂSUL
„Plânsul îşi are vremea lui, şi râsul îşi are vremea
lui…“ Eclesiastul 3:4

C

a oameni care am învăŃat să ne ascundem sau să ne
manifestăm sentimentele, preferăm să auzim în jurul
nostru că cineva râde sau cel puŃin că este bine-dispus
în loc să auzim că plânge sau răcneşte. Urechea noastră face
repede diferenŃa între cele două stări. „Căci urechea deosebeşte
cuvintele, cum gustă cerul gurii bucatele“ (Iov 34:3). De la cei
care doresc să pară foarte spirituali şi încearcă să nu râdă niciodată până la cei care preferă să fie optimişti şi să vadă partea
amuzantă a lucrurilor, toŃi oamenii au nevoie ca din când în când,
în măsura bunei cuviinŃe, să-şi exerseze abilitatea de a râde în
împrejurări potrivite.
A spune că nu ai voie să râzi înseamnă a spune că Dumnezeu
nu a înŃeles chiar bine abilităŃile de care avem noi nevoie în trupul
nostru şi că abilitatea de a râde a fost o greşeală care s-a strecurat
în concepŃia corpului uman. Zâmbetul, dar mai ales râsul, poate fi
sănătos pentru trup fiindcă stimulează circulaŃia sângelui, extinde
capacitatea plămânilor şi produce relaxare. Râsul pune mintea în
stare de exerciŃiu, umple cu oxigen celulele creierului şi în acelaşi
timp înviorează psihicul. Ca oameni, am experimentat cu toŃii
abilitatea de a râde, dar, la fel ca Sara, nu vrem să fim de râsul
altora. „şi Sara a zis în sine: «Dumnezeu m-a făcut de râs: oricine
va auzi, va râde de mine»“ (Genesa 21:6).
452

Râsul este o manifestare a veseliei exprimată printr-o mişcare
caracteristică a feŃei şi a gurii, însoŃită de un sunet specific; „a fi
de râs“ înseamnă „a fi de batjocura sau de ocara oamenilor“.
Râsul este abilitatea cu care ne-a înzestrat Creatorul, nu din
greşeală, ce înadins, ca să ne exprimăm sentimentele de veselie.
În acest mesaj vom privi la această abilitate de a râde urmărind
felul în care este prezentată această acŃiune în Sfintele Scripturi.
Cercetând Scriptura găsim că această râsul nu numai că este
amintit de peste treizeci de ori, dar, de, asemenea găsim că este o
acŃiune care variază în intenŃie şi scop.
Uneori râsul este o acŃiune acceptabilă, alteori poate fi o acŃiune cu totul nepotrivită. Uneori cel ce râde este un om lipsit de
minte, alteori cel care râde este chiar Dumnezeu. Uneori citim
despre un râs al necredinŃei, alteori găsim râsul în dreptul sufletului mântuit. Găsim un exemplu de râs al necredinŃei când citim
despre Avraam şi soŃia lui, Sara, când el avea o sută de ani şi soŃia
lui Sara avea nouăzeci de ani, iar Domnul le-a promis că vor avea
un copil. „Avraam s-a aruncat cu faŃa la pământ şi a râs, căci a zis
în inima lui: «Să i se mai nască oare un fiu unui bărbat de o sută
de ani? şi să mai nască oare Sara la nouăzeci de ani ?»“ (Genesa
17:17). „Sara s-a râs în sine, zicând: «Acum, când am îmbătrânit,
să mai am pofte? Domnul meu bărbatul de asemenea este
bătrân»“ (Genesa 18:12) Chiar mai mult, Avraam a primit promisiunea unui neam mare ca mulŃimea stelelor (Genesa 15:5) şi ca
pulberea pământului (Genesa 13:16).
Dumnezeu şi-a Ńinut promisiunea faŃă de cei doi şi le-a dat un
fiu, căruia i-au pus numele Isaac, care înseamnă „cel ce râde“.
Râsul celor doi a fost un râs al necredinŃei, pentru că atunci când
Dumnezeu le-a făcut promisiunea că vor avea un moştenitor, ei au
privit la promisiune uitându-se doar la vârsta lor înaintată, uitând
pentru un moment sau chiar desconsiderând puterea lui
Dumnezeu. Acest râs al necredinŃei nu este ceva neobişnuit nici
astăzi şi este observat chiar şi în rândul celor care se numesc
credincioşi,dar nu cred că Dumnezeu va face lucrări prea mari în
453

ESTE SUFLETUL TÃU MÂNTUIT?

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

viaŃa lor sau când, fără să recunoască, consideră că ceva este prea
greu pentru Dumnezeu. Acest fel de râs Îl dezonorează pe
Dumnezeu (Genesa 18:13,14).
Când Domnul Isus s-a dus în casa lui Iair, a cărui fetiŃă abia
murise, a spus bocitorilor că fetiŃa doarme, iar aceştia şi-au bătut
joc de El. O altă traducere spune că au râs de El, dar acest râs al
necredinŃei s-a transformat în uimire când Domnul a înviat-o pe
fetiŃă (Luca 8:52-54). MulŃi oameni acŃionează la fel atunci când
sunt chemaŃi la mântuire şi prin Evanghelie li se promite iertare
de păcate şi viaŃă veşnică. Astfel de oameni, în al căror suflet
bântuie necredinŃa, cred că Dumnezeu poate ierta, dar nu şi pe ei,
cred că Dumnezeu foloseşte oamenii în slujba Sa, dar nu şi pe ei,
sau cred că Dumnezeu face minuni, dar nu şi în viaŃa lor.
Singurul care are soluŃii favorabile pentru binele nostru veşnic
este Domnul Isus. Aceste soluŃii ne sunt la îndemână fiecăruia
dintre noi prin Cuvântul Scripturii, cu care nu trebuie doar să ne
obişnuim ca şi cu o dogmă rece şi seacă, ci trebuie să credem
acest Cuvânt ca fiind pentru noi personal. „Căci Cuvântul
Domnului este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie
cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul si
duhul, încheieturile şi măduva, judecă simŃirile şi gândurile
inimii“ (Evrei 4:12).
Există o orbire a inimii, care nu-i permite omului să considere
posibilă o lucrarea de mântuire reală în viaŃa lui (Efeseni 4:18).
Acest fel de orbire este vindecată de Domnul Isus şi imposibilul
devine posibil când te adânceşti în Cuvântul lui Dumnezeu, ca
apoi, cu o inimă în care a început să se umple de credinŃă, să ajungi să spui că toate lucrurile sunt cu putinŃă la Dumnezeu. Când
David s-a dus să se lupte cu Goliat, uriaşul cel înfricoşător a râs
de el şi de armamentul lui, dar aşa cum spune o vorbă veche,
„cine râde la urmă râde mai bine“. „Filisteanul s-a uitat, şi a zărit
pe David, a râs de el, căci nu vedea în el decât un copil, cu păr
bălai şi cu faŃa frumoasă“ (1 Samuel 17:42). Un alt fel de râs pe
care-l găsim amintit în Scriptură este râsul batjocoritorului fără de

minte care, la fel ca râsul necredinŃei, este un râs păgubitor pentru cel care-l practică. „Căci râsul celor fără de minte este ca
pârâitul spinilor sub căldare. şi aceasta este o deşertăciune“ (Eclesiastul 7:6). Acest verset pictează în imaginaŃia noastră o căldare
suspendată sub care ard nişte spini pârâind gălăgios. Odată ce
spinii sunt mistuiŃi de foc, se termină şi pârâitul spinilor apoi se
aşează liniştea. Aşa este râsul batjocoritorului, care nu are pace
nici atunci când râde pentru a înjosi pe cineva.
Tot în această categorie sunt incluşi cei care râd provocaŃi fiind
de alcool, de alŃi stimulenŃi temporari sau de glumele necuviincioase făcute în tovărăşia altora care caută desfrâul. O astfel de
veselie stimulată de păcat avem în cazul lui Nabal, despre care
Scriptura ne spune că a dat un ospăŃ împărătesc, inima îi era
veselă şi era beat mort (1 Samuel 25:36). Veselia şi râsul lui s-au
transformat în durere, apoi la vreo zece zile, a murit. „De multe
ori chiar în mijlocul râsului inima poate fi mâhnită, şi bucuria
poate sfârşi prin necaz“ (Proverbe 14:13). Când cineva se simte
singur şi are nevoie să fie mereu împrejurul celor ce râd batjocorindu-i pe semenii lor, inima lui nu-L cunoaşte pe Domnul Isus.
Astfel de oameni, oricât şi-ar încerca inima prin astfel de veselii
lumeşti, ea rămâne tot singuratică, goală şi nefericită.
Tot în Scriptură găsim că Haman, nevasta lui Zereş, şi prietenii
lor şi-au plănuit o sărbătoare a lor, după care să termine odată
pentru totdeauna cu Mardoheu, care se temea de Domnul. Zereş
şi toŃi prietenii lui i-au spus lui Haman: „«Să se pregătească o
spânzurătoare înaltă de cincizeci de coŃi, şi mâine dimineaŃă cere
împăratului ca Mardoheu să fie spânzurat. Apoi vei merge vesel
la ospăŃ cu împăratul.» Ideea aceasta i-a plăcut lui Haman, şi a pus
să se pregătească spânzurătoarea“ (Estera 5:14). Această
batjocură şi moarte ruşinoasă pregătită de Haman pentru
Mardoheu s-a întors împotriva lui, el însuşi ajungând să fie
spânzurat pe acea spânzurătoare.
Râsul batjocoritorului nu face faŃă când depresia bate la uşă, nu
face faŃă nici singurătăŃii şi nici diferitelor dureri sau necazuri pe
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care le întâmpină omul pe pământ, ci, dimpotrivă, acest râs îi face
rău, pentru că adună o comoară de mânie din partea lui Dumnezeu
pentru cel care-l practică. Iov a avut parte de râsul batjocoritorilor
şi este foarte posibil ca şi noi ca pocăiŃi să avem parte de un
astfel de test. „Prietenii mei râd de mine, dar eu mă rog lui
Dumnezeu cu lacrimi“ (Iov 16:20). Au existat şi există oameni
care au ales să se numească atei, care nu doar că zac în necredinŃa
lor hrănită de dorinŃa de a nu fi răspunzători nimănui pentru
faptele lor rele, ci au şi batjocorit Scripturile, pe cei care le cred
şi lucrarea lui Dumnezeu. Când au avut posibilitatea, astfel de
oameni i-au persecutat până la sânge pe cei care nu au fost de
acord cu ei. Faptele unor astfel de oameni pot fi asemănate cu un
râs batjocoritor la adresa lui Dumnezeu. „Dar ei şi-au bătut joc de
trimişii lui Dumnezeu, I-au nesocotit cuvintele şi au râs de prorocii Lui, până când mânia Domnului împotriva poporului Său a
ajuns fără leac“ (2 Cronici 36:16).
Oamenii care în loc să-şi încredinŃeze soarta în mâna
Domnului îşi iau soarta în propriile mâini devin tot mai nefericiŃi
şi rata sinuciderilor dovedeşte asta. Doctorii psihiatri au tot mai
mult de lucru şi spitalele de psihiatrie se umplu alarmant de
oameni dezamăgiŃi nu doar de nereuşite pământeşti, ci şi de
reuşitele lor pământeşti care nu le-au adus împlinirea pe care o
căutau, lăsându-i tot lipsiŃi de pace sub apăsarea vinei lor. Cel mai
bun lucru pe care îl poate face un suflet care se împotriveşte voii
lui Dumnezeu este să capituleze înaintea Domnului, pentru că nu
are cum lupta şi câştiga împotriva Lui. Solomon a căutat rostul
lucrurilor pe pământ şi nu şi-a oprit niciun bine. „Am zis inimii
mele: «Haide! Vreau să te încerc cu veselie, şi gustă fericirea.»
Dar iată că şi aceasta este o deşertăciune. Am zis râsului: «Eşti o
nebunie !», şi veseliei: «Ce te înşeli degeaba?»“ (Proverbe 2:1,2).
Solomon a recunoscut că râsul şi veselia provocată de diferite
lucruri, începând de la alcool până la comedianŃii care au meseria
de a-i face pe alŃii să râdă, nu este decât o auto-înşelare. Chiar
dacă astfel de lucruri provoacă râs şi veselie, inima este tot

mâhnită şi nefericită. O altă categorie de râs pe care-l întâlnim în
Sfânta Scriptură este râsul lui Dumnezeu. „Cel ce şade în ceruri
râde, Domnul Îşi bate joc de ei. Apoi, în mânia Lui, le vorbeşte,
şi-i îngrozeşte cu urgia Sa“ (Psalmul 2:4,5). Prima parte a psalmului, în care sunt descrise popoarele ce complotează împotriva
Unsului lui Dumnezeu, descrie motivul pentru care râde
Dumnezeu. Când omul refuză mila lui Dumnezeu şi printr-o viaŃă
trăită în păcat continuă să-L sfideze pe Dumnezeu, este tolerat
pentru o vreme, dar, până la urmă, tot va trebui să stea înaintea lui
Dumnezeu pentru judecată. „Domnul râde de cel rău, căci vede
că-i vine şi lui ziua“ (Psalmul 37:13).
Dumnezeu iubeşte toŃi oamenii, dar cei care aleg să refuze
oferta Lui de pace, făcută posibilă prin jertfa Fiului Său, rămân în
duşmănie cu Dumnezeu. Toate planurile lor sunt zadarnice. Aşa
cum vedem din Cuvânt, ele sunt uneori chiar un motiv de râs pentru Dumnezeu, care are toată puterea. „Fiindcă eu chem şi voi vă
împotriviŃi, fiindcă îmi întind mâna şi nimeni nu ia seama, fiindcă lepădaŃi toate sfaturile mele şi nu vă plac mustrările mele, de
aceea şi eu voi râde când veŃi fi în vreo nenorocire, îmi voi bate
joc de voi când vă va apuca groaza“ (Proverbe 1:24-26). Sânta
Scriptură le spune tinerilor să se bucure şi să fie cu inima veselă,
dar aceste stări nu trebuie să fie provocate de fapte sau vorbe
care-i scoate din limitele ascultării de Cuvântul lui Dumnezeu.
„Bucură-te, tinere, în tinereŃea ta, fii cu inima veselă cât eşti tânăr,
umblă pe căile alese de inima ta şi plăcute ochilor tăi; dar să ştii
că pentru toate acestea te va chema Dumnezeu la judecată“
(Eclesiastul 11:9).
Dumnezeu ne-a creat cu abilitatea de a ne exprima sentimentele prin veselie şi prin râs, dar nu este bine să râdem la orice.
A râde în fată păcatului poate însemna mânjirea hainei sufletului,
prietenie cu lumea şi trădare faŃă de Stăpân. Un copil al
Domnului nu râde la nimic ce i-ar putea păta haina sufletului şi
L-ar putea întrista în acest fel pe Duhul Sfânt cu care a fost
pecetluit pentru ziua răscumpărării. Sfânta Scriptură aminteşte un
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al patrulea fel de râs, care este o bucurie a sufletului mântuit. Ei
sunt aceia care de multe ori varsă lacrimi, dar au în viitor o zi a
bucuriei, întocmai cum spune Domnul Isus în predica de pe
munte. „Ferice de voi care plângeŃi acum, pentru că voi veŃi
râde!“ (Luca 6:21). Lazăr cel sărac, care odată stătea la poarta
bogatului aşteptând ceva bun de la el, a fost de râsul oamenilor;
dar a venit şi pentru el o dimineaŃă în care a gustat din plin fericirea. „Seara vine plânsul, iar dimineaŃa veselia“ (Psalmul 30:5).
Există o veselie şi un râs al biruinŃei pe care îl va experimenta
fiecare suflet mântuit când va fi primit în Cer. Acest râs are vremea lui, aşa cum spune textul citat la început. Credinciosul, deşi
preferă să aibă o faŃă senină, cu un zâmbet de om mulŃumit, nu
râde la orice, nu râde tot timpul ca un om lipsit de minte, ci se
bucură cu cei care se bucură şi plânge cu cei care plâng (Romani
12:15). Chiar dacă acum plângem mai des decât ne veselim, ştim
că vine o vreme când, pentru credincioşi, plânsul va înceta pentru
totdeauna şi bucuria în Duhul Sfânt va fi starea permanentă în
care-şi vor petrece veşnicia. „Cei care seamănă cu lacrimi, vor
secera cu cântări de veselie. Cel ce umblă plângând, când aruncă
sămânŃa, se va întoarce cu veselie când îşi va strânge snopii“
(Psalmul 126:5,6).
MulŃi se întreabă dacă cel care ne-a creat şi ne-a dat simŃul
umorului are şi El, la rândul Lui, acest simŃ. Cuvântul rostit de
Ieremia din partea Domnului cu privirea la Israel a fost aspru de
multe ori, dar, chiar şi în mijlocul mustrării, putem detecta o
umbră de umor. „Aşa vorbeşte Domnul: «Auzim strigăte de
groază; e spaimă, nu este pace! ÎntrebaŃi şi vedeŃi dacă nu cumva
naşte vreun bărbat! Pentru ce văd pe toŃi bărbaŃii cu mâinile pe
coapse ca o femeia la facere? Pentru ce s-au îngălbenit toate
feŃele?»“ (Ieremia 30:5,6). Dumnezeu, care întâi de toate este
Sfânt, ne-a creat după chipul şi asemănarea Sa. Dacă omul are
abilitatea să fie vesel, putem spune că are această abilitate după
asemănarea cu Dumnezeu. „Domnul Dumnezeu tău este în
mijlocul tău, ca un viteaz care poate ajuta; Se va bucura de tine cu

mare bucurie, va tăcea în dragostea Lui şi nu va mai putea de
veselie pentru tine“ (łefania 3:17).
Râsul credinciosului nu constă în hohote necontrolate, ci se
exprimă de obicei prin bucurie şi veselie, care pornesc dintr-o
inimă care-L cunoaşte şi-L iubeşte pe Domnul. „O inimă veselă
este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele“ (Proverbe
17:22). O inimă veselă are ca sursă încrederea în Domnul, care-i
poartă de grijă. „Da, suflete, încrede-te în Dumnezeu, căci de la
El îmi vine nădejdea“ (Psalmul 62:2). Acest râs este o bucurie
lăuntrică ce iese în afară. Bucuria Domnului este şi astăzi o tărie
sufletească (Neemia 8:10) ce ajută sufletul mântuit să treacă mai
uşor prin furtunile vieŃii. O inimă veselă biruieşte mai uşor
stresul vieŃii şi poate fi o oază de reîmprospătare sufletească pentru cei din jur. Veselia inimii şi râsul fac bine sănătăŃii omului.
Această stare spune uneori la fel de bine ca vorbele ce înseamnă
să ai o inimă mulŃumită cu voia lui Dumnezeu pentru viaŃa ta.
Exprimarea sentimentelor prin râs între prieteni, dar nu un râs
ieşit din control, este de obicei un semn de acceptare reciprocă
care leagă prietenii şi chiar îi atrage şi pe alŃii. Aşa cum spunea
Victor Hugo: „Râsul este soarele care şterge iarna de pe feŃele
noastre.“ Adesea găsim în Scriptură că oamenii lui Dumnezeu au
făcut haz de idolii care de multe ori arătau uneori ca nişte sperietori, nu ca cineva care Ńi-ar putea face vreun bine. Este dureros
dar şi amuzant faptul că un meşter de idoli taie un pom şi cu o
parte din lemn îşi prăjeşte carnea, iar din cealaltă parte îşi face un
idol la care cineva să se închine şi să se roage (Isaia 44:15). Un
astfel de om, care se închina lemnului, dar nu dădea atenŃia
cuvenită celui care a făcut lemnul era probabil de râsul duhurilor
necurate. Ilie le-a spus prorocilor falşi adunaŃi pe Carmel să strige
mai tare, pentru că este posibil ca dumnezeul lor să fie plecat în
călătorie sau să doarmă. „La amiază, Ilie şi-a bătut joc de ei şi a
zis: «StrigaŃi tare, fiindcă este dumnezeu; se gândeşte la ceva, sau
are treabă, sau este în călătorie, sau poate doarme, şi se va trezi»“
(1 ÎmpăraŃi 18:27).
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Bucuria şi veselia este potrivită doar pentru copiii lui
Dumnezeu, fiindcă pentru ei viitorul nu păstrează surprize neplăcute, aşa cum este cazul celor care refuză harul lui Dumnezeu
care le aduce oamenilor mântuirea. „şi mi-ai prefăcut tânguirile în
veselie, mi-ai dezlegat sacul de jale şi m-ai încins cu bucurie“
(Psalmul 30:11). Domnului îi place să fim veseli, pentru că
această stare arată că suntem mulŃumiŃi cu voia Lui pentru noi.
Psalmistul a înŃeles bine acest lucru: „SlujiŃi Domnului cu
bucurie, veniŃi cu veselie înaintea Lui“ (Psalmul 100:2), „CântaŃi
cu veselie lui Dumnezeu, care este tăria noastră! ÎnălŃaŃi strigăte
de bucurie Dumnezeului lui Iacov!“ (Psalmul 81:1). Această
dorinŃă a Domnului ca noi să fim veseli se poate vedea şi din
porunca pe care El a dat-o Israelului, când acesta se aduna la un
loc în cinstea Domnului: „Să prăznuieşti sărbătoarea şapte zile în
cinstea Domnului Dumnezeu tău în locul pe care-l va alege
Domnul; căci Domnul Dumnezeu tău te va binecuvânta în
toate roadele tale şi în tot lucrul mâinilor tale, şi de aceea să fii
vesel“ (Deuteronomul 16:15).
Odată la cincizeci de ani, Israelul a primit porunca să sărbătorească anul de veselie, când robii erau eliberaŃi şi proprietăŃile
se întorceau la proprietarii originali. „Căci este anul de veselie:
să-l priviŃi ca ceva sfânt. Să mâncaŃi ce vă vor da ogoarele voastre. În anul acesta de veselie, fiecare din voi să se întoarcă la
moşia lui“ (Leviticul 25:12,13). Bildad, prietenul lui Iov, în conversaŃia cu Iov, Îl descrie pe Dumnezeu ca fiind adevărata sursă a
bucuriei şi a veseliei: „Ba încă, El îŃi umple gura cu strigăte de
bucurie, şi buzele cu cântări de veselie“ (Iov 8:21). Oamenii care
nu au făcut legământ cu Domnul Isus şi nu-I slujesc se bucură de
lucruri trecătoare sau chiar de lucruri de nimic (Amos 6:13), dar
cei care, prin pocăinŃă, au ales ca destinaŃie cerul se bucură şi se
veselesc de lucrurile care vor rămâne veşnic.
„Mă bucur în Domnul, şi sufletul Meu este plin de veselie în
Dumnezeul Meu; căci M-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, M-a
acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o

cunună împărătească şi ca o mireasă împodobită cu sculele ei“
(Isaia 61:10). Îl cunoşti tu pe acest Dumnezeu bun care îmbracă
sufletul cu haina mântuirii? El este la distanŃă de o rugăciune de
tine. Dacă-L chemi ca Stăpân în viaŃa ta, El va veni. Dacă-L
iubeşti, vei citi despre El cu dorinŃa de a-L cunoaşte, vei vorbi cu
El şi apoi vei vorbi despre El. Ai drag de un asemenea
Dumnezeu? Îi simŃi prezenŃa când te rogi? Ai nevoie să laşi inima
să Ńi se lege de El şi chiar să-i dai voie să se îndrăgostească de
acest Dumnezeu bun care vrea să trăieşti fericit. Vei putea face
asta când vei înŃelege că fără de El, viaŃa nu are rost. El nu vrea
ce vrei să-i dai tu până când nu găseşte la tine o inimă care-L
caută, care-L ascultă şi care-L iubeşte, o inimă care spune: „Mi-e
dor de Tine, Domnul meu!“, o inimă care spune cuvintele cu care
se încheie Cântarea Cântărilor: „Vino repede, Iubitule!“
Amin
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47
PLANUL LUI DUMNEZEU PENTRU VIA{A TA
„Căci noi suntem lucrarea Lui şi am fost zidiŃi în
Hristos Isus pentru faptele bune, pe care le-a pregătit
Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.“
Efeseni 2:10

M

ulŃi dintre cei care capitulează în faŃa dragostei
Domnului Isus, la fel ca Saul din Tars, ajung să
întrebe: „Ce vrei să fac?“ În focul dragostei dintâi,
sinceri şi plini de zel pentru Domnul, ei doresc să ştie cum va
decurge restul vieŃii lor pe pământ. Dacă faci parte din categoria
această, este bine să ştii că Dumnezeu are un plan specific pentru
viaŃa ta. Odată ce primim darul mântuirii şi roadele pocăinŃei lasă
să se vadă că într-adevăr căutăm sfinŃirea şi apropierea de
Domnul, viaŃa noastră ia o direcŃie diferită, la fel ca un tren care
a trecut pe la un macaz. Pe parcursul noii noastre vieŃi trăim
evenimente, întâlnim lucruri, locuri şi oameni care vor influenŃa
slujirea noastră şi folosul pe care-l aducem noului Stăpân;
acestea, la rândul lor, ne vor influenŃa răsplata.
Odată ce Dumnezeu i-a vorbit lui Noe cu privire la evenimentele care urmau să aibă loc pe pământ, după ce a primit
instrucŃiunile cu privire la corabie, Noe şi familia lui au trăit zi de
zi cu scopul de a pregăti corabia şi de a propovădui neprihănirea.
Această lucrare a fost lucrarea Lui pentru viaŃa lui Noe. El s-a
conformat planului lui Dumnezeu pentru viaŃa lui, fapt care a
determinat salvarea familiei lui şi perpetuarea vieŃii pe pământ.
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Chemarea lui Dumnezeu nu lasă niciodată sufletul mântuit acolo
unde îl găseşte, ci îi trasează un nou drum după planul şi voia Lui.
Avraam a ajuns să fie un om important pe scena lumii deoarece, odată ce a primit chemarea lui Dumnezeu, a urmat planul şi
voia Domnului. Această voie a Lui l-a făcut bine cunoscut nu
numai în lumea celor mai bogaŃi oameni ai vremii, ci şi în lumea
celor credincioşi deoarece, conform planului lui Dumnezeu, a trecut pe la Moria, unde şi-a dovedit ascultarea şi credinŃa într-un
Dumnezeu mare care poate totul. Ca să ajungă să fie numit
„prietenul lui Dumnezeu“ (Iacov 2:23), a trebuit ca mai întâi să
lase în urmă tot ce părea că-i dă o siguranŃă pământească şi să
meargă pe un drum necunoscut lui, urmând astfel planul lui
Dumnezeu. Metodele prin care El Îşi face lucrarea în viaŃa
noastră urmăresc un plan divin trasat specific pentru viaŃa noastră. Acest plan al Lui pentru noi a fost făcut cu mult timp înainte
ca noi să ne naştem. „Căci noi suntem lucrarea Lui, şi am fost
zidiŃi în Hristos Isus pentru faptele bune, pe care le-a pregătit
Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele“ (Efeseni 2:10).
Trăim vremea unei adormiri şi chiar a unei apostazii în plină
desfăşurare în rândul creştinilor, potrivite cu vremea de dinainte
de venirea Domnului, când cei cu adevărat născuŃi din nou sunt în
minoritate în multe biserici. Din acest motiv trebuie să fim siguri
că acceptăm şi că dăm curs planului lui Dumnezeu pentru noi şi
că nu urmăm planul nostru sau al altor oameni. A nu urma planul
Lui pentru viaŃa ta te expune la pericolul de a-Ńi risipi viaŃa, de a
face pagubă şi dezastru în via Lui sau chiar de a-Ńi pierde
mântuirea. Acest plan al Lui pentru noi include tot ce facem, până
la cele mai mici detalii, întocmai cum viaŃa Domnului Isus pe
pământ a urmat un plan trasat de Tatăl. După acest plan, Isus a
rostit cuvintele Tatălui şi a făcut faptele pe care I le-a dat Tatăl
să le facă.
Rămânând credincios faŃă tot ce a fost scris despre El prin
intermediul prorocilor, a dus la bun sfârşit planul Tatălui (Luca
24:44). După acest plan Domnul Isus a suferit o mare împotrivire
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din partea mai marilor vremii de atunci, apoi şi-a dat viaŃa ca preŃ
de răscumpărare pentru cei păcătoşi. La Iordan, Dumnezeu Tatăl
a spus în auzul tuturor în care îşi găseşte toată plăcerea Fiul Său
preaiubit, dar foarte mulŃi credincioşi trec cu vederea sau nu ştiu
că Fiul spus că Dumnezeu Tatăl ne iubeşte pe noi, oamenii, la fel
cum l-a iubit pe Fiul Său. „Eu în ei, şi Tu în Mine - pentru ca ei
să fie în chip desăvârşit una, ca să cunoască lumea că Tu M-ai
trimis şi că i-ai iubit cum M-ai iubit pe Mine“ (Ioan 17:23).
Aceste cuvinte ale Mântuitorului sunt uimitoare şi aduc pace şi
odihnă în sufletele noastre. În ceea ce priveşte viaŃa Domnului
Isus pe pământ, care a urmat cu precizie planul divin, ar putea fi
rezumată spunând că a făcut voia Tatălui de la care nu s-a lăsat
deviat nici de laudele şi nici de persecuŃia oamenilor.
ViaŃa noastră, care suntem iubiŃi de Tatăl, va urma planul Lui
specific şi desăvârşit pentru noi, în măsura în care voia Lui va
avea prioritate în viaŃa noastră. Dacă vom alege voia Lui şi nu
voia noastră, care este „sinele“ (Luca 9:23) de care trebuie să ne
lepădăm când venim la Hristos, la sfârşitul vieŃii ne vom bucura
că ne-am supus voii Lui devenind astfel oameni duhovniceşti,
legaŃi de cer şi nu de pământ. Domnul Isus a venit pe pământ să
facă voia Tatălui (Evrei 10:7) şi, privind la bucuria care-I era
înainte (Evrei 12:2), a făcut asta în mod desăvârşit. Trăind această
viaŃă, care nu este decât un tranzit de la ce este temporar la ce este
veşnic, ca să nu-Ńi risipeşti clipele pe care le mai ai de trăit, este
bine să te întrebi şi apoi să-I răspunzi Domnului dacă eşti gata să
accepŃi planul Lui pentru viaŃa ta. A nu da un răspuns este un
răspuns în sine şi a crede că poŃi realiza mai mult în viaŃa ta
urmând planul tău decât urmând planul lui Dumnezeu, este o
nebunie. Noi nu ştim nici dacă vom fi în viaŃă mâine, ci doar
presupunem că vom fi în viaŃă.
Ca să poŃi să accepŃi voia Lui trebuie să decizi să nu te opui
crucii pe care El a ales-o pentru tine atunci când te-ai hotărât
să-L urmezi. Ca să te bucuri de o astfel de biruinŃă spirituală,
trebuie să fii ferm convins că planul Lui este bun pentru tine,

chiar dacă în calea ta nu sunt numai oaze ca la Elim, ci mai sunt
şi cuptoare şi GoliaŃi chemaŃi sau îngăduiŃi de El. Ca să poŃi urma
planul desăvârşit al lui Dumnezeu pentru viaŃa ta, trebuie să
înŃelegi şi să accepŃi principiul jertfei şi al sacrificiului ca fiind
parte din viaŃa credinciosului care odată a spus că numai este al
lui, ci Îi aparŃine Domnului cu tot ce este şi cu tot ce are. ştiind că
Tatăl ne iubeşte ca pe Fiul şi cunoscând că fiecare zi din viaŃa
noastră cu toate detaliile din ea a fost scrisă în cartea Lui înainte
ca noi să fi trăit o zi măcar (Psalmul 139:16), poŃi avea încrederea
că urmarea planului Lui pentru tine este cel mai bun lucru pe care
îl poŃi face.
Planul Lui nu va include neapărat să te căsătoreşti cu cel mai
frumos băiat sau cu cea mai frumoasă fată, nu va include neapărat
cel mai bănos serviciu sau cele mai multe proprietăŃi materiale, nu
va include neapărat să ajungi celebru sau respectat pentru
realizări grozave, dar, urmând planul Lui, vei afla ce înseamnă să
guşti fericirea încă de aici, de pe pământ, şi să trăieşti o viaŃă de
împlinită şi să te pui la dispoziŃia lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a
lăsat cu o voinŃă liberă; din acest motiv, mulŃi care trăiesc prin
vedere şi nu prin credinŃă ajung să zădărnicească planul bun al lui
Dumnezeu pentru viaŃa lor (Luca7:30), crezând că planul lor
pentru viaŃa lor este mai bun. Privind în Scriptură la sfârşitul celor
care au ales o cale mai largă, putem vedea că astfel de suflete se
înşeală singure. Domnul Isus a venit să nimicească lucrările celui
rău (1 Ioan 3:8) dezlegându-ne de legăturile cu care ne-a legat cel
rău, ca apoi să putem da curs planului bun al lui Dumnezeu
pentru viaŃa noastră.
Este bine să te întrebi dacă urmezi planul Domnului pentru
viaŃa ta, ca nu cumva să afli la sfârşit de alergare că Ńi-ai urmat
planurile tale, pe cărările alese de inima ta (Eclesiastul 11:9), sau
că ai încercat să faci slujbe pe care El nu Ńi le-a dat. Urmând
drumul ales de El trebuie să fii mulŃumit că ai un Dumnezeu care
nu-Ńi dă tot ce vrei, ci tot ce ai nevoie. Dacă în viaŃa ta a avut loc
o schimbare de Stăpâni, fii mulŃumitor că ai un Dumnezeu bun
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care, potrivit cu talanŃii pe care Ńi i-a încredinŃat, Ńi-a trasat un
drum pe care să mergi împreună cu El. El vrea mult să umble cu
tine, dar El umblă numai pe anumite căi. „Eu umblu pe calea
nevinovăŃiei, pe mijlocul cărărilor neprihănirii, ca să dau o adevărată moştenire celor ce mă iubesc şi să le umplu vistieriile“
(Proverbe 8:20-21). Când umbli cu El, care este ÎnŃelepciunea,
umbli pe căi drepte (Fapte 13:10), care sunt pline de lumină
pentru că El nu umblă în întuneric. Când eşti în lumină nu te
poticneşti, vezi cu uşurinŃă capcanele puse în calea ta şi, chiar
dacă ar fi o vreme de criză, cu Domnul nu vei duce lipsă.
Ca oameni, ne place planul Lui pentru noi când acesta ne trece
printr-o vreme de prosperitate şi când ne bucurăm de sănătate în
trup. Dar planul lui Dumnezeu pentru viaŃa noastră include şi o
vreme de adversitate care, la fel ca nişte dălŃi de diferite mărimi,
ciopleşte lumescul din noi ca să rămână partea spirituală. După
cum pietrele folosite pentru zidirea templului din Ierusalim au
fost cioplite departe de locul unde a fost ridicat templul, tot aşa
dălŃile lui Dumnezeu ne cioplesc pe noi, care suntem pietre vii în
lucrarea şi în zidirea Lui (Efeseni 4:12, Evrei 3:6). Deşi Solomon,
care a zidit templul, a fost un om capabil şi înŃelept, Dumnezeu
nu i-a încredinŃat planurile de construcŃie a templului. Acestea
i-au fost date lui David, care a avut o inimă după inima lui
Dumnezeu (1 Cronici 28:11-19). Dacă inima noastră este pentru
Domnul şi trăirea noastră dovedeşte aceasta, El ne va face cunoscut şi nouă planul Lui cu privire la viaŃa noastră.
Dumnezeu are un scop precis când îngăduie necazul în viaŃa
noastră, dar, aşa cum spune Scriptura, El nu-i necăjeşte cu plăcere
pe copiii oamenilor (Plângeri 3:33). În dorinŃa Lui de a ne pregăti
pentru Cer, înlătură ce nu Îi este plăcut. Dacă ne împotrivim
cârtind şi răzvrătindu-ne, putem suferi pierderi irecuperabile.
Planul lui Dumnezeu pentru viaŃa noastră include necazuri din
diferite motive, precum: creşterea credinŃei noastre, învăŃarea
dependenŃei de El, pedepsirea neascultării, să ne ferească de mândrie sau de alte prăpăstii spirituale pe care noi nu le vedem sau ca

să-şi proslăvească Numele prin supunerea noastră, aşa cum a fost
cazul lui Iov.
Dacă am auzi că un părinte îşi înŃeapă copilul cu un ac, am fi
gata să spunem că-l abuzează; dar când auzi că acel copil are
diabet şi părintele îi dă insulina necesară printr-o injecŃie, am fi
gata să spunem că aceeaşi durere cauzată de înŃepătura acului îi
face bine copilului şi că acel părinte este unul bun. Când simŃim
adversităŃile vieŃii şi avem o credinŃă slabă, parcă am fi gata să
spunem: „Aşa se iubeşte?“, „Sau m-ai părăsit?“, când, de fapt,
aceste lovituri de daltă sunt motivate de dragostea Lui şi de
faptul că nu vrea să ne piardă, ci vrea ca în urma loviturilor de
daltă în noi să se vadă tot mai bine chipul Lui (Efeseni 4:24).
„...Pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât“ (Romani 9:13).
Privind la viaŃa lui Esau, nu putem spune că a dus lipsă de ceva
de pe pământ, ci, dimpotrivă. Totuşi Dumnezeu spune că l-a urât.
Această afirmare a lui Dumnezeu în dreptul lui Esau se datorează
faptului că nu I-au plăcut planurile lui Esau. Pentru că şi-a urmat
planurile lui rele, Dumnezeu l-a lăsat în voia lui şi nu l-a pedepsit ca pe copiii din curvie (Evrei 12:8), de care nu-i prea pasă
nimănui. „Căci Domnul mustră pe cine iubeşte, ca un părinte pe
copilul pe care-l iubeşte!“ (Proverbe 3:12). Un bun exemplu al
felului în care Dumnezeu, după planul pe care l-a trasat pentru
noi, poate alege să ne ferească de mândrie, îl vedem în viaŃa
apostolului Pavel, care a fost înzestrat în mod deosebit pentru
lucrarea Domnului. Pentru el şi pentru oricare om folosit de
Dumnezeu cu succes, mândria a fost şi este un pericol real de care
Dumnezeu poate alege să ne păzească Ńinându-ne smeriŃi prin
slăbiciuni trupeşti, prin felurite înfrângeri sau prin alte metode de
control sau chiar de zdrobire a firii pământeşti. „şi ca să nu mă
umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a
fost pus un Ńepuş în carne, un sol al Satanei, ca să mă pălmuiască
şi să mă împiedice să mă îngâmf“ (2 Corinteni 12:7).
După cum vedem în viaŃa acestui apostol minunat, este nevoie
de maturitate în credinŃă pentru a vedea un bine în aceste lovituri
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de daltă care ni se aplică în viaŃă, cu îngăduinŃa lui Dumnezeu ca
parte din planului Lui pentru viaŃa noastră. „De aceea simt plăcere
în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări,
pentru Hristos; căci când sunt slab, atunci sunt tare“ (2 Corinteni
12:10). După ce Dumnezeu a refuzat cerea lui de a-i lua Ńepuşul
din trup (Galateni 4:14), apostolul Pavel l-a acceptat ca parte din
planul lui Dumnezeu pentru viaŃa lui şi chiar mai mult, a recunoscut în acel tepuş ceva ce făcea bine sufletului lui. El a scris că
scopul acelui Ńepuş a fost să-l Ńină smerit, să nu se îngâmfe în
urma descoperirilor pe care le-a avut de la Dumnezeu.
Mândrie înseamnă încredere în noi, nu în Dumnezeu. Înseamnă a ne baza pe înŃelepciunea noastră, nu pe cea care vine de sus.
Acest fel de gândire este urmat de o stare în care, chiar dacă fără
cuvinte, ne spunem că de fapt nu mai avem foarte multă nevoie
de Dumnezeu. Fie că îşi dau seama sau nu, majoritatea oamenilor
sunt foarte mândri de felul lor de a gândi şi de a judeca; cei mai
mulŃi dintre noi nici nu bănuim cât de slabă ne este puterea de a
raŃiona corect fără înŃelepciunea care vine de sus. Apostolul Pavel
mai aminteşte un necaz prin care a trecut, când s-a văzut aproape
de moarte, ca apoi să explice că scopul acelui necaz a fost să-l
facă să-şi pună încrederea în Dumnezeu. „Ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim; pentru ca să ne punem încrederea nu în
noi înşine, ci în Dumnezeu care învie morŃii“ (2 Corinteni 1:9).
Planul lui Dumnezeu pentru viaŃa noastră include aceste
tepuşuri şi zdrobiri ale voii noastre, ca în urma golirii noastre de
firea pământească, puterea Lui să fie desăvârşită în noi. Apostolul
Pavel, care a experimentat această îndoită măsură din puterea lui
Dumnezeu, a ajuns până la urmă să spună că se bucură în slăbiciune. A te bucura în acest fel este împotriva firii noastre omeneşti, pentru că noi, ca oameni, vrem să ne ascundem slăbiciunile
şi nu să le expunem. Bucuria în slăbiciune este potrivită omului
duhovnicesc. Fiecare dintre noi avem de ales să ne recunoaştem
sau chiar să ne expunem slăbiciunile, ca să primim mai mult har,
sau să le ascundem, dându-ne drept alŃii şi rămânând în acest fel

slabi din punct de vedere spiritual. De la a se simŃi rănit de Ńepus,
apostolul Pavel a trecut la acceptarea cu bucurie a acestei stări de
slăbiciune în trup, odată ce a înŃeles scopul acelui Ńepuş şi felul în
care-l îmbogăŃeşte spiritual.
Cu siguranŃă planul lui Dumnezeu pentru viaŃa ta va include
astfel de Ńepuşuri, precum o pierdere sau chiar o boală în trup. Ce
vei face când Dumnezeu va alege să nu-Ńi ia Ńepuşul? Vei mai fi
de acord cu planul Lui pentru viaŃa ta? Dumnezeu nu este niciodată mai glorificat de viaŃa noastră decât atunci când Îi dăm slavă
din mijlocul necazului, ca cei trei din Babilon. Când umbli cu
Dumnezeu înainte de a intra în cuptor, poŃi fi sigur că El umblă cu
tine şi când eşti în cuptor. Este posibil ca planul lui Dumnezeu
pentru viaŃa ta să includă situaŃii dificile în care să înveŃi să
depinzi doar de Domnul, ca astfel credinŃa ta să crească. Un
creştin fără credinŃă este ca o casă plină de tot felul de aparate
moderne electrice de uz casnic, dar care nu are o sursă de curent
electric. Se spune că atunci când se alegea lemnul pentru catargul
unei corăbii, se căutau pomii înalŃi de pe vârful unui munte, pentru că erau deja încercaŃi de furtună.
După planul Lui, trecem uneori prin furtunile vieŃii cu scopul
de a fi pregătiŃi şi neclintiŃi în credinŃă pentru o lucrare sau pentru o slujbă specifică la care El urmează să ne cheme. Alteori
trecem prin stări dificile pentru a învăŃa să simŃim cu alŃii care
sunt în necaz, pentru că credinŃa fără de dragoste ne poate face
nişte fanatici religioşi. şcoala prin care ne trece Dumnezeu are
unele materii mai dificile şi uneori nu învăŃăm astfel de lecŃii până
nu falimentăm. După scopul urmărit de planul Lui pentru noi,
Dumnezeu poate alege să facă să Ńâşnească izvoare de binecuvântare în calea noastră sau poate alege să le sece. Într-o vreme de
secetă, prorocul Ilie a fost trimis la râul Cherit care, după o vreme,
a secat, pentru ca Ilie atunci şi noi astăzi să confundăm sursa de
binecuvântare cu metoda prin care vine binecuvântarea. Planul lui
Dumnezeu pentru viaŃa ta poate include multe sau foarte puŃine
proprietăŃi materiale, dar nu uita că devii bogat atunci când nu
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vrei mai mult decât ai. Uneori El alege să ne ia ce avem, pentru
că devenim prea absorbiŃi de dorinŃa de a aduna lucruri materiale
şi nu ne oprim din iureşul în care ne prind cerinŃele vieŃii până
când nu suferim pierderi.
Există în viaŃa ta timp şi pasiune pentru lucrarea Domnului?
Sau aştepŃi până când îŃi face Dumnezeu timp? MulŃi sunt gata să
facă orice pentru a-L vesti pe Domnul Isus, cu excepŃia să spună
cuiva de lângă el, în cuvinte simple, ce a făcut Domnul în viaŃa
lui. Ar fi o crimă să cunoşti tratamentul pentru cancer şi să nu îl
spui şi altora, dar este chiar mai rău să ştii cum se poate primi
darul mântuirii şi să nu spui mai departe. În mod sigur, planul lui
Dumnezeu pentru viaŃa ta include vestirea mântuirii care se
primeşte prin credinŃa în Domnul Isus. Odată salvaŃi din păcat,
suntem ca nişte jgheaburi care dau mai departe şi altora din apa
binecuvântată care vine de sus. Cineva spunea că nu ar vrea să fie
mai mult decât un cui care Ńine un tablou, adică vrea să-L prezintă pe Hristos celor ce privesc spre el. Aşa este orice lucrător al
Domnului care atrage atenŃia şi admiraŃia celor din jur, nu spre el,
ce spre Acela care i-a dat să semene sămânŃa Cuvântului.
Cel care împarte drept Cuvântul, fără să-l strice şi fără să mute
hotarul pus de Scriptură, ştie că în economia cerului îŃi dă valoare
ceea ce faci pentru a te micşora pe tine în ochii tăi cu scopul de
a-L înălŃa pe Hristos în viaŃa ta şi în mediul în care trăieşti.
Istoria are multe profile istorice ale unor oameni care au vrut să
stăpâneasca pământul şi ştim ce s-a ales de ei. Dar Dumnezeu
vrea ca El să stăpânească peste noi pentru că suntem ai Lui prin
dreptul care-l are ca Creator şi ca Răscumpărător. Dumnezeu are
gânduri şi planuri bune cu privire la viitorul tău veşnic, dar lasă la
alegerea ta dacă vrei să-L asculŃi supunându-te „chemării cereşti“,
sau dacă vrei să-Ńi croieşti singur soarta, atât cea de pământ cât şi
cea veşnică. RenunŃarea la voia ta şi acceptarea călăuzirii
Duhului Sfânt (Galateni 5:16) Îi va aduce glorie lui Domnului atât
în zilele cu soare cât şi în zilele cu nori. Nimic nu e la voia întâmplării în viaŃa ta şi El, care este Răscumpărătorul şi Mijlocitorul

celui care se încredere în El, va duce la bun sfârşit lucrarea pe care
a început-o în viaŃa ta. Dacă alegi să urmezi planul lui Dumnezeu
pentru viaŃa ta, fie că vei trece prin văile necazurilor sau că vei
trece mai mult pe culmile prosperităŃii, atâta timp cât rămâi în
ascultare de voia Lui pentru viaŃa ta, nu-Ńi va lipsi pacea din suflet
şi nici bucuria mântuirii.
Fii sigur că-L recunoşti pe Dumnezeu ca fiind centrul oricărei
lucrări din viaŃa ta şi te vei număra în categoria celor mai fericiŃi
oameni de pe pământ. Ei sunt călăuziŃi de Duhul Sfânt şi îşi analizează mereu starea spirituală folosind Sfânta Scriptură. Alege să
te supui astăzi voii Lui, începând cu pocăinŃa şi până la viaŃa de
sacrificiu trăită în folosul ÎmpărăŃiei Lui, ştiind că eşti în mâna
Celui care Ńi-a dovedit la Golgota că te iubeşte. Dacă faci această
alegere, într-o zi te vei bucura de cununa pe care Ńi-a pregătit-o şi
de locul pe care-l vei avea în ÎmpărăŃia Lui eternă.
Amin
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48
C}S}TORIA TINERILOR CREDINCIO|I
„SupuneŃi-vă unii altora în frica lui Hristos.“
Efeseni 5:21
„Nimeni să nu-şi caute folosul lui, ci fiecare să caute
folosul altuia.“ 1 Corinteni 10:24

D

intre toate metaforele cu care Domnul Isus ar fi putut
alege să reprezinte întâlnirea Lui cu Biserica, pe care a
răscumpărat-o cu sângele Său, a ales-o pe cea a nunŃii
dintre un mire şi o mireasă care se iubesc şi abia aşteaptă momentul când îşi vor începe viaŃa împreună. Ziua căsătoriei celui
credincios este o zi încărcată cu emoŃii şi semnificaŃie; este o zi
aşteptată cu mult entuziasm şi face parte din zilele care am vrea
să treacă mai încet. Familia care se încheagă printr-o căsătorie
făcută în Domnul este o mică biserică. Ea are menirea să reprezinte relaŃie dintre Hristos şi Biserică. Această sărbătoare din
viaŃa celui credincios nu este o invenŃie omenească, ci este
rânduită de Dumnezeu pentru a-l face pe om complet şi fericit.
Copiii Domnului nu subscriu la ideile monastice ale
călugărilor, care pretind că dispreŃuiesc nevoile legitime ale
trupului. Din acest motiv, credincioşii nu opresc căsătoria, ci o
încurajează. Celibatul este potrivit pentru foarte puŃini oameni,
care ştiu să biruiască singurătatea din ei. Dumnezeu a spus că nu
este bine ca omul să fie singur şi de mii de ani omul a fost de
acord cu El. După ce cei doi sunt uniŃi la altar prin legământ înaintea Domnului, ei încep o viaŃă trăită împreună în care se unesc
472

emoŃional, fizic, intelectual, spiritual şi în acest fel ei îşi unesc
dorinŃele şi destinele pentru a fi folositori ÎmpărăŃiei lui
Dumnezeu. Pentru multe biserici, o nuntă este un test. De multe
ori, din dorinŃa de a fi în pas cu moda sau din cauză că sunt invitate şi persoane care nu-L cunosc pe Domnul, disciplina este mai
relaxată şi apare pericolul ca o astfel de zi, în loc să fie o punte
spre cer, să fie o punte spre lume. Casa de rugăciune nu este o
casă a idolilor sau a destrăbălării, ci o Casă a Domnului. Din acest
motiv, Biserica Domnului nu doarme, ci este vigilentă în astfel de
zile festive, pentru că omul, sub pretextul slobozeniei creştine,
este gata să-şi schimbe obiceiurile bune cu obiceiuri rele care
favorizează idolatria.
Biserica Domnului a fost trimisă să ducă un mesaj curat, adevărat şi clar lumii nemântuite. Ea are valori de păstrat şi de transmis mai departe şi o zi de nuntă spune ceva despre nivelul spiritual sau lumesc al bisericii (Galateni 5:13). O căsătorie poate fi o
mare binecuvântare sau o mare nenorocire, după felul în care cei
doi trag la acelaşi jug având ca prioritate viaŃa veşnică spre care
sunt îndreptaŃi. Scufundarea Titanicului a costat o sută cincizeci
de milioane de dolari, accidentul vasului petrolier Valdez Exxon
a costat două miliarde şi jumătate de dolari, explozia navei
spaŃiale Challenger a costat cinci miliarde şi jumătate de dolari,
iar explozia navei Columbia a costat treisprezece miliarde de
dolari, dar căsătoria care nu este după voia Domnului poate costa
mai mult decât toate acestea împreună.
O căsătorie care nu este făcută în Domnul sau care începe în
Domnul, dar nu este păstrată curată, poate costa sufletul - care
valorează mai mult decât lumea întreagă. „Nu vă înjugaŃi la un
jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce legătură este între
neprihănire şi fărădelege? Sau cum poate sta împreună lumina cu
întunericul?“ (2 Corinteni 6:14). Astăzi se schimbă adevărurile de
temelie ale familiei, urmărindu-se distrugerea ei. Din acest motiv,
biserica Domnului trebuie să vegheze ca tinerii să nu fie otrăviŃi
de minciunile lumii. Toate lucrurile au timpul lor. Când vine tim473
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pul căsătoriei, cei care se căsătoresc în Domnul nu aleg doar cu
ochii. Ei trebuie să facă pasul căsătoriei înŃelegând că acceptă nu
doar beneficii, ci şi mari responsabilităŃi din ziua când ajung să fie
declaraŃi căsătoriŃi pentru că din acea zi vor trebui să înveŃe să fie
una. Dacă eşti un tânăr sau o tânără care vrei să te căsătoreşti,
probabil că vrei ca cel sau cea care-Ńi va fi partener pe viaŃă să
aibă anumite calităŃi. Ai tu acele calităŃi?
O căsătorie sănătoasă în credinŃă Îi va aduce glorie lui
Dumnezeu şi nu va fi destrămată de furtună, pentru că are stâlpi
tari şi în acest fel vor fi o mărturie bună pentru cei din jur. O căsătorie în Domnul înseamnă o unire sfântă între două persoane. La
fel cum s-a ocupat de Adam, care şi-a dorit un ajutor potrivit,
Dumnezeu uneşte şi azi prin căsătorie tineri care să trăiască o
viaŃă împlinită, cu folos duhovnicesc. Să nu uităm însă că înainte
ca Domnul să-i dea acest ajutor potrivit, Adam era prieten cu
Dumnezeu. Este rânduiala Cerului ca omul să lase pe mama sa şi
pe tatăl său şi să se lipească de nevasta sa. PărinŃii i-au crescut, au
investit în ei, le-a dat rădăcini, dar vine timpul să le dea aripi,
adică să-i lase să plece de sub autoritatea lor ca să-şi întemeieze
propriul cămin.
Căsătoria include şi o bună comunicare între cei doi. În cazul
primilor oameni vedem că atunci când Adam nu a vorbit cu Eva,
s-a găsit altcineva ca să vorbească cu ea şi acel cineva a semănat
moarte. La fel ca în Eden, căsătoria în Domnul este şi astăzi
atacată de vrăjmaşul care îi întreabă din când în când, atât pe unul
cât şi pe celălalt, la fel cum i-a întrebat pe părinŃii noştri în Eden:
„Nu vrei ceva mai mult decât atât?“ Primul pas spre cădere este
să spui că nu poŃi să cazi. Nu trebuie să uităm suntem răspunzători în faŃa lui Dumnezeu de acest legământ important în
pelerinajul nostru spre Cer. Cei doi tineri care se căsătoresc în
Domnul vin din lumi diferite şi din ziua nunŃii îşi formează o
lume proprie în care, dacă vor binecuvântarea de sus, se lasă
guvernaŃi de principiile Scripturii. De cele mai multe ori, cei doi
nu au idee cât de diferiŃi sunt, pentru că ajung să aibă de-a face cu

persoana reală cu care sau căsătorit abia după primele săptămâni
de căsnicie. Până la momentul ceremoniei cei doi îşi fac declaraŃii
de fidelitate şi de dragoste, dar momentul cununiei pecetluieşte
această unire.
Majoritate tinerilor spun că vor să se căsătorească pentru că
sunt îndrăgostiŃi, că vor să aibă o casă a lor, o familie a lor, iar
tinerele îşi doresc o gospodărie şi să fie ocrotite. Un motiv mai
spiritual este revărsarea bunătăŃii şi a dragostei din inimă peste
viaŃa cuiva pentru a-l face fericit sau pentru a o face fericită. Este
foarte important să vedem diferenŃa dintre a fi îndrăgostit şi
porunca de a iubi la care se angajează doi tineri credincioşi. Standardul lumii pentru cei care se căsătoresc se limitează de obicei la
faptul că sunt îndrăgostiŃi sau la vreun interes pământesc; dar
standardul celor care vor să ajungă în cer este mult mai înalt. Aşa
cum o scânteie poate produce o explozie, tot aşa unii spun cu o
privire că s-au îndrăgostit. Când tinerii se îndrăgostesc, descoperă
în ei energii şi curaj deosebit. Într-o astfel de stare tinerii devin
creativi şi piedicile care sunt în calea lor devin Ńinte pe care le
atacă fără frică pentru că au o persoană în viaŃa lor pe care o
iubesc şi care poate le-a spus că îi iubeşte.
„Pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe braŃul tău;
căci dragostea este tare ca moartea, şi gelozia este neînduplecată
ca locuinŃa morŃilor; jarul ei este un foc, o flacără a Domnului.
Apele cele mari nu pot să stingă dragostea, şi râurile n-ar putea
s-o înece...“ (Cântarea Cântărilor 8:6-7). Oricât ar fi cineva de
îndrăgostit, dragostea nu este de ajuns în reŃeta unei căsătorii de
succes în Domnul. Când doi tineri vin în biserică să fie cununaŃi,
nu sunt aşa de mult interesat de cât de îndrăgostiŃi sunt unul de
celălalt cât sunt de interesat să văd dacă ei înŃeleg că prin
legământul în care intră, spun că aleg să se iubească toată viaŃa
lor. Este important să înŃeleagă că se angajează să se iubească
unul pe celălalt şi acest fel de iubire nu depinde de emoŃii, de pasiunea cărnii, de frumuseŃe, de succes pământesc sau de sănătate.
Acest fel de iubire este explicată mai detaliat în capitolul 13 din
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prima epistolă scrisă de apostolul Pavel corintenilor. Este vorba
despre lucrurile pe care le face şi pe care nu le face dragostea.
Amândoi trebuie să înŃeleagă că se angajează să se iubească reciproc pentru restul vieŃii lor (Tit 2:4, Efeseni 5:25).
Deşi nu este cel mai important, ideal este ca ei să fie îndrăgostiŃi unul de celălalt când se căsătoresc şi, dacă sunt înŃelepŃi,
vor păstra această flacăra a iubirii arzând pentru că ea face viaŃa
nu numai frumoasă, ci şi mai uşoară. Când cei credincioşi se căsătoresc în Domnul, adică sunt doi tineri care au făcut legământ cu
Domnul Isus şi au dovedit că Dumnezeu are prioritate în viaŃa lor,
ei se obligă înaintea lui Dumnezeu, care este martor (Maleahi
2:14), să se iubească şi când sunt îndrăgostiŃi, dar şi când nu sunt.
Ei aleg să se iubească şi când văd o persoană mai frumoasă, sau
când văd pe cineva mai talentat sau cu o situaŃie materială mult
mai bună decât persoana cu care s-au căsătorit. Cei credincioşi
aleg să se iubească pentru că au promis Domnului asta şi căsătoria lor este o poză a dragostei dintre Hristos şi Biserica Lui.
Ca să poŃi să iubeşti căutând folosul celuilalt, aşa cum spune
Scriptura, trebuie ca mai întâi să-Ńi păzeşti inima (Proverbe 4:23).
Numai când Ńi-o păzeşti, ca nu cumva, să se strecoare spioni distrugători în cetatea inimii tale prin intermediul gândurilor, poŃi să
fii un soŃ sau o soŃie care iubeşte şi caută folosul celuilalt. Porunca de a iubi este scurtă, dar are implicaŃii imense în viaŃa celor
credincioşi care nu procedează ca lumea - care la un moment dat
spune: „nu mai sunt îndrăgostit“, sau „căsătoria nu-mi aduce niciun avantaj“, şi se despart. Oamenii care au părăsit frica de
Domnul lasă ca problemele netratate să fisureze prietenia lor, ca
apoi să nu se poată ierta, să nu se poată suporta şi să recurgă la
divorŃ. Alegând divorŃul, ei aleg să ignore dezastrul pe care
acesta îl produce, pentru că a divorŃa înseamnă a face ceva ce
Dumnezeu urăşte şi a face un pas în întuneric, de unde nu este
sigur că te vei mai întoarce.
Tinerii credincioşi urmează un standard spiritual, motiv pentru
care relaŃia lor nu depinde doar de sentimente care să-i poarte în

sus şi în jos. Cei care se gândesc să se căsătorească trebuie să se
întrebe nu doar dacă sunt îndrăgostiŃi, ci, mai important decât
asta, trebuie să se întrebe dacă sunt gata să încheie un legământ
înaintea unui Dumnezeu sfânt prin care să accepte să iubească
acea persoană toată viaŃa lor. Ei trebuie să se completeze unul pe
celălalt şi astfel pot porni pe drumul căsniciei ştiind că vor avea
ce să investească în căsătoria lor. De exemplu, dacă investesc
milă, respect, iertare, bunătate, vor avea aceste lucruri la dispoziŃie când vor avea nevoie de ele în viaŃa lor de căsnicie.
Există agenŃii matrimoniale, care unesc persoane în vederea
căsătoriei şi fiecare se laudă cu felul în care ştie să potrivească şi
să unească persoane care au aceleaşi interese şi obiceiuri.
Dumnezeu nu este interesat neapărat să unească prin căsătorie
credincioşi care se potrivesc în toate obiceiurile. „De altă parte,
ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce
iubesc pe Dumnezeu, şi anume, spre binele celor ce sunt chemaŃi
după planul Său“ (Romani 8:28). Acest bine cunoscut verset este
valabil şi când este vorba de diferenŃele care apar în căsătoria
celor credincioşi. Cei doi care se căsătoresc au fiecare o voinŃă şi
trebuie să ştie că cele două voinŃe vor veni uneori în conflict una
cu cealaltă. Dacă ar fi desăvârşiŃi, cei doi nu numai că s-ar plictisi, dar nu ar avea oportunitatea să lase ca diferenŃele, uneori
chiar supărătoare, să modeleze în ei chipul lui Hristos.
Domnul Isus ne-a arătat milă prin faptul că nu ne-a dat ce meritam - adică pedeapsă - şi ne-a făcut parte de har prin a ne da ce nu
meritam - iertare. Prin toate acestea, Domnul Isus şi-a arătat
dragostea Lui necondiŃionată faŃă de noi. Aceste principii - de
arăta milă, de a da har şi de a iubi necondiŃionat - pot lucra în viaŃa
de căsnicie şi în loc de probleme, ajungi să vezi oportunităŃi de
creştere spirituală şi de a-I semăna Lui tot mai mult. PoŃi să ierŃi,
să dai har şi să iubeşti necondiŃionat atunci când înŃelegi că tu
însuŃi ai avut parte de acestea din partea Domnului şi tu însuŃi ai
nevoie de acestea şi din partea soŃului sau a soŃiei tale. Printr-o
astfel de iubire caldă, reciprocă şi în care se caută folosul celuilalt,
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se păstrează pacea într-un echilibru spiritual pentru că suntem
chemaŃi să slujim unii altora, nu să fim slujiŃi.
Căsătoria a doi tineri în Domnul şi viaŃa lor plină de dragoste
sinceră este singurul lucru care a rămas din fericirea din Eden.
Căsătoria este cuibul rânduit de Dumnezeu pentru procreare, este
locul unde cei doi pot găsi fericire în prietenia lor, ştiind că şi-au
pus viaŃa pentru eternitate în mâna Domnului. Ei pornesc pe un
drum nou ştiind că unele lucruri trebuie să rămână în urmă, iar
altele trebuie să le continue. Ei lasă în urmă singurătatea şi introvertirea. Lasă în urmă ideea că ceva le aparŃine personal şi se
obişnuiesc să spună este „al nostru“. Ei lasă în urmă căutarea unei
alte persoane, dependenŃa de părinŃi şi îşi asumă autoritatea de a
lua decizii pentru viaŃa lor ştiind că în caz de nevoie găsesc la
părinŃi sau la păstor un sfat bun. Ei nu lasă în urmă şi nu încetează
părtăşia pe care o au cu biserica şi nici nu întrerup legătura cu
părinŃii, ci continuă să-i respecte. Ei nu se opresc şi nu încetează
în pregătirea lor pentru cer şi, ştiind că vor avea de luptat împotriva egoismului lor, vor cântări fiecare situaŃie care necesită o
decizie, având gândul lui Hristos (1Corinteni 2:16).
Cei care se căsătoresc trebuie să nu se joace cu cuvinte
nepotrivite, întrucât cuvintele pot nu numai să zidească o căsnicie, ci o pot şi dărâma. Este bine ca tinerii credincioşi să ştie că
ceea ce ei fac în casa lor va spune despre ei fie că trăiesc ca în
Ierusalim, în pace, fie că trăiesc ca în Babilon, într-o continuă
căzneală. Căsătoria este un pas în căutarea fericirii şi psalmistul
Asaf defineşte pentru noi ce înseamnă adevărata fericire. „Cât
pentru mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu: pe
Domnul Dumnezeu Îl fac locul meu de adăpost, ca să povestesc
toate lucrările Tale“ (Psalmul 73:28). Acest principiu, care
defineşte prioritatea copilului lui Dumnezeu, lucrează în folosul
căsătoriei făcute în Domnul.
Chiar şi în momentele mai înnorate ale căsniciei, chiar dacă cei
doi au ajuns să aibă o oarecare distanŃă între ei, dacă amândoi se
apropie de Domnul, în mod inevitabil se apropie şi unul de

celălalt. Atunci când amândoi ajung împreună înaintea Domnului,
apare în viaŃa lor fericirea pe care şi-o doresc. Pentru ca acest
principiu să funcŃioneze, trebuie ca amândoi să vrea să se apropie
de Domnul, evitând neglijarea drepturilor lui Dumnezeu în casa
lor. Apropiindu-se unul de altul, comunicarea se transformă în
conversaŃie, care implică schimbarea de idei şi, printr-o supunere
dorinŃelor celuilalt, se ajunge şi se menŃine pacea şi bucuria. O
astfel de atitudine face din casa lor un loc al revărsării bunătăŃii,
a iertării şi a dragostei. Cei care lucrează la căsătoria lor în acest
fel ajung să afle că fericirea vine de la Domnul şi nu de afară, ci
din casa lor, care poate deveni un colŃ de rai. Prin preŃuire, respect
şi protecŃie, fiecare are control asupra soŃului sau a soŃiei lui.
O căsătorie fără rezerve şi fără secrete primeşte binecuvântarea
Cerului. Într-o astfel de căsătorie, fiecare ştie că celălalt îi spune
adevărul. Într-o astfel de casă cuvintele: „Am greşit! Ai dreptate!
Iartă-mă!“ nu sunt greu de rostit, pentru că cei doi au înŃeles că
sunt soŃ şi soŃie, dar întâi de toate sunt robi ai lui Isus Hristos,
care-i învaŃă să fie smeriŃi. Nu poŃi să ai o grădină frumoasă, chiar
dacă o începi bine, dacă nu o îngrijeşti. Tot aşa, o căsnicie
fericită necesită îngrijire. Asta înseamnă să fii gata să asculŃi
întrerupând alte activităŃi şi să fii gata să vorbeşti despre ce gândeşti. ImaginaŃia, creativitatea şi chiar amorul trebuie încurajat în
căsnicie, sau aceste acŃiuni se vor îndrepta spre o altă direcŃie.
Cine vrea fericire în cămin nu dezgroapă dezamăgirile vechi,
experienŃele triste din căsătorie şi nu-şi compară soŃul sau soŃia cu
altă persoană, mai frumoasă sau mai capabilă.
Chiar dacă cultura în care au crescut a căutat să-şi pună
amprenta pe caracterul lor, cei care se căsătoresc în Domnul, pentru că nu doar îşi clătesc mintea cu Cuvântul Scripturii, ci-şi
umplu inima cu El, nu trădează încrederea pe care o au unul în
celălalt. Astfel de tineri ştiu că a fi în pas cu Dumnezeu îi va face
să nu fie în pas cu lumea, dar faptul că ei ştiu că împreună vor
moşteni Cerul le este mai mult decât de ajuns să compenseze
orice săgeată a batjocorii care s-ar îndrepta spre ei. Ei ştiu despre
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conflicte că uneori sunt aproape inevitabile, dar, menŃinând un
duh blând şi liniştit, pot găsi în Scriptură răspunsurile potrivite
pentru întrebările vieŃii. Sfatul Scripturii îi va feri de decizii pripite şi îi va ajuta să împlinească voia lui Dumnezeu pentru viaŃa
lor. Într-o lume nemulŃumită, ei învaŃă să fie mulŃumiŃi şi mulŃumitori şi tratează deciziile cu seriozitate, ştiind că după legea dată
de Creator, căreia nu i se poate sustrage nimeni, o faptă sau o
vorbă este ca o sămânŃă semănată; ea atrage după sine un seceriş.
Căsătoriile tinerilor credincioşi pentru care culoarea albă a
rochiei miresei încă mai reprezintă ceva important sunt simbolul
a ce va avea loc în curând în Ceruri, şi anume a nunŃii Mielului.
„Să ne bucurăm, să ne veselim, şi să-I dăm slavă! Căci a venit
nunta Mielului; soŃia Lui s-a pregătit“ (Apocalipsa 19:7). „...Vino
să-Ńi arăt mireasa, nevasta Mielului!“ (Apocalipsa 21:9). Spre
deosebire de tradiŃia orientală, în care căsătoriile erau planificate
de părinŃi şi cei doi tineri trebuiau să înveŃe să se accepte şi să se
iubească, căsătoria Miresei, adică a Bisericii, cu Mirele Isus este
o căsătorie de bunăvoie, motivată de dragoste. Când Eliazar a
cerut pe Rebeca în căsătorie pentru Isaac, fiul stăpânului lui,
această tânără a fost întrebată: „...Vrei să te duci cu omul acesta?...“ (Geneza 24:58).
Fiecare om care aude mesajul Evangheliei este invitat prin
pocăinŃă să se facă un copil al Domnului şi mădular în trupul
Domnului - Biserica lui Dumnezeu. Fiecare suflet în parte este
întrebat, cum a fost întrebată Rebeca, dacă vrea, metaforic
vorbind, să fie Mireasa Domnului şi să plece pentru a fi cu El nu
o viaŃă de om, ci veşnic. Cum ai răspuns tu acestei întrebări?
Există mulŃi poeŃi renumiŃi şi scriitori apreciaŃi de lume, dar
nimeni nu scrie mai frumos decât Dumnezeu când este vorba
despre gândurile şi despre planurile Lui cu privire la nunta
Mielului. Psalmul 45 este un psalm mesianic, numit de Luther şi
„psalmul nunŃii“, care, prin cuvinte alese, arată căldura dragostei
dintre cei doi. Cântarea Cântărilor prezintă căsătoria dintre doi
care se iubesc şi numeşte ziua nunŃii „vremea cântării“. „Căci iată

că a trecut iarna; a încetat ploaia, şi s-a dus. Se arată florile pe
câmp, a venit vremea cântării...“ (Cântarea Cântărilor 2:11-12).
Poporul răscumpărat de Domnul va cânta o cântare nouă în ziua
nunŃii Mielului; cântare pe care o vor putea cânta doar cei răscumpăraŃi de Mirele Isus: „Cântau o cântare nouă înaintea
scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii şi înaintea
bătrânilor“ (Apocalipsa 14:3).
Cei care slujesc Domnului şi îşi păstrează curată haina sufletului sunt iubiŃi mult de Domnul Isus. „...Tu, pe care te iubeşte
inima mea“ (Cântarea Cântărilor 1:7). Mireasa, adică Biserica, la
rândul ei, Îl aşteaptă în fiecare zi pe Mirele Isus şi spune: ,,Vino,
Doamne Isuse!“ (Apocalipsa 22:20). „şi Duhul şi Mireasa zic:
«Vino!» şi cine aude, să zică: «Vino!» şi celui ce îi este sete, să
vină; cine vrea, să ia apa vieŃii fără plată!“ (Apocalipsa 22:17).
„Vino repede, Iubitule!“ (Cântarea Cântărilor 8:14).
Amin
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49
UN OM SCHIMBAT DE CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU
„În clipa când au scos argintul care fusese adus în
Casa Domnului, preotul Hilchia a găsit cartea Legii
Domnului dată prin Moise.“ 2 Cronici 34:14

P

rintre împăraŃii care s-au perindat la conducerea łării
Sfinte, când israeliŃii au cerut un împărat, prin moştenire
a ajuns la conducere un copil de 8 ani, cu numele de
Iosia. El, ajutat de sfetnici, a domnit peste Ńara lui Iuda timp de
treizeci şi unu de ani. Remarcabil cu privire la viaŃa acestui tânăr,
care a fost crescut într-o casă idolatră, a fost faptul că în viaŃa lui
s-a produs o schimbare în bine când a ajuns în contact cu Cartea
Legii dată de Dumnezeu prin Moise, care a fost găsită de preotul
Hilchia în Casa Domnului.
Iosia, împăratul lui Iuda, când a ajuns să cunoască Cuvântul
Domnului, a fost adânc mişcat şi nu a rămas doar la o părere de
rău şi nici nu s-a limitat la o pocăinŃă temporară. El a făcut
schimbări în casa lui şi în Ńara pe care o conducea, pentru a se conforma cerinŃelor lui Dumnezeu. „Când a auzit împăratul cuvintele
Legii, şi-a sfâşiat hainele“ (2 Cronici 34:19). Inima lui Iosia s-a
înduioşat când a auzit cuvintele Legii, ca apoi să treacă la reforme
serioase în ceea ce priveşte felul de slujire. După cum reiese din
cuvântul pe care l-a primit din partea Domnului prin prorociŃa
Hulda, pocăinŃa lui nu a trecut neobservată de Dumnezeu. „Iosia
a îndepărtat toate urâciunile din toate Ńările copiilor lui Israel, şi a
făcut ca toŃi cei ce se aflau în Israel să slujească Domnului,
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Dumnezeul lor. În tot timpul vieŃii lui, nu s-au abătut de la
Domnul, Dumnezeul părinŃilor lor“ (2 Cronici 34:33).
În viaŃa lui Iosia, care a dat dovadă că are o inimă sensibilă la
glasul Domnului, avem exemplul unui om schimbat de Cuvântul
lui Dumnezeu, care a ajuns apoi să schimbe în bine o Ńară
întreagă. ÎnvăŃătura esenŃială care se desprinde din istoria vieŃii
acestui împărat este că omul care citeşte Sfânta Scriptură dorind
sincer să cunoască adevărul, ajunge să aibă viaŃa schimbată.
Cuvântul lui Dumnezeu, scris de oamenii făcuŃi destoinici de
Dumnezeu, nu este de obârşie omenească (Galateni 1:11), nu este
doar o carte de istorie, de povestiri sau de cunoştinŃe literare de
tot felul, ci este Cuvântul lui Dumnezeu, care are viaŃă şi, pentru
că este viu, este lucrător ( Evrei 4:12).
Prin pocăinŃă şi întoarcere sinceră la Dumnezeu, comoara din
această Carte poate deveni comoara inimii tale, pe care nimeni nu
Ńi-o poate lua. A găsit sufletul tău comoara din Sfânta Scriptură?
Ai fost tu atins şi schimbat de cuvintele acestei CărŃi insuflate de
Duhul Domnului? Locul în care omul îşi va petrece veşnicia
depinde de măsura în care alege să se lase schimbat de cuvintele
acestei CărŃi, numită de unii şi Cartea VieŃii sau Cartea CărŃilor.
„Cartea aceasta a Legii să nu se depărteze de gura ta; cugetă
asupra ei zi şi noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea; căci
atunci vei izbândi în toate lucrările tale, şi atunci vei lucra cu
înŃelepciune“ (Iosua 1:8).
Aceste versete identifică o categorie deosebită de oameni: cei
care lucrează cu înŃelepciune pe pământ. Ca să facem parte din
această categorie, nu ajunge să ne oprim la prima parte a versetului, în care ni se spune să nu ne depărtăm de cartea Legii
lui Dumnezeu, ci trebuie să aplicăm şi a doua parte a acestui
verset, care ne spune să cugetăm la ea, căutând să facem ce
scrie în ea. Ai fost tu schimbat de această Carte, în care găsim
gândurile şi planurile lui Dumnezeu? Orice diplomă am deŃine,
oricât de importantă, nu îi este de niciun folos sufletului
nostru, care va trăi veşnic, până când nu alegem să căutăm,
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să citim această Carte, să cugetăm la ceea ce scrie în ea, căutând
apoi să facem ce scrie în ea.
MulŃi oameni se plâng de faptul că nu pot reŃine pentru mult
timp versetele memorate, dar ei trebuie să ştie că citind Cuvântul
lui Dumnezeu, acesta le va face bine. Ori de câte ori vii în contact
cu cuvintele acestei CărŃi, ele îŃi pot face mult bine sufletului, şi
chiar şi trupului, dacă laşi ca ele să te schimbe, aşa cum a făcut şi
împăratul Iosia. Un copil i-a spus bunicului său, care-l îndemna
de multe ori să memoreze versete, că nu mai vrea să petreacă timp
memorând versete din Scriptură, pentru că oricum, după un timp,
le uită. Fiindcă erau în grădină, bunicul a luat o găleată în care
fusese pământ şi l-a trimis pe copil la pârâul din apropiere, ca să
aducă apă în acea găleată veche, ce avea găuri şi care mai avea
pământ întărit pe pereŃii ei. Copilul s-a dus după apă, dar până a
ajuns înapoi cu ea, toată apa s-a scurs afară din găleată. Bunicul
băiatului l-a trimis din nou să aducă apă şi din nou copilul a ajuns
înapoi cu găleata goală. În loc să răspundă nedumerii copilului,
care a încercat să spună că nu are rost ce face, bunicul băiatului
l-a mai trimis după apă încă o dată cu promisiunea că îi va explica rostul acestui efort, pe care copilul l-a numit fără rost. Când
băiatul a ajuns din nou cu găleata de la pârâu, bunicul băiatului
i-a cerut să se uite bine la găleată şi când acesta s-a uitat mai
îndeaproape a văzut că găleata, deşi era goală, acum era curată.
ExplicaŃia pe care a primit-o a fost că, deşi noi uităm multe
dintre versetele pe care le învăŃăm, după cum uităm şi multe
dintre predicile pe care le ascultăm duminica, trecerea lor prin
gândirea, vorbirea şi viaŃa noastră au puterea de a ne curăŃa, chiar
dacă uneori memoria noastră, ca o găleată spartă, nu le poate
reŃine pentru prea mult timp.
Când ajungem în contact cu Cartea Legii lui Dumnezeu şi ne
lăsăm schimbaŃi de Cuvântul cel viu, acest Cuvânt dezvoltă în noi
deprinderi duhovniceşti, al căror tipar se potriveşte omului născut
din nou. După acest tipar, Duhul Sfânt modelează în noi chipul
Domnului după care Stăpânul îi va recunoaşte pe cei care sunt ai

Lui. PocăinŃa unui om se vede nu neapărat din ceea ce face o singură dată, ci din ceea ce reiese din obiceiurile lui. Unul dintre
aceste îndeletniciri ale omul credincios este să citească, să cugete,
ca apoi să se conformeze cerinŃelor Cuvântului lui Dumnezeu.
Cuvântul lui Dumnezeu are puterea de a ne schimba, aşa cum l-a
schimbat pe Iosia. La fel cum apa a curăŃat găleata cea murdară,
Cuvântul Domnului ne poate Ńine gândirea curată, ca să putem trăi
o viaŃă curată înaintea Celui care cunoaşte nu numai faptele, ci
chiar şi gândurile oamenilor.
Când ne vorbeşte Scriptura, ne vorbeşte chiar Dumnezeu, şi
strângând Cuvântul Lui în inima noastră, ne înarmăm cu „armele
Lui“. Aceasta va produce o schimbare în viaŃa noastră, în tot ce
facem şi în tot ce nu ne mai permitem să facem. Oricât ai fi mâncat într-o zi, în ziua următoare îŃi este din nou foame. La fel este
şi cu hrana pe care o primeşte sufletul nostru din Cuvântul lui
Dumnezeu. Oricât de ocupat ar fi cineva, nu poate să spună că nu
a mâncat nimic de o săptămână de zile; dar se întâmplă destul de
des ca creştinii să lase să treacă astfel de perioade fără să-şi
hrănească sufletul din Cuvânt. Lipsa de poftă de mâncare poate
însemna că un astfel de suflet este bolnav, în comă spirituală sau
chiar mort, pentru că numai morŃii nu mănâncă.
Cunoscând cât mai bine Cuvântul Domnului şi având
călăuzirea Duhului, creştinul născut de două ori poate recunoaşte
şi separa realitatea de fantezie, aşa cum este cazul celor care cred
că un credincios adevărat ar trebui să fie scutit de necazuri sau de
prigoană. Un creştin care are la baza credinŃei lui Cuvântul lui
Dumnezeu, chiar dacă trece prin necazuri şi i se pare că nu vede
mâna lui Dumnezeu lucrând în favoarea lui sau după aşteptările
sale, ştie că în încercare se poate încrede în dragostea Lui, care
urmăreşte întotdeauna un bine mai mare. Cuvântul lui Dumnezeu,
care a schimbat milioane de vieŃi, are răspunsuri la întrebările
vieŃii, chiar şi atunci când filozofia lumii rămâne mută. „De altă
parte, ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor
ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume, spre binele celor ce sunt
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chemaŃi după planul Său“ (Romani 8:28). Ca oameni, noi căutăm
situaŃii ideale, în care să nu avem probleme şi am vrea să avem în
jurul nostru persoane care să fie exact ca noi, să vadă şi să înŃeleagă lucrurile ca noi.
Există agenŃii care fac legătura între tineri care vor să se căsătorească. Aceste agenŃii caută să pună în legătură două persoane
care au aceleaşi interese şi acelaşi stil de viaŃă. Aceste agenŃii le
promit celor ce le solicită serviciile că le vor găsi perechea potrivită. Dumnezeu nu este întotdeauna interesat să ne găsească
astfel de parteneri de viaŃă, ci îngăduie ca uneori să fim dezamăgiŃi de oamenii cu care avem de-a face, chiar şi de cei de lângă
noi. În acelaşi timp, este foarte posibil ca cei de lângă noi să fie
dezamăgiŃi de noi. Toate acestea sunt îngăduite pentru ca în noi să
se dezvolte calităŃile care ne fac să semănăm cu Hristos.
Scutindu-ne de pedeapsa pe care o meritam, Dumnezeu ne-a
făcut parte de milă; dându-ne ce nu meritam, adică numele de
copii ai Lui şi darul Sfântului Duh, El ne-a făcut cunoscut Harul
Său. Din momentul în care ne-a chemat la mântuire şi până la plecarea noastră în veşnicie, El ne arată dragoste necondiŃionată şi
vrea ca aceste virtuŃi şi acest stil de viaŃă să se dezvolte şi în noi.
De exemplu, diferenŃele dintre două persoane care se căsătoresc
în Domnul nu trebuie să fie privite ca motiv de dezamăgire, ci
privind la Cuvântul care zice că „toate lucrurile lucrează spre
bine“, aceste diferenŃe trebuie privite ca oportunităŃi de a da har,
de a arăta milă şi de a-i iubi necondiŃionat pe cei de lângă noi, ca
astfel să semănăm cu Domnul Isus. Preocuparea care ocupă o
bună parte a vieŃii copilului lui Dumnezeu este studiul şi aflarea
voii Lui Dumnezeu, aşa cu o găseşte în Cuvântul lui Dumnezeu,
cu scopul de a trăi după placul şi dorinŃele noului Stăpân.
Scăderea interesului pentru Scriptură - care pentru mulŃi este
doar un obiect decorativ - este încă o dovadă că trăim în vremurile
de pe urmă, în care omul refuză autoritatea acestei CărŃi şi îi nesocoteşte sfatul, care este de fapt sfatul lui Dumnezeu. Există un
contrast izbitor între cei care se pun sub autoritatea acestei CărŃi

şi cei care o privesc ca pe o carte demodată, care le impune limite pe care ei nu vor să le respecte; cele două categorii sunt la fel
de diferite ca pleava şi grâul. Natura cu care se naşte omul nu
iubeşte Cuvântul Scripturii şi de aceea nu are intenŃia de a-L căuta
sau asculta. Omul firesc nu doreşte lucrurile duhovniceşti, ci
iubeşte şi chiar însetează după lucrurile lumeşti.
Sfânta Scriptură îi prezintă cu claritate pe cei care merg pe cele
două drumuri posibile ale vieŃii, care duc la destine veşnice foarte
diferite. Ca să urmezi drumul care este luminat de candela
Scripturii trebuie să ai o inimă nouă, neîmpărŃită, atentă la indicatoarele Scripturii care, la fel ca nişte semne de circulaŃie, ne
poate spune: intrare oprită, staŃionare interzisă, întoarcere
interzisă, reducere de viteză, drum periculos, vizibilitate redusă.
Această carte face aceasta pentru a ne ajuta să ajungem la destinaŃia dorită în siguranŃă. Psalmistul David a recomandat ca unii
psalmi să fie cântaŃi după Iedutun (Psalmul 62), adică în felul
celor care cântă sub inspiraŃia Duhului Sfânt, la fel cum Iedutun
prorocea în tovărăşia harfei, a alăutei şi a chinvalului
(1 Cronici 25:1-2). În mod asemănător, numai cei care au avut
parte de naşterea din nou şi au devenit făpturi noi în Isus Hristos
pot discerne şi asculta aceste semne, indicatoare care, aşezate pe
drumul numit de noi viaŃă, cer conformare. Aşteptarea împlinirii
promisiunilor lui Dumnezeu este un curs important la şcoala la
care ne înscrie Duhul Sfânt atunci când ne pocăim; la acest curs
excelează doar cei care au credinŃă.
Când asculŃi de voia Lui şi aştepŃi, eşti pus în situaŃii asemănătoare cu cele în care a fost pus Isaac, care a fost o binecuvântare
pentru Avraam şi pentru pământul întreg. Când alegi să o iei
înaintea Domnului, trecând peste ce este scris, se poate să ai de-a
face cu situaŃii asemănătoare lui Ismael, care înseamnă „măgar
sălbatic“. Prin neascultare de Cuvânt, unii se trezesc la un
moment dat înconjuraŃi de astfel de situaŃii, asemănate cu nişte
măgari sălbatici pe care nu îi pot controla. Unii cred că deoarece
au fost botezaŃi când erau copii, vor fi mântuiŃi, pentru că se
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folosesc de numele de creştin. La fel de absurd este să crezi că eşti
mântuit pentru simplu fapt că odată te-ai predat Domnului, ca
apoi să continui să trăieşti în păcat. Tot erezie şi tot o înşelare este
să crezi că poŃi să fii mântuit fără să laşi ca Biblia să te schimbe
prin călăuzirea Duhului Sfânt, după voia lui Dumnezeu.
Prin Scriptură, care are puterea să ne schimbe, Dumnezeu a ales
să Se implice în viaŃa noastră, ca să ne arate cum putem primi
darul mântuirii.
PocăinŃa pe care Dumnezeu o porunceşte în dreptul fiecărui
păcătos începe cu ceea ce credem. De asta depinde felul în care
lăsăm ca voia lui Dumnezeu să spulbere scara noastră de valori şi
adoptăm scara de valori care aranjează lucrurile în viaŃa noastră
din perspectiva lui Dumnezeu. Cei aşa zişi buni vor merge în iad,
pentru că ei sunt buni în ochii lor, după standardul lor sau al unui
alt om, dar înaintea lui Dumnezeu toŃi oamenii sunt păcătoşi.
Faptul că unii gândesc sau vorbesc despre păcat cu superficialitate, trădează ignoranŃa lor în legătură cu felul în care Dumnezeu
priveşte păcatul. Noi credem că cei care recunosc că sunt răi şi
păcătoşi pot merge în rai, pentru că printr-o astfel de pocăinŃă,
urmată de o viaŃă schimbată şi de credinŃa în Domnul Isus, în
meritul jertfei Domnului Isus, suntem consideraŃi neprihăniŃi.
Uneori titlul unei confesiuni creştine îi împiedică pe unii să
intre într-o casă de rugăciune ca să asculte adevărul Scripturii ce
le poate schimba viaŃa. Ei se mulŃumesc să rămână la ceremonii
şi ritualuri fără viaŃă, dar cel care primeşte Cuvântul lui
Dumnezeu şi îl ascultă, Îl primeşte şi Îl ascultă chiar pe
Dumnezeu. Dumnezeu, a cărui bunătate îi îndeamnă pe păcătoşi
la pocăinŃă, este un Dumnezeu al şanselor, care dă omului oportunităŃi să se împace cu El. Vedem asta şi în cazul prorocului Iona,
despre care Scriptura spune că la el a venit Cuvântul lui
Dumnezeu „a două oară“. Una dintre aceste oportunităŃi de a se
pocăi şi de a se împăca cu Dumnezeu va fi ultima. De aceea, prin
Scriptură, Dumnezeu ne îndeamnă să ne împăcăm cu El, pentru
că ziua de mâine nu este a noastră. Omul pleacă de la premisa

greşită, că el este bun, dar are nevoie de puŃin ajutor; însă
Scriptura ne învaŃă că suntem păcătoşi până în măduva oaselor.
Astfel, singura scăpare este Domnul Isus prin a cărui jertfă
înlocuitoare ne putem împăca cu Dumnezeu Tatăl.
SoluŃia la problemele multiple ale omului nu se găseşte în educaŃie şi nici în legislaŃie. Singura scăpare pentru sufletul omului
este Domnul Isus, prin a cărui jertfă înlocuitoare ne putem
împăca cu Dumnezeu Tatăl. Rezolvarea problemelor cu care se
luptă lumea nemântuită nu este moralitatea omului aşa zis bun.
SoluŃia este transformarea într-o făptură nouă în Hristos, atunci
când omul renunŃă la meritele lui şi se pocăieşte. A fost viaŃa ta
schimbată de Cuvântul lui Dumnezeu? Dacă la baza mântuirii pe
care poate spui sau crezi că o ai nu stau cuvintele Scripturii,
înseamnă că nu ai nimic sigur pe care să-Ńi fondezi credinŃa.
Petru a păşit pe ape numai pe baza a ceea ce a spus Domnul Isus.
Noi putem fi mântuiŃi numai pe baza a ceea ce ne spune
Dumnezeu în Scriptură. Numai Scriptura are soluŃia pentru scăparea de vina păcatului.
Păcat înseamnă orice lipsă de conformitate cu voia lui
Dumnezeu pentru noi. După cum un peşte nu ştie că este ud când
înoată, tot aşa omul nu ştie că este păcătos înaintea lui Dumnezeu.
A nu pune valoare pe ceea ce are de spus Scriptura înseamnă a nu
considera importante lucrurile pe care Dumnezeu le consideră de
valoare. Când preŃuieşti cuvintele Sfintei Scripturi şi ajungi să le
aplici în viaŃa ta, înseamnă nu doar că ai ajuns la concluzia că
lucrurile despre care vorbeşte Scriptura merită atenŃia ta, ci, de
asemenea, că ceea ce are Dumnezeu de spus atârnă greu pe scara
valorilor tale. Prin auzirea Cuvântului lui Dumnezeu, care-Ńi
poate schimba viaŃa, începi să ai credinŃă.
O credinŃă sănătoasă înseamnă să hotărăşti să faci ce spune El,
întocmai cum a făcut împăratul Iosia. Primii oameni din Eden au
avut ca slujbă să îngrijească o grădină. Noi, care am primit şi am
crezut Cuvântul care schimbă vieŃi, avem de îngrijit o grădină inima noastră. Strângând Cuvântul lui Dumnezeu în inima noas-
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tră, ne vom păzi inima de gânduri rele, de mândrie, de răutate, de
făŃărnicie şi de celelalte roade ale firii pământeşti. Când citim
Cuvântul Domnului este natural şi omenesc ca în mod selectiv să
preferăm promisiunile de binecuvântare şi ocrotire; dar, pentru că
trăim cu ochii inimii deschişi, acceptăm şi avertismente, care nu
plac firii noastre, precum faptul că cei care vor să trăiască cu
evlavie vor fi prigoniŃi.
Când un suflet ajunge să fie schimbat de Cuvântul lui
Dumnezeu şi devine un copil al Domnului prin naşterea din nou,
se aseamănă cu un om care a coborât dintr-un tren ce duce spre
iad şi a urcat într-un tren ce duce spre cer. Este răspunderea care
ne revine nouă ca oameni, ca din momentul în care am urcat în
trenul al mântuirii, să nu ne dăm jos din el până când opreşte la
destinaŃia finală. Este datoria care ne revine nouă, ca odată ce am
primit iertarea, fiind spălaŃi de vechile noastre păcate, să ne ferim
de tot ce ni se pare rău. Această stare de veghere în ascultare de
Cuvânt ne garantează paza şi ocrotirea sufletului nostru de către
Cel care a promis că este cu noi în toate zilele.
Efectul binefăcător al Cuvântului lui Dumnezeu în viaŃa omului este pocăinŃa care schimbă viaŃa omului din temelie. Unii se
pocăiesc din interese pământeşti, alŃii se pocăiesc când trec prin
cuptoarele de foc ale necazurilor, dar unii se pocăiesc din dragoste
pentru Domnul Isus, atunci când înŃeleg ce a făcut El pentru cei
păcătoşi şi fără merit. Eşti tu un suflet care a fost schimbat de
Cuvântul lui Dumnezeu? Dacă ai fost schimbat într-o făptură
nouă în Hristos Isus, bucură-te şi păstrează ce ai, ca nimeni şi
nimic să nu-Ńi ia cununa. Dacă încă nu ai fost schimbat de
Cuvântul lui Dumnezeu, spre binele veşnic al sufletului tău şi spre
bucuria Tatălui Ceresc, ia astăzi decizia să-I dai ascultarea şi
preŃuirea ce o merită, ca El să te schimbe pentru a fi pregătit să-L
întâlneşti pe Dumnezeu.
Amin
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POSTUL
„Când postiŃi, să nu vă luaŃi o înfăŃişare posomorâtă,
ca făŃarnicii, care îşi sluŃesc feŃele, ca să se arate
oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că şi-au luat
răsplata. Ci tu, când posteşti, unge-Ńi capul şi spală-Ńi faŃa, ca să te araŃi că posteşti nu oamenilor, ci
Tatălui tău, care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede
în ascuns, îŃi va răsplăti.“ Matei 6:16-18

C

ând a umblat printre oameni, Domnul Isus a văzut felul
greşit în care posteau unii dintre farisei. El le-a vorbit
celor care-L ascultau despre felul în care trebuie să
postească cei care spun că cred în Dumnezeu, pentru ca postul lor
să aibă rost. Problema principală a IsraeliŃilor înainte de a fi duşi
în robie au fost idolii, iar după întoarcerea din robia babiloniană a
fost făŃărnicia practicată şi propagată de majoritatea fariseilor.
ÎnvăŃătura Domnului Isus pentru Biserica Sa nu încape în forma
învăŃăturii vechi a Legii, întocmai cum vinul nou nu poate fi pus
în burdufuri vechi. Poporul care-L asculta a recunoscut că El îi
învăŃa diferit faŃă de fariseii şi de cărturarii acelei vremi. După ce
a vorbit despre felul în care trebuie să se roage, a început să le
vorbească despre felul în care trebuie şi în care nu trebuie să
postească. Atât rugăciunea cât şi postul au de-a face cu legătura
noastră cu Dumnezeu.
Deşi nu ni s-a dat o poruncă directă să postim, din textul citat
reiese că se aşteaptă de la noi să postim. Mântuitorul a vrut ca
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ucenicii Lui de atunci şi noi, cei de astăzi, să ştim că Dumnezeu
nu binecuvântează şi nici măcar nu priveşte cu plăcere la cel care
posteşte dacă postul este separat de ascultarea de Dumnezeu. În
învăŃătura pe care ne-a lăsat-o cu privire la post, el a accentuat
pericolul de a ne mândri cu faptul că postim, simŃindu-ne superiori faŃă de cei ce nu postesc sau de a posti cu un scop greşit.
Domnul Isus arată contrastul dintre formalism şi credinŃa adevărată, care face ce este plăcut lui Dumnezeu pentru că Îl iubeşte.
De aceea, expunând făŃărnicia celor care făceau anumite lucruri
numai de ochii lumii, a spus că neprihănirea noastră trebuie să o
întreacă pe cea a fariseilor.
Fariseii din acea vreme posteau două zile pe săptămână, de
obicei în prima şi în a cincia zi a săptămânii. Ei susŃineau că aceste două zile sunt zilele în care Moise s-a urcat pe munte să
primească legea, dar motivul ascuns în spatele alegerii acestor
zile de post era că aceste ele corespundeau cu zilele de piaŃă, când
mulŃi oameni puteau să le vadă pioşenia. Domnului Isus i-a văzut
cum îşi sluŃeau feŃele ca să fie văzuŃi şi admiraŃi de oameni pentru neprihănirea lor. În acea vreme se practica o ungere a feŃei,
pentru ca pilea de pe faŃă să crape de la soare şi de la vânt. Aceşti
oameni, dorind să arate cât de spirituali sunt, făceau milostenii,
făceau rugăciuni în public şi posteau schimbându-şi înfăŃişarea
exterioară cu scopul de a fi admiraŃi de oamenii din jurul lor.
Domnul Isus a spus că o astfel de neprihănire nu atrage nicio răsplată de la Dumnezeu. Israelului i s-a spus să-şi sfâşie inimile, iar
nu hainele.
Noi, de asemenea, trebuie să ne smerim inima înaintea
Domnului, căutând şi împlinind voia Lui, ca astfel postul nostru
să fie primit de Dumnezeu care vede în ascuns şi cunoaşte chiar
şi năzuinŃele inimii. După cum a-Ńi mişca buzele nu înseamnă că
te rogi, tot aşa a te abŃine de la mâncare pentru o vreme nu
înseamnă a posti, dacă apropii de Dumnezeu. Din textul citat
reiese că există o răsplată pentru cel care face ce este bine înaintea Tatălui din ceruri, dar să nu uităm că pentru faptul că ne rugăm

şi postim, Dumnezeu nu ne datorează nimic. Totuşi, El este gata
să răsplătească chiar şi aceste lucruri când dovedim că am înŃeles
că răsplata Domnului este mai de dorit decât a oamenilor. Cel mai
de dorit este ca postul şi milostenia să pornească spontan şi cu
bucurie dintr-o inimă care-L iubeşte pe Dumnezeu. Când vedem
că acest zel sfânt lipseşte, este de folos să hotărâm să planificăm
aceste lucrări care dovedesc faptul că suntem copiii Domnului.
Postul şi rugăciunea celui care-L iubeşte pe Dumnezeu poate produce o părtăşie dulce cu Dumnezeu şi cu fraŃii în Domnul.
Această părtăşie nu poate fi înŃeleasă decât de cel care a trăit o
astfel de experienŃă.
A posti înseamnă a lăsa ca dorinŃa de a fi a mai aproape de
Domnul să fie mai mare decât dorinŃa de a mânca. AtenŃia
deosebită acordată firii pământeşti întrece atenŃia acordată
lucrurilor duhovniceşti. A posti înseamnă că prioritatea de a purta
de grijă dorinŃelor trupului este depăşită de prioritatea de a căută
şi de a face voia lui Dumnezeu. A te abŃine de la mâncare nu
înseamnă că ai ales să te înfometezi, ci înseamnă că ai găsit ceva
mai bun decât mâncarea: părtăşia cu Dumnezeu. Alături de
abŃinerea de la mâncare, cel care posteşte se abŃine de la lucrurile
care au de-a face cu firea pământească. Postul are uneori efectul
de a ne descoperi nouă înşine lucrurile de care suntem legaŃi mai
tare, fie că acestea sunt duhovniceşti sau fireşti. La fel cum un
meseriaş are scule favorite care-i uşurează munca, credinciosul
are între sculele şi armele duhovniceşti postul şi rugăciunea.
Postul nu înseamnă greva foamei, nu postim din motive cosmetice şi nici pentru eliminarea toxinelor din trup. Postul este
spre folosul sănătăŃii noastre spirituale, ca o disciplină care ne
ajută să dorim şi să vedem împlinindu-se voia lui Dumnezeu în
viaŃa noastră. Am fost creaŃi fiinŃe spirituale, dar şi fizice; postul
ne poate ajuta să vedem felul în care cele două părŃi reacŃionează
una faŃă de cealaltă. A te dedica postului şi rugăciunii face parte
din verificarea mrejelor, ca nu cumva efortul pe care crezi că-l
depui pentru lucrarea Domnului să fie zadarnic, mreaja ta având
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un miros care alungă peştii sau fiind ruptă. A posti urmărind să dai
curs scopurilor şi dorinŃelor lui Dumnezeu face parte din a căuta
şi a dori ca cea mai bună viaŃă să nu fie cea trăită în trup, ci cea
din veşnicie, unde vom împărăŃi cu Hristos.
Copiilor care nu au poftă de mâncare li se dă vitamina C; tot
aşa, postul este o metodă de a face să-Ńi crească pofta de mâncare
spirituală, dar este o metodă pe care sufletul credincios şi-o
impune voluntar ca disciplină spirituală. Postul a fost poruncit a
fost numai când Israelul serba ziua ispăşirii (Leviticul 16:29-30)
şi avea ca scop smerirea sufletului lor. Atunci când trupul nu-şi
primeşte din drepturi, el devine mai slab şi firea se îmblânzeşte.
Prin îmbuibare, inima ne devine grea şi insensibilă la lucrările
Duhului Sfânt, dar prin postul plăcut Domnului, firea se smereşte
şi în acelaşi timp devenim receptivi la călăuzirea Duhului Sfânt.
Postul, amintit de peste treizeci de ori în Scriptură, nu este ceva
ce faci pentru sănătatea trupului, ci are de-a face cu sănătatea
sufletului care vrea să se poarte aspru cu sine însuşi, mai ales când
vede că dorinŃele firii câştigă teren în faŃa dorinŃelor lui.
În pilda vameşului şi a fariseului (Luca 18:9-24) Domnul Isus
aminteşte cazul unui om care postea de două ori pe săptămână.
Postul lui, motivat de mândrie şi de slavă deşartă, a fost un sacrificiu fără valoare în ochii Domnului. Pe lângă posturile care nu au
niciun rost, găsim în Scriptură un caz chiar mai grav, al acelora
care au postit cu scop rău şi care sunt o urâciune înaintea
Domnului. Izabela a dat poruncă să se vestească un post
(1 ÎmpăraŃi 21:9) în urma căruia Nabot a fost omorât şi duşmanii
lui Pavel s-au legat cu post şi au jurat că-l vor omorî pe Pavel
(Fapte 23:14). Postul celui care are ură şi nu iartă este doar o
abŃinere de la mâncare, dar nu este văzut ca post de Dumnezeu.
El ne cere să dezlegăm orice astfel de lanŃuri şi să ne despărŃim de
orice fel de păcat.
În ziua postului nu trebuie să dormi ca să treacă ziua mai
repede, ci să fii mai dedicat lucrurilor care fac bine sufletului, precum rugăciunea, citirea Cuvântului şi ajutorarea celor în nevoie.

Postul sincer al unor oameni deosebit de răi, cum au fost asirieni
din cetatea Ninive, a făcut ca mânia Domnului să vină numai
peste generaŃiile care au urmat după cei care s-au smerit la
vestirea rostită de prorocul Iona. „Oamenii din Ninive au crezut
în Dumnezeu, au vestit un post, şi s-au îmbrăcat cu saci, de la cei
mai mari până la cei mai mici“ (Iona 3:5). Când poporul întors din
robia babiloniană L-a întrebat pe Domnul dacă mai trebuie să
postească, Domnul le-a răspuns că cei care postesc o fac pentru
ei, şi nu pentru El, apoi le-a arătat ce fel de post este plăcut
înaintea Lui.
„...Când aŃi postit şi aŃi plâns în luna a cincea şi a şaptea, în
aceşti şaptezeci de ani, oare pentru Mine aŃi postit voi?“ (Zaharia
7:5). Din răspunsul pe care-l dă Dumnezeu acestor oameni, care
au postit regulat timp de şaptezeci de ani, reiese că Dumnezeu a
văzut că nu mănâncă şi nu beau, dar nu că postesc. Cu privire la
felul în care trebuie să postească, Domnul le-a spus: „Aşa a vorbit Domnul oştirilor: «FaceŃi cu adevărat dreptate, şi purtaŃi-vă cu
bunătate şi îndurare unul faŃă de altul. Nu asupriŃi pe văduvă şi pe
orfan, nici pe străin şi pe sărac, şi niciunul să nu gândească rău în
inima lui împotriva fratelui său»“ (Zaharia 7:9-10). Prin aceste
cuvinte, Dumnezeu îi învăŃa pe ei atunci şi ne învaŃă pe noi astăzi
că motivul postului nu este să cauŃi neapărat să primeşti ceva din
mâna Lui, ci mai degrabă să cauŃi faŃa şi inima Lui.
Postul este un timp când alegi să fii mai dedicat rugăciunii şi
citirii Cuvântului pentru a înŃelege mai profund voia Lui. Când
cauŃi faŃa Lui prin post şi rugăciune, această disciplină te ajută să
trăieşti mai aproape de Dumnezeu. Postul flămânzeşte firescul,
dar să nu uităm că postul şi rugăciunea nu sunt un substitut pentru o trăire sfântă, deşi ele fac parte din trăirea sfântă. Israelul din
vremea prorocului Isaia nu a văzut niciun folos în practicarea postului, ci mai degrabă o povară, deoarece postul lor era doar o
abŃinere pentru o vreme de la mâncare, fără să arate bunătate şi
milă faŃă de cei din jurul lor. Acesta este motivul pentru care
Dumnezeu le-a spus care este postul plăcut Lui: ,,Iată postul plă-
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cut Mie: dezleagă lanŃurile răutăŃii, deznoadă legăturile robiei, dă
drumul celor asupriŃi, şi rupeŃi orice fel de jug; împarte-Ńi pâinea
cu cel flămând, şi adu în casa ta pe nenorociŃii fără adăpost; dacă
vezi pe un om gol, acoperă-l, şi nu întoarce spatele semenului tău“
(Isaia 58:6-7). Acest fel de post, alături de abŃinerea de la mâncare, nu este o practică depăşită, ci dimpotrivă, acesta ne poate fi
de mare ajutor pentru viaŃa şi sănătatea spirituală.
Prin post, controlul şi călăuzirea i se ia firii şi i se dă duhului
care este călăuzit de Duhul Domnului. Primul lucru de care trebuie să Ńinem seama când ne rugăm şi postim este să nu facem
aceste lucruri de ochii oamenilor, pentru că o astfel de practică
motivată de spectatori şi de admiraŃia semenilor noştri nu are niciun fel de răsplată, ci doar ne pune în rândul făŃarnicilor. Cuvântul
Domnului ne prezintă mai multe feluri de a posti. Este bine să
ştim că toŃi cei care doresc apropierea de Dumnezeu, o rezolvare
sau doar să cunoască voia Lui cu privire la o anumită lucrare, aleg
să aibă zile sfinte de post. Când Biserica din Ierusalim a trebuit să
ia decizii, mai întâi a postit (Faptele apostolilor 13:3, Faptele
apostolilor 14:23).
Cei care au fost folosiŃi de Dumnezeu la eliberarea unor suflete
posedate de duhuri au înŃeles importanŃa postului şi au practicat
postul pentru a-i pregăti pentru această slujbă gingaşă şi chiar
dificilă (Matei 17:21). Postul, care este o smerire a noastră înaintea lui Dumnezeu, ne arată slăbiciunea noastră şi cât de mult
depindem de Dumnezeu şi de protecŃia Lui în această lume
bântuită de duhurile întunericului. Când apare o criză în viaŃa
noastră, un necaz în familie sau o boală, nu este nevoie ca cineva
să ne îndemne prea mult la post şi rugăciune pentru că, din
instinctul sufletului, căutăm faŃa Domnului în acest fel.
Când Iosafat a fot ameninŃat de vrăjmaşi cu războiul, el a vestit
un post şi prin acest post a cerut ajutorul şi izbăvirea lui
Dumnezeu. Domnul a răspuns postului şi rugăciunii luptându-se
chiar El cu moabiŃii care ameninŃau Ńara. „În spaima sa, Iosafat
şi-a îndreptat faŃa să caute pe Domnul, şi a vestit un post pentru

tot Iuda“ (2 Cronici 20:3). David a fost un om care a cunoscut
rolul postului şi l-a practicat. „şi eu, când ei erau bolnavi, mă
îmbrăcam cu sac, îmi smeream sufletul cu post, şi mă rugam cu
capul plecat la sân“ (Psalmul 35:13). Din aceste cuvinte ale lui
David reiese că el postea căutând să intervină înaintea Domnului
pentru cineva care era bolnav. Tot el spune că postea uneori timp
mai îndelungat. „Mi-au slăbit genunchii de post, şi mi s-a sleit
trupul de slăbiciune“ (Psalmul 109:24).
Domnul Isus, Moise şi Ilie au postit timp de patruzeci de zile
fără sa mănânce sau să bea. Pentru acest fel de post este nevoie de
un ajutor supranatural. Estera, împreună cu poporul evreu din Ńinuturile unde au fost duşi în exil şi Saul, care mai târziu a fost
numit Pavel, au Ńinut un post de trei zile fără să mănânce sau să
bea, iar mai târziu găsim că apostolul Pavel a fost un credincios
care postea adesea (2 Corinteni 11:27). În Israel se postea de la
apusul soarelui până a doua zi la apusul soarelui (Leviticul
23:32), dar au existat şi excepŃii. Daniel a Ńinut un post parŃial special de trei săptămâni în care s-a abŃinut de la anumite mâncăruri.
„În vremea aceea, eu, Daniel, trei săptămâni am fost în jale. N-am
mâncat deloc bucate alese, nu mi-a intrat în gura nici carne, nici
vin, şi nici nu m-am tuns deloc, până s-au împlinit cele trei săptămâni“ (Daniel 10:2-3).
Găsim tot în Scriptură că cei care au plecat într-o călătorie care
are un scop precis şi uneori periculos au cerut ocrotirea lui
Dumnezeu prin post şi rugăciune. „Pentru aceasta am postit şi am
chemat pe Dumnezeul nostru. şi El ne-a ascultat“ (Ezra 8:23).
Postul face parte din „lepădarea de sine“ care ne ajută să ieşim de
sub conducerea noastră firească pentru a încuraja în viaŃa noastră
călăuzirea Duhului. Găsim în Scriptură că locuitorii din Iabes, din
Galaad au postit timp de şapte zile la moartea împăratului Saul,
dar nu ni se spune dacă a fost un post parŃial sau total. Postul pe
care-l Ńinem înaintea Domnului nu Îl îndatorează pe Dumnezeu
faŃă de noi. Vedem asta în cazul lui David, care a postit încercând
să-L înduplece pe Dumnezeu să-i cruŃe viaŃa copilului lui

496

497

ESTE SUFLETUL TÃU MÂNTUIT?

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

(2 Samuel:13-23). De multe ori, după ce Ńinem un post plăcut
înaintea Lui, când nu primim ce am cerut, vedem că înŃelegerea
noastră cu privire la acel lucru se schimbă pentru că începem să
înŃelegem mai bine voia Lui cu privire la acel lucru.
Pe măsură ce creşte modernismul în lumea creştină, tot mai
mult dispare practica postului, trecându-se de la o lucrare interioară a sufletului la una doar exterioară. Noi am fost creaŃi ca
fiinŃe care cu trup, suflet şi duh. ChibzuinŃa spirituală a postului
influenŃează fiecare dintre aceste trei părŃi din care suntem alcătuiŃi, producând rânduială în ceea ce priveşte puterea de a lua
decizii bune pentru sufletul nostru. Privind exemplele Scripturii,
putem vedea că cel şiret plănuieşte şi duce la îndeplinire tot felul
de atacuri demonice împotriva oamenilor, dar lumea modernă,
care refuză sfatul Scripturii, încearcă să dea un diagnostic medical
la manifestarea unor astfel de atacuri a căror rezolvare vine doar
prin post şi rugăciune. (Matei 17:21).
Conform spuselor Domnului Isus, postul şi rugăciunea persoanei care caută sfinŃirea au ca urmare autoritatea ei asupra
duhurilor necurate, dar şi asupra propriei noastre inimi, care este
gata să ne trădeze. Prin abstinenŃă de la mâncare şi de la relaŃia
intimă dintre soŃ şi soŃie prin înŃelegere, care sunt drepturi legitime ale părŃii noastre fireşti, împreună cu evitarea oricărui alt lucru
care ni se pare rău în viaŃa noastră spirituală, apare un echilibru
care ne face potriviŃi pentru slujba la care am fost chemaŃi. Cine
dă importanŃă postului şi rugăciunii îşi face slujba nu cu mândrie
sau din dorinŃa de slavă deşartă, ci din dorinŃa de a împlini
lucrarea Domnului. Cine are experienŃa postului Ńinut din dorinŃa
de a se apropia de Dumnezeu ajunge să prindă gustul şi folosul
acestei experienŃe binecuvântate. O asemenea persoană vede
folos în post pentru că ştie cum îi este influenŃată rugăciunea şi
puterea de a face voia Domnului.
Dumnezeu ne-ar fi putut da zile specifice de post, dar El
aşteaptă ca această dorinŃă să vină din iniŃiativa noastră. „Dar
chiar acum, zice Domnul, întoarceŃi-vă la Mine cu toată inima, cu

post, cu plânset şi bocet!“ (Ioel 2:12). Postim, dar nu după obicei
sau după tradiŃie, ci în mod individual de multe ori, voluntar, la
îndemnul duhului sau participând la un post comun pentru un
scop comun al bisericii. Cei care participă la serile de rugăciune
şi de stăruinŃă cunosc importanŃa postului şi recunosc că acest fel
de a ne aduce trupurile ca jertfă vie înaintea Domnului face parte
din viaŃa de pocăinŃă.
Postul plăcut Domnului, care smereşte şi înmoaie firea,
stârneşte în noi dorinŃe de părtăşie cu fraŃii care caută rugăciunea.
Orice om care vrea să aibă har în ce face pentru Domnul trebuie
să se roage şi să postească pentru că Domnul nu umblă decât cu
cei care se smeresc. Este bine ca noi, care am fost binecuvântaŃi
cu lucruri care nu pot fi cumpărate cu bani, să avem şi zile de
jertfă de mulŃumire. Acestea sunt de mare valoare înaintea
Domnului, aşa cum vedem din cazul leprosului samaritean care
s-a întors să-I mulŃumească Domnului. Disciplina rugăciunii şi a
postului dovedeşte un nivel ridicat de maturitate, care va aduce
dorinŃa ca şi ceilalŃi oameni să fie mântuiŃi.
Postul face parte şi chiar este o necesitate în viaŃa credinciosului. Dacă până acum nu ai avut acest obicei pe care l-a avut şi
Domnul Isus, trebuie să ştii că, deşi pare greu la început, această
practică a abŃinerii pentru un timp de la mâncare este ceva cu care
te poŃi obişnui treptat, mărind numărul de ore de post din zi şi
apoi mărind numărul de zile de post. Hotărăşte să ai astfel de zile
înaintea Domnului şi glasul tău va fi auzit în Cer. În ziua necazului tău ajutorul Lui nu va întârzia, pentru că vei dezvolta o prietenie şi o intimitate cu Domnul pe care numai postul şi rugăciunea
o poate crea. Acest fel de asprime faŃă de trup, având încredere în
Dumnezeu şi în meritul de la Golgota în care am fost spălaŃi de
vechile noastre păcate, poate produce în noi un om nou, plăcut lui
Dumnezeu. Cine umblă cu El se poate include în categoria celor
care spun din inimă: „Vino, Doamne Isuse!“
Amin

498

499

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

51
COSTUL CÂTORVA CLIPE DE PANIC}
„A aşteptat şapte zile, după timpul hotărât de Samuel.
Dar Samuel nu venea la Ghilgal, şi poporul se împrăştia de lângă Saul. Atunci Saul a zis: «AduceŃi-mi
arderea de tot şi jertfele de mulŃumire.» şi a jertfit
arderea de tot. Pe când sfârşea de adus arderea de
tot, a venit Samuel, şi Saul i-a ieşit înainte să-i ureze
de bine. Samuel a zis: «Ce-ai făcut?...»“
1 Samuel 13:8-11

S

fântă Scriptură este cartea după care se conduc cei care
vor ca să ajungă în ÎmpărăŃia lui Dumnezeu. Această
carte, prin care ne sunt făcute cunoscute câteva dintre
gândurile şi planurile lui Dumnezeu, ne învaŃă atât prin exemple
demne de urmat cât şi prin exemple triste ale unor oameni care nu
au ascultat de Dumnezeu. Un exemplu trist este viaŃa lui Saul,
primul împărat al poporului Israel, care şi-a început smerit cariera
de conducător. El ar fi putut fi un om mare în istoria Israelului,
dar, prin neascultare şi mândrie, a ajuns să fie lepădat de Domnul.
ViaŃa lui Saul ne spune că nu poŃi justifica neascultarea spunând
că ai avut intenŃii bune când ai ales să nesocoteşti cuvântul
Domnului. Neascultarea de Dumnezeu s-a dovedit a fi şi în cazul
lui Saul drumul cel mai scurt pe care un om poate trece de la o
viaŃă plină de bucuria umblării în voia lui Dumnezeu la o viaŃă
lipsită de pace şi plină de tulburare. Textul citat ne descrie un
episod din viaŃa acestui om, imediat după ce acesta a învins
500

oştirea filistenilor şi s-a făcut astfel „urât lor“. Atunci filistenii
s-au regrupat într-o armată puternică, cu o mie de care de luptă şi
mii de călăreŃi.
Saul, înconjurat de oamenii lui, care în acea vreme tremurau de
frică, se vedea prins la strâmtorare pentru că nu putea porni lupta
împotriva lor până când nu aduce jertfa Domnului. Când a văzut
că poporul înfricat de mulŃimea vrăjmaşilor se împrăştie de lângă
el, Saul a intrat în panică şi a făcut ceva ce numai preoŃii aveau
voie ca să facă: a adus jertfa înaintea Domnului. Când a ajuns la
sfârşitul arderii de tot, a ajuns şi Samuel, care cunoştea gravitatea
faptei lui Saul şi pericolul reprezentat de armata filistenilor. El
l-a întrebat pe Saul, care i-a ieşit înainte: ,,Ce-ai făcut ?“ „Samuel
a zis lui Saul: «Ai lucrat ca un nebun şi n-ai păzit porunca pe care
Ńi-o dăduse Domnul, Dumnezeul tău. Domnul ar fi întărit pe
vecie domnia ta peste Israel; dar acum, domnia ta nu va
dăinui...»“ (1 Samuel 13:13-14).
Chiar de la început, din Eden, omul a căutat să-şi justifice vina
ca în timp să perfecŃioneze această artă păgubitoare. Saul, în
nesăbuinŃa lui, nu a fost o excepŃie de la această regulă. În loc să
recunoască faptul că a adus jertfa când nu avea voie să facă asta,
a spus că a presupus că filistenii îl vor ataca la Ghilgal şi el încă
nu s-a rugat Domnului. „Mi-am zis: «Filistenii se vor pogorî
împotriva mea la Ghilgal şi eu nu m-am rugat Domnului!»
Atunci am îndrăznit şi am adus arderea de tot“ (1 Samuel 13:12).
Saul nu a acceptat responsabilitatea vinei lui şi nu s-a căit înaintea celui care putea să-l ierte. Ca urmare, a ajuns să fie lepădat aşa
cum şi el a lepădat cuvântul Domnului: „...Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă şi El ca împărat“ (1 Samuel 15:23).
Saul a intrat în panică pentru că s-a temut că îl vor părăsi
oamenii, în loc să se teamă că îl va părăsi Domnul dacă face ce nu
are voie. Saul a fost omul care, odată ce a păcătuit, mânat de mândrie, a fost interesat de cinstea cu care va fi privit de oamenii lui
mai mult de felul în care va fi evaluat de Dumnezeu. Mândria este
un păcat atât de rafinat încât vrea să lucreze în ascuns, dar nu
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scapă nedetectat de Dumnezeu, care este împotriva celor mândri
(Proverbe 16:18). Saul, sub influenŃa unei gândiri tulburi, odată
ce a lăsat panica să-i dicteze ce să facă, a acŃionat ca un om căzut
într-o groapă cu nisip mişcător, în care, cu cât se zbate mai mult,
cu atât se îngropă mai repede. Asta s-a văzut din faptele lui care
au urmat. Câteva momente de neveghere l-au făcut pe Saul să
treacă de la raŃiunea unui om care se teme de Domnul, la frică,
apoi la panică, iar aceasta l-a costat prietenia Domnului, împărăŃia
şi chiar şi viaŃa.
Un alt exemplu din care putem învăŃa cât de păgubitoare pot fi
câteva momente de panică - şi nu de ascultare de cuvântul lui
Dumnezeu - se află în viaŃa împăratului David. Viteazul David era
privit ca un erou naŃional şi se bucura de respectul şi de ascultarea
supuşilor lui, dar când şi-a luat mâna de pe sabia Cuvântului lui
Dumnezeu a devenit slab şi vulnerabil. După păcatul înfăptuit cu
Bat-şeba a intrat în panică şi fără să cerceteze care sfetnic îi
şopteşte la urechea inimii cum să iasă din încurcătură, a orchestrat omorârea lui Urie, care îi era un slujitor credincios. Când a
renunŃat la obiceiurile lui bune de a se ruga, de a-L lăuda pe
Domnul şi de a se ocupa cu lucrul Lui, a renunŃat la călăuzirea
Duhului Domnului, care îl făcea să aibă o inimă sensibilă şi
precaută care detecta capcanele puse în calea sufletului. Când
Bat-şeba i-a trimis vorbă că este însărcinată, în câteva momente
de panică, a adăugat la păcatul lui cu ea un păcat şi mai mârşav.
Câteva momente de neveghere l-au dus unde nu ar fi vrut şi nu ar
fi crezut vreodată ca va ajunge. Câteva clipe de panică l-au costat
extrem de mult pentru că, deşi Domnul i-a primit căinŃa, sabia
Domnului nu s-a mai depărtat de casa Lui.
„Pentru ce dar ai dispreŃuit tu cuvântul Domnului, făcând ce
este rău înaintea Lui? Ai lovit cu sabia pe Urie, Hetitul; ai luat de
nevastă pe nevastă-sa, şi pe el l-ai ucis cu sabia fiilor lui Amon.
Acum niciodată nu se va depărta sabia din casa ta, pentru că
M-ai dispreŃuit...“ (2 Samuel 12:9-10). Câteva clipe de panică
necontrolată, numită în acest caz dispreŃuirea Domnului, l-a

costat foarte mult pe David. Chiar dacă a fost iertat, viaŃa lui nu a
mai fost aceeaşi ca înainte. Ispititorul ştie că la fel ca în cazul lui
David, are în firea noastră veche un aliat care lăsat neînfrânat, ca
un cal sălbatic fără zăbală, ne poate duce în momentul ispitei la
panică şi apoi la căderea în păcat cu fapta sau cu gândul. Atunci
când firea veche deŃine controlul, ispita ne găseşte slabi şi
nepregătiŃi spiritual.
Iosif a fost provocat de ispita carnală şi, când s-a trezit fără
haină, ar fi putut intra în panică şi ar fi putut spune că nimeni
nu-l va crede nevinovat, dar a biruit fugind de păcat. Uneori
momentul de panică apare printr-o ispită care se prezintă ca o
ofertă de îmbogăŃire sau vreun câştig necinstit, sau când eşti la un
pas de a câştiga sau de a evita ceva, cu preŃul unei minciuni sau
al vreunui alt fel de înşelătorii. Este important să înŃelegem că
lucrurile pe care le avem sau cele pe care ni le dorim sunt doar un
bonus, pentru că esenŃa a tot ce este important este să-Ńi păzeşti
inima curată prin ceea ce facem şi prin ceea ce nu facem,
îndrumându-ne după Cuvântul lui Dumnezeu. Cel a cărui prioritate este zbuciumul pentru lucrurile materiale, poziŃii de cinste
sau putere este deosebit de vulnerabil în momentul de panică,
pentru că, în urma unor decizii influenŃate de astfel de priorităŃi,
se trezeşte la un moment dat în faŃa unei situaŃii de panică şi fiind
slab din punct de vedere spiritual ia decizii care costă enorm.
Fiecare dintre noi vom fi provocaŃi de astfel de momente; ni se
vor deschide uşi pe care nu trebuie să intrăm şi dacă în acel
moment de ispită nu-Ńi menŃii mintea trează cu ajutorul
Cuvântului lui Dumnezeu şi nu recunoşti în avantajul oferit de
minciună, blidul de linte al celui viclean, ajungi să pierzi mult şi
poate chiar tot, dar nimic din ce poŃi să pierzi nu este mai de
valoare decât prietenia Domnului. Avem un potrivnic puternic şi
extrem de iscusit în a folosi oportunitatea de a-l doborî sau cel
puŃin de a-l mânji pe cel credincios în clipa când este nemulŃumit
de voia Domnului. Copilul Domnului trebuie să fie cumpătat în
vorbire şi, recunoscând pericolul la care îl poate reprezintă vor-

502

503

ESTE SUFLETUL TÃU MÂNTUIT?

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

bele aruncate fără înŃelepciune, trebuie să ia hotărârea ca în
momentul provocării să fie calculat şi chiar scump la vorbă. „Nu
te grăbi să te iei la ceartă, ca nu cumva la urmă să nu ştii ce să
faci, când te va lua la ocări aproapele tău“ (Proverbe 25:8).
O soluŃie foarte recomandată pentru cei care văd în iei înşişi
tendinŃa de a fi ageri este postul, care smereşte trupul şi întăreşte
duhul. Cel care are tendinŃa de a izbucni necontrolat trebuie să fie
aspru cu el însuşi în această privinŃă şi să se smerească înaintea
Domnului postind. După câteva zile de post, credinciosul nu mai
este ager, ci devine mai blând şi, în loc de certuri, caută să vadă
unde poate merge la rugăciune cu fraŃii. Postul nu este o metodă
de a-L face pe Dumnezeu să facă ce vrei tu, ci este sau trebuie să
fie o acŃiune duhovnicească exersată asupra trupului, motivată de
o pasiune sau de o dorinŃă sfântă.
Un alt exemplu de comportament, de data aceasta pozitiv, în
astfel de momente provocătoare la panică, găsim în viaŃa lui
Daniel. El a dovedit, prin vorbe şi prin fapte, ce înseamnă să fii
statornic şi să te încrezi în Dumnezeu. Porunca dată de Darius la
îndemnul celor ce-l invidiau pe Daniel a fost ca, timp de treizeci
de zile, toŃi supuşii împăratului să nu i se închine decât împăratului. Daniel ar fi putut intra în panică şi ar fi putut alege să se roage
pe ascuns, ca să nu fie aruncat în groapa cu lei, dar el a continuat
să se roage de trei ori pe zi, îngenunchind şi lăudând pe
Dumnezeu la fel ca înainte (Daniel 6:10). În loc de panică şi de
disperare Daniel a dat dovadă de integritate. În loc de pedeapsă,
el a avut o mare biruinŃă, pentru că atunci când Daniel a fost scos
teafăr din groapa leilor, împăratul Darius a dat slavă adevăratului
Dumnezeu şi a poruncit tuturor supuşilor săi să se teamă de
Dumnezeul lui Daniel.
Exemple de trăire curată ca a lui Daniel ne amintesc că poŃi
birui ispita şi să refuzi să intri în panică şi să iei decizii compromiŃătoare. Aşa cum lui Daniel i-a dat putere, rugăciunea ne va da
şi nouă putere, dar nu trebuie să anunŃăm motive de rugăciune
cincisprezece minute ca apoi să ne rugăm cinci minute. Rugăciu-

nea nu este un târg cu Dumnezeu, ci o conversaŃie şi un timp
petrecut înaintea Domnului, prin care voia Lui devine voia noastră. Cuvântul lui Dumnezeu şi rugăciunea ne pot da putere, ca în
momentele când suntem provocaŃi să intrăm în panică, noi să
rămânem încrezători în Domnul. După cum în viaŃa pământească
nu poŃi realiza nimic bun fără disciplină, tot aşa studiul cuvântului şi rugăciunea cer din partea noastră o disciplină duhovnicească; ea este menită să facă din aceste două lucruri o prioritate în viaŃa noastră. Rugăciunea sinceră poate aduce în sufletul
nostru pacea şi bucuria cerului, care ne fac statornici în faŃa
provocărilor de a intra în panică. Dacă va fi îngăduit să fie lovit
vasul nostru de lut, va lăsa să se vadă în afară mai multă lumină.
Ca tinerii din Babilon, trebuie să ştii care este locul unde nu te
vei lăsa schimbat şi nu vei ceda în faŃa presiunii pe care cel şiret
o creează prin ispite şi compromisuri care promit pe moment
avantaje. Trebuie să recunoşti momentul când eşti provocat să
calci drepturile lui Dumnezeu ca să nu intri în panică şi să nu
acŃionezi în mod pripit, şi să te afli astfel înşelat chiar de inima ta.
În cazul celor trei tineri, vedem cum potrivnicul a creat o situaŃie
era menită să producă câteva clipe de panică în care cei trei să se
lepede de Dumnezeul lui Israel. Când au refuzat să se închine
idolului, împăratul a vrut să le mai dea o şansă. Însă ei nu au avut
nevoie de timp să se hotărască ce vor face. „Noi n-avem nevoie
să-Ńi răspundem la cele de mai sus. Iată, Dumnezeul nostru căruia
Îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins şi ne va scoate din
mâna ta, împărate. şi chiar de nu ne va scoate, să ştii, împărate, că
nu vom sluji dumnezilor tăi şi nici nu ne vom închina chipului de
aur pe care l-ai înălŃat!“ (Daniel 3:16-18).
Înainte de a te întâlni cu momentul de criză care poate produce
panică, hotărăşte-te să nu renunŃi niciodată la dorinŃa de a-Ńi păstra curată cărarea, pentru că Dumnezeu nu renunŃa la tine oricât
de grea ar fi vremea şi împrejurările în care trăieşti. Ia decizia de
a fi şi de a rămâne credincios Domnului cu orice preŃ, şi El te va
face să te bucuri de viaŃa aceasta şi te va ajuta să o trăieşti cu folos
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veşnic. Orice ai vrea şi este bun pentru tine, Dumnezeu deja are.
De aceea, El nu trebuie să spună ca oamenii, că trebuie să aştepte
după un an mai bun. Tot ce vrei ca El să facă pentru tine şi este
bun pentru tine, El deja poate face. El nu trebuie să mai aştepte
după ajutoare, cum facem uneori noi, oamenii. Tot cei ai vrea să
ştii şi este bine pentru tine să ştii, El deja cunoaşte şi nu trebuie să
recurgă la vreo sursă de informaŃii ca să afle; de aceea hotărăşte-te să rămâi credincios când vei fi provocat şi chiar aşteaptă-te
să fii provocat, pentru ca într-o zi să fii în rândul celor care au răbdat până la sfârşit.
Citeşte şi studiază Scriptura împletind acest privilegiu şi
această datorie cu rugăciune. Nu uita că cea mai mare problemă
în privinŃa rugăciunii nu este faptul că rugăciunea nu este ascultată, ci lipsa rugăciunii. Rugăciunea sinceră pune picioare, dă
mâini şi gură credinŃei tale pentru a face voia Domnului, pentru a
duce o luptă duhovnicească şi nu un firească - unde vrăjmaşul este
mai tare. Când nu-i producem nicio pagubă şi nu-i cauzăm niciun
deranj vrăjmaşului, este un semn că noi, dacă luptăm, nu luptăm
duhovniceşte, ci fireşte, cu carnea şi cu sângele. Demult, când un
luptător auzea gălăgie în tabăra vrăjmaşului, prima lui reacŃie, ca
un instinct care are prioritate, era să ducă mâna la sabie sau la alte
arme. Credinciosul care nu vrea să fie surprins nepregătit pune
mâna pe sabia Cuvântului lui Dumnezeu.
După patruzeci de zile de post în pustie, Domnul Isus
flămânzise şi ispititorul, pe care Domnul l-a biruit, i-a sugerat să
schimbe pietrele în pâini; dar Domnul a biruit cu ce „este scris“.
Uneori primim în gând sugestia că am alerga mai repede dacă nu
ne-am îmbrăca cu toată armătura lui Dumnezeu (Efeseni 6:1118); dar cel care sugerează acest gând nu ne spune că nefiind înarmat cu toate armele luminii, devii o Ńintă mai uşor de doborât.
Domnul Isus, care a trebuit să biruiască ispita ca om pentru a-l
putea răscumpăra pe om, ştie când şi cum suntem ispitiŃi de cel
viclean. Diavolul speră că în astfel de momente vom intra în
panică şi vom facem pasul greşit. „Căci negreşit, nu în ajutorul

îngerilor vine El, ci în ajutorul seminŃiei lui Avraam. Prin urmare,
a trebuit să Se asemene fraŃilor Săi în toate lucrurile, ca să poată
fi, în ce priveşte legăturile cu Dumnezeu, un Mare Preot milos şi
vrednic de încredere, ca să facă ispăşire pentru păcatele norodului. şi, prin faptul că El Însuşi a fost ispitit în ceea ce a suferit,
poate să vină în ajutorul celor ce sunt ispitiŃi“ (Evrei 2:16-18).
Când Moise a fost pe Sinai timp de patruzeci de zile, Aaron,
într-un moment de panică, s-a lăsat dezorientat de glasul poporului şi şi-a dat consimŃământul pentru facerea unui viŃel din aur.
Într-un moment de panică, Lot le dă oamenilor stricaŃi din
Sodoma pe cele două fete fecioare ale lui. Într-un astfel de
moment, surprinsă de prevestirea pe care a auzit-o, Sara l-a minŃit
pe îngerul Domnului că nu a râs. Într-un moment de panică, de
frica foametei, Elimelec şi-a părăsit Ńara şi, cu toate că trăia în
belşug, a plecat cu familia în Moab, ca apoi să ajungă să moară
între nişte oameni care nu-L cunoşteau pe Dumnezeul lui Israel.
Într-un moment de panică, Petru s-a lepădat de Domnul Isus în
faŃa unei slujnice. Dovada păgubitoare a momentelor de panică ce
apar subit în vieŃile oamenilor abundă în Scriptură; dar ca o casă
care, fiind zidită pe stâncă, rămâne în picioare când este lovită
subit de revărsarea unui râu, cel care are ca temelie Cuvântul lui
Dumnezeu are puterea să recunoască acest fel de spaimă şi să nu
intre în panică. Astfel el poate acŃiona într-un mod favorabil sufletului lui. Antidotul acestei stări de panică este pacea pe care i-o dă
Dumnezeu celui care se încrede în El.
Domnul Isus le-a spus ucenicilor Săi, în repetate rânduri, când
erau prinşi i de vârtejul sentimentelor negative, să nu se teamă,
pentru că o astfel de stare poate fi necredinŃă şi chiar necinstirea
lui Dumnezeu. Oricât de înspăimântătoare ar fi provocările care
caută să creeze dezechilibru spiritual prin momente de panică,
copilul Domnului ştie că soarta lui este într-o mână care nu dă
greş şi nimic nu este la voia întâmplării sau după bunul plac al
vrăjmaşilor lui. „Oricare le-ar fi puterea, eu în Tine nădăjduiesc,
căci Dumnezeu este scăparea mea“ (Psalmul 59:9). Dumnezeu
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este glorificat când sufletul tău este mulŃumit cu El şi cu planul
Lui pentru tine. Când ajungi la această stare de încredere în
Dumnezeu, nu mai intri în panică. „Aşa că putem zice plini de
încredere: «Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme: ce mi-ar
putea face omul?»“ (Evrei 13:6). Mereu ne stau în cale momente
menite să producă panică, dar va trebui să alegem dacă vom fi
laşi, slabi şi vom da dovadă că nu avem putere spirituală sau dacă
vom fi tari, plini de curajul pe care ni-l dă Duhul Sfânt şi vom
avea un comportament demn de un copil al lui Dumnezeu.
Domnul Isus i-a scris bisericii din Laodiceea - care se credea
bogată în cele spirituale -că stă afară şi le bate la uşă (Apocalipsa
3:20) Exemplul care-l avem în descrierea stării spirituale a acestei biserici, care a fost găsită căldicică în credinŃă, ne spune cât de
uşor poate ajunge omul să se creadă tare în credinŃă şi bine cu
Dumnezeu, când de fapt el este departe de a-I fi plăcut Lui, cu un
suflet vulnerabil în faŃa momentului de panică. După ziua
Cincizecimii, ucenicii, plini de Duhul Sfânt, vesteau cuvintele
vieŃii. Ei au fost opriŃi şi ameninŃaŃi să înceteze să umple
Ierusalimul cu învăŃătura despre Isus Hristos. Dragostea lor pentru Domnul Isus şi convingerea lor fermă într-un Isus înviat a
făcut ca ei să nu intre în panică, că au continuat să vestească cu
putere Evanghelia care, prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, a
ajuns până la noi.
În momentele când eşti provocat să intri în panică, răbdarea,
blândeŃea şi înfrânarea îŃi pot da puterea să nu iei o decizie greşită
care să te coste enorm mai târziu. Dumnezeu, care este încet la
mânie şi bogat în bunătate, vrea ca şi copiii Lui să-I semene, fiind
cumpătaŃi. De multe ori El îngăduie în viaŃa noastră situaŃii care
ne dau oportunitatea să exersăm această răbdare - care de multe
ori înseamnă Ńinerea sub control a limbii şi a mâinilor. Ce vei face
tu când vei fi provocat să intri în panică şi cel viclean va răcni ca
un leu? Vei alege să cedezi, să te retragi, să fugi? Sau vei alege să
refuzi să intri în panică, stând pe promisiunile Domnului care nu
se schimbă? Dacă momentul de criză din viaŃa ta te-a găsit slab

din punct de vedere spiritual şi în vârtejul panicii ai făcut ce ştii
că nu trebuia să faci, trebuie să-Ńi spun că atâta timp cât mai există
har şi mai eşti în viaŃă poŃi găsi milă la cel care este Milă, dacă cu
o căinŃă sinceră îi mărturiseşti vina.
CondiŃia pentru a fi ascultat este să faci aceasta rugăciune
cunoscând şi acceptând mustrarea Domnului pentru pasul făcut în
clipele de neveghere. „Dacă un om, dacă tot poporul Tău, Israel,
va face rugăciuni şi cereri, şi fiecare îşi va cunoaşte mustrarea
cugetului lui şi va întinde mâinile spre casa aceasta, - ascultă-l din
ceruri, din locul locuinŃei Tale, şi iartă-l...“ (1 ÎmpăraŃi 8:38-39).
Dacă îŃi recunoşti vina, El te va ierta şi va lucra o neprihănire a
Lui în viaŃa ta ca să poŃi primi tot ce are El pentru tine.
Rugăciunea sinceră deschide uşa pentru a fi primit înaintea lui
Dumnezeu, unde, prin credinŃă, persoana care se pocăieşte se
înfăŃişează cu dorinŃa ca voia lui Dumnezeu să fie făcută în viaŃa
lui şi El să fie glorificat prin roadele pe care le creşte Duhul Sfânt
în noi. Fericirea veşnică a rămas doar la nivelul de năzuinŃă pentru majoritatea oamenilor. Totuşi, există o categorie de oameni
pentru care această năzuinŃă a devenit realitate: cei care formează
Biserica lui Dumnezeu, care au fost născuŃi din nou în meritul
jertfei Domnului Isus.
Răsplata va fi mare pentru oricine nu se ruşinează de numele
Domnului şi, rămânând de partea adevărului Scripturii, suferă
totul. Nu dispera, nu te lăsa prins în laŃul panicii păgubitoare, ci
fii credincios Domnului care într-o zi îŃi va da cununa vieŃii. „Dar
tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferinŃele, fă lucrul unui
evanghelist, şi împlineşte-Ńi bine slujba“ (2 Timotei 4:5).
Amin
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52
O DECIZIE CARE SCHIMB} DOU} RELA{II
„Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va urî
pe unul şi va iubi pe celălalt; sau va Ńine la unul, şi va
nesocoti pe celălalt: Nu puteŃi sluji lui Dumnezeu şi
lui Mamona.“ Matei 6:24

T

oate cărŃile din Canonul Scripturii au un scop specific şi
fiecare dintre aceste cărŃi, ca nişte ferestre care se
deschid în afara lumii noastre, ne fac cunoscut puŃin din
caracterul şi din frumuseŃea lui Dumnezeu, dar ,de asemenea, ne
fac cunoscute şi pretenŃiile Lui de la noi. Dintre toate cărŃile care
formează Scriptura, Evangheliile ne prezintă în modul cel mai
personal viaŃa Domnului Isus pe pământ şi tot în ele găsim cuvintele rostite de El, prin care cunoaştem voia Lui pentru viaŃa
noastră. În textul citat la început, Domnul Isus ne spune că nu
putem slujii în acelaşi timp şi lui Dumnezeu şi lui Mamona dumnezeul bunăstării. Nu a avea proprietăŃi pământeşti este un
păcat, ci a trăi pentru ele şi a te încrede în ele este păcat, după cum
nu este ceva rău să nu ai bani, ci este idolatrie să iubeşti banii.
Dumnezeu nu este împotriva binecuvântărilor pământeşti şi nu
doar duhovniceşti, dar noi trebuie să ştim că acest fel de binecuvântări vin cu o încărcătură de responsabilitate. Pentru folosi cu
înŃelepciune binecuvântările pământeşti trebuie să avem ordine în
scopurile vieŃii, ca atunci când ne folosim de aceste lucruri
temporare să avem ca obiectiv principal înaintarea ÎmpărăŃiei
lui Dumnezeu.
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Când o persoană vine la mântuire decizia aceasta este urmată
de o schimbare care afectează două relaŃii. În primul rând sufletul
mântuit schimbă relaŃia cu Dumnezeu care nu îi mai este vrăjmaş,
ci Tată. Foarte important este şi faptul că sufletul mântuit îşi
schimbă relaŃia pe care o avea cu lumea şi cu păcatul. Se insistă
foarte mult asupra primei schimbări de relaŃii, dar fără ce-a dea
doua, prima nu este în siguranŃă şi nu prezintă nicio garanŃie de
autenticitate. Când o persoană se mulŃumeşte doar cu faptul că
s-a predat Domnului şi neglijează schimbare relaŃiei cu păcatul,
chiar dacă îşi rezervă doar o parte a inimii doar pentru el,
dovedeşte că vrea să slujească la doi stăpâni. În textul citat la
început, Domnul Isus ne spune clar că NIMENI nu va putea face
acest lucru, deoarece Dumnezeu vrea toată viaŃa noastră, sau nu
va primi sau accepta niciun fel de slujire din partea noastră. Poarta este strâmtă - mântuirea fiind numai prin meritul Domnului
Isus, dar şi drumul care reprezintă restul vieŃii noastre este îngust.
Problema cu Evanghelia vestită astăzi în multe Ńări şi în multe
biserici este că este prezentată în aşa fel încât să nu taie, să nu
producă răni şi, dacă se poate, să nu deranjeze firea pământească.
Din această cauză, şi duhul celui care rămâne sub o astfel de
învăŃătură rămâne în stare de amorŃire. Omul modern nu tremură
când aude de păcat, de vină sau de iad pentru că, până când Duhul
Sfânt nu-i trezeşte mintea, nici nu are idee cât de sfânt este
Dumnezeu şi cât de mânios este El pe păcat.
Când un suflet este mântuit, el are o relaŃie diferită cu
Dumnezeu, dar are o relaŃie diferită şi cu lumea. Cea de-a doua
schimbare de relaŃie formează o dovadă clară a mântuirii în viaŃa
acelei persoane. Cineva a calculat şi a spus că în cazul în care ar
fi adevărat tot ce spun evangheliştii străini care au trecut prin
România, care i-au numărat pe cei care s-au predat Domnului,
toată populaŃia Ńării ar fi mântuită, şi nu doar odată, ci de câteva
ori. Dar noi, privind la viaŃa oamenilor, ştim că nu este adevărat.
O astfel de eroare a apărut pentru că oamenii privesc doar la
decizia care schimbă relaŃia cu Dumnezeu, dar nesocotesc necesi511
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tatea schimbării relaŃiei pe care omul o are cu păcatul. Cei care
se bazează doar pe schimbarea primei relaŃii şi neglijează
schimbarea celei de-a doua relaŃii, stau de cele mai multe ori la un
adăpost fals, pentru că în lipsa unei vieŃi schimbate nu există
dovada mântuirii.
Trăim o vreme în care toŃi vor raiul, toŃi vor cerul, dar puŃini îl
vor pe Dumnezeu şi sfinŃenia Lui. Oamenii s-au săturat de predici
care cheamă la pocăinŃă. Oamenii refuză să-şi schimbe relaŃia cu
lumea pentru a sluji doar pe Cel care merită slujit, deoarece nimic
nu-i mai impresionează şi nimic nu-i mai sperie; sau, dacă-i
sperie, nu Ńine prea mult până se întorc înapoi la valul de păcate.
Cei care nu-şi schimbă relaŃia cu lumea rămân sensibili la cultură
şi la societate pentru a nu supăra pe nimeni, dar ajung să nu mai
fie sensibili la cuvântul Scripturii din care-şi aleg doar ce le place.
Degeaba îmbrăŃişează cineva viaŃa religioasă numindu-se creştin,
dacă nu-şi schimbă relaŃia cu ce urăşte Dumnezeu şi nu devine un
mădular viu şi sănătos în trupul lui Hristos. Această separare de
ce este rău, recunoscută cu numele de „sfinŃenie“, este o curăŃie
interioară care iese în afară şi influenŃează tot ce facem. Domnul
Isus ne spune că prin comportamentul nostru suntem oi sau capre
(Matei 25:32). ştim că este în zadar să încerci să faci caprele să se
comporte ca nişte oi. ÎnŃelegem astfel că cel care nu trăieşte ca un
copil al Domnului slujind doar Domnului nu este al Lui.
Mântuirea nu este un vaccin pe care-l primim odată ca apoi să
ne credem imuni la cădere, ci, odată ce am fost scăpaŃi de vină
prin pocăinŃă, trăim slujind unui singur Stăpân, afişând o dovadă
a trăirii care nu poate fi contestată. Mântuirea nu este un vaccin
care ne protejează de mânia lui Dumnezeu orice am face.
Mântuirea este o stare permanentă simŃită şi trăită în fiecare zi,
spunându-i „DA“ întotdeauna Domnului şi spunându-i întotdeauna „NU“ vechiului stăpân. Cei care au îndoieli cu privire la
slujirea şi chiar cu privire la mântuirea lor, pentru a primi un
răspuns în ceea ce priveşte starea lor, trebuie să se întrebe cât de
mare este dorinŃa din inima lor de a place numai Domnului Isus.

În aceeaşi măsură vor fi în stare nu doar să asculte, ci şi să se
sacrifice pentru lucrarea Domnului.
Trăim într-o lume care, prin reclame, foloseşte momeala păcatului pentru a vinde până şi cauciucuri la maşini. Trebuie să ştim
că, deşi ne-am declarat loialitatea faŃă de noul Stăpân care ne-a
plătit răscumpărarea cu sângele Lui, vechiul stăpân nu se va sfii
să ne facă felurite oferte sub pretextul că vrea să ne
îmbunătăŃească şi să ne îndulcească puŃin viaŃa scurtă şi plină de
necazuri. Cine vrea să slujească numai stăpânului Isus se
împotriveşte celui rău şi nu caută să vadă cât timp poate rezista
provocării păcatului, ci fuge de păcat. Cel care Îl are ca stăpân pe
Domnul Isus ştie că Ńinta lui este să păşească pe urmele Lui ca să
poată fi un vas de care El să se folosească. Cel care vede valoare
în a sluji numai Domnului Isus slujeşte Domnului nu doar pentru
că vrea ce este bun, ci şi pentru că un astfel de suflet crede că
Dumnezeu este Acela care-i vrea binele, indiferent de circumstanŃele. De exemplu, o asemenea persoană, pentru că nu mai vrea
lăturile lumii numite „plăceri“, nu se hrăneşte din hoiturile care
poluează gândirea pe care le-o oferă filmele sau muzica din lume
ca hrană pentru suflet.
Nu dintr-odată ci de-a lungul anilor, vechiul stăpân, folosind
de multe ori feŃe frumoase şi seducătoare, a creat prin intermediul filmelor o lume imaginară în care a reuşit să-i prezinte ca eroi
pe cei care omoară, fură şi trăiesc în păcate grele; de aceea omul
a ajuns să numească răul „bine“. Ca să poŃi birui, trebuie să
recunoşti tactica vechiului stăpân. Fiecare din noi care vrem,
putem birui pentru că suntem parte din singura armată căreia i
s-a promis biruinŃa în mod sigur cât timp rămânem sub
conducerea Căpeteniei desăvârşirii noastre, care este Domnul Isus
Hristos. Orice om, stăpânire sau guvern care refuză în parte sau în
întregime stăpânirea lui Dumnezeu ajunge să fie şi să lucreze
după chipul şi asemănarea celui viclean. El caută să-şi reproducă
chipul în cei care-l slujesc după cum şi Duhul Sfânt caută să
modeleze în copiii Domnului chipul lui Hristos. Vrăjmaşul
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înŃelege importanŃa structurii de conducere pentru că El a furat
ideea din cer şi cunoaşte metoda eficientă; de aceea el are o
ierarhie de stăpâniri ca o armată de gradaŃi în diferite poziŃii, pe
care îi foloseşte împotriva planurilor bune ale lui Dumnezeu
pentru oameni.
Lucrurile au evoluat la modernism şi libertinism şi noua
generaŃie vrea să croiască noi moduri de viaŃă şi chiar de slujire,
dar ascultarea de rânduielile Domnului nu s-au schimbat şi nici nu
sunt negociabile. Vechiul stăpân caută să ne atragă acolo unde are
avantaj, având mai multă influenŃă. Aşadar, dacă alegi compania
celor care îşi găsesc plăcerea în destrăbălări şi nu compania copiilor lui Dumnezeu, ajungi pe un teritoriu unde cel viclean are
avantaj. Vechiul stăpân vrea să ne izoleze, ca apoi să ne strecoare
îndoiala în inimă. El vrea să nu ne încredem în Domnul care răsplăteşte şi pedepseşte, ca apoi cel care-l ascultă pe cel şiret să facă
pasul greşit şi să cadă.
Pentru cel care vrea să-I slujească doar Stăpânului Isus, studiul Scripturii primeşte prioritate, pentru că în el îşi găseşte hrana şi
călăuzirea în fiecare zi. Unii spun că şi-au predat viaŃa Domnului,
dar nu vor să aibă de-a face cu studiul Scripturii sau cu teologia.
Poate fără să-şi dea seama, ei spun astfel că nu vor să aibă de-a
face cu Dumnezeu şi cu Legea Lui. „Theos“ înseamnă
„Dumnezeu“ şi „logos“ înseamnă „cuvânt“; când cineva este plictisit de teologie, de fapt fuge de cunoştinŃa şi de învăŃătura dată de
Dumnezeu pentru ca omul să-L cunoască. „Doctrină“ înseamnă
„învăŃătură“. Când cineva refuză doctrina dată de Dumnezeu,
refuză învăŃătura despre adevăr care ne arată clar cum trăieşte
sufletul mântuit. Cum este cu sufletul tău? Căruia dintre stăpâni îi
slujeşti? Îl vei schimba pe Hristos şi voia Lui bună pentru viaŃa ta
pentru nişte filme, pentru o prietenie greşită, pentru nişte plăceri
de o clipă? Sau Îi vei slujii numai celui care are puterea nu numai
să mântuiască, dar şi să-l condamne la o pedeapsă veşnică pe cel
vinovat de trădare? Nu poŃi fi neutru. Fiecare suflet este robul
unuia dintre cei doi stăpâni. „Nu ştiŃi că, dacă vă daŃi robi cuiva,

ca să-l ascultaŃi, sunteŃi robii aceluia de care ascultaŃi, fie că este
vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare,
care duce la neprihănire?“ (Romani 6:16).
Chiar de la începutul credinŃei creştine, vedem că cei care au
căutat să-I slujească doar Domnului Isus s-au numit „robi ai
Domnului Isus“ şi ştim că un rob nu dă curs dorinŃelor cuiva care
nu-i este stăpân şi nici chiar dorinŃelor proprii, ci îndeplineşte
dorinŃele stăpânului său. Suntem formaŃi din dorinŃele ce le avem;
aceste dorinŃe, care vin din roada firii sau din roada Duhului, vor
căuta să mulŃumească pe unul dintre cei doi stăpâni. Ele vor determina comportamentul nostru, felul în care vorbim, vestimentaŃia,
felul în care ne petrecem timpul şi uneori chiar şi felul în care
facem cumpărături.
DorinŃele ce le avem au puterea de a ne consuma viaŃa scurtă
de pe pământ. Când aceste dorinŃe au ca scop să-L mulŃumească
doar pe Domnul Isus, viaŃa noastră găseşte un rost cu beneficii
veşnice. Una dintre dovezile că un suflet vrea să-L slujească şi
să-I placă numai Domnului Isus nu este faptul că nu mai greşeşte
niciodată, ci faptul că are o sensibilitate care-l face să fie foarte
deranjat înăuntrul lui când greşeşte înaintea Domnului. Ştiind că
între el şi lume nu va exista niciodată prietenie, caută cu căinŃă
faŃa Domnului pentru a primi iertarea. Cine vrea să-I slujească
numai Domnului Isus trăieşte vigilent, recunoscând că trăieşte
într-o lume ostilă în care există fiinŃe nevăzute nu-şi ia zile libere,
ci caută neîncetat momeală şi pregăteşte laŃul care să prindă
sufletul care I-a jurat credinŃă stăpânului Isus.
Copilul Domnului nu este în necunoştinŃă de planurile celui
viclean şi ştie că nu poate birui uriaşii decât atunci când petrece
timp cu Dumnezeu - de la care-i vine puterea şi îndrăzneala.
Sufletul care slujeşte numai Domnului Isus ştie că frica îl
pregăteşte pentru faliment, pe când credinŃa îl pregăteşte pentru
biruinŃă. Privind la lumea în care trăim, în care mulŃi spun că sunt
creştini, la un moment dat se pare că această clasificare pare
superficială. MulŃi se zbat din răsputeri să mulŃumească doi
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stăpâni, excepŃia fiind observată doar în dreptul celor care
însetează după neprihănire, căutând să se lase modelaŃi de Duhul
Sânt pentru a avea caracterul omului nou, care a fost născut din
nou. Când un om devine nou, devine ceva ce nu a fost niciodată,
adică o făptură nouă, şi nu doar un om mai bun.
Minunea naşterii din nou este o minune mai mare decât crearea
acestui pământ. Dumnezeu a chemat planeta noastră în existenŃă
din nimic, dar sufletul mântuit care-L iubeşte pe Dumnezeu şi Îi
slujeşte numai Lui este făcut dintr-un om păcătos, care odată era
îndreptat spre iad. Când ai devenit o făptură nouă în Hristos, Ńinta
ta este să-L mulŃumeşti doar pe Domnul; asta nu înseamnă că te
forŃezi să faci lucrurile care înainte te plictiseau sau pe care poate
chiar le urai, ci faci lucrurile care lucrează sfinŃirea în viaŃa ta
pentru că-L iubeşti pe Domnul, pentru că s-a produs în tine o
schimbare care te face să-Ńi găseşti plăcerea în a face numai voia
noului Stăpân. O astfel de inimă care-L slujeşte doar pe Domnul
este o inimă care-L vrea pe Domnul Isus în viaŃa ei mai mult decât
orice, asta dându-i puterea să recunoască şi să refuze ofertele
vechiului stăpân.
Roada Duhului nu este ca un singur fel de fruct făcut de un
pom odată pe an. Sufletul mântuit poate fi asemănat cu un pom
care face tot felul de roade tot timpul anului. Această roadă se
manifestă nu când te închizi într-o mănăstire sau când fugi
departe de stresul vieŃii undeva în singurătate, ci se manifestă
chiar în mijlocul stresului vieŃii şi chiar al necazurilor, căci ele ne
por împinge în braŃele Domnului. Cei care slujesc numai stăpânului Isus ştiu că nu realizează nimic bun din punct de vedere
spiritual cu viaŃa lor dacă fug întotdeauna de ceea ce li se pare
greu. Ca stelele care se văd noaptea, virtuŃile sufletului care face
parte din biserica lui Dumnezeu se văd cel mai bine în noapte
încercărilor. Fii sigur că eşti cine spui că eşti sau cine crezi că eşti!
Dacă spui că eşti creştin, este Hristos în tine şi eşti tu în Hristos?
Dacă spui că eşti ucenic al Domnului, cunoşti şi iubeşti învăŃătura Domnului? Dacă spui că-L slujeşti doar pe Domnul Isus, se

poate vedea din viaŃa ta că Îl iubeşti? La fel ca în căsătorie, legătura noastră cu Hristos merge spre izolare sau spre unitate cu El,
în funcŃie de hotărâŃi suntem să-I slujim numai Lui şi numai
intereselor Lui.
Iubeşte-i pe toŃi; dacă ştii, învaŃă-i pe unii şi ajută-i pe cei pe
care poŃi, dar, prin ce faci şi spui, închină-I-te numai lui
Dumnezeu. Când ce faci pentru El devine o de pasiune sfântă,
acel efort nu mai este o muncă obositoare, ci una făcută cu
bucurie. Nu este destul ca bisericile să producă oameni buni,
morali, doritori de ce este bine, ci este absolut necesar ca ele să
vestească mesajul crucii şi să producă oameni născuŃi din nou,
care vor să mulŃumească un singur Stăpân: pe Isus Hristos. În
fiecare an în America mor în jur de 1.500 de oameni din cauză că
adorm la volan, însă mult mai periculoasă este aŃipirea pe calea
Domnului. Cel înŃelept nu spune niciodată că lui nu i s-ar putea
întâmpla aşa ceva. AŃipirea spirituală apare când relaxăm străjile
care ne menŃin disciplina duhovnicească şi începem să raŃionalizăm drepturile pe care le dăm firii care vrea să-i slujească
vechiului stăpân.
AŃipirea spirituală a uni suflet care a simŃit odată dragostea
dintâi poate însemna o detronare a lui Dumnezeu în viaŃa lui
printr-un compromis cu vechiul stăpân, care ne sugerează, ca şi
primei perechi din Eden, că putem gândi şi noi şi putem lua şi noi
decizii bune, chiar şi fără Dumnezeu. De unde ştiu dacă sunt unul
dintre cei care încearcă să slujească la doi stăpâni? Ca să afli
răspunsul trebuie să te întrebi dacă ce faci şi te pasionează
grăbeşte venirea Domnului şi dovedeşte că-L iubeşti pe Domnul
Isus. Dacă ceea ce te pasionează şi prioritatea ta nu fac asta,
înseamnă că încerci să slujeşti la doi stăpâni sau dovedesc că nu
l-ai părăsit niciodată pe vechiul stăpân.
Nici unul dintre pământeni nu este la standardul desăvârşirii
cerute de sfinŃenia lui Dumnezeu, dar prin har primim neprihănirea pe care o dă Dumnezeu (Romani 3:21), prin credinŃa în
Domnul Isus. Să spui că unul are mai multe fapte bune decât altul
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pentru a putea fi mântuit este ca şi cum am asemăna ajungerea în
posesia mântuirii cu trecere înot a oceanului. Unul poate înota
cinci minute pe când altul, foarte bine antrenat fizic, poate înota
câteva ore, dar nici unul nu este în stare să treacă oceanul înot. Să
spui că doar prin faptele bune săvârşite o persoană este mai
aproape de cer decât alta este ca şi cum ai spune că un om care are
înălŃimea de un metru şi optzeci de centimetri este mai aproape de
soare decât unul care are un metru şi şaizeci de centimetri.
ToŃi oamenii au nevoie de iertarea lui Dumnezeu şi de ajutorul
Lui ca să poată sluji adevăratului Stăpân, care şi-a dovedit
dragostea pentru noi când a murit în locul nostru. Decizia de a te
preda Domnului şi de a schimba astfel stăpânul este o decizie care
trebuie să schimbe două relaŃii, altfel ea este fără valoare.
Împăcându-ne cu Dumnezeu Tatăl prin jertfa Fiului, ni se schimbă relaŃia cu Dumnezeu. Din fii ai întunericului devenim fii ai
luminii. În acelaşi timp se schimbă relaŃia care o avem cu păcatul,
pentru că ce socoteam de preŃ înainte când eram însetaŃi de păcat,
acum vedem ca o pierdere sau chiar ca un gunoi care poate risipi
viaŃa şi poate duce sufletul într-un somn al morŃii.
Dacă până acum nu ai slujit Domnului Isus sau ai încercat să
slujeşti la doi stăpâni, astăzi, până când uşa harului mai este
deschisă, poŃi să faci o schimbare spre un destin veşnic fericit cu
singurul Domn al Domnilor. Domn înseamnă stăpân şi ascultându-L ca pe un Stăpân bun te vei bucura de purtarea Lui de grijă şi
de moştenirea pe care Ńi-a pregătit-o pentru că te iubeşte. Cu unele
excepŃii, nu faptul că ai căzut într-o apă îŃi poate lua viaŃa, ci
faptul că stai sub apă. Dacă ai căzut într-o greşeală sau verificându-Ńi priorităŃile constaŃi că te zbaŃi să mulŃumeşti doi stăpâni şi
nu cauŃi mai întâi de toate ÎmpărăŃia lui Dumnezeu, nu trebuie să
rămâi în acea stare până mori spiritual, ci poŃi să te întorci la
Domnul cu toată inima.
„La Domnul, Dumnezeul nostru, însă, este îndurarea şi
iertarea, căci împotriva Lui ne-am răzvrătit!“ (Daniel 9:9). A ierta
nu înseamnă a scuza, ci înseamnă a da drumul datornicului sau a

renunŃa la dreptul de a te răzbuna în vreun fel. Când ne
recunoaştem vina, Dumnezeu ne iartă cu o astfel de iertare în
meritul jertfei Domnului Isus. Ca păcătos, trebuie să ştii că eşti în
poziŃia oamenilor din timpul lui Noe înainte de a veni potopul.
Dacă nu ai făcut legământ cu Domnul Isus ca El să-Ńi fie Stăpân,
trebuie să te hotărăşti imediat cu care dintre cei doi stăpâni vrei
să-Ńi petreci veşnicia.
Aşa cum mesajul lui Noe, care prevestea judecata lui
Dumnezeu, nu s-a schimbat, nici mesajul Bisericii care a primit
acest mandat de la Stăpân nu se schimbă. La fel ca în ziua
întemeierii Bisericii, la Cincizecime, acest mesaj spune şi astăzi:
„PocăiŃi-vă!“ Astăzi El îŃi poate fi Mijlocitor, adică avocat - o persoană care pledează cazul tău în favoarea ta. Dacă-L refuzi astăzi,
în viitorul apropiat, când viaŃa în trup îŃi va expira, El nu-Ńi va
putea fi decât un Judecător drept. Alege astăzi să-I slujeşti numai
Domnului ca să te bucuri într-o zi de împlinirea promisiunii
Domnului Isus, care ne spune că acolo unde va fi El va fi şi cel
care-I slujeşte. „Dacă Îmi slujeşte cineva, să Mă urmeze; şi unde
sunt Eu, acolo va fi şi slujitorul Meu. Dacă Îmi slujeşte cineva,
Tatăl îl va cinsti“ (Ioan 12:26).
Amin
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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 niciunul 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
Hristos
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<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 5:1113). <C[ci tuturor celor ce L-au primit, adic[ celor ce cred ]n
Numele Lui, le-a dat dreptul s[ se fac[ copii ai lui Dumnezeu>
(Ioan 1:12). <Dac[ m[rturise=ti deci cu gura ta pe Isus ca Domn,
=i dac[ crezi ]n inima ta c[ Dumnezeu L-a ]nviat din mor\i, vei fi
m`ntuit> (Romani 10:9). Po\i fi iertat de toate p[catele tale =i
m`ntuit, chiar acum, chem`ndu-L pe Domnul Isus ]n inima ta
cu credin\[, prin rug[ciune:

Doamne, Dumnezeule, recunosc ]naintea Ta c[
sunt p[c[tos, c[ Te-am ]ntristat mult cu p[catele
mele =i eram condamnat la os`nda ve=nic[. }\i
mul\umesc, Doamne, pentru c[ m-ai iubit a=a de
mult, ]nc`t ai dat pe Fiul T[u s[ moar[ ]n locul meu,
pentru a-mi oferi iertarea de p[cate =i via\a ve=nic[.
M[ poc[iesc de toate p[catele mele =i ]mi exprim
decizia de a m[ ]ntoarce cu adev[rat la Tine.
M[rturisesc deschis credin\a mea deplin[ ]n jertfa Ta sf`nt[, Doamne Isuse, =i decizia mea ferm[ de
a Te primi chiar acum ]n inima mea ca M`ntuitorul
meu personal =i Domnul vie\ii mele. Doamne Isuse,
intr[ ]n inima mea, iart[-mi toate p[catele =i
schimb[-mi via\a.
}ncep`nd de ast[zi doresc s[-mi subordonez via\a
voii Tale sfinte =i s[ tr[iesc ]n ascultare deplin[ de
Tine, Domnul =i M`ntuitorul meu. }\i mul\umesc
Isuse c[ m-ai m`ntuit! Amin.
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52 de mesaje pentru 52 de s[pt[m`ni

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.
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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
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